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1) �ापारी बकँांनी सव�साधारणपणे �कती ट�के रोख र�कम �वतःजवळ ठेवावी?

अ)20%

ब)50%

क)दहा ते 15 ट�के

ड) यापैक� नाही

२) बकँ सरं�णाची �तसरी फळ� सांगा.

अ) रोख �श�लक

ब) अ�प सचूना कज�

क) वट�वले�या ��ंा

ड) भाडंवल गुतंवणकू

३) रोखता आ�ण लाभ �दता या त�वांम�ये सम�वय घालताना पुढ�ल गो� �वचारात घऊे नय.े

अ) तारण घेणे

ब) कजा�ची �वभागणी

क) कजा�चा उ�ेश व कालावधी

ड) जा�तीत जा�त नफा

४) अ�प सूचना कजा�म�ये रोखतेचे �माण रोख �शलके पे�ा कमी असते

अ) अयोगय

ब) यो�य



५) �ापारी बकेँचे आ�थ�क �वहारांचे �च�ण खालील प�काव�न �प� होते

अ) नफा-तोटा प�क

ब) ताळेबंद प�क

क) उ�प� व खच� प�क

ड) यापैक� नाही

६) खालीलपैक� भागभाडंवलाचा �कार नाही.

अ) न�दणीकृत भाडंवल

ब) �वकले गलेेले भाडंवल

क) �व��स काढलेले भाडंवल

ड) मुदत ठेवी

७) अ�धकृत भागभाडंवल हे बकेँ�या �थापने�या वेळ� या प�काम�ये �प� केलेले असते.

अ) �नयमावली

ब) घटनाप�क

क) मा�हतीप�क

ड) यापैक� नाही

८) ब�ँक�ग �नयमन काय�ानसुार �ापारी बकँांनी आप�या दरवष��या न�यापैक� �कती ट�के नफा राखीव �नधी म�ये जमा
केला पा�हजे,

अ) 20%

ब) 25%

क)30%

ड) यापैक� नाही

९) बकेँचा नावलौ�कक खालील गो�ीमुळे वाढतो,

अ) मालम�ेतील गुतंवणकू

ब) �ं�ा वट�व�याने

क) तारणा�शवाय कज� �द�याने

ड) यापैक� सव�



१०) �ापारी बकेँ�या पुढ�ल त�वांम�ये पर�पर �वरोध �दसनू येतो.

अ) सुर��तता व लाभ �दता

ब) लाभ �दता व रोखता

क) रोखता व धो�यांचे �व�व�धकारण

ड) यापैक� नाही

११) �या ���चे नाव �ंडीत �नद��शत केलेलं असते �या ���लाच �ंडीचे पैसे �मळतात. अ�या �ंडीला काय �हणतात

अ) दश�नी �ंडी

ब) धनीजोग �ंडी

क) नामजोर �डंी

ड) फमा�न जोग �ंडी

१२) खालील पैक� धनादेशाचा �कार नाही.

अ) वाहक धनादेश

ब) आदेश धनादेश

क) रेखांक�त धनादेश

ड) कोरा धनादेश

१३) वचन�च�� या �व�पात असते

अ) त�डी

ब) लेखी

क) व�तु

ड) यापैंक� नाही

१४) �व�नमय प� काढ�याचे �थळ व पैसे दे�याचे �थळ एकाच देशात असले तर �यास कोणते �व�नमय प� �हणतात

अ) �वदेशी

ब) �वदेशी

क) परदेशी

ड) यापैक� नाही



१५) जहाज कंपनी माल ता�यात �मळा�याब�ल जी पावती देते �याला कोणती �ंडी �हणतात

अ) शहाजोग �ठं�

ब) बोट�ची �ंडी

क) माल �ा�त �ंडी

ड) यापैक� नाही

१६) धनादेशावरील तारखेपासनू धनादेशाची मुदत �कती म�ह�यापय�त असते.

अ) दोन म�हने

ब) सहा म�हने

क) तीन म�हने

ड) अमया�द

१६) वचना �च��त उ�लेख केलेली र�कम �या ���ला �मळणार असते �तला काय �हणतात.

अ) आदेशक

ब) आदाता

क) �ा�तकता�

ड) यापैक� नाही

१७) धनादेशाबाबत रेखांकनाहा हेतू असतो.

अ) रोखता

ब) सरु��तता

क) लाभ�दता

ड) यापैक� नाही

१८) वचन�च��वर क�या�ची �वा�री आव�यक नसते.

अ) बरोबर

ब) चकू

१९) बोट�ची �डंी देशांतग�त �वहारासाठ� वापरली जाते.

अ) चकू



ब) बरोबर

२०) रेखांकन केले�या धनादेशाचे पैसे रोख �मळतात.

अ)बरोबर

ब) चकू

२१) पृ�ांकनासाठ� या ���ची सही आव�यक असते.

अ) धारक

ब) वाहक

क) कायदेशीर

ड) यापैक� नाही

२२) . ह�तारणाचा हतुे चलन�म द�तऐवजाची -----एका ���कडुन �स-या ���कडे ह�तांतरीत करणे हा असतो.

अ) मालक�

ब) जबाबदारी

क) ह�क

ड) यापैक� नाही

२३) �या पृ�ांकनाम�ये �व�श� अट जाते. कोणते पृ�ांकन �हणतात.

अ) �व�श�

ब) सशत�

क) �बनशत�

ड) यापैक� नाही

२४) पृ�ांकनाला मुदत नसते.

अ) चकु

ब) बरोबर

२५) पृ�ांकनाची �व�श� जागा असते.

अ) चकु

ब) बरोबर



२६). पृ�ांकन करणे बकेायदेशीर असते.

अ) चकु

ब) बरोबर

२७) कोरे पृ�ांकन �हणजे द�तऐवजावर सही करता तो कौरा ठेवणे होय.

अ) चकु

ब) बरोबर

२८) पृ�ांकन नेहमी कशाने केलेले नसावे.

अ) शाईपेन

ब) बॉलपेन

क) पे�सील

ड) यापैक� नाही

२९) खालील ��� पृ�ांकन क� शकत नाही.

अ) �ववाहीत �ीया

ब) �नर�र ���

क) भागीदार

ड) �ती�नधी

इ) यापैक� नाही

३०) खालील पैक� पृ�ांकनाचा �कार नाही.

अ) सशत� पृ�ांकन

ब) आं�शक पृ�ांकन

क) कोरे पृ�ांकन

ड) सपुंण� कालीन पृ�ांकन

३१) पृ�ांकनामुळे पृ�ां�कती �या चलन�म द�तऐवजाचा .....बनतो.

अ) मालक

ब) धारक



क) यथा�वधीधारक

ड) यापैक� सव�

३२) चलन�म द�तऐवजाचा अनादर झाला आ�ण �यामुळे द�तऐवज धारकाचे नकुसान झाले तर �याची भरपाई कर�याची
जबाबदारी कोणाची असते.

अ) पृ�ांकक

ब) पृ�ां�कती

क) यापैक� नाही

३३) चलन�म द�तेवज काय�ात समावेश नसलेले पृ�ांकन सांगा

अ) कोरे

ब) सशत�

क) साम�य�शाली

ड) �वशेष

३४) पृ�ांकन करत असताना आदाता �क�वा पृ�ां�कती�या नावापूव� खालील अ�ा�ाराचा वापर करावा.

अ) �ीमती

ब) �ा.

क) यापैक� नाही.

३५) धनादेशावर पृ�ांकन करता येत नाही.

अ) चकू

ब) बरोबर

३६) या �व�थेमाफ� त ब��क�ग सवेा पुर�व�याला ई-ब�ँक�ग असे �हणतात,

अ) कम�चारी

ब) इले��ॉ�नक

क) �म�

३७) �वयंच�लत गणक यं� हे बँकेतील कोणाचे काम करणारे इले��ॉ�नक उपकरण आहे.

अ) रोखपालाचे

ब) �व�थापकाचे



क) कारकुनाचे

३८) बकँ खा�यात पैसे �श�लक नसताना �वहार कर�यासाठ� या काड�चा वापर करतात.

अ) डे�बट काड�

ब) आधार काड�

क) पॅन काड�

ड) �े�डट काड�

३९) धनादेशाला पया�य �हणून या काड�चा वापर होतो.

अ) डे�बट काड�

ब) �माट� काड�

क) �े�डट काड�

४०) नेट ब��क�ग ला पया�य �हणनू या ब�ँक�गचा वेगाने �सार झाला.

अ) ई-ब��क�ग

ब) मोबाईल बँ�क�ग

क) टेली ब�ँक�ग

४१) सामा�य खातेवही या ब�ँक�गचा गाभा असतो.

अ) �म�

ब) �वदेशी

क) कोअर

४२) यु�नफाईड पेम�ट इंटरफेस मुळे या धोरणाचा पुर�कार कर�यास मदत होते.

अ) कॅशलेश

ब) भीम अॅप

क) ई-ब��क�ग

४३) ई-ब�ँकग म�ये �वहारासाठ� कागदाचा जा�त वापर केला जातो

अ) चकू

क) बरोबर



ड) यापैक� नाही

४४) रोख पैशाला पया�य �हणनू �े�डट काड� �वहारात वापरले जाते

अ) चकु

ब) बरोबर

क) यापैक� नाही

४५) RTGS ही पैसे एका �ठकाणा�न �स�या �ठकाणी पाठव�यासाठ� वापरली जाणारी संक�पना आहे

अ) बरोबर

ब) चकु

क) यापैक� नाही

४६) �ड�जटल इं�डया, कॅशलेस इं�डया यासाठ� बँ�क�ग �वहारात तं��ानाचा वापर आव�यकआहे

अ) होय

ब) नाही

४७) बकँा नफा �मळव�याचा �क�वा जा�त परतावा �मळ�या�या उ�ेशाने काय करतात

अ) गुंतवणुक

ब) खरेद� �व��

क) अगाऊ र�कम

ड) यापैक� नाही

४८) ठेव�चे वग�करण

अ) चालू ठेव

ब) बचत ठेव

क) मुदत ठेव

ड) आवत� ठेव

इ) यापैक� सव�

४९) पत �हणजेच

अ) पैसा



ब) खरेद� पत

क) खरेद� श��

ड) यापैक� नाही

५०) �ापारी बकँा �या�ंया काया�तून जी जा�तीची देयता �नमा�ण करतात यालाच .... �हणतात

अ) देयाता

ब) पत �न�म�ती

क) सं�द�ध देय ता

ड) पत

५१) पत �न�म�ती ���या ...... भागात �वभागली जाते

अ) ५

ब) ४

क) ६

ड) ७

५२) �ाहका जवळ�ल असरु��त पैसा �यावेळेस बकँ खा�यात जमा होतो तर या जमा पैशालाच ....... �हणतात

अ) ठेवी

ब) बचत

क) मालम�ा

ड) पत

५३) कज� दे�या�या काया�तून बकँा मधे नवीन ठेवी �नमा�ण होतात

अ) ��यम ठेव

ब) �ु�प� ठेव

क) सा�धत ठेव

ड) यापैक� सव�

५४) कज� दारना कजा��या �व�पात �दलेली र�कम बकेँत ठेवी�या सव�पात जमा होते �हणजेच

अ) ��यम ठेव



ब) ��ुप� ठेव

क) सा�धत ठेव

ड) �न�म�ती ठेव

५५) रोख राखीव �नधी �माण �हणनू काही र�कम बकँा �वतः जवळ ठेऊन उव��रत र�कम कज� �हणनू देतात या
���येला ...... �हणतात

अ) च��य पत �न�म�ती

ब) ब� गू�नत पत �न�म�ती

क) अ व ब दो�ही

ड) अ व ब नाही

५६) सभासदांनी �दले�या कजा�ची र�कम व ��य�ात सभासदांना �दले�या कजा�ची र�कम या�ंयातील फरक याला .....
�हणतात

अ) ठेवी

ब) माज�न

क) तारण

ड) �नधी

५७) पत �न�म�ती ग�ृहतके

अ) अथ��व�थेत अनेक बँका असतात

ब) म�यवत� बकेँचे पत धोरण

क) तारणाचे �व�प

ड) यावा�रल सव�

५८) स�ुढ ब�ँक�गची त�वे

अ) रोखता

ब) सुर��तता

क) लाभ �दाता

ड) यापैक� सव�

५९) स�ुढ ब�ँक�ग �व�था ..... असावी



अ) लव�चक

ब) ��थर

क) सुर��त

ड) �व�ता�रत

६०) सपं�ीत अ�प सुचने�ारे रोख र�कमेत प�रवत�न हो�याचा असलेला गणु �हणजेच ..... होय

अ) रोखता

ब) तरलता

क) अ व ब दो�ही

ड) अ व ब नाही

६१) गुतंवणकु�चे मू�य कमी हो�याची श�यता नसते �हणजेच

अ) सुर��त गुतंवणकु

ब) सुर��तता

क) उव��रत सुर��तता

ड) यापैक� नाही

६२) " जोखीम नाही नफा नाही , अ�धक जोखीम अ�धक नफा " या त�वानसुार बकँा खाजगी ��ेात कशात गुतंवणकु करतात

अ) शेअस�

ब) डेब�चस�

क) म�यवत� बकँा

ड) यापैक� नाही

६३) बकँांची अं�तम ऋण दाता कोण

अ) बँका

ब) �ापारी बकँा

क) म�यवत� बकँ

ड) यापैक� सव�

६४) बकँ ऑफ इं�लंड �थापना



अ) १९६८

ब) १६१६

क) १६९४

ड) १८८२

६५) म�यवत� बकेँची भ�ूमका

अ) सरकारची बँक

ब) सरकारचा ��त�नधी

क) सरकारचा एजंट

ड) सरकारचा स�लागार

इ) यापैक� सव�

६६) ��यके न�दणी कृत �व�ीय व �ापारी स�ंथांना आ�थ�क वष� समा�तीनंतर ..... सादर करणे काय�ाने बंधनकारक आहे

अ) ताळेबंद

ब) देयत

क) मालम�ा

ड) �ववरण प�

६७) �ापारी बकँाचंा ...... �हणजे ताळेबंद होय

अ) मु��का

ब) आरसा

क) प�क

ड) श��

६८) �ापारी बकँाचंी आ�थ�क ��थती ल�ात यतेे

अ) गुतंवणकु�व�न

ब) ��य� �वहाराव�न

क) अ��य� �वहाराव�न

ड) ताळेबदंाव�न



६९) ताळेबदं वर �दनाकं �ल�हताना ..... असे �ल�हले जाते

अ) Carry on....

ब) as on as ....

क) as on ......

ड) as soon as...

७०) ताळेबदं कोण�या �मानसुार तयार होतो

अ) वैधा�नक

ब) देयता

क) मालम�ा

ड) तरलता

७१) उ�या ताळेबंदतील प�र�श�

अ) ६

ब) १२

क) ५

ड) ११

७२) बकेँला भाग भाडंवल उभार�याची मा�यता �मळणे �हणजे

अ) भागभाडंवल

ब) �न�धकृत भागभाडंवल

क) अ�धकृत भागभाडंवल

ड) यापैक� नाही

७३) सव� तरतुद�नंतर उव��रत र�कम �हणजेच

अ) �श�लक

ब) लाभाशं

क) वजा र�कम

ड) अ�ध�य



७४) �ापारी बकँानंा म�यवत� बँक �व�श� दराने कज� पुरवठा करतात या दाराला ....... �हणतात

अ) बँकदर

ब) �ाजदर

क) रेपो रेट

ड) बाजार दर

७५) �रझ�ह� बँकेची �थापना

अ) १ ए��ल १९३०

ब) १ ए��ल १९४७

क) १ ए��ल १९३५

ड) १ ए��ल १९४९

७६) बचत बँकेचे देय �ाज?

अ) �रझ�ह� बँक ऑफ इं�डया �ारा �नयं��त नाही

ब) भारतीय �रझ�ह� बँक �नयं��त करते

क) क� � सरकार�ारे �नय�मत केले जाते

ड) रा�य सरकार �नयं��त करते

७७) मुदत व आवत� ठेवी?

अ) परत न करता येणारा

ब) मा�य कालावधीनंतर परतफेड करता यईेल

क) ठेवीदारां�या मृ�यनंूतर परतफेड

ड) मागणीनसुार परत �मळू शकेल

७८) आप�या देशात महागाई �नयं��त कर�यासाठ� भारतीय �रझ�ह� बँक खालीलपैक� कोणते उपाय करते?

अ) रेपो�रवस� रेपो दर वाढ�वणे

ब) सीआरआर वाढ

क) एसएलआरम�ये वाढ

ड) पैशाचा पुरवठा संकुचन



७९) शेती �वसायाम�ये करा�ा लागणा�या �व�वध ���यावर खच� करावा लागतो यासाठ� कज� गरजेचे असते अशा
कजा�ला ...... �व�पाचे कज� �हणतात

अ) अन�ुपादक

ब) उ�पादक

क) अ व ब दो�ही

ड) अ व ब नाही

८०) ....... या त�वावर आधा�रत �ामीण पत पुरवठा स�म�या �थापन कर�या �वषयी �शफारस केली गलेी

अ) फे��क

ब) �नकलसन

क) इफापझन

ड) यापैक� काही नाही

८१) �वभागीय �ामीण बकँ कायदा

अ) फे�वुारी १९७६

ब) माच� १९७०

क) ऑ�टोबर १९८०

ड) ए��ल १९७९

८२) कृषी पून�व�त महामंडळाची �थापना

अ) १९८२

ब) १९६३

क) १९८१

ड) १९६५

८३) शेती साठ� द�घ�कालीन कज� पुरवठा कर�या�या उ�ेशाने एक� आले�या �बगर कज�दार आ�ण कज�दारांची बनलेली
सं�था ...... होय

अ) सहकारी बकँ

ब) �ामीण बँक

क) भ�ूवकास बकँ



ड) बकँा

८४) NEFT Stands for

अ) Net Electronic Fund Transfer

ब) National Electric Fund Transfer

क) National Electronic Fund Transfer

ड) National Electronic Future Transfer

८५) RTGS stands for

अ) Rate Time Gross Set

ब) Real Time Gross Settlement

क) Real Time Granted Settlement

ड) Rate Time Granted Settlement

८६) �न�ीत उ�ेशा�ंया पूत�तेसाठ� पैशा�या पुरवठाया�या �व�तार �क�वा सकंोच कर�या�या �व�थेला....... �हणतात

अ) मै��क धोरण

ब) चलन �वषयक धोरण

क) आ�थ�क धोरण

ड) यापैक� नाही

८७) �व�नमय दरातील चढ उतार यांचा कोण�या �ापारावर �भावी प�रणाम होतो

अ) आयात

ब) �नया�त

क) आयात - �नया�त

ड) यापैक� नाही

८८) चलन �वषयक धोरण चे ल�य

अ) पैशाचा पुरवठा

ब) कजा�ची उपल�धता

क) �ाजदर



ड) यापैक� सव�

८९) मंद� �क�वा तेजीची प�र��थती �नवारण कर�यासाठ� पैशा�या पुरव�ात दरवष� ३% ते ४० % या मंद गतीने वाढ करावी

अ) हेरी जॉ�सन

ब) �म�टन ��डमन

क) �ा. केनी

ड) पॉल इं�झ�ग

९०) चलन बाजार ��थतीचा ��य� सबंधं

अ) अ�पकालीन �ाजदर

ब) बँ�क�ग �णालीचा मु� राखीव

क) अ व ब दो�ही

ड) अ व ब नाही

९१) पैशाचा पुरवठा आ�ण �ाजदर हे चलन धोरणाचे ...... आहेत

अ) म�य�थ ल�य

ब) पर�पर �पध�क

क) अ व ब दो�ही

ड) यापैक� नाही

९२) म�यवत� बकेँचे बकँ दर धोरण पत पुव�ावर ..... �कारे �भाव टाकते

अ) ४

ब) २

क) ३

ड)७

९३) चलन �वषयक धोरणाचे �मुख श��

अ) बँकदर

ब) रेपो रेट

क) �ाजदर



ड) MSF रेट

९४) LAF stands for

अ) Liquid Assets Facility

ब) Liquidity Assets Finding

क) Liquidity Adjustment Facility

ड) All of Above

९५) �क�मती ��थर ठेव�याची जबाबदारी नसते

अ) म�यवत� बकँ

ब) �ापारी बँक

क) �ामीण बँक

ड) यावरील सव�

९६) भ�व�यकालीन चलनाची गरज ल�ात घेऊन कोण�या चलन प�तीचा अवलंब करणे म�यवत� बकेँमुळे श�य होते

अ) �व�वासा�ध��त

ब) �व��हीत

क) �व�ासाह�

ड) यापैक� नाही

९७) महारा� सहकारी स�ंथा कायदा

अ) १९५०

ब) १९७०

क) १९६०

ड) १९६५

९८) �ज�हा म�यवत� सहकारी बकेँचे उ�ेश

अ) कज� पुर�वणे

ब) देखरेख ठेवणे

क) अडीअडचणी सोड�वण्



ड) यापैक� सव�

९९) सहकार ��ेातील �शखर स�ंथा �हणजे ..... होय

अ) �ज�हा सहकारी बकँ

ब) रा�य सहकारी बकँ

क) �ामीण सहकारी बकँ

ड) सहकारी बँक

१००) देशातील ३४४ �ज�हा म�यवत� बकँा पैक� ..... बँका अथ��म नाहीत

अ) ५५%

ब) ५३%

क) ५२%

ड) ५०%


