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RBI-చమిత్ర, తుమాణం భమిము విధఽలు 

 

RBI చమిత్ర - తుమాణం భమిము విధఽలు 

ఫాయత్దేశంలోతు అతి భుఖ్యబ ైన ఆమిిక సంసిలలో కటి “ది మిజర్వ్ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమా (ఆమిిఐ)”, దీతుతు స ంటరల్ 
ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమా అతు కూడా లుస్ా యు. ఇది అతుూ రణిజయ ఫాయంకుల భాత్ి సంసి లాంటిది భమిము డఫుినఽ 
ంణీ చేమడం నఽండి డఫుినఽ తుమంతిరంచడం వయకు భన దేశంలో డఫుికు సంఫంధించిన రతిదాతుూ తుమంతిరసఽా ంది. 
ముతా్ం భామకెట్ ఆమిిఐ  టిిన తృలసల ై తుచేసఽా ంది. ద్రరయయలిణాతుకి కయణం కకుండా త్గినంత్ డఫుి సయపమ ఉంద్తు 
ఆమిిఐ తుము మిసఽా ంది. ఆమిిఐ యొకె భాయగద్యశకల ఆధాయంగ ఫాయంక్ యొకె విధఽలు తుయ్హ ంచఫడుతాభ భమిము ఏ 
ఫాయంకు అభనా దాతు స్ంత్ తుమభాలు భమిము తుఫంధనలనఽ తుమదీశంచద్ఽ. కతూ ఆమిిఐ అంత్ భుఖ్యబ ైనది ఎలా? 

ఇది ఎలా తృర యంబబ ైంది భమిము అవసయం ఏమిటి? ఇపృడే తృర యంభంచిన ఫాయంకింగ్ ఆఱరదికి ఆమిిఐ గుమించి కొతుూ 
అంఱలు ఈ రయసంలో, ఆర్వ తఐ చమిత్ర, ఆర్వ తఐ తుమాణం, ఆర్వ తఐ యొకె విధఽలు ముద్ల ైన వివమించఫడింది. 
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ఆర్వ తఐ చమతి్ర 

1926 లో జాన్ హ లిన్ మంగ్ కమిషన్ సతౄయసఽల ై ఆమిిఐ చటిం 1934 రకయం మిజర్వ్ ఫాయంక్ 1935 లో స్ి ంచఫడింది, 
దీతుతు మమల్ కమీషన్ ఆన్ ఇండిమన్ కమకతూీ & ప ైనాన్ీ అతు కూడా లుస్ా యు), ఇది దేశంలోతు కదంద్ర ఫాయంకు భమిము 
జాతీభకయణ చేమఫడింది 01 జనవమి 1949 భమిము అృటి నఽండి ఇది ూమాిగ ఫాయత్ రబుతా్తుకి చ ందినది. 
తృర యంబంలో మిజర్వ్ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమా యొకె స ంటరల్ ఆపస్ కలకతాా లో స్ి ంచఫడింది, కతు త్యురత్ దాతుతు 
ఱశ్త్ంగ భుంఫ ైకి 1937 లో భామాయు. 

ఆర్వ తఐ యొకె విధఽలు: 

 కమకతూీ జామీ: ఫాయత్దశేంలో ఆమిి ఐ గవయూర్వ సంత్కలతో కమకతూీ నోటలనఽ జామ ీచసేే రధాన భమిము ఏకకకై అధకియం ఆమిిఐ కి 
ఉంది. దశేరయాంగ ఆర్వ తఐ కమకతూీతు ంణీ చసేఽా ంది. 

 రబుతా్తుకి ఫాయంకర్వ: ఆర్వ తఐతు రబుతా్తుకి ఫాయంకర్వ అతు కూడా లుస్ా యు, ఎంద్ఽకంటే ఇద ిక మికయం సహామంతో 
రబుతా్తుకి యుణం భమమిు ద్రవయ సహామం అందసిఽా ంది. 

 ఫాయంకయల ఫాయంకు: ఇత్య ఫాయంకులకు అవసయబ ైనపృడలాల  ద్రవయ స్ధనాల దా్మ సకలంలో యుణ సయపమ నఽ అందించడం 
భమిము త్దా్మ ఫాయంకులకు ఆమిిక సహామం అందించడం,యుణదాత్గ వయవహమించడం ఇది చేస ేభుఖ్యబ నై విధి. ఇద ి
ఎగుభతి కకెడిట్ మపీ నైాన్ీ, యౌకి్ డిట ీఅడజస ిమంట్ ప సయౌట ీభమమిు MSF లనఽ కూడా అందసిఽా ంది. 

 ఫాయంకుల కంటరర లర్వ: ఇత్య ఫాయంకులనఽ తుమంతిరంచడం భమమిు రటితు తుమదీశంచిన భాయగద్యశకల ఆధాయంగ 
తుమంతిరంచడం స ంటరల్ ఫాయంక్ యొకె గొృ అవసయం, త్దా్మ గుతాా ధిత్యం ఉండద్ఽ భమమిు ఆమిిక వయవసి యొకె అతుూ 
యంగలకు సకలంలో యుణాలు లభసఽా ంది. ఫాయంకుల కంటరర లర్వ గ ఆర్వ తఐ ఆదఱేలు జామీ చసేఽా ంది, త్తుఖీ (ఆన్-స ైట్ అలాగద 
ఆఫ్-స ైట్)తు తుయ్హ సఽా ంది భమిము తుయ్హణ తుమంత్రణనఽ అభలు చేసఽా ంది. 

 కకెడటి్ కంటరర లర్వ: భామకెటరల  ద్రవయత్ ఆమిి ఐ చతే్ తుయ్హ ంచఫడుత్ ంది, ఎంద్ఽకంట ేఇది వడడీ  మదటలల  (ఫాయంక్ మదటరా  సహా) 
భమిము ఎంక చసేన యుణాల తుమంత్రణలనఽ మషిెమించగలద్ఽ. నగద్ఽ తుల్ తుషృతాిలో భాయుృ, స కూయమిటలీ ై భామిజన్ 
తుఫంధన, తుమదీశత్ యుణ భాయగద్యశకలు వంటి ముద్ల ైన వివిధ ద్రవయ స్ధనాలు ఈ రయోజనం కోసం ఉయోగించఫడతాభ. 

 తుయ్హణ: ఫాయతీమ కమకతూీ యొకె ఫాహయ విలువతో తృటల అంత్యగత్ విలువనఽ తుయ్హ ంచడాతుక ికూడా ఆర్వ తఐ ఫాధయత్ 
వహ సఽా ంది. విదేశీ భాయక తుల్లనఽ తుయ్హ ంచడం ఆర్వ తఐ చేతిలో ఉంద ిభమిము విదేశీ భాయక ద్రవయ తుయ్హణ చటిం 
కింద్ విదేశీ భాయక ద్రవయ లారదేవీలనఽ తుమంతిరంచడాతుకి విసాిత్ అధకిమతుూ కయౌగ ిఉంది. 
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ఆర్వ తఐ తుమాణం 

మిజర్వ్ ఫాయంక్ వయవహామలు స ంటరల్ ఫో రీ్వ ఆఫ్ డ ైమకకియల విసాిత్ తృయనెల్ చేత్ తుయ్హ ంచఫడతాభ. ఫో యుీ లోతు కొంత్భంది 
సబుయలనఽ మిజర్వ్ ఫాయంక్ ఆఫ్ ఇండిమా చటాి తుకి అనఽగుణంగ ఫాయత్ రబుత్్ం తుమమిసఽా ంది. రయు నాలుగు 
సంవత్ీమల కలాతుకి తుమమించఫడతాయు / నామినేట్ చేమఫడతాయు 

అధికమిక డ మైకకియుల : 

Full Time : గవయూర్వ 

రసఽా త్ం:  

 శకిాకంత్ దాస్ (గవయూర్వ) 
 శెీ డాకిర్వ.M డి. తృతరా  (డిూయటీ గవయూర్వ) 
 శెీ ఎం.కక. జకనై్ (డిూయట ీగవయూర్వ) 
 శెీ త.. కనఽంగో (డిూయటీ గవయూర్వ) 

ఆర్వ తఐ అనఽఫంధ సంసిలు: 

ూమాిగ మాజభానయం: డితృజిట్ ఇనాీమకన్ీ అండ్ కకడెిట్ గయయంటీ కమొృమదషన్ ఆఫ్ ఇండిమా (DICGC), ఫాయతీమ 
మిజర్వ్ ఫాయంక్ నోట్ భుదరా న్  ైరైేట్ యౌమిటెడ్ (BRBNMPL) 

ఆర్వ తఐకి సంఫంధంిచిన ఇత్య భుఖ్యబ ైన రసారలు: 

 ఆమిిఐ స్ధాయణ రజల నఽండ ిడితృజిటలనఽ స్కమించే విధితు తుయ్హ ంచద్ఽ. 
 రధాన యుణ మదటలనఽ వయకిాగత్ ఫాయంకుల ఆర్వ తఐ తుయణభంచద్ఽ. 
 ఫాయంక్ మదటల, మకతృో  మదటల, మివర్వీ మకతృో  మదటల & నగద్ఽ తుల్ తుషృతాి అనఽ ఈ మదటలనఽ తుయణభంచ ేఫాధయత్ ఆమిిఐక ిఉంది 
 ఆమిిఐ యొకె మకిమలలో కట ిఆమిిఐ యొకె మిభాణాత్ాక స్ధనాలు - ఫాయంక్ మదటల విధానం, నగద్ఽ తుల్ తుషృతాి 

భమిము చటిఫద్ుబ నై ద్రవయ తుషృతాి. 
 ఆమిిఐ తుమదీశంచిన ద్రవయ విధానం యొకె లక్ష్యం ద్రరయయలిణాతుూ తుమంతిరంచడం 

 నాణలే మిభాణం GOI చే తుయణభంచఫడుత్ ంది. 
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 రసఽా త్ం ఫాయత్దశేంలో కమకతూీ నోట్ జామ ీచమేడాతుక ిఉయోగించే విధానం కతూస మజిర్వ్ ససిమ్. నోటల  జామీ కోసం ఆర్వ తఐ 
కతూస 200 కోటల  యూతృమల కతూస తుల్లనఽ కయౌగి ఉండాయౌ, వీటలిో యూ. 115 కోటల  కంటే త్కుెవ ఫంగయంలో 
ఉంచఫడుత్ ంది. 

 ఆమిిఐ యొకె చిహూం తృంథర్వ భమిము తృమ్ టీర. 
 చింతాభన్ దా్యకనాథ్ దేవుాఖ్ (స డి దేవుాఖ్)-1949 లో ఆమిిఐ జాతీభకయణ సభమంలో ఆమిిఐ యొకె ముద్టి 

ఫాయత్ గవయూర్వ. 
 కక.జక.ఉదశే-ఆమిిఐ యొకె ముద్ట ిభహ యా డిూయట ీగవయూర్వ. 

 

 

భమకిొంత్ ఉచిత్ సిడడ బ టమీమిల్ తృ ంద్ండి: 

బ ేనలె రమ ికమకంట్ అప రై్వీ PDF  త లుగుల  ో  బ ేనలెరమ ీకమకంట్ అప రై్వీPDF  English ల  ో

జూన్ నలెరమ ీకమకంట్ అప రై్వీ PDF త లుగులో  ఆంధరరదశే్ సేిట్ GK PDF 

త లంగణా సేిట్ GK PDF త లుగు లో Static, Banking, Computer Awareness PDF 
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----------------------ధనయరదాలు-------------------- 


