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ఫాయతదశేంలోతు ఫాయంకుల చమతిర  

 

1949 నాటి ఫాయంకు సంసథల చటటం రకయం, ఫాయంకు రజల కు యుణాలు ఇవ్వడం లేదా ెటటట ఫడి ెటటడం కోసం డితృజిటలనఽ 
అంగీకమిసఽత ంది. 

ఫాయతదశేంలో ఫాయంకుల చమతిర  - మణిాభ దశలు  

ఫాయంకు చమితర 3 దశలుగ వ్మీీకమించఫడింద ి– 

1. స్వతంత్రా తుకి భ ందఽ దశ – 1947కు భ ందఽ 
2. దశ-II - 1947 నఽంచి 1991 వ్యకు 
3. దశ-III – 1991 నఽంచి ఆతమవత  

స్వతంత్రా తుక ిభ ందఽ దశ 

 ఈ దశలో 600 కి ెైగ ఫాయంకులు ఉనాాభ. 
 ఫాయతదేశు ముటటముదటి ఫాయంక్ 1770 లో స్థ ంచఫడింద,ి తదావమ ఫాయంక్ ఆఫ్ హ ందఽస్త న్ ునాదతి్ో ఫాయతదశేంలో 

ఫాయంకింగ్ వ్యవ్సథనఽ సాచిసఽత ంది. 



 Banking History in India   (Banking Awareness-2021) 

2       Adda247.com/te/      |               what’s app group               |                Adda247 App 
 

 ఈ దశలో ముదటి భూడు ఫాయంకులు విలీనం అమయయభ - ఫాయంక్ ఆఫ్ ఫక్ంగబ , ఫాయంక్ ఆఫ్ ఫ ంఫాభ & ఫాయంక్ ఆఫ్ 
భదరా స్ భమమి  ఇంమమిబ ఫాయంక్ గ ఉతుకిలోకి వ్చ్ాాభ, తయువత దతీుతు 1955 లో SBI స్వధీనం చ్సేఽకుంద ి

 అలహాఫాద్ ఫాయంక్ 1865, ంజాబ్ నషేనబ ఫాయంక్ 1894, ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ 1906, ఫాయంక్ ఆఫ్ ఫమోడా 1908, సెంటరబ 
ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ 1911 వ్ంటి కొతుా ఇతయ ఫాయంకులు కూడా ఈ కలంలో స్థ ంచఫడాా భ. 

1947 నఽండి 1991 వ్యకు  

 ఈ కలంలో ఫాయంకుల జాతీమకయణ జమగిింది. 
 సెంటరబ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ కూడా ఈ కలంలో 1949 జనవ్మ ి1 న జాతీమకయణ చ్మేఫడింది. 
 నయసంహ కమిటీ సతౄయసఽత్ో 1975 అకోట ఫయు 2న తృర ంతీమ గా మీణ ఫాయంకులు ఏయపడాా భ. 

1991 -  

 1991 లో ఫాయంకుల ుమోగతితు గ మితంచడాతుకి సయళీకిత ఆమిథక విధానాలు ఏయపడాా భ. 
 ఈ దశ విసతయణ, ఏకీకయణ భమమి  అనకే విధాలుగ ఇంకిాబ ంట్ (యెుగ దల )దశ.  

 ICICI, Axis Bank, HDFC, DCB, Indusland Bank(ఇండస్ లయయండ్ ఫాయంక్  )వ్ంటి 10 ెైవైటే్ సంసథలకు RBI ల ైసనె్స ఇచిాంది. 

ఫాయంకుల రసఽత త మసిథతి 

 ఫాయతదేశంలో ఫాయంకులు రసఽత తం సయపమ, ఉతపతిత  శ్రణాి యంగ చ్ాలయ మణితి చ్ ందాభ, అభనపటకిీ గా మీణ 
ఫాయతదేశంలో చ్ేయుకోవ్డం ఇపటకిీ ెైవైటేట యంగతుకి భమమి  విదేశీ ఫాయంకులకు సవలుగ ఉంది. 

 రసఽత తం, ఫాయతదశేంలోతు ఫాయంకులనఽ షెడాయబా భమిమ  నాన్ షెడాయబా ఫాయంకులుగ వ్మీీకమించఫడింద-ి 

1) షెడాయబా ఫాయంకులు 

 మిజర్వవ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ (RBI) చటటం, 1934 యొకక మ ండవ్ షెడాయబ లో చ్ేయాఫడని ఫాయంకులు ఫాయతదశేంలోతు 
షెడాయబా ఫాయంకులు. 

 ఇద ితృర థమికంగ వణజియ ఫాయంకులు భమిమ  సహకయ ఫాయంకులనఽ కలిగ ిఉంటటంది  .వణిజయ ఫాయంకులు రధానంగ 
షెడాయబా భమమి  నాన్ షెడాయబా కభమిషమబ ఫాయంకులు. 

 వణిజయ ఫాయంకులు రధానంగ 'లయబం తృర తిదకిన' తుచ్ేస్త భ భమిమ  అడావనఽసలు /యుణాల రజజనం కోసం 
డితృజిటలనఽ ఆమదించ్ ేవయతృయంలో తుభగాబ ల ఉంటాభ .షెడాయబా వణిజయ ఫాయంకులనఽ నాలుగ  యకలుగ 

వ్మీీకమించవ్చఽా: 

1. రబ తవ యంగ ఫాయంకులు 
2. ెైవైటే్ యంగ ఫాయంకులు 
3. విదశేీ ఫాయంకులు 
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4. తృర ంతీమ గా మీణ ఫాయంకులు 

2) నాన్ షడెాయబా ఫాయంకులు  

 నాన్ షెడాయబా ఫాయంకులు ఫాయంకింగ్ మ గ యలేషన్ మయక్ట, 1949 (1949 లో 10) లోతు సెక్షన్ 5 లోతు కల జ్ (స )లో 
తుయవచించఫడాా భ, ఇద ిషడెాయబా ఫాయంక్ కదఽ ”. 

 మిజర్వవ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ భయతరబ ేఫాయతదశేం యొకక క ందర ఫాయంకు భమిమ  ఫాయతదేశంలోతు అతుా ఫాయంకులు RBI 

జామీ చ్సేన భయయీదయశకలనఽ తృటించ్ాలిస ఉంటటంది  .ఫాయతదేశంలోతు ఫాయంకులనఽ కూడా భనం ఇలయ వ్మీీకమించవ్చఽా:  

1. రబ తవ యంగ ఫాయంకులు  :ఇవి రబ తవ మయజభయనయంలోతు సంసథలు .టెటట ఫడిలో 51% కంట ేఎకుకవ్ వటానఽ కలిగ ి
ఉంటటంది. 

2. ెైవైటే్ యంగ ఫాయంకులు  :ెైవైేట్ ఫాయంకులు అనేవి ెైవైటే్ వ్యకుత లు/సంసథల మయజభయనయంలో ఉనా సంసథలు భమిమ  ఇవి 
కంెతూల చటటం 1956 రకయం మమిిత కంెతూలుగ నమదఽ చ్మేఫడత్ాభ. 

3. తృర ంతీమ గా మీణ ఫాయంకులు (RRBలు  :)ఈ సంసథలు ంమితగ రబ తవ మిధలిో ఉంటాభ భమిమ  సభయజంలోతు గా మీణ 
యంగం అనివ్ిదిో  కోసం తుచ్ేస్త భ.  

4. అనివ్ిదిో  ఫాయంకులు  :ాటలిో తృర థమికంగ 1948 లో స్థ ంచఫడని ఇండసటమిబ పెైనాన్స కమపపమ షన్ ఆఫ్ ఇండమియ (IFCI), 

1982 లో స్థ ంచఫడని ఎగ భతి -దిగ భతి ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ ( EXIM ఫాయంక్), నేషనబ ఫాయంక్ పర్వ అగిాకలార్వ & యూయబ 
డ వ్లప బ ంట్ (NABARD) 1982 లో, భమమి  స్ాబ ఇండసట సి్ డ వ్లెాంట్ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండమియ (SIDBI) 2 ఏరబ 1990 
న స్థ ంచఫడింది. 

 

ఉచిత సటడీ బ టమీమిబ తృ ందండి: 

బ ేనలె వమ ికమ ంట్ అపెరై్వస PDF  త్ లుగ ల  ో  బ ేనలెవమ ీకమ ంట్ అపెరై్వసPDF  English ల  ో

జూన్ నలెవమ ీకమ ంట్ అపెరై్వస PDF త్ లుగ లో ఆంధరరదశే్ సటటట్ GK PDF 

త్ లంగణా సటటట్ GK PDF త్ లుగ  లో Static GK PDF  
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