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ఫాయతదేశంలోతు ఫాయంకుల చమితర

1949 నాటి ఫాయంకు సంసథ ల చటట ం రకయం, ఫాయంకు రజల కు యుణాలు ఇవ్వడం లేదా ెటట టఫడి ెటటడం కోసం డితృజిటల నఽ
అంగీకమిసత ఽంది.

ఫాయతదేశంలో ఫాయంకుల చమితరమిణాభ దశలు ఫాయంకు చమితర 3 దశలుగ వ్మీీకమించఫడింది –
1. స్వతంత్ారతుకి భ ందఽ దశ – 1947కు భ ందఽ
2. దశ-II - 1947 నఽంచి 1991 వ్యకు
3. దశ-III – 1991 నఽంచి ఆతమవత

స్వతంత్ారతుకి భ ందఽ దశ


ఈ దశలో 600 కి ెైగ ఫాయంకులు ఉనాాభ.



ఫాయతదేశు ముటట ముదటి ఫాయంక్ 1770 లో స్థంచఫడింది, తదావమ ఫాయంక్ ఆఫ్ హందఽస్తన్ ునాదిత్ో ఫాయతదేశంలో
ఫాయంకింగ్ వ్యవ్సథ నఽ సాచిసఽతంది.
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ఈ దశలో ముదటి భూడు ఫాయంకులు విలీనం అమయయభ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఫక్ంగబ -, ఫాయంక్ ఆఫ్ ఫ ంఫాభ & ఫాయంక్ ఆఫ్
భదారస్ భమిమ ఇం఼మమ
ి బ ఫాయంక్ గ ఉతుకిలోకి వ్చ్ాాభ, తయువత దీతుతు 1955 లో SBI స్వధీనం చ్ేసఽకుంది



అలహాఫాద్ ఫాయంక్ 1865, ంజాబ్ నేషనబ ఫాయంక్ 1894, ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ 1906, ఫాయంక్ ఆఫ్ ఫమోడా 1908, సెంటరబ
ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ 1911 వ్ంటి కొతుా ఇతయ ఫాయంకులు కూడా ఈ కలంలో స్థంచఫడాాభ.

1947 నఽండి 1991 వ్యకు


ఈ కలంలో ఫాయంకుల జాతీమకయణ జమిగింది.



సెంటరబ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ కూడా ఈ కలంలో 1949 జనవ్మి 1 న జాతీమకయణ చ్ేమఫడింది.



నయసంహ కమిటీ సతౄయసఽత్ో 1975 అకోటఫయు 2న తృరంతీమ గామీణ ఫాయంకులు ఏయపడాాభ.

1991 

1991 లో ఫాయంకుల ుమోగతితు గ మితంచడాతుకి సయళీకిత ఆమిథక విధానాలు ఏయపడాాభ.



ఈ దశ విసత యణ, ఏకీకయణ భమిమ అనేక విధాలుగ ఇంకిాబంట్.దశ )ెయుగ దల(



ICICI, Axis Bank, HDFC, DCB, Indusland Bank(ఇండస్లయయండ్ ఫాయంక్ వ్ంటి )10 ెవ
ై ట్
ే సంసథ లకు RBI ల ైసన్
ె స ఇచిాంది.

ఫాయంకుల రసత ఽత మిసతి
థ


ఫాయతదేశంలో ఫాయంకులు రసత ఽతం సయపమ, ఉతపతిత శ్రణ
ా ి యంగ చ్ాలయ మిణతి చ్ందాభ, అభనపటికీ గామీణ
ఫాయతదేశంలో చ్ేయుకోవ్డం ఇపటికీ ెవ
ై ట
ే ట యంగతుకి భమిమ విదేశీ ఫాయంకులకు సవలుగ ఉంది.



రసత ఽతం, ఫాయతదేశంలోతు ఫాయంకులనఽ షెడాయబా భమిమ నాన్ షెడాయబా ఫాయంకులుగ వ్మీీకమించఫడింది-

1) షెడాయబా ఫాయంకులు


మిజర్వవ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ (RBI) చటట ం, 1934 యొకక మండవ్ షెడాయబ లో చ్ేయాఫడిన ఫాయంకులు ఫాయతదేశంలోతు
షెడాయబా ఫాయంకులు.



ఇది తృరథమికంగ వణిజయ ఫాయంకులు భమిమ సహకయ ఫాయంకులనఽ కలిగి ఉంటటంది వణిజయ ఫాయంకులు .రధానంగ
షెడాయబా భమిమ నాన్ షెడాయబా కభమిషమబ ఫాయంకులు.



వణిజయ ఫాయంకులు రధానంగ 'లయబం తృరతిదికన' తుచ్ేస్త భ భమిమ అడావనఽసలుయుణాల రజజనం కోసం /
షెడాయబా వణిజయ ఫాయంకులనఽ నాలుగ యకలుగ .డితృజిటల నఽ ఆమదించ్ే వయతృయంలో తుభగాబల ఉంటాభ
వ్మీీకమించవ్చఽా:

1. రబ తవ యంగ ఫాయంకులు
2. ెవ
ై ట్
ే యంగ ఫాయంకులు
3. విదేశీ ఫాయంకులు
2

Adda247.com/te/

|

what’s app group

|

Adda247 App

Banking History in India (Banking Awareness-2021)
4. తృరంతీమ గామీణ ఫాయంకులు

2) నాన్ షెడాయబా ఫాయంకులు


నాన్ షెడాయబా ఫాయంకులు ఫాయంకింగ్ మగ యలేషన్ మయక్ట, 1949 (1949 లో 10) లోతు సెక్షన్ 5 లోతు కలజ్ లో )స(
తుయవచించఫడాాభ, ఇది షెడాయబా ఫాయంక్ కదఽ ”.



మిజర్వవ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ భయతరబే ఫాయతదేశం యొకక కందర ఫాయంకు భమిమ ఫాయతదేశంలోతు అతుా ఫాయంకులు RBI
జామీ చ్ేసన
 భయయీ దయశకలనఽ తృటించ్ాలిస ఉంటటంది:ఫాయతదేశంలోతు ఫాయంకులనఽ కూడా భనం ఇలయ వ్మీీకమించవ్చఽా .

1. రబ తవ యంగ ఫాయంకులు ెటట టఫడిలో .ఇవి రబ తవ మయజభయనయంలోతు సంసథ లు :51% కంటే ఎకుకవ్ వటానఽ కలిగి
ఉంటటంది.
2. ెవ
ై ట్
ే యంగ ఫాయంకులుసంసథ ల మయజభయనయంలో ఉనా సంసథ లు భమిమ ఇవి /ెవ
ై ేట్ ఫాయంకులు అనేవి ెవ
ై ట్
ే వ్యకుతలు :
కంెతూల చటట ం1956 రకయం మిమిత కంెతూలుగ నమదఽ చ్ేమఫడత్ాభ.
3. తృరంతీమ గామీణ ఫాయంకులు (RRBలుఈ సంసథ లు ంమితగ రబ తవ మిధల
ి ో ఉంటాభ భమిమ సభయజంలోతు గామీణ :)
.యంగం అనివ్ిదిో కోసం తుచ్ేస్త భ
4. అనివ్ిదిో ఫాయంకులు ాటిలో తృరథమికంగ :1948 లో స్థంచఫడిన ఇండసటమ
ి బ పెైనాన్స కమపపమషన్ ఆఫ్ ఇండిమయ (IFCI),
1982 లో స్థంచఫడిన ఎగ భతి( దిగ భతి ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ-EXIM ఫాయంక్), నేషనబ ఫాయంక్ పర్వ అగిాకలార్వ & యూయబ
డవ్లపబంట్ (NABARD) 1982 లో, భమిమ స్ాబ ఇండస఼టస్
ి డవ్లెాంట్ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమయ (SIDBI) 2 ఏబ
ర 1990
న స్థంచఫడింది.

ఉచిత సట డీ బటీమమ
ి బ తృ ందండి:
బే నెల వమి కమంట్ అపెర్వ
ై స PDF త్లుగ లో

బే నెలవమీ కమంట్ అపెర్వ
ై సPDF English లో

జూన్ నెలవమీ కమంట్ అపెర్వ
ై స PDF త్లుగ లో

ఆంధరద
ర శ్
ే సటటట్ GK PDF

త్లంగణా సటటట్ GK PDF

త్లుగ లో Static GK PDF

adda247 APP నఽ డౌనలలడ్ చ్ేసఽకోడాతుకి ఇకకడ కిలక్ చ్మయండి
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