
1. आपण आपली बचत बकेँत ठेवली पाहिज े

कारण 

 अ) ती सरुहित असत े

ब) त्यावर व्याज हिळत े

क) केव्िािी रक्कि काढता यते े

ड) वरील सवव पयावय 
 

2. बकँ कशावर कजव दते नािी  

अ) सोन्याच ेदाहिन े

ब) एलआयसी पॉहलसी 

क) लॉटरी हतकीटे 

ड) एन.एस.सी. 
 

3. कोणत्या बकेँच्या भारतात सवावहिक शाखा 

आिते  

अ) ररझव्िव बकँ ऑफ इंहडया 

ब) स्टेट बकँ ऑफ इंहडया 

क) पजंाब नशॅनल बकँ 

ड) बकँ ऑफ बडोदा 
 

4. 100 रुपयाचं्या नोटेवर कोणाची स्वािरी 

असत े

अ) पतंप्रिान 

ब) अर्विंत्री 

क) ररझव्िव बकँ िव्िनवर 

ड) वरील पकैी कोणीिी नािी 
 

5. एटीएि पासवडव कोठे ठेवावा  

अ) खासिी डायरीत 

ब) ऑफीस डायरीत 

क) स्िरणात 

ड) वरील सवव रठकाणी 

6. एटीएि पासवडव कोणाला द्यावा 

 अ) पती / पत्नी 

ब) आज्ञािारक पुत्र 

क) आज्ञािारक कन्या 

ड) कोणासिी नािी 
 

7. नािाकंन कोठे करता यते े  

a) बचत खात्यावर 

b) आवती ठेवींवर 

c) िुदत ठेवींवर 

d) वरील सवव रठकाणी 
 

8. ररझव्िव बकेँच ेहवद्यिान िव्िनवर कोण 

आिते? 

अ) के.सी. चक्रवती 

ब) डी.के. हित्तल 

क) रघरुाि राजन 

ड) िॉन्टेकससिं अिलवूाहलया 
 

9.  ि ेकशाच ेिानहचन्ि आि े  

अ) प्रिानितं्री जनिन योजना 

ब) सेंट्रल बकँ ऑफ इंहडया 

क) ररझव्िव बकँ ऑफ इंहडया  

ड) वरील पकैी एकिी नािी 
 

10. बकेँत सवे्िींि खात ेउघडण्यासाठी ककिान 

वय ककती असाव ेलाित े  

अ) 8 वर्ष े

ब) 10 वर्ष े

क) 12 वर्ष े

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

11. खालीलपकैी कशासाठी बकँ कजव 

दते नािी 

 अ) पीक कजव 

ब) शिैहणक कजव 

क) ििृकजव 

ड) जिुार आहण िद्यपान 
 

12. केवायसी म्िणज े

अ) तिुच्या ग्रािकाची ओळख 

ब) तिुच्या चाररत्र्याची ओळख 

क) वरीलपकैी दोन्िी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

13. सावकाराकडून घतेलले ेकजव म्िणज े

अ) अहिक व्याज 

ब) व्यविाराचा हिशोब नीट नसण े

क) पारदशवकता नसण े

बहुपयावयी प्रश्न 



ड) वरील सवव 
 

14. एटीएि म्िणज े

 अ) एनी टाईि िनी 

ब) ऑटो ट्रक ऑफ िसिदं्रा 

क) ऑटोिटेेड टेलर िशीन 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

15. वळेेवर कजव फेडल्यािळेु काय िोत े  

अ) पत चािंली राित े

ब) अडचण / तणाव नािीसा िोतो 

क) भहवष्यात सिज कजव उपलब्ि 

ड) वरील सवव 
 
 

16. कजव र्कवण ेम्िणज े  

अ) कजावच ेिप्त ेन भरण े

ब) पत खराब िोण े

क) बकेायदशेीर कृती 

ड) वरीलपकैी कािी नािी 
 

17. आयरु्वविा म्िणज े

अ) िनषु्याचा हविा 

ब) िनषु्य आहण जनावराचंा हविा 

क) यतं्राचा हविा 

ड) वरील सवव 
 

18. सववसािारण हविा या बाबींशी हनिडीत 

असतो 

 अ) आि 

ब) चोरी   

क) दरोडा 

ड) वरील सवव 
 

19. आिार म्िणज े

अ) 12 आकडी नबंराच ेकाडव 

ब) यआुयडीएआय ने कदलेले  
 ओळखपत्र 

क) वरीलपकैी दोन्िी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी  
 

20. इ आहण एस म्िणज े  

अ) पूवव ककंवा दहिण हवभाि 

ब) सोप ेआहण सिज 

क) पकैी एक ककंवा जो ियात आि ेतो 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

21. चलनी नोटवर काय हलहिण्यास िनाई आि े 

अ) राजकीय सदंशे 

ब) िार्िवक सदंशे 

क) व्यहिित सदंशे 

ड) वरील सवव 
 

22. पीपीएफ म्िणज े  

अ) पेन्शन प्लासनिं फंड 

ब) पने्शनची सहुविा असललेी व्यिी 

क) पहब्लक प्रॉहव्िडंट फंड 

ड) पिवनटं प्रॅहटटटशनसव फोरि 
 

23. सवावहिक िूल्य असललेी चलनी नोट   

अ) 100 रु. 

ब) 500 रु. 

क) 1000 रु. 

ड) 10000 रु.  
 

24. एनआरआय म्िणज े

अ) हबिर ग्रािीण व्यिी 

ब) हबिर ग्रािीण स्र्लातंरीत 

क) अहनवासी भारतीय 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

25. पनॅ क्रिाकं म्िणज े  

अ) एक प्रकारच ेभाडं े

ब) प्रायिरी अकौंट नबंर 

क) पिवनटं अकौंट नबंर 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 
 

26. भारताच ेहवद्यिान अर्विंत्री कोण आिते?  

अ) श्री. अरुण जटेली 

ब) श्री. राजनार् ससिं 

क) श्री. िनोिर पर्रवकर 



ड) श्री. सरेुश प्रभ ु
 

27. बकँ कशासाठी कजव दते े

 अ) घर खरेदी 

ब) कार खरेदी 

क) हशिण 

ड) वरीलपकैी सवव 
 

28. कोणत्या चलनी नोटेला सरुिा दोरा 

असतो?  

अ) 50 रु. 

ब) 100 रु. 

क) 500 रु. 

ड) वरील सवव 
 

29. पसै ेसरुहित ठेवण्याची सवावत उत्ति जािा  

अ) खड्डा खणनू त्यात ठेवण े

ब) लोखंडी पेटी 

क) बकँ 

ड) खासिी सावकार 
 

30. सोन ेआहण चादंीच ेदाहिन ेबँकेच्या लॉकर 

िध्य ेठेवावते कारण 

 अ) त ेसरुहित असत े

ब) चोरीची भीती नसत े

क) वरीलपकैी दोन्िी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 

31. चलनी नोटा कोण जारी करत?े 

अ) ररझव्िव बकँ 

ब) नाबाडव 

क) साववजहनक िते्रातील बकँा 

ड) कें द्र सरकार 
 

32. चलनी नाणी कोण जारी करत?े  

अ) भारत सरकार 

ब) नाबाडव 

क) साववजहनक िते्रातील बकँा 

ड) स्टेट बकँ ऑफ इंहडया 
 

33. बकँ पासबकु   

अ) बकँ जारी करत े

ब) त्यात बकँ व्यविाराचा तपशील 

असतो 

क) खात्यातील हशल्लक रकिचेी  

 िाहिती असत े

ड) वरील सवव 
 

34. बकँ कशावर व्याज दते े 

 अ) ठेवींवर 

ब) कजाववर 

क) वरीलपकैी दोन्िी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

35. बकँ कशावर व्याज आकारत े

 अ) ठेवींवर 

ब) कजाववर 

क) वरीलपकैी दोन्िींवर 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

36. शिैहणक कजव  

अ) हशिण फी व खचावचा यात  

 अतंभावव असतो 

ब) कोसव पूणव झाल्यावर परतफेड 

करावी लाित े

क) देश ककंवा हवदेशातील हशिणावर 

हिळत े

ड) वरील सवव 
 

37. व्यवसाय प्रहतहनिी म्िणज े

अ) बकेँची सवेा दणेारा एजटं 

ब) व्यवसाय ससं्र्चेा प्रहतहनिी 

क) सावकारी कजव दणेारा 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

38. इंटरनटे बकँींि म्िणज े  

अ) इंटरनटे िाफव त बकेँच ेखात े

िाताळण े

ब) एटीिएिद्वारे बकेँत खात ेउघडण े

क) वरीलपकैी दोन्िी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

39. एकदा केलले ेनािाकंन 



 अ) रद्द करता यते नािी 

ब) रद्द करता यते े

क) बदलता यते नािी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 
 
 
 

40. बकेँत कोण खात ेउघडू शकतो  

अ) भारतीय नािररक 

ब) अहनवासी भारतीय 

क) हनरिर व्यिी 

ड) वरीलपकैी कुणीिी 
 

41. पनॅ नबंर कोणत्या व्यविारासाठी  

 आवश्यक असतो 

अ) 50 िजारापिेा किी ठेव 

ठेवण्यासाठी 

ब) 1 लाखापिेा अहिक ठेव  

 ठेवण्यासाठी 

क) 50 िजार रु. ककंवा अहिक ठेव 

ठेवण्यासाठी 

ड) सवव व्यविारासाठी 
 

42. टीडीएस म्िणज े  

अ) टाईि हडपॉहझट स्कीि 

ब) टोटल हडपॉहझट स्कीि 

क) टॅटस हडडटटेड ॲट सोसव 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

43. िनादशेावरील रकिचेी किाल ियावदा 

 अ) 100 कोटी रुपय े

ब) कोणतीिी ियावदा नािी 

क) 1 कोटी रुपय े

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

44. बकँ ड्राफ्ट कोण जारी करत े  

अ) खासिी िते्रातील बकँा 

ब) प्रादहेशक ग्रािीण बकँा 

क) साववजहनक िते्रातील बकँा 

ड) वरील सवव 

45. स्वयसंिायता िट  

अ) 5 त े20 लोकाचंा िट 

ब) हनयहित बचतीची सवय 

क) िटा अतंिवत सदस्यानंा कजावची 

सहुविा 

ड) वरील सवव 
 
46. िनादशेाद्वारे िोणारे पिेेंट कोण र्ाबंव ू

शकतो 

 अ) लाभार्ी 

ब) नािाकंन केललेी व्यिी 

क) िनादशे जारी करणारा 

ड) वरील सवव 
 

47. अकौंट पेयी िनादशे कुठे वटतो? 

अ) बकेँच्या कॅश काउंटरवर 

ब) एटीिएि िध्य े

क) बकँ खात्यात 

ड) वरीलपकैी कुठेिी नािी 
 

48. आवती ठेवींिध्य,े 

अ) ठराहवक रक्कि दर ििा िुतंवता 

यते े

ब) ठेवीची िुदत हनहित 

कालाविीची असत े

क) िुदत ठेवीच्या दरान ेव्याज हिळत े

ड) वरील सवव 
 
 

49. नािाकंन करताना नािहनदहेशत व्यहिची 

स्वािरी कशावर आवश्यक आि े  

अ) खात ेउघडण्याच्या अजाववर 

ब) नािाकंन अजाववर 

क) प्रहतज्ञापत्रावर 

ड) वरीलपकैी कशावरिी नािी 
 

50. बकेँतील ठेवींवरील व्याज  

अ) दरििा हिळत े

ब) तीन िहिन्यानंी हिळत े

क) सिा िहिन्यानंी हिळत े

ड) वार्र्षवक स्वरूपात हिळत े
 



51. खराब नोटा  

अ) जाळून टाकाव्यात 

ब) फेकून द्याव्यात 

क) बकेँत बदलनू घ्याव्यात 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

52. एटीएि कशासाठी वापरता यते े

 अ) पसै ेकाढण्यासाठी 

ब) खात्यातील रकिचेी िाहिती  

 हिळहवण्यासाठी 

क) खात्याच ेस्टेटिेंट  

 हिळहवण्यासाठी 

ड) वरील सवव प्रकारासाठी 
 
 
 
 

53. बकेँच्या काऊंटरवर बनावट नोट आढळून 

आल्यास 

अ) ती नोट ग्रािकाला परत केली जात े

ब) नोट ग्रािकाला बदलनू कदली जात े

क) खात्यात भरली जात े

ड) नोट जप्त करून पावती कदली जात े
 

54. िुदत ठेव  

अ) िुदती पूवी काढता यते नािी 

ब) िुदतपतूी नतंरच हिळत े

क) िुदतीपवूी काढता यते े

ड) वरील सवव 
 

55. एफडीआरवरील व्याज कस ेआकारल ेजात?े 

 अ) दरििा 

ब) तीन िहिन्यानंी 

क) सिा िहिन्यानंी 

ड) वार्र्षवक 
 

56. लॉकरििील वस्तूचंी िाहिती 

 अ) फि लॉकरिारकाकडचे असत े

ब) बकेँलािी असत े

क) दोघानंािी असत े

ड) कुणालाच नसत े

 

57. लॉकरच ेभाड ेन भरल्यास बकँ 

 अ) लॉकरला सील लावत े

ब) लॉकरचा वापर र्ाबंवत े

क) नोटीस दऊेन लॉकर तोडत े

ड) वरील सवव 

58. िनरेिा म्िणज े

अ) ििात्िा िािंी राष्ट्रीय ग्रािीण 

रोजिार हनिावण योजना 

ब) ििात्िा िािंी पोर्षण आहण 

ग्रािीण रोजिार हनिावण योजना 

क) ििात्िा िािंी राष्ट्रीय ग्रािीण 

रोजिार ििी योजना 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

59. िुदतठेवीची किाल ियावदा कालाविी 

ककती  

अ) 5 वर्ष े

ब) 7 वर्ष े

क) 8 वर्ष े

ड) 10 वर्ष े
 

60. रुप ेडेहबट काडव म्िणज ेकाय   

अ) डोिहेस्टक डहेबट काडव 

ब) नशॅनल पेिेंट कॉपोरेशन ऑफ 

इंहडया न ेजारी केलले ेकाडव 

क) सवव एटीएि व पीओएस िशीनवर 

चालणारे काडव 

ड) वरील सवव 
 
 
 
 
 
 
 
61. पीएिजडेीवाय या खात्यावर 5 िजार 

रुपयाचं्या ओव्िरड्राफ्टची सहुविा किी 

हिळत?े 

अ) सिा िहिन ेखात ेव्यवहस्र्त 

चालवल्यानतंर 



ब) प्रत्यके घरातील एका 

 खात्यावर 

क) 18 त े60 वयोिटातील ग्रािकाला 

ड) वरील सवव 
 

62. र्टे लाभ िस्तातंरण म्िणज ेकाय?  

अ) िालावरील रोख सवलत 

ब) बकेँकडून हिळणारे पैस े

क) सािाहजक लाभ / सबसीडी 

लाभार्थयावच्या खात्यावर र्टे जिा 

करण्याची योजना 

ड) वरीलपकैी कािी नािी 
 

63. “आिार सीडींि’’ म्िणज ेकाय? 

अ) आिार काडव बकँ खात्याला जोडण े

ब) पयावयी आिार काडव जारी करण े

क) आिार बदलण े

ड) वरील पकैी कािीिी नािी 
 
 
 
 
 
 

64. पीएिजडेीवाय चा फायदा काय? 

 अ) 1 लाख रुपयाचा अपघात हविा 

ब) 30 िजार रुपयाचंा आयरु्वविा 

क) 5 िजार रुपयांपयतंची 

ओव्िरड्राफ्ट  

 सहुविा 

ड) वरील पकैी सवव 
 

65. पीएिजीडीवाय अतंिवत कोण खात े 

 उघडू शकतो?  

अ) 10 वर्षाववरील अज्ञान व्यिी 

ब) केवळ घरातील िहिला 

क) केवळ कुटंुबप्रिखु 

ड) वरील सवव 
 

66. बकँ हित्र कोण असतो?  

अ) बकेँन ेनिेललेा बकेँचा व्यवसाय  

 प्रहतहनिी 

ब) बकेँचा िित्वाचा ग्रािक 

क) बकँ शाखचेा सरुिा िाडव 

ड) वरीलपकैी कोणी नािी 
 

67. छोट्या खात्यात जास्तीत जास्त ककती रकि े

पयतंची ठेव स्वीकारली जात?े  

अ) रु. 30,000/- 

ब) रु. 40,000/- 

क) रु. 50,000/- 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

68. िलुभतू बकँ बचत खात्यावर हिळणाऱ्या 

िोफत सवेा कोणत्या? 

अ) एनईएफटी/आरटीजीस 

ब) एटीएि कि डेहबट काडाववर 

कोणतिेी वार्र्षवक शुल्क नािी 

क) िहिन्यातनू चार वेळा पैस े

काढण्याची सोय (एटीि सि) 

ड) वरील सवव 
 
 

69. बीएसबीडी खात ेउघडण्यासाठी ककिान 

आवश्यक ठेव ककती ?  

अ) 100 रु. 

ब) ककिान ियावदा नािी 

क) 1000 रु. 

ड) 500 रु. 
 
70. अटल पने्शन योजना (ए.पी.वाय.) म्िणज े

काय?  

अ) असघंटीत िते्रावरील काििाराला  

 सािाहजक सरुिा परुवणारी 

योजना 

ब) हनवतृ्ती नतंरच्या उत्पन्नासाठी  

 बचतीला प्रोत्सािन दणेारी 

योजना 

क) वयाची 60 वर्षव पूणव केल्यानतंर 

हनहित रकिचे ेहनवतृ्तीवतेन 

दणेारी योजना 



ड) वरील सवव 
 

71. प्रिानितं्री सरुिा बीिा योजना  

 (पीएिएसबीवाय) म्िणज ेकाय ?  

अ) अपघात हविा सरुिा दणेारी 

योजना 

ब) आयरु्वविा योजना 

क) 5 िजार रुपयाचं्या 

ओव्िरड्राफ्टची सहुविा दणेारी 

योजना 

ड) वरीलपकैी कािी नािी 
 

72. प्रिानितं्री जीवन ज्योती हविा योजना 

म्िणज ेकाय? (पीएिजजेबेीवाय)  

अ) दोन लाख रुपयाचंा आयरु्वविा  

 दणेारी योजना 

ब) अपघात हविा सरुिा योजना 

क) वरीलपकैी दोन्िी 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 

73. कोणत्या ठेवींवर सवावहिक व्याज हिळत?े  

अ) करंट अकौंट 

ब) बचत खात े

क) िुदत ठेव 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

74. पीएिएसबीवाय अतंिवत अपघाती हनिन 

झाल्यास हिळणारी हविा रक्कि:  

अ) 1 लाख रु. 

ब) 2 लाख रु. 

क) 3 लाख रु. 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 

75. िनादशेाचा विैता कालाविी ककती?  

अ) जारी तारखपेासनू 4 िहिन े

ब) जारी तारखपेासनू 3 िहिन े

क) जारी तारखपेासनू 1 िहिन े

ड) अियावकदत 
 

76. पीएिएसबीआय अतंिवत अंशत: अपिंत्व 

आल्यास हिळणारी रक्कि 

 अ) रु. 50 िजार 

ब) रु. 1 लाख 

क) रु. 2 लाख 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 

77. हनरिर व्यहिला डहेबट काडव जारी केल े

जाऊ शकत ेका?  

अ) िोय 

ब) नािी 

क) फि सयंिु खात ेअसले तर 

ड) जर तो कुटंुबप्रिुख असले तर 

78. अटल पेन्शन अतंिवत या टप्यात  पेन्शनची 

रक्कि हिळत े: 

 अ) 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 

रु. 

ब) 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 

रु 

क) 500, 1000, 2000, 3000, 4000 रु. 

ड) वरीलपकैी एकिी नािी 
 
 
 

79. पीएिजडेीवाय एलआयसी इन्शरुन्सची  

रु. 30,000 ची योजना किी सरुू झाली 

 अ) 15 ऑिस्ट 2014 

ब) 26 जानवेारी 2015 

क) 15 ऑिस्ट 2014 त े26  

 जानवेारी 2015 दरम्यान 
 
 

80. _______ ि ेपीएिजडेीवाय लाईफ 

इन्शरुन्सच्या 30,000 रु. च्या योजनसेाठी 

पात्र नािीत 

अ) कें द्रसरकारी / राज्य सरकारी 

किवचारी / साववजहनक उद्योि / 

बकँातंील किवचारी 

ब) आयकर दात े

क) आि आदिी बीिा योजनचे े

लाभार्ी 

ड) वरील सवव 



 

उत्तरे 

प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर 

1 ड 21 ड 41 क 61 ड 

2 क 22 क 42 क 62 क 

3 ब 23 क 43 ब 63 अ 

4 क 24 क 44 ड 64 ड 

5 क 25 क 45 ड 65 ड 

6 ड 26 अ 46 क 66 अ 

7 ड 27 ड 47 क 67 क 

8 क 28 ड 48 ड 68 ड 

9 अ 29 क 49 ड 69 ब 

10 क 30 क 50 क 70 ड 

11 ड 31 अ 51 क 71 अ 

12 अ 32 अ 52 ड 72 अ 

13 ड 33 ड 53 ड 73 क 

14 क 34 अ 54 क 74 ब 

15 ड 35 ब 55 ब 75 ब 

16 अ 36 ड 56 अ 76 ब 

17 अ 37 अ 57 ड 77 ब 

18 ड 38 अ 58 क 78 अ 

19 क 39 ब 59 ड 79 क 

20 क 40 ड 60 ड 80 ड 

 



 

    

प्र1. पीएिएिवाय म्िणज ेकाय?    

अ)  प्रिानिंत्री िनी योजना 

ब)  प्रिानिंत्री िुद्रा योजना 

क)  प्रिानिंत्री िनी िाकेट योजना 

प्र2. पीएिएिवाय योजने अंतिवत जास्तीत जास्त ककती 

कजव हिळू शकत?े  

अ) 5.00 लाख 

ब) 10.00 लाख 

क) 50.00 लाख 

प्र3. ‘हशशू’ योजन ेअंतिवत ककती कजव हिळू शकते? 

  

अ) 10,000/- 

ब) 50,000/- 

क) 1,00,000/- 

प्र4. पाच लाखापयंतचे कजव कोणत्या कजव विावतून हिळते  
अ) हशशु 

ब) ककशोर 

क) तरूण 

प्र5. पुढील पैकी कोणत्या कारणासाठी िुद्रा योजनेतून 

कजव हिळू शकत?े 
 अ) हनर्िवती, प्रकक्रया, व्यापार आहण सेवा उद्योि 

ब) व्यहिित कजव 

क) शेअर िकेट ििील िुंतवणुकीसाठी 

प्र6. पीएिएिवाय योजनेतून कोणत्या उद्दशेाने कजव कदल े

जात?े 
 अ) उत्पन्न हिळवण्यासाठी  

ब) व्यहिित वापरासाठी 

क) वरीलपैकी दोन्िी 

 
 

प्र7. पीएिएिवाय योजनेतून एिएसई साठी कजव 

घेताना कोणता जािीनदार/ििी द्यावी लािते?  

अ) स्र्ावर अर्वा जंिि िालित्ता तारण  

  ठेवणे 

ब) त्रयस्र् जािीनदार देण े

क) कािीिी नािी 

प्र8. पीएिएिवाय अंतिवत कजव घणे्यास कोण  

 पात्र असतो 

अ) कोणीिी भारतीय व्यिी 

ब) कोणतीिी संस्र्ा, कंपनी ककंवा उद्योि  

  िेत्रातील कोणतीिी भारतीय कंपनी 

क) वरीलपैकी अ आहण ब दोन्िी 

प्र9. पीएिएिवाय अंतिवत कोठून कजव 

घेता येते?   

अ) साववजहनक िेत्रातील बँका, खासिी  

  बँका, हवदेशी बँका, सिकारी बँका,  

  पीआरबी, एनबीएफसी आहण  

  एिएिफआय 

ब) र्ेट ‘िुद्रा’कडून 

क) वरीलपैकी अ आहण ब दोन्िी 

प्र10. पीएिएिवाय अंतिवत अशा बँकेतून कजव  

 हिळू शकते जेर्_े__________? 

अ) बँकेशी ज्या ग्रािकाचे संबंि आिते त्या  

  ग्रािकाला 

ब) बँकेत बचत/चालू खाते नसलेला ग्रािक 

क) वरील पैकी ‘अ’ आहण ‘ब’ दोन्िी 

प्र11. पीएिएिवाय कजव योजनेत ‘िुद्रा’ची  
अ) ‘िुद्रा’ िी लघ ुककंवा कुटीर उद्योिांना  

 पीएिएिवाय अंतिवत र्ेट कजव देणारी  

 हवत्तीय संस्र्ा आि े

ब) िी ‘ररफायनान्स’ देणारी संस्र्ा आि े 

 आहण ती सवव बँका, एनबीएफसी,  

 एिएफआय यांना पीएिएिवाय अंतिवत  

 हवहवि विववारी अंतिवत िरजेनसुार  

 कदलेल्या कजावचे ररफायनान्सींि करत े

क) ‘िुद्रा’ िी बँक हनयंत्रक संस्र्ा आि े

प्र12. कजवदार ‘िुद्रा’ काडवच्या िाफव त सिज आहण 

सुलभररत्या कजव घेऊ शकतो. ि ेिुद्रा काडव 

 अ) िंजूर ियावदेचे डेहबट काडव आि े 

ब) के्रहडट काडव आि े

क) सववसािारण डेहबट काडव 

  

प्र13. ‘िुद्रा’ ि ेकोणाच्या िाफव त चालवल ेजाणारे डहेबट 

काडव आि?े  

 अ) रूप े 

ब) हव्िसा 

क) िास्टर काडव 
 

प्र14. िुद्रा काडावचा उपयोि काय? आहण ते कशासाठी 

वापरतात?   

पीएिएिवाय ‘िुद्रा’ कजव योजनेहवर्षयी बहुपयावयी प्रश्न 



अ) एटीएि ककंवा व्यवसाय प्रहतहनिीकडून  

  रोख रक्कि घेण्यासाठी 

ब) ‘पॉईन्ट ऑफ सेल’ िशीन िाफव त खरेदी  

 करण्यासाठी 

क) वरीलपैकी दोन्िी 

  

प्र15. ग्रािकांना िुद्रा काडव कोण जारी करत?े 

अ) बँक र्ेट स्वरूपात ककंवा एिएफआयच्या  

  िदतीन े

ब) र्ेट एिएफआय िाफव त 

क) िुद्रा 

प्र16. पीएिएिवाय योजना कोठे लािू आि े  

अ) देशभरातील सवव बँका  

ब) भारतातील अहिसूचीत प्रदेश ककंवा भाि 

क) देश आहण हवदेशातील सवव बँका 

प्र17. बँका, एनबीएफसी, एिएफआय िाफव त 

 पीएिएिवाय योजनेअंतिवत कदल्या जाणाऱ्या  

 कजाववरील व्याजदर ककती आि?े   अ)

 हवत्त पुरवठा करणाऱ्या बँका,  

  एबीएफसी, एफएफआय यांच्या िाफव त  

  ररझव्िव बँकेच्या िािवदशवक तत्वानुसार  

  रास्त व्याजदर आकरणी 

ब) िुद्रा ने हनहित केलेल्या दरानुसार 

क) ररझव्िव बँकेने हनिावररत केल्यानसुार  

 सिान दराने 
  

प्र18. पीएिएिवाय कजव योजन ेअंतिवत ककती 

कालाविीसाठीच ेकजव कदल ेजात?े  

 अ) 1 वर्षव  

ब) 2 वर्षव 

क) व्यवसायाच्या िरजेनुसार हवत्त  

 पुरवठादार संस्र्ेन ेहनहित केलेल्या  

 कालाविीनुसार 
 

प्र19. कजव िंजुर न केल्यास संबंिीत बँक  

 किवचाऱ्याच्या हवरोिात तक्रार हनवारणाची  

 यंत्रणा कोणती? 
अ) बँकेचे प्रादेहशक ककंवा हवभािीय  

  पातळीवरील वरीष्ठ अहिकारी 

ब) पीएिएिवाय योजनेच्या कायावन्वयनासाठी 

हनयुि केललेा बँक अहिकारी ककंवा 

पीएिएिवाय अहभयान कायावलय ककंवा 

पीएिएिवाय टोल फ्री क्रिांक 

क) वरील पैकी दोन्िी 

  

प्र20. िुद्रा िाफव त कजव घेण्यासाठी कोणती कािदपत्रे 

सादर करणे आवश्यक आि?े 
अ) हवहित निुन्यातील कजव िािणीचा अजव 

ब) केवायसी आहण बँकेच्या अंतिवत िेारणानुसार 

आवश्यक असललेी कािदपते्र 

क) वरीलपैकी दोन्िी 
  

प्र21. पीएिएिवाय योजनेच्या प्रितीची राष्ट्रीय 

पातळीवरून दखेरेख कोण करतो?   

अ) िुद्रा/हवत्त सेवा हवभाि 

ब) राज्य पातळीवरील बँकसव 

क) वरीलपैकी दोन्िी 

 

प्र22. पीएिएिवाय योजने अंतिवत नेििी हवचारल्या 

जाणाऱ्या प्रश्नांची िाहिती कोठे उपलब्ि असत?े   

अ) डीएफएस वेबसाईट 

ब) पीएिओ वेबसाईट 

क) िुद्रा वेबसाईट 

  

प्र23. छोटे अर्वा लघु उद्योि/व्यवसाय उभारणीसाठी 

निुन्यादाखल प्रकल्प अिवाल कोठे उपलब्ि असतो?   

अ) डीएफएस वेबसाईट 

ब) िुद्रा वेबसाईट 

क) पीएिओ वेबसाईट 

 

प्र24. िुद्राची स्र्ापना कोणािाफव त झाली आि?े    अ)

 भारत सरकार 

ब) आरबीआय 

क) सेबी 
  

प्र25. _____ या तारखेनंतर छोट्या व्यवसायासाठी 

बँका/एनबीएफसी/एिएफआय िाफव त उपलब्ि करून 

दणे्यात आलेल ेकजव पीएिएिवाय अंतिवत दणे्यात आलेले 

कजव म्िणून ओळखले जाईल   

अ) 18 िाचव 2015 

ब) 8 एहप्रल 2015 

क) 20 िे 2015 

प्र26. पीएिजेडीवाय योजन ेअंतिवत िंजूर करण्यात 

आलेले ककती ियावदपेयंतचे कजव पीएिएिवाय योजनेच्या 

‘िुद्रा’ अंतिवत दणे्यात आलेल ेकजव म्िणून िानले जाईल? 
  

अ) 5000/- 

ब) 10000/- 

क) 25000/- 

  



प्र27. खालीलपैकी कोणाला पीएिएिवाय अंतिवत िुद्रा 

कजावसाठी पात्र ठरवल ेजात?े 
अ) िोठ्या उद्योि संस्र्ा 

ब) ििापाहलका 

क) फळ/भाजीपाला हवक्री व्यवसाय करणारे  

 छोटे हवके्रते 

प्र 28. पीएिएिवाय अंतिवत िंजूर करण्यात आलेल्या 

ककंवा हवतरीत करण्यात आलेल्या कजावची िाहिती सािान्य 

नािररकानंा कोठे हिळू शकत?े 

अ) डीएफएस वेबसाई 

ब) िुद्रा पोटवल 

क) पीएिओ वेबसाईट 
 

प्र29. डीफएस रेटटंि एजन्सी, एिएफआयएन आहण स-

िन तसेच ेअन्य संबंहितांकडून सवव हवहत्तय संस्र्ांना 

पीएिएिवाय योजने अंतिवत कदल्या जाणाऱ्या िुद्रा योजनचेे 

पररचालन_______ या िाफव त केले जात े   
अ) िुद्रा कजव संहिता 

ब) िुद्रा कजव जािीरनािा 

क) पीएिएिवाय कजव जािीरनािा 
  
 

प्र30. खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या एिएसई 

व्यवसायास िुद्रा अंतिवत कजव हिळू शकते  

अ) नवीन स्टाटवअपस् 

ब) सध्या अहस्तत्वात असलेल्या  

  व्यवसायाच्या उन्नती/हवस्तारासाठी 

क) वरीलपैकी अ व ब दोन्िी 

 
 

उत्तरे 

1 ब) 11 ब) 21 अ) 

2 ब) 12 अ) 22 ब) 

3 ब) 13 अ) 23 क) 

4 ब) 14 क) 24 अ) 

5 अ) 15 अ) 25 ब) 

6 अ) 16 अ) 26 अ) 

7 क) 17 अ) 27 क) 

8 क) 18 क) 28 ब) 

9 अ) 19 क) 29 ब) 

10 क) 20 क) 30 क) 

 


