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வங்கி   
Bank 

 ஹெர்ஹபர்ட் எல். ொர்ட்  
"வங்கியர் என்பவர் 
அவருடடய சாதாரண 
வாணிப நடவடிக்டகயின் 
பபாக்கில் 
மக்களிடமிருந்து 
அவர்களுக்காக நடப்புக் 
கணக்குகளில் பணத்டதப் 
ஹபற்று, அவரின் மீது 
எழுதும் 
காபசாடைகளுக்கு 
பணமளிக்கிறார்" 
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வங்கி  Bank 
  வங்கி நிறுவன சட்டத்தின்படி 
வங்கித் ஹதாழில், 
ஹபாதுமக்களிடமிருந்து 
டவப்புகடள, கடன் 
ஹகாடுப்பதற்காகவும் அல்ைது 
முதைீடு ஹசய்வதற்காகவும் ஏற்றுக் 
ஹகாள்ளுதலும், காபசாடை, 
உண்டியல், ஆடண அல்ைது 
பவறுவழி மூைபமா எடுக்கக் 
கூடியதாகவும், பகட்டவுடபனபயா 
அல்ைது பவறு வழியிபைா 
திருப்பித் தரக்கூடியதாகபவா 
இருத்தலுமாகும்." 
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வங்கிகளின் முக்கியத்துவம். 
Explain the need for banking 

 1. பசமிப்பு மற்றும் மூைதன 
உருவாக்கம் : Savings and capital 

formation ஒரு நாட்டின் 
ஹபாருளாதார பமம்பாட்டுக்கு 
பதடவயான மூைதனத்டத 
உருவாக்கவும் 
ஹபாதுமக்களின் 
பசமிப்புகடள ஒன்று 
திரட்டவும் வங்கிகள் மிக 
முக்கிய பங்கு 
வகிக்கின்றன. 
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2. பணக்ஹகாள்டகடய ஹசயல்படுத்துதல்: 
Implementation of Monetary Policy 

 நன்கு வளர்ந்த வங்கி 
அடமப்புமுடற எவ்விதமான 
பணக்ஹகாள்டகடயயும் 
ஹசயல்படுத்தும், ஏஹனனில், 
ஹபாருளாதார 
முன்பனற்றமானது, வங்கிகள் 
ஹகாடுக்கும் கடன்கடள 
கட்டுப்படுத்தும் 
முடறடயயும், 
ஒழுங்குபடுத்தும் 
முடறடயயும் 
சார்ந்திருக்கிறது.   
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3. ஹதாழிற்சாடைகடள ஊக்குவித்தல்:  
Encouragement of Industries 

 கடன் ஹகாடுத்தல், கடன் கடிதம் 
ஹகாடுத்தல், உண்டியல்கடள 
வட்டம் ஹசய்தல் ஆகிய 
பல்பவறு வடகயான நிதிசார்ந்த 
பசடவகடள வங்கிகள் 
ஹதாழிற்சாடைகளுக்கு 
அளிக்கிறது.   

 இவ்வடகயான பசடவகள் ஒரு 
நாட்டிலுள்ள பல்வடகயான 
ஹதாழிற்சாடைகளின் 
பமம்பாட்டிற்கு ஊக்கமளிக்கிறது. 
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4. பிராந்திய முன்பனற்றம்: 
 வங்கிகள் பின்தங்கிய 
பிராந்தியத்திற்கு 
பதடவயான நிதிடய, 
முன்பனறிய  
பிராந்தியத்திைிருக்கும்  
மிகுதி நிதிடய  மாற்றம் 
ஹசய்து ஹகாடுக்கிறது.   

 இம்மாதிரியான நிதி 
மறுஒதுக்கீடுகள் 
பிராந்தியங்களுக்கிடடபய 
ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகடளக் 
குடறக்கிறது. 
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5. விவசாய மற்றும் தவிர்க்கப்பட்ட 
பகுதிகளின் முன்பனற்றம் :  Development of 

Agriculture and other neglected sectors 

 வங்கிகள் 
விவசாயிகளுக்கு 
மிகவும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கிறது.    

 பமலும், வங்கிகள் 
சிறுஹதாழில் மற்றும் 
குடிடசத் ஹதாழில்கள் 
கிராமப் புறங்களில் 
வளர்ச்சியடடவதற்குத் 
பதடவயான 
ஊக்கமளிக்கிறது. 

11/11/2017 9 MMS 



வங்கிகளின் வடககள் 
KINDS OF BANKS 

 அ.  பணிகளின் அடிப்படடயில் :          

On the Basis of Functions                                                         

 1. வணிக வங்கிகள் Commercial Banks                

 2. ஹதாழில் வங்கிகள் Industrial Banks                 

 3. வட்டார கிராமிய வங்கிகள்                             

Regional Rural Banks                                                                

 4. அன்னிய ஹசைாவணி வங்கிகள் 
Exchange Banks                                                           

 5. டமய வங்கி Central Bank  
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வங்கிகளின் வடககள் 
KINDS OF BANKS 

 ஆ.வங்கி உரிடம அடிப்படடயில்: 
        On the Basis of Ownership                                               

 1.ஹபாது உடடம வங்கிகள்                         

Public Sector Banks                                                    

 2.தனி உடடம வங்கிகள்                                                    

Private Sector Banks                                                                      

 3.கூட்டுறவு வங்கிகள்                                                         

Co - operative Banks  
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வங்கிகளின் வடககள் 
KINDS OF BANKS 

 இ.டமய வங்கியின் அட்டவடண 
அடிப்படடயில்  

    On the Basis of Schedules of RBI                                                                

 1.அட்டவடணபடுத்தப்பட்ட வங்கிகள்            

Scheduled Bank        

 2.அட்டவடணயிைில்ைாத வங்கிகள்   
Non - Scheduled Bank  
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வணிக வங்கிகள்: Commercial bank  
 

 வியாபாரம் மற்றும் 
வணிக பமம்பாட்டிற்கு 
உதவிகரமாக 
இருக்கக்கூடிய 
வங்கிகடள வணிக 
வங்கிகள் என்கிபறாம்.   

 இவ்வடக 
வங்கிகளானது 
அரசாபைா அல்ைது 
தனியாராபைா 
நடத்தப்படைாம்.   
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வணிக வங்கிகள்: Commercial bank 

 உதாரணமாக  

 கனரா வங்கி,  

 பஞ்சாப் பநஷனல் 
வங்கி,  

 ைஷ்மி விைாஸ் 
வங்கி,  

 கரூர் டவஸ்யா 
வங்கி ஆகியடவகள் 
வணிக வங்கிகளின் 
கீழ் வருவனவாகும்.  
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ஹதாழில் வங்கிகள்: (Industrial Banks) 
 

 இவ்வடக வங்கிகள் 
ஹதாழில் 
முன்பனற்றத்திற்காக 
மத்திய மற்றும் 
நீண்டகாைக் 
கடன்கள் 
ஹகாடுத்தல்,  

 பங்குகள் மற்றும் 
கடன் பத்திரங்களின் 
ஹவளியடீ்டில் 
கைந்து ஹகாள்ளுதல்,  
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ஹதாழில் வங்கிகள்: (Industrial Banks) 
 

 திட்ட அறிக்டக 
தயாரிக்க 
உதவிபுரிதல்,  

 ஹதாழில்நுட்ப 
ஆபைாசடன 
அளித்தல்,  

 பமைாண்டம பசடவ 
புரிதல் ஆகியடவகள் 
ஹதாழிற்சாடைகளின் 
முன்பனற்றத்திற்காக 
ஹசய்கின்றன.   
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ஹதாழில் வங்கிகள்: (Industrial Banks) 

 உதாரணம்  

 இந்திய ஹதாழில் 
வளர்ச்சி வங்கி 
(IDBI)  

 இந்திய 
ஹதாழிற்கடன் 
முதைீட்டுக் 
கழகம் (ICICI) 

ஆகியடவகள் 
ஹதாழில் 
வங்கிகளாகும். 
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3. வட்டார கிராமிய வங்கிகள்: 
Regional rural bank 

 இவ்வடக வங்கிகள் 
கிராமப்புறங்களில் 
அடமக்கப்பட்டுள்ளன 

 

 கிராமப்புற 
ஹபாருளாதாரத்டத 
பமம்படுத்துதபை 
இதன் முக்கிய 
பநாக்கமாகும்.   
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3. வட்டார கிராமிய வங்கிகள்: 
Regional rural bank 

 இவ்வங்கிகள் கடன் 
ஹகாடுத்தல் மற்றும் 
விவசாயம், 
வியாபாரம், 
வணிகம், ஹதாழில் 
மற்றும் இதர 
உற்பத்தி சார்ந்த 
பவடைகளுக்கு 
பல்பவறு 
உதவிகடள 
ஹசய்கின்றன. 
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4. அன்னிய ஹசைாவணி வங்கிகள்:   
Exchange bank 

 
 இவ்வடக வங்கிகள் 
அன்னிய 
ஹசைாவணிகடள 
மாற்றுதைிலும், 
அயல்நாட்டு 
வணிகத்திலும் சிறப்பான 
பங்கு வகிக்கிறது.   

 பன்னாட்டு வணிக 
பமம்பாட்டிற்கு 
இவ்வங்கிகள் முக்கிய 
பங்கு வகிக்கின்றன.  
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4. அன்னிய ஹசைாவணி வங்கிகள்:   
Exchange bank 

 அயல்நாட்டு 
முதைீடுகடள 
இந்தியாவிற்குள் 
ஹகாண்டுவர 
ஊக்குவிக்கிறது.  

 பமலும், பன்னாட்டு 
முதைீட்டு சந்டதயில் 
பங்கு ஹகாள்ளவும் 
உதவிகரமாக 
இருக்கிறது. 
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5. டமயவங்கி : Central bank 

 ஒவ்ஹவாரு நாட்டிற்கும் 
ஒரு வங்கியானது டமய 
வங்கியாக விளங்கும்.   

 இது தான் உச்ச வங்கி 
எனவும் கூறைாம்.   

 ஒரு நாட்டின் 
பணச்சந்டத சம்பந்தமான 
எல்ைா சட்டங்கடளயும் 
அமுலுக்கு ஹகாண்டு 
வரும் ஒரு சட்டபூர்வ 
நிறுவனம் எனவும் 
கூறைாம்.   
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5. டமயவங்கி : Central bank 

 டமய வங்கியானது 
பணக்ஹகாள்டக மற்றும் 
வங்கி அடமப்பு முடற 
வடகயில் டமய 
நிடைடய ஹபறும் 
நிறுவனமாகவும், உச்ச 
நிதி அதிகாரமுடடய 
நிறுவனமாகவும் 
விளங்குகிறது.  

 இந்தியாவின் டமய 
வங்கியாக விளங்குவது 
இந்திய ரிசர்வ் 
வங்கியாகும். 
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டமய வங்கியின் பணிகள் :   
Functions of Reserve bank of India 

 அ. நாட்டின் வங்கி 
அடமப்பு முழுவடதயும் 
கட்டுப்படுத்துதல் 
மற்றும் பமற்பார்டவ 
ஹசய்கிறது. 

 ஆ. நாட்டின் கடடன 
கட்டுப்படுத்துகிறது. 

 இ.   பண அச்சடிப்பின் 
தனி உரிடமடயப் 
ஹபற்றுள்ளது. 
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டமய வங்கியின் பணிகள் :    
Functions of Reserve bank of India 

 ஈ. இறுதிகடன் 
ஈபவாராகவும், 
அந்நிய ஹசைாவணி 
பாதுகாப்பாளராகவும் 
விளங்குகிறது. 
 

 உ.அரசின் வங்கியாக 
ஹசயல்படுகிறது 
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டமய வங்கியின் பணிகள் :    
Functions of Reserve bank of India 

 ஊ.  வங்கிகளின் 
வங்கியாகவும் 
ஹசயல்படுகிறது. 

 எ.    வங்கிகளுக்கு 
இடடபய 
கணக்குகடள சரி 
ஹசய்து ஹகாள்ள 
ஒரு டமய 
தீர்வகமாக 
விளங்குகிறது. 
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வங்கி உரிடமயின் அடிப்படடயில் :   

 1.ஹபாதுஉடடம வங்கிகள்: 
Public Sector Banks  

 இவ்வடக வங்கிகள்  
அரசின்  உடடமயாகவும்,  
அரசின்  கட்டுப்பாட்டின் 
கீழும் உள்ளன.  

 பதசியமயமாக்கப்பட்ட 
வங்கிகள் மற்றும் வட்டார 
கிராம வங்கிகள் 
இவ்வடகடய பசர்ந்தடவ. 
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2. தனிஉடடம வங்கிகள்:            
Private sector Banks   

இவ்வடக 
வங்கிகள் 
தனிநபர்கள் 
மற்றும் 
நிறுமங்களின் 
உடடமகளாக 
உள்ளன. 
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3. கூட்டுறவு வங்கிகள்:               
Co-operative Banks 

 இவ்வடக வங்கிகள் 
கூட்டுறவு 
ஹகாள்டககடள 
அடிப்படடயாக 
ஹகாண்டு 
இயங்குகின்றன.   

 இவ்வடக வங்கிகளும் 
டமய வங்கியின் 
கட்டுப்பாடு மற்றும் 
ஆய்வுக்கு 
உட்பட்டடவ. 
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3. கூட்டுறவு வங்கிகள்:               
Co-operative Banks 

 இடவ இதன் 
அங்கத்தினர்களின் 
தன்னிச்டசயான 
கூட்டடமப்பாக விளங்கி 
தங்களுக்கு தாங்கபள 
உதவி ஹபற்றுக் ஹகாள்ளக் 
கூடிய வடகயில், 
அங்கத்தினர்களின் 
பரஸ்பர நிதிபதடவகடள 
பூர்த்தி ஹசய்கிறது.  
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டமயவங்கியின் அட்டவடணயின் அடிப்படடயில்:                                                                    
ON THE BASIS OF SCHEDULES OF RBI 

 அ.அட்டவடணப்படுத்தப்பட்ட 
வங்கிகள்: Scheduled banks   

 இவ்வடக வங்கிகள் இந்திய 
ரிசர்வ் வங்கி சட்டத்தின் 
1934, இரண்டாவது 
பட்டியைில் உள்ளடவ.   

 1.ஹசலுத்தப்பட்ட பங்கு 
மூைதனமும், ஒதுக்கீட்டு 
ைாபமும் பசர்ந்து ரு.5 
ைட்சத்திற்கு குடறயாமல் 
இருப்பது. 
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அ.அட்டவடணப்படுத்தப்பட்ட வங்கிகள்:        
 Scheduled banks 

 2.  இதன் நடவடிக்டககள் 
இட்டு டவப்பாளர்களின் 
நைனுக்கு எதிராக 
இல்ைாமைிருப்பது. 

 3.  இடவ ஒரு 
கூட்டாண்டமயாக 
இல்ைாமல் ஒரு 
நிறுமமாகபவா அல்ைது 
ஒரு கூட்டுறவு 
அடமப்பாகபவா இருப்பது. 
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ஆ. அட்டவடணபடுத்தப்படாத வங்கிகள் :  
Non-Scheduled banks 

 இந்திய ரிசர்வ் 
வங்கியின் 
இரண்டாவது 
பட்டியைில் இடம் 
ஹபறாத வங்கிகள் 
அட்டவடண 

படுத்தப்படாத 
வங்கிகள் என 
அடழக்கப்படுகிறது. 
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