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अ) कलम ७ 

ब) कलम २९ 



क) कलम १२ 

ड) कलम १५ 

६८) ददिाळखोर विधेयक कोड ...... याांनी प्रततुत केले 

अ) राष्ट्रपती प्रणि मुखजी 

ब) प्रांतप्रधान नरेंद्र मोदी 

क) अथवमांत्री अरुि जेटली 

ड) इतर 

६९) ददिाळखोर कोड कधी लागू केले गेले 

अ) डडसेंबर २०१६ 

ब) मे २०१६ 

क) ऑगतट २०१७ 

ड) सेपेटेंबर २०१६ 

७०) ककरकोळ बँककां ग मधे ...... उत्पादनािी वितततृ शे्रणी समाविष्ट्ट आहे 

अ) Deposite उत्पादने  

ब) देय सेिा 

क) कजड उत्पादने 

ड) यावरील सवव 

७१) मोठमोठे ग्राहक म्हणज.े........ 

अ) बहुराष्क्रीय कां पन्या 

ब) बाजार 

क) आपण 



ड) इतर 

७२) व्यािसातयक बँका ...... म्हणून कायड करतात 

अ) ककरकोळ बँक 

ब) घाऊक बँक 

क) व्यापारी बँक 

ड) आांतरराष्क्रीय बँक 

७३) परकीय बँकेच्या भारतातील एखाद्या शाखेला ........ म्हणून रूपाांतररत करता येते 

अ) बहुराष्ट्रीय सांतथा 

ब) परकीय सांतथा 

क) शेल ब्ाांि 

ड) सांलग्न सांस्था 

७४) तिदेशी िलनात व्यिहार करीत असल्यास त्यास ...... म्हणतात 

अ) बहुराष्ट्रीय बँक 

ब) ऑफ िोअर बँक 

क) युरो बँक 

ड) इतर 

७५) ऑफ शोआर बँककां ग ....... मध्ये सुरू झाला 

अ) सन १९५० 

ब) सन १९६० 

क) सन १९४७ 

ड) सन १९६५ 



७६) मोठे व्यापार सुलभपण ेपूणड केले जातात 

अ) घाऊक बँककां ग 

ब) ककरकोळ बँककां ग 

क) आांतररष्ट्रीय बँककां ग 

ड) परकीय बँककांग 

७७) अमेररकेतील बँकाांच्या विदेशातील शाखाांिी सांख्या ककती 

अ) ९९० 

ब) ७५८ 

क) ३०० 

ड) ९०० 

७८) डॉलर तिरूपात ठेिी तिीकारणे आणण कजड देणे यालाि ........ म्हणतात 

अ) िेल ब्ाांच  

ब) बहुराष्ट्रीय बँक 

क) पौंड तटरलीांग 

ड) इतर 

७९) दसुऱ्या राष्ट्रात जाऊन तेथील िलनात बँककां ग व्यिसाय करणारी बँक 

अ) ऑफ शोर बँक 

ब) बहुराष्क्रीय बँक 

क) घाऊक बँक 

ड) इतर 

८०) आांतरराष्ट्रीय बँककां ग व्यिसाय िाढीिे कारण 



अ) पयडटन व्यिसाय 

ब) उदारीकरणािे धोरण 

क) वित्तीय व्यिहारात सुधरणा 

ड) यावरील सवव 

८१) इतर सेिा व्यततररक्त गुतिणुक सेिाांिा समािेश होतो  

अ) िैश्विक बँक 

ब) सािरबत्रक बँक 

क) युतनव्हसडल बँक 

ड) यावरील सवव 

८२) अयशतिी िैश्विक बँक....... 

अ) लेहमन ब्दसव 

ब) खान कायड गट 

क) नरससहांम मांडळ 

ड) इतर 

८३) िैश्विक बँककां ग कायाडि ेतनयमन .... 

अ) २००५ 

ब) २००१ 

क) २००६ 

ड) २००९ 

८४) भारतातील परकीय बँका  

अ) ABN- AMRO BANK 



ब) HSBC BANK  

क) STANDARD CHARTERED BANK 

ड) ALL OF ABOVE / यावरील सवव 

८५) अमरेरकेत पौंड तटरसलांग िी जागा ....... ने घेतली 

अ) रुपये 

ब) डॉलर 

क) युरो डॉलर 

ड) इतर 

८६) RBI ........ 

अ) भारतीय ररझव्हड बँक 

ब) इम्पररयाल बँक ऑफ इांडडया 

क) ररझव्हव बँक ऑफ इांडडया 

ड) इतर 

८७) भारतीय ररझव्हड बँक ....... रोजी अश्ततत्िात आली 

अ) १ जानेिारी १९४९ 

ब) १ एवप्रल १९३५ 

क) १ मािड १९३३ 

ड) इतर 

८८) भारतािी सरकारी बँक 

अ) घाऊक बँक 

ब) ररझव्हव बँक 



क) व्यापारी बँक 

ड) िैश्विक बँक 

८९) ररझव्हड बँक व्यापारी बँकेिी ककती ठेि रक्कम साांभाळते 

अ) ३% 

ब) ५%  

क) २% 

ड) 0 % 

९०) ददिाळखोरी प्रकियेिर तनयांत्रण ठेिण्यासाठी ज्या 10 सदतयाांिी नेमणकू केलेली असते ते कोठून 
आलेले असतात 

अ) वित्त मांत्रालय 

ब) कायदा मांत्रालय 

क) RBI प्रतततनधी 

ड) याांपैकी सवव 

९१) कें द्र सरकारने 5 िर्षाडच्या कालािधीसाठी नेमणूक केलेले .... 

अ) महासांिालक 

ब) उपमहासांिालक 

क) अ व ब 

ड) इतर 

९२) ररझव्हड बँक कोणते कायड करते 

अ) बँकाांिी बँक 

ब) िलन तनसमडती 



क) अांततम कजड दाता 

ड) यावरील सवव 

९३) ररझव्हड बँक तथापन झाली तेव्हा ती खाजगी क्षेत्रात होती  

अ) होय 

ब) नाही 

क) यापैकी नाही 

९४) मध्यिती बँक म्हणजिे ........  

अ) आांतरराष्ट्रीय बँक 

ब) तटेट बँक 

क) ररझव्हव बँक 

ड) इतर 

९५) भारतीय ओद्योचगक विकास बँक तथापना ....... 

अ) १९६० 

ब) १९६४ 

क) १९९३ 

ड) १९३४ 

९६) ठराविक ददिशी ठराविक िेळी सिड बँकाांिे प्रतततनधी तनरसन कें द्राच्या दठकाणीां एकत्र येतात 
यालाि ........ म्हणतात 

अ) तनरसन गहृ 

ब) शोधन गहृ 

क) समािोधन गहृ 



ड) इतर 

९७) सरकारिी सशल्लक कोण साांभाळत े

अ) बँक 

ब) ररझव्हव बँक 

क) व्यापारी बँक 

ड) आांतरराष्ट्रीय बँक 

९८) वितनमय दर टीकउन ठेिण्यािी जबबदारी कोणािी  

अ) सरकार 

ब) आपली 

क) ररझव्हव बँक 

ड) बँक 

९९) प्र मांडळे , सल्लागार सेिा , विमा आणण कां पन्या नी वििी काढलेले कजडरोख ेयाांिी जबाबदारी 
कोणािी 

अ) आांतरराष्ट्रीय बँक 

ब) भारतीय ररझव्हड बँक 

क) वैजववक बँक 

ड) इतर 

१००) ररझव्हड बँकेिा सिोच्ि अचधकारी असतो 

अ) महासांिालक 

ब) गव्हनवर  

क) शासनािा अचधकारी 



ड) इतर 


