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१) भारतात १४ मोठ्या बँकाांचे राष्ट्र ीयकरण केव्हा झाले. 

   अ)१९५१ ब) १९५५ क) १९९६९ ड) १९८०  

२) व्यापारी बँका कोणत्या ठेवीवर जास्त दराने व्याज देतात. 

    अ) चालू ठेवी  ब) बचत ठेवी क) मुदत ठेवी ड) आवती ठेवी   

3) भारतात सहा व्यापारी  बँकाचे राष्ट्र ीयकरण .................ह्या वर्षी झाले. 

    अ)१९५१   ब)१९५५  क)१९६९   ड) १९८०  

४) खातेदाराने बँकेत पैसा जमा केल्यानांतर कोणती ठेवी ननमााण होते. 

 अ)प्राथनमक  ब) नननमात  क) चालू  ड) मुदती  

५) सुदृढ व्यापारी बँकेची प्रमुख तते्व नकती आहेत. 

 अ) दोन  ब) तीन  क)चार ड) पाच  

६) रोख कोर्ष अनुपात व प्रते्यय नननमाती याांचा सांबांध कसा असतो. 

 अ) सापेक्ष ब) व्यस्त क) अननश्चचत ड) सांबांध नसतो. 

७)  नरनसांहम याांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱयाांदा कोणत्या वर्षी सनमती स्थापन करण्यात  

आली. 

अ) १९९१ ब) १९९८ क) २००५ ड) 2009    

 ८) बँनकां ग के्षत्रात झालेल्या नवीन सुधारणाांमुळे व्याज दरावर काय पररणाम झाला. 

  अ) व्याज दरात घट ब) व्याज दरात वाढ क) वरीलपैकी नाही ड) वरील सवा  

 ९) कें द्रीय बँकेचे उदे्दश कोणते. 

  अ) ठेवी स्वीकारणे ब) कजा देणे क) नफा कमनवणे ड) राष्ट्र नहत साध्य करणे  



 १०) कें द्रीय बँकेची जननी कोणत्या बँकेला म्हणतात? 

  अ) बँक ऑफ फ्ाांस ब) बँक ऑफ इांग्लां ड क) श्स्वस बँक ड) ररझवा बँक  

 ११)  एक देश  एक बँक हे तत्व कोणत्या बँकेला लागू पडते. 

  अ) व्यापारी बँक ब) औद्योनगक बँक क) सहकारी बँक ड) मध्यवती बँक  

 १२) मध्यवती बँकेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली  

  अ) १९३५  ब) १९४० क) १९२१ ड) १९४७  

  १३ ) ररझवा बँकेचे कोणत्या वर्षी राष्ट्र ीयकरण करण्यात आले ?  

  अ) १९३५  ब) १९४० क) १९४९  ड) १९५१  

 १४) ररझवा बँकेने ५०० व १००० रू च्या नोटा चलनातून केव्हा बाद केल्या? 

  अ)१ जानेवारी २०१६   ब) १ जुलै २०१६  क) ८ नोवे्ह. २०१६  ड) ३१ नडसे.२०१६   

 १५) व्यापारी बँका ज्या व्याजाच्या दराने व्यापाऱयाांना कजे देतात त्या दराला 

.................म्हणतात. 

  अ) बँक दर   ब) व्याजदर  क) बाजार दर  ड) राखीव दर   

 १६) ररझवा बँक प्रते्यय सांकोच करण्यासाठी  रोख्याची ................करते. 

  अ) खरेदी   ब) नवक्री  क) खरेदी-नवक्री  ड) अदलाबदल   

 १७) ररझवा बँकेचे सद्याचे मोनद्रक धोरण कसे आहे. 

  अ) नवस्ताराचे   ब) सांकोचाचे  क) ननयांनत्रत नवस्ताराचे  ड) वरील सवा  

 १८)  ई-बँनकां गमुळे बँनकां ग सेवाांचा ....................लाभ घेता येतो.  

  अ) ८ तास   ब) १० तास  क) १२ तास ड) २४ तास   

१९)  ATM चे पूणा रूप काय आहे?   

अ) Automatic Teller Machine  ब) Automatic Tell Money  

क) Automatic  Transfer Money  ड) यापैकी नाही. 



 २०) घरी बसून बँनकां ग ची कामे पार पडण्याची पद्धती कोणती ? 

  अ) इांटरनेट बँनकां ग   ब) आयकर तांत्रज्ञान क) स्माटा काडा  ड) डेनबट काडा  

 २१) नाणे बाजारात कोणत्या प्रकारच्या कजााची देवान घेवाण केळी जाते? 

  अ)अत्यल्पकालीन     ब) अल्पकालीन  क) मध्यमकालीन   ड) दीघाकालीन   

 २२) नाणे बाजारावर कोणाचे ननयांत्रण असते? 

  अ) व्यापारी बँका    ब) सावकार  क) सरकार   ड) मध्यवती बँक   

 २3) भारतीय नाणे बाजार नकती भागामधे्य नवभागले आहे. 

  अ) दोन    ब) तीन  क) चार   ड) पाच  

 २४) भारतीय नाणे  बाजाराचा असांघटीत भाग कोणाच्या प््रभूत्वाखाली आहे? 

  अ) व्यापारी बँका    ब) से्टट बँका  क) सावकार व देशी बँका   ड) मध्यवती बँक  

 २५) सरकारला नाणे बाजारातून कचयाच्या आधारावर कजा घेता येतो? 

  अ) वचन नचठ्या    ब) व्यापारी हांड्या  क) कोर्षागार हांड्या   ड) चेक्स  

 २६) नाणे बाजारातून उद्योग व्यवसायाच्या कोणत्या भाांडवलाची गरज पूणा होते. 

  अ) कायानशल भाांडवल    ब) श्स्थर भाांडवल  क) नटकाऊ भाांडवल   ड) वरील सवा  

 २७) भाांडवल बाजारातून कोणते भाांडवल उपलब्ध होते? 

  अ) श्स्थर भाांडवल    ब) कायाशील भाांडवल  क) हांगामी भाांडवल   ड)  तातु्परते 

भाांडवल  

 २८) भारतातील पनहला भाग बाजार कुठे आहे? 

  अ) मुांबई    ब) कलकत्ता  क) नदल्ली   ड) हैद्राबाद   

 २९) या अथाशास्त्रज्ञाने स्वास्थ अथाशास्त्राला शास्त्र म्हणून मान्यता नमळवून नदली. 

  अ) माशाल    ब) नपगू  क) केन्नथ  अॅरो   ड) केन्स  

 ३०) भारतात बालमृतू्यचे प्रमाण कसे आहे? 



  अ) जास्त    ब) कमी  क) सामान्य   ड) अनतशय कमी   

३१) भारतात बालकाला जन्म देतेवेळी नकती माताांचा मृतू्य होतो ? 

  अ) ५२५    ब) ३११  क) ७५   ड) २००   

३२) भारतात साक्षरता दर नकती आहे ? 

  अ) ५२ टके्क    ब) ६५ टके्क  क) ७४ टके्क   ड) ८३ टके्क   

३३) भारतात ताब्यात असलेला भूप्रदेश जगाच्या नकती प्रनतशत आहे? 

  अ) २.४ टके्क    ब) ५.७ टके्क  क) 8.२ टके्क   ड) १०.५ टके्क   

 ३४) २०११ मधे्य भारतातील स्वास्थ्यावरील एकूण खचा जी.डी.पी.च्या नकती टके्क होता? 

  अ) २ टके्क    ब) २.८  टके्क  क) 3.९ टके्क   ड) ४.५ टके्क   

 ३५) अपनकरणला कोणत्या शे्रणीचे माध्यम म्हणतात. 

  अ) प्रथम    ब) नितीय  क) तृतीय   ड) चतुथा  

 ३६) अपनकरणला हे पदाांच्या कचयाचे माप आहे? 

  अ) वारांवारतेचे    ब) नवचरनाचे  क) गुनाकारचे   ड) भागाकाराचे   

३७) प्रमाण नवचलन हे नवचरनाचे कोणते माप आहे ?   

अ) सापेक्ष    ब) ननरपेक्ष  क) हांगामी   ड) अननश्चचत   

३८) प्रमाण नवचलणाला कोणत्या सांख्यानचन्हाने दशानवले जाते.  ? 

  अ)  a  ब) m  क) dx  ड)  𝛔 

 ३९) अपकीरना व्दारे माध्यमाांच्या बाबतीत काय जाणून घेता येते? ? 

  अ) व्याप्ती    ब) मयाादा  क) अपवाद   ड) नवचवसननयता   

  


