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ഇന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ 

സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിപണിയില ും രാജ്യത്തിന്റെ 
സമ്പദ്്വയവസ്ഥയില ും വിഭവങ്ങള റെ വിനിയയാഗത്തിലൂറെയ ും 
ബിസിനസ കളിൽ നിന്ന് യ്സാതസ്സ കളിലൂറെയ ും ഒര  ്പധാന പങ്ക ്
വഹിക്ക ന്ന . വിവിധ വികസന ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങള ും നിയേപ 
സ്ഥാപനങ്ങള ും ഉൾറെെ ന്നവയാണ് ഇവ. 

റിസർവ ്ബാങ്ക ്ഓഫ് ഇന്ത്യ 

• സ്ഥാപിതമായത് - 1 ഏ്പിൽ 1935 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• ഗവർണർ: ശക്തികാന്ത ദാസ ്

• ലേയും- 
o ഇന്തയൻ രൂപയ റെ ഇഷ്യൂവ ും വിതരണവ ും. 
o ഇന്തയൻ ബാങ്കിുംഗ് സുംവിധാനത്തിനറ്െ നിയ്ന്തണും. 
o രാജ്യറത്ത ്പധാന യപയ്്റമന്െ ്സുംവിധാനങ്ങൾ നിയ്ന്തിക്ക ക. 

നബാർഡ് (നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫഫാർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ 
ലഡവെപ്്ലെനറ്്) 

• ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റിയ റെ ശ പാർശ ്പകാരും 1982 ജ്ൂബല 12 ന ്
സ്ഥാപിതമായി. 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: യ ാ.ജ്ി.ആർ. െിന്തല 

• ലേയും- 
o ്ഗാമീണ ഇന്തയയ ും ്ഗാമീണ കാർഷ്ിയകതര യമഖലയ ും 

ഉയർത്താൻ. 
o സഹകരണ ബാങ്ക കള റെയ ും െീജ്ിയണൽ െൂെൽ 

ബാങ്ക കള റെയ ും റെഗ യലറ്റർ. 

അർബൻ ഫകാ-ഓപ്പഫററ്റീവ് ബാങ്കുകൾ 

• റഷ് യൂൾ ,് യനാൺ-റഷ് യൂൾ  ്ബാങ്ക കളായി തരുംതിരിച്ചിട്ട ണ്്ട. 
• അവ ഭാഗികമായി മാ്തയമ ആർബിഐ നിയ്ന്തിക്ക ന്ന ള്ളൂ. 
• യജ്ായിന്െ്-യറാക്്ക കമ്പനികളായാണ് അവ ്കമീകരിച്ചിരിക്ക ന്നത്. 
• ഉദാഹരണും- പഞ്ചാബ് ആൻ ് മഹാരാഷ്്്െ യകാ-ഓെയെറ്റീവ ്

(പിഎുംസി) ബാങ്ക ്

SIDBI (ലെറുകിട വയവസായ വികസന ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്ത്യ) 
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• സ്ഥാപിതമായത്: 1990 ഏ്പിൽ 2-ന് ഇൻ സ്്െിയൽ റ വലപ്്റമന്െ ്
ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തയയ റെ ഒര  ഉപസ്ഥാപനമായി. 

• ആസ്ഥാനും: ലഖ്നൗ 

• റെയർമാൻ: മ ഹമ്മദ് മ സ്തഫ, ഐ.എ.എസ ്

• ലേയും: 
o റെെ കിെ യൂണിറ്റ കൾക്്ക നിലവില ള്ള വായ്പാ സ്ഥാപനും 

നൽക ന്ന വായ്പയ ും അ വാൻസ ും െീഫിനാൻസ് റെയ്യ ന്ന . 

ഫേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ 

• ഇന്തയയിറല ആദയറത്ത ബാങ്ക കൾ - ബാങ്ക ്ഓഫ് ബുംഗാൾ (1809), ബാങ്ക ്
ഓഫ് യബാുംറബ (1840), ബാങ്ക് ഓഫ് മ്ദാസ് (1843). 

• 1969 ജ്ൂബല 19 ന്, ആർബിഐയ റെ നിയ്ന്തണ അയതാെിറ്റിക്്ക കീഴിൽ, 

യററ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ ്ഇന്തയ, കാനെ ബാങ്ക്, സിൻ ിയക്കറ്റ് ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ ്
നാഷ്ണൽ ബാങ്ക്, ആ്രാ ബാങ്ക്, അലഹബാദ് ബാങ്ക് ത െങ്ങി 14 

ബാങ്ക കറള ഇന്തയാ ഗവൺറമന്െ ്യദശസാൽക്കരിച്ച . 

IRDAI (ഇൻഷുറൻസ് ലറരുഫെറ്ററി ആൻഡ ് ലഡവെപ്്ലെനറ് ്
അഫതാറിറ്റി ഓഫ ്ഇന്ത്യ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1999 

• ആസ്ഥാനും: ബഹദരാബാദ് 

• റെയർമാൻ: സ ഭാഷ്് െ്ര ഖ ന്തിയ 

• ലേയും 

o ഇന്തയയിറല ഇൻഷ് െൻസ്, െീഇൻഷ് െൻസ് വയവസായങ്ങള റെ 
നിയ്ന്തണവ ും യ്പാത്സാഹനവ ും. 

എകി്ിം ബാങ്ക ്(കയറ്റുെതി ഇറക്കുെതി ബാങ്ക്) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1 ജ്ന വരി 1982 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: െി സി റവങ്കട്ട ്സ ്ബഹ്മണയൻ 

• ലേയും 

o ഇന്തയയ റെ വിയദശ വയാപാരത്തിന് ധനസഹായും നൽക കയ ും 
സ ഗമമാക്ക കയ ും യ്പാത്സാഹിെിക്ക കയ ും റെയ്യ ന്ന . 

NHB (നാഷണൽ ഹൗസിിംര് ബാങ്ക)് 

• സ്ഥാപിതമായത്: ജ്ൂബല 1988 

• ആസ്ഥാനും: നയൂ ൽഹി 

• റെയർമാൻ: ആർ വി വർമ. 
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ECGC (കയറ്റുെതി ലഗ്കഡിറ്റ് രയാര്ണ്ടി ഫകാർപ്പഫറഷൻ ഓഫ ്ഇന്ത്യ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 30 ജ്ൂബല, 1957 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: എും റസന്തിൽനാഥൻ 

• ലേയും: 
o റ്ക ിറ്റിൽ കയറ്റ മതി റെയ്യ ന്നതിന ള്ള അപകെസാധയത കവർ 

റെയ്ത റകാണ്്ട കയറ്റ മതി യ്പാത്സാഹനും ശക്തിറെെ ത്ത ക. 

ലസബി (ലസകയൂര്ിറ്റീസ് ആൻഡ ്എകസ്്ഫെഞ്്ച ഫബാർഡ് ഓഫ ്
ഇന്ത്യ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: ഏ്പിൽ 1988 എന്നാൽ 1992 ഏ്പിൽ 12 ന് സവയുംഭരണ 
സ്ഥാപനമായി 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: അജ്യ് തയാഗി 

• ലേയും: 
o നിയേപകര റെ താൽെരയും സുംരേിക്ക കയ ും യറാക്്ക 

എക്സ്യെഞ്ചിന്റെ വികസനും യ്പാത്സാഹിെിക്ക കയ ും യറാക്്ക 
മാർക്കറ്റിന്റെ ്പവർത്തനങ്ങൾ നിയ്ന്തിക്ക കയ ും റെയ്യ ന്ന . 

NPCI (നാഷണൽ ഫപയ്്ലെന്റ ്ഫകാർപ്പഫറഷൻ ഓഫ ്ഇന്ത്യ) 

• സ്ഥാപിതമായത്:  ിസുംബർ, 2008 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: ബിശവയമാഹൻ മഹാപാ്ത 

• ലേയും: 
o ഇന്തയയിറല എല്ലാ െീറട്ടയിൽ യപയ്്റമന്െ ്

സുംവിധാനങ്ങൾക്ക മ ള്ള ഒര  ഓർഗബനയസഷ്നാണ് ഇത.് 

ഡിഐസിജിസി (ലഡഫപ്പാസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ലഗ്കഡിറ്റ ്
രയാര്ണ്ടി ഫകാർപ്പഫറഷൻ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 15 ജ്ൂബല 1978. 

• റഹ ് ഓഫീസ്: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: ബമക്കൽ പ്ത 

• ലേയും: 
o യസവിുംഗ്, ഫിക്സ ്, കെന്െ,് ആവർത്തന എന്നിങ്ങറനയ ള്ള എല്ലാ 

ബാങ്ക് നിയേപങ്ങള ും ഇൻഷ്വർ റെയ്യ ന്ന . 

GIC (ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫകാർപ്പഫറഷൻ) 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• സ്ഥാപിതമായത്: 22 നവുംബർ 1972 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: യദയവഷ്് ്ശീവാസ്തവ 

• ലേയും: 
o ഇന്തയൻ ഇൻഷ് െൻസ് വിപണിയിറല ഏക െീഇൻഷ് െൻസ് 

കമ്പനി. 

 

LIC (ലെഫ ്ഇൻഷുറൻസ് ഫകാർപ്പഫറഷൻ ഓഫ ്ഇന്ത്യ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1956 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: എും ആർ ക മാർ 

• ലേയും: 
o ഇൻഷ് െൻസ് പ്ലാന കൾ, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്  ് പ്ലാന കൾ, ്പയതയക 

പ്ലാന കൾ, ്ഗൂെ ് സ്കീമ കൾ എന്നിങ്ങറന വിവിധ ഇൻഷ് െൻസ് 
ഉൽെന്നങ്ങൾ ഉപയഭാക്താക്കൾക്്ക വാഗ്ദാനും റെയ്യ ന്ന  

AICIL (അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓഫ ്ഇന്ത്യ െിെിറ്റഡ)് 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1 ഏ്പിൽ 2003 

• ആസ്ഥാനും: നയൂ ൽഹി 

• റെയർമാൻ: മലയ് ക മാർ റപാദ്ദാർ 

CDSL (ലസൻഗ്ടൽ ലഡഫപ്പാസിറ്ററി സർവീസസ് െിെിറ്റഡ്) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1998 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: ബി വി ൌബൽ 

• ലേയും: 
o ഇത ് രണ്ടാമറത്ത ഇന്തയൻ റസൻ്െൽ റസകയൂരിറ്റീസ ്

 ിയൊസിറ്റെിയാണ് 

o റസകയൂരിറ്റികള റെ ബ ക്്ക എൻ്െി ്ൊൻസ്ഫർ 
്പവർത്തനേമമാക്ക ന്നതിന്, ഇത ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറല്ലങ്കിൽ 
സാേയറെെ ത്താത്ത രൂപത്തിൽ റസകയൂരിറ്റികൾ ബകവശും 
വയ്ക്ക ന്ന . 

NSDL (നാഷണൽ ലസകയൂര്ിറ്റീസ് ഡിഫപ്പാസിറ്ററി െിെിറ്റഡ)് 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1996 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: ഗഗൻ ൊയ് 
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• ഇന്തയയിറല ആദയറത്തയ ും ഏറ്റവ ും വലിയത മായ ഇലക്യ്ൊണിക ്
റസകയൂരിറ്റീസ്  ിയൊസിറ്റെിയാണിത്. 

PFRDA (ലപൻഷൻ ഫണ്ട് ലറരുഫെറ്ററി ലഡവെപ്്ലെനറ് ്
അഫതാറിറ്റി) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 23 ഓഗറ് 2003 

• ആസ്ഥാനും: നയൂ ൽഹി 

• റെയർമാൻ: സ ്പതിും ബയരയാപാധയായ 

• ലേയും: 
o റപൻഷ്ൻ ഫണ്ട കൾ സ്ഥാപിക്ക കയ ും വികസിെിക്ക കയ ും 

നിയ്ന്തിക്ക കയ ും റെയ്ത റകാണ്്ട വാർദ്ധകയ വര മാന സ രേ 
യ്പാത്സാഹിെിക്ക കയ ും റപൻഷ്ൻ ഫണ്ട കള റെ സ്കീമിയലക്ക ള്ള 
വരിക്കാര റെ താൽെരയും സുംരേിക്ക കയ ും റെയ്യ ന്ന . 

ഇപിഎഫ്ഒ (എിംഫലായീസ് ലഗ്പാവിഡനറ് ് ഫണ്ട ്
ഓർരലനഫസഷൻ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 4 മാർച്്ച 1952 

• റഹ ് ഓഫീസ്: നയൂ ൽഹി 

• തലവൻ: യക്ര റതാഴിൽ മ്ന്തി 

• ലേയും: 
o റ്പാവി ന്െ് ഫണ്്ട സ്കീും, റപൻഷ്ൻ സ്കീും, ഇൻഷ് െൻസ് സ്കീും 

എന്നിവ നിയ്ന്തിക്ക ന്ന . 

BCSBI (ബാങ്കിിംര ് ഫകാഡുകൾ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഫഡർഡ ് ഫബാർഡ ്
ഓഫ് ഇന്ത്യ) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 18 റഫ്ബ വരി 2006 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• തലവൻ: എ.സി.മഹാജ്ൻ 

• ഇന്തയയിറല ബാങ്കിുംഗ് യസവനങ്ങള റെ ഉപയഭാക്താക്കറള 
സുംരേിക്ക ന്ന ഒര  സവത്ന്ത ബാങ്കിുംഗ് വയവസായ ഏജ്ൻസിയാണിത്. 

ഗ്പാഫേശിക ഗ്രാെീണ ബാങ്കുകൾ (RRBs) 

• സ്ഥാപിതമായത്: ഒക്യൊബർ 2, 1975 

• ലേയും- അെിസ്ഥാന ബാങ്കിുംഗ ും സാമ്പത്തിക യസവനങ്ങള ും 
ഉപയയാഗിച്്ച ഇന്തയയിറല ്ഗാമീണ യമഖലകളിൽ ്പാഥമികമായി 
യസവനും റെയ്യ ക. 

• ഉദാഹരണങ്ങൾ- ജ്ാർഖണ്്ഡ രാജ്യ ്ഗാമീണ ബാങ്ക,് ഉത്കൽ ്ഗാമീണ 
ബാങ്ക് മ തലായവ. 
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IDRBT (ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ് ഫഫാർ ലഡവെപ്്ലെന്റ ് & റിസർച്ച് ഇൻ 
ബാങ്കിിംര് ലടക്്ഫനാളജി) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1996 

• ആസ്ഥാനും: ബഹദരാബാദ് 

• സുംവിധായകൻ: എ.എസ്. രാമശാസ്്തി 

• ലേയും: 
o ബാങ്ക കൾക്ക ും ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക ും വിവര സായങ്കതിക 

വിദയയിൽ ്പവർത്തന യസവന പിന്ത ണ നൽക കറയന്ന 
ലേയയത്താറെയ ള്ള ഒര  ബാങ്കിുംഗ് ഗയവഷ്ണ സ്ഥാപനമാണിത്. 

 

SHCIL (ഫസ്റ്റാക്ക ്ഫഹാൾഡിിംര് ഫകാർപ്പഫറഷൻ ഓഫ ്ഇന്ത്യ െിെിറ്റഡ)് 

• സ്ഥാപിതമായത്-1986 

• ആസ്ഥാനും: മ ുംബബ 

• റെയർമാൻ: രയമഷ്് എൻ.ജ്ി.എസ് 

• ലേയും:  
o ഇന്തയയിറല ഏറ്റവ ും വലിയ സുംരേകന ും നിയേപ പങ്കാളിയ ും. 
o നിയേപകര മായ ും വയാപാരികള മായ ും ഒര  ഓൺബലൻ 

യ്െ ിുംഗ് യപാർട്ടൽ പരിപാലിക്ക കയ ും ഇന്തയറയ െ റ്റിെറ്റിയ ള്ള 
ഇ-റാമ്പിുംഗ് സുംവിധാനങ്ങൾ പരിപാലിക്ക കയ ും റെയ്യ ന്ന . 

NICL (നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി െിെിറ്റഡ്) 

• സ്ഥാപിതമായത്: 1906 

• ആസ്ഥാനും: റകാൽക്കത്ത 

• തലവൻ: തജ്ീരർ മ ഖർജ്ി 

• ലേയും:  
o യനാൺ-ബലഫ് ഇൻഷ് െൻസ് ബിസിനസ്സ് ബകകാരയും റെയ്യ ന്ന 

ഇന്തയയിറല ഏറ്റവ ും പഴയ ഇൻഷ് െൻസ് കമ്പനിയാണിത്. 
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