SYBCOM
Subject - Modern Banking and Financial System
1) बँक ......... ला गती दे तात
अ) बचतीला
ब) पैशाला
क) विकासाला
ड) याांपैकी नाही
2) बँका औद्योगिक युनिट्स ला दिलेल्या कर्ाावर पूिार्वात घेऊ शकतात
अ) डीसीआयजीसी
ब) नाबाडड
क) ईससजीसी
ड) आयडीबीआय
3) ........ ही पदहली सावार्निक बँक होती
अ) SBI
ब) ग्रामीण बँक
क) PNB
ड) BANK OF VENIS
4) मालकीच्या आधारावर कीती प्रकारचे बँक आहे त
अ) २
ब) ५
क) ४

ड) ३
5) कायद्यािुार बँक विीकरण आहे
अ) खाजगी बँक
ब) अनस
ु चू ित बँक
क) विना अनुसूिीत बँक
ड) ब आणि क
6) कोणत्या वर्षी र्िातील प्रथम बँक स्थापि झाली
अ) १६६०
ब) १६७०
क) १६८०
ड) १६६८
७) ...... नुसार बँक िगीकरण शक्य आहे
अ) मालकी
ब) कायदा
क) कायड
ड) वरील पैकी सवव
८) वित्तीय क्षेत्रात ..... अततशय महत्त्िाच्या असतात
अ) बँका
ब) दे श
क) राष्ट्र
ड) यापैकी सिड

९) कोणत्या िर्षी बँक तनयमन कायदा ठरविण्यात आला
अ) १९४७
ब) १९४९
क) १९५०
ड) १९६०
१०) कोणत्या बँकाांिा समािेश RBI कायद्यात केला जातो
अ) बबगर अनुसूचित बँक
ब) सािडजतनक बँक
क) खाजगी बँका
ड) अनुसूचीत बँक
११) जगातील सिाडत मोठी व्यापारी बँक आहे
अ) इम्पररयल बँक
ब) स्टे ट बँक
क) सेंरल बँक
ड) िैश्विक बँक
१२) सद्या दे शात........ खाजगी बँका अश्ततत्िात आहेत
अ) ३१
ब) १९
क) २७
ड) २०
१३) ज्या बँका इतर दे शातील लोक ककिा सरकार याांच्या मालकीच्या असतात त्याांना....... म्हणतात

अ) आांतरराष्ट्रीय बँक
ब) परकीय बँक
क) विदे शी बँक
ड) ब व क
१४) प्रादे सशक ग्रामीण बँक तथापना .........
अ) 2 ऑक्टोबर १९७५
ब) १ सप्टे बर १९७५
क) ३ नोव्हें बर १९६९
ड) यापैकी नाही
१५) केंद्र सरकार बँक तथापनेसाठी..... तनधी दे ते
अ) २५%
ब) ५०%
क) ७५%
ड) २०%
१६) " यतु नट धारक " म्हणजे .....
अ) परतपर तनधी
ब) प्रततभूती खरे दी
क) कायदे शीर तनधी
ड) याांपैकी नाही
१७) ठे ि विमा मांडळ तथापना ......
अ) १९५०

ब) १९६८
क) १९६१
ड) १९५१
१८) जी रक्कम हफ्तत्याने िसल
ू केली जाते
अ) कजड
ब) जीिन विमा
क) ववमा
ड) इतर
१९) अचग्रम बँक योजना कधी सरू
ु झाली
अ) १९६९
ब) १९८८
क) १९७०
ड) १९६८
२०) दहे श्जया ससमतीच्या मते........
अ) कजाडिा उपयोग जमीन खरे दी साठी करतात
ब) कजाडिा उपयोग श्तथर मालमत्ता खरे दीसाठी करतात
क) अ व ब
ड) याांपैकी नाही
२१) १९७५ मध्ये कोणता कायदा सांमत झाला
अ) ग्रामीण बँक
ब) प्रादे शिक ग्रामीि बँक

क) वित्त सांतथा
ड) यािरील सिड
२२) १९६९ सासल सरकारने कोणती योजना सुरू केली
अ) पत हमी योजना
ब) विततार योजना
क) अग्रीन बँक योजना
ड) निीन बबल माकेट योजना
२३) बँककां ग च्या कोणत्या सेिेिा आपण लाभ घेतो
अ) विमा
ब) कजड
क) झीरो बॅलन्स अकाउां ट
ड) इतर
२४) बँक तथातनक पातळीिर कोणत्या सेिा पुरवितात
अ) ग्रामीण भागातील व्यिसाय िाढ
ब) ग्रामीण भागातील कजाडिी गरज
क) ग्रामीण भागातील ग्राहकाांच्या समत्र
ड) याांपैकी सवव
२५) सहकार पतसांतथा कायदा ......
अ) १९०४
ब) १९४९
क) १९१२

ड) १९६५
२६) "ना नफा ना तोटा" या तत्त्िािर आधाररत बँक ......
अ) ग्रामीण बँक
ब) सहकारी बँक
क) प्रादे सशक ग्रामीण बँक
ड) नागरी सहकारी बँक
२७) एका राज्य पुरते मयाडददत कायड क्षेत्र ......
अ) नागरी सहकारी बँक
ब) सहकारी बँक
क) अनुसूिीत नागरी सहकारी बँका
ड) बबगर अनुसचू चत नागरी सहकारी बँका
२८) अल्प मुदतीिा कजड परु िठा करणाऱ्या सांतथा......
अ) राज्य सहकारी बँक
ब) श्जल्हा मधयिती सहकारी बँका
क) प्राथसमक कृर्षी सहकारी पतसांतथा
ड) यापैकी सवव
२९) अनुण्य सह्याकरी मांडळािे सांतथापक
अ) ववठ्ठल कौठीकर
ब) लक्ष्मण कौठीकर
क) रमण कौठीकर
ड) इतर

३०) नागरी सहकारी बँका .......
अ) बितीला प्रोत्साहन दे तात
ब) सहकार तत्िािा प्रिार ि प्रसार करतात
क) सभासदाांना महत्िािी कागपत्रे सरु क्षक्षत ठे िण्यािी ठे िण्यािी सवु िधा उपलब्ध करुन दे तात
ड) याांपैकी सवव
३१) कजाडिी िसुली करण्यासाठी कायडक्षम यांत्रणा .....
अ) पत सोसायट्या
ब) सहकारी पतसांतथा
क) सोसायट्या
ड) इतर
३२) बबगर शेती सांतथाांना कजड दे तात
अ) राज्य सहकारी बँक
ब) नागरी सहकारी बँक
क) जजल्हा मधयवती सहकारी बँक
ड) प्राथसमक सहकारी बँक
३३) जी मालमत्ता बँके साठी उत्पन्न तनमाडण करणे थाांबविते
अ) ननष्क्रीय मालमत्ता
ब) सकिय मालमत्ता
क) उपप्रमानीत मालमत्ता
ड) बड
ु ीत मालमत्ता
३४) १८ मदहन्यापेक्षा जातत कालािधी साठी थकीत कजाडिा समािेश....

अ) तनष्ट्िीय मालमत्ता
ब) उप प्रमाणणत मालमत्ता
क) सांशयातपद मालमत्ता
ड) बड
ु ीत मालमत्ता
३५) तनष्ट्िीय मालमत्ता बँकेसाठी ....... ठरते
अ) लाभकारी
ब) प्रभािी
क) पररणामकारक
ड) यापैकी नाही
३६) कामगार कपात म्हणजे........
अ) कामगाराांची सांख्या कमी करिे
ब) उत्पादकाांिी सांख्या कमी करणे
क) उत्पादन कमी करणे
ड) इतर
३७) हसमसाठी विनांती करणे हे ....... लक्षण आहे
अ) कजड बाजारीपणा
ब) कजडदार होणे
क) कजवदार पत ढासळने
ड) इतर
३८) बँकाांनी आचथडक दृष्ट्ट्या सक्षम होण्यासाठी .......
अ) रोख रक्कम बाळगावी

ब) ठे िीत िाढ करािी
क) थकबाकी िसूल करािी
ड) इतर
३९) अपरु े भाांडिल ि अकायडक्षम व्यितथापन यामळ
ु े बँका ...... बनतात
अ) दब
ड
ु ल
ब) आजारी
क) अकायडक्षम
ड) यापैकी नाही
४०) कजड मांजरु ीिर कशािा जातत पररणाम होतो
अ) पक्षािा
ब) राजकारिाचा
क) तितःिा
ड) िातािरणािा
४१) सांतथा परिलांबी बनतात
अ) कर्ाामळ
ु े
ब) अपुऱ्या ठे विमळ
ु े
क) अपऱ्ु या भाांडवल मुळे
ड) इतर
४२) BIS ........
अ) Bank for International Standards
ब) Bank for Indian Standarda

क) Bank for International Settlement
ड) Bank for Indian Settlement
४३) श्जल्हा मधयिती सहकारी बँकेिी काये
अ) पैसा हस्ताांतरण सर्ु वधा परु र्वणे
ब) लॉकसड सवु िधा
क) बबल व र्वनिमय पत्राची वटवणुक करणे
ड) यापैकी सवव
४४) र्ी तोट्याची रक्कम निलेखित केलेली िसते
अ) राईट ऑफ
ब) ररटि ऑफ
क) अ ि ब
ड) इतर
४५) कजड मयाडदा िाढविणे म्हणजे.......
अ) सवलत िे णे
ब) रोख कजड दे णे
क) अधीकर्ष सवलत
ड) इतर
४६) िे शाचे पत धोरण ठर्वण्यासाठी महत्वाचा आधार आहे
अ) वस्तनू नष्क्ट आकडेवारी
ब) माफक व्यार्िर
क) सांतथा तमक तत्रोत

ड) इतर
४७) थकीत मालमत्तेिा कालािधी ......
अ) १८० दिवस
ब) ९० ददिस
क) १८ मदहिे
ड) यापैकी नाही
४८) बेसल निकर्ष सुरुवात .......
अ) २००८
ब) २००४
क) २००६
ड) १९८८
४९) जोखीम िे प्रकार.......
अ) कर्ााबाबत
ब) मालमत्ते बाबत
क) कायापद्धती र्वर्षयक
ड) यापैकी सवव
५०) G-10 म्हणर्े
अ) बँककां ग प्रतततनधी
ब) बँककां ि सिस्य
क) सिड दहा दे शाांिे सदतय
ड) सवष िहा िे शाांचे बँककां ग प्रतततिधी

५१) बेसल या दठकाणी ........ आहे
अ) विदे शी बँक
ब) आांतरराष्क्रीय बँक
क) परराष्ट्रीय बँक
ड) इतर
५२) बँकाांच्या सरक्षण साठी बांधन लािणे यास ...... म्हणतात
अ) ननकष
ब) बेसल तनकर्ष
क) तनष्ट्कर्षड
ड) इतर
५३) बेसल तनकर्षाांिी भारतातील सुरुिात
अ) २००९
ब) १९८८
क) २००४
ड) १९९०
५४) वित्तीय सांतथाांच्या माध्यमातून िेगळी ठे िली जाणारी राशी याांिा सांदभड ........
अ) बेसल II ि बेसल III
ब) बेसल II ि बेसल I
क) बेसल I
ड) बेसल III
५५) सािडजतनक क्षेत्रातील ऋण

अ) ०% ते १० %
ब) २०% ते ५०%
क) ०% ते ४०%
ड) ०% ते ५०%
५६) आिास गहाण म्हणजे .......
अ) अिसीय ऋण
ब) आवाशसय ऋि
क) आिासीय गहाण
ड) इतर
५७) आधारततांभ कोणत्या तनकर्षात तयार केले गेले
अ) बेसल I
ब) बेसल III
क) बेसल II
ड) बेसल तनकर्ष
५८) पांज
ु ी पयाडप्त ता अनप
ु ात म्हणजे ........
अ) Capital to Risk Asset Ratio
ब) Capital to Asset Ratio
क) Capital Adequacy Ratio
ड) Capital Market Ratio
५९) बँका ...... या जोखीम याांिा सामना करतात
अ) सांिालाककय जोखीम

ब) कजाड सांबध
ां ी जोखीम
क) बाजार जोखीम
ड) यापैकी सवव
६०) भारत कोणते मानक पण
ू ड करू शकले नाही
अ) बेसल II िे मानक
ब) बेसल II ि I िे मानक
क) बेसल III चे मानक
ड) बेसल III ि I िे मानक
६१) भारतात ३१ मािड २००९ ल कोणते मानक पण
ू ड झाले
अ) बेसल I
ब) बेसल II
क) बेसल III
ड) इतर
६२) ३१ मािड २००९ च्या आकडेिारी नस
ु ार सािडजतनक क्षेत्रातील बड
ु ीत कजड
अ) ९४९२७९ कोटी झाले
ब) ८६९०८ कोटी झाले
क) ९४९२७९ कोटी रुपयाां वरून ८६९०८ कोटी रुपयाांपयंत खाली झाले
ड) ८६९०८ कोटी रुपयाां िरून ९४९२७९ कोटी रुपयाांपयंत िधारले
६३) बँकाांिे सीआरएआर ......
अ) १०.४२% ि १३.३४%
ब) १४.३% व १२.२%

क) १०.४% ि १२.२%
ड) १४.४% ि १३.४%
६४) NBFC's
अ) वित्तीय कांपन्या
ब) गैर बँककां ग वित्तीय सांतथा
क) गैर बँककां ग ववत्तीय कांपन्या
ड) इतर
६५) ददिाळखोर विर्षयक तनिडा कोण करते
अ) राष्ट्रीय कांपनी कायदा
ब) विधेयक कायदा
क) कजव पूती न्यायाचधकरि
ड) यापैकी नाही
६६) ददिाळखोर होणे म्हणजे ......
अ) सांतथा कीिा व्यक्ती कजडबाजारी होणे
ब) आचथडक दे णे परतफेड करण्यास असमथड होणे
क) बांधनकारक दे णी परत करण्यास अपयशी ठरणे
ड) व्यक्ती कीवा सांस्था त्यास बांधन कारक असलेले आणि उधार आचथवक दे िी परत फेड करण्यास
असमथव होिे
६७) ... या अांतगडत सांबांचधत व्यक्ती आणण कांपनी पररभावर्षत करण्यात आली आहे
अ) कलम ७
ब) कलम २९

क) कलम १२
ड) कलम १५
६८) ददिाळखोर विधेयक कोड ...... याांनी प्रततुत केले
अ) राष्ट्रपती प्रणि मख
ु जी
ब) प्रांतप्रधान नरें द्र 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 विततत
ृ श्रेणी समाविष्ट्ट आहे
अ) Deposite उत्पादने
ब) दे य सेिा
क) कजड उत्पादने
ड) यावरील सवव
७१) मोठमोठे ग्राहक म्हणजे.........
अ) बहुराष्क्रीय कांपन्या
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) तिदे शी िलनात व्यिहार करीत असल्यास त्यास ...... म्हणतात
अ) बहुराष्ट्रीय बँक
ब) ऑफ िोअर बँक
क) यरु ो 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 सुलभपणे पूणड केले जातात
अ) घाऊक बँककां ग
ब) ककरकोळ बँककां ग
क) आांतररष्ट्रीय बँककां ग
ड) परकीय बँककां ग
७७) अमेररकेतील बँकाांच्या विदे शातील शाखाांिी सांख्या ककती
अ) ९९०
ब) ७५८
क) ३००
ड) ९००
७८) डॉलर तिरूपात ठे िी तिीकारणे आणण कजड दे णे यालाि ........ म्हणतात
अ) िेल ब्ाांच
ब) बहुराष्ट्रीय बँक
क) पौंड तटरलीांग
ड) इतर
७९) दस
ु ऱ्या 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 सध
ु रणा
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) नरससहां म मांडळ
ड) इतर
८३) िैश्विक बँककां ग कायाडिे 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) अमेररकेत 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 ठे ि रक्कम साांभाळते
अ) ३%
ब) ५%
क) २%
ड) 0 %
९०) ददिाळखोरी प्रकियेिर तनयांत्रण ठे िण्यासाठी ज्या 10 सदतयाांिी नेमणक
ू केलेली असते ते कोठून
आलेले असतात
अ) वित्त मांत्रालय
ब) कायदा मांत्रालय
क) RBI प्रतततनधी
ड) याांपैकी सवव
९१) केंद्र 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 म्हणजेि ........
अ) आांतरराष्ट्रीय बँक
ब) तटे ट 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 केंद्राच्या दठकाणीां एकत्र येतात
यालाि ........ म्हणतात
अ) तनरसन गह
ृ
ब) शोधन गह
ृ
क) समािोधन गह
ृ

ड) इतर
९७) सरकारिी सशल्लक कोण साांभाळते
अ) बँक
ब) ररझव्हव बँक
क) व्यापारी बँक
ड) आांतरराष्ट्रीय बँक
९८) वितनमय दर टीकउन ठे िण्यािी जबबदारी कोणािी
अ) सरकार
ब) आपली
क) ररझव्हव बँक
ड) बँक
९९) प्र मांडळे , सल्लागार सेिा , विमा आणण कांपन्या नी वििी काढलेले कजडरोखे 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

