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1.विदशेी व्यापार म्हणजे काय.. .. 

 अ.अंतर्गत व्यापार  ब.राज्य व्यापार क.विदेशांशी व्यापार  ड.यापैकी नाही 

2. परकी व्यापाराची संरचना म्हणजे काय...  

अ. आयात वनयागत  ब.िस्तू भांडिलाची आयात वनयागत क.आयात वनयागत दशे  ड.यापैकी नाही 

3. स्िातंत्र्यप्राप्तीच्या िेळी भारत ........िस्तूंची आयात करीत होता.  

 अ.खाद्य िस्त ू ब.कच्चामाल क.भांडिली िस्त ू ड.यापैकी सिग 

4. आज भारत .........िस्तूंची सिागविक आयात करतो...  

 अ.उपभोग्य िस्त ू ब. भांडिली िस्त ूक.कच्चामाल  ड.इतर िस्तू 

5. आज भारत ........िस्तूंची सिागविक वनयागत करतो...  

अ. कृषी िस्त ू    ब.खवनजे   क.कारखानदारी िस्त ू  ड.यापैकी नाही.  

6. विदशेी व्यापाराच्या वदशेत ........बाबींचा विचार केला जातो 

अ. दशे    ब.िस्त ूि सेिा   क.आयात-वनयागत   ड.परकीय चलन 

7. स्िातंत्र्यप्राप्तीच्या िेळी भारत........ या दशेाची जास्त व्यापार करत होता...  

 अ. अमेररका  ब. इगं्लंड  क. जपान  ड.रवशया 

8. भारत....... या दशेाकडे सिागविक वनयागत करतो..  



 अ.आवथगक सहयोर् ि विकास संघटन  ब.पेट्रोल वनयागतक दशे  क.पूिग यरुोप  ड.यापैकी नाही..  

9. विदशेी व्यापाराचा व्यिहारतोल म्हणजे....  

 अ.दृश्य आयात-वनयागत   ब.दृश्य अदृश्य आयात-वनयागत  क.अदृश्य आयात-वनयागत  ड.यापैकी नाही 

 

10. स्िातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताचा व्यिहारतोल .......होता 

अ. तटुीचा   ब.िाढव्याचा    क.     अनकूुलन     ड.वशलकी 

11. भारताचा व्यिहारतोल सिुारण्यासाठी ..........उपाय केले 

अ. वनयागत प्रोत्साहन     ब.आयात वनयंत्रण    क.रुपयाचे अिमलू्यन  ड.यापैकी सिग. 

12. 2015 -2020 या काळातील विदशेी व्यापार िोरण यांनी जाहीर केल.े  

अ.मनमोहनवसंर्   ब. वनमगला सीतारमण   क.   नरेंद्र मोदी        ड.कमलनाथ 

13. परकीय भांडिलाची आिश्यकता .......कारणामुळे वनमागण होत.े 

अ. रोजर्ार िाढ      ब.विकास दरात िाढ  क. र्ुंतिणकू िाढ    ड.यापैकी सिग 

14. खाजर्ी परकीय र्ुंतिणकू म्हणजे...... 

 अ.प्रत्यक्ष परकीय र्ुंतिणकू   ब.विपक्षीय कजग    क.बहुपक्षीय कजग     ड.यापैकी नाही 

15. जार्वतक व्यापार संघटनेची स्थापना मध्ये झाली 

अ. 1991         ब. 1995       क. 2005    ड. 2001 

16. जार्वतक व्यापार संघटनेचे कायागलय........ येथे आह.े 

अ. वजनेव्हा          ब. न्ययूॉकग          क.िॉवशंग्टन         ड.ढाका 

17. जार्वतक व्यापार संघटनेतील सभासदांची संख्या आह े



अ. 200          ब.100       क.90              ड.145 

18. जार्वतक व्यापार संघटनेचे कायग आह.े. 

 अ.मकु्त व्यापार          ब.िाद-वििाद वमटिण े   क.जकात दर कमी करणे  ड.िरील सिग. 

 

19. परकीय रं्र्ाजळीत समािेश होत नाही. 

 अ.परकीय चलन       ब.सिुणग साठा     क. स्िदेशी चलन     ड.विशेष उचल अविकार 

 20.भारतातील वकंमत िाढीचे कारण..... 

अ. तटुीचा अथगभरणा   ब.करिाढ           क.साठेबाजी         ड.यापैकी सिग 

21. भारतातील वकंमत िाढ वनयंत्रणाचा  ............ हा उपाय आह.े  

 अ. आयात िाढ    ब.उत्पादन िाढ      क. वकंमत वनयंत्रण          ड.िरील सिग 

22. चलन विस्तार म्हणजे काय. ...... 

 अ. वकंमत िाढ             ब.वकंमत घट      क.वकंमत स्थैयग      ड.यापैकी नाही 

23. वकंमत िाढीचा पररणाम होतो.......... 

अ. उत्पादन घट         ब. विषमतेत िाढ      क.साठेबाजी        ड.यापैकी सिग 

24. सािगजवनक अपव्यय म्हणजे ........अभ्यास होय.  

 अ.सरकारी उत्पन्न         ब.सरकारी खचग       क.सािगजवनक कजग    ड.िरील सिग 

25. कर रचनेत सिुारणा करण्यासाठी डॉ.राजा चेल ुया सवमतीची स्थापना......झाली 

अ. 1956        ब.1991        क. 2001          ड.2011 

26. केळकर सवमतीने कर सिुारणा अहिाल ...........मध्ये सरकारला सादर केला.  



 अ. 2002         ब.1991         क.2001         ड.2011 

27. सािगजवनक खचागत.......... यांच्या खचागचा समािेश होतो.  

अ. कें द्र सरकार       ब.राज्य सरकारे      क. ग्रामपंचायत          ड.िरील सिग 

 

28. भारतातील सािगजवनक खचागची भवूमका ही आह.े ..... 

 अ.आवथगक स्थैयग      ब. आवथगक विकास    क.विषमता कमी करणे      ड.िरील सिग 

29. भारताच्या सािगजवनक  कजागत िाढ होण्याचे कारण..  

 अ.लोकसंख्या िाढ      ब.वकंमतिाढ     क.संरक्षण खचागत िाढ       ड.िरील सिग 

30. सािगजवनक खचग व्यिस्थापनात ..........चा समािेश होतो..  

 अ. पैशाचा काटकसरीने िापर ब. भ्रष्टाचार मकु्ती     क.र्रजांना प्रािान्य      ड.िरील सिग..  

31. सािगजवनक कजागत ........ यांच्या कजागचा  समािेश होत नाही..  

 अ.बँका          ब.सरकारी     क.खाजर्ी उद्योर्         ड.व्यक्ती 

32. सािगजवनक कजागची ...........ही भूवमका असते.  

 अ.आवथगक स्थैयग   ब.आवथगक विकास       क.भाििाढ वनयंत्रण      ड.िरील सिग 

33. सािगजवनक कजागमळेु .............ही समस्या वनमागण होते 

अ. भाििाढ       ब.आवथगक स्थैयग     क.आवथगक विकास    ड.यापैकी नाही.  

34. अंदाज पत्रक म्हणजे काय..... 

अ. उत्पन्न खचग विशोब      ब.उत्पन्न खचागच ेअंदाज   क. कजग व्यिस्थापन      ड. यापैकी नाही 

35. अंदाज पत्रकाचा  कालाििी म्हणजे....... 



 अ.शैक्षवणक िषग    ब. आवथगक िषग     क. कालर्णनािषग     ड.यापैकी नाही 

36. वनयोजन काळात भारताचे अंदाजपत्रक आह.े.  

 अ.    तटुीचे      ब. समतोल      क.वशलकी   ड. यापैकी नाही.  

 

37. 2020 - 21 चे अंदाजपत्रक ...........यांनी संसदते सादर केल.े 

अ. वपयषु र्ोयल    ब.वनमगला सीतारमण    क.मनमोहन वसंर्       ड.कमलनाथ 

38. समतोल अंदाजपत्रक म्हणजे काय...... 

 अ.उत्पन्न खचग समानता       ब.उत्पन्नापेक्षा खचग जास्त   क. उत्पन्नापेक्षा खचग कमी    ड.यापैकी नाही 

39. तटुीच ेअंदाजपत्रक म्हणजे.... 

 अ. उत्पन्न खचग समान   ब.उत्पन्नापेक्षा खचग जास्त   क.उत्पन्नापेक्षा खचग कमी    ड. यापैकी नाही 

40. वशलकी अंदाजपत्रक म्हणजे..... 

 अ.उत्पन्न खचग सामान    ब.उत्पन्नापेक्षा खचग जास्त    क.उत्पन्नापेक्षा खचग कमी   ड.यापैकी नाही 

41. भारतात यापैकी कोणती संघराज्य पद्धती आह.े... 

 अ.एक मखुी     ब.विमखुी        क.वत्रस्तरीय       ड.यापैकी नाही 

42. भारतातील संघराज्य पद्धतीची िैवशष््टये सांर्ा.... 

 अ.कें द्राला  सिोच्च स्थान   ब.वित्तीय सािनांचे िाटप   क.वित्त आयोर्   ड. यापैकी सिग 

43. कें द्र यादीत......... च्या करांचा समािेश होतो. 

 अ.राज्य सरकार   ब.कें द्र सरकार           क.स्थावनक स्िराज्य संस्था   ड यापैकी नाही.  

44. राज्य यादीतील करापासनू..... यांना उत्पन्न वमळविण्याचा अविकार आह.े  



 अ.कें द्र सरकार   ब.राज्य सरकार    क.स्थावनक स्िराज्य संस्था     ड.यापैकी नाही 

45. कें द्र-राज्य संबंि ् यातील समस्या कोणती. 

 अ.अपरेु उत्पन्न    ब.स्िायत्ततेचा प्रश्न    क.भेदभािपणूग िार्णकू    ड.िरील सिग 

 

46. वित्त आयोर्ाची नेमणकू िषाांनी होत.े. 

अ. दोन िष े   ब.तीन िष े    क.चार िष े      ड.पाच िषग 

47. चौदाव्या वित्त आयोर्ाचे अध्यक्ष होत.े  

अ. डॉ. िाय. व्ही. रेड्डी  ब.महािीर त्यार्ी   क.विजय तेंडुलकर    ड.जी.एम .तल्हार  

48.चौदाव्या वित्त आयोर्ाचा कायगकाळ ....हा होता  

अ.2015-20   ब.2010-15    क.2005-10      ड.यापैकी नाही 

49. चौदाव्या वित्त आयोर्ाने  राज्यांना विभाज्य करत ......िाटा वदला.  

अ. 30.5%      ब.33%       क.42%            ड. 35% 

50. भारताच ेवित्त िोरणाचे ह ेउविष्ट होत.े 

 अ.आवथगक स्थैयग  ब. विषमता िाढ   क.समतोल विकास     ड. िररल सिग 

51. भारतात राजकीय जबाबदारी बाबत चा  कायदा संमत झाला.  

अ. 2004            ब.2005         क.2010     ड.2015 

52. भारतात आवथगक वनयोजनला .......िषागपासून सरुुिात झाली.  

 अ.1952          ब.1951       क.1961        ड.1971 

53. बाराव्या पंचिावषगक योजनेचा कालखंड ..........होता 



 अ.2012 ते 17       ब. 2007 ते 12     क.2002 ते 07      ड.2017 ते 21 

54. भारतात वनयोजन मंडळाची स्थापना मध्ये करण्यात आली. 

 अ.1951        ब.1950    क.1952     ड.1955 

 

55. भारताच्या आवथगक वनयोजनाची ........ह ेयश आह े

अ. राष्ट्ट्रीय उत्पन्नात िाढ     ब.कृषी विकास    क.औद्योवर्क विकास     ड.िरील सिग 

56. भारतीय वनयोजनाचे ............ह ेअपयश आह.े  

 अ.बेकारी  वनमूगलन    ब. आवथगक विकास    क.कृषी विकास      ड.औद्योवर्क विकास 

57. भारतातील वनयोजन मंडळ ...........मध्य ेबरखास्त करण्यात आल.े 

अ. 2014         ब. 2015            क.2013         ड.2020 

58. वनती आयोर्ाची स्थापना .............मध्ये करण्यात आली. 

 अ.2014            ब.2015           क.2013     ड.2020 

59. वनती आयोर्ाच े.........ह ेअध्यक्ष असतात. 

 अ.पंतप्रिान   ब. राष्ट्ट्रपती      क.उपराष्ट्ट्रपती       ड.यापैकी नाही 

60. नीती आयोर्ाचा............. हा उिशे आह.े 

अ. सशक्त राष्ट्ट्रवनवमगती     ब.ग्रामीण विकास      क.र्ररबी उच्चाटन    ड.यापैकी नाही 


