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A
लोकाांच्या बचती गोळा करणे व गुुंतवणुकीसाठी गरजू लोकाुंना उपलब्ध करून दे णे हे
कार्य कोणाचे?
A)बँका आणण णवत्तीर् सुंस्था B)औद्योगिक सुंस्था C)कुटुुं बसुंस्था D)आगथिक सुंघटना
A
बचत आगि गुुंतवणूकदार र्ामधील णवत्तीर् प्रणाली ची भूणमका कोणती?
A)मध्यस्थ B)कारािीर C)व्यक्ती व सुंस्था D)सरकार
D
खालीलपैकी कोणता घटक भारतीय गित्तीय प्रिाली च्या रचनेचा भाि नाही?
A) गित्तीय सुंस्था B) णवत्तीर् बाजार C) णवत्तीर् सेवा D) आगथिक सेवा
B
खालीलपैकी कोणता णवत्तीर् सुंस्थेचा प्रकार नाही?
A)सावयजणनक बँका B)सहकारी बँका C)खाजिी बँका D)ग्रामीि णवकास बँक
C
खालीलपैकी कोणता णवत्तीर् बाजार नाही?
A)सुंघणटत नाणे बाजार B)असांघगित नाणेबाजार C)िस्तू बाजार D)भाांडिल बाजार
D
खालीलपैकी कोिता भाुंडवल बाजाराचा भाग नाही?
A) प्राथगमक बाजार B) दु य्यम बाजार C) अनुदान बाजार D) आठिडे बाजार
A
खालीलपैकी कोणता नाणे बाजाराचा प्रकार नसतानाही?
A) प्राथगमक बाजार B) अल्प सूचना बाजार C) कोषागार हां णड बाजार D) व्यापारी हांगड
बाजार
D
खालीलपैकी कोणते व्यवहार भाुंडवल बाजारात केले जातेे ?
A) अल्प सूचना कजय बाजार B) हांड्या वटणवणे C) सािकारी करणे D) दीघिकालीन कजय
दे णे
D
खालीलपैकी कोणते व्यवहार नाणी बाजारात केले जातात?
A) दीघयकालीन कजय B) िुांतििूक दे वाण-घेवाण C) भाडे पट्टा D) अल् प कालीन कजय
दे णे घेणे
B
जिळ जिळ पैसा र्ा साधनाचा प्रकार नाही?
A) व्यापारी उुं द्या B) पतमापन C) िचन पत्र D) प्रमािपत्
B
पैसा रूप सुंपत्तीचे अल्पमुदतीचे व्यवहार करण्याचे केंद्र कोणते?
A) भाांडिल बाजार B) नािेबाजार C) सहकारी बँका D) व्यापारी बँका
C
नािे बाजारावर मध्यवती बँकेचे णनर्ुंत्रण नसते?
A) सुंघणटत नाणेबाजार B) प्राथगमक भाुंडवल बाजार
C) असुंघणटत नाणे बाजार D) दु य्यम भाुंडवल बाजार
D
पैकी खालीलपैकी कोिता घिक असांघगित नािे बाजाराचा भाग नाही?
A)सािकार B)सराफी पेढीवाले C)व्यापारी D)सहकारी बँका
C
ठे िी, हांडी ,कजय व्यवहार करणाऱ्र्ा व्यक्ती व सुंस्था र्ाुंना म्हितात?
A)व्यापारी बँका B)श्रीलां का दे शीय बँका C)एता दे शीर् बँका D)सहकारी बँका

15 नािे बाजारातील कोणता घटक ठे वी स्वीकारत नाही?
A)सािकार B)व्यापारी बँका C)णवत्तीर् सुंस्था D)गित्तीय कुंपन्या
16 भारतीय नाणी बाजाराचे प्रमुख केंद्र आणण कार्ायलर् कोणते?
A) व्यापारी बँका B) गित्तीय सुंस्था C) गित्तीय कुंपन्या D) केंद्रीय बँक ( RBI)
17 गिकगसत नाणी बाजारात अल्प सूचना कजय बाजारातून णकती मुदतीचे कजय णमळते?
A) एक णदवस B) एक मणहना C) एक वषय D) यापैकी नाही
18 कोषािार हांडाांची गिक्री कोित्या पद्धतीने केली जाते?
A) सहकारी B) सरकारी C) गललाि D) यापैकी सवय
19 माििी कजय बाजारावर कोणाचे णनर्ुंत्रण असते?
A)सरकार B)मध्यिती बँक C)व्यापारी बँक D)सहकारी बँक
20 अांतिित व्यवहारात मालाची खरे दी करणाऱ्र्ा व्यापाऱ्र्ाकडे रोख पैसा नसेल तर णवक्रेता
खरे दीदार व्यापाराच्या नावाने कार् तर्ार करतो?
A)कोषािारहांडी B)व्यापारी हांडी C)मुदत हांडी D)पत्रहां डी
21 भारतात नािे बाजारात सुधारिा करण्याच्या दृष्टीने कोणती र्ोजना सुरू केली?
A)ठे ि प्रमाणपत्र B)िचनपत्र C)व्यापारी पत्र र्ोजना D)यापैकी सवय
22 भारतात बटणावर आणण णवत्तीर् गृहाची स्थापना केव्हा करण्यात आली?
A)12 एणप्रल1990 B)25 एणप्रल 1988 C)24 एणप्रल 1990D) 28 एणप्रल 1992
23 अथिसत्तेच्या राष्ट्रीर् उत्पन् ि दरडोई उत्पन्न सातत्याने वाढ होत असते त्या सुंस्थाुंना कार्
म्हणतात?
A)णवकणसत असता B)अणवकणसत अथय असता C)मािासले ली D)गिकसनशील
24 गिकगसत नाणे बाजारात सवोच्च अणधकार कोणाला असतात?
A)व्यापारी बँका B)मध्यिती बँक C)सहकारी बँक D)णवत्तीर् सुंस्था
25 असांघगित नाणे बाजारावर मध्यवती बँकेचे णनर्ुंत्रण नसल्यामुळे सरकारने केले ली उपाय
योजना कोिती ?
A) बँकाुंचे राष्ट्रीर्करण B) सुंगणकीकरण C) आधुगनकीकरि D) जागणतकीकरण
26 1969 मध्ये णकती व्यापारी बँकाुंचे राष्ट्रीर्ीकरण करण्यात आले?
A)14 B)20 C)06 D)35
27 सहा व्यापारी बँकाांचे राष्टरीयीकरि केव्हा करण्यात आले ?
A)1969 B)1980 C)1991 D)2016
28 भाांडिल बाजारात कोणत्या प्रकारची दे वाण-घेवाण केली जाते?
A)अल् पकालीन B)दीघिकालीन C)मध्यकालीन D)एकणदवसीर्
29 भाांडिल बाजारातील भाुंडवलाचा पुरवठा करणारा घटक नाही?
A) औद्योणगक णवकास बँक B) औद्योगिक णवत्तीर् बँक C) गुुंतवणूक महामुंडळ D)
खाजिी कुंपन्या
30 समभाि व प्राधान्य प्रभाग हे कशाचे प्रकार आहेत?
A)कजिरोखे B)ठे वी C)शेअसि D)फुंड.
31 खालीलपैकी कोणती गिकास णवत्तीर् सुंस्था नाही?
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A)ICICI B)IDBI C)IFI D)JDCC
भाांडिल बाजारातील णशखर सुंस्था कोणती?
A) RBI B) SEBI C) SBI D) JJB
केंद्र व राज्य सरकारच्या मालकीचे कजयरोख्ाुंची णवक्री कोणत्या बाजारात केली जाते?
A)औद्योणगक बाजार B)सरकारी रोखे बाजार C)प्रचालन बाजार D)घिक बाजार
खुल्या बाजारामध्ये ज्या शेअरची णवक्री केली जाते त्याला म्हणतात?
A)निीन रोखे बाजार B)जुना रोखे बाजार C)प्राथगमक बाजार D)सराफ बाजार
फक्त जुन्या भागधारकाुंना णवकले जातात त्याुंना म्हणतात?
A)निीन रोखे बाजार B)जुनारोखे बाजार C)प्राथगमक बाजार D)सराफ बाजार
निीन शेअसय णडबेंचसय केले गिक्री जातात त्या बाजाराला म्हणतात?
A)निीन रोखे बाजार B)जुना रोखे बाजार C)प्राथगमक बाजार D)सराफ बाजार
कजिरोख्ाांच्या मालकी हक्काचे हस्ाुंतरण केले जाते तो बाजार म्हणजे?
A)निीन रोखे बाजार B)जुना रोखे बाजार C)प्राथगमक बाजार D)सराफ बाजार
१९९२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेले आहे ?
A) BSE B) NSE C) ATM D) ARE
दु य्यम भाांडिल बाजारातील कोणते स्टॉक एक्सचेंज सवोच्च आहे ?
A)मुांबई स्टॉक एक्सचेंज B)नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज C)कमोगडिी स्टॉक एक्सचेंज
D)यापैकी नाही
कोित्या शहराला भारताची आणथयक राजधानी मानली जाते?
A)नािपूर B)गदल् ली c)कोलकता D)मुुंबई
पुढीलपैकी भाांडिल बाजारात कार्य करणारी णवत्तीर् सुंस्था नाही?
A)लघुउद्योि गिकास बँक B)पर्यटन णवत्त महामुंडळ C)तुंत्रज्ञान णवकास आणण माणहती
कुंपनी D)सहकारी बँका आणण पतसुंस्था
भाांडिल बाजारावर णनर्ुंत्रण ठे वणारी णशखर सुंस्था कोणती?
A)SBI B)RBI C)SEBI D) NSE
मुांबई शेअर बाजाराचे भाग कोिते आहेत?
A) डाले क्स B) BSE C) NSE D) SEBI
गिदे शी चलनातील िुांतििूकीसाठी असले ला शेअर बाजाराचा भाि कोिता?
A) डाले क्स B) BSE C) NSE D) SEB
भारतीय रोखे आणण णवणनमर् बोडायची स्थापना कधी करण्यात आली?
A)1990 B)1992 C)1988 D)1994
रोखे बाजारातील फसवणुकीचा व्यवहाराुंना आळा घालण्यासाठी कोणती सुंस्था कार्य
करते?
A) RBI B) BSE C) NSE D) SEBI
भािधारकाांना फसवणूक व्यवहारापासून वाचणवण्यासाठी असलेली र्ोजना कोणती?
A)स्टॉक इन्व्व्हेस्ट B)रोगलां ि सेटलमेंट C)मालमत्ता व्यवस्थापन D)मीचाल फुंड
या बँकाुंची मालकी आणण व्यवस्थापन सरकारकडे असते त्याुंना म्हणतात?
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A)खाजिी B)सरकारी C)व्यापारी D)सहकारी
ज्या बँकाांचे मालकी आगि व्यिस्थापन मुख्ालर् णवदे शात असते व शाखा भारतात
आहेत त्या बँकाुंना म्हणतात?
A) खाजिी B) सावयजणनक C) सहकारी D) णवदे शी
व्यापारी बँकाुंमध्ये ठे वी तेवढे व कजय घेणे र्ा व्यवहारात ग्राहकाुंना बँकाुं कडून गमळत
नाहीत?
A) रोखता B) सुरगितता C) णवश्वासाहयता D) आत्मीयता
ग्रामीि पातळीवर कार्य करणाऱ्र्ा सहकारी बँकाुंना म्हणतात?
A)सहकारी मध्यवती सुंस्था B)सहकारी प्राथणमक सुंस्था C)प्राथगमक सहकारी पतसुंस्था
D)णशखर सुंस्था
जळिाि जनता सहकारी बँक कोणत्या प्रकारची बँक आहे ?
A) अनुसूणचत व्यापारी बँक B) अनुसूणचत सहकारी बँक C) खाजिी बँक D) प्रादे गशक
बँक
खालीलपैकी कोणता प्रकार ठे वी आणण कजय शी णनगडीत आहे ?
A) चालू B) मुदती C) बचती D) आवरती
भारतात णवद्यमान गव्हनयर गव्हनयर कोण आहेत?
A) रघुराम राजन B) उगजित पटे ल C) आगदत्य पुरी D) शक्तीकाांत दास
महाराष्टर राज्याचे गव्हनयर कोण?
A) श्रीधरि णपलानी B) िांिाप्रसाद C) भितगसांि कोशारी D) गनमिला सीतारमण
कोित्याही दे शाची भरभराट खालील पैकी कोणत्या घटकावर अवलुंबून असते?
A) कृषी व उद्योग B) कोळसा व िीज C) टे णलफोन मोबाईल D) टीव्ही रे णडओ
व्यापार णवस्ार कार्यक्रम कोणत्या साधनावर अवलुंबून असतो?
A) शेती B) गशिि C) बाजारपेठ व्यापार D) िाहतूक
दे शाची सीमा ओलाुंडून होणारा व्यापार म्हणजे कार्?
A) अुंतगयत व्यापार B)आां तरराष्टरीय व्यापार C) आुं तर प्रादे गशक राष्टरीय व्यापार
D)प्रादे गशक अुंतगयत व्यापार
एका दे शाच्या चलनाची दु सऱ्र्ा दे शाच्या चलनात णकुंमत व्यक्त करणे म्हणजे कार्?
A) णवणनमर् दर B) णकुंमत C) पैसा D) िस्तू व सेवा खरे दी
गिदे शी चलन णवणनमर् णनर्मन कार्दा कोणत्या वषी केला?
A) 1991 B)1985 C) 2002 D) 1983
परकीय चलनाची हेराफेरी रोखण्यासाठी सरकारने कोणता कार्दा केलेला आहे ?
A)SEBI B)FERA C)LPG D)RTCT
एकूि जागणतक व्यापारात सवायत मोठा वाटा कोणाचा आहे ?
A)अमेररका B)जपान C)जमिनी D)भारत
भारताचा णनर्ायत व्यापारात जगात णकतवा क्रमाुं क आहे ?
A) 11 B) 21 C) 31 D) 41
जिात भारताचा आयात व्यापारातील गकतिा क्रमाांक आहे ?
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A) 14 B) 24 C) 34 D) 44
गिकसनशील दे शातील णनर्ायतीत जास् वाटा कोणत्या वस्ू चा असतो?
A)उत्पादन B)यांत्रसामुग्री C)प्राथगमकवस्ू D)भाुंडवल
आयात आगि णनर्ायत मूल्य र्ाचा णहशोब म्हणजे कार्?
A)गिगनमय दर B)व्यिहारतोल C)व्यापारतोल D)गिदे शी व्यापार
आयात मूल्यापेिा णनर्ायत मूल्य कमी असणे म्हणजे कार्?
A)व्यिहारतोलात वाढावा B)व्यिहारतोलात तूट C)व्यिहार समतोल D)यापैकी काही
नाही
जािगतक पातळीवर तेल उत्पादक व णनर्ायत दे शाुंची सुंघटना कोणती?
A)WTO B)OGL C)OPEC D)UNO
भाांडिली वस्ूुंची सहजतेने आर्ात करणारा खुले परिाना धोरण केव्हापासून सुरू झाले?
A)1970 B)1980C)1988 D)2002
गित्तीय सुंकट दू र करण्यासाठी कार् केले जाते ?
A) अवमूल्यन B) अणत मूल्युं C) रुपर्ाचे पररवतयनीर्ता D) िरील सवय
नि सनातनिादी अथिशास्त्रज्ञ गिदे श व्यापाराला आणथयक णवकासाचे कार् म्हणतात?
A)इुं णजन B)डब्बा C)ऑिी D)मालिाडी
व्यापार वाढीसाठी कोणते धोरण फार्दे शीर ठरते?
A)चलन णवषर्क व्यापार णवषर्क B)श्रमगिभाििी णवशेषीकरण C)आयात आणण णनर्ायत
प्रोत्साहन D)आर्ात पर्ायर् करण
उत्पादन िाढीसाठी कोिते धोरि फायदे शीर ठरते?
A)चलन गिषयक व्यापार गिषयक B)श्रमगिभाििी गिशेषीकरि C)आयात आगि गनयाित
प्रोत्साहन D)आयात पयािय करि
एका दे शातून दु सऱ्र्ा दे शात भाुंडवलाचे हस्ाुंतरण म्हणजे कार्?
A) भाुंडवलाचे आवागमन B) बहुराष्ट्रीर् कुंपनी C) भाुंडवलाची आर्ात D) भाांडिलाची
णनर्ायत
णवदे शी चलन व स्वणय साठा र्ाला णमळू न कार् म्हणतात?
A)िांिाजळी B)एकूि ठे वी C)आरबीआयची बचत D)दे शाची मालमत्ता
चालू खात्यावर रुपर्ाची पररवतयनीर्ता केव्हा करण्यात आली?
A) 1969-1980 B) 1991-1993 -94 C) 1966-1991 D) 1980-1990
भारताच्या आर्ातील एकूण सवायत जास् वाटा कोणत्या वस्ूचा आहे ?
A)पेटरोलजन्य पदाथय B)अन्नधान्य C)कापड D)दारू
भारताच्या एकूि गनयाितीत सिाित मोठा िािा कोित्या िस्तूचा आहे ?
A) र्ुंत्रसामुग्री B) हाडय वेअर C) सॉफ्टिेअर D) सांििक
भारतात सिाित जास् आर्ात कोणत्या दे शाकडून केली जाते?
A)इुं ग्लुंड B)अमेररका C)स्विझलाांड D)जमिनी

81 भारतात सिाित जास्त णनरयात कोित्या दे शाकड केली जाते?
A)इां ग्लां ड B)चीन C)स्विझलाांड D)जमिनी
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82 परकीय चलन गुंगाजळी चा साठा वाढणे म्हणजे?
A)दे शाची जागणतक पत कमी होणे B)जागणतक पत वाढले C)राष्टरीय पत वाढवे D)राष्टरीय
पत कमी होणे
83 हररतक्राांती नांतर भारत कोणत्या वस्ूच्या उत्पादनात स्वर्ुंपूणय झाला?
A)कच्चामाल B)यांत्रसामुग्री C)अन्नधान्य D)सांििक
84 कोित्या र्ोजनेत चालू खात्यावर िाढिा णनमायण झाला होता?
A) पाचिी र्ोजना B) दहावी र्ोजना C) सहािी र्ोजना D) बारािी र्ोजना
85 थेि गिदे शी िुांतििूक आगि रोख आरोपी िुांतििूक कशाचे प्रकार आहेत?
A) णवदे शी णवणनमर् B) णवदे शी व्यापार C) णवदे शी भाुंडवल D) गिदे शी तुंत्रज्ञान
86 गिकगसत दे शाुंनी व्यापार वाढीसाठी कोणती सुंस्था स्थापन केली खुले आर्ात धोरण?
A) णवकास सहकार्य समुदार् B) युरोपीय समुदार् C) दणिण आणशर्ाई िेत्रीर् सुंघटना
D) पेटरोणलर्म णनर्ायतक दे श सुंघटना
87 औद्योगिक िेत्रातील णनर्ायत वाढीसाठी आुं तरराष्ट्रीर् दजायचे झोन उभारले आहेत?
A) SEZ B) NSE C) BSE D) LPG
88 LPG चा णवस्ृत अथय कार्? A) आधुणनकीकरण B) णवस्ारीकरण C) जािगतकीकरि
D) सांििकीकरि
89 आयात वस्ूला दे शातच पर्ायर् णनमायण करणे म्हणजेच?
A) गनयाित प्रोत्साहन B) आर्ातपर्ायर्ी करण C) पयािय पररणाम D) गनयाित सुंवधयन
90 खालीलपैकी कोणते णवधान बरोबर नाही?
A)गिगनमय दरात घट झाली B)तर चलन स्वस् होते C)गिदे शी ग्राहकाुंना आपल्या वस्ू
स्वस् वाटतात D)त्यामुळे आपली मागणी वाढू न णनरर्ात वाढते
91 िदे शी चलनाचे िीदे शी चलनाच्या सुंदभायतील मूल्य हे तुपुरस्कर कमी करणे म्हणजे कार्
?
A)अवती मूल्युं B)िुांजन C)अवमूल्यन D)न्यू मूल्य
92 आपली वस्ू परकीर्ाुंना स्वस् वाटते व आपल्या वस्ूची णवदे शातील मागणी वाढते ही
प्रणक्रर्ा म्हणजेच?
A)अगत मूल्युं णवनीमर् णनर्ुंत्रण B)आर्ातपर्ाय र्ी करण C)गनयाित प्रोत्साहन D)अवमूल्यन
93 गिद्यमान सरकारने णवदे शी व्यापार णवषर्क धोरणात खालीलपैकी कोणत्या र्ोजनाुंचा
समावेश केलेला आहे?
A)Make in India B)Skill India C)Digital India D)All of this
94 व्यिहार तोुंलाच्या चालू खात्यावर रुपर्ा अुंशता पररवतयनीर् र्ाची घोषणा कोणत्या
पुंतप्रधानाुंनी केली ?
A)श्री नरें द्र मोदी B)डॉक्टर मनमोहन णसुंग C) इुं णदरा गाुं धी D)यापैकी नाही
95 साििजगनक िेत्रातील उद्योगाुंचे व्यवस्थापन आणण णनर्ुंत्रण खाजगी िेत्राकडे हस्ाुंतररत
करणे म्हणजेच?
A)खाजिीकरि B)उदारीकरि C)जािगतकीकरि D)चलनी णनश्चलनीकरण
96 बांगदस्त अथय सत्तेचे मुक्त अथयव्यवस्थेत रुपानतररत करिे म्हिजेच?
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A)खाजिीकरि B)उदारीकरि C)जािगतकीकरि D)चलनी गनश्चलनीकरि
97 िेििेिळ्या दे शाुंच्या अथय स्थान चे आुं तरराष्ट्रीर् अथयव्यवस्थेत रूपाुंतरण करिे म्हिजेच
A)खाजिीकरि B)उदारीकरि C)जािगतकीकरि D) चलनी गनश्चलनीकरि
98 साििजगनक िेत्रातील उद्योिाां तील सरकारच्या मालकीचे भाुंडवल काढू न घेणे म्हिजेच
A)खाजिीकरि B)उदारीकरि C)जािगतकीकरि D) गनिुांतििूक धोरण

C

99 चलन गनश्चलनीकरि हे धोरि भारता मोदी सरकारने केव्हा लागू केले?
A)1991 B)2001 C)2009 D)2016
100 मुख्ालयात स्वदे शात व उपकार्ायलर् उपशाखा अनेक दे शात असतात अशा उद्योग
सुंस्थाुंना कार् म्हणतात?
A)बहराष्टरीय कुंपन्या B)गित्तीय कुंपन्या C)भािीदारी कुंपन्या D)खाजिी कुंपन्या
101 युरो र्ा चलनाचा सामुणहकपणे व्यापार करणाऱ्र्ा दे शाुं च्या समूहाला कार् म्हणतात?
A) र्ुरोपीर् समुदार् B) आगशयाई समुदार् C) र्ुरोझोन D) स्पेशल इकॉनॉणमक झोन
102 खालीलपैकी कोणती सुंस्था बहुराष्ट्रीर् उद्योग सुंस्था नाही?
A)कोको कोला B)डोगमनोज C)फोडि D)महािीर णजणनुंग
103 खालीलपैकी आुं तरराष्ट्रीर् चलन सुंघटन कोणते?
A) IMF B) WTO C) MNCs D) WB
104 आां तरराष्टरीय नािेगनधी चे कार्य केव्हा सुरू झाले?
A) 1945 B) 1947 C) 1946 D)1950
105 आां तरराष्टरीय नाणेणनधी चे मुख्ालर् कोणत्या शहरात आहे ?
A) न्यूयाकि B) लां डन C) वॉणशुंग्टन D) गजनेिा
106 जािगतक बॅुंकेचे कार्य केव्हा सुरू झाले?
A) 1945 B) 1947 C) 1946 D) 1995
107 जािगतक बँकेचे मुख्ालर् कोणत्या शहरात आहे ?
A)न्यूयाकि B)लां डन C)िॉगशांग्िन D)गजनेिा
108 जािगतक व्यापार सांघिनेचे ची गनगमिती ही स्थापना केव्हा झाली?
A) 1945 B) 1947 C) 1946 D) 1995
109 जािगतक व्यापार सुंघटनेचे मुख्ालर् कोणत्या शहरात आहे ?
A)न्यूयाकि B)लां डन C)िॉगशांग्िन D)गजनेिा
110 आां तरराष्टरीय नाणेणनधी णवकसनशील सदस्य दे शाांना कोणत्या प्रकारचे कजय उपलब्ध
करून दे ते?
A)अल्पकालीन B)दीघिकालीन C)मध्यकालीन D)कोणतेही कजय दे त नाही
111 जािगतक बँक गरजू सदस्य दे शाुंना आणथयक पुनणनयमायण आणण आणथयक णवकास
कार्ायसाठी कोणत्या प्रकारचे कजय उपलब्ध करून दे ते?
A) अल्पकालीन B) मध्यकालीन C) दीघयकालीन D) अगतअल् पकालीन
112 जािगतक बँकेने ताुंणत्रक सहार्ता सणमती आणण आणथयक दलाची णनणमयती केली त्यात
कोणकोणते सुंघटन समाणवष्ट् होते?
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A)कृषी सुंघटन B)जािगतक आरोग्य सुंघटना C)सांयुक्त राष्ट्र णवकास सुंघटन
D)िरीलपैकी सवय
113 जािगतक आरोग्य सुंघटना कोणाच्या सहकार्ायने स्थापन केलेली आहे ?
A) आां तरराष्टरीय नाणेणनधी B) सुंर्ुक्त राष्ट्र सुंघटना C) जािगतक बँक D) जागणतक
व्यापार सुंघटना
114 खालीलपैकी बौद्धिक सुंपदा अणधकार रातचा भाग नाही?
A)कॉपीराइि B)िर े डमाकि C)पेिांि D)एक माकय
115 GATT चे णवस्ृत रूप कार्?
A)व्यापार सुंबुंणधत गुुंतवणूक करा B)व्यापार ताुंणत्रक करार C)वस्त्र व कापड णवषर्क
करार D)व्यापार आणण जकात णवषर्क सामान्य करार
116 मल् िी फार्बर एग्रीमेंट कशाच्या सुंदभायत होता?
A)अन्नधान्य B)िस्त्र आणण तर्ार कपडे C)बासमती D)ताांदूळ कॉफी
117 ATM मधून कशाच्या सहाय्याने पैसे काढता र्ेतात?
A)डे णबट काडय B)क्रेगडि काडय C)डे गबि व क्रेणडट काडय D)पोस्ट काडय
118 19-07 -1969 मध्ये णकती बॅुं काुंचे राष्ट्रीर्ेीकरि करण्यात आले?
A)6 B)14 C)20 D)35
119 व्यापारी बँकाुंचा ग्रामीण भागात प्रचार आणण प्रसार कार्य केव्हापासून सुरू झाले ?
A)जागणतकीकरणानुंतर B)राष्टरीय करणआनुंतर C)पुंचवाणषयक र्ोजना काळात D)स्वतुंत्र
तर काळात
120 व्यापारी बँकाुंचा सवायत जास् शाखाुंची सुंख्ा कोणत्या राज्यात आहे ?
A)उत्तर प्रदे श B)गबहार C)ओररसा D)आसाम
121 बँकाांचा सुंगणकीकरणाचा आराखडा कोणी आणण केव्हापासून तर्ार केला?
A) रघुराम राजन B) मनमोहनणसुंि C) राम राजनग D) रुं गराजन
122 इलेक्ट्रॉणनक फुंड टर ान्सफर र्ा सुणवधेमुळे पैसा हस्ाुं तरीत होत नाही?
A) एका खात्यातून दु सरर्ा खात्यात B) एका णठकाणाहून दु सऱ्र्ा णठकाणी C) एका
बँकेतून दु सऱ्र्ा बँकेत D) एका व्यक्तीच्या हातातून दु सऱ्र्ा व्यक्तीच्या हातात
123 ई-बँगकांि सुगिधा णकती काळ ते णमळवता र्ेते?
A) सकाळी9-4 B) सकाळी11-5 C) 24 तास/7 णदवस D) दु पार नुंतर 2-5
124 1991 मध्ये कोणाच्या अध्यितेखाली बँणकुंग व णवत्तीर् सुधारणा सणमती स्थापन करण्यात
आली ?
A) श्री नरणसुंह राव B)श्रीनरगसांहम C)श्री नरें द्र मोदी D)श्रीमती शारदा दे वी
125 ररझिि बँक व्यापारी बँकाुंना ज्या दराने कजय दे ते त्याला कार् म्हणतात?
A) बँक रे ट B) रे पो रे ट C) बेस रे ि D) प्राईम लेंणडुं ग रे ट
126 कोित्याही व्यक्तीकडून बँकेची होिारी फसििूक थाुं बवण्यासाठी कोणते बोडय स्थापन
केलेल्या आहेत?
A) SSC B) HSC C) MSCB D) CBBF
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127 बँक फसवणुकीची चौकशी करण्यासाठी चे केंद्रीर् बोडय ररझवय बँकेने केव्हा स्थापन केले
?
A) 1991 B) 1997 C) 2014 D) 1949
128 P ररझवय बँकेचे भारतीर् मुख्ालर् कुठे आहे ?
A) कोलकत्ता B) मुुंबई C) नागपूर D) पुिे
129 ररझिि बँकेचे मुख् कार्य कोणते?
A) बँकाुंच्या ठे वी ठे वणे B) गिदे शी व्यवहार करणे C) ग्राहकाुंना कजय दे णे D) चलन
णनणमयती करणे
130 गिदे शी व्यवहारातून प्राप्त झालेले णवदे शी चलन कोणत्या बँकेत असते?
A) िीच बँक B) ररझवय बँक C) व्यापारी बँक D) सहकारी बँक
131 रुपयाच्या पररवतयनगनयता नुंतर ररझवय बॅुंकेचे कोणावर णनर्ुंत्रण असते?
A) णवणनमर् दर B) चालू खात C) भाांडिली खाते D) यापैकी नाही
132 ररझिि बँकेच्या कमयचारी व अणधकाऱ्र्ाुंना खालीलपैकी कोणती प्रणशिण दे णारी सुंस्था
नाही?
A) बँकसय टर े णनुंग कॉलेज मुुंबई B) ररझिि बँक टॉप कॉलेज चेन्नई C) कृषी बँणकुंग कॉलेज
पुणे D) इां द्रािाांधी सुंशोधन सुंगणक व तुंत्रज्ञान प्रणशिण णदल्ली
133 आयात-गनयाित व्यापारात ला कजयपुरिठा करण्यासाठी कोणत्या बँकेची स्थापना केलेली
आहे?
A)Export bank B)EXIM Bank C)RBI D)ICICI
134 गित्तीय धोरणाची आखणी व अुंमलबजावणी कोणाकडून केली जाते?
A)केंद्र सरकार B)राज्य सरकार C)मध्यिती बँक D)व्यापारी बँक
135 धोरिाची आखिी ि अांमलबजाििी कोिाकडून केली जाते?
A)केंद्र सरकार B)राज्य सरकार C)मध्यिती बँक D)व्यापारी बँक

B

136 जिातील पणहली णवकास बँक कोणत्या दे शात स्थापन झाली?

A

A) जपान B) भारत C)अमेररका D) कॅनडा
137 भारतातील पणहली णवकास बँक कोणती?
A)IFCI B)IDBI C)IIBI D)ICICI

A

B
D

B
C
D

B

A
C

