
भारतीय बँक िं ग प्रणाली -२ 
 

 युनिट एक             

                                          @akash                                                 

क र ोळ बँक िं ग 

 

                                ए ाधि  चॉईस प्रश्न (एमसीक्यू 

 

1]  ररटेल बँक िं ग म्हणजे  ाय? 

     अ) कॉर्पोरेट्सना लक्ष्यित बँककिं ग 

     ब) कमकुवत वगााकडे लक्ष कें द्रित करणारा ववभाग  
      ) बँककिं ग व्िक्ती आणण कर्ादाराशी सिंबिंधित व्िवहार करते तिािंना र्पैसे उिार देते . 
   ड)घाऊक ववके्रतिािंसह बँककिं ग व्िवहार ठेवी स्रोत 

 

उत्तर:  ) बँक िं ग व्यक्ती आणण इतरािंशी व्यवहार  रते तयािंना पैसे उिार देते  
 

2]  क र ोळ बँक िं ग म्हणजे ____ ___. 

    अ) ककरकोळ दकुानदार 

    ब) िुननव्हसाल बँककिं ग सारखेच 

     ) ककरकोळ व्िार्पा .  ्िािंना बँक ववत्तर्पुरवठा  करणारी सिंस्था  
    ड) ववववि लोकािंना ग्राहक कर्ा देणे 

उत्तरः  ) क र ोळ व्यापा.  ्यािंना बँ  ववत्तपरुवठा 
 

3]  क र ोळ बँक िं गची वैशशष्ट्ये? 

  अ) विैक्ष्क्तक ग्राहकािंवर लक्ष्यित  

  ब) ववववि उत्तरदानितव, मालमत्ता आणण सेवा, उतर्पादन े

   ) एटीएम / इिंटरनेटचे ववतरण मॉडेल आणण मोबाइल बँककिं ग 

  ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 
 

4] क र ोळ बँक िं ग अिंतगवत क र ोळ मालमत्ता पररभावित  रा? 



    अ) गहृननमााण कर्े / ग्राहक द्रटकाऊ वस्तू / र्पतकाडा प्राप्त करण्िािोग्ि 

 

 

     ब) वाहन कर्े / वैिक्ष्क्तक कर्ा / कर्ा समभाग आणण डडबेंचर 

      ) ईसीएस कर्ा / ईएफटी कर्ा / कॅसा कर्ा 
     ड) दोन्ही (अ) आणण (बी) केवळ 

उत्तरः ड) दोन्ही (अ) आणण (ब)  ेवळ 

 

5] ररटेल बँक िं गमध्ये  ोणती अडचण नाही? 

    अ) मोठ्िा सिंख्िनेे ग्राहकािंचे व्िवस्थार्पन रॉबस्ट आिटी प्रणालीची अनुर्पक्ष्स्थती 
    ब) सेवािंचा वेगवान ववकास 

     ) कमी खचाात एटीएम कें िािंची देखभाल करणे 

    ड) असुरक्षक्षत ककरकोळ कर्ा आणण र्पत आणण  प्राप्ि रक्कम 

उत्तरः  )  मी खचावत एटीएम  ें द्ािंची देखभाल  रणे 

 

6] ररटेल बँक िं गचे  ोणते फायदे आहेत? 

    अ) ग्राहकािंचा आिार मोठा असल्िाने र्ोखीम कमी होते 
    ब) कर्ार्पुरवथा करने    
    ) कमी अक्ष्स्थरतेसह क्ष्स्थर मॉडेल 

    ड) (अ) आणण (बी) 
उत्तर: ड) (अ) आणण (बी) 
 

7] ररटेलची मूलभूत रचना  ोणती आहे? 

     अ) ककरकोळ मालमत्ता 
     ब) ककरकोळ उत्तरदानितव 

    ) ततृीि र्पक्षाची उतर्पादन े

   ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 

 

 
8] भारतात क र ोळ बँक िं गची  ारणे ______ आहेत. 
   अ) लोकसिंख्िा वाढत आहे डडस्र्पोर्ेबल उतर्पन्न / वस्तुमानात वाढ श्रीमिंत र्ागा आणण 
सेवेचास्फोट. 



   ब) र्परदेशी बँका आणण खार्गी क्षेत्रातील बकँा गिंभीरर्पणे तळाशी र्पडने  
     ) र्पत असून ठेवीिंमिील वाढ असूनही बँककिं ग प्रवेश काही मिााद्रदत राद्रहला आहे 

      लोकसिंख्िेचे ववभाग, 

    ड) दोन्ही (बी) आणण (सी), 
उत्तर: ड) दोन्ही (बी) आणण (सी) 
 

9]  परतावा _________ मध्ये अधि  असतो. 
    अ) र्परॅा बँककिं ग 

    ब) कॉर्पोरेट बँककिं ग 

     ) ककरकोळ बँककिं ग 

    ड) वरील सवा 
उत्तरः ड) वरील सवव 
 

 
 

 
10] क र ोळ बँक िं ग मध्ये प्रभावी ववपणन शमश्रणाचा पुढील प ैी  ोणते घट  

 मूलभूत नाही? 

     अ) उतर्पादन आणण ककिंमत 

     ब) उतर्पादन आणण नफा 
      ) द्रठकाण आणण लोक 

     ड) प्रकक्रिा आणण शारीररक र्पुरावा 
उत्तर: बी) उतपादन आणण नफा 
 

11] खालीलप ैी  ोणतया प्र ारच्या बँक िं गमध्ये, बँ  आणण ग्राह  यािंच्यात व्यवहाराची थेट 
अिंमलबजावणी होते? 

 

     अ) ककरकोळ बँककिं ग 

     ब) िुननव्हसाल बँककिं ग 

      ) व्हर्चिुाअल बँककिं ग 

     ड) िुननट बँककिं ग 



उत्तरः अ) क र ोळ बँक िं ग 

 

12] भारतात ररटेल बँक िं गसाठी व्यवसाय मॉडेल  ाय आहे 

      अ) िोरणातमक व्िवसाि िुननट दृष्टीकोन 

      ब) ववभागीि दृष्टीकोन 

       ) समाकललत दृष्टीकोन 

      ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही  

उत्तर: ड) वरीलपै ी  ोणतेही नाही  
 

13]  ररटेल बँक िं गचे तोटे  ाय आहेत? 

      अ) मोठ्िा ग्राहकािंना िासाठी अधिक प्रितनािंची आवश्िकता आहे देखरेख आणण टॅ्रक. 
      ब) सक्ष्व्हालसिंगची ककिंमत तुलननेे र्ास्त असेल. 
       ) ककरकोळ कर्ा विैक्ष्क्तक कर्ाांप्रमाणे असुरक्षक्षत  

      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 

 

 
14]  ककरकोळ बँककिं गमिील इलेक्ट्रॉननक चॅनेल सिंदलभात 

________. 

      अ) एटीएमची सुवविा 
      ब) इिंटरनेट बँककिं गची सुवविा 
       ) मोबाइल बँककिं गची सुवविा 
      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 

 

                                  युननट दोन 

                                   बँ  ठेवी 
1]  ेवायसी चा ववस्तार  ाय आहे? 

      अ) तुमचे कॅडेट र्ाणून घेण्िाची प्राककिा  

      ब) आर्पल्िा ग्राहकािंना र्ाणून घेण्िाची प्राककिा  

       ) आर्पला बातमीदार र्ाणून घेण्िाची प्राककिा  

      ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तरः ब) आपला ग्राह  जाणून घेण्याची प्राक या  



 

 2] चालू खातयातील शशल्ल  म्हणून वगी ृत  ेले आहे 

______. 

      अ) सिंकररत ठेव 

      ब) मुदत ठेव 

       ) मागणी ठेव  

      ड) मुदत ठेव 

उत्तरः  ) मागणी ठेव 

3] _______. िा प्रकारचे खाते अमिााद्रदत ठेवी / र्पैसे काढणे ला अनुमती देत े

      अ) बचत खाते   

      ब) चालू खात े

       ) आवती ठेव  

      ड) मुदत ठेव 

उत्तरः ब) चालू खात े

 

4] बँ   ेवायसी  रताना  ोनती  ागदपत्रे आवश्य  आहेत? 

      अ) छािाधचत्र 

      ब) ओळखीचा र्परुावा 
       ) र्पत्ता र्परुावा 
      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 
 

5] अशी ठेव ज्यामध्ये  ालाविी क िंवा वळेेच्या आिारे व्याज दरात चढउतार होउ श तो 
      अ) मुदत ठेव 

      ब) आवती ठेव 

       ) फ्लेक्सी डडर्पॉणिट 

      ड) मुदत ठेव 

उत्तरः सी) फ्लेक्सी डडपॉणिट 
 

6]  सामान्ित: खालीलर्पकैी कोणतिा बँका खातिात र्मा र्पैशावर व्िार् देत नाहीत 
      अ) बचत खात े

      ब) चालू खात े

       ) मुदत ठेव खात े



      ड) ओव्हरड्राफ्ट खात े

उत्तरः ब) चालू खात े

7] नामननदेशन _______ मध्ये  रता येत.े 
      अ) बचत बँक खात े

      ब) आवती ठेव खात े

       ) मुदत ठेव खात े

      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 
 

8] ोणतया प्र ारच्या ठेवीिंमध्ये जास्त व्याज दर शमळते? 

      a) चालू खाते  
      ब) बचत खात े

       ) मुदत ठेवी 
      ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही 
उत्तरः  ) मुदत ठेवी 
9] बँ ा ________ वर व्याज देतात. 
      अ) ठेवी 
      ब) कर्ा 
       ) दोन्ही (अ) आणण (बी) 
      ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही 
उत्तरः अ) ठेवी 
10] बँ  ________ वर व्याज घेत.े 
      अ) ठेवी 
      ब) कर्ा 
       ) दोन्ही (अ) आणण (बी) 
      ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही 
उत्तरः ब)  जव 

 

 
11]आवती ठेवीिंमध्ये __________. 

      अ) दरमहा एक ननक्ष्श्चत रक्कम र्मा केली र्ाते 
      ब) ठेवीचा कालाविी ननक्ष्श्चत कालाविी असतो 



       ) व्िार् एफडीआर दराने द्रदले र्ात े

      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 
 

12]बचत बँ ेच्या ठेवीिंवरील व्याज ददले जाते 
________. 

      अ) दरमहा 
      ब) त्रैमालसक 

       ) सहामाही 
      ड) वावषाक 

उत्तरः  ) सहामाही 
 

13]'प्रिानमिंत्री जन िन योजना' (पीएमजेडीवाय) 28 ऑगस्ट २०१.. रोजी भारताच्या पिंतप्रिानािंनी 
सुरू  ेले योजनेची थीम ___ आहे. 
      अ) अधिकाधिक लोकािंना आधथाक क्ष्स्थतीत आणणे  

      ब) शेतकर िािंना रोख अनुदान देणे 

       ) र्पैसेर्चिा मूल्िाबद्दल र्ागरूकता ननमााण करणे लोकािंना सोने खरेदी करण्िास 
प्रोतसाद्रहत  करतात 

      ड) लोकािंना भाग घेण्िासाठी रोख रक्कम प्रदान करणे म्िुर्चिअुल फिं ड बार्ार 

उत्तरः अ) अधि ाधि  लो ािंना आधथव  स्स्थतीत आणणे  

 

14] 'पिंतप्रिान जन' िन योजना ची टॅग लाइन  ाय आहे? 
       अ) खाता खोलो, र्पैसा बचाओ 

       ब) मेरा खाता भाग्ि वविाता 
        ) हमरा खाता भाग्ि वविाता 
       ड) सब का खाता सब का ववकास 

उत्तर:  ब) मेरा खाता भाग्य वविाता 
 

 
15]'प्रिानमिंत्री जन िन योजना' (पीएमजेडीवाय)  ें द् सर ारचा स्वप्न आहे. 
       अ) प्रतिकेाला ककमान एक बकँ खाते असणे 

       ब) लॉकर सुवविा लोकािंर्चिा मौल्िवान वस्तू ठेवण्िासाठी बकँ खात े

       c) प्रतिेक घरासाठी एक बँक खाते आणण बँकेला ककरकोळ नावािंची नावनोंदणी करण्िास  



       भववष्िात खाते उघडा 
       ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही 
उत्तरः अ) प्रतय ेाला क मान ए  बँ  खाते असणे   
 

16] 'प्रिानमिंत्री जन-िन योजना'_______ साठी सुरू  ेले आहे 

      अ) आधथाक स्थीती प्रोतसहन करणे 

      ब) मद्रहलािंर्चिा बचत-गटािंना प्रोतसाहन देणे 

       ) अर्पिंगािंना आधथाक मदत र्पुरववणे 

      ड) िेथे गरीब लोकािंना घरािंचे कर्ा उर्पलब्ि करुन देणे स्वस्त व्िार् दर 

उत्तर: अ) आधथव  स्थीती प्रोतसहन  रणे 

 

17]  _________ ठेवी आहेत जे ठरावव  मुदतीनिंतर परतफेड होतात  
. 
      अ) मागणी ठेवी  
      ब) वेळ ठेवी 
       ) फ्लेक्सी ठेवी 
      ड) आवती ठेवी 
उत्तरः ब) वेळ ठेवी 
 

 

 

 

पषृ्टठ 14 

                                                           युननट तीन 

                                         प्रगती: अमयावददत बँक िं ग उद्देश 

 

1]बँ  ________ च्या ववरूद्ि  जव देत नाही. 
      अ) सोन्िाचे दाधगन े

       ब) एलआिसी िोरण 

       ) लॉटरीचे नतककट 

      ड) एनएससी 
उत्तरः  ) लॉटरीचे नतक ट 

 



2] बँ  _________ साठी  जव देत नाही. 
      अ) र्पीक कर्ा 
      ब) लशक्षण कर्ा 
       ) गहृ कर्ा 
      ड) मद्िर्पान आणण र्ुगार 

उत्तर: ड) मद्यपान आणण जुगार 
 

3]  ोणती सिंस्था  जवदारास के्रडडट इनतहास प्रदान  रत े

      अ) लसबबल 

      ब) सीआिआि 

       ) एफआरबीआि 

      ड) आिआरडीए 

उत्तर: ड) आयआरडीए 

 

4]  साव ारािं डील  जव ________ आहेत. 
      अ) र्ास्त व्िार्दरासह 

      ब) िोग्ि द्रहशोब नाही 
       ) र्पारदशाकता नाही 
      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 
 

5]  जावची वळेेवर परतफेड  ेल्यास ________. 

      अ) चािंगली प्रनतष्ठा 
      ब) तणाव नाही 
       ) भववष्िात कर्ााची सहर् उर्पलब्िता 
      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 

 

 
6]  जावची डीफॉल्टर म्हणजे ________. 

      अ) कर्ााचे हप्ते भरणे नाही 
      ब) वाईट प्रनतष्ठा 
       ) बकेािदेशीर उर्पक्रम 



      ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही 
उत्तरः अ)  जावचे हप्ते भरणे नाही 
7] व्यापारी ________ पसिंत  रतात. 
       अ) कर्ा 
       ब) ओव्हरड्राफ्ट 

        ) रोख र्पत 

       ड) साउिं ड लेननिंग 

उत्तर:  बी) ओव्हरड्राफ्ट 

 

8]  जव चे सवावत महतवाचे ततव ________ आहे. 
      अ) सुरक्षा 
      ब) नफा 
       ) सुरक्षा 
      ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तरः अ) सुरक्षा 
 

9]ववननमय बबलाची सूट ________ आहे. 
      अ) स्वर्चछ आगाऊ 

      ब) सुरक्षक्षत आगाऊ रक्कम 

       ) सुरक्षक्षत आगाऊ  

      ड) हे सवा 
उत्तरः अ स्वर्चछ आगाऊ 

 

10] ओव्हरड्राफ्ट सुवविा िार ािंना ददली जात े
      अ) बचत खाते  
      ब) मुदत ठेवी एक / सी 
       ) चालू खात े

       ड) िा सवाांचा 
उत्तरः  ) चालू खात 

 

 
11] ____ ________ म्हणजे  ायवरत भािंडवलाच्या  जावचे ए  प्र ार आहे 

      अ) रोख र्पत प्रणाली 



      ब) ओव्हरड्राफ्ट 

       ) कर्ा प्रणाली 
      ड) बबलािंची खरेदी व सवलत 

उत्तर: अ) रोख पत प्रणाली 
 

 

12] _______  जव हे  जव आहे जे  ोणतीही सुरक्षा न घेता ददले जात े

            अ) सुरक्षक्षत 

            ब) असुरक्षक्षत 

             ) दोन्ही (अ) ककिंवा (बी) 
            ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तरः ब) असुरक्षक्षत 

 

13]       तयाच्या ग्राह ािंना ववशशष्टट मयावदा पयंत पैसे घेण्यास परवानगी देत े

अ) ओव्हरड्राफ्ट 

      ब) रोख र्पत 

       ) कर्ा प्रणाली 
      ड) बबलािंची खरेदी व सवलत 

उत्तर: ब) रोख पत 

 

 
 

                               युननट चार 
                        एजन्सी फिं क्शन: ट्रस्टीशशप 

 
1] बँ र ग्राह ािंच्या _______ म्हणून  ायव  रतो 
      अ) बकँर 

      ब) एर्िंट 

       ) व्िवस्थार्पकीि सलमती 
      ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तर: ब) एजिंट 

 

2] एजन्सीचा सिंबिंि खाशललप ैी  ोनासोबात येतो  



_____. 

      ए) एस्टोर्पेल 

      ब) अनुमोदन 

       ) गरर् 

      ड) वाणणज्ि 

उत्तर: ब) अनुमोदन 

 

3] खालीलपै ी  ोणते वविान चु ीचे आहे 

      अ) गरर् माध्िमातनू एर्न्सी सिंबिंि तिार केला र्ाऊ शकतो 
      ब) एस्टोर्पेलद्वारे एर्न्सी सिंबिंि तिार केला र्ाऊ शकतो 
       ) सवा एर्िंट्सना र्पैसे देण्िाचे अधिकार आहे 

      ड) ततृीि र्पक्ष आणण प्राचािा दरम्िान एर्िंट कािदेशीर सिंबिंि ननमााण करतो 
उत्तरः  ) सवव एजिं्सना पैसे देण्याचे अधि ार आहे 

 

 
4] यापै ी  ोनता अधि ार नादह  

      अ) र्ेव्हा एर्िंट नेहमीप्रमाणे वागतो तिार्चिा नोकरीचा अधिकार. 
             ब) र्ेव्हा वप्रक्ष्न्सर्पल एर्िंटला सूधचत करतात तेव्हा कािा करण्िाचा अधिकार. 
            ) र्ेव्हा एर्िंटचा वास्तववक अधिकार कािा करण्िाचा अधिकार असतो 
      ड) जेव्हा प्राचायव नतसयाव व्यक्तीचे प्रनतननधितव  रतात 

         एजिंटला  ायव  रण्याचा अधि ार असणारा पक्ष 

         खरिं तर तो नाही. 
 
 उत्तरः    डी) जेव्हा प्राचायव नतसयाव व्यक्तीचे प्रनतननधितव  रतात 

          एजिंटला  ायव  रण्याचा अधि ार असणारा पक्ष 

          खरिं तर तो नाही. 
 

5] एजिंट चे पुढील पै ी  ोणते ए   तवव्य नाही 
      अ) काळर्ी आणण कौशल्ि वार्परण्िाचे कताव्ि. 
      ब) कलमशन घेण्िाचे कताव्ि. 
       ) द्रहशेब ठेवण्िाचे कताव्ि 

      ड) द्रहतसिंबिंिाचा सिंघषा टाळण्िासाठी कताव्ि. 
उत्तरः ब)  शमशन घेण्याचे  तवव्य 



 

6]  खालीलपै ी  ोणते वविान च ुीचे आहे 

      अ) एकतर र्पक्षर्चिा मतृिनूे एर्न्सीसिंर्पुष्टात आणली र्ाऊ शकत े

      ब) एर्न्सी करार एक्सप्रेसद्वारे सिंर्पुष्टात आणली र्ाऊ शकत े

       ) एर्न्सी करार नेहमीच मुख्िाध्िार्पकाद्वारे समाप्त केले र्ाऊ शकते. 
 
      ड) एर्िंटची मानलसक असमथाता एर्न्सी सिंबिंि सिंर्पुष्टात आणु शकतो  

उत्तर:  ) एजन्सी  रार नेहमीच मुख्याध्याप ाद्वारे समाप्त  ेले जाऊ श ते. 
 

7] ________ एजन्सी हा सवावत सामान्य प्र ार आहे 

      अ) अर्पघाती 
      ब) एक्सप्रेस 

       ) प्रकट 

      ड) गलभात 

उत्तरः ब) एक्सप्रेस 

 

8]________. उघड एजन्सी देखील म्हणून सिंदशभवत आहे 
      अ) डीफॉल्टनुसार एर्न्सी 
      ब) एक्सप्रेस एर्न्सी 
       ) एस्टोर्पेलद्वारे एर्न्सी 
      ड) अधिकृत एर्न्सी 
उत्तरः  ) एस्टोपेलद्वारे एजन्सी 
 

9] मुख्याध्याप  एजिंटचे ________अनधि ृत  राराच्या  माध्यमातनू स्वी ार  रतात 

      अ) ववर्पिाास 

      ब) रॅलमकफकेशन 

       ) सबग्रोशन 

      ड) अनुमोदन 

उत्तर: ड) अनुमोदन 
 

 10] पुढील प ैी  ोणती पद्ित पक्षच्या  ृतयाद्वारे एजन्सी सिंबिंि सिंपुष्टटात आणते  
 

      अ) र्परस्र्पर करार 



      ब) वेळ ननघणे 

       ) एर्न्सी उद्देश साध्ि 

      ड) प्राचािाांची द्रदवाळखोरी 
उत्तर: ड) प्राचायांची ददवाळखोरी 
 

11] पुढील प ैी  ोणती पद्ित ायद्या द्वारे एजन्सी चे  ाम ाज सिंबिंि सिंपुष्टटात आणत नाही 
      अ) मुख्िाध्िार्पकािंची द्रदवाळखोरी 
      ब) र्परस्र्पर करार 

       ) मुख्िाध्िार्पक ककिं वा एर्िंट दोघािंचा मतृि ू

      ड) मुख्िाध्िार्पक ककिंवा एर्िंट एकतर वेडेर्पणा 
उत्तरः ब) परस्पर  रार 

 
 

12] मसुदा प्राप्त तयावसह बँ रािंचे सिंबिंि 

           अ) ववश्वस्त व लाभाथी 
           ब) ड्रॉ आणण ड्रॉ 
       ) र्परवानािारक व र्परवानािारक 

      ड) ततव आणण एर्िंट 

उत्तरः अ) ववश्वस्त व लाभाथी 
 

13] जेव्हा बँ ा तयािंच्या ग्राह ािंचे एजिंट म्हणून  ाम  रतात तेव्हा तयाला .......... म्हणतात .  
      अ) प्राथलमक कािा 
      ब) सामान्ि उर्पिोधगता कािा 
       ) एर्न्सीची काि े

      ड) दयु्िम कािा 
उत्तर: सी) एजन्सीची  ाय े

 

14] ग्राह च्या वतीने ब ँ तयािंचे ववज बबल भरने हे  ायव म्हनजे  
      अ) प्राथलमक कािा 
      ब) सामान्ि उर्पिोधगता कािा 
       ) एर्न्सीची काि े

      ड) दयु्िम कािा 
उत्तर:  ) एजन्सीची  ाय े



 

15]  बँ सवचा हक्  ________ आहे. 
      अ) सवासािारण कर्ा 
      ब) ववलशष्ट हक्क 

       ) नकारातमक उर्पग्रह 

      ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तरः अ) सववसािारण  जव 
 

 16]  जर एखादा ववश्वस्त ववश्वासाचा भिंग  रीत असेल तर ________. 

      अ) तिािंनी हरवलेल्िा मालमते्तस र्पूवावत करणे आवश्िक आहे 

      ब) लाभार्थिाांना तिािंर्चिा नकुसानीची भरर्पाई द्िा 
       ) तिािंर्चिा नुकसानीसाठी नुकसान भरर्पाई द्िा 
      ड) वार्वी व वार्वी नुकसान भरर्पाई द्िा 
उत्तरः अ) तयािंनी हरवलेली मालमत्ता ट्रस्ट इस्टेटला पनुसंचनयत  ेली पादहज े

 

                                 
 

                                 युननट पाच 

                              ऑनलाईन बँक िंग 

 

 

 

1] ई ‐ बँक िं गला ______ म्हणून देखील ओळखले जाते. 
      अ) एटीएम 

      ब) नटे बँककिं ग 

       ) र्पारिंर्पाररक बँककिं ग 

      ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तर: बी) नेट बँक िं ग 

 

2] ववश्व व्यापी जाळे पढुीलपै ी  ोण ननयिंबत्रत  रत े

      अ) िुननव्हसाल बँककिं ग 

      ब) व्हर्चिुाअल बँककिं ग 

       ) घाऊक बँककिं ग 

      ड) िार्पकैी काहीही नाही 



उत्तरः ब) आभासी बँक िं ग 

 

3] इलेक्ट्रॉनन  आधथव  व्यवहार  ोणतया प्र ारचे बँक िं ग मिे  ेले जातात? 

 

      अ) ई-बँककिं ग 

      ब) POS बँककिं ग 

       ) एम-बँककिं ग 

      ड) िुननव्हसाल बँककिं ग 

उत्तरः अ) ई-बँक िं ग 

4] _________ म्हणजे इलेक्ट्रॉनन  माध्यमाने ननिी हस्तािंतररत  रणे 

   
      अ) एम-बँककिं ग 

      ब) ओ-बँककिं ग 

       ) ई-बँककिं ग 

      ड) बँककिं ग 

उत्तरः  ) ई-बँक िं ग 

 

5] इिंटरनटे बँक िं ग म्हणजे _________ होय. 
      अ) इिंटरनेटद्वारे खाते चालवणे 

      ब) एटीएमद्वारे खाते उघडणे 

      c) दोन्ही (अ) आणण (बी) 
      ड) वरीलर्पैकी कोणतेही नाही 
उत्तरः अ) इिंटरनेटद्वारे खाते चालवणे 

 

6] र्पुढीलर्पकैी कोणती ई- बँककिं गचे प्रकार आहेत 

      i) इिंटरनेट बँककिं ग 

      ii) टेललफोन बँककिं ग 

      iii) इलेक्ट्रॉननक चेक रूर्पािंतरण 

      iv) इलेक्ट्रॉननक बबल देि 

      v) थेट ठेव 

      अ) i, ii, iii आणण iv 

      ब) ii, iii, iv आणण v केवळ 

       ) i, iii, iv आणण v फक्त 



      ड) वररल सवा  

उत्तरः ड) वररल सवव  
 

7] सॉफ्टवेअर आणण मादहतीचे सिंयोजन सुरक्षा आणण मादहती प्रदान  रण्यासाठी डडिाइन  ेलेल े

पेमेंटला  ाय म्हणतात? 

      अ) डडक्ष्र्टल वॉलेट 

      ब) र्पॉर्प अर्प अ ॅड 

       ) खरेदी सूचीत 

      डी) कूटबद्िीकरण 

उत्तर: अ) डडस्जटल वॉलटे 

 

8] सुरक्षक्षततेच्या रूपात  ोणती यिंत्रणावापरली जात नाही? 

      अ) कूटबद्िीकरण 

      ब) कक्रप्टोग्राफी 
       ) वॉलेट्स 

      डी) डडक्ष्र्टल स्वाक्षरी 
उत्तरः  ) वॉले् स 

 

9]  ओटीपी म्हणजे _________. 

      अ) वन टाइम र्पासवडा 
      ब) वेळेवर प्रकक्रिा 
       ) वन टाइम प्रोसेसर 

      ड) काहीही नाही 
उत्तरः अ) वन टाइम पासवडव 
 

10]  के्रडडट  ाडव म्हणजे ________ म्हणून ओळखल ेजाणारे  ाडव 
      अ) प्लाक्ष्स्टक काडा 
      ब) काडा र्पैसे 
       ) र्पैशािंनी भरलेली प्लाक्ष्स्टक काडे 

      ड) वरील सवा 
उत्तरः अ) प्लास्स्ट   ाडे 

 

10]  इलेक्ट्रॉनन  पेमेंट शसस्टम चे ववववि सािने  ोणती आहेत? 



      अ) के्रडडट काडा 
      ब) एटीएम काडा 
       ) डेबबट काडा 
      ड) स्माटा काडा 
      ई) वरील सवव    
उत्तर: ई) वरील सवव    
 

11] खालीलप ैी  ोनता तपशशल के्रडडट  ाडव वर असतो  
. 
      अ) काडािारकाचे नाव 

      ब) काडा क्रमािंक 

       ) वैिता तारीख 

      ड) वरील सवा 
उत्तर: ड) वरील सवव 
 

12]  ________ फक्त ए  पैसे हस्तािंतरण यिंत्रणा आहे 

      अ) र्पेटीएम 

      ब) एअरटेल मनी 
       ) एमर्पेसा 
      ड) भीम 

उत्तर: ड) भीम 

 

 13] आता खरेदी  रा आणण निंतर पैसे भरा  ोणतया प्र ारचे  ाडव  

      अ) डेबबट काडा 
      ब) रुर्पे काडा 
       ) के्रडडट काडा 
      ड) हे सवा 
उत्तरः सी) के्रडडट  ाडव 
 

14]  आयव्हीआर म्हणजे ________. 

      अ) र्परस्र्परसिंवादी आवार् प्रनतसाद 

      ब) इिंटरनेट आवार् प्रनतसाद 

       ) हे सवा 



      ड) िार्पकैी काहीही नाही 
उत्तर: अ) परस्परसिंवादी आवाज प्रनतसाद 

 


