
 
 

નાણાાંકીય સાક્ષરતા પ્રશ્નોત્તરી 

બહવૈુકલ્પિક પ્રશ્નો 
દિવસ ૧:  

ક્રમ. પ્રશ્ન વવકપિ જવાબ 

1. 
આપણે આપણી બચત બેંકમાાં 
રાખવી જોઈએ કારણકે 

a) એ સલામત છે 
b) વ્યાજની કમાણી થાય છે 
c) ગમેત્યારે ઉપાડી શકાય છે 
d) ઉપરના તમામ 

 

2. 
ATM પાસવડડની આપ-લે કોની 
સાથે કરવી 

a) પતત/પત્ની સાથ ે
b) આજ્ઞાકારી પતુ્ર સાથ ે
c) આજ્ઞાકારી પતુ્રી સાથ ે
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

3. કેવાયસી (KYC) નો મતલબ 

a) Know your customer 
b) Know your character 
c) ઉપરના બને્ન 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

4. સાહુકારો પાસેથી લીધેલી લોન 

a) વ્યાજદર ઊંચો હોય છે 
b) યોગ્ય એકાઉન્ટિંગનો અભાવ 
c) પારદતશિતાનો અભાવ 
d) ઉપરના તમામ 

 

5. જીવન વીમાનો મતલબ 

a) મનષુ્યનો વીમો 
b) મનષુ્ય અને પશનુો જીવન વીમો 
c) મશીન/યાંત્રનો જીવન વીમા 
d) ઉપરના તમામ 

 

6. 
સામા્ય વીમો શેના વીમો સાથે 
સાંકળાયેલો છે. 

a) આગ 
b) ચોરી 
c) ઘરફોડી 
d) ઉપરના તમામ 

 

7. બેંકો શેના માટે લોન આપે છે ? 

a) ઘર 
b) ગાડી 
c) અભ્યાસ 
d) ઉપરના તમામ 

 

8. 
કઈ ચલણી નોટ પર સરુક્ષા પટ્ટી 
હોય છે ? 

a) રૂપીયા ૫૦ 
b) રૂપીયા ૧૦૦ 
c) રૂપીયા ૫૦૦ 
d) ઉપરના તમામ 

 

9. 
પૈસા રાખવાની સૌથી સલામત 
જગ્યા 

a) જમીનમાાં ખોદેલો ખાડો 
b) લોખાંડનુાં બોક્ષ 
c) બેંક 
d) સાહુકાર 

 

સમય: ૧૫ મમમિટ 



10. 
સોના અને ચાાંદીના દાગીના બેંક 
લોકરમાાં રાખવા જોઈએ કેમકે 

a) તે સલામત છે 
b) ચોરીનુાં કોઈ જોખમ નથી 
c) (a) અને (b) બને્ન 

d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 
 

11. બેંક પાસબકુ 

a) બેંક દ્વારા આપવામાાં આવે છે 
  b) ખાતામાાં લેવળ-દેવળની તવગત 

ધરાવે છે 
c) ખાતાનુાં બેલે્સ દશાડવે છે 
d) ઉપરના તમામ 

 

12. બેંકો વ્યાજ ચકૂવે છે 

a) થાપણો પર 
b) લોન પર 
c) (a) અને (b) બને્ન 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

13. બેંકો વ્યાજ વસલૂે છે 

a) થાપણો પર 
b) લોન પર 
c) (a) અને (b) બને્ન 

d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 
 

14. ઇ્ટરનેટ બેંકકિંગ એટ્લે 

a) ઇ્ટરનેટ મારફત ખાતાનુાં 
સ ાંચાલન કરવુાં 

b) ATM મારફતે ખાત ુાં ખોલવુાં 
c) (a) અને (b) બને્ન 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

15. રીકરીંગ થાપણમાાં 

a) દર મહીને તનતિત રકમ જમા 
કરવામાાં આવે છે 

b) થાપણનો સમયગાળો તનતિત 
મદુ્દતનો હોય છે 

c) બાાંધી થાપણના દરે વ્યાજ 
ચકૂવવામાાં આવે છે 

d) ઉપરના તમામ 

 

16. એટીએમ નો ઉપયોગ 

a) પૈસાના ઉપાડ માટે 
b) ખાતાની પછૂપરછ માટે 
c) એકાઉ્ટ સ્ટેટમે્ટ માટે 
d) ઉપરના તમામ 

 

17. RuPay ડેબીટ કાડડ શુાં છે ? 

a) સ્થાતનક ડેબીટ કાડડ 
b) નેશનલ પેમે્ટ કોપોરેશન ઓફ 

ઈન્ડયા (NPCI) દ્વારા રજૂ 
કરાયેલ છે 

c) દરેક ATM અને PoS પર 
સ્વીકારવામાાં આવે છે 

d) ઉપરના તમામ 

 

18. આધાર કાડડ 

a) ૧૨ આંકડાના નાંબરનુાં કાડડ છે 
b) UIDAI એ બહાર પાડેલ ઓળખનો 

પરૂાવો છે 
c) (a) અને (b) બને્ન 

d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

19. PAN નો મતલબ 

a) એક પ્રકારનુાં વાસણ છે 
b) પ્રાયમરી એકાઉ્ટ નાંબર 
c) પરમેન્ટ એકાઉ્ટ નાંબર 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

 
 
 



 

Answer Keys : 
 

Qt. An. Qt. An. 

1 d 11 a 

2 d 12 b 

3 a 13 c 

4 d 14 c 

5 a 15 d 

6 d 16 d 

7 d 17 d 

8 c 18 c 

9 c 19 c 

10 d   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

નાણાાંકીય શાક્ષરતા પ્રશ્નોત્તરી 

બહવૈુકલ્પિક પ્રશ્નો 
દિવસ ૨: 

ક્રમ. પ્રશ્ન વવકપિ જવાબ 

1. 
ચલણી નોટો કોણ બહાર પાડે 
છે ? 

a) ભારતીય રીઝવડ બેંક 
b) નાબાડડ 
c) જાહરે ક્ષેત્રની બેંકો 
d) કે્ર સરકાર 

 

2. તસક્કાઓ કોણ બહાર પાડ ેછે? 

a) ભારત સરકાર 
b) નાબાડડ 
c) જાહરે ક્ષેત્રની બેંકો 
d) ભારતીય સ્ટેટ બેંક 

 

3. શૈક્ષણણક લોન 

a) તશક્ષણ ફી અને ખચાડનો સમાવેશ કરે છે 
b) કોસડ પરૂો થયે ચકૂવવા પાત્ર છે 
c) દેશ/તવદેશમાાં અભ્યાસ માટે આપવામાાં આવે 

છે 
d) ઉપરના તમામ 

 

4. બેંક ખાત ુાં કોણ ખોલી શકે ? 

a) ભારતીય નાગરીક 
b) ણબન-તનવાસી ભારતીય 
c) અભણ વ્યક્તત 

d) ઉપરના તમામ 

 

5. 
આધાર આરોપણ (Aadhaar 

seeding) નો મતલબ શુાં છે ? 

a) આધારને બેંક ખાતા સાથ ેજોડવુાં 
b) આધારની બીજી નકલ કાઢી આપવી 
c) આધારનુાં સ્થાનાાંતરણ 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

6. 
પીએમજેડીવાય યોજના સાથે 
ક્યા ફાયદા સાંકડાયેલા છે ? 

a) રૂ. ૧ લાખનો અકસ્માત વીમો 
b) રૂ. ૩૦૦૦૦ નો જીવન વીમો 
c) રૂ. ૫૦૦૦ સધુીની ઓવરડ્રાફ્ટ સતુવધા 
d) ઉપરના તમામ 

 

7. 
પીએમજેડીવાય યોજનામાાં 
કોણ ખાત ુાં ખોલાવી શકે છે ? 

a) ૧૦ વર્ડથી વધનુી ઉંમરના સગીર 
b) ફતત ઘરના સ્ત્રી સભ્ય 
c) ફતત કુટુાંબના વડા 
d) ઉપરના તમામ 

 

સમય: ૧૫ મમમિટ 



8. બેંક તમત્ર કોણ છે ? 

a) બેંકો દ્વારા રાખેલ બેંકકિંગ કોરસ્પો્ડ્ટ 
b) બેંકના મલૂ્યવાન ગ્રાહક 

c) શાખાના ચોકીદાર 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

9. 
અટલ પે્શન યોજના (APY) શુાં 
છે ? 

a) અસાંગઠીત ક્ષેત્રોન ેસામાજજક સરુક્ષા આપે છે 
b) કામદારોને તનવતૃ્ત જીવન માટે સ્વેચ્છાએ 

બચત કરવા પ્રેરણા આપે છે 
c) ૬૦ વર્ડની વયે તનયત પે્ શન ચકૂવાય છે 
d) ઉપરના તમામ 

 

10. 
પ્રધાન માંત્રી સરુક્ષા વીમા 
યોજના (PMSBY)શુાં છે ? 

a) અકસ્માત વીમા કવચ 
b) જીવન વીમા કવચ 

c) રૂ. ૫૦૦૦ સધુીનો ઓવરડ્રાફ્ટ 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

11. 
પ્રધાન માંત્રી જીવન જ્યોતત 
વીમા યોજના(PMJJBY) શુાં છે ? 

a) રૂ. બે લાખ સધુીનો જીવન વીમો 
b) અકસ્માત વીમા કવચ 
c) (a) અને (b) બને્ન 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

12. 
કઈ પ્રકારની થાપણો પર 
વ્યાજદર વધારે હોય છે ? 

a) ચાલ ુખાત ુાં 
b) બચત ખાત ુાં 
c) બાાંધી મદુતની થાપણ 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

13. 

પીએમએસબીવાય યોજનામાાં 
કેટલી રકમનો અકસ્માત વીમો 
ઉપલબ્ધ છે ? 

a) રૂ. એક લાખ 
b) રૂ. બે લાખ 
c) રૂ. ત્રણ લાખ 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

14. 
શુાં અભણ વ્યક્તતને ડેબીટ કાડડ 
આપી શકાય ? 

a) ના 
b) હા 
c) ફતત સાંયતુત ખાતાના કકસ્સામાાં 
d) ફતત કુટુાંબના વડાના કકસ્સામાાં 

 

15.  એનઇએફટી (NEFT) એટલ ે 

a) નેશનલ ઇલેનતિક ફાંડ િા્સફર  
b) નેશનલ ઇલેતિોતનક ફાંડ િા્સફર 
c) નેશનલ ઇલેનતિકલ ફાંડ િા્સફર 
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

16. આરટીજીએસ (RTGS) એટલ ે 

a) રીયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમે્ટ   

b) રેડી ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમે્ટ   
c) રેડી ટાઈમ ગ્રોસરી સેટલમે્ટ   
d) ઉપરના માાંથી કોઈ નહી 

 

 
 
 
 
 



 
 

Answer Key : 
 

Qt. An. Qt. An. 

1 a 9 d 

2 a 10 a 

3 d 11 a 

4 d 12 c 

5 a 13 b 

6 d 14 b 

7 d 15 b 

8 a 16 a 

 

 


