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No. Question Ans 

1.  दयुयम बाजाराचा विकास करण्यासाठी सरकारी कजजरोखयाांची खरेदी-विक्री िटनािळ आणि 

वित्त ग्रहाने केव्हा सुरू केली आहे? 

1) 1992 2)1988 3)1995 4)2002 

1 

2.  ज्या खाजगी कां पनीला व्यापारी पत्र विक्रीस काढायच ेअसेल त्या कां पनीच े काय झालेले 

असािे? 

1)  P2 2) À2  3)Credit Rating 4)िरील सिज 

   4 

3.  दयु्यम बाजारात कोित्या व्यापारी पत्राांची खरेदी विक्री करता येत?े 

1) अल्पकालीन 2)दीर्जकालीन 3)मध्यकालीन 4)यापैकी नाही 

   1 

4.  दयु्यम बाजाराचा विकास करण्याची जबाबदारी नािे बाजारातील कोित ेगहृ पार पाडत?े 

1)िटनािळ गहेृ 2)स्िीकृती गहेृ 3)िटनािळ आणि वित्त गहेृ 4)वित् त गहेृ 

     3 

5.  बँककां ग प्रिालीतील अल्पकालीन रोखत ेचे समायोजन करिारे साधन कोित?े 

1) व्यापारी पत्र े2)ठेि प्रमािपत्र 3)पुनर् खरेदी लललाि 3)अांतर बँक सहभाग 

      4 

6.  नािे बाजारातील व्याजदरात समानता येण्यासाठी कोिता व्यिहार केला जातो? 

1) जोखीम भागीदारी 2)पुनर् खरेदी लललाि  3)िटिािळ 4)यापैकी नाही 

      2 

7.  भारतीय रोखे व्यापार महामांडळ याचे सांणिप्त रूप काय आहे? 

1)SEBI 2)IBP 3)STCI 4)MMMFs 

     3 

8.  सरकारी रोके आणि कोषागार गुांड याांचा दयु्यम बाजार कोिता विकलसत करण्यासाठी कोिते 
महामांडळ आहे? 

1) भारतीय प्रलतभूती व्यापार महामांडळ  2)भारतीय औद्योलगक वित्त महामांडळ 

3)भारतीय औद्योलगक आणि गुांतििूक महामांडळ 4)औद्योलगक विकास महामांडळ 

   1 

9.   प्राथलमक व्यापारी रूपात सरकारी रोख ेआणि खरेदी विक्री करण्याची परिानगी केव्हा देण्यात 

आली? 

1) 1991 2)1995 3)1999 4)1992 

  3 

10.  कोित्याही अथजव्यिस्थेत आलथजक व्यिहार कोि करीत असतात? 

1) कुटुांब सांस्था 2)उद्योग सांस्था 3)सरकार 4)िरील सिज 

   4 

11.  अथजव्यिस्थेतील अलतररक्त लनधी गोळा करिे ि गलतशील करिे हे कायज कोि करतां करीत 4 



असतात? 

1) कुटुांब सांस्था 2)उद्योग सांस्था 3)सरकार बँका 4)वित्तीय सांस्था 
12.  आलथजक व्यिहारातून पैसा या साधनाचे अलतररक्त लनधी ककां िा तुटत असल्यास मध्यस्थाची 

भूलमका कोि पार पाडत?े 

1) उद्योग सांस्था 2)कुटुांब सांस्था 3)वित्तीय प्रिाली 4)सरकार 

3 

13.  आलथजक व्यिहारासाठी िापरले जािारे साधन कोित?े 

1)पैसा 2)िस्त ू3)सेिा 4)लशिि 

  1 

14.  ज्या अथजव्यिस्थेत वित्तीय प्रिाली विकलसत असते त्या अथजव्यिस्थेत आलथजक विकासाचा 
लनदेशाांक मानला जातो ? 

1)वित्तीय प्रिालीचा विकास 2)औद्योलगक विकास 3)शेती विकास 4)यापकैी नाही 

  1 

15.  बँका ि वित्तीय सांस्था अथजव्यिस्थेतील बचती गोळा करून त्या कोित्या कारिासाठी उपलब्ध 

करून देतात? 

1)पोहोउपभोग  गुांतििूक 2)उपभोग  गुांतििूक 3)दोन्ही कारिासाठी उपभोग  गुांतििूक 

4)दोन्ही साठी नाही 

   3 

16.   वित्तीय बाजारात कोित ेर्टक अल्प ि दीर्ज कालीन भाांडिल उपलब्ध करून देतात? 

1) नािे बाजार 2)भाांडिल बाजार 3) नािे बाजार आणि भाांडिल बाजार दोन्ही 4)दोन्ही नाही 

   3 

17.  िीतीय प्रिालीची कायज कोिती? 

1) बचत कायज 2)रोखता कायज 3)प्रदान कायज 4)िरील सिज 

  4 

18.  कुटुांबसांस्था आपल्या उत्पन्नाचा काही कहस्सा भविष्याची तरतूद काय म्हिून करतात? 

1) बचत 2)साठििूक 3)गुांतििूक 4)यापैकी नाही 

   1 

19.  वित्तीय प्रिाली कोित्या साधनाांद्वारे रकमा प्रधान करण्याचे कायज करतात? 

1) के्रकडट काडज 2)डेवबट काडज 3)धनादेश 4)िरील सिज 

   4 

20.  वित्तीय प्रिालीत जोककां ग स्िीकारण्याचे कायज कोि करतो? 

1) वित्तीय सांस्था 2)विमा कां पन्या 3)उद्योग सांस्था 4)बहुराष्ट्रीय कां पन्या 

   2 

21.  भाांडिली गुांतििूक ि स्थािर मालमत्ता येथील गुांतििुकीसाठी बचती उपलब्ध करून देिे 
म्हिजे काय? 

1) रोखतेचे कायज 2)जोखीम कायज 3)हस्ताांतरिाच ेकायज 4)इतर कायज 

   1 

22.  कोित्या प्रकारची बाजार माकहती उपलब्ध करून देण्याच ेकायज वित्तीय प्रिाली करत?े 

1) बाजारातील स्पधजक 2)कच्चच्चया मालाची उपलब्धता 3)भाांडिली साधनाांची उपलब्धता 
4)िरील सिज 

   4 



23.  वित्तीय प्रिालीत व्यक्ती ि मालमत्तेला सुरणितता प्रदान करण्याचे कायज कोित?े 

1) प्रदान कायज 2)जोखीम कायज 3)रोखतेचे कायज 4)हस्ताांतरिाचे कायज 

    2 

24.  एका िते्रातून दसुऱ्या िते्रात साधनसामुग्री उपलब्ध करून देिे म्हिज ेवित्तीय प्रिाली च े

कोिते कायज आहे? 

1)माकहतीचे कायज 2)हस्ताांतरिाचे कायज 3)इतर कायज 4)जोखीम कायज 

2 

25.  भारतातील वित्तीय प्रिालीची साधने आहे? 
1) वित्तीय सांस्था 2)वित्तीय बाजार 3)वित्तीय सेिा 4)िरील सिज 

     4 

26.  भारतीय वित्तीय प्रिालीची मखुय साधन नाही? 

1) वित्तीय साधन े2)वित्तीय बाजार 3) िस्त ूबाजार 4)वित्तीय सांस्था 

3 

27.  खालीलपैकी व्यापारी बकँाांचा प्रकार नाही? 

1)सहकारी बकँा 2)खाजगी बकँा 3)सािजजलनक बँका 4)ग्रामीि विकास बँक 

     1 

28.  खालीलपैकी नािे बाजाराचा र्टक नाही? 

1) अल्प सूचना 2)दयु्यम बाजार 3)कोषागर कुां ड्या 4)व्यापारी कुां ड्या 

2 

29.  वित्तीय बाजाराचा मुखय र्टक कोिता? 

1) भाांडिल बाजार 2)प्राथलमक बाजार 3)दयु्यम बाजार 4)अनुजात बाजार 

1 

30.  शुल्क आधाररत वित्तीय सेिा कोित्या प्रकारच्चया असतात? 

1) व्यापारी बँका 2)पतमापन 3)विललनीकरि 4)िरील सिज 

   4 

31.  वित्तीय साधन ेकोित्या प्रकारची असतात? 
1) प्राथलमक रोखा 2)दयु्यम रोखा 3)निांन्मेषक साधन े4)िरील सिज 

   4 

32.  बँकेतर वित्तीय सांस्थाांचा प्रकार आहे? 

1)बँका आणि वित्तीय सांस्था 2)सांर्कटत आणि असांर्कटत वित्तीय सांस्था 3)भाांडिल बाजार 

आणि नािे बाजार 4)व्यापारी बँका आणि सहकारी बकँा 

   2 

33.  भारतात खाजगी िेत्रातील बकँा ची सांखया ककती? 

1) 27 2)25 3)29 4)57 

2 

34.  भारतात प्रादेलशक ग्रामीि बकँाांची सांखया ककती? 

1) 27 2)25 3)29 4)57 

4 

35.  सहकारी बँकाांमध्ये कोित्या बँकाांचा समािशे होतो? 

1) प्राथलमक सहकारी पतसांस्था 2)णजल्हा सहकारी बकँ 3)राज्य सहकारी बकँ्ा 4)िरील सिज 

4 

36.  सांर्कटत िते्रातील सहकारी बकेँतर वित्तीय सांस्था कोित्या? 

1)LIC 2)UTI 3)GIC 4) All of above 

4 



37.  वित्तीय बाजारात अल्पकालीन कजाजची देिरे्ि कोि करतात? 

1) भाांडिल बाजार 2)नाि ेबाजार 3)िस्तू बाजार 4)र्टक बाजार 

2 

38.  वित्तीय बाजारात दीर्जकालीन कजाजची देिरे्ि कोि करतात? 

1) भाांडिल बाजार 2)नाि ेबाजार 3)िस्तू बाजार 4)र्टक बाजार 

1 

39.  वित्तीय प्रिाली लनधी आधाररत वित्तीय सिेा मध्ये समािेश होत नाही? 

1) भाडेपट्टा 2)भाडे खरेदी 3)के्रकडट रेकटांग 4)फॅक्टररांग 

3 

40.  पैशानांसारखी रोखता असलेली वित्तीय साधन ेम्हिजे काय? 

1) विलधग्राह्य पैसा 2)जिळ जिळ पैसा 3)साठिलेला पैसा 4)यापैकी नाही 

2 

41.  कजज देिाऱ्या व्यक्ती ि सांस्थाांना काय म्हितात? 

1) धनको 2)ऋिको 3)सरकार 4)यापैकी नाही 

      1 

42.  कजज र््िेाऱ्या व्यक्ती ि सांस्थाांना काय म्हितात? 

1) धनको 2)ऋिको 3)सरकार 4)यापैकी नाही 

2 

43.  नािे बाजारात कजज देण्यासाठी कोित्या पत्राांचा िापर केला जातो? 

1)आांतरदेशीय पत्र 2)विलनमय पत्र 3)स्ितः पत्र 4)राजपत्र 

2 

44.  नािे बाजारािर RBI बकेँचे सांपूिज लनयांत्रि असते त्याला काय म्हितात? 

1) सांर्कटत 2)असांर्कटत  3)सांर्कटत आणि असांर्कटत 4)दोन्ही नाही 

1 

45.  असांर्कटत नािे बाजारािर मध्यिती बँकेचे लनयांत्रि  

1)असते 2)नसते 3)असते आणि नसते 4)साांगता येिार नाही 

2 

46.  भारतीय नािे बाजाराचे स्िरूप कस ेआहे? 

1) सांर्कटत ि असांर्कटत 2)अल्पकालीन 3)कजजव्यिहार व्याजदरातील लभन्नता 4)िरील सिज 

   4 

47.  बाजारातील कजज आणि उचल व्यिहाराांची मुदत ककती असते? 

1) दोन िषज 2)पाच िषज 3)सहा मकहने 4)सात कदिस ते अठरा  मकहने  

4 

48.  कजाजऊ कमान व्यलतररक्त इतर साधनाांच्चया पटना ओळीिर काय आकारल ेजातील? 

1) व्याज 2)लाभाांश 3)कलमशन 4)िरील सिज 

3 

49.  सांर्कटत नाि ेबाजारातील व्यिहार भारतात कोित्या शहरामध्ये चालतो? 

1) मुांबई 2)कोलकत्ता 3)बेंगलोर 4)िरील सिज 

4 

50.  वबगर विकी वित्तीय सांस्थाांमध्ये याांचा समािेश होतो? 

1) कजज ि वित्तीय कां पन्या 2)लचटफां ड 3)लनधी सांस्था 4)िरील सिज 

4 

51.  एतदेशीय बँक प्रकार आहे? 

1) सािकार 2)कजज ि वित्तीय कां पन्या 3)लचटफां ड 4)लनधी सांस्था 

1 



52.  सािकाराचे कायज कोित?े 

1) ठेिी स्िीकारिे 2)कजज देि े3)हुांड्या िटवििे 4)िरील सिज 

2 

53.  नािे बाजाराचे प्रमुख कें द्र  ि कायाजलय कोित?े 

1) सािकार 2)सराफी पढेी 3)मध्यिती बँक 4)व्यापारी बकँ 

3 

54.  नािे बाजारातील व्यिहाराांचे लनयांत्रि करण्यासाठी कोित्या साधनाांचा अिलांब केला जातो? 

1) गिुात्मक 2)सांखयात्मक 3)गुिात्मक आणि सांखयात्मक 4)दोन्ही नाही 

2 

55.  नािे बाजारातील सांस्था आहे? 

1)मध्यिती बँक 2)व्यापारी बकँ 3)बकेँतर वित्तीय मध्यस्थ सांस्था 4)िरील सिज 

4 

56.  व्यापारी आणि कोषागार हुांड्याच स्िीकार करून कजज देि ेम्हिजे काय? 

1)हुांड्याची अदला बदल करिे 2)हुांड्याची िटिािळ 3)हांड्याची स्िीकृती 4)िरील सिज 

2 

57.  विनाविलांब नािे बाजार कजज मुदत ककती असते? 

1) एक कदिस 2)सात कदिस 3)एक मकहना 4)एक िषज 

1 

58.  सामान्य हुांडीयाांची मुदत ककती असते? 

1)91 कदिस 2)182 कदिस 3)364 4)कदिस िरील सिज 

      4 

59.  सरकारच्चया कोषागार हुांडीयाांची विक्री कोिामाफज त केली जाते? 

1) मध्यिती बँक   

2) बँकेतर वित्तीय सांस्था  
3) असांर्कटत नािे बाजार  

4) िरील सिज 

1 

60.  िस्त ूि सेिाांच्चया खरेदी-विक्री व्यिहारातून लनमाजि होिाऱ्या हुांड्या  कोित्या? 

1) कोषागार हुांडी  
2) व्यापारी मांडळी  
3) व्यापारी हुांड्या  
4) िरील सिज 

3 

61.  व्यापारी बँकाांच्चया हुांड्या कोित्या बँकेकडे िटविल्या जातात? 

1) बँकेतर वित्तीय सांस्था  
2) मध्यितीबँक  

3) असांर्कटत नािे बाजार  

4) िरील सिज 

2 

62.   ठेि प्रमािपत्र योजना केव्हा सुरू झाली? 3 



1)१९८८ 2)१९९८ 3)१९८९ 4)१९९१ 
63.  व्यापारी पत्र योजना केव्हा सुरू झाली? 

1)१९८८ 2)१९९८ 3)१९८९ 4)१९९o 

4 

64.  नािे बाजारात म्युचअल फां डना व्यिहार करण्याची योजना केव्हा सुरू झाली? 

1) १९८८ 2)१९९२ 3)१९८९ 4)१९९o 

2 

65.  िटिािल आणि वित्त ग्रहाांची स्थापना केव्हा झाली? 

1) १९८८ 2)१९९८ 3)१९८९ 4)१९९o 

1 

66.  प्राथलमक व्यापारी रूपात सरकारी रोख ेआणि खरेदी विक्री करण्याची परिानगी ककत्ी 
सांस्थाांना देण्यात आली? 

1) 14 , 

2) 13, 

3) 18, 

4) 21 

2 

67.  भारतीय नािे बाजाराच ेउपबाजार कोित?े  

1) प्राथलमक व्यापारी  
2) अनुषांगी व्यापारी  
3) आांतर बँक सहभागक  

4) िरील सिज 

   4 

68.  नािे बाजाराची महत्त्िपिूज भलूमका कोिती?  

1) सरकारला अल्पकालीन कजज देिे  
2) व्यापारी बँकाांचे मध्यिती बँकेिरील अिलांवबत्ि कमी करि े 

3) चलन विषयक धोरि यशस्िी करिे  
4) िरील सिज 

   4 

69.  वित्तीय साधनाांना नािबेाजारात काय प्रदान करण्यात येत?े 
1) सुरणितता  
2) लाभप्रदता  
3) रोखता   
4) िरील सिज 

   4 

70.  अविकलसत आणि विकसनशील देशात नािे बाजार कोित्या स्िरूपाचा असतो?  

1) सांर्कटत  

2) असांर्कटत  

 2 



3) सांर्कटत आणि असांर्कटत  

4) िरील पैकी नाही 
71.  अविकलसत देशात असांर्कटत िेत्रात र्टकाांच ेनाि ेबाजारात िचजस्ि असते कारि?  

1) देशाची अथजव्यिस्था ग्रामीि असते  

2) बहुसांखय लोक ग्रामीि भागात राहतात  

3) राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी िेत्राचा िाटा मोठा असतो  
4) िरील सिज 

  4 

72.  विकलसत देशातील नािे बाजार कोित्या स्िरूपाचा असतो?  

1) सांर्कटत  

2) असांर्कटत  

3) सांर्कटत आणि असांर्कटत  

4) िरील पैकी नाही 

   1 

73.  सांर्कटत नाि ेबाजारात सिोच्चच अलधकार कोिाचे असतात?  

1) भाांडिल बाजार  

2) नािे बाजार  

3) मध्यिती बँक  

4) व्यापारी बँक 

3 

74.  विकलसत देशातील नानेबाजारातील सिज उपबाजारात व्याजदर?  

1) समान असतात   

2) िेगिेगळे असतात    

3) चढ-उतार होत असतात  

4) यापैकी नाही 

 1 

75.  भारतात 14 प्रमुख व्यापारी बकँाांचे राष्ट्रीय करि केव्हा करण्यात आली होती?  

1) 1969  

2) 1975  

3) 1980  

4) 1991 

  1 

76.   लचट फां ड चालिण्याची जबाबदारी आणि परिानगी कोिाला आहे?  

1) खाजगी िेत्र  

2) सािजजलनक िेत्र  

3) व्यापारी िते्र  

   2 



4) शेती िते्र 

77.  भारतात सांर्कटत नािे बाजार कोित्या शहरात आहे?  

1) मुांबई  

2) कोलकत्ता  
3) कदल्ली  
4) िरील सिज 

   4 

78.  भारतात आलथजक सुधारिा काळ केव्हापासून सरुू झाला?   

1) 1951  

2) 1980   

3) 1985  

4) 1991 

   4 

79.  दयु्यम बाजाराचा विकास करण्यासाठी ररझिज बँकेने कोित्या योजना सुरू केल्या आहेत? 

1) व्यापारी पत्र े

2)  ठेि ि प्रमािपत्र 

3)  रेपो 
4)  िरील सिज 

   4 

80.  वित्तीय बाजारात सुधारिा करण्यासाठी 1991 मध्ये कोिती सलमती लनयुक्त केली होती? 

1) श्री रांगराजन सलमती  
2) नरलसांहम सलमती  
3) राजा चेलया सलमती  
4) यापैकी नाही 

   2 

81.  ररझिज बकेँने सरकारी रोखयाांची खरेदी विक्री करण्यासाठी 1991 मध्ये कोिती प्रिाली सुरू 

केली?  

1) वित्तीय प्रिाली  
2) कडललव्हरी प्रिाली  
3) पेमेंट प्रिाली  
4) कडललव्हरी िसेस पेमेंट प्रिाली  
5) यापैकी सिज 

  3 

82.  वित्तीय बाजारात उद्योग सांस्थाांना आणि विविध िते्राांना दीर्जकालीन कजज पुरिठा कोि करतात 

1) भाांडिल बाजार  

   1 



2) नािे बाजार  

3) स्िीकृती बाजार  

4) कोषागार उांद्या 
83.  रोखे आणि इतर वित्तीय साधनाांच्चया तारिािर दीर्ज मुदतीच ेकजज देिाऱ्या वित्तीय समूहाला 

काय म्हितात?  

1) हुांडी बाजार  

2) नाि ेबाजार  

3) भाांडिल बाजार  

4) िस्त ूबाजार 

   3 

84.  भाांडिल बाजारात दीर्जकालीन कजाजची देिाि-रे्िाि करिारे कोि असतात?  

1) मागिी करिारा पि , 

2) खाजगी कां पन्या &सरकार , 

3) पुरिठा करिारा पि , 

4) िरील सिज 

   4 

85.  भाांडिल बाजारात कजज पुरिठा करिारे पि त्यामध्ये कोि समाविष्ट आहे?  

1) खाजगी कां पन्या आणि सरकार   

2) औद्योलगक विकास बँक  

3) हुांडी बाजार  

4) स्िीकृती बाजार 

   2 

86.  भाांडिल बाजारात कजज मागिी करिारा पि कोिता?  

1) खाजगी कां पन्या आणि सरकार   

2) औद्योलगक विकास बँक  

3) हुांडी बाजार  

4) स्िीकृती बाजार 

   1 

87.  सरकार कोित्या कारिासाठी भाांडिलाची भाांडिल बाजारात भाांडिलाची मागिी करतात?       

1) सािजजलनक उपक्रम स्थापन करण्यासाठी  
2) विकासात्मक कामे करण्यासाठी  
3) वित्तीय तटू भरून काढण्यासाठी  
4) िरील सिज 

   4 

88.  भाांडिल बाजारातील र्टक कोिते?    4 



1) सरकारी प्रलतभूलत कां पनी  
2) भाग भाांडिल  

3) विदेशी वित्तीय साधने   
4) िरील सिज 

89.  बचती जेव्हा प्रत्यिपिे उद्योग-व्यिसायातील उत्पादक साधनाांमध्ये गुांतविल ेजातात तेव्हा 
त्याला काय म्हितात?  

1) िस्त ूलनलमजती  
2) भाांडिल लनलमजती  
3) र्टका लनलमजती  
4) यापैकी नाही 

   2 

90.  भाांडिल बाजाराची रचना ककां िा र्टक कोित?े  

1) सरकारी रोखे बाजार 

2)  औद्योलगक रोख ेबाजार 

3)  वित्तीय विकास सांस्था 
4)  िरील सिज 

   4 

91.  औद्योलगक रोखे बाजारात कोिकोिते र्टक समाविष्ट आहेत?   

1) समभाग आणि प्राधान्यभाग , 

2) निीन आणि जुना प्रचालन बाजार   

3) नािे बाजार आणि भाांडिल बाजार  

4) िरीलपैकी सिज 

   2 

92.  वित्तीय मध्यस्थ सांस्था यामध्ये कोिकोित्या सांस्थाांचा समािेश होत?े  

1) व्यापारी बँका  
2) म्युचल फां ड  

3) जोखीम भाांडिली कां पन्या  
4) िरील सिज 

4 

93.  विकास वित्तीय सांस्थाांमध्ये कोिकोित्या सांस्थाांचा समािेश होतो? 

1) आयएफसीआय  

2) आय सी आय सी आय  

3) आयडीबीआय  

4) िरील सिज 

   4 



94.  सरकारी रोखे बाजारात कजजरोखयाांची विक्री कोि करतात ? 

1) सामान्य लोक बकँा आणि वित्तीय सांस्था  
2) कें द्र आणि राज्य सरकारच्चया मालकीचे उपक्रम  

3)  कां पन्या  
4) यापैकी सिज 

    3 

95.  भाांडिल बाजारातील लशखर सांस्था कोिती? 

1) आय सी आय सी आय 

2) आयडीबीआय  

3) एस ई बी आय  

4) यूटीआय 

     3 

96.  कां पनीला शेअसज विक्री करण्यासाठी कोिाची परिानगी घ्यािी लागत?े 

1) व्यापारी बँका  
2) मध्यिती बँक  

3) सेबी  
4) बहुराष्ट्रीय कां पन्या 

   3 

97.  नविन शेअसज आणि कडबेंचसज याांची बाजारात विक्री केले जात ेत्या बाजाराला काय म्हितात? 

1) प्राथलमक बाजार  

2) रोखे बाजार 

3) स्िीकृती बाजार  

4) कुां डी बाजार 

   1 

98.  पूिी विक्री झालले्या रोखयाांची िेगिेगळ्या हेतूने या बाजारात खरेदी विक्री केली जात ेत्या 
बाजाराला काय म्हितात?  

1) प्राथलमक बाजार  

2) दयु्यम भाांडिल बाजार  

3) रोखे बाजार  

4) स्िीकृती बाजार 

  2 

99.   दयु्यम भाांडिल बाजाराच ेव्यिहार कोठ् ेकेल ेजातात?   

1) दयु्यम भाांडिल बाजार  

2) रोखे बाजार  

3) स्िीकृती बाजार  

   4 



4) स्टॉक एक्सचेंज 

100.  National स्टॉक एक्सचेंज ची स्थापना केव्हा करण्यात आली?  

1) 1991  

2) 1992  

3) 1994  

4) 1995 

   2 

101.  अणखल भारतीय विकास सांस्था कोित्या आहेत?  

1) औद्योलगक महामांडळ  

2) औद्योलगक आणि गुांतििकू महामांडळ  

3) औद्योलगक विकास बँक  

4) िरील सिज 

   4 

102.  खालीलपैकी कोिती जोडी चकुीची आहे?  

1) 1955 आयसीआयसीआय  

2) 1990 लरु् उद्योग विकास बँक  

3) 1948 पयजटन वित्त महामांडळ  

4) 1964 औद्योलगक विकास बँक  

3 

103.  सेबी च ेविस्ततृ रूप साांगा   
1) सेक्युररटी अांड एक्सचेंज बोडज ऑफ इांकडया  
2) स्मॉल इांडणस्ियल बँक ऑफ इांकडया   
3) स्टेट फायनान्स कापोरेशन डेव्हलपमेंट  

4) बँक ऑफ इांकडया 

   1 

104.  SEBI स्थापना केव्हा झाली फायनान्स  

1) 1991  

2) 1988  

3) 1980  

4) 1992 

2 

105.  म्युच्चयुअल म्हिजचे काय? 

1) आपत्कालीन लनधी 2) सहयोग लनधी 3)अनुदान लनधी 4)योगदान लनधी 

2 

106.  कां पन्याांचाही भाांडिल बाजारात कां पन्याांचा पत्ता दजाज ठरवििाऱ्या सांस्था कोित्या? 

1) क्रीलसल 2)ईक्रा  3)केयर 4) िरील सिज 

4 

107.  भारतात सिाजत मोठा स्टॉक एक्सचेंज कोठे आहे? 

1) मुांबई 2)कोलकत्ता 3) कदल्ली 4)चने्नई 

1 



108.  दयूम बाजारातील बाजारातील व्यिहारात पारदशजकता आिण्यासाठी कोित ेमांडळ कायज कते? 

1)राष्ट्रीय शअेर बाजार 2)रोखे व्यापार महामांडळ 3)सेबी 4)यापैकी नाही 

 2 

109.  विदेशी चलनातील गुांतििुकीसाठी मुांबई शअेर बाजारात कोिता मूल्य लनदेशाांक ठरविला 
आहे? 

1) Dollex, 2)BSE Sensex, 3)NSE  4)none of this 

1 

110.  शेअर बाजारातील र्ोटाळे होऊ नयेत म्हिून 1996 नांतर कोिती योजना सुरू केली? 

1) राष्ट्रीय रोखे महामांडळ 2)राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 3)कडपॉणझटरी लसस्टम 4)एटीएम 

3 

111.  भारतीय रोखे आणि विलनमय बोडज या बोडाजला सरकारने कायदेशीर दजाज केव्हा प्रदान केला? 

1) 1991 2) 1992 3 1995 4)1999 

2 

112.  सेबीच्चया स्थापनेमुळे भारतीय भाांडिल बाजारातील कायजप्रिाली मध्ये कोिती सधुारिा 
झाली? 

1) लाभप्रदता 2)रोखता 3)पारदशजकता 4)काळा पैसा 

3 

113.  सेबीच्चया बोडाजचे चअेरमन कोि लनयुक्त करतात? 

1)कें द्र सरकारच्चया अथज मांत्रालयातून 2)राज्य सरकारच्चया अथज मांत्रालयातून  

3) कें द्र सरकार 4)राज्य सरकार 

1 

114.  भाांडिल बाजारात कायज करिाऱ्या व्यापारी बँकसजना कां पन्याांच्चया भरण्यासाठी कोिती योजना 
सुरू करािी लागली? 

1)ठेि योजना 2) विलनमय पत्र 3) स्टॉक इन्व्हेस्ट 4) यापैकी नाही 

3 

115.  सिज स्टॉक एक्सचेंज च्चया व्यिहाराांमध्ये समन्िय साधण्यासाठी कोिती यांत्रिा कायज कत?े 

1) नेट बँककां ग 2)नेटिककिं ग 3)ऑनलाइन िेकडांग 4) िरील सिज 

2 

116.  भाांडिल बाजार ि बाजारातील दयु्यम भाांडिल बाजारातील आलथजक व्यिहार एका कदिसात पूिज 
करता याि ेयासाठी कोिती योजना सुरू केली? 

 1) सचूीकरि 2)ऑनलाइन िेकडांग 3) रोललांग सेटलमेंट 4)स्टॉक इन्व्हेस्ट 

3 

117.  शेअर खरेदी-विक्री करिाऱ्याांना बँकेत कोित ेखाते उर्डिे आिश्यक असते? 

1) बचत खात े2) मुदत खाते 3)कडमॅट खाते 4) चाल ूखात े

3 

118.  साग लागिड योजना राबििाऱ्या कां पन्याांना कोित ेपत्र रे्िे सेबीच्चया कायद्यानुसार बांधन 

कारक आहे? 

1)विलनमय पत्र 2) नोंदिी पत्रक 3)प्रलसद्धी पत्रक 4)यापैकी नाही 

2 

119.  कोित्या गुांतििूकदाराांना सबेीच्चया कायद्यानुसार गुांतििूक व्यिहार करण्यासाठी नोंदिी 
करिे आिश्यक आहे? 

4 



1) विदेशी ब्रोकसज 2) विदेशी सांस्थात्मक गुांतििूकदार 3)देशी गुांतििूकदार 4)िरील सिज 
120.  अशी विदेशी सांस्थात्मक गुांतििूकदार कोित्या भाांडिल बाजारात गुांतििूक करू शकतात? 

1)प्राथलमक बाजार 2)दयु्यम बाजार 3)प्राथलमक आणि दयु्यम बाजार 4)दोन्ही नाही 

3 

121.  भारतीय बँककां ग प्रिालीची सांरचना साांग्ा? 

1)ररझिज बँक 2) व्यापारी बँक्ा 3)सहकारी बँका 4)िरील सिज 

  4 

122.  खालीलपैकी कोिती अनुसूलचत व्यापारी बँक नाही? 

1) सािजजलनक बकँ 2)विदेशी बकँ 3)नागरी सहकारी बकँ 4) खाजगी बँक 

3 

123.  खालीलपैकी कोिती बँक अनुसूलचत सहकारी बँक आहे? 

1)सािजजलनक बँक 2) विदेशी बकँ 3) नागरी सहकारी बँक 4) खाजगी बकँ 

3 

124.  बँककां ग प्रिालीच्चया सांरचनेत  सिोच्चच स्थानी कोिती बकँ आहे? 

1)ररझिज बँक 2) व्यापारी बँका 3)सहकारी बँक 4)स्टेट बकँ ऑफ इांकडया 

1 

125.  बॅंकाांनी ररझिज बँकेच्चया 1934 च्चया कायद्यानुसार ररझिज बँकेकडे नोंदिी केली नाही अशा बँकाांना 
काय म्हितात? 

1) व्यापारी बँक 2)सहकारी बकँ 3) अनुसूलचत बँक 4) अनुसलूचत अर बँक 

 4 

126.  जो बॅंकाांनी 1934 च्चया कायद्यानुसार ररझिज बँकेच्चया सुलचत नोंदिी केली आहे अशा बँकाांना 
काय म्हितात? 

1) अनुसलूचत तर बँक 2)अनुसलूचत बँक 3) खाजगी बँक 4)सहकारी बँक 

2 

127.  त्याांची मालकी आणि व्यिस्थापन सरकारकडे असते अशा बकँाांना काय म्हितात? 

1)  सािजजलनक बँका 2)खाजगी बँका 3)विदेशी बँक 4)प्रादेलशक बँका 

1 

128.  सािजजलनक िेत्रातील बँकाांची सांखया ककती? 

1)14 2),25 3),26 4),35 

3 

129.   ख्ाजगी िेत्रातील बँकाांची सांखया ककती? 

1)14 2),25 3),26, 4)35 

2 

130.  व्यापारी बँकाांची कायज कोिती? 

1) प्राथलमक आणि दयु्यम ठेिी स्िीकारिे 2)कजज देिे  
3)बँकेबँकेची एजन्सी ि सिज सामान्य उपयुक्त कजे 4)िरील सिज 

4 

131.  व्यापारी बँका कोित्या कारिासाठी कजज देतात? 

1) गहृ खरेदीसाठी 2) लशििासाठी 3) मुलीचे लग्न कायज 4)िरील सिज 

4 

132.  कजजदाराने जेिढी रक्कम उचल केली असेल तेिढ्याच रकमिेर व्याज आकारल ेजात ेअस ेकजज 
कोित?े 

4 



1)गहृ कजज 2)लशिि कजज 3)लग्नकायज कजज 4) रोख कजज 
133.  व्यापारी बँका खातदेाराांच ेप्रलतलनधी म्हिून कोित ेकायज करतात? 

1) चके िटविि े2)खातेदाराचे देिी देि े3) रोख ेबाजारातून खरेदी विक्री करि े4)िरील सिज 

4 

134.  नीणित कालािधीसाठी ज्या ठेिी ठेिल्या जातात त्याांना काय म्हितात? 

1) चाल ूठेिी 2)बचत ठेिी 3)मदुत ठेिी 4) पुनराितृ्ती ठेिी 

3 

135.  ठेिी ठेिण्याच्चया रकमेिर आणि काढण्यािर कोितेही बांधन नसते अशा  ठेिी कोित्या? 

1) मुदत ठेिी 2)चालू ठेि 3) बचत ठेिी 4) पुनराितृ्त ठेिी 

2 

136.  जेव्हा बँक आपल्या खातेदाराला त्याच्चया चाल ूखात्यात असलेल्या जमा रकमेपेिा जादा 
रक्कम उचलण्याची परिानगी देत ेतेव्हा त्याला काय म्हितात? 

1) मागिी कजज 2)मुदत कजज 3) रोख कजज 4)अलधकषज सिलत 

4 

137.  व्यापारी बँका देशाच्चया आलथजक विकासात कोित ेमहत्त्िाचे कायज करतात? 

1)प्राथलमक कायज 2)दयु्यम कायज 3) सामान्य कायज 4) िरील सिज 

4 

138.  व्यापारी बँका िते्राला प्राधान्य कजज देतात? 

1) लरु्उद्योग 2)कृषी िते्र 3) गहृलनमाजि 4) िरील सिज 

4 

139.  व्यापारी बँका साधनसामुग्रीची गलतशीलता िाढितात त्यामुळे? 

1) आलथजक विकास 2) प्रादेलशक समतोल विकास 3)आलथजक स्थैयज 4) पैशाचे हस्ताांतरि 

2 

140.  1991नांतरच्चया आलथजक सधुारिा काळात बँकाांनी आधुलनक सेिा देण्यासाठी कशाचा िापर 

केला? 

1)आधुलनकीकरि 2)विस्तारीकरि 3) सांगिकीकरि 4) खाजगीकरि 

3 

141.  बँकाांच्चया सांगिकीकरिाचा आराखडा कोिी तयार केला? 

1) राजा चेलैया 2)रांगराजन सलमती  3)सी व्ही रमि 4) नरलसांहम सलमती 

2 

142.  एका बँकेतून दसुऱ्या बँकेत ताबडतोब पैसा हस्ताांतररत करण्याची सुविधा म्हिज?े 

1)  टेली बँककां ग 2) ATM 3),EFT 4)none of this 

 3 

143.  सांगिकाच्चया सहाय्याने बकँाांच्चया सिज शाखा मध्यिती कायाजलयाशी जोडिारी प्रिाली कोिती? 

1)मोबाईल बँककां ग 2) इांटरनेट बँककां ग 3)कोअर बँककां ग 4) टॅली बँककां ग 

3 

144.  भारतात आरटीजीएस सुविधा केव्हापासून सुरू झाली? 

1) 1991 2) 1995 3) 2002 4)2004 
4 

145.  24×7 सवुिधा केव्हापासून सरुू झाली आहे? 

1)सांगिकीकरि 2)विविधीकरि 3) आधलुनकीकरि 4) खाजगीकरि 

1 

146.  खातेदार आपले बँक तवे्हार कशाच्चया सहाय्याने सात कदिस 24 तास करू शकतात? 2 



1) इांटरनेट बँककां ग 2) मोबाईल बँककां ग 3)कोर बकँकां ग 4) िरील सिज 
147.  बँकाांच्चया आधुलनकीकरि आणि विधी करि आनांद मुळे कोित्या सवुिधा उपलब्ध झाल्या? 

1) ई परचेस 2) चके िाांजेक्शन लसणस्टम 3)इलेक्िॉलनक िान्सफर 4)िरील सिज 

4 

148.  बँकाांची िधैालनक रोखता प्रमाि कमी करण्याची सूचना कोित्या सलमतीची आहे? 

1)रांगराजन सलमती 2)नरलसांहम सलमती 3) शैया सलमती 4) मोदी सलमती 

2 

149.  बँककां ग िेत्रात सधुारिा करण्याबाबत लशफारश्ी सचुििारी सलमती केव्हा लनयुक्त केली होती? 

1)1991 2)1998 3)1991+1998 4)या पैकी नाही 

3 

150.  RBI बँक व्यापारी बँका ना ज्या दराने कजज देतात त्याला काय म्हितात? 

1) बँक दर 2)कडमाांड ड्राफ्ट 3)लाभाांश 4) नफा 

1 

151.  केव्हापासून व्यापारी बँका स्ितः आधार व्याजदर ठरिी लागल्या? 

1) 1991 2) 2010 3)2016 4) 2020 

2 

152.  ररझिज बकेँच्चया लनदेशानुसार व्यापारी बँकाांना ररझिज बँकेकडे रॉक ठे विन पैकी काही रक्कम 

ठेिािी लागत ेत्याला काय म्हितात? 

1) रोख राखीि लनधी 2)आपत्कालीन लनधी 3) रोखता 4) िधैालनक रोखता 

1 

153.  बँक फसििुकीची चौकशी करिारे कें द्रीय बोडज कोिी आणि केव्हा स्थापन केली? 

1) वित्त मांत्रालयाने 1997 मध्ये 2) आरबीआयने 1999मध्ये 

3) नरलसांह सलमतीने 1998 मध्ये 4)माननीय श्री नरेंद्र मोदी याांनी 2020 मध्ये 

1 

154.  देशात पैशाांच्चया पुरिठ्याच ेलनयमन आणि लनयांत्रि कोि करते? 

1)अथजमांत्री 2) पांतप्रधान 3) मध्यिती बँक 4)व्यापारी बकँ 

3 

155.  भारतात ररझिज बँक ऑफ इांकडयाची स्थापना केव्हा झाली  

156.  ल जगातील पकहली मध्यिती बँक कोिती? 

1) स्टेट बकँ ऑफ इांकडया 2)बकँ ऑफ इांग्लांड 3) फेडरल ररझिज लसस्टीम ऑफ अमेररका 4) 

ररझिज बकँ ऑफ इांकडया 

2 

157.  भारतात ररझिज बॅंक ऑफ इांकडयाचे मुखयालय कोठे आहे? 

1) मुांबई 2)कदल्ली 3)कोलकत्ता 4)चेन्नई 

1 

158.  चलन लनलमजती प्रचालन ि लनयांत्रि हे कायज कोिती बँक करत?े 

1) खाजगी बकँ 2)व्यापारी बँक 3)मध्यिती बँक 4)सहकारी बकँ 

3 

159.  बँकसज िेलनांग कॉलेज कोठे आहे? 

1) मुांबई 2)पुि े3)बेंगलोर 4) आमदाबाद 

1 

160.  ततृीय ि चतथुज श्रिेी बकँ कमजचाऱ्याांना प्रलशिि देिारे कॉलजे कोिते? 3 



1) स्टॉफ कॉलेज 2)कृषी बँककां ग कॉलेज 3)विभागीय प्रलशिि कें द्र 4)बँकसज िेलनांग कॉलेज 

161.  जगात पकहली विकास बकँ कोठे केव्हा स्थापन झाली? 

1) कॅनडा 2) जमजनी 3)वब्रटन 4) जपान 

1) 1694, 2)1818 3),1899 4),1902 

4 

162.  ज्या बँका आणि वित्तीय सांस्था उद्योग व्यिसायाला प्रोत्साहन देतात त्याांना काय म्हितात? 

1) व्यापारी बँका 2) विकास बकँ 3)वित्तीय मध्यस्थ सांस्था 4)यापैकी नाही 

2 

163.  लोकाांकडून ठेिी स्िीकारत नाही पि कजज देतात अशा बँका म्हिज?े 

1) खाजगी बकँा 2)सहकारी बकँा 3) व्यापारी बँक 4) विकास बँक 

4 

164.  विकास बँका कोित्या हेतूने काये करतात? 

1) लाभप्रदता 2)रोखता 3)सामाणजक कल्याि 4)पारदशजकता 

3 

165.  विकास बँक कोित्या प्रकारचे कायज करीत नाही? 

1) दीर्जकालीन कजज 2)अल्पकालीन कजज 3)मध्यम कालीन कजज 4)भाांडिल पुरिठा 

2 

166.  विकास बँकाांची कायज कोिती? 

1)भाांडिलाचा पुरिठा करिे 2)देशी विदेशी करताना हमी देि े2) कमजचाऱ्याांना प्रलशिि सवुिधा 
पुरवििे 4) िरील सिज 

4 

167.  कोित्या बँकेला विकासाचे इांणजन म्हितात? 

1) व्यापारी बँक 2)विदेशी बकँा 3)विकास बँक 4)खाजगी बँका 

3 

168.  भारतातील विकास बँकेची रचना कशी आहे? 

1) अणखल भारतीय िीत्तसांस्था 2) राज्यस्तरीय वित्तसांस्था 3)तर वित्तीय सांस्था 4)िरील सिज 

4 

169.  देशातील ग्रामीि विकास आणि कृषी व्यिसायाला वित्त पुरिठा करिाऱ्या सांस्थाांना पुनविजत्त 

करण्यासाठी 1982 मध्ये कोिती बँक कायज कर् ूलागली ? 

1)राष्ट्रीय गहृलनमाजि बकँ 2) लरु् उद्योग विकास बँक 3)राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीि विकास बकँ 

4)औद्योलगक गुांतििूक बकँ 

3 

170.  देशात औद्योलगक विकास बकँाांची सांखया ककती आहे? 

1) 18 2) 28 3)384) 48 
2 

171.  भारतातील पकहली विकास बकँ कोिती आहे? 

1) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीि विकास बँक 2)लरु्उद्योग विकास बँक 3) भारतात भारतीय 

औद्योलगक वित्तीय महामांडळ 4) भारतीय औद्योलगक विकास बँक 

3 

172.  भारतीय औद्योलगक वित्त महामांडळाची स्थापना केव्हा झाली? 

1) १९४८ 2) १९५० 3) १९६६ 4) १९८० 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.  भारतीय औद्योलगक वित्त महामडलाचे मुखयालय कोठे आहे मुांबई कदल्ली कलकत्ता बेंगलोर 2 

174.  IFCI ने १९९१ कोित्या एजन्सीची स्थापना केली कॅवपटल फाउां डेशन कॅवपटल अँड टेक्नॉलॉजी 
इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉमेशन अँड के्रकडट रेकटांग इन्व्हेस्टमेंट सविजस लललमटेड 

3 

175.  आय एफ सी आय च्चया सहाय्यक सांस्था कोित्या इन्व्हेस्टमेंट सविजस लललमटेड 

फायनाणन्शअल सविजस लललमटेड कस्तोकडयल सविजस लललमटेड िरील सिज 

4 

176.  भारतीय औद्योलगक विकास बकँ ची स्थापना केव्हा झाली 1976 1948 1964 1951 3 

177.  भारत विकास बँककां ग िते्रात लशखर बँक कोिती आयएफसीसी IDBI RBI NABARD 2 

178.  IDBI च्चया सहाय्यक कां पन्या कोित्या IFCI UTI SIDBI All above 4 

179.  IDBI  देशतील कां पन्याांना कोित्या प्रकारचा वित्तपुरिठा करतात प्रत्यि अप्रत्यि विशेष सिज 
प्रकारे 

4 

180.  IDBI ची प्रोत्साहनात्मक कायज कोिती मागास प्रदेशाांचा विकास लरु् उद्योगाांना प्रोत्साहन 

के्रकडट रेकटांग एजन्सी िरील  सिज 

4 

181.  NABARD च ेविस्ततृ रुप काय आहे भारतीय औद्योलगक विकास बँक राष्ट्रीय कृषी आणि 

ग्रामीि विकास बकँ औद्योलगक गुांतििकू बँक भारतीय औद्योलगक वित्त महामांडळ 

2 

182.  राष्ट्रीय गहृलनमाजि बँकेची स्थापना केव्हा झाली 1982 1988 1992 1995 2 

183.   मध्यिती बँक जवे्हा विलशष्ट हेतूने पतलनयांत्रि करत ेतवे्हा त्याला काय म्हितात गिुात्मक 

सांखयात्मक प्रोत्साहनात्मक रचनात्मक 

1 

184.  ररझिज बकँ ककती मकहन्याांनी आपले मौकद्रक धोरि जाहीर करत ेतीन मकहन्याांनी  सहा 
मकहन्याांनी एका िषाजत  पाच िषाज 

2 

185.   वित्तीय धोरिाांची आखिी आणि अांबलबजाििी कोि करत ेकें द्र सरकार राज्य सरकार 

मध्यिती बँक यापैकी नाही 

1 

186.  मौकद्रक धोरिाांची आखिी आणि अांबलबजाििी कोि करत ेकें द्र सरकार राज्य सरकार 

मध्यिती बँक यापैकी नाही 

3 


