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પ્રશ્નોત્તરી : નીચ ેઆપલેા પ્રશ્નોના સાચા જવાબ સામ ે(√) કરો : 

1. આપણે આપણી બચત બઁકમાાં રાખવી જોઇયે કારણ 

કે : 

a) સુરક્ષિત છે 

b) વ્યાજ મળે છે 

c) ગમે ત્યારે ઉપાડી શકાય છે  

d) ઉપર ના બધાજ  

2. બઁક __________  સામે લોન નથી આપતી . 

a) સોનાના દાગીના 

b) એલઆઇસી પોક્ષલસી 

c) લોટરી ટટટકટ 

d) એનએસસી 

3. ભારતમાાં વધુ માાં વધુ શાખા ધરાવતી બઁક 

a) ટરઝવવ બઁક ઓફ ઈક્ષડડયા 

b) સ્ટેટ બઁક ઓફ ઈક્ષડડયા 

c) પાંજાબ નેશનલ બઁક  

d) બઁક ઓફ બરોડા 

4. રૂ 100 ની ચલણી નોટો પર કોની સહી હોય છે? 

a) પ્રધાન માંત્રી  

b) નાણાાં પ્રધાન  

c) આરબીઆઇ ગવનવર  

d) ઉપર માાં થી કોઈ ની નહીં 

5. એટીએમ પાસવડવ કેવી રીતે રાખશો.. 

a) પોતાની ડાયરીમાાં 

b) ઓટફસ ની ડાયરીમાાં 

c) યાદ રાખો 

d) ઉપરના બધા 

6. એટીએમ પાસવડવ કોને આપશો/ કહેશો/જણાવશો. 

a) બાળકોને 

b) આજ્ાાંટકત પુત્રને 

c) આજ્ાાંટકત પુત્રીને 

d) ઉપર માથી કોઈ ને નહીં 

7.  નોક્ષમનેશન ___________ ખાતા માાં થઈ શકે છે. 

a) બચત ખાતા  

b) ટરકરરગ ખાતા  

c) ટફક્સ ટડપોસીટ ખાતા 

d) ઉપરના બધા માાં 

 

8. આરબીઆઇ ના હાલ ના ગવનવર કોણ છે 

a) ડ ક ક્ષમત્તલ 

b) કે સી ચક્ર્બતી 

c) રઘુરામ રાજન 

d) મોડટેક સસઘ 
 

9.  ક્ષચડહ /ક્ષનશાન શેનુાં છે ? 

a) પ્રધાન માંત્રી જન-ધન યોજના 

b) સેડરલ બઁક ઓફ ઈક્ષડડયા 

c) બઁક ઓફ બરોડા 

d) ઉપરોકત કોઈ નહીં 
 

10.  બચત ખાતુાં ખોલવા માટે ઓછા માાં ઓછી કેટલી 

ઉમર હોવી જોઇયે? 

a) 8 વર્વ 

b) 10 વર્વ 

c) 12 વર્વ 

d) ઉપર માથી કોઈ નહીં 
 

11. બઁક ___________ માટે લોન આપતી નથી . 

a) ખેતી લોન 

b) ક્ષશિણ લોન 

c) મકાન/ઘર  લોન  

d) દારૂ પીવા અને જુગાર રમવા માટે 

 

12.  કેવાયસીનો મતલબ શુાં છે? 

a) તમારા ગ્રાહકને જાણો 

b) તમારા પાત્રને જાણો 

c) ઉપરોક્ત બાંને 

d) ઉપરમાથી કોઈ નહીં 
 

13.  શાહુકાર પાસેથી લોન એટ્લે .. 

a) વધારે વ્યાજનો દર 

b) યોગ્ય ગણતરી વગર  

c) પારદર્શશતા ક્ષવનાનુાં 

d) ઉપરનુાં બધુ 
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14.  ATM એટ્લે.. 

a) એની ટાઈમ મની 

b) ઓલ ટાઇમ મની 

c) ઓટોમટેડ ટેલર મશીન  

d) કોઈ નહીં 

15.  સમયસર લોન પરત ચૂકવવાથી થતાાં ફાયદા 

a) સારી છબી 

b) ઉપાક્ષધ નહીં 

c) ભક્ષવષ્ય માાં સરળતાથી લોન મળી શકે 

d) ઉપોરકત બધૂ 

16.  બઁક લોન લઈ પરત ના કરવી એટ્લે.. 

a) ક્ષનયક્ષમત હપ્તા ના ભરવા 

b) ખરાબ છાપ 

c) ખોટી પ્રવૃક્ષત્ત 

d) ઉપર ના બધા 

17.  જીવન વીમો એટ્લે.. 

a) માણસ નો / વ્યક્ષક્ત નો વીમો 

b) ઢોર  નો વીમો 

c) મશીન નો વીમો 

d) ઉપરના બધા જ 

18.  સામાડય વીમો ________ માટે લેવામાાં આવે છે. 

a) આગ 

b) ચોરી 

c) લૂટફાટ  

d) ઉપરોક્ત બધુ જ 

19.  આધાર કાડવ એટ્લે.. 

a) 12 આાંકડા નો નાંબર વાળુાં કાડવ 

b) UIDAI દ્વારા આપવામાાં આવેલ ઓળખ પત્ર 

c) ઉપરના 1 અને 2 

d) ઉપર માથી કોઈ પણ નહીં 

 

20.   E OR S એટ્લે ... 

a) Either or survivor 

b) East or south 

c) Easy or swift 

d) ઉપર માથી કોઈ નહીં 

 

21.  ચલણી નોટ પર ________ પ્રક્ષતબાંક્ષધત છે. 

a) રાજકીય લખાણ/મેસેજ 

b) ધાર્શમક લખાણ/મેસેજ 

c) વ્યક્ષક્તગત લખાણ/મેસેજ 

d) ઉપર ના બધાજ  

22.  PPF એટ્લે.... 

a) પેડશન પ્લાસનગ ફાંડ 

b) પસવન હેસવગ પેડશન ફેસીલીટી 

c) પક્ષલલક પ્રોક્ષવડડટ ફાંડ 

d) પરમેનડટ પ્રેક્ષક્ટશ્નસવ ફોરમ 

23.  આરબીઆઇ દ્વારા વધુ માાં વધુ કેટલા રૂક્ષપયાની 

નોટ બહાર પાડવા માાં આવે છે ? 

a) રૂ 100 

b) રૂ 500 

c) રૂ 1000 

d) રૂ 10000 

24.  NRI એટ્લે ...... 

a) નોન રૂરલ ઇડડીવીડ્યુઅલ 

b) નોન રૂરલ ઇક્ષમગ્રડટસ  

c) નોન રેસીડડટ ઇંટડયન 

d) ઉપર માથી કોઈ નહીં 

25.  PAN એટ્લે..... 

a) એક પ્રકાર નુાં વાસણ 

b) પ્રાથક્ષમક ખાતા નાંબર 

c) કાયમી ખાતા નાંબર 

d) ઉપરમાથી કોઈ નહીં 

26.  હાલ ના ભારત સરકારના કેક્ષડિય નાણાાં માંત્રી કોણ 

છે ? 

a) શ્રી અરુણ જેટલી 

b) શ્રી રાજનાથ સસહ 

c) શ્રી મનોહર પાટરકર 

d) શ્રી સુરેશ પ્રભુ 

27.  બઁક __________ માટે લોન આપે છે. 

a) મકાન 

b) ક્ષશિણ 

c) કાર 

d) આપેલ બધા માટે 
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28.  કઈ ચલણી નોટોમાાં સુરિા તાર હોય છે ? 

a) રૂ 50 

b) રૂ 100 

c) રૂ 500 

d) ઉપરોકત બધા  

29.  રૂક્ષપયા સાચવવાની સૌથી સુરક્ષિત જગ્યા કઈ ? 

a) જમીનમાાં ખાડો ખોદી મૂકવા 

b) લોખાંડના ડલબા માાં  

c) બઁક માાં  

d) શાહુકાર પાસે 

30.  સોના ચાાંદીના દાગીના/ઘરેણાાં બઁકના લોકર માાં 

રાખવાથી શુાં ફાયદો થાય ? 

a) સુરક્ષિત છે 

b) ચોરાઈ જવાનો ભય નથી 

c) ઉપરોક્ત બાંને 

d) ઉપર માાંથી કોઈ નહીં 

31. ચલણી નોટો કોના દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવે છે? 

a) ટરઝવવ બઁક ઓફ ઈક્ષડડયા 

b) નાબાડવ  

c) કેડિ સરકાર 

d) જાહેર િેત્રની બેંકો 

32.  ચલણી ક્ષસક્કા કોના દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવે 

છે ? 

a) કેડિ સરકાર 

b) ટરજવવ બઁક ઓફ ઈક્ષડડયા 

c) સ્ટેટ બઁક ઓફ ઈક્ષડડયા 

d) નાબાડવ 

33.  બઁક પાસ બૂક એટ્લે  

a) બઁક દ્વારા અપાતી ખાતાની ચોપડી 

b) બઁક ખાતાનાાં વ્યવહારોની ક્ષવગત  

c) બઁકના ખાતામાાં પડેલી રકમ દશાવવે 

d) ઉપરનુાં બધુ જ  

34.  બઁક ____________ ઉપર વ્યાજ આપે છે  

a) જમા મુકેલ રકમ પર 

b) લોન પર 

c) ઉપરોકતા બાંને પર 

d) ઉપરોકત કોઈ પણ નહીં 

35. બઁક ______ પર વ્યાજ લે છે . 

a) જમા મુકેલ રકમ પર 

b) લોન પર 

c) ઉપરોકતા બાંને પર 

d) ઉપરોકત કોઈ પણ નહીં 

36.  શૈિક્ષણક લોનમાાં  

a) ક્ષશિણ ફી અને ખચવનો સમાવેશ થાય છે 

b) કોસવ/અભ્યાસ પૂરો થયા બાદ પરત ચુકવણી 

c) ભારત અને ક્ષવદેશમાાં ક્ષશિણ માટનેી લોન 

d) ઉપરોકતા બધા માટે 

37.  ક્ષબઝનેસ કોરસ્પોંડાંટ એટ્લે .... 

a) એવો પ્રક્ષતક્ષનક્ષધ જે બઁક વતી બૅસડકગ 

સગવડો આપે  

b) ધાાંધકીય પ્રક્ષતક્ષનક્ષધ 

c) રૂક્ષપયા ધીરનાર શાહુકાર  

d) ઉપર માથી કોઈ નહીં 

38.   ઇડટરનેટ બૅસડકગ એટ્લે ... 

a) ઇડટરનટે દ્વારા ખાતાનુાં પટરચાલન 

b) ATM મારફત બેંક ખાતુાં ખોલવુાં 

c) (a) અને (b) બાંને 

d) ઉપર માાંથી કોઈ નહીં 

39.   એક વાર નામાાંકન કયાવ પછી... 

a) તે રદ ન થઈ શકે 

b) રદ થઈ શકે  

c) તેમાાં ફેર બદલ ના થઈ શકે  

d) ઉપરમથી કોઈ નહીં 

40.  બઁક માાં કોણ ખાતુાં ખોલાવી શકે ? 

a) ભારતીય નાગટરક 

b) ભારત બહાર ના નાગટરક 

c) અભણ 

d) ઉપરોક્ત બધાજ. 

41.  PAN નાંબર શા માટે જરૂરી છે ? 

a) 50,000/- થી ઓછી જમારાક્ષશ 

b) 1,00,000/- થી વધારે જમારાક્ષશ  

c) 50,000/- કે તેથી વધુ જમા રાક્ષશ માટે   

d) ઉપરોક્ત બધાજ . 
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42. TDS એટલે શુાં ? 

a) ટાઈમ ટડપોક્ષઝટ સ્કીમ 

b) ટોટલ ટડપોક્ષઝટ સ્કીમ 

c) ટેિ ટડડક્ટેડ એટ સોસવ 

d) ઉપરમાથી કોઈ નક્ષહ  

43. ચેક ની વધુ માાં વધુ રકમ કેટલી? 

a) રૂ।. ૧૦૦ કરોડ 

b) કોઈ ક્ષલક્ષમટ નથી 

c) રૂ।. ૧ કરોડ  

d) ઉપરમાથી કોઈ નક્ષહ 

44.  બેંક ડ્રાફ્ટ કોણ બનાવી શકે? 

a) પ્રાઇવેટ બેંકો 

b) ગ્રામીણ બેંકો 

c) સરકારી બેંકો 

d) ઉપરોક્ત બધાજ 

45. સ્વ સહાય જુથ ( SHG) માાં કોનો સમાવેશ થાય છે ? 

a) 5 થી 20 લોકોનુાં જૂથ 

b) ક્ષનયક્ષમત બચતની આદત ધરાવનારા  

c) ગ્રૂપના લોકો એકબીજા જોડે ક્ષધરાણની આપ-લે કરે 

d) ઉપરોક્ત બધાજ 

 

46. ચેકનુાં ચૂકવણાં કોણ અટકાવી/રોકી શકે ? 

a) લાભાથી 

b) નામાાંટકત 

c) ખાતેદાર / ચેક લખનાર 

d) ઉપરોક્ત બધાજ 

47. એકાઉડટ પેયી ચેક ક્યાાં વટાવી શકાય ? 

a) રોકડ કાઉડટર ઉપર 

b) ATM 

c) બેંકમાાં ખાતામાાં જમા કરીને 

d) ઉપરમાથી કોઈ નક્ષહ 

48. ટરકરરગ ખાતામાાં  

a) દર મક્ષહને ક્ષનક્ષશ્ચત રકમ જમા કરવી  

b) જમા કરવાનો સમય ગાળો ક્ષનક્ષશ્ચત હોય છે 

c) ટફક્સ્ડ ટડપોક્ષજટ નો વ્યાજ દર ચૂકવવામાાં આવે છે 

d) ઉપરોકત બધા જ 

49. જ્યારે નોક્ષમનશન કરવામાાં આવે ત્યારે નૉક્ષમની (વારસદાર) 

ની સહી ક્યાાં જરૂરી હોય છે? 

a) ખાતા ખોલવાનુાં ફોમવ  

b) નોક્ષમનેશન ફોમવ 

c) એટફડેક્ષવટ  

d) ઉપરમાથી એકેય નહી. 

50. બચત ખાતા માાં જમા રકમ પર વ્યાજ ક્યારે મળે છે? 

a) માક્ષસક 

b)  ક્ષત્ર માક્ષસક  

c) અધવ વાર્શર્ક  

d) વાર્શર્ક 

51. રદ્દી મુિણ/ચલણી નોટ 

a) ને બાળી નાખવામાાં આવે છે 

b) ને ફેંકી દેવામાાં આવે છે 

c) બેંકમાાં બદલી આપવામાાં આવે છે  

d) ઉપરમાથી એકેય નહી. 

52. ATM નો ઉપયોગ  

a) રોકડ ઉપાડવા માટે  

b) ખાતાની માક્ષહતી  

c) ખાતાની ક્ષવગત  

d) ઉપરના બધા  

53. બેંક કાઉડટર ઉપર નકલી નોટ ની જાણ થતાાં  

a) ગ્રાહકને પરત કરી દેવી  

b) સાચી નોટમાાં બદલી આપવી  

c) ખાતામાાં જમા કરી દેવી 

d) નોટ લઈ લેવી અને તેની રસીદ આપવી 

54. મુદતી થાપણ  

a) પાકતી તારીખ પેહલા ઉપાડી સકતી નથી 

b) પાકતી મુદતે જ મળી શકે 

c) પાકતી મુદત પેહલા આપી શકાય 

d) ઉપરના બધા  
 

55. બાાંધી મુદત ઉપર ચક્રવૃક્ષદ્ધ વ્યાજ  

a) માક્ષસક  

b) ક્ષત્ર માક્ષસક  

c) અધવ વાર્શર્ક  

d) વાર્શર્ક 
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56. લોકરમાાં રાખેલ ચીજ-વસ્તુની જાણકારી  

a) ફક્ત ભાડે રાખનારને હોય છે  

b) ફક્ત બેંકને હોય છે  

c) બાંને ને હોય છે  

d) એકેય નહી  

57. જો લોકરનુાં ભાડુાં ભરવામાાં ન આવે તો બેંક  

a) લોકરને સીલ કરી શકે  

b) લોકરનો વ્યવહાર બાંધ કરી શકે 

c) અગાઉ નોટટસ આપને લૉકર તોડીને ખોલી શકે છે  

d) ઉપરના બધા 

58. MGNREGS એટ્લે   

a) મહાત્મા ગાાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્પ્્યોયમેંટ જનરેશન 

સ્કીમ  

b) મહાત્મા ગાાંધી નુટરીશન રૂરલ એમ્પ્પ્્યોયમેંટ જનરેશન 

સ્કીમ  

c) મહાત્મા ગાાંધી નેશનલ રૂરલ એમ્પ્પ્્યોયમેંટ ગેરાંટી સ્કીમ  

d) ઉપર માાંથી કોઈ નહીં 

59. મુદતી થાપણ ની વધુમાાં વધુ સમય મયાવદા કેટલી હોય છે? 

a) ૫ વર્વ 

b) ૭ વર્વ 

c) ૮ વર્વ 

d) ૧૦ વર્વ 

60. રૂપે ડેક્ષબટ કાડવ શુાં છે?  

a) સામાડય ડેક્ષબટ કાડવ 

b) નેસનલ પેમેડટ કોપોરશન દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાાં આવે છે. 

c) બધાજ ATM અને POS મશીનમાાં સ્વીકારાય છે  

d) ઉપરના બધા 

61. PMJDY ખાતામાાં રૂ। ૫૦૦૦ નો ઓવરડ્રાફ્ટ કોને ઉપલલધ 

છે ? 

a) ૬ મક્ષહના સુધી ખાતામાાં સાંતોર્કારક વ્યવહાર  

b) કુટુાંબદીઠ એક વ્યક્ષક્તન/ેખાતામાાં  

c) ૧૮-૬૦ વર્વના વયમાયાવદાના ગ્રાહકોને  

d) ઉપરના બધા 

62. ડાઇરેક્ટ બેક્ષનટફટ રાડસફર શુાં છે ? 

a) માલ ઉપર રોકડ કક્ષમશન  

b) બેંક દ્વારા ક્ષધરાણ  

c) લાભાથીને બેંક ખાતા માાં સીધીજ સહાય/સબક્ષસડી જમા 

આપવી  

d) ઉપરમાથી એકેય નહી. 

63. આધાર નાંબર આરોપણ એટ્લે શુાં ? 

a) આધાર નાંબરને બેંક ખાતા સાથે જોડવો 

b) ડુક્ષપ્લકેટ આધાર કાડવ કઢાવવુાં  

c) આધાર કાડવ ને રાડસફર કરવુાં 

d) ઉપર નુાં કોઈ નહીં 

64. PMJDY સાથે કયા લાભ સાંકળાયેલા છે? 

a) અકસ્માત વીમો રૂ 100000/- 

b) જીવન વીમો રૂ 30000/- 

c) ખાતા માાં રૂ 5000 નો ઓવેરડ્રાફ્ટ 

d) ઉપર ના બધા જ  

65. PMJDY માાં કોણ ખાતુાં ખોલાવી શકે? 

a) સગીર કે જેની ઉમર 10 વર્વ કે  તેથી વધારે હોય 

b) ઘર ની એક માત્ર સ્ત્રી સભ્ય 

c) કુટુમ્પ્બ ની મુખ્ય વ્યક્ષક્ત 

d) ઉપર ના બધા જ  

66. બઁક ક્ષમત્ર કોણ છે? 

a) એવી વ્યક્ષક્ત જેને બઁક ના પ્રક્ષતક્ષનક્ષધ તરીકે ક્ષનમણૂક કરવા 

માાં આવી છે 

b) બઁક નો અગત્ય નો ગ્રાહક 

c) શાખા નો સુરિા કમવચારી 

d) ઉપર માાં થી કોઈ પણ નહીં 

67. બઁક માાં  “લઘ ુખાતા“ માાં વધુ માાં વધુ કેટલી રકમ જમા રાખી  

શકાય? 

a) રૂ 30000 

b) રૂ 40000 

c) રૂ 50000 

d) ઉપર માાં થી કોઈ નહીં 
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68. બુક્ષનયાદી બચત ખાતા માાં કયા પ્રકારની સેવા ક્ષન: શુ્ક 

ઉપલલધ છે? 

a) NEFT/RTGS મારફત જમા થતી રકમ 

b) કોઈ પણ પ્રકાર ના વાર્ીક શુ્ક વગર અપાતા એટીએમ / 

ડેક્ષબટ કાડવ  

c) મક્ષહના માાં 4 વખત ઉપાડ ( એટીએમ સક્ષહત)  

d) ઉપર ના બધા જ 
 

69. બીએસબીડી ખાતુાં ખોલવા માટે ડયૂનતમ કેટલી રકમ જરૂરી 

છે ? 

a) રૂ 100 

b) કોઈ ડયૂનતમ રકમ ની જરૂર નથી 

c) રૂ 1000 

d) રૂ 500 

70. અટલ પેડસન યોજના શુાં છે ?  

a) અસાંગઠીત િેત્ર ના લોકો ને સામાક્ષજક સુરિા પૂરી પાડવી 

b) કામદારો ને ટરટાયરમેંટ માટે ફરક્ષજયાત બચત માટે 

પ્રોત્સાહન  

c) 60 વર્વ ની ઉમરે ટફક્સ્ડ પેડસન  

d) ઉપર ના બધા જ  

71. પ્રધાન માંત્રી સુરિા વીમા યોજના  શુાં છે ? 

a) વ્યક્ષક્ત નો અકસ્માત મૃત્યુ સામે વીમો 

b) જીવન વીમો 

c) રૂ 5000 સુધી ઓવરડ્રાફ્ટ 

d) ઉપર નુાં  કોઈ નહીં 

72. પ્રધાન માંત્રી જીવન જ્યોક્ષત વીમા યોજના શુાં છે ? 

a) રૂ 200000 સુધી નો જીવન વીમો 

b) આકક્ષસ્મક મૃત્યુ સામે વીમો 

c) ઉપર ના બાંને 

d) ઉપર ના કોઈ નહીં 

73. કયા પ્રકારના ખાતા માાં વધુ વ્યાજ મલે છે ? 

a) ચાલુ ખાતુાં 

b) બચત ખાતુાં 

c) ટફક્સ્ડ ટડપોક્ષજટ ખાતુાં 

d) ઉપર ના કોઈ નહીં 

74. પ્રધાન માંત્રી સુરિા વીમા યોજના (PMSBY) માાં આકક્ષસ્મક 

મૃત્યુ સામે વધુ માાં વધુ કેટલા રૂ નુાં વળતર મળે છે ? 

a) રૂ 100000 

b) રૂ 200000 

c) રૂ 300000 

d) ઉપર ના કોઈ નહીં 

 

75. ચેક ની મહત્તમ સમય મયાવદા  કેટલી છે ? 

a) ચેક ની તારીખ થી 4 મક્ષહના  

b) ચેક ની તારીખ થી 3 મક્ષહના  

c) ચેક ની  તારીખ થી 1 મક્ષહનો 

d) અમયાવટદત સમય માટે. 

 

76. PMSBY માાં અધવ ક્ષવકલાાંગતા માાં કેટલુાં વળતળ મળવા પાત્ર 

છે? 

a) રૂ। ૫૦,૦૦૦/- 

b) રૂ। ૧ લાખ 

c) રૂ। ૨ લાખ  

d) આમાથી એકેય નહીં  

 

77. અભણ વ્યક્ષક્તને ડેક્ષબટ કાડવ મળી શકે? 

a) ના  

b) હા  

c) ફક્ત જોઇડટ ખાતુાં હોય તોજ  

d) ફક્ત ફેક્ષમલીના મુખીયાને  

 

78. અટલ પેડસન યોજનામાાં ક્ષનયક્ષમત પેડસન લઈ શકાય? 

a) રૂ। ૧,૦૦૦/-,  રૂ। ૨,૦૦૦/-,  રૂ। ૩,૦૦૦/-,          

રૂ। ૪,૦૦૦/-,  રૂ। ૫,૦૦૦/-,   

b) રૂ। ૨,૦૦૦/-,  રૂ। ૩,૦૦૦/-,  રૂ। ૪,૦૦૦/-,         

રૂ। ૫,૦૦૦/-, રૂ। ૬,૦૦૦/- 

c) રૂ। ૫૦૦/-, રૂ। ૧,૦૦૦/-,  રૂ। ૨,૦૦૦/-,              

રૂ। ૩,૦૦૦/-,  રૂ। ૪,૦૦૦/- 

d) ઉપરનુાં કોઈપણ નહીં. 
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79. પ્રધાન માંત્રી જન ધન યોજનામાાં ૩૦,૦૦૦/- નો જીવન 

વીમાનો  લાભ ________ સમયગાળા દરમ્પ્યાન ખાતુાં 

ખોલવેલ હોય તેમણે મળી શકે.   

a) ૧૫-૮-૨૦૧૫ માાં 

b) ૨૬/૦૧/૨૦૧૫ માાં  

c) ૧૫/૦૮/૨૦૧૪ થી ૨૬/૦૧/૨૦૧૫ વચ્ચેના 

ખાતાઓમાાં  

d) ઉપરનુાં કોઈપણ નહીં. 

 

80. પ્રધાન માંત્રી જન ધન યોજનામાાં ૩૦,૦૦૦/- ના જીવન 

વીમાાંનો લાભ _________ને નથી મળતો   

a) કેડિ સરકાર / રાજ્ય સરકાર / સરકારી એકમો / બેંકના 

કમવચારીઓને  

b) ઇડકમટેિ કરદાતાઓને  

c) આમ આદમી વીમા યોજનાના લાભાથીઓ  

d) ઉપરના બધા 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

જવાબો : 

 

 

 

 

Qt. An. Qt. An. Qt. An. Qt. An. 

1 d 21 d 41 c 61 d 

2 c 22 c 42 c 62 c 

3 b 23 c 43 b 63 a 

4 c 24 c 44 d 64 d 

5 c 25 c 45 d 65 d 

6 d 26 a 46 c 66 a 

7 d 27 d 47 c 67 c 

8 c 28 d 48 d 68 d 

9 a 29 c 49 d 69 b 

10 b 30 c 50 c 70 d 

11 d 31 a 51 c 71 a 

12 a 32 a 52 d 72 a 

13 d 33 d 53 d 73 c 

14 c 34 a 54 c 74 b 

15 d 35 b 55 b 75 b 

16 a 36 d 56 a 76 b 

17 a 37 a 57 d 77 b 

18 d 38 a 58 c 78 a 

19 c 39 b 59 d 79 c 

20 c 40 d 60 d 80 d 
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Q1. PMMY એટલે છું?     

a) પ્રધાનમતં્રી મની યોજના  

b) પ્રધાનમતં્રી મદુ્રા યોજના  

c) પ્રાઇમરી મની મારે્કટ યોજના  

Q2. PMMY હઠેળ મળવા પાત્ર મહત્તમ લોન રકમ કેટલી છે?

   

a) ` 5.00 લાખ  

b) ` 10.00 લાખ  

c) ` 50.00 લાખ  

Q3. “શિશ”ુ શે્રણીમાું કેટલી લોન મેળવી િકાય છે?    

a) ` 10,000/-  

b) ` 50,000/-  

c) ` 1,00,000/-  

Q4. ` 5 લાખની લોન કઈ શે્રણીમાું આવરી લેવામાું આવે છે?  

a) શિશ ુ

b) કર્કિોર  

c) તરુણ  

Q5. કયાું હતે ુમાટે મદુ્રા લોન મેળવી િકાય, જેથી _____  
સુંબુંશિત કોઈપણ પ્રવશૃત્ત કરી િકાય છે?    

a) ઉત્પાદન, પ્રોસેશસિંગ, ટે્રક િંગ, સશવિશસસ 

b) પસસનલ લોન  

 c)  પ્રાઇમરી અથવા સેર્કન્ રી મારે્કટમા ંિેર, 
 ર્કોમોક ટીઝના રોર્કાણ માટે  

Q6. PMMY લોન કયાું હતે ુમાટે આપવામાું આવે છે? 

a) આવર્ક ઊભી ર્કરવા માટે 

b) વપરાિ માટે  

c) ઉપરના બનં ેમાટે  

Q7. PMMY હઠેળ MSE લોન લેવા બેંકોમાું કઈ કોલેટરલ / 
શસક્યોરરટીઝ રાખવામાું આવે છે?    

 
 
 

a) મવેુબલ અથવા સ્થાયી શમલર્કત ગીરો 
b) અન્ય વ્યક્તતના જામીન  

c) રં્કઈ નકિ  

Q8. PMMY લોન કોણ લઈ િકે છે?   

  a) ર્કોઈ પણ ભારતીય નાગકરર્ક  

b) ર્કોઈ પણ રં્કપની, બો ી ર્કોપોરેટ, રં્કપની, અથવા 
ભારતમા ંઆવલે અન્ય ર્કોઇ પણ એન્ન્ટટી  

 c) બનંે  a) & b)  

Q9. ક્યાુંથી PMMY લોન મેળવી િકાય?    

a) જાિરે ક્ષતે્રની બેંર્કો, ખાનગી ક્ષેત્રની બેંર્કો, શવદેિી બેંર્કો, 
સિર્કારી બેંર્કો, ગ્રામીણ બેંર્કો, NBFCs અને MFIs  

 b) સીધી મદુ્રા પાસેથી  

 c) બનંે  a) & b)  

Q10. PMMY લોન એ બેંકમાુંથી મેળવી િકે છે, જેમાું 
 _________?    

a) ગ્રાિર્ક બેંર્ક સાથ ેબેંકર્કિંગ સબંધં ધરાવે છે  

b) ગ્રાિર્ક બેંર્ક સાથ ેપવૂસ બેંકર્કિંગ સબંધં (બચત / ર્કરંટ 
ખાત ુ)ં નથી  

 c) બનં ે a) & b) 

Q11. PMMY  લોન હઠેળ મદુ્રાની ભશૂમકા શુું છે?   

a) મદુ્રા સીધી શધરાણ સસં્થા છે અને PMMY માટે સીધા 
નાના / સકૂ્ષ્મ એર્કમો સાિશસર્કો માટે શધરાણ પરંુૂ પા ે 
છે.  

b) PMMYની શવશવધ શ્રણેી િઠેળ ગ્રાિર્કોની જરૂકરયાત 
મજુબ શધરાણ ર્કરવા, તમામ બેંર્કો, NBFCs તથા MFIs ન ે
પનુશધિરાણ ર્કરતી એર્ક પનુશધિરાણ એજન્સી તરીરે્ક ર્કામ 
ર્કરે છે.  

 c) મદુ્રા બેંર્કોની શનયમનર્કતાસ છે.  

Q12. મદુ્રા કાર્ડ, _______ દ્વારા લોન લેનાર મશુ્કેલી  રરહત 
અને સરળ રીતે કે્રરર્ટ મેળવી િકે છે. 

 a) મજૂંર મયાસદા સાથે  બેબટ ર્કા સ 

PMMY અંતર્ડત મદુ્રા લોન પર મલ્ટી ચોઇસ પ્રશ્નો : 
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 b) કે્રક ટ ર્કા સ 
 c) સામાન્ય  બેબટ ર્કા સ  
Q13. મદુ્રા રે્બબટ કાર્ડ કયાું પેમેંટ પ્લૅટફૉમડ પર છે?    

a) રૂપે (RuPay)  

b) શવઝા (Visa)  

c) માસ્ટર ર્કા સ (MasterCard)   

Q14. મદુ્રા કાર્ડનો ઉપયોબર્તા શુું છે અને કુંઈ  રીતે 
ઉપયોર્ કરી િકાય?    

a) એટીએમ અથવા વ્યવસાશયર્ક પ્રશતશનશધ પાસથેી રોર્ક  
ઉપા  ર્કરવા  

b) પોઈન્ટ ઓફ સેલ (POS) મિીનના ઉપયોગ દ્વારા 
ખરીદી ર્કરવા  

c) ઉપરના બનં ે  

Q15. ગ્રાહકોને મદુ્રા કાર્ડ કોણ આપે છે? 

a) બેંર્ક દ્વારા સીધુ ંઅથવા MFIsના સિયોગથી  

b) MFIs દ્વારા સીધુ ં  

c) મદુ્રા દ્વારા 

Q16. PMMY લોન _________ ને લાગ ુપરે્ છે?    

a) સમગ્ર ભારતમા ંતમામ બેંર્કો 
b) ભારતમા ંસબૂચત શવસ્તારો / સ્થાનો  

c) સમગ્ર ભારત અને શવદેિમા ંતમામ બેંર્કો  

Q17. લોન લેનારને બેંકો, NBFCs, MFIs દ્વારા આપેલ PMMY 
લોન પર કેટલો વ્યાજ દર રહિે?    

a) RBIની માગસદશિિર્કા અનસુાર, શધરાણ ર્કરનાર બેંર્કો, 
NBFCs, MFIs દ્વારા શનક્કી ર્કરેલ વ્યાજબી દર  

b) મદુ્રા દ્વારા સચૂવ્યા અનસુાર નો વ્યાજ દર 

c) RBI દ્વારા શનયત ર્કરેલ એર્કસમાન વ્યાજ દર   

Q18. PMMY લોન કેટલી મદુતથી આપવામાું આવે છે?    

a) 1 વર્ડ  

b) 2 વર્ડ  

c) બબઝનેસના રે્કિ ફ્લો આધાકરત અને લોન આપનાર 
સસં્થા દ્વારા શનયત ર્કરેલ  

Q19. લોન બબન-મુંજૂરી ઘટનામાું બેંક અશિકારીઓ સામે 
 ઉપલબ્િ ફરરયાદ શનવારણ તુંત્ર શુું છે?   

a) આ બાબત બેંર્કની ઉચ્ચ ઓકફસ (પ્રદેિ / ઝોન) ન ે
જાણ ર્કરી િર્કાય 

b) ગ્રાિર્ક બેંર્કના PMMY નો લ અશધર્કારી  અથવા 
PMMY શમિન ઓકફસ રે્ક PMMY ટોલ ફ્રી પર ફકરયાદ 
રજીસ્ટર ર્કરી િરે્ક છે.  

 c) ઉપરના બનં ે  

Q20. મદુ્રા હઠેળ લોન મેળવવા માટે રજૂ કરવાના જરૂર 
દસ્તાવેજો કયાું છે?  

a) પ્રમાણભતૂ લોન અરજી ફોમસ  
b) રે્કવાયસી (KYC), અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવજેો, 

શધરાણર્કતાસ બેંર્ક / NBFC / MFI ના આંતકરર્ક માગસદશિિર્કા 
મજુબ જરૂર પ ી િરે્ક છે.  

 c) ઉપરના બનં ે

Q21. રાષ્ટ્રીય સ્તરે PMMY અમલીકરણના પ્રર્શતની દેખરેખ 
કોણ રાખે છે?   

a) મદુ્રા / નાણાર્કીય સેવા શવભાગ  

b) રાજય સ્તરીય બેંરે્કસસ સશમશત (SLBC)  

 c) બનં ે  

Q22. શિરાણ સુંસ્થાઓ / જાહરે જન્નતાની મારહતી માટે PMMY 
લોન પર વારુંવાર પછૂાતા પ્રશ્નો (FAQs) કયાું ઉપલબ્િ 
છે?    

 a) DFS વેબસાઇટ પર  

 b) PMO વેબસાઇટ પર  

 c) MUDRA વેબસાઇટ પર  

Q23. સકૂ્ષ્મ / લઘ ુસાહસો ચાલ ુઅથવા સયુોજજત કરવા માટેના 
પ્રોજેકટ પ્રોફાઇલ નમનૂા _________ પર ઉપલબ્િ છે. 

   

 a) DFS વેબસાઇટ  

 b) MUDRA વેબસાઇટ  

 c) PMO વેબસાઇટ  

Q24. મદુ્રાની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાું આવી છે? 

  a) ભારત સરર્કાર  
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b) ભારતીય રીઝવસ બેંર્ક   

c) સેબી (SEBI)  

Q25. બેંકો/NBFCs/MFIs દ્વારા તારીખ ______ થી મુંજૂર 
કરેલ આવક ઊભી કરતાું નાના િુંિા માટેની ` ૧૦ 
લાખ સિુીની લોનને PMMY લોન તરીકે 
ઓળખવામાું આવે છે.   

a) 18 માચસ, 2015  

b) 8 એશપ્રલ, 2015  

c) 20 મે, 2015  

Q26. PMJDY અંતર્ડત મુંજૂર કરેલ કેટલા રૂપીયા સિુીના 
ઓવરડ્રાફ્ટને PMMY હઠેળ MUDRA લોન તરીકે 
વર્ીકતૃ કરવામાું આવે છે ?   

a) ` 5,000/-  

b) ` 10,000/-  

c) ` 15,000/- 

Q27. નીચેના પૈકી કોણ PMMY અંતર્ડત MUDRA લોન 
માટે લાયક / પાત્ર છે ?     

a) શવિાળ ર્કોપોરેટ્સ  

b) મ્યશુનશસપલ ર્કોપોરેિન  

c) ફળ/િાર્કભાજી વેચનારા નાના ફેકરયાઓ શવગેરે 
  

Q28. બેંકો/NBFCs/MFIs તથા જાહરે જનતાની જાણકારી માટે 
PMMY અંતર્ડત મુંજૂર/ચકૂવણી કરેલ લોનની મારહતી 
ક્યાુંથી મેળવી િકાય છે ? 

a) DFS વેબસાઇટ  
b) MUDRA વેબસાઇટ  
c) PMO વેબસાઇટ 
 
 
 
 
 
  

Q29. નાણાુંકીય સેવા શવભાર્, રેરટિંર્ એજન્સી, MFIN, સા-િન 
અને બીજા અન્ય ભાર્ીદારો સાથેના પરામિડથી MUDRA 
એ ઘરે્લ અને શિરાણ કરતી તમામ સુંસ્થાઓએ 
અપનાવેલ PMMY લોનનુું સુંચાલન ______દ્વારા થાય 
છે?    

a) મદુ્રા લોન શધરાણ ર્કો   
b) મદુ્રા લોન ચાટસર  
c) PMMY લોન ચાટસર  

Q30. આવક ઊભા કરતા કેવા પ્રકારના સકૂ્ષ્મ અને લઘ ુ
ઉદ્યોર્ને મદુ્રા યોજના લાગ ુપરે્ છે?   

 a) નવા ધધંાની િરૂઆત માટે  

b) ચાલ ુધધંાના શવસ્તરણ અથવા સધુારા 
માટે  

 c) બનં ે a) & b)  

 
 

******* 

 
 

Answer Key 
1 b) 11 b) 21 a) 
2 b) 12 a) 22 c) 
3 b) 13 a) 23 b) 
4 b) 14 c) 24 a) 
5 a) 15 a) 25 b) 
6 a) 16 a) 26 a) 
7 c) 17 a) 27 c) 
8 c) 18 c) 28 b) 
9 a) 19 c) 29 b) 
10 c) 20 c) 30 c) 


