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1)  राष्ट्र ीय आणि आंतरराष्ट्र ीय पातळीवर चालिाऱ्या आणथिक णियांचा अभ्यास करिारे शास्त्र 

म्हिजे? 

A)सामान्य अथिशास्त्र B)आंतरराष्ट्र ीय अथिशास्त्र C)व्यापारी अथिशास्त्र D)कृषी अथिशास्त्र 

   B 

2)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापारामधे्य णिमािि होिाऱ्या समस्या सोडणविे ही हा प्रश्न शास्त्राच्या कोित्या 

शाखेचा आहे ? 

A)आंतरराष्ट्र ीय अथिशास्त्र B)पयाावरणीय अथिशास्त्र C)व्यापारी अथिशास्त्र D)वाणणज्य 

अथिशास्त्र  

   A 

3)  आंतरराष्ट्र ीय पातळीवरील बदलांमुळे आंतरराष्ट्र ीय अथिशास्त्र या णवषयाच्या अभ्यासाची 

कक्षा ? 

 A) वाढली आहे B) कमी झाली आहे C) बदलली िाही णकंवा D)अनेक बदल झालेले 

आहेत 

   A 

4)  आंतरराष्ट्र ीय अथिशास्त्राच्या अभ्यासात या खालीलपैकी कोित्या गोष्ट्ीचा समावेश िाही? 

A)आंतरराष्ट्र ीय व्यापार धोरि B)आंतरराष्ट्र ीय आणथिक सहकायि संस्था C)णवदेशी 

व्यापाराची रचिा आणि णदशा D) आधुणिक बँणकंग धोरि 

   D 

5)  घटक राज्य व कें द्रशाणसत प्रदेश याला देशाचे काय म्हितात? 

A)चतुर सीमा B)भौगोणिक के्षत्रफळ C)भौगोणिक णवभाजि D)यापैकी िाही 

   C 

6)  महाराष्ट्र  राज्यातूि मध्यप्रदेश राज्यात वसंू्ची णविी करिे या व्यापाराला काय बोलतात? 

A)आंतरराष्ट्र ीय व्यापार B)राष्ट्र ीय व्यापार C)वसू् व्यापार D)राज्य व्यापार 

   B 

7)  भारतातून चहाची णविी इंगं्लडच्या बाजारात केली जात असेल तर हा व्यापार कोित्या 

स्वरूपाचा आहे? 

A) अंतगित व्यापार B) राष्ट्र ीय व्यापार C) आंतरराष्ट्र ीय व्यापार D) स्थाणनक व्यापार  

   C 

8)  देशाची सीमा ओलांडूि होिारा व्यापार म्हिजेच? 

A)अंतगित व्यापार B)आंतरराष्ट्र ीय व्यापार C)स्थाणनक व्यापार D)ग्रह व्यापार 

   B 

9)  नैसणगाक अिुकूलतेिे िुसार ज्या वसू्चे उत्पादिावर लक्ष कें णद्रत केले जाते त्यालाा काय 

म्हितात? 

A)आधुणनकीकरण B)जागणतकीकरण C)णवशेषीकरण D)णवणवधीकरि 

   C 

10)  व्यापारामुळे वेगवेगळ्या राज्यातील देशातील वसंू्ची कोणती समस्या दूर होते? 

A)श्रमणवभागणी B)णवशेषीकरण C)णवपुिता व दुणमिळता D)यापैकी िाही 

   C 

11)  अंतगात व आंतरराष्ट्र ीय व्यापारात वीिीमयासाठी या सविसामान्य साधिाचा वापर केला 

जातो? 

A)वसू् व सेवा B)पैसा चलि C)श्रमणवभागणी व णवशेषीकरि D)वरीि सवि 

   D 

12)  व्यापार कोित्या दोि पक्षात चालतो? 

A)ग्राहक आणण णवके्रते B)सरकार आणि बँक C) बँक आणि ग्राहक D)सरकार आणि 

णविेता 

   A 

13)  अंतगात आणि आंतरराष्ट्र ीय व्यापारात कोित्या गोष्ट्ीचंी णभन्नता असते? 

A)ग्राहक व णविेताC) िैसणगिक D)चिन D) वरीि सवि 

   D 

14)  युरो चलि िक्षत्रात कायि करिाऱ्या देशांमधील कोित्या चलिाचा वापर केला जातो? 

A) डॉलर B) युरो C) रुपया D) फे्रक 

   B 



15)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापार कोित्या तत्वावर आधारलेला आहे? 

A) श्रमणवभागिी णवशेषीकरि B)आधुणनकीकरण C)राष्ट्र ीय करि D)अणधकरण 

   A 

16)  णवशेषीकरण यामुळे साधिसंपत्तीचा वापर कसा होतो? 

A)पयािप्त B)अपयािप्त C)अपव्यय D)यापैकी िाही 

   A 

17)  अणवकणसत देशांच्या आणथाक णवकासासाठी जिद करणे आवश्यक असते? 

A)प्राथणमक वसंू्चे उत्पादन B)णियाित प्रोत्साहि C)आयातपयाायी करि D)औद्योगीकरि  

   D 

18)  आयातीच्या तुिे णियाितीत होिारी वृद्धी आणि उत्पन्नात झालेली बुद्धी यातील गुिोत्तर 

म्हिजे काय? 

A)गंुतविूक गुिक B)बचत गुिक C)णवदेशी व्यापार गुिक D)उत्पन्न गुिक 

   C 

19)  अणवकणसत देशातीि िोक कोणत्या माध्यमातून अणवकणसत देशांच्या िोकांच्या संपकाात 

येतात? 

A)आंतरराष्ट्र ीय व्यापार B)अंतगात व्यापार C)बहुराष्ट्र ीय संघटिा D)बहुराष्ट्र ीय कंपन्या 

   A 

20)  णनयाात के्षत्रात वृद्धद्ध झाल्यािे कोित्या देशांचा जलद गतीिे णवकास होतो? 

A)णवकसिशील देश B)णवकणसत देश C)अणवकणसत देश D)सविच देश 

   A 

21)  औद्योणगक के्षत्रात तांणत्रक णवकास झाला तर त्याचा फायदा कोित्या देशांिा णमळतो? 

A)णवकसनशीि देश B)णवकणसत देश C)अणवकणसत देश D)सवाच देश 

   B 

22)  उपभोग्य वसंू्ची मागिी वाढते त्याप्रमािात त्या वसंू्चा पुरवठा वाढला िाही तर त्या देशात 

कोिती पररद्धस्थती णिमािि होते? 

A) तेजी B) मंदी C) घसरि D) पुिरुज्जीवि 

   A 

23)  श्रमणवभागणी आणण णवश्िेषण करण्याच्या नवनवीन संधी कशामुळे णनमााण होतात? 

A)अंतगात व्यापार B)आंतरराष्ट्र ीय व्यापार C)स्थाणनक व्यापार D)प्रादेणशक व्यापार 

   B 

24)  णनयाात संवधििासाठी मोठ्या प्रमािावर कोित्या घटकांची आवश्यकता असते? 

A)श्रम B)भूमी C)भांडवल D)संयोजक 

   C 

25)  णववाह तुला व्यवहार तोलात तूट णिमािि झाल्यास कोिता प्रश्न णिमािि होतो? 

A)आंतरराष्ट्र ीय णशल्लक B)आंतरराष्ट्र ीय व्यापार C)आंतरराष्ट्र ीय आयात D)आंतरराष्ट्र ीय 

रोखता 

   D 

26)  अरेणबयन राष्ट्र ात कोित्या वसू् व सेवांची णवपुलता आहे? 

A)कृणषप्रधान वसू् B)औद्योणगक उपयोग वसू् C)भांडविी वसू् D)खणनजतेि 

   D 

27)  देशातीिउत्पादन खचाित तफावत णिमािि होण्याचे कारि कोिते? 

A)उत्पादि घटकांची उपलब्धता B)उत्पादिाची गुिवत्ता C)चिि णभन्नता D)वाहतुकीच्या 

सोयी 

   A 

28)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापार बाबतचा णिरपेक्ष खचि णसद्धांत कोिी मांडला आहे? 

A)ररकाडा B)एडम द्धित C)जे एस णमल D)सॅमसंग 

   B 

29)  डेव्हिड ररकाडो यांिी व्यापार या बाबतचा कोिता णसद्धांत मांडला आहे? 

A) णिरपेक्ष खचि णसद्धांत B) सापेक्ष खचि णसद्धांतC) सम खचि णसद्धांत  D) तुिनात्मक खचि 

णसद्धांत 

   D 

30)  ॲडम व्हिथ यांच्या मते णिरपेक्ष लाभााचा आधार कोिता?    A 



A) श्रमणवभागिी B) णवशेषीकरण C) उत्पादन घटकांची कायिक्षमता D) उत्पादि घटकांची 

उत्पादिक्षमता 

31)  दोन देशात कोिता घटक गणतशील असतो? 

A)श्रम B)भूमी C)भांडवि D)संयोजक 

   C 

32)  दोन देशात श्रमणवभागिी व णवशेषीकरि यामुळे उत्पादिखचाात कोिता फरक णिमािि 

होतो? 

A) सापेक्ष B) णिरपेक्ष C) तुिनात्मक  D) यापैकी िाही 

   B 

33)  कोणत्या वसू् उत्पादिात णवशेषीकरि केले की दोि देशात व्यापार का सुरू होतो याबाबत 

कोिी स्पष्ट् करिे णदले? 

A)ॲडम द्धिथ B)माशाि C) रेकॉडि D)ओविीन 

   A 

34)  ज्या वसंू्चा उत्पादि खचि जास् आहे त्या वसंू्चे उत्पादि करण्याऐवजी दुसऱ्या देशाकडूि 

आयात करावी हा णसद्धांत कोिाचा आहे? 

A)ॲडम द्धिथ B)रेकॉडा C)माशाि D)जे एस णमल 

   B 

35)  दोन देशांपैकी एका देशाला एका वसू् उत्पादिाचा आणि दुसऱ्या देशापेक्षा कमी खचि येत 

असेल आणि दुसऱ्या देशाला दुसऱ्या वसू् उत्पादिाचा खचि कमी येत असेल तर त्याला 

काय? 

A)सापेक्ष खचि फरक B)तुिनात्मक खचि फरक C)समकर फरक D) णिरपेक्ष खचि फरक 

   D 

36)  खािीिपैकी कोिते णवधाि बरोबर आहे (आंतरराष्ट्र ीय व्यापार चे कारण)? 

A)देशांपैकी एका देशात दोन्ही वसू् दुसऱ्या देशापेक्षा कमी खचाित तयार होतात 

B)दोन देशांपैकी एका देशात एका वसू् उत्पादिाचा खचि कमी असतो 

C)दोन वसंू्चाा दोन्ही देशात सारखाच उत्पादि खचि येतो 

D)दोन देशातील दोन्ही वसू्च्या उत्पादि खचा फरक पडत िाही. 

   B 

37)  दोन्ही देशांत दोन्ही वसू्चा उत्पादि खचि कमी असला तरीही व्यापार केव्हा होईल? 

A) सम खचा चा फरक B) णनरपेक्ष खचि फरक C) सापेक्ष खचि फरक D) यापैकी िाही 

   C 

38)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापार बाबतचा आधुणिक णसद्धांत कोिी मांडला आहे? 

A)हेकचाार क्ओवलीि B)ररकाडि  C)ॲडम द्धिथ D)णमि 

   A 

39)   आतरराष्ट्र ीय व्यापार बाबतचा आधुणनक णसद्ांत कोणता मांडिा आहे? 

A) णनरपेक्ष लाभ णसद्धांत  B) तुिनात्मक खचि णसद्धांत  C) सामान्य संतुलि णसद्धांत D) 

णिओन टीप णतचा णसद्धांत 

   C 

40)  सामान्य संतुलि णसद्धांतािुसार दोि देशात दोि वसंू्च्या उत्पादिाची क्षमता कशावर 

अवलंबूि असते? 

A)णकमतीतीि फरक B)उत्पादनघटकांच्या णकमतीतीि फरक C)वाहतूक खचाातीि 

फरक D)उत्पादन घटकांच्या उपलब्धतेवर 

   D 

41)  सामान्य संतुिन णसद्ांतानुसार दोन देशात व्यापार होण्याचे कारि काय? 

A)णकमतीतीि फरक B)उत्पादन घटकांमधील फरक C)उत्पादन घटकांच्या णकमतीतील 

फरक D)वाहतूक खचाितील फरक 

   A 



42)  ज्या देशात उत्पादि घटकांची णकंमत कमी असते त्या देशात त्या घटकाची उपलब्धता 

णकती असते? 

A) णवपुल B)दुणमाळ C)मयााणदत D) अमयािणदत 

   A 

43)  श्रम प्रधाि वसंू्चे उत्पादि कोित्या देशात केले जाते णजथे? 

A)भांडविाची णवपुिता आहे B)णजथे श्रमाची दुणमिळता आहे C)णजथे श्रमाची वीपुलता आहे 

D)णजथे भांडवलाची दुणमिळता आहे 

   C 

44)  भांडविप्रधान देशात कोणत्या वसंू्ची आयात केली जाईल? 

A)शेतीमाल B)कापड व कपडे C)यंत्रसामुग्री  D)तंत्रज्ञान 

    A 

45)  श्रमप्रधान देशातूि भांडवलप्रधाि वसंू्ची आयात करण्याऐवजी श्रमप्रधाि वसंू्ची णियाित 

केली जाते हा हा कोिाचा णवचार आहे? 

A)ॲडम व्हिथ B)णिओणंटफ C)रेकॉडा D)ओविीन 

    B 

46)  श्रमणवभाजन म्हिजे कसे काया करणे? 

A)आवडीिुसार B)कायाक्षमतेिुसार C)पात्रतेिुसार D)वरील सवि 

    D 

47)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापारापासूि णमळिारे लाभ कशावर अवलंबूि असतात? 

A) मागिी पुरवठ्याची लवणचकता B) जुिाट यंत्रसामग्री C) अकायाक्षम श्रणमक D) 

लोकसंख्या 

    A 

48)  खािीिपैकी आंतरराष्ट्र ीय वापरापासूि णमळिाऱ्या लाभाचे मापि करिारी पद्धती िाही? 

A) उत्पादि खचाितील घट B)वास्व उत्पन्नातील वाढ C)व्यापार शती चे स्वरूप D) 

उत्पादि पद्धती 

   D 

49)  आयात-णनयाात वसंू्चे मूल्य म्हिजे काय? 

A) आयात मूि्य B) णियाित मूल्य C) व्यापार शती D) जागणतक मूल्य 

   D 

50)  एकूण आयात आणि णियाित मूल्याच्या गुिोत्ताराला काय म्हितात? 

A)गुणक B)प्रवेग C)व्यापार शती  D)व्यापाराचे लाभ 

   C 

51)  व्यापार शतींचे प्रकार कोिते? 

A)स्वदेशी णवदेशी B)अनुकूि-प्रणतकूि C)खाजगी साविजणिक D)अि्पकािीन 

दीघिकालीि 

   B 

52)  एकूण आयात मूल्यापेक्षा णियाित मूल्य कमी असिे म्हिजे काय? 

A)अनुकूि व्यापार व्यापार शती B)सम व्यापार शती C)प्रणतकूि व्यापार शती D) वरीि 

पैकी नाही 

    C 

53)  एकूण आयात मूि्यापेक्षा णनयाात मूि्य जास् असणे म्हणजे काय? 

A)अनुकूि व्यापार व्यापार शती B)सम व्यापार शती  C)प्रणतकूि व्यापार शती D) वरीि 

पैकी नाही 

    A 

54)  स्वदेशी चलिाचे बाह्य चलिाच्या संदभाितील मूल्य कमी करिे म्हिजे काय? 

A)अणत मूलं्य B)अवमूि्यन  C)जागणतक मूल्य  D)बाजार मूल्य 

    B 

55)  स्वदेशी चिनाचे बाह्य चिनाच्या संदभाातीि मूि्यत वाढ करणे म्हणजे काय? 

A)अणत मूि्यं B)अवमूि्यन C)जागणतक मूि्य  D)बाजार मूि्य 

    A 

56)  अणवकणसत देशातूि कोित्या वसंू्ची प्राधान्यिमािे णियाित केली जाते?     C 



A)तंत्रज्ञान B)यंत्रसामुग्री C)शेतमाल D)औद्योणगक उत्पादि 

57)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापारावर कोित्याही प्रकारचे णियंत्रि िसते म्हिजे जे काय? 

A)खुिा व्यापार B)संरणक्षत व्यापार C)आंतरगत व्यापार D)प्रणतकूि व्यापार 

    A 

58)  कोणत्या प्रकारा च्या व्यापारात देशी आणि णवदेशी असा फरक केला जात िाही? 

A)खुिा व्यापार B)संरणक्षत व्यापार C)आंतरगत व्यापार D)प्रणतकूि व्यापार 

    A 

59)  अंतरराष्ट्र ीय व्यापारावर णनयंत्रण असते म्हणजे जे काय? 

A)खुिा व्यापार B)संरणक्षत व्यापार C)आंतरगत व्यापार D)प्रणतकूि व्यापार 

    B 

60)  जे उद्योग देशात िव्यािेच सुरू झालेले असतात अशा उद्योगांिा काय म्हितात? 

A)ग्रामोद्योग B)िघुउद्योग C)बािउद्योग D)कुणटर उद्योग 

   C 

61)  बािोउद्योग ही संकल्पिा सविप्रथम केव्हा मांडली? 

A)1991 B)1871 C)1771 D)1791 

   D 

62)  देशात अिेक वसंू्चे उत्पादि करिारे णवणवध उद्योग णवकणसत करिे म्हिजे काय? 

A)णवस्ारीकरण B)आधुणनकीकरण C)णवणवधीकरण D)संगणकीकरण 

   C 

63)  णवणशष्ट् हेतूिे णवदेशी बाजारपेठेत वसू्ची णकंमत कमी करिे म्हिजे काय? 

A)अवमूि्यन B)अणत मूलं्य C)चिनपूजन D)अवपूजन 

   D 

64)  एका देशाने संरक्षि धोरिाचा स्वीकार केला तर दुसऱ्या देशािेही संरक्षिाचे धोरि 

द्धस्वकारिे म्हिजे काय? 

A)सरकारी धोरि B)उद्योगाचे धोरि C)व्यापार णवषयक धोरि D)प्रणतउत्तर धोरि 

   D 

65)   देशाचा आणथिक णवकास कोणत्या उद्योगावरअवलंबूि असतो? 

A) मूिभूत उद्योग B) ग्रामोद्योग C) िघुउद्योग D) कुणटर उद्योग 

   A 

66)  णवदेशी वसंू्ची आयात रोखण्यासाठी आयातीवर कोितेही शुल्क आकारले जातात? A) 

आयात शुल्क B) सीमाशुल्क C)णनयाात शुल्क D)स्थानांतरण शुल्क 

   A 

67)  णनयाातीवर संख्यात्मक णियंत्रिे घातली म्हिजे काय? 

A)णियाित प्रोत्साहि B)णनयाात कोटा C)णियाित संवधिि D)यापैकी िाही 

   B 

68)  जेिा आवश्यक वसंू्च्या आयातीवर कमी शुल्क व अिावश्यक वसंू्चा आयातीवर जास् 

शुल्क आकारले जातात तेव्हा त्याला म्हितात? 

A)णवभागात्मक वतििूक B)संरक्षणाचे धोरि C)आयातपयाायी करि D)वरीिपैकी सवि 

   A 

69)   भारताने खुला व्यापाराचे धोरि केव्हापासूि स्वीकारले आहे? 

A)1991 B)1871 C)1771 D)1791 

   A 

70)  व्यापार तोित कोित्या वसंू्च्या आयात-णियाितीचा समावेश होतो? 

A)अदृश्य B)दृश्य C)आवश्यक D)अनावश्यक 

   B 

71)  णवणशष्ट् काळातील एखाद्या देशाच्या आयात व णियाित मूल्याचा संबंधांिा काय म्हितात ? 

A)व्यापार शती B)व्यवहार तोल C)व्यापारतोि D)यापैकी िाही 

   C 

72)  व्यापार केल्या जािाऱ्या वसंू्चे आयात मूल्यापेक्षा णियाित मूल्य जास् असिे म्हिजेच? 

A)प्रणतकूि व्यापारातोि B)अनुकूि व्यापार तोल C) संतुणित व्यापारतोल D)प्रणतकूि 

व्यवहार तोल 

   B 

73)  व्यापार केि्या जाणाऱ्या वसंू्चे आयात मूि्यापेक्षा णनयाात मूि्य कमी असणे म्हणजेच?    D 



A)अनुकूि व्यापार तोि B)संतुणित व्यापारतोि C)प्रणतकूि व्यवहार तोि D)प्रणतकूि 

व्यापारातोि 

74)  खािीिपैकी कोिते सुदृढ अथिव्यवस्थेचे लक्षि मािले जाते? 

A)णवदेशी चलिाच्या साठ्यात घट होिे B)णवदेशी चलिाच्या साठ्यात वाढ होिे 

C)आयातीत वाढ होिे D)आयात मूल्य वाढिे 

   B 

75)  एका वषााच्या कालावधीत तील वसू् व सेवांच्या आयात णियाितीचे मूल्य म्हिजे काय? 

A)व्यापारतोि B)व्यवहारतोि C)समतोि D) प्रणततोल 

   B 

76)  व्यापार केल्या जािाऱ्या वसू् व सेवांच्या आयात मूल्यापेक्षा णियाित मूल्य जास् असिे 

म्हिजे काय? 

A)प्रणतकूि व्यवहारतोल B)अिुकूल व्यवहारतोल C)प्रणतकूल व्यापार तोल D)अनुकूि 

व्यापार तोल 

   B 

77)  व्यापार केि्या जाणाऱ्या वसू् व सेवांच्या आयात मूि्यापेक्षा णनयाात मूि्य कमी असणे 

म्हणजे काय? 

A)प्रणतकूि  lव्यवहारतोि B)अनुकूि व्यवहारतोि C)प्रणतकूि व्यापार तोि D)अनुकूि 

व्यापार तोि 

   A 

78)  व्यवहार तोिाचा रचिेत कोिते खाते असतात? 

A)चालू व भांडवली खाते B)मुदती व बचत खाते C)बचती व ठेवी खाते D)चालू व मुदती 

खाते 

   A 

79)  व्यवहार तोलाचा चालू खात्यातील तूट णकंवा वाढावा कोित्या खात्यात वगि केला जातो? 

A)बचत खाते B)मुदती खाते C)भांडविी खाते D)चािू खाते 

   C 

80)  भांडवली खात्यात कोित्या व्यवहारांचा समावेश केला जातो? 

A) दैिंणदि B) खाजगी C) वास्व D) णवत्तीय 

   D 

81)  अदृश्य वसंू्च्या आयात णियाितीमुळे णिमािि होिाऱ्या देण्याघेण्याचा समावेश कोित्या 

खात्यात केला जातो? 

A)भांडवली खाते B)चािू खाते C)दृश्यखाते D)अदृश्य खाते 

   D 

82)  देशाचा अथिव्यवस्थेत तेजी-मंदी व्यापार चि णिमािि झाल्यामुळे आयात णियाितीवर होिारा 

पररिाम कोणत्या प्रकारचा असतो? 

A)चक्रीय असमतोल B)संरचनात्मक असमतोल C)स्थायी असमतोल D)अस्थायी 

असमतोल 

   A 

83)  खािीिपैकी कोिती चलि णवषयक उपायोजिा िाही? 

A)चिन संकोच B)चिन णवस्ार C)व्याजदरातीि बदल D)णनयाात प्रोत्साहि 

   D 

84)  एका देशाच्या चलिाची दुसऱ्या देशातला चलिात रूपांतर करण्यासाठी ही संकल्पिा 

वापरली जाते? 

A)अवमूि्यन B)अणत मूलं्य  C)णवणिमय दर D)णवणनमय णियंत्रि 

   C 

85)  आंतरराष्ट्र ीय व्यापारात स्वदेशी चलिातील व्यक्त केला जािारा घटता णवणिमय दर 

कशासाठी कसा ठरतो? 

A)अिुकूल B)प्रणत कोि C)प्रणतकूल D)पररणाम कारक 

   A 



86)  डॉिरच्या तुिनेत रुपयाचे मूल्य कमी होिे म्हिजे णवणिमय दरातील बदल कसा ठरतो? 

A)अनुकूि B)प्रणतकूि C)द्धस्थत D)समता 

   B 

87)  खािीि  पैकी कोिता णवणिमय घराचा प्रकार िाही? 

A)वाय दादर B)हजर दर C)काय दादर D)मुदती दर 

   C 

88)  क्रयशक्ती समता दरािुसार वीिीमय दर कसा ठरतो? 

A)सुविि णवणिमय B)सुविि समता C)खरेदी शक्ती समता D)व्यवहारतोि समता 

   C 

89)  व्यापार करिाऱ्या दोन्ही देशातील चलिाची खरेदी शक्ती समाि झाली म्हिजे ठरिारा 

णवणिमय दर कोिता? 

A)हजर णवणिमय दर B)वायदा णवणिमय दर C)मुदती णवणिमाय दर D)क्रयशक्ती समता 

दर 

   D 

90)   णवदेशी चलिाच्या मागिी-पुरवठा च्या संघषाितूि समतोल णवणिमय दर ठरतो हा णसद्धांत 

कोिता? 

A)व्यवहारतोि णसद्धांत B)णवणिमय णसद्धांत C)सुवणा समता णसद्धांत D)क्रयशक्ती समता 

णसद्धांत 

   A 

91)  खािीिपैकी कोिताे णवणनमय दराचे प्रकार आहेत? 

A)चािू व भांडवली B)व्हस्थर आणि बदलते C)खाजगी व सरकारी D)अि्पकािीन 

दीघिकालीि 

   B 

92)  णनव्हश्चत केलेले णवणिमय दर द्धस्थर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात करावे लागतात तेव्हा 

त्या णवणिमयदर आिा कोिता णवणिमय दर म्हितात? 

A)द्धस्थर B)बदिता C)िवणचक D)णनयंणत्रत तरंगते 

    A 

93)  आज जगातील बहुतेक सवि देशांिी कोित्या प्रकारचे वीिीमय दर स्वीकारलेले आहेत? 

A)व्हस्थर B)बदिता C)िवणचक D)णनयंणत्रत तरंगते 

   B 

94)  भारतात रुपया चालू खात्यावर पूिि पररवतििीय केव्हा करण्यात आला? 

A)1970 B)1990 C) 1991 D)1994 

   D 

95)  वयाच्या पररवतिि येते िंतर णमिी मदर कसा ठरू लागला? 

A)मुक्तपिे B)णियंणत्रत C)व्हस्थर D)यापैकी िाही 

   A 

96)  भारतात णवणिमय दरावर कोिाचे णियंत्रि असते? 

A)ररझवि बँक B)व्यापारी बँकC) फेडरल ररझवि णसस्टीम D)बँक ऑफ इंगं्लड 

   A 

97)  णवदेशी चलिाच्या वापरावरील णियंत्रि म्हिजे काय? 

A)चिन णियंत्रि B)णवनीमय णियंत्रि C)व्यापार णियंत्रि D)यापैकी िाही 

   B 

98)  णवणनमय णियंत्रि कोि शकते? 

A)मध्यवती बँक B)सरकारC) णविीमय णियंत्रि संस्था D) वरील सवि 

   D 

99)  णवदेशी णवणिमय णियंत्रिाची आवश्यकता कोित्या चलिाला असते? 

A)णवपुि चलि B)दुणमिळ चलि C)आंतरराष्ट्र ीय चलि D)राष्ट्र ीय चलि 

   B 

100)  खािीिपैकी कोिती प्रत्यक्ष णविीमय णियंत्रि पद्धती िाही? 

A)हस्के्षप B)णवणनमय उदबंध C)बँक दरातील बदल D)अवरुद् खाते 

   C 



 

 

101)  णवदेशी भांडवलदारांिा व गंुतविूकदारांिा णवदेशी चलि संपत्ती स्वदेशी िेण्यावर बंधि 

असते तेव्हा ती रक्कम कोित्या खात्यात जमा केली जाते? 

A)चालू खाते B)भांडवली खाते C)बचत खाते D)अवरुद्ध खाते 

   D 

102)  णनयाातदारांना णियाितीत वसू्चे मूल्य आपल्या देशाच्या चलिात कोठूि प्राप्त होते? 

A)सरकार B)मध्यवती बँक C)व्यापारी बँक D)स्वीच बँक 

   B 

103)  दोन्ही देशांच्या आयात-णियाित येथील फरकाची रक्कम एक देश दुसऱ्या देशाला देतो हा 

करार कोिता? 

A)यथाद्धस्थत B)करार तांणत्रक करार C)नुकसान भरपाई करार D)णवणनमय णिरसि करार 

   D 

104)  खािीिपैकी कोिती अप्रत्यक्ष णविीमय णियंत्रि पद्धती िाही? 

A)आयात णिबंध B) हस्ांतररत बंदी C)णनयाात प्रोत्साहि D)बँक घरातील बदल 

   B 

105)  एका देशाने दुसऱ्या देशाला जेवढ्या णकमतीच्या वसू्ची णियाित केले आहे तेवढ्याच 

णकमतीच्या वसंू्ची त्या देशाकडूि आयात करण्याचा करार म्हिजे कोिता करार होईल? 

A)देिी-घेिी चा करार B)णवणनमय णिरसि करार C)नुकसान भरपाई करार D)यथाव्हस्थत 

करार 

   C 

106)  णवदेशी व्यापारात स्वदेशी आयात मूल्यापेक्षा  जास् णियाित मूल्याच्या वस् वसू् णमळतात 

तेव्हा वीिीमय दर कसा असतो? 

A)प्रणतकूि B)अिुकूल C)व्हस्थर D)बदिता 

   B 

107)  दोन चिनाचा णवणिमय दर टांकसाळ समता णसद्धांतािुसार  कशावरूि ठरतो? 

A)चलिाच्या खरेदी शक्ती वरूि B)सुवणा खरेदी शक्ती वरूि C)वसंू्च्या आयात णियाित 

वरूि D)यापैकी िाही 

   B 

108)  या साधनांचा आंतरराष्ट्र ीय देण्या घेण्यासाठी वापर केला जातो त्याला काय म्हितात? 

A)णविीमय णियंत्रि B)वीनीमय दर C)णवदेशी णवणिमय D)व्याजदर 

   C 

109)  जेिा दोि पेक्षा जास् देशांशी व्यापार करार केले जातात तेव्हा त्यांिा म्हितात? 

A)बहुपक्षीय व्यापार करार B)वसु्णवणनमय करार C)णिरसि करार D) देण्याघेण्याचे करार 

   A 

110)  णवणनमय णियंत्रिाच्या साधिा अंतगित एकापेक्षा जास् णवणिमय दर ठरतात त्याला 

म्हितात? 

A) बहुराष्ट्र ीय णवणिमय दर B) बहुणवध णवणिमय दर C)णनयंणत्रत दर D)द्धस्थर णवणिमय दर 

   B 

111)  णवदेशी चलिाची देण्यासाठी कोित्या चलिाचा वापर करावा लागतो? 

A)स्वदेशी B)णवदेशी C)खाजगी D)यापैकी िाही 

   B 

112)  वतामानकाळात ठरिेि्या णवणिमय दरािे भणवष्यकाळात चलिाचे हस्ांतरि केले जाते 

याला काय म्हिावे लागते? 

A)हजर णवणिमय दर B)मुदती णवणिमय दर C)वायदा णवणिमय दर D)यापैकी िाही 

   C 

113)  णवदेशी चलिाचा पुरवठा कशावर अवलंबूि असतो? 

A)आयातीवर B)णनयाातीवर C)सरकार व मध्यवती बँकेवर D)वरील सवि 

   B 


