
 
 

आर्थिक साक्षरता प्रश्नावली 

बहुपर्ािर्ी प्रश्न 

दिवस 1: 
 

अ.क्र. प्रश्न पर्ािर् उत्तर 

1. आपण बँकेत खाते उघडावे कारण 

अ) ते सुरक्षक्षत असत े

ब) त्र्ावर व्याज क्षिळते 

क) केव्हाही पैसे काढता र्ेतात 

ड) वरील सवि 

 

2. 
एटीिचा पासवडि पुढील पैकी 

कोणाला साांगावा? 

अ) पती अथवा पत्नी 

ब) आज्ञाधारक पुत्र 

क) आज्ञाधारक कन्र्ा 

ड) वरील पैकी कुणीही नाही 

 

3. केवार्सी म्हणजे 

अ) तुिच्र्ा ग्राहकाची ओळख 

ब) तुिच्र्ा चाररत्र्र्ाची ओळख 

क) वरील पैकी िोन्ही 

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

4. 
खासगी सावकाराकडून घेतललेे कजि 

म्हणज े

अ) जािा व्याजिर 

ब) र्ोग्र् क्षहशोब नसणे 

क) पारिशिकता नसणे 

ड) वरील सवि 

 

5. आर्ुर्वििा म्हणजे 

अ) िनुष्र्ाचा क्षविा 

ब) िनुष्र् व जनावराांच्र्ा आर्ुष्र्ाचा 

क्षविा 

क) र्ांत्राांचा क्षविा 

ड) वरील सवि 

 

6. 
सविसाधारण क्षविा पुढील बाबींसाठी 

उतरवता र्ेतो 

अ) आग 

ब) चोरी 

क) िरोडा 

ड) वरील सवि 

 

7. बँक र्ासाठी कजि ितेे 

अ) घर खरेिी 

ब) कार खरेिी 

क) क्षशक्षण 

ड) वरील सवि 

 

8. 
पुढील पैकी कोणत्र्ा नोटेवर सुरक्षा 

रेषा / धागा असतो 

अ) 50 रुपर् े

ब) 100 रुपर्े 

क) 500 रुपर्े 

ड) वरील सवि 

 

वळे : 15 क्षिक्षनटे 



9. 
पैसे ठेवण्र्ासाठीचा सवािक्षधक 

सुरक्षक्षत िागि 

अ) जिीनीत खड्डा खणून त्र्ात ठेवणे 

ब) लोखांडी पेटीत ठेवणे 

क) बँकेत 

ड) खासगी सावकाराकड े

 

10. 
सोन्र्ा चाांिीचे िाक्षगने बँकेच्र्ा लॉकर 

िध्र्े ठेवावेत कारण 

अ) ते सुरक्षक्षत राहतात 

ब) चोरीचा धोका नसतो 

क) वरील पैकी िोन्ही 

ड) वरीलपैकी काहीही नाही 

 

11. बँक पासबुक म्हणज े

अ) बँकेकडून जारी होणारे खाते पुस्तक 

ब) व्यवहाराचा तपशील असणारे पुस्तक 

क) खात्र्ातील क्षशल्लक िाखवणारे पुस्तक 
ड) वरील सवि 

 

12. बँक कशावर व्याज ितेे 

अ) ठेवींवर 

ब) कजािवर 

क) वरीलपैकी िोन्ही 
ड) वरीलपैकी कशावरही नाही 

 

13. बँक कशावर व्याज आकारत े

अ) ठेवींवर 

ब) कजािवर  

क) वरील पैकी िोन्ही 
ड) वरील पैकी कशावरही नाही 

 

14. इांटरनेट बँकींग म्हणज े

अ) इांटरनेटच्र्ा िाध्र्िातून बँकखाते 

चालवणे 

ब) एटीएिद्वारे बँकेत खाते उघडणे 

क) वरील पैकी िोन्ही 
ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

15. आवती ठेवींिध्र्े 

अ) िरिहा ठराक्षवक रक्कि ठेवली जात े

ब) ठराक्षवक िुिीतीची ठेव ठेवली जात े

क)  िुित ठेवीप्रिाणे व्याज दिल ेजाते 

ड) वरील सवि 

 

16. 
एटीएि काडि कशासाठी उपर्ोगी 

पडते 

अ) पैसे काढण्र्ासाठी  

ब) खाते क्षशलकीची चौकशी करण्र्ासाठी 

क) खात्र्ाचा तपशील जाणून घेण्र्ासाठी 

ड) वरील सवाांसाठी 

 

17. रूपे डके्षबट काडि म्हणज ेकार्? 

अ) डोिेक्षस्टक डके्षबट काडि 

ब) नॅशनल पेिेंट कॉपोरेशन ऑफ इांक्षडर्ा 

तफे जारी करण्र्ात आलेल ेकाडि 

क) सवि एटीएि आक्षण पीओएस 

िशीनिध्र्े स्वीकारले जाणारे काडि 

ड) वरीलपैकी सवि 

 

18. आधार म्हणज े

अ) 12 अांकी नांबर असलेले काडि 

ब) र्ुआर्डीएआर् तफे जारी करण्र्ात 

आलेल ेकाडि 

क) वरील िोन्ही 

ड) वरीलपैकी काहीही नाही 

 

19. पॅन “पीएएन” म्हणजे 

अ) एक प्रकारच ेभाांड े

ब) प्रार्िरी अकौंट नांबर 

क) पििनांट अकौंट नांबर 

ड) वरीलपैकी काही नाही 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उत्तरे 
 

प्रश्न क्रिाांक उत्तर प्रश्न क्रिाांक उत्तर 

1 ड 11 अ 

2 ड 12 ब 

3 अ 13 क 

4 ड 14 क 

5 अ 15 ड 

6 ड 16 ड 

7 ड 17 ड 

8 क 18 क 

9 क 19 क 

10 ड 19 क 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

आर्थिक साक्षरता प्रश्नावली 

बहुपर्ािर्ी प्रश्न 

दिवस 2 रा: 
 

अ.क्र. प्रश्न पर्ािर् उत्तर 

1. चलनी नोटा कोण जारी करत े

अ) आर.बी.आर्. 

ब) नाबाडि 

क) साविजक्षनक क्षेत्रातील बँका 

ड) कें द्र सरकार 

 

2. चलनी नाणी कोण जारी करते 

अ) भारत सरकार 

ब) नाबाडि 

क) साविजक्षनक क्षेत्रातील बँका 

ड) स्टेट बँक ऑफ इांक्षडर्ा 

 

3. शैक्षक्षणक कजि 

अ) क्षशकवणी फी व शैक्षक्षणक खचि 

ब) क्षशक्षणक्रि पूणि झाल्र्ावर परतफेड करण्र्ाची 

रक्कि 

क) िशेात व िशेाबाहरेील क्षशक्षणासाठी 

ड) वरीलपैकी सवि 

 

4. बँक खाते कोण उघडू शकतो 

अ) भारतीर् नागरीक 

ब) अक्षनवासी भारतीर् 

क) क्षनरक्षर व्यक्ती 

ड) वरीलपैकी कुणीही 

 

5. “आधार’’ सीडडांग म्हणजे कार्? 

अ) बँक खाते आधार काडािशी जोडणे 

ब) िसुरे आधारकाडि िणेे 

क) आधार बिली करणे 

ड) वरीलपैकी काहीही नाही 

 

6. “पीएिजेडीवार्’’चा लाभ कार्? 

अ) एक लाख रुपर्ापर्ांतचा अपघात क्षविा 

ब) 30 हजार रुपर्ापर्ांतचा अपघात क्षविा 

क) पाच हजार रुपर्ाांची ओव्हरड्राफ्ट सुक्षवधा 

ड) वरील सवि 

 

7. 
“पीएिजेडीवार्” अांतगित कोण खाते 

उघडू शकतो? 

अ) 10 वषािवरील अज्ञान व्यक्ती 

ब) फक्त घरातील िक्षहला 

क) फक्त कुटुांब प्रिुख 

ड) वरील सवि 

 

वळे : 15 क्षिक्षनटे 



8. “बँक क्षित्र’’ कोण असतो? 

अ) बँकेन ेनेिलेली बँकेची सेवा िणेारी व्यक्ती 

ब) बँकेचा िहत्वाचा ग्राहक 

क) बँक शाखेला सुरक्षारक्षण 

ड) वरीलपैकी कोणी नाही 

 

9. 
अटल पेन्शन र्ोजना म्हणज ेकार् 

(एपीवार्) 

अ) असांघटीत क्षेत्राला सािाक्षजक सुरक्षा पुरवणारी 

र्ोजना 

ब) क्षनवृत्ती नांतरच्र्ा आर्ुष्र्ासाठी बचतीची सवर् 

लावणारी र्ोजना 

क) वर्ाची 60 वषे पूणि केल्र्ानांतर क्षनक्षित 

स्वरूपाचे क्षनवृत्तीवेतन िणेारी र्ोजना 

ड) वरील सवि 

 

10. 
प्रधानिांत्री सुरक्षा बीिा र्ोजना 

म्हणज ेकार्? (पीएिएसबीवार्) 

अ) अपघात क्षविा र्ोजना  

ब) आर्ुर्वििा र्ोजना 

क) 5 हजार रुपर्ाांपर्ांतचा ओव्हरड्राफ्ट र्ोजना 

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

11. 
प्रधानिांत्री जीवनज्र्ोती बीिा र्ोजना 

म्हणज ेकार्? 

अ) 2 लाख रुपर्ाांची आर्ुर्वििा र्ोजना 

ब) अपघात वीिा र्ोजना 

क) वरील िोन्ही 

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

12. 
कोणत्र्ा ठेवींवर सवािक्षधक व्याज 

क्षिळते? 

अ) करांट अकौंट 

ब) सेव्हींग अकौंट 

क) िुित ठेव 

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

13. 

“पीएिएसबीवार्” र्ोजन ेअांतगित 

इतक्र्ा रक्किेचा अपघात क्षविा 

क्षिळतो 

अ) 1 लाख रुपर् े

ब) 2 लाख रुपर् े

क) 3 लाख रुपर् े

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

14. 
क्षनरक्षर िाणसाला डके्षबट काडि क्षिळू 

शकते? 

अ) होर् 

ब) नाही 

क) फक्त जॉईन्ट अकौंट असेल तरच 

ड) जर तो कुटुांबप्रिुख असेल तरच 

 

15.  “एनईएफटी’’ म्हणज ेकार्? 

अ) नॅशनल इलेक्षक्िक फां ड िान्सफर 

ब) नॅशनल इलेक्िॉक्षनक फां ड िान्सफर 

क) नॅशनल इलेक्षक्िकल फां ड िान्सफर 

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

16. “आरटीजीएस” म्हणज ेकार्? 

अ) ररअल टाईि ग्रॉस सेटलिेंट 

ब) रेडी टाईि ग्रॉस सेटलिेंट 

क) रेडी टाईि ग्रोसरी सेटलिेंट 

ड) वरीलपैकी एकही नाही 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उत्तरे 
 

प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर 

1 अ 9 ड 

2 अ 10 अ 

3 ड 11 अ 

4 ड 12 क 

5 अ 13 ब 

6 ड 14 ब 

7 ड 15 ब 

8 अ 16 अ 

 

 


