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Subject Name: SEC -Modern Banking (Eco Special)
SEM - V (२०२०-२१)
Class - T.Y.B.A.
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ठे वी स्वीकारणे कर्ज दे णे चेक वटववणे ही सवज कार्ज करणारी संस्था म्हणर्े
A) उद्योगसं स्था B) उत्पादन संस्था C) बँक D) ववमा
प्रत्येक दे शात आवथजक ववकासा त महत्त्वाची व्यवहारिक भूमिका म्हणर्े
A) वस्ूंचे व्यवहाि, B) सेवांचे व्यवहार C) वस्ू व सेवांचा व्यवहार D) पैशांचे व्यवहार
मवत्तीय बाजािात िहत्वाचा बाजाि घटक म्हणजे
A) वस्ू बाजाि B) सेवा बाजाि C) घटक बार्ार D) नाणे बार्ार
संघटनेत नाणे बाजािावि या बँकेचे संपूणण मनयंत्रण असते
A) स्टे ट बँक ऑफ इं मिया B) व्यापािी बँका C) सहकािी बँक D) िध्यवती बँक
दे शाच्या आमथणक मवकासाचा पाया सिजला जातो
A) बँक व्यवसाय B) उद्योग व्यवसाय C) मविा व्यवसाय D) यापैकी एकही नाही
व्यवसायाची सवजप्रथम सुरुवात र्ा दे शात झाली
A) भाित B) जपान C) इटली D) इं ग्लंड
व्यवसायाची सुरुवात करण्यामध्ये सवाजत मोठा वाटा र्ा लोकांचा होता
A) िािवािी B) इं ग्रज C) जू D) जू विश्चन
सावणजमनक क्षेत्रातील बँवकंग व्यवसार्ाची उत्क्ांती म्हणर्े?
A) बँक ऑफ वेवनस B) बँक ऑफ बासीलोन C) बँक ऑफ इं ग्लंड D) बँक ऑफ
इं वडर्ा
भाितात बँक व्यवसार्ाची सुरुवात कोणत्या शतकात झाली?
A) 12 B) 13 C) 17 D) 21
भाितातील पवहली बँक कोणती?
A) बँक ऑफ बेंगल B) बँक ऑफ बेंगल C) बँक ऑफ मद्रास D) बँ क ऑफ बॉम्बे
वहंदुस्तान
स्टे ट बँक ऑफ इं मिया या बँकेचे पूवीचे नाव काय होते?
A) महंदुस्ान bank B) केंद्रीय बँक C) इम्पेररर्ल बँक D) सरकारची बँक
भाितातील बँवकंग क्षेत्रातील अग्रणी बँक म्हणून कार्ज कर कार्ज करणारी बँक कोणती?
A) बँक ऑफ इं वडर्ा B) इं डीर्न बँक C) सेंटरल बँक D) इम्पेरियल बँक
बँमकंग act कायदा केव्हा पास करण्यात आला?
A) १९३४ B) १९३५ C) १९४७ D)१९४९
िध्यवती बँकेची स्थापना करण्याची वशफारस कोणी केली व मध्यवती बँकेची स्थापना
कोणत्या वर्षी झाली?
A) सायिन कवमशन B) नरें द्र मोदी C) वहल्टन र्ंग कवमशन D) ईस्ट इं वडर्ा कंपनी
िध्यवती बँकेची स्थापना कोणत्या वर्षी करण्यात आली?
A) १९२० B) १९३५ C) १९३४ D) १९४९
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खालीलपैकी कोणते कायण व्यापािी बँकेचे प्राथमिक कायण नाही?
A) ठे वी स्वीकािणे B) कजण दे णे C) अमभकताण म्हणून कायण किणे D) गुंतवणूक करणे
खालीलपैकी कोणते कायण व्यापािी बँकेचे प्राथमिक कायण आहे ?
A) िकिांचे हस्ांतिण B) ठे वी स्वीकािणे C) मवश्वस् म्हणून कायण किणे D) अविकताज
म्हणून कार्ज करणे
आधुमनक काळात ग्राहकाला बँकेकडून मदली जाणािी ई-बँवकंग व्यवस्था म्हणजे-A) शाप B) विदान C) सुमवधा D) यापैकी काही नाही
व्यापािी बँकेचे एजन्सीचे कायण खालीलपैकी कोणते?
A) िकिांचे स्थानांतिण B) प्रवासी चेक C) आधुमनक तंत्रज्ञानाच्या सुववधा D) वरीलपैकी
सवज
कोणत्या प्रकारचा ठे वीवर र्ास्त व्यार् वमळते?
A) चालू ठे व B) बचत ठे वी C) मुदती ठे वी D) आवती ठे वी
ठे वी मुदत संपल्यावर परत केल्या र्ातात त्या ठे वींना म्हणतात
A) आवती ठे वी B) िुदत ठे व C) बचत ठे वी D) चालू ठे व
लोकांना बचतीची सवर् लावावी म्हणून हा प्रकि सुरू करण्यात आला आहे
A) चालू ठे वी B) बचत ठे वी C) आवती ठे वी D) िुदत ठे वी
बँमकंग सेवा वदल्याबद्दल व्यापारी बँका ग्राहकांकडून वसूल करतात त्याला म्हणतात-A) खाजगी खचज B) सावणजमनक खचज C) अनुषंमगक खचज D) इति खचज
बँक व्यवसार्ाचा मुख्य हेतू असतो
A) नफा वमळववणे B) सुरवक्षतता दे णे C) मवश्वास संपादन करणे D) विील सवज
व्यापािी बँकेत ठे वलेल्या बचती ठे वींच्या खात्यातून र्ा सेवेमुळे वकती वेळा पैसे काढता
र्ेतात?
A) RTGS B) ATM C) NEFT D) TRANSFER
व्यापािी बँका ठे वीदािांच्या ठे वी च्या आधािावि मनिाणण कितात?
A) क्रेमिट कािण B) िे मबट कािण C) पतपैसा D) िॉकपैसा
खिे दीदािाने ववक्रेत्यास वववशष्ट मुदतीनंतर रक्कम दे ण्याचा करार केलेला असतो त्याला
म्हणतात? A) अमधकषण सवलत B) हंडी C) पतपत्र D) वचनवचठ्ठी
कजाणविील व्यार्ाचा दर हा नेहमीच बचती व्यार्दरापेक्षा असतो ?
A) र्ास्त B) किी C) नगण्य D) शूण्य
बँकांकिून दे ण्यात येणािे कजण कालावधी ची असतात?
A) अल्पमुदती B) दीघज मुदती C) िध्यि मुदती D) विील सवज
ग्राहकाला त्याच्या खात्यातून र्मा रकमेपेक्षा अवधक रक्कम काढण्याची परवानगी असणे
म्हणर्ेच?
A) हंड्या वटववणे B) अमग्रि दे णे C) अवधवीकर्षज सवलत D) रोख कर्ज
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31) स्वतंत्र बँक पद्धती म्हणर्े कार्?
A) कार्ाजलर् एकच आहे B) वर्चे अनेक कार्ाजलर् आहे C) ववववध दे शात कार्जकते D)
दे शाच्या ववववध िागात कार्जकते
32) शाखा बँक पद्धती म्हणजे काय?
A) एक शाखा B) मवमवध शाखा C) िुख्य कायाणलय D) उपकायाणलय
33) मिश्र बँवकंग म्हणर्े?
A) सिूह बँवकंग B) कजणपुिवठा करणारी बँवकंग C) स्वतंत्र आवण शाखा बँवकंग D)
र्ापैकी एकही नाही
34) प्रत्येक दे शा त केंद्रीर् बँकेची संख्या वकती असते?
A) असंख्य B) एक C) अनेक D) ियाणमदत
35) संयुक्त भांिवली संस्था बँका या कायद्यानुसाि स्थापन केल् या जातात?
A) भागीदािी कायदा B) सहकािी कायदा C) संयुक्त स्कंध प्रमंडळ D) यापैकी एकही
नाही
36) मवदे शी बँकांच्या मुख्य कार्ाज लर्ाची स्थापना केले लीअसते?
A) आपल् या दे शात कार्जकते B) ववववध दे शात C) कोणत्यामह दे शात D) कुठे ही नाही
37) कोणत्याही व्यक्तीला बँकेत खाते उघिताना कोणत्या बाबींची पूतणता किावी लागते?
A) मनधाणरित निुन्यात बँकेकिे आवेदनपत्र सादि किणे B) ओळखीचा पुिावा दे णे C)
स्वतः चा रवहवासी दाखला दे णे D) विील सवज
38) बँक आमण ग्राहक यांच्यातील संबंध तेव्हा कायदे शीि सिजले जातात?
A) बँकेत खाते उघडल्यावर B) कजण घेतल्यावर C) ठे वी ठे वल्यावर D) ओळख
पटवल्यावर
39) बँका केवार्सी प्रणाली कशाप्रकारे वनवश्चत करतात?
A) ग्राहक कृती धोरण B) ग्राहक ओळख प्रवक्रर्ा C) ग्राहकांचे व्यवहार D) र्ापैकी सवज
40) KYC धोिणाचा उगम केव्हा झाला?
A) USA 2001 B) इं ग्लं ि 2००3 C) अिेरिका 2००1 D) इं मिया 2004
41) बँका आवण ववत्तीर् संस्थांचा िर् धोका आवण असुरवक्षतता टालण्यासाठी उपयुक्त ठरते?
A) पररपत्रक B) ग्राहकांची ओळख C) ग्राहक स्वीकृती D) KYC
42) भाितीय ररझवज बँकेने केवार्सी चे धोरण केव्हा पासून लागू केले?
A) २००१ B) २००५ C) २००२ D) २०१९
43) ज्या व्यक्ींचा व्यवहारी दृष्टीने बँकेशी संबंवधत र्ेतो त्याला म्हणतात बँकेचा?
A) कायणकताण B) अमधकािी C) ग्राहक D) कजणदाि
44) ग्राहक स्वीीकृती धोरणात खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीचा समावेश होत नाही?
A) मननावी खाते उघडणे B) मननावी खाते उघडू नर्े C) सिकािने बंदी घातलेल्या
व्यक्ीचे खाते उघडू नर्े D) बँकेला ग्राहका बद्दलची पूणज खात्री होत नाही तोपर्ंत
खातेदार नाही
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बँकेतील खाते खातेदारांची ओळख वसद्ध करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची मदत घ्यावी लागते
?
A) सुरवक्षतता B) ववश्वसनीर्ता C) स्वतंत्र दस्तावेर् D) विीलपैकी सवण
बँकेने संिाव्य ग्राहकाला स्वीकृती दे णे वकंवा न दे णे हे धोरण म्हणर्े?
A) KYC B) ग्राहकाची स्वीीकृती धोिण C) ग्राहक ओळख प्रमक्रया D) सुिमितता
ग्राहकाची ओळख वसद्ध करण्यासाठी खातेदाराकडून घेतले जाते?
A) वाहन परवाना B) चालू ठे वी C) िुदत ठे वी D) यापै की एकही नाही
भागीदािी संस्थांचे खाते उघडताना बँकेने घ्यावर्ाची काळर्ी कोणती?
A) िागीदारी नोंदणी प्रमाणपत्र B)िुखत्याि पत्र C)भागीदािाची वैर्क्तक्क मावहती पत्रक
D)विील सवज
जी व्यक्ती बँकेत खाते उघडते व बँकेच्या सेवा सुववधांचा लाि घेते वतला म्हणतात?
A) कंपनी B)मवक्रेता C)अमधकािी D)खातेदाि
भागीदािी संस्था ववश्वस्त संस्था संर्ुक् कंपनी हे सवज कशाचे प्रकार आहेत?
A) बँक खातेदार B)बँक अमधकािी C) सरकारी अवधकारी D)सिकािी संस्था
आपले वर् 18 पेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ीचे खाते म्हणर्े?
A)सज्ञान व्यक्ीचे खाते B)अज्ञान व्यक्तीचे खाते C)संयुक्त खाते D)अमनवासी व्यक्ीचे खाते
खालीलपैकी कोणते तंत्रज्ञान आधुवनक बँवकंग पद्धतीमध्ये समाववष्ट होते?
A) एटीएम B) आिटीजीएस C) एनईएफटी D) विील सवज
िामहती आवण तंत्रज्ञानाच्या र्ुगातआधुमनक बँमकंग िेत्राच्या मवकासासाठी िहत्त्वपूणण ठिले
आहे?
A)संगणक B)वल्ण ि वाईि वेब C)संगणक आवण वर्ल्ज वाईड वेब D)यापैकी काही नाही
च्या माध्यमातून ग्राहकाला घि बसल् या बँमकंग सेवा उपलब्ध करून घेता र्ेतात?
A)संगणक B)इं टिनेट C)संगणक आवण इं टरनेट वर्ल्ज वेब D)र्ापैकी एकही नाही
संपूणण र्गात संदेशवहनाचे व आदान प्रधानाचे र्ाळे ववकवसत झाले आहे ?
A)िामहती आवण तंत्रज्ञान B)आधुमनक र्ंत्र आवण तंत्र C)यंत्र संर्ंत्र D)र्ापैकी एकही नाही
बँमकंग िेत्रातील आधुमनक तंत्रज्ञानािुळे ग्राहकाला बँमकंगच्या सेवा उपलब्ध करून मदल् या
जातात?
A)सात मदवस B)24 तास C)365 वदवस D)24 तास 365 वदवस
बँमकंग क्षेत्रातील आधुवनक तंत्रज्ञानामुळे बँक व्यवसार्ाच्या….
A)खचाजत वाढ झाली B)खचाणत घट झाली C)बदल झाले नाहीत D)किणचाऱयांवि कामाचा
ताण वाढला
स्वयंचमलत चलन आदान-प्रदान र्ांवत्रक प्रणाली म्हणर्े कार्?
A)WWW B)ATM C)RTGS D),NEFT
ATMचे ववस्तृत रूप कोणते?
A)Any time money,B) Automated Teller machine,C) Anjali Tarak Mehata
D)None of this
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60) िानवी श्रिाचा उपयोग न किता खात्यातून पैसे काढणे व जिा किणे ही मक्रया किणाऱया
D
यंत्राला कार् म्हणतात?
A)चलना आदानप्रदान B)स्वयंचमलत प्रणाली C)यांमत्रक प्रणाली D)स्वयंचमलत चलन
आदानप्रदान र्ांवत्रक प्रणाली
61) ATM machine कशाच्या सहाय्याने बँकेतील संगणकीर् प्रणाली र्ोडली र्ोडलेली असते?
D
A)वर्ल्ज वाईड वेब व संगणक B)एक्स्ट्र ा नेट C)इं टिनेट D)एस्टर ोनेट व इं टिनेट
62) एटीएि काडज ला समोरच्या बार्ूने…
A
A)card क्रमां क B)मतदान क्रमांक C)आधाि क्रमांक D)वाहन क्रमांक वलवहलेला असतो
63) ATM कािच्या िागील बार्ूने सांकेवतक अक्षरात कार् वलवहलेले असते?
B
A) काडज क्रमांक B)सां केमतक क्रमांक C)वाहन क्रमांक D)खाते क्रमांक
64) कोणता क्रमां क वदल्यावशवार् ग्राहकाला एटीएििधून व्यवहार करता र्ेत नाही?
D
A) आधाि क्रमां क B) काडज क्रमांक C)खाते क्रमां क D)गोपनीय सांकेवतक क्रमांक.
65) भाितातील एटीएम सेवा आर्ही कोणत्या स्वरूपाची मानली र्lते?
B
A)ववकवसत B)मवकसनशील C)िागासले ली D)यापैकी एकही नाही
66) या सुववधांमुळे खात्यातून पैसे काढणे व खात्यात पैसे र्मा करणे र्ावशवार् इतर कामासाठी
C
बँकेत र्ाण्याची गरर् नसते?
A)एटीएि B)कोि बँवकंग C)टे ली बँवकंग D)िोबाईल बँवकंग
67) EFT चा अथज आहे?
B
A) payments transfer B) Electronic Fund Transfer C) Electronic Technology D)
Electronic Telephone
68) ऑनलाइन व्यापाि व्यवसाय वकंवा ज्या वठकाणी पैशां च्या दे ण्याघेण्याचे व्यवहार होतात
B
त्यावठकाणी ही पद्धती उपर्ुक् ठरते?
A)इले क्ट्र ॉमनक वनधी हस्तांतरण B) इलेक्ट्रॉवनक शोधन प्रणाली C)टॅ ली बँवकंग D)स्वयंचमलत
र्ंत्र प्रणाली
69) इले क्ट्र ॉमनक शोधन प्रणालीचा उदर् कोणत्या दशकात झाला?
A
A) १९५० B)१९६० C)१९७० D) १९८०
70) इले क्ट्र ॉमनक शोधन पद्धतीिध्ये व्यवहािाचे पैशांचे हस्ांतिण किण्यासाठी कशाचा वापि
D
केला जातो?
A) चेक B) डर ॉफ्ट C) रोख रक्कम D) डे वबट आवण क्रेवडट काडज
71) चेक मकंवा िर ॉफ्टचा सहाय्य न घेता शोधन प्रणाली रकमे चे हस्तांतरण करण्यासाठी
C
उपर्ोगात आणता र्ेते?
A)फंि B)िोख िक्कि C)वस्ू व सेवांची खिे दी मवक्री D)घटकांची खरे दी-ववक्री
72) खालीलपैकी कोणते साधन इले क्ट्र ॉमनक हस्ां तिणाचे नाही?
D
A)िे मबट कािण B)क्रेमिट कािण C)स्माटण कािण D)कागदी कािण
73) RTGS चे मवस्ृत रूप सांगा.
A
A) Real Time Gross Settlement B) Right Time Gross Settle ment C) Report of This
Govt. Sallary. D)None of this
5
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74) RTGS च्या िाध्यिातून होणािी िक्कि आन होणािे िकिां ची हस्ांतिण करण्यासाठी ही
बँक कार्जकते?
A) SBI B) UTI C) JDCC D) RBI
75) भाितात आरटीर्ीएस च्या सहाय्याने हस्ांतिणाची वकमान मर्ाजदा वकती आहे ?
A) पन्नास हर्ार B) 100000 C) दोन लाख D) पाच लाख
76) आिटीजीएस प्रणाली केंद्रीर् बँकचे कोणते कार्ज करीत असते?
A) समे ट B) अकाउं ट C) सवणि D) मनयंत्रण
77) प्रत्येक सदस्य बँकेला आरटीर्ीएस र्ा नावाने कोणत्या बँकेत खाते उघडावे लागते?
A) सेंटरलबँक B) केंद्रीर् बँक C) वशखर बँक D) सहकािी बँक
78) आिटीजीएस सुववधेचा लाि घेण्यासाठी ग्राहकांना कोणते बँवकंग वापरावे लागते?
A) नेट बँवकंग B) िोबाईल बँवकंग C) सेवा र्ोर्ना D) ठे व योजना
79) िोठ्या रकमांच हस्तांतरण करण्याकरता दे शात कोणते बँवकंग वापरावे लागते?
A)EFT B)RTGS C)NEFT D)IMPS
80) बँकेच्या माध्यमातून "NEFT'" ची सेवा उपलब्ध करून घेण्याकरता ग्राहकाचे त्या बँकेत
कोणते खाते असणे आवश्यक असते?
A) चालू खाते/ बचत खाते B) मुदती खाते C) आवती खाते D) खचण खाते
81) केंद्रीय बँक सवजि बिोबिच आटज प्रणालीत कोणते कार्ज करीत असते?
A) समिट स्थानांतरण B) रकमांचे स्थानांतरण C) समाशोधन ग्रह आवण D) वशखर बँक
82) एनईएफटी ही प्रणाली दोन बँकांमधील िकिांचे स्थानां तिण कोणत्या पद्धतीने पूणज करते?
A) ताबडतोब B) टप्प्याटप्प्याने समूह पद्धतीने C) वैयक्तक्तक D) नेहिीच्या पद्धतीने
83) िाष्ट्रीय सिायोजन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खाजगी बँका व मवत्तीय संस्थांची एकमत्रत संख्या
किीत किी मकती असावी?
A)14 B)6 C) 3 D)१०
84) क्रेमिट कािण कशाचे बनवले ले असते?
A)कागदी पत्र B)प्लाक्तस्टक पत्र C)चांदीचे D)सुवणाजचे
85) खालीलपैकी कोणती कंपनी क्रेवडट काडज ची कंपनी आहे ?
A) VISA B) MASTERCARD C) AMERICAN EXPRESS D) वरील सवज
86) Payment gateway systems चे कार्ज कार्?
A) रकमांचे स्थानांतरण B) वस्तू व सेवांचे आदलाबदली C) इं टिनेटविील व्यवहारांचे शोधन
D) विीलपैकी नाही
87) खालीलपैकी प्लाक्तस्टक मनी कोणता आहे ?
A) पतपैसा B)पतपत्र C) इलेक्ट्रॉवनक वनधी D)विील सवज
88) ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातील वशल्लक रक्कम काढण्यासाठी बँकेने व उचल करण्यासाठी
बँकेने ग्राहकाला वदलेले पत्र म्हणर्े कार्?
A) पतपत्र B) नावे पत्र C)दाखला पत्र D) धनादे श पत्र
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89) कोणत्या काडज च्या साह्याने रोख रक्कम न दे ता वस्तू व सेवांची खरे दी ववक्री करता र्ेते?
A) नावे पत्र B)पतपत्र C) खरे दीपत्रD) र्ापैकी काही नाही
90) ग्राहकांना बँवकंगच्या सवज सेवा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी हे माध्यम वापरले र्ाते?
A) इं टरनेट B)िोबाईल टे वलफोन C)ग्राहकाचा खाते क्रमांक D)बँकेचे आर्एफसी कोड
क्रमांक
91) इले क्ट्र ॉमनक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वदल्या र्ाणाऱ्र्ा बँकींग सेवा सेवां ना असे म्हटले र्ाते?
A) इं टरनेट B) ई-सुववधा C) ई बँवकंग D) एटीएि
92) ई बँमकंग सेवा पुिमवणे म्हणर्ेच बँकेची वेबसाईट, बँक आमण ग्राहक र्ांच्यातील कोण असते?
A)िध्यस्थ B)ग्राहक C)बंकि D)कोणी नाही
93) बँकेची कार्ाजलर्ीन वेळ सुरु होण्यापूवी वकंवा संपली तरी बँवकंग व्यवहार कोणाच्या साह्याने
करता र्ेतात?
A)चेक बुक B)पेिेंट क्तिप C)एटीएि D)पासबुक
94) ग्राहकांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे पैसे दे णे व त्यांची रक्कम र्मा करून घेणे ही कार्ज करणारे
र्ंत्र म्हणर्े A)टे मलफोन B,)िोबाईलC) संगणकD) एटीएम
95) एटीएि म्हणर्े…
A) िशीन B) काडज C) बँकेतील खाते D) र्ापैकी नाही
96) ई बँमकंग म्हणजे...
A) एटीएि सेवा B) व्यापारी बँक C) कोर बँवकंग D) इं टिनेट आधाररत बँवकंग सेवा
97) िक्कि न हाताळता सवज प्रकारचे व्यवहार करण्याचे साधन…
A) एटीएम B) ई बँवकंग C) पतपत्र D) कोअि बँवकंग
98) कोaि बँमकंग म्हणजे?
A) शाखा बँवकंग B) ई-बँवकंग C) पािं पारिक बँवकंग D) आधुमनक बँवकंग
99) नावे पत्र हे खालीलपैकी कोणता प्रकार आहे ?
A) वास्तववक मुद्रा B) ईमुद्रा C) कागदी मुद्रा D) प्लाक्तस्टक सर्जरी मुद्रा
100) नावे पत्र हे मौवद्रक मूल्य बाळगण्याचे र्वळ बाळगण्याचे साधन आहे ?
A)त्रासाचे B)जोखीिचे C)सुिमितचे D)सुलगतेचे.
EFT म्हणर्े…
101) A)वास्तववक वनधी हस्तांतरण B)स्वयंचवित यंत्र हस्तांतरण C) क्रेवडट काडज द्वारे केले
शोधन D) डे वबट काडज द्वारे केलेले शोधन
102) इिे क्ट्र ॉविक विधी हस्ांतिणाचे साधन म्हणजेच…
A) सार्बरकॅश B) वाहक चेक C) क्रेमिट काडज D) र्ापैकीी नाही
103) एन एफ टी द्वारे र्ास्तीत र्ास्त पाठववता र्ेणारी रक्कम?
A)पन्नास हर्ार B)वीस हर्ार C)एक लाख D) र्ापैकी नाही
104) E खरे दी म्हणर्े?
A)ग्राहक ववक्रेते एकमे कांना िेटून खरे दी करणे B)संगणकावरून खरे दी करणे
C)इलेक्ट्रॉवनक माध्यमातून खरे दी करणे D) िेट घेऊन खरे दी करणे.
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105) खालीलपैकी पैशाचा प्रकार नाही?
A)स्माटण काडज B) डे वबट काडज C)कागदी मुद्रा D)िोंटॅक्स.
106) भाितात ई-बँवकंग केव्हा सुरू झाले?
A)1980 B)1994-1995 C)1969 D)1991.
107, L मोबाईल बँवकंग म्हणर्े?
)
A)िोबाईल अकाउं वटं ग B)िोबाईल मोबाईल ब्रोकरे र् C)मोबाईल फार्नाक्तशशर्ल
इन्फॉमेशन सववजस D)िोबाईल टे वलकम्युवनकेशन
108) िोबाईल बँवकंग ची सुववधा केव्हापासून सुरू झाली?
A)2012 B)2002 C)2016 D)2014
109) िोबाईल लेखांकन मोबाईल द लाडी मोबाईल ववत्तीर् मावहती सेवा र्ा बाबी कोणत्या
प्रकारच्या बँवकंग व्यवहाराशी संबंवधत आहे त?
A) कोअर बँवकंग B) शाखा बँमकंग C) िोबाईल बँमकंग D) सिुह बँवकंग
110) अिेझॉन ,स्नॅपडील र्ा व्यापारी संस्था कोणत्या प्रकाराशी संबंवधत आहे ?
A) E- बँमकंग B) E -खिे दी C) E -िनी/ पैसा D) कोअि बँमकंग
111) E-पैसा र्ा प्रकारामध्ये पैसा या प्रकािािध्ये खालीलपैकी कोणती चलने समाववष्ट होतात?
A) वडवर्टल बटवा B) electronic धनादे श C) सायबि कॅश D) विीलपैकी सवण
112) ग्राहकांना आवश्यक असणाऱया सवण आमथणक गिजा व सेवा एकाच मठकाणी उपलब्ध करून
दे णािी संस्था म्हणजे?
A) केंद्रीय बँक B) व्यापािी बँक C) सुपि िाकेट D) वैक्तश्वक बँक
113) भाितात ररझवज बँकेचे राष्टरीर्करण केव्हा करण्यात आली?
A)1959 B)1955) C)1949 D)1991.
114) इम्पेरियल बँकेचे राष्टरीर् करण करून कोणत्या बँकेची स्थापना केली?
A) केंद्रीय बँक B) स्टे ट बँक C) मसंमिकेट बँक D) सेंटरल बँक
115) भाितात 14 व्यापारी बँकांचे राष्टरीर् करण केव्हा करण्यात आली?
A)1955 B)1991 C) 1980 D)1969
116) व्यापािी बँकांचे दु सऱ्र्ां दा राष्टरीर् करण केव्हा करण्यात आली?
A)1955 B)1991 C)1980 D)1969
117) भाितात कृर्षी ववकासासाठी असलेली बँक कोणती?
A) IDBI B) NABARD C) EXIM BANK D) SBI
118) मवदे श व्यापार ववकासासाठी असलेली वशखर बँक कोणती?
A) IDBI B) NABARD C) EXIM BANK D) SBI
119) उद्योग ववकासासाठी असलेली बँक कोणती?
A) IDBI B) NABARD C) EXIM BANK D) SBI
120) िध्यवती बँक कोणाच्या मालकीची असते?
A) केंद्र सरकार B) राज्य सरकार C) खार्गी संस्था D) िागीदारी संस्था
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121) खालीलपैकी िध्यवती बँकेचे कोणते कार्ज आहे ?

C

A) ग्राहकांच्या ठे वी स्वीकारणे B) ग्राहकांना कर्ज दे णे C) चलन वनवमजती करणे D) धनादे श
वटववणे
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