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1.सार्वजनिक खर्व म्हणजे..... याांर्ा कजव होय. 

 अ.कें द्र सरकार  ब.राज्य सरकारी क.स्थानिक स्र्राज्य सांस्था ड.यापैकी सर्व 

2. खालीलपैकी कोणते  सार्वजनिक खर्ावर् े तत्र् आह.े 

 अ.व्यनिगत नहत ब.महत्तम सामानजक नहत  क.सरकारी नहत ड. यापैकी िाही 

3. महसलुी खर्व म्हणजे.. 

 अ.दिैांनदि खर्व  ब.नर्कास खर्व क. सांरक्षण खर्व    ड.आरोग्यनर्षयक खर्व 

4. भाांडर्ली खर्व म्हणजे 

 अ.अितु्पादक खर्व ब.नर्कास र् रर्िात्मक खर्व क.राज्य प्रशासि खर्व   ड.यापैकी िाही 

5. सार्वजनिक खर्ावत र्ाढ होण्यार् ेकारण... 

 अ.आनथवक नर्कास   ब.सांरक्षण खर्ावत र्ाढ   क.नकां मतर्ाढ    ड.यापैकी सर्व 

6. नर्कसिशील दशेात सार्वजनिक खर्ावर्ी भनूमका....ही असते 

 अ.गरीबी निमूवलि   ब.शेती प्रगती      क.आधारभतू सांरर्िा   ड.यापैकी सर्व 

7. सार्वजनिक खर्ावमळेु देशातील एकूण उत्पन्िात .....होते 

अ. र्ाढ   ब.घट         क.नस्थर          ड.अनस्थर 

8. सार्वजनिक खर्ावमळेु आनथवक नर्षमता .........होते 

 अ.र्ाढत े          ब.घटते        क.कायम    ड.यापैकी िाही 



9. सार्वजनिक खर्ावर्ा...... र्र पररणाम होतात 

 अ.उत्पादि         ब.नर्भाजि      क.रोजगार       ड.र्रील सर्व 

10. खालीलपैकी कोणता खर्व महसलुी खर्व आहे 

 अ.निर्तृ्तीरे्ति         ब.उद्योगाांमधील गुांतर्णकू    क.धरण बाांधणे    ड.यापैकी िाही 

11. खालीलपैकी कोणता खर्व महसलुी खर्व िाही... 

 अ.रे्ति    ब.कजव सर्लत           क. रेल्रे्मागव        ड.अिदुाि 

12. खालीलपैकी कोणता खर्व भाांडर्ली खर्व आह.े 

 अ.कजावर्रील व्याज   ब.नशक्षण    क.आरोग्य    ड.राज्य नर्कास अिदुाि 

13. सार्वजनिक खर्ावमळेु रोजगारार्र पररणाम होतो... 

 अ.रोजगार र्ाढ    ब.बेकारी र्ाढ    क.रोजगार अनस्थरता   ड.यापैकी िाही 

14. सार्वजनिक कजावर्ा अथव.. 

 अ.तटुीर्ा अथवभरणा      ब.सरकारर्ी कजव       क.उद्योगार्े कजव     ड.यापैकी िाही 

15. सरकारर्ा कजव मागव कोणता... 

 अ.कजवरोख ेनर्क्री   ब.राजकोषीय ह ांड्या      क.नर्देशी सरकार        ड.र्रील सर्व 

16. अांतगवत कजव म्हणजे. 

 अ.दशेातील कजव   ब.नर्देशी सरकारी कजव    क.िाणेनिधीर्े कजव     ड.जागनतक बँकेर्े कजव 

17. खालीलपैकी कोणते कजव बाह्य कजव आह.े. 

 अ.स्र्दशेी िागररक    ब.देशातील बँक    क.नर्देशी बँका    ड.घटक राज्य. 

18. सार्वजनिक कजावर्ी ह ेउनिष्ट असते... 

अ. मांदीला प्रनतकार   ब.भार्ार्र नियांत्रण   क.आनथवक नर्कास   ड.र्रील सर्व 



19. सार्वजनिक कजव उभारण्यार्ा हा मागव आह.े 

अ. बाजार खर्व   ब.कजवरोखे नर्क्री    क.राज कोषीय  ह ांड्या     ड.र्रील सर्व 

20. सार्वजनिक कजावत र्ाढ होण्यार् ेकारण. 

 अ.नर्कास खर्व   ब.सांरक्षण खर्व   क.भार् र्ाढ    ड.र्रील सर्व 

21.अल्पकालीि कजावर्ा  कालार्धी हा असतो  

 अ.5 र्षव     ब.10 र्षव      क.7 र्षव    ड.180 नदर्स  

22. सार्वजनिक कजव परतफेडीर्ा मागव कोणता. 

  अ.अांदाजपत्रकातील नशल्लक  ब.पररर्तवि     क.र्षाांमध्ये  ड.यापैकी िाही  

23.सार्वजनिक कजावर्ा भार म्हणजे काय. 

  अ.करर्ाद     ब.खर्व कपात    क.तटुीर्ा अथवभरणा   ड.यापैकी िाही 

24. खालीलपैकी कोणते कजव भार निमावण करते. 

 अ.नर्कास कजव   ब.अितु्पादक कजव    क.नर्शेष कजव     ड.यापैकी िाही 

25. अांतगवत कजव िे घेतले जाते. 

अ. शिीिे         ब.स्र्खुशीिे    क.शिी र् स्र्खुशीिे    ड. यापैकी िाही 

26. सार्वजनिक कजव म्हणजे काय 

अ. कें द्र सरकार ब. राज्य सरकारे   क.स्थानिक स्र्राज्य सांस्था    ड.यापैकी सर्व 

27. घटक राज्य सरकारे...........  कजव घेत िाही 

अ. नर्दशेी कजव   ब.कें द्र सरकार   क.दशेी बँका   ड.िागररक 

28. खालीलपैकी कोणते कजव अितु्पादक आह.े 

 अ.कमवर्ाऱयाांर्े पगार करणे   ब.आनथवक नर्कास   क.बांदराांर्ा नर्कास  ड.रेल्रे् मागव बाांधणे 



29. भनर्ष्य निर्ावह निधी हा कजावर्ा मागव आहे. 

अ. अांतगवत कजव   ब.बाह्य कजव   क.जागनतक कजव   ड.यापैकी िाही 

30. तरांगते कजव म्हणजे काय? 

 अ.मध्यर्ती बँकेर्े कजव   ब.जागनतक सांस्थाांर्ी र्गवणी क. नर्दशेी कजव  ड.यापैकी िाही 

31. नर्कसिशील दशेाच्या सार्वजनिक कजावर्ी समस्या ही आहे. 

 अ.कजव रकमेर्ा र्ापर   ब.कजावर्ी परतफेड   क.र्लि नर्स्तार   ड.यापैकी सर्व 

32. राजकोषीय धोरण याांच्याशी सांबांनधत असते. 

अ. र्लि सांस्थते बदल  ब.नकां मत नियांत्रण   क.कर ्खर्व र् कजावत बदल   ड.यापैकी िाही 

33. नर्त्तीय धोरणार्ी उनिष्ट ेअसते. 

अ.नर्त्तीय आनथवक स्थैयव ब. पणूव रोजगार क.नकां मत नस्थरीकरण   ड.र्रील सर्व 

34. ह ेनर्त्तीय धोरणार्े साधि िाही. 

 अ.र्लि सांस्थेत बदल  ब.करात बदल   क.खर्व र्ाढ   ड.कजव उभारणी 

35. कर, कजव  र् खर्ावत बदल करणारे  धोरण म्हणजे..  

 अ.र्लि धोरण   ब.नर्त्तीय  धोरण   क.रे्ति धोरण   ड.यापैकी सर्व 

36.अथव सांकल्प ह ेया धोरणार्े साधि आह.े  

अ.र्लि धोरण   ब.रे्ति धोरण   क.नकां मत धोरण   ड.नर्त्तीय धोरण  

37.नर्त्तीय धोरण तयार करते.  

अ.राज्य सरकार   ब.कें द्र सरकार   क.मध्यर्ती बँक   ड.यापैकी िाही  

38.नर्त्तीय धोरणार्ी ही मयावदा आह.े  

अ. करबदलार्े अांदाज  ब.खर्व बदलार्ा अांदाज   क.दधुारी शस्त्र   ड.यापैकी सर्व 



39. नर्कसिशील दशेात नर्त्तीय धोरणार्ी भनूमका असते. 

 अ.प्रादनेशक समतोल   ब.बेकारी निमूवलि   क.पणूव रोजगार   ड.र्रील सर्व 

40. आनथवक उनिष्ट ेसाध्य करण्यासाठी करात बदल केले जातात.  

 अ.करर्ाढ    ब.करात घट        क.िर्ीि कराांर्ी आकारणी   ड.र्रील सर्व 

41. भार्र्ाढ नियांत्रणासाठी कजवत बदल केले जातात.  

 अ.कजावर्ी परतफेड   ब.कजव उभारणी    क.कजावर्े व्यर्स्थापि    ड.र्रील सर्व 

42. सार्वजनिक खर्ावत आनथवक स्थैयावसाठी....... बदल केले जातात.  

 अ.खर्ावत र्ाढ    ब.खर्ावत घट      क.खर्व ि करणे       ड.यापैकी सर्व 

43. नर्त्तीय धोरण म्हणजे......  

अ. र्लि नर्षयक धोरण    ब.रे्ति धोरण   क. नकां मत धोरण    ड.कर र्  खर्ावर्े धोरण  

44. अांदाज पत्रक म्हणजे.......  

 अ.उत्पन्ि खर्ावर्ा नहशेब  ब. उत्पन्ि खर्ावर्े अांदाज   क.कर उत्पन्ि अांदाज   ड.खर्ावर्े अांदाज 

45. अांदाजपत्रकार्ा कालार्धी..... असतो.  

अ. आनथवक र्षव   ब.शैक्षनणक र्षव   क.कालगणिा र्षव      ड.यापैकी िाही 

46. आनथवक र्षव यापैकी कोणते. 

अ.1 एनप्रल 31 मार्व   ब.1 जािेर्ारी 31 नडसेंबर क.1 जिू 31 मे   ड.यापैकी िाही 

47. अांदाजपत्रक ह ेसादर करतात. 

 अ.पांतप्रधाि       ब.राष्रपती    क.मखु्यमांत्री       ड.अथवमांत्री 

48. समतोल अांदाजपत्रक म्हणजे. 

अ. उत्पन्ि र् खर्व समाि   ब.उत्पन्िापेक्षा खर्व जास्त    क.खर्ावपेक्षा उत्पन्ि कमी   ड.यापैकी िाही 



49. नशलकी अांदाजपत्रक म्हणजे. 

 अ.उत्पन्ि र् खर्व समाि   ब.उत्पन्िापेक्षा खर्व जास्त    क.खर्ावपेक्षा उत्पन्ि जास्त  ड. यापैकी िाही 

50. तटुीर्े अांदाजपत्रक म्हणजे. 

अ. उत्पन्ि -खर्व समाि  ब.उत्पन्िापेक्षा खर्व जास्त क.खर्ावपेक्षा उत्पन्ि जास्त   ड.यापैकी िाही 

51. अांदाज पत्रक ह.े.... र्षावसाठी असते.  

अ. पढुील र्षव       ब.र्ालू र्षव       क.मागील र्षे     ड.यापैकी िाही 

52. भार् नियांत्रणासाठी..... अांदाजपत्रक योग्य असते.  

 अ.नशलकी         ब.समतोल       क. तटुीर्े     ड.यापैकी िाही 

53. मांदीच्या प्रनतकारासाठी...... ह ेअांदाजपत्रक उपयुि असते.  

 अ.नशलकी        ब.समतोल     क.तटुीर्े      ड.यापैकी िाही 

54. नर्कसिशील दशेार्ी अांदाज पत्रक बह ताांश...... असतात.  

 अ.नशलकी      ब. समतोल     क. तटुीर्े       ड.यापैकी िाही 

55. भारतार्े अांदाजपत्रक...... प्रकारर्े असते. 

अ. नशलकी        ब. समतोल     क.तटुीर्े       ड.र्रील सर्व 

56. तटुीर्ा अथवभरणा म्हणजे. 

अ. िर्ीि र्लि निनमवती    ब.करर्ाढ     क.खर्व र्ाढ    ड.कजावर्ी परतफेड 

57. महसलुी अांदाजपत्रकात...... उत्पन्ि र् खर्व असतात.  

 अ.दिैांनदि      ब. िैनमनत्तक      क.रर्िात्मक कायव     ड.यापैकी िाही 

58.महसलुी अांदाजपत्रकातील ..... हा उत्पन्िार्ा मागव आह.े  

 अ.कर र्सलुी     ब.कजव उभारणी     क.तटुीर्ा अथवभरणा    ड.यापैकी िाही 



59. भाांडर्ली अांदाजपत्रकात..... खर्ावर्ा समारे्श असतो. 

अ. दिैांनदि    ब.अितु्पादक    क.नर्कास      ड.यापैकी िाही 

60. कायावत्मक आय व्ययार्े तत्त्र् याांिी माांडले. 

 अ.डॉ. ॲडम नस्मथ    ब.डॉ. डाल्टि    क.प्रा. लिवर     ड.नफडले नशराज 


