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MCQ's

१) �व�ीय प�ती �या साहा�याने .... याना एक� आणले जाते

अ) बचत करणारे

ब) �नधी �नमा�ण करणारे

क ) कज� घेऊन गुंतवणूक करणारे

ड) वरील पैक� सव�

२) �व�ीय �णालीचे काय� ......

अ) बचत

ब) गुंतवणूक

क) �थानातंरण ���या

ड) यापैक� सव�

३) ...... देशा�या आ�थ�क �वकासाला मदत करते

अ) �व�ीय �णाली

ब) �व�ीय प�ती

क) �व�ीय बचत

ड) यापैंक� नाही

४) .... �माण देशा�या आ�थ�क �वकासात अडथळा �नमा�ण करते

अ) �व�ीय बचत



ब) कमी बचत

क) जा�त बचत

ड) यापैक� नाही

५) ..... या�या एक�ीकरनाला �व�ीय �णाली �हणतात

अ) �व�ीय स�ंथा

ब) �व�ीय बाजार

क) �व�ीय सवेा

ड) यापैक� सव�

६) .... हा उ�पादन ���यतेील मह�वाचे साधन आहे

अ) बचत

ब) बँक

क) गुंतवणूक

ड) भाडंवल

७) �नधीचे काय��मपणे �पांतर झाले आहे �कवा नाही हे तपास�यासाठ� ...... �नकष असतात

अ) ५

ब) ६

क) ४

ड) ८

८) गुतंवणकूदराना एकाच �क�मतीला ..... उपल�ध होतात

अ) �व�ीय सवेा

ब) �व�ीय साधने

क) �व�ीय बचत

ड) यापैक� सव�

९) �व�ीय बाजार काय��म समजला जातो.

अ) गुंतवणुक�तील बचतीचे �माण कमी असणे



ब) गुंतवणुक�तील बचतीचे �माण कमी असणे

क)गुतंवणकु�तील बचतीचे �माण जा�त असणे

ड) यावरील सव�

१०) जाग�तक पातळ�वर �व�ीय सवेा पुर�वणे

अ) गुतंवणकु

ब) बचत

क) जाग�तक�करण

ड) �नधी

११) �व�ीय साधनाचंी �वक�सत तं�े

अ) प�रक�पना

ब) स�ेबाजी

क) मु�यतंरणपन

ड) यापैक� सव�

१२) गुतंवणकु�तील धो�याचे �माण कमी होते

अ) गुंतवणुक��या साधनाचंा एक रोखा स�ंह तयार होतो

ब) �व�ीय बाजारातील गुंतवणुक�चे �माण कमी होते

क) कज�रो�यांची स�ंया वाढते

ड) यापैंक� नाही

१३) �व�ीय साधनाचंा खरेद� �व��चे �वहार देशात�या देशातच होतात

अ) �व�ीय बाजार

ब) देशांतग�त बाजार

क) आंतररा�ीय बाजार

ड) यापैक� नाही

१४) �व�ीय स�ंथा वेगवेग�या मागा�नी �नधी �मळून �या �नधीची गुतंवणकु वेग�या मालम�ते करतात

अ) आकार �पांतरण



ब ) धोका �पांतरण

क) दे यता �पांतरण

ड) मुदत पूत� �पांतरण

१५) ठेवी�या आधारे कज� देऊन �नधीचे �पांतरण करणे �हणजेच

अ) आकार �पांतरण

ब ) धोका �पांतरण

क) देयता �पांतरण

ड) मुदत पूत� �पांतरण

१६) �व�ीय साधने �हणजेच ........

अ) �व�ीय मालम�ा

ब) �व�ीय सेवा

क) �व�ीय बकँ

ड) �व�ीय सं�था

१७) IPO �हणजेच

अ) इ�न�शयल प��लकऑफर

ब) इ�न�शयल प��लकऑड�र

क) अ व ब दो�ही

ड) अ व ब नाही

१८) �व�ीय मालम�चेे �कार

अ) कज�रोखे

ब) �यु�युअल फंड

क) बॉ�ड्स

ड) यापैक� सव�

१९) �बगर �व�ीय स�ंथा

अ) नाबाड�



ब) भारतीय �रझ�ह� बँक

क) रा�ीय गहृ �वकास बकँ

ड) GIC

२०) �व�ीय साधनाचंा खरेद� �व��चे �वहार देशात�या देशातच व इतर रा�ात होतात

अ) �व�ीय बाजार

ब) देशांतग�त बाजार

क) आंतररा�ीय बाजार

ड) यापैक� नाही

२१) ...... म�ये RBI सरकारी �नय�ंणाखाली आणली

अ) १९४७

ब) १९३५

क) १९४८

ड) १९४९

२२) SFC's Stands for

अ) Standard Finance Corporation

ब) State Finance Coordination

क) State Finance Cooporation

ड) State First Corporation

२३) प�हले रा�य �व�ीय महामंडळ .... रोजी स�ु कर�यातआले

अ) १९५१

ब) १९४९

क) १९५२

ड) १९८०

२४) RBI ची सहा�यक शाखा

अ) NHB



ब) ICICI

क) IDBI

ड) IRCI

२५) Unit Trust of India ची �थापना

अ) १९४८

ब) १९६४

क) १९६९

ड) १९५६

२६) १९७५ म�ये ........ बँका �थापन कर�यात आ�या

अ) रा�ीय �वकास बँक

ब) अ��न बकँ

क) �ादे�शक �ामीण बँक

ड) �ामीण बकँ

२७) CRISIL

A) Credit Rating Information Services of India Ltd

B) Credit Rate Information System of India Ltd

C) Credit Rating informal service in India Ltd

२८) CARE

A) Credit Analysis & Rating Ltd

B) Credit Analysis & Rate Ltd

C) Credit Analysis & Researching Ltd

D) Credit Analysis & Research Ltd

२९) ... काय�ानसुार खाजगी �वमा कंप�या �थापना कर�यास परवानगी �मळाली

अ) कंपनी कायदा

ब) बँ�क�ग कायदा



क) IRDA कायदा

ड) यापैंक� नाही

३०) रा�ीय कृत बँकानंी पुर�कृत केलेले होते

अ) �नधी

ब) पर�पर �नधी

क) �यु�युअल फंड

ड) बॉ�ड्स

३१) �यू बँक ऑफ इं�डया ही ...... बकेँत �वलीन झाली

अ) पंजाब बकँ

ब) �यानारा बँक

क) पंजाब नॅशनल बँक

ड) �बगर बकँ

३२) .... या स�ंथा श�ुक आका�न माग�दश�न सवेा पुर�वतात

अ) �व�पुरवठा

ब) साहस भाडंवल

क) गहृकज�

ड) यापैक� सव�

३३) कंपनी �थमच नवीन शेअस� लोकासंाठ� �व��स काढतात �हणजे ....

अ) IPO

ब) UTI

क) LIC

ड) NSDL

३४) ...... �या �थपनेमुळे सव� �वहार इल्े�ॉ�न�स झाले

अ)NSE

ब) BSE



क) NSDL

ड) OTCEI

३५)........... ही मालक�ची ��तभतूी असते

अ) समभाग

ब) पसतंी भाग

क) ऋण प�

ड) बधं प�

३६) समाजातील �व�श� घटकानाच हे शेअस� खरेद� करता यतेात.

अ) समभाग

ब) पसतंी भाग

क) ऋण प�

ड) बधं प�

३७) .... या बधं प�ाचा वापर �व�ीय अ�भयां��क� ��तभतुी �हणनू भारतीय �व�ीय बाजारात वापरली जातात

अ) सहभाग कज� रोख

ब) तरतादर बंध प�

क) �पांत�रत कज�रोखे

ड) डीप �ड�काउंट बाडँ

इ) यापैक� सव�

३८) पर�पर �नधी �हणजेच

अ) कूपन

ब) य�ुनट

क) प�

ड) बाडँ

३९) पो�ट काया�लय गुतंवणकु दराना ..............

अ) इं�दरा �वकास प�



ब) �कसान �वकास प�

क) रा�ीय बचत �माणप�

ड) यावरील सव�

४०) स�ला, र�ण , लेटर ऑफ �े�डट व �वहार या ........ �व�पा�या सवेा आहेत

अ) �नधीवर आधा�रत सेवा

ब) शु�कवर आधा�रत सेवा

क) �ापरी सवेा

ड) �तीभतुी शी सबंं�धत सवेा

४१) ........ सा�ल �व�ीय ��ेात सधुारणा कर�यात आ�या

अ) १९९०

ब) १९९२

क) १९९१

ड) १९९३

४२) �व�ीय ��ेातील पायाभतू सु�वधा

अ) �व�ीय ��ेाची चौकट

ब) सेवा

क) तं��यान

ड) यापैक� सव�

४३) ..... मुळेच गुतंवणकु दारणा सरं�ण �मळते व �व�ीय ��े ग�तमान बनते

अ) �व�ीय �नरी�ण

ब) �व�ीय परी�ण

क) �व�ीय पय�वे�ण

ड) �व�ीय तपासणी

४४) ......... म�ये स�ेबला भांडवल बाजाराचे �नयमन कर�याचं अ�धकार �दला

अ) १९९०



ब) १९९१

क) १९९२

ड) १९९३

४५) �व�ीय पय�वे�ण मंडळ

अ) १९९३

ब) १९९४

क) १९९२

ड) १९९१

४६) बकँ आ�ण �व�ीय सं�थां�या पत �नयोजनाची तपासणी क�न �याचे पय�वे�ण करतात

अ) BFS

ब) BSE

क) NSE

ड) IRDA

४७) �वमा ��ेाचे �नयमन कोण करते

अ) बाजार �तीभतूी

ब) �वकास अ�धकार मंडळ

क) �व�ीय पय�वे�ण मंडळ

ड) यावरील सव�

४८) ��थर उ�प� आ�ण चलन बाजार ��तभ�ुट�चे �वहार पूण� कर�यासाठ� �थापन कर�यात आलेले आहे

अ) BSF

ब) CIBIL

क) IRDA

ड) CCIL.

४९) कज� देणा�या व घेणा�या सं�थाचंी मा�हती पुर�व�याचे काम ...... करत होते

अ) BSF



ब) CIBIL

क) IRDA

ड) CCIL.

५०) ....... या प�तीचा वापर हे �व�ीय प�ती तील पायाभतू स�ुवधांम�ये झाले�या बदलांची सीमा रेषा असते

अ) संगणक�करण

ब) �न�प�थान

क) अ व ब

ड) यापैक� नाही

५१) �व�ीय ��ेा�या �वकासाची आ�ण बदलाची प�हली अव�था असते

अ) जाग�तक�करनसाठ� केलेली कृती.

ब) आधु�नक�करण यासाठ� केलेली कृती.

क) अथ��व�थेसाठ� केलेली कृती

ड) यावरील सव�

५२) ...... कायदा र� के�याने भाडंवल �चलानावरील नोकरशाहीचे �नय�ंण सपुं�ात आले

अ) भाडंवल पूत�पण कायदा

ब) भांडवल ��तभ�ूत कायदा

क) भांडवल �चलन

ड) यावरील नाही

५३) भाडंवला�या पूत�पणाचे मापदंड ठर�वले

अ) नर�स�हम स�मती

ब)�व�ीय पय�वे�ण स�मती

क) बेसल स�मती

ड) यापैक� नाही

५४) १९९३ कायदा

अ) भाडंवल �चालान कायदा



ब) कज�वसलुी कायदा

क) �रझ�ह� बँक कायदा

ड) यापैक� नाही

५५) .... म�ये तदथ� कोषागार प� बाद कर�याचा करार झाला व ..... म�ये र� कर�यात आला

अ) १९९१ व १९९२

ब) १९९४ व १९९६

क) १९९४ व १९९७

ड) १९९३ व १९९६

५६) ...... एवढ� �मळकत असले तर RBI कडे न�दणी करावी

अ) ३० लाख

ब) २५ लाख

क) २९ लाख

ड) २० लाख

५७) साव�ज�नक मया��दत कंपनीत �पांतर

अ) SBI

ब) IFCI

क) IDBI

ड) यावरील सव�

५८) �तीभ�ुत �या �कमातीसाठ� .... प�त वापरली जाऊ लागले

अ) मागणी

ब) न�दणी

क) बोली

ड) कूपन

५९) ��तभतुी कायदा

अ) १९९७



ब) १९९६

क) १९९५

ड) १९९४

६०) ऑनलाइन �वहार करणे �हणजेच

अ) �े�ड�ग

ब) बो�ट

क) माज�न

ड) यावरील सव�

६१) क� � सरकार�या ��तभ�ूत�चा कालावधी ..... वषा�चा होता

अ) १०

ब) ३०

क) १५

ड) २०

६२) दलालाचे मा�ज�न हे �या�या एकूण मूलभतू भाडंवल ..... एवढेच असले पा�हजे

अ) २२.२२%

ब) ३३.३३%

क) ४४.४४%

ड) ५५.५५%

६३) १९९४ म�ये ...... ही साधणे बाजारात आली

अ) तरता दर बॉ�ड्स व कॅ�पटल इंडे�स बॉ�ड्स

ब) तरता दर बॉ�ड्स व कॅ�पटल झीरो कूपन बॉ�ड्स

क) झीरो कूपन बॉ�ड्स व पाट� पेड गवन�म�ट बॉ�ड्स

ड) कॅ�पटल इंडे�स बॉ�ड्स व पाट� पेड गवन�म�ट बॉ�ड्स

६४) भ�व�य �नवा�ह �नधी आ�ण रा�य सरकार याना ........... �दवस मुदतीचे कोषागार प�ां�या �ललावात सहभागी हो�याची
परवानगी दे�यात आली

अ) १००



ब) ९१

क) १८०

ड) ९५

६५) आंतरराष��य लेखा मापदंड स�मती�या �नकषानसुार ...... प�तीत पारदश�कता आणावी

अ) मु�यांकन

ब) लेखंकण

क) �श�थ�लकरण

ड) �रदश�

६६) बकँां�या वाढ�साठ� ......... मदत करते

अ) �ाहक सवेा

ब) �व�ीय सेवा

क) �क�प सवेा

ड) यापैक� नाही

६७) लोक आयु� योजना .........

अ) १९९४

ब) १९९७

क) १९९५

ड) १९९३

६८) ...... �दवस मुदत कोषागार प�ा ऐवजी ...... �दवस मुदतीची कोषागार

प� जारी केली

अ) १९० - ३८०

ब) ९१- ३६५

क) १८०-३६४

ड) १९०-३६४

६९) �व� पुरवठा चे घटक



अ) अ�पकालीन खीलते भांडवल कज�

ब) रोख कज�

क) अ व ब

ड) यापैक� नाही

७०) �रझ�ह� बँकेची �थापना

अ) १ ए��ल १९३०

ब) १ ए��ल १९४७

क) १ ए��ल १९३५

ड) १ ए��ल १९४९

७१) चलन �वषयक धोरण �हणजे पैसा अ��त�वात अस�याने �नमा�ण होणारे दोष कमी कर�यासाठ� केलेले �य�न होय

अ) पॉल इ��झंग

ब) �ा. �बबटे

क) �ा. काऊथर

ड) �ा. तलावरे

७२) पत पुरवठा वर �नयं�ण ठेव�यासाठ� �वीकारले�या धोरणास ...... �हणतात

अ) चलन

ब) चलन �नती

क) पैसा

ड) यावरील सव�

७३) देशातील चलन आ�ण �वदेशी चलन यां�यातील पर�पर दे�याघे�या�या दाराला ....... �हणतात

अ) चलन दर

ब) पत पुरवठा

क) �व�नमय दर

ड) चलन �नती

७४) �ाहकाला �या दराने कज� देतात



अ) बँक दर

ब) �ाजदर

क) बाजार दर

ड) यापैक� नाही

७५) देशा�या गरजे नसुार पत पैशा�या स�ंयाचे �व�थापन करणे �हणजेच ...... होय

अ) पतपुरवठा �नय�ंण

ब) पत �नय�ंण

क) पत चलन �नयं�ण

ड) पत पैसा �नय�ंण

७६) स�ंया�मक पत �नयं�ण प�ती

अ) बँक दर धोरण

ब) रोख राखीव �नधी �माण

क) खु�या बाजरातील �वहार

ड) यापैक� सव�

७७) ठेवीवर �या दराने �ाज �दले जाते �यालाच .... �हणतात

अ) बँक दर

ब) �ाजदर

क) बाजार दर

ड) यापैक� नाही

७८) पत �नयं�ण तं�

अ) सं�या�मक प�त

ब) गुणा�मक प�त

क) अ व ब

ड) यापैक� नाही

७९) RBI देशातील पत पैशांची सं�या �नयं��त कर�याचा �य�न करते



अ) सं�या�मक पत �नय�ंण

ब) गुणा�मक पत �नय�ंण

क) पत पुरवठा �नय�ंण

ड) पत �नय�ंण

८०) देशात पैशांची स�ंया कमी झा�यास .... ��थती �नमा�ण होते

अ) संकट ��थती

ब) संकोच ��थती

क) चलन सकंोच ��थती

ड) यावरील सव�

८१) बकँ दरातील बदल कोणावर �भाव टाकणारा आहे

अ) नाणे बाजार

ब) सघं�टत नाणे बाजार

क) असंघ�टत नाणे बाजार

ड) बाजार

८२) बकँदर धोरण मया�दा

अ) अथ��व�थेचा लव�चकपणा

ब) पत प�ांची �वपुलता

क) संघ�टत नाणे बाजार

ड) यावरील सव�

८३) स� ��थतीत काय�ानसुार रोख राखीव �नधीचे कमाल ...... व �कमान �माण

अ) ३% - १०%

ब) ३%-१५%

क) ३%-९%

ड) ३%-२०%

८४) ..... म�ये �रझ�ह� बकेँला वारंवार बदल करता येत नाही



अ) �ाजदर

ब) रोख राखीव �नधी

क) तरलता �माण

ड) राखीव �नधी

८५) तारनाची �क�मत व कजा�ची र�कम यातील फरक याला ...... �हणतात

अ) बो�ट

ब) गाळा

क) तारण

ड) दर

८६) नाबाड� �थापना

अ) १२ जुलै १९८२

ब) १० जुलै १९७९

क) २ जुलै १९९८

ड) १३ जुलै १९८१

८७) सबेी (SEBI)

अ) Securities & Exchange Board of India

ब) Secure & Expert board of India

क) Securities & Exchangeable Bill of India

ड) Security & Extraordinary board of India

८८) नाबाड� चे स�ुवातीचे भाडंवल .... कोट� �पयांचे होते

अ) ५०

ब) २००

क) १००

ड) १५०

८९) शेती आ�ण �ामीण �वकासाला कोण उ�ेजन देते



अ) सेबी

ब) RBI

क) नाबाड�

ड) यावरील सव�

९०) भारतीय �तीभतुी व �व�नमय मंडळ �थापना

अ) १२ ए��ल १९९१

ब) १२ ए��ल १९८३

क) १२ ए��ल १९८१

ड) १२ ए��ल १९८८

९१) ��तभतूी करार �नयमन कायदा

अ) १९४७

ब) १९४९

क) १९५६

ड) १९६५

९२) भाडंवल �चलान कायदा

अ) १९४७

ब) १९४९

क) १९५६

ड) १९६५

९३) रा�ीय आवास बकँ �थापना

अ) ९ जुलै १९८८

ब) १२ जुलै १९८२

क) ८ जुलै १९८७

ड) १९ जुलै १९८३

९४) गहृबाधंणी �व�पुरवठा स�ंथांना �थावर मालम�े�या ...., वर NHB कज� देते



अ) रोख रकमेवर

ब) गहाण

क) कजा�वर

ड) सव��ण वर

९५) NHB चे �व�ीय ��ोत

अ) �रझ�ह� बँकेकडून कज� घेणे

ब) रा�ीय आवास बकेँने पुर�वले�या सवेांपासून �मळणारे उ�प�

क) अ व ब

ड) यापैंक� नाही

९६) NHB चे अ�धकार

अ) ह�क ह�तांतरण अ�धकार

ब) ह�क न �मळ�याचा अ�धकार

क) अट� न घाल�याचा अ�धकार

ड) कागदप� तपासणी चा अ�धकार

इ) अ व ड

९७) �वनंती व�न फाईल गुडंाळ�याचा अ�धकार कोणाला असतो

अ) NHB

ब) RBI

क) SEBI

ड) आप�याला

९८) �रझ�ह� बँक कायदा ..... नसुार �थापन केले�या रा�ीय आवास पत �नधी कडून आ�थ�क सहा�य �मळ�वणे

अ) १९३५

ब) १९३८

क) १९३४

ड) १९८४



९९) NHB जे�हा ....... �या ...... काय�ानसुार �व��त �हणून काय� करते ते�हा या बकेँला �दले�या कजा�ची व वस�ुलतील
यो�य रकमेचे ह�तांतरण करता यतेे

अ) १९८३- �व��त

ब) १९८२ - �व��त

क) १९८२- कजा��या

ड) १९८३- कजा��या

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

अ) यो�य

ब) अयो�य






