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1.

पैशांचे व वध कारचे वहार करणारी सं ा हणजे ........ होय.
अ) सं ा
ब) पतपेढ
क) बँक
ड) यापैक नाही

2.

ठे वी वीकारणे व या ठे वीतून गरजू लोकांना कज दे णे या वहाराची सु वात सवात थम ...... येथे झाली.
अ) इटली
ब) जमनी
क) ा स
ड) इं लंड

3. ...... शतकात बँकांना

असं य बँकांची
अ) सतरा ा
ब) तेरा ा
क) पंधरा ा
ड) बारा ा

मळाले या अनुकूल ो साहनामुळे जगातील ब तांश दे शांत खासगी तसेच सावज नक े ात
ापना झाली.

या मते," या
कवा सं े या कजाना इतर
मा यता मळते अशी सं ा हणजे बँक होय".
अ) ो . कनले
ब) सर जॉन पॅ गेट
क) ा. शेअस
ड) यापैक नाही

4. .......

या कजा या परतफे डी या वहारात मो ा माणात

5.

भारतीय बँ कग कायदा 1949 ने बँके या के ले या ा येव न बँके या बाबतीत कोणते मु े
अ) बँक हे एक सं ा आहे
ब) ही सं ा पैसा व येकाचा वसाय करते
क) नफा मळवणे हा या वसायाचा हेतू असतो
ड) वरील सव

6.

बँकेची ाथ मक काय कोणती .
अ) एज सी काय कारणे
ब) ठे वी वीकरणे
क) तां क स ला दे णे
ड) यांपैक नही

7. .......... काय हणजे बँकेतफ
अ) एज सीची
ब) सवसाधरण सेवांची

होतात.

त या खातेदाराला हणजे ाहकाला दे यात येणा या अ भक तय सेवा होत.

क) रकमां या ानंतर नाची
ड) वासी चेक ची
8.

आ थक वकासात ापारी बँका ........ भू मका पार पाडतात
अ) बचतीची ग तशीलता
ब) भांडवल न मती
क) कृ षी े ात पतपुरवठा
ड) वरील सव

9.

समाजातील लोकांकडू न ठे वी वीकारणारी व ाहकांना कज दे णारी सं ा हणजे ..... होय.
अ) सं ा
ब) बँक
क) कं पनी
ड) यापैक नाही

10. शाखा बँक प ती ही...... या नावाने सु
अ) वतं बँक प ती
ब) समूह बँक प ती
क) वक त बँ कग प ती
ड) म बँ कग प ती
11. भारता

ा ओळखली जाते.

या सहकारी पतपुरवठा या संरचनेत वर या पातळ वर काय करणारी सहकारी बँक हणजे .......... बँक होय.

अ) रा य सहकारी बँक
ब) ज हा सहकारी बँक
क) म यवत सहकारी बँक
ड) ाथ मक सहकारी बँक

12. रा

ीय कृ षी व ामीण वकास बँकेची
अ) 12 जुलै 1982
ब) 12 जुलै 1963
क) 12 जुलै 1955
ड) यापैक नाही

ापना........... रोजी कर यात आली.

13. ATM ची वै श े कोणती.
अ) एक तं आहे
ब) ती एक वयंच लत यं णा आहे
क) हे एक क आहे
ड) वरील सव

हणजे कोण याही कारची नधी ह तांतरण आ ण इले ॉ नक उपकरन ,टे लफोन उपकरण, संगणक,चुबं क य
फ त यां या ारे र कम नावे टाकने कवा जमा करणे याबाबत बँकेला व ीय सं ेला आदे श व सूचना कवा अ धकार
दे णे होय.
अ) इले ॉ नक नधी ह तांतरण
ब) टे लफोन बँ कग
क) मोबाईल बँ कग
ड) यापैक नाही

14. .......

15. ........ शा सहा याने रोख र
अ) े डट काड
ब) डे बट काड
क) एट एम
ड) यापैक नाही

कम न दे ता काडधारक या काड या सहा याने व तू व सेवांची खरेद क शकतो.

16. ......... या मा यमातून बँकेने आप
अ) व वाईड वेब
ब) इंटरनेट
क) मोबाईल
ड) यापैक नाही
17.

या ाहकांना बँ कग या सव सेवा उपल

क न द या जातात.

इले ॉ नक बँ कगचा वकास...... झाला.
अ) ए.ट .एम
ब) डे बट काड
क) े डट काड
ड) इंटरनेट

18. ...........ही एक बँका आ ण इतर

व ीय सं ांनी टे लफोन व न आप या ाहकांना आ थक वहार कर यासाठ

उपल क न दलेली सेवा आहे.
अ) टे ली बँ कग
ब) मोबाईल बँ कग
क) इंटरनेट बँ कग
ड) ऑनलाइन बँ कग

19. इले ॉ नक बँ कग ही सु वधा फ
अ) 2-3
ब) 3-4
क) 1-2
ड) 4-5
20. इले ॉ नक मा यमातून क
अ) बँकां या ठे वी वीकारणे
ब) नधीचे ह तांतरण करणे
क) कजाचे वाटप करणे
ड) वरील सव

...... वषातच अ तशय लोक

य झाली.

य बका व वध बँकांना ....... सेवा उपल

21. ........मुळे

क न दे तात.

ाहक काला बँकेकडू न व वध कार या सेवा व सु वधा पुरव या जात अस यामुळे वहारात ग तशीलता
नमाण होऊन पारदशकता नमाण झाली आहे
अ) ई बँ कग
ब) मोबाईल बँ कग
क) टे लफोन बँ कग
ड) ऑनलाईन बँ कग

22. टॅली बँ कग या मा यमातून पुर व
अ) खा यातील श लक तपासणे
ब) संदेश पाठ वणे
क) वेळ व पैशाची बचत करणे
ड) यापैक नाही
23.

यात येणा या सेवा कोण या?

डे बट काड या आधारे..... खरेद के ली जाऊ शकतात.
अ) वमानाची त कटे
ब) रे वेची त कटे
क) बसची तक टे
ड) वरील सव

24. ई बँ कग
अ) इले

हणजे.
ॉ नक बँ कग

ब) इंटरनेट बँ कग
क) दो ही
ड) यापैक नाही
25. इले ॉ नक नधी ह तांतरनासाठ
अ) े डट काड् स
ब) डे बट काड
क) इले ॉ न स चेक
ड) वरील सव
26. .......... चा वापर के
अ) े डट काड
ब) डे बट काड
क) माट काड
ड) वरील सव

कोण या साधनांचा उपयोग के ला जातो.

यामुळे ऑनलाईन बँ कग चे काय वाढले व ऑनलाइन बँकेची सु वधा लोक य झाली.

27.

ापारी बँकां या कायाने ........... व.......... या दोन भागात वग करण के ले जाते.
अ) खाजगी व सावज नक
ब) सावज नक व खाजगी
क) ाथ मक व यम
ड) यापैक नाही

28.

दे शातील सव बँकांवर नयं ण ठे व याचे काय दे शाची ....... बँक करते.
अ) सहकारी बँक
ब) क य बँक
क) म यवत बँक
ड) ापारी बँक

29. बँ कग े ात मोबाईल बँ कग चा उपयोग घे
अ) ऑनलाईन बँ कग
ब) मोबाईल बँ कग
क) इंटरनेट बँ कग
ड) यापैक नाही

यासाठ ........ उपयोग मो ा माणात कर यात येतो.

30. संपूण जग हे........ मुळे अ तशय जवळ आलेले आहेत.
अ) व वाईड वेब
ब) इले ॉ नक बँ कग
क) मोबाईल बँ कग
ड) टे लफोन बँ कग
31.

ऑनलाइन बँ कग ची सु वात ही ....... या सु वातीस झाली.
अ) 1994
ब) 1995
क) 1980
ड) 1880

32. नाणे बाजार हा खालील दले या पैक
अ) द घ मुदती व ीय वहार
ब) अ पमुदती व ीय वहार
क) म यमगती व ीय वहार
ड) व तू खरेद व
वहार
33. .........

फ एकाच वहारात काय करीत असतो.

हणजे अशी बँक जी ची न दणी परदे शात झालेली असते.

अ) वदे शी/परदे शी बँक
ब) व नमय बँक
क) ापारी बँक
ड) औ ो गक बँक
34. खालील पैक एक ई पैशाचा
अ) माट काड
ब) डे बट काड
क) माँडे स
ड) कागद मु ा
35.

कार नाही.

दे शाची म यवत बँक ही दे शातील व वध बँकांची ......... बँक हणून काय करीत असते.
अ) बँक
ब) मु यालय
क) सं ा
ड) यापैक नाही

36. डे बट काड या अशा .........
अ) आयकर
ब) संप ी कर
क) अ व ब दो ह
ड) यापैक नाही
37. . टॅली बँ कगचे फायदे
अ) सुलभता
ब) संदेश ठे वणे
क) तरलता
ड) वरील सव

सरकारी कराचे शोधन के ले जाते.

कोणते ?

38. . ही बँ कग या मा यमातून बँकांना आपापसात ........
अ) नधी ह तांतरण
ब) कजाचे वतरण
क) ठे वी वीकारणे
ड) वरील सव
39. ती खरेद हणजे
अ) इले ॉ नक मा यमां या सहा याने के लेली खरेद
ब) संगणकाव न के लेली खरेद
क) मॉलला य भेट दे ऊन के लेली खरेद
ड) ाहक व व े ते एकमेकांना भेटून के लेली खरेद
40. एन एफ ट ारे जा तीत जा
अ) Rs.200,000
ब) Rs.500,000
क) Rs.10,00,000
ड) यापैक नाही

त पाठ वता येणारी राशी

41. आर.ट .जी.एस हणजे
अ) Electronic Fund Transfer
ब) Real Time Gross Service
क) National Electronic Fund Transfer
ड) यापैक नाही

वहार करता येतात.

42. ..........या बँ कग प
अ) समूह
ब) म
क) शृंखला
ड) शाखा
43. इले ॉ नक नधी ह
अ) सायबर कॅ श
ब) वाहक चेक
क) ा ट
ड) यापैक नाही

तीत एक

कवा

समूह एकाच वेळेस अनेक बँकांवर नयं ण

ा पत करतो.

तांतरणाचे साधन

44. EFT चे व ता रत प
करा.
अ) Electronic Fund Transfer
ब) Electric Fund Transfer
क) Electronic Fund time
ड) none of

या मा यमातून ाहकाला घरबस या रकमेचे शोधन करणे ,रकमेचे ानांतरण करणे, आप या खा याचे
ववरणप करणे ,खा याचे संशोधन करणे व इले ॉ नक कॅ श चा वापर करणे अशा सव कारची बँ कग सेवा आप या
वैय क संगणकावर बसून उपल होते
अ) इले ॉ नक बँ कग
ब) मोबाईल बँ कग
क) टे लफोन बँ कग
ड) यापैक नाही

45. ...........

46. ई.एफ. ट हणजे
अ) वयंच लत यां क प तीने नधी
ब) वा त वक नधी ानांतरण
क) े डट काड ारे के लेले शोधन
ड) डे बट काड ारे के लेले शोधन
47. नावे प हे मौ क मू
अ) जोखमीचे
ब) सुर त
क) ासाचे
ड) वेळ खावू पणाचे
48.

ानांतरण

य जवळ बाळग याचे साधन आहे

या ठे वी मुदत संप यानंतरच परत के या जातात या ठे व ना........ हणतात.
अ) चालू ठे वली
ब) मुदती ठे वी
क) आवत ठे वी
ड) बचत ठे वी

49. नावे प हे खालील पैक
अ) ई मु ा
ब) वा त वक मु ा
क) कागद मु ा
ड) यापैक नाही
50. ......... यां

एकाचा कार आहे

या मते,"सहकारी बँक हणजे अशी सं ा या ठकाणी गरीबांसाठ यांना मा य असले या तारणाचा अट वर
बँ कग वहार के ले जातात".

अ) डी हाईन
ब) ो. कनले
क) ा. शेअस
ड) हे ी वु फ
51.

ापारी बँकेची....... व........ ही दोन मु य ाथ मक काय आहेत.
अ) ठे वी वीकारणे
ब) कज दे णे
क) अ आ ण ब
ड) यापैक नाही

52.

या बँका ामु याने ापा यांना कजपुरवठा करतात आ ण यां यासाठ जनतेकडू न तसेच ापा यांकडू न ठे वी
वीकार याचे काम करतात यांना.......... बँक असे हणतात.
अ) सावज नक बँक
ब) ाथ मक बँक
क) ापारी बँक
ड) यापैक नाही

53. कोर बँ कग हणजे
अ) ई बँ कग
ब) शाखा बँ कग
क) पारंपा रक बँ कग
ड) एकल बँ कग
54. ........... बँकांची व ापनाम
अ) सावज नक े ातील
ब) औ ो गक े ातील
क) ापारी े ातील
ड) यापैक नाही
55.

ये सरकारचे भु व असते.

य रोख र कम न हात आता सव कारचे वहार कर याचे साधन
अ) एट एम
ब) पतप
क) ई बँ कग
ड) वर बँ कग

56. एट एम हणजे
अ) मशीन
ब) काड
क) बँकेतील खाते
ड) यापैक नाही
57. भागीदारी प ती
अ) भागीदारी
ब) गुंतवणूक
क) भांडवली
ड) यापैक नाही
58.

या बँका या........ काय ा अंतगत

ापन कर यात येत असतात.

ाहकांना यां या मागणी माणे पैसे दे णे व यांची र कम जमा क न घेणे ही सव काय या यं णे ारे के ली जातात ते
यं हणजे
अ) टे लफोन
ब) एट एम

क) मोबाईल
ड) संगणक
59. एखादा

वहार करताना य रोख र कम न हाताळता खरेद कवा सेवा ा त कर याची सु वधा या काड ारे
काडधारकाला मळते या काडला...... असे हणतात.
अ) एट एम काड
क) े डट काड
क) डे बट काड
ड) यापैक नाही

60. ........बँ कग ही प ती
अ) कोअर बँ कग
ब) इले ॉ नक बँ कग
क) मोबाईल बँ कग
ड) यापैक नाही
61. .........ठे व खा
अ) संक ण
ब) मुदती
क) बचती
ड) चालू

हणजे ऑनलाइन बँके या सव शाखांचे संल नत वहार होय.

यात खातेदाराला दवसातून कतीही वेळा र कम जमा करता येते कवा काढता येते.

62.

व क ातून नधी ह तांतरण या णालीत नी ध ह तांतरणासाठ कोण या काडचा वापर के ला जातो
अ) डे बट काड
ब) े डट काड
क) माट काड
ड) अ व ब

63.

व ीय बाजाराचे कती भागात वभाजन के ले जाते
अ) एक
ब) दोन
क) तीन
ड) चार

64. भांडवल बाजारात
अ) अ प
ब) द घ
क) म यम
ड) यापैक नाही
65. भांडवल बाजाराला
अ) ान
ब) े
क) मयादा
ड) यापैक नाही
66. जी बँक वदे शी
अ) व नमय
ब) भू वकास
क) वकास
ड) औ ो गक
67. ई बँ कग

नधीची....... मुदतीची दे वाण-घेवाण होत असते.

व श असे भौगो लक ......... असते

व नमयाचे काय कत या बँकेला...... बँक असे हणतात.

हणजे .......... प ती ारे बँक वहार करणे होय

अ) इले ॉ नक
ब) तां क
क) दो ही
ड) यापैक नाही
68. भांडवल बाजारातील
अ) नवीन
ब) जुने
क) दो ही
ड) यापैक नाही

यम बाजारातून ........ रो यांचे वहार होत असतात.

69. ......... व .......... यां यातील
अ) बँक व बँक
ब) ाहक व बँक
क) बँक व म यवत बँक
ड) म यवत बँक व बँक
70. भांडवल बाजार........
अ) अ प व पा या
ब) उ पादक व पाचा
क) द घ व पा या
ड) म यम व पा या
71. इले ॉ नक नधी ह
अ) मा यता
ब) लव चकता
क) सुलभता
ड) वरील सव

वहार हे मूलतः इंटरनेट वर आधा रत आहेत.

वहारांसाठ कज पुरवठा करतो.

तांतरण णालीचे........... हे आव यक घटक आहेत

72. आर.ट .जी.एस चे सं त प
अ) रयल टाइम ॉस स ट म
ब) रयल टाईप ास स ट म
क) रअल टाइम ॉस सेटलमट
ड) रयल टाइप ॉस सेटलमट
73. ठे व वरील
अ) जा त
ब) कमी
क) मा यम
ड) अ प

ाजदरापे ा कजावरील ाज दर....... असतो.

74. ....... ही बँ कग
अ) खाजगी
ब) सावज नक
क) एकल
ड) यापैक नाही

वसायाची ाथ मक व मूलभूत अशी प त मानली जाते.

75. भांडवल बाजारातील....... व........ हे मह
अ) ण घटक
ब) मालक घटक
क) यापैक नाही
ड) अ व ब

वाचे घटक आहेत.

76. इले ॉ नक नधी ह
अ) शोधन णाली
ब) साधन णाली
क) नधी
ड) यापैक नाही

तांतरणाला.........असेही हणतात.

77. भांडवल बाजारातील
अ) वतमान
ब) जु या
क) अ व ब
ड) यापैक नाही
78.

यम बाजारातून रो यांचे वहार होत असतात.

वतं बँक प ती हणजे
अ) जचे कायालय एकच असते
ब) जची कायालय अनेक असतात
क) जी दे शा या व वध भागांत काय करते
ड) यापैक नाही

79. शृंखला बँक प तीत
अ) एक
कवा
चा समूह अनेक बँकांचे नयं ण करीत असतात
ब) बँकेची कोठे ही शाखा नसते
क)एक
कवा
चा समूह एकाच बँकेचे नयं ण करीत असतात
ड) यापैक नाही
80. बँकेचे संघटना मक वग करण करीत असताना
अ) भौगो लक रचना
ब) बँकेचे वा म व
क) बँकेची काय
ड) यापैक नाही
81.

ामु याने

ी समोर ठे वले जाते

येक सद य बँकेला क य बँक आरट जीएस या नावाने एक समेट खाते उघडावे लागते. हे एक वशेष
कारचे .........खाते असते
अ) बचत ठे व खाते
ब) मुदती ठे व खाते
क) चालू ठे व खाते
ड) यापैक नाही

82. बँकांना कज दे ताना कजासाठ
अ) म यम
ब) कमी
क) जा त
ड) यापैक नाही
83. गहाण या भार प
अ) पुरवठादार
ब) कजदार
क) ाहक
ड) यापैक नाही
84. तारण हणून अ
अ) द घकालीन
ब) अ पकालीन

कज पे ा कोण या कमतीची संप ी तारण हणून घेतली जाते.

तीत व तूचा ताबा व मालक कोणाकडे असते.

ह क या करणात तारण व तूवर बँकेचा ताबा हा कोण या व पाचा असतो.

क) सवसाधारण
ड) यापैक नाही
85. आर.ट .जी.एस या
अ) टे ट बँक
ब) स ल बँक
क) ापारी बँक
ड) यापैक नाही

ेशन प तीम ये दे शाची ........... बँक हा शखर घटक असतो.

86. बँकां या आपापसातील
अ) इंटरनेटचा
ब) ए स ानेट
क) इले ॉ नक
ड) मोबाईल
87. ....... हणजे स यक यो य
अ) नजर गहाण
ब) तारण
क) गहाण
ड) वरील सव

वहारांसाठ ...... चा उपयोग के ला जातो.

भार नमाण करणे होय.

88. .......... म

ये क य बँकेचे समाशोधन गृह हे संशोधनाचे वयंच लत यं णे ारे समायोजन करीत अस यामुळे
फसवणुक ला अ जबात वाव नसतो.
अ) एन. ई.एफ.ट
ब) आर.ट .जी.एस
क) ए.ट .एम
ड) वरील सव

89. चेकवर यांची वा
अ) आदे शक
ब) आदे शती
क) बँक
ड) यापैक नाही

री असावी लागते.

90. ...... ही दे शा या क
आहे.
अ) एन.ई.एफ .ट
ब) नॅशनल सेटलमट
क) आर.ट जी.एस
ड) यापैक नाही

य बँकेने दे शातील बँ कग वहाराचे याच दवशी समायोजन कर यासाठ अवलं बलेली प त
स टम

91. चेकचा अनादर हणजे
अ) चेकचे शोधन थांब वणे
ब) चेकचे शोधन नाकारणे
क) चेकचे शोधन करणे
ड) यापैक नाही
92. जी बँक आप

या ाहकांना कवा यांनी दले या आदे शानुसार संबं धत प ाला आदे श एकाने बँक वर काढले या
चेक या रकमेचे दान करते हणजे
अ) वसुली बँक
ब) क य बँक
क) ापारी बँक

ड) दायी बँक
93. दे शात

या दे शात एका गावातून स या गावी लहानशी र कम पाठव यासाठ , ह तांतर कर यासाठ जी प त
उपयोगात आणली जाते ती प त हणजे ...... प ती होय.
अ) रा ीय इले ॉ नक नधी ह तांतरण
ब) आंतररा ीय इले ॉ नक नधी ह तांतरण
क) नधी ह तांतरण
ड) यापैक नाही

94. ....... व......... यासारखे कोणतेही कागदप
कागदावर वनाकारण होणारा खच वाचतो.
अ) डे बट काड व े डट काड
ब) मोबाईल व टे लफोन
क) संगणक व इंटरनेट
ड) चेक व ा ट

पैसे ा त कल पाठव याची गरज नस यामुळे वेळ व माचा तसेच

95. रकमांची

ानांतरण कर याकरता वयंच लत यं णेने चा अवलंब के ला जात अस यामुळे रकमांचे
ानांतरण .....गतीने होते.
अ) म यम
ब) अ प
क) जलद
ड) यापैक नाही

96. शेती

े ाला भांडवली उ े शासाठ द घ मुदती कजाचा पुरवठा कर यासाठ ........ बँकांची

अ) समूह बँक
ब) सहकारी बँक
क) भू वकास बँक
ड) ापारी बँक
97.

चेक वरील वा री अपुरी कवा नमुना वा रीची जुळत नसेल तर
अ) चेकचे शोधन नगद व पात के ले जाते
ब) चेकची र कम खातेदारा या खा यात जमा के ली जाते
क) चेकचे पैसे दे यास बँक नकार दे ते
ड) यापैक नाही

99.जी बँक आप

या ाहकां या चे कसे शोधन करते या बँकेला कोणती बँक हणतात

अ) वसुली बँक
ब) दायी बँक
क) म यवत बँक
ड) ापारी बँक
100.

अ प मुदतीत कज वहारांची बाजारपेठ हणजे काय.
अ) नाणे बाजार
ब) भांडवल बाजार

ापना कर यात आली आहे.

क) उपबाजार
ड) यापैक नाही

