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No. Quéstions Ans 

1.  अंतर्राष्ट्रीय व्यरपरर्रतून कोणकोणत ेघटक प्रवरहित िोतरत? 
1)भौततक वस्तू 2)अभौततक वस्त ू3)भरंडवल 4)वर्ील सवा 

4 

2.  मरगरस हकंवर ववकतसत देशरलर ववकरसरच्यर प्ररथतमक अवस्थेत कोणत्यर घटकरचंी 
आवश्यकतर असते? 
1)भौततक वस्तू 2)अभौततक वस्त ू3)भरंडवल 4)वर्ील सवा 

3 

3.  भरंडवलरची तनतमाती कोणत्यर गोष्टीवर् अवलंबून असते? 
1) श्रम 2)बचत 3)वेळ 4)पैसर 

2 

4.  एकर देशरतून दसुऱ्यर देशरत वस्त ूआणण सेवरंची देवरण-घेवरण केली जरते म्िणजे 
करय? 1)अंतगात व्यरपरर् 2)आंतर्र्रष्ट्रीय व्यरपरर् 3)वस्त ूव्यरपरर् 4)सेवर व्यरपरर् 

2 

5.  वस्तू प्रमरणचे भरंडवलरची एकर देशरतून दसुऱ्यर देशरत ने-आण केली जरते त्यरलर 
करय म्िणतरत? 
1) र्रष्ट्रीय व्यरपरर् 2)घटक व्यरपरर् 3)भरंडवली िरलचरली 4)आंतर्र्रष्ट्रीय व्यरपरर् 

3 

6.   भरंडवलरची तनयरात कोणत्यर देशरतून केली जरत?े 
1)ज्यर देशरत भरंडवलरची ववपुलतर आिे  
2)ज्यर देशरत श्रमरची ववपलुतर आिे 
3) ज्यर देशरत भरंडवलरची टंचरई आिे 
4) ज्यर ववषयरत श्रमरची टंचरई आिे 

1 

7.   भरंडवलरची आयरत कोणत्यर देशरत केली जरत े? 
1)ज्यर देशरत भरंडवलरची ववपुलतर आिे  
2)ज्यर देशरत श्रमरची ववपलुतर आिे 
3) ज्यर देशरत भरंडवलरची टंचरई आिे 
4) ज्यर ववषयरत श्रमरची टंचरई आिे 

3 

8.  वस्त ूआणण सेवरंची तनयरात कोणत्यर देशरतून केली जरत?े 
1)ज्यर देशरत नैसतगाक घटकरंची ववपुलतर आिे  
2)ज्यर देशरत मोठ्यर प्रमरणरवर् वस्त ूआणण सवेरंचे उत्परदन केल ेजरते  
3)ज्यर देशरत कमी खचरात उत्परदन कर्तर येत े 

4 



4)वर्ीलपैकी सवा 
9.   भरंडवलरची तनयरात करून करय तमळत?े 

1) व्यरज लरभरंश  
2)लरभरंश आणण नफर  
3)नफर आणण व्यरस व्यरज  
4)व्यरज लरभरंश नफर 

4 

10.  ववकतसत देशरतून अववकतसत देशरत भरंडवलरची कोणत्यर रूपरत केली जरते? 
1) वस्त ूव सेवर  कजा वआतथाक सिरय्य  2)थटे ववदेशी गुंतवणूक कजा 
3)आतथाक सिरय्य  4)गुंतवणूक 

4 

11.  प्रदेशरतून अववकतसत आणण ववकसनशील देशरत भरंडवलरची आयरत कर केली 
जरत े? 
1) व्यविरर्तोलआतील तूट कमी कर्ण े2) ववकरसरत्मक योजनर र्रबववण े 
3)औद्योतगक ववकरस 4) वर्ील सवा 

4 

12.  खरलीलपैकी कोणत ेभरंडवलरचर िरलचरलीचे प्रकरर् नरिी? 
1) स्वदेशी आणण ववदेशी 2) खरजगी आणण सर्करर्ी 3)अल्प आणण दीघा करलीन 
4)खरजगी आणण सरमरणजक 

4 

13.  जेव्िर देशरतील नरगरर्करकंडून ववदेशरमध्ये गुंतवणुकीच्यर िेतूने भरंडवल प्रवरहित 
िोते तेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) ववदेशी भरंडवली 2)िरलचरली स्वदेशी भरंडवली 3)अडचणी खरजगी भरंडवली 
िरलचरली 4)सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 

2 

14.  ववदेशरतील नरगरर्करंकडून गुंतवणुकीच्यर िेतूने आपल्यर देशरत भरंडवलरचे आगमन 
िोत ेतेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) ववदेशी भरंडवली 2)िरलचरली स्वदेशी भरंडवली 3)अडचणी खरजगी भरंडवली 
िरलचरली 4)सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 

1 

15.  स्वदेशी भरंडवलरचे ववदेशरत तनगमन झरल्यरस त्यरचर व्यविरर् तोलारच्यर 
कोणत्यर बरजूलर समरवेश केलर जरतो? 
1) जमर खरते 2)नरव ेखरते 3)बचत खरत े4)चरल ूखरत े

2 

16.  ववदेशी भरंडवलरचे आगमन झरल्यरस त्यरचर व्यविरर् तोलरच्यर कोणत्यर बरजूलर 
समरवेश िोतो? 
1) जमर खरते 2)नरव ेखरते 3)बचत खरत े4)चरल ूखरत े

1 



17.  एकर देशरतील नरगरर्क ववत्तीय संस्थर व बकँर दसुऱ्यर देशरंमध्ये भरंडवलरची 
गुंतवणूक कर्तरत तेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) ववदेशी भरंडवली 2)िरलचरली स्वदेशी भरंडवली 3)अडचणी खरजगी भरंडवली 
िरलचरली 4)सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 

3 

18.  देशरचे सर्करर् बँकर व ववत्तीय संस्थर दसुऱ्यर देशरत भरडंवल प्रवरहित कर्तरत 
तेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) ववदेशी भरंडवली 2)िरलचरली स्वदेशी भरंडवली 3)अडचणी खरजगी भरंडवली 
िरलचरली 4)सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 

4 

19.  खरजगी भरंडवल िरलचरली जेव्िर तमळण्यरच्यर िेतूने केलर जरतरत तेव्िर त्यरलर 
करय म्िणतरत? 
1) स्वयंप्रेरर्त 2)प्रेरर्त  3)आतथाक प्रेर्क 4)वर्ीलपैकी सवा 

2 

20.  नैसतगाक आपत्ती तनवरर्णरसरठी व्यक्ती व समूि संस्थरकंडून कंपनयरंकडून संकट 
ग्रस्त देशरंनर मदत केली जरत ेअशर िरलचरली म्िणजे करय? 
1)स्वयंप्रेरर्त 2)प्रेरर्त 3)आतथाक प्रेर्क 4)वर्ीलपैकी सवा 

1 

21.  एकर देशरचे सर्करर् दसुऱ्यर देशरच्यर सर्करर्लर जेव्िर भरंडवल िस्तरंतरर्त कर्ते 
तेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत?  
1)स्वयंप्ररेर्त 2)प्रेरर्त 3)आतथाक प्रेर्क 4)वर्ीलपैकी सवा 

3 

22.  िरलचरलीचर करलरवधी एक वषरापेक्षर कमी असेल तर् त्यरलर कोणत्यर प्रकरर्च्यर 
िरलचरली म्िणतरत? 
1) स्वदेशी भरंडवली िरलचरली 2)अल्पकरलीन भरंडवली िरलचरली 3)ववदेशी 
भरंडवली िरलचरली 4)वर्ीलपैकी सवा 

2 

23.  अल्पकरलीन भरंडवली िरलचरली कोणत्यर िेतूने केल्यर जरतरत? 
1)व्यविरर् िेतू 2)सरवधरनतर िेत ू3)सट्टेबरजीचर िेत ू4)वर्ीलपैकी सवा 

3 

24.  व्यरज आणण नफर िोण्यरच्यर िेतूने केल्यर जरणरऱ्यर भरडंवली िरलचरली म्िणजे 
करय? 
1)अल्पकरलीन  भरंडवली िरलचरली 2)दीघाकरलीन  भरंडवली िरलचरली 3)खरजगी  
भरंडवली िरलचरली 4)सरवाजतनक भरंडवली िरलचरली 

2 

25.  एकर देशरतील खरजगी गुंतवणुकदरर् दसुयरा देशरतील नरणे बरजरर् वदजु भरंडवल 
बरजरर्रत गुंतवणूक कर्तरत त्यरलर करय म्िणतरत? 
1)ववदेशी भरंडवल गुंतवणूक 2)र्ोख रूपी गुंतवणकू 3)थेट ववदेशी गुंतवणूक 

2 



4)यरपैकी नरिी 

26.   देशरतील उद्योग ससं्थर दसुऱ्यर देशरतील प्ररथतमक भरंडवल बरजरर्रतून शेअसा 
आणण डेबेंचसा खरे्दी कर्तरत तेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) ववदेशी भरंडवल गुंतवणकू 2)र्ोख रूपी गुंतवणूक 3)थेट ववदेशी गुंतवणूक 
4)यरपैकी नरिी 

3 

27.  एकर देशरतील खरजगी गुंतवणुकदरर् दसुयरा देशरतील कंपनीत गुंतवणूक कर्तरत 
त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) ववदेशी भरंडवल गुंतवणकू 2)र्ोख रूपी गुंतवणूक 3)थेट ववदेशी गुंतवणूक 
4)यरपैकी नरिी 

3 

28.   रे्खर रुपी गुंतवणकू म्िणजेच… 
1) अल्पकरलीन भरंडवली िरलचरली 2)दीघाकरलीन भरंडवली िरलचरली 3)खरजगी 
भरंडवली िरलचरली 4)सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 

1 

29.  थेट ववदेशी गुंतवणूक कोणत्यर स्वरूपरची भरंडवली िरलचरल ठर्ते? 
1) अल्पकरलीन भरंडवली िरलचरली 2)दीघाकरलीन भरंडवली िरलचरली 3)खरजगी 
भरंडवली िरलचरली 4)सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 

2 

30.  अवमूल्यनरमुळे ववदेशी चलनरचे मूल्य कमी जरस्त झरल्यरस कोणत्यर प्रकरर्च्यर 
िरलचरली िोतील? 
1) स्वदेशी 2) ववदेशी 3) अल्पकरलीन 4) दीघाकरलीन 

2 

31.  च्यर र्ोखयरंच्यर मरलकी िक्करचे व दरव्यारचे िस्तरंतर्ण िोत ेिी गुंतवणूक 
कोणती  1)ववदेशी गुंतवणूक 2)र्ोखर रुप गुंतवणूक 3)खरजगी गुंतवणूक 4)यरपैकी 
नरिी 

2 

32.  ववकतसत देशरतील बिुर्रष्ट्रीय कंपनयर ववकसनशील देशरत नवीन कंपनी सुरू करून 
दीघाकरलीन भरंडवली गुंतवणकू कर्तरत तेव्िर त्यरलर करय म्िणतरत? 
1) थेट ववदेशी गुंतवणूक 2)र्ोखर रुप गुंतवणकू 3)खरजगी गुंतवणूक 4)यरपैकी 
नरिी 

1 

33.  एफडीआय यर चे वीस्ततृ रुप करय आिे? 
1)fast development of India 2)foreign department of India 3)foreign 

4 



department of Investment  4)foreign Direct investment  
34.  ज्यर कंपनीच ेमुखय करयरालय एकर देशरत असते आणण उत्परदन व ववक्री 

कर्णरऱ्यर उद्योग ससं्थर अनेक देशरत करयार्त असतरत अशर कंपनी लर करय 
म्िणतरत? 
1)औद्योतगक संस्थर 2)बिुर्रष्ट्रीय कंपनी 3)ववदेशी उद्योग संस्थर 4)ववदेशी गुंतवणकू 
संस्थर 

2 

35.  नफ्यरचे मित्त्व मी कर्ण कर्ण्यरच्यर उदे्दशरने कोणत्यर प्रकरर्ची गुंतवणूक केली 
जरत?े 1) थटे ववदेशी गुंतवणूक 2)र्ोखर रुप गुंतवणकू 3)खरजगी गुंतवणकू 
4)यरपैकी नरिी 

1 

36.  MNCs चे करयाक्षते्र हकती असते? 
1) देशरपुर्ते 2)ववदेशरपुर्ते 3)जरगततक 4)यरपैकी सवा 

3 

37.  खरलीलपैकी कोणती बिुर्रष्ट्रीय कंपनी नरिी? 
1) तसमेंस 2)हफतलप्स  3)इम्पेरर्यल 4)टोबकॅो इंहडयन फूड 

4 

38.  खरलीलपैकी आंतर्र्रष्ट्रीय चलन ववषयक संघटन कोणत?े 
1) रर्झवा बँक ऑफ इंहडयर 2)सेंट्रल बँक ऑफ इंहडयर 3)आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी 
4)जळगरव जनतर सिकरर्ी बँक 

3 

39.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणे तनधीची स्थरपनर कधी कर्ण्यरत आली? 
1)27 हडसेंबर् 1945 2)15 मरचा 1947 3)15 ऑगस्ट1948 4)26 जरनेवरर्ी 1950 

1 

40.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी चे करयरालय कोणत्यर शिर्रत आिे?  
1)णजनेवर 2)हदल्ली 3)वॉतशगं्टन 4)टोहकयो 

3 

41.  कोणत्यर कर्रर्रनुसरर् आंतर्र्रष्ट्रीय  तनधीची स्थरपनर कर्ण्यरत आली? 
1) तरंवत्रक सिकरया कर्रर् 2)जकरत आणण व्यरपरर् ववषयक 3)सरमरनय कर्रर् 
4)विटेनउड कर्रर् 

3 

42.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी चे प्रत्यक्ष करया केव्िर परसून सरुू झरल?े 
1)27 हडसेंबर् 1945 2)1 मरचा 1947 3)15 ऑगस्ट1948 4)26 जरनेवरर्ी 1950 

2 

43.  नरणेतनधीच्यर प्रशरसन मंडळरत प्रत्येक देशरंचे हकती प्रतततनधी असतरत? 
1) 5 2) एक 3) सरत 4) 11 

2 

44.  नरणेतनधीच्यर प्रशरसन मंडळरचर करल करयाकरल हकती वषरांचर असतो 
1) 5 2) एक 3) सरत 4) 11 

1 

45.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी सदस्य देशरंच्यर व्यविरर् कर्तील तूट भरून करढण्यरसरठी 1 



हकती मुदतीचर कजापुर्वठर कर्तरत? 
1)अल्प मुदतीचर 2)दीघा मदुती 3)मध्यम मुदती 4)कोणतीिी मुदत नरिी 

46.   आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधीचे सणंक्षप्त रूप कोणते आिे.  
1)FDI 2)MNCs 3)IMF 4)SDRs 

3 

47.  नरणेतनधीच्यर सदस्य देशरलर हकती मत देण्यरचर अतधकरर् असतो? 
1) 1 2)10 3)25 4)250 

3 

48.  नरणेतनधीच्यर सदस्य देशरलर आपली वगाणी कोटर स्वरूपरत तील वगाणी कुठे जमर 
कर्रवी लरगते? 
1) मध्यवती बँकेत 2)सेंट्रल बँकेत 3)स्टेट बँक 4)सिकरर्ी बँक 

1 

49.  नरणेतनधीच्यर सदस्य देशरलर चलनरची मरगणी सतत वरढत असेल आणण ती पणूा 
कर्णे शक्य नसेल तर् त्यर चलनरलर करय म्िणतरत? 
1) ववधीग्ररह्य चलन 2)जनर्ल चलन 3)दतुमाळ चलन 4)आंतर्र्रष्ट्रीय चलन 

3 

50.  कें द्रीय बँहकंग सेवर ववभरग आणण ववत्तीय ववषयक ववभरग स्थरपन करून नरणतेनधी 
सदस्य देशरंनर कोणत्यर सवेर पुर्वतरत? 
1) ववत्तीय 2)बँहकंग 3)तरवंत्रक 4)आतथाक 

3 

51.  आंतर्र्रष्ट्रीय पुनतनामराण आणण ववकरस बँक िी कोणती बँक आिे? 
1) भरर्तरची आंतर्र्रष्ट्रीय बकँ 2)भरर्तरची र्रष्ट्रीय बँक 3)भरर्तरची व्यरपरर्ी बँक 
4)जरगततक बँक 

4 

52.  आंतर्र्रष्ट्रीय पुनतनामराण आणण ववकरस बँकेची स्थरपनर कधी झरली 
1)27 हडसेंबर् 1945 2)15 मरचा 1947 3)15 ऑगस्ट1948 4)26 जरनेवरर्ी 1950  

1 

53.  आंतर्र्रष्ट्रीय पुनतनामराण आणण ववकरस बँकेच ेकरयरालय कोठे आिे? 
1) णजनेवर 2)हदल्ली 3)वॉतशंग्टन 4)टोहकयो 

3 

54.  जरगततक बकेँचे सदस्यत्व कोणरलर प्ररप्त िोतील? 
1) आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधीच्यर सदस्य देशरलर 2)भरर्तीय नरगरर्करलर 
3)अमेरर्केच्यर र्रष्ट्रपतीलर 4)बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंनर 

1 

55.  नरणेतनधीच्यर व जरगततक बँकेच्यर अतधकरर्ी वगरांनर प्रतशक्षण देण्यरसरठी एक 
स्टॉप कॉलजे कोठे आिे? 
1) णजनेवर 2) हदल्ली 3) वॉतशंग्टन 4) टोहकयो 

3 

56.  जरगततक बकेँने इकॉनोतमक डेव्िलपमेंट इणनस्टट्यूटची स्थरपनर कोणत्यर 
करयरासरठी केली आिे? 

2 



1)आतथाक 2)तरंवत्रक 3)र्रजकीय 4)सरमरणजक 
57.  जरगततक बॅंक सदस्य देशरनंर कोणत्यर प्रकरर्च ेकजा पुर्वते? 

1) अल्पकरलीन 2)दीघाकरलीन 3)मध्यकरलीन 4)हकतीिी मुदतीच े
2 

58.  खरलीलपैकी कोणती संस्थर जरगततक बकेँचे सिकरर्ी ससं्थर नरिी? 
1) आंतर्र्रष्ट्रीय ववत्तीय मिरमंडळ 2)आंतर्र्रष्ट्रीय ववकरस संघ 3)बिुर्रष्ट्रीय 
गुंतवणूक िवी 4)एजनसी भरर्त ववकरस फोर्म 

4 

59.   जरगततक बकेँने जरगततक आर्ोग्य सुधरर्ण्यरच्यर दृष्टीने कोणत ेसंघटन स्थरपन 
केल ेआिे ? 
1)WTO 2)WHO 3)FAQ 4)IFC  

2 

60.  UNO म्िणजचे... 
1)आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी 2)आंतर्र्रष्ट्रीय पुनतनामराण व ववकरस बँक 3)संयुक्त र्रष्ट्र 
संघ  4)जरगततक बँक 

3 

61.  आंतर्र्रष्ट्रीय ववतीय मिरमंडळरची स्थरपनर कधी झरली. 
1) 1945 2)1950 3)1956 4)1964 

3 

62.  संयुक्तक्त र्रष्ट्र संघटनेची स्थरपनर कधी झरली. 
1) 1945 2)1950 3)1956 4)1964 

1 

63.  जकरत आणण व्यरपरर् ववषयक सरमरनय कर्रर् कधी  कर्ण्यरत आलर. 
1) 1948 2)1950 3)1956 4)1964 

1 

64.  जकरत आणण व्यरपरर् ववषयक सरमरनय कर्रर् म्िणजेच आिे? 
1) WHO 2)FAQ 3)IFC 4)GATT 

4 

65.  युर्ो देशरंची संघटनर नरिी? 
1) युर्ोवपयन संघ 2)युर्ोवपयन आतथाक समुदरय 3)युर्ोवपयन मुक्त व्यरपरर् संघ 
4)आतथाक सिकरया आणण ववकरस संघटनर 

4 

66.  संयुक्तक्त र्रष्ट्र संघटनचेे करयरालय कोठे आिे? 
1) वॉतशंग्टन 2)नयूयरका  3)णजनेवर 4)मुंबई 

2 

67.  व्यरपरर् संघटनेची स्थरपनर कधी झरली  
1)1991 2)1945 3)1950 4)1995 

4 

68.  सरका  संघटनेचे करयरालय कुठे आिे? 
1) नयूयरका  2)वरतशंग्टन 3)करठमरंडू 4)मुंबई 

3 

69.  खरलीलपैकी कोणती पेट्रोतलयम तनयरातक देशरचंी संघटनर आिे? 3 



1) WTO 2)WHO 3)OPEC 4)ASEAN 
70.  युर्ो झोन मधील सरमरतयक चलनरची तनतमाती केव्िर झरली  

1)1991 2)1995 3)1997 4)1999 
4 

71.  युर्ोवपयन समुदरयरचे मुखयरलय कोणत्यर शिर्रत आिे  
1)टोहकयो 2)मुंबई 3)िुसेल्स 4)नयूयॉका  

3 

72.  युर्ोप यर सरमरतयक चलनरच्यर वरपर्रत सिभरगी िोणरऱ्यर देशरंच्यर गटरलर करय 
म्िणतरत? 
1) ववशेष आतथाक झोन 2)युर्ोझोन  3)सरका  संघटनर 4)वर्ीलपैकी नरिी 

2 

73.  गेटच्यर स्थरपनेपरसून समरप्ती पयांत हकती फेऱ्यर झरल्यर  5 आठ 10 12 2 
74.   गेटच्यर सदस्य देशरंची पहिली फेर्ी कोणत्यर शिर्रत झरली?  

1) णजतनव्िर 2)अनएसी 3)वॉतशंग्टन 4)उरुग्व े
1 

75.  गेटच्यर सदस्य देशरंची आठवी फेर्ी कोणत्यर शिर्रत  झरली? 
1) णजतनव्िर 2)अनएसी 3)वॉतशंग्टन 4)उरुग्व े

4 

76.  गेटच्यर समरप्तीनंतर् कोणतर संघ स्थरपन कर्ण्यरत आलर 
  1)WTO 2)WHO 3)MTO 4)GATS 

1 

77.  गेटचर प्रस्तरव कोणी सरदर् केलर? 
1) डॉ. मनमोिन तसंग 2)यशवंत तसंि 3)ऑथार् डंकेल 4)मर.नर्ेंद्र मोदी 

3 

78.  गेटच्यर आठव्यर फेर्ीतील पहिलर भरग भरगरत कोणत्यर गोष्टींचर समरवशे िोतर?  
1) वस्त ूव्यरपरर् 2)सेवर व्यरपरर् 3)पैशरंचर व्यरपरर् 4)घटक व्यरपरर् 

1 

79.  गटच्यर आठव्यर फेर्ीतील दसुऱ्यर भरगरत कोणत्यर गोष्टींचर समरवेश िोतर?  
1) वस्त ूव्यरपरर् 2)सेवर व्यरपरर् 3)पैशरंचर व्यरपरर् 4)घटक व्यरपरर् 

2 

80.  डंकेल प्रस्तरव आज सेवरंच्यर व्यरपरर्रचे तनयम आणण तनयंत्रण कर्ण्यरसंबंधी 
झरलेल्यर कर्रर्रचे नरव करय आिे? 
1) सेवरंच्यर व्यरपरर्रचर सरमरनय कर्रर् 2)जकरत आणण व्यरपरर् ववषयक सरमरनय 
कर्रर् 3)बिुपक्षीय व्यरपरर् कर्रर् 4)एकपक्षीय व्यरपरर् कर्र 

1 

81.  ज्यरच्यर जरगी जरगततक व्यरपरर् संघटनेची स्थरपनर कधी झरली  
1)1991 2)1995 3)2002 4)2015 

2 

82.  WTO चे धोर्ण तनणित कर्ण्यरचर सवोच्च अतधकरर् कोणत्यर सतमतीलर आिे? 
1)मंत्री स्तर्ीय संमेलन 2)वववरद तनवरर्ण सतमती 3)व्यरपरर् धोर्णरचे परर्क्षण 
सतमती  4)सरमरनय परर्षद 

1 



83.  WTO व्यरपरर्रशी संबंतधत बौविक संपदर अतधकरर् यरमध्ये कोणत्यर गोष्टींचर 
समरवेश िोतो? 
1) कॉपीर्रइट 2)टे्रडमरका  3)पेटंट 4)वर्ील सवा 

4 

84.  WTO चे मंवत्रस्तर्ीय समंेलन केव्िर आयोणजत केल ेजरत?े 
1) वषरातून दोनदर 2)महिनयरतून एकदर 3)दोन वषरातनू एकदर 4)महिनयरतून 
दोनदर 

3 

85.  सरत देशरंचर एक प्ररदेतशक सिकरया संघ म्िणजचे  
1)युर्ोवपयन सरमुदरतयक सघं 2)दणक्षण एतशयन प्ररदेतशक सिकरया संघटन 
3)दणक्षण एतशयन प्ररधरनय व्यरपरर् 4)संघटन जरगततक व्यरपरर् संघटनर 

2 

86.  भरंडवली िरलचरली म्िणजे करय? 
१) वस्तूची आयरत तनयरात २) सेवरंचे आयरत-तनयरात ३)भरंडवलरचे आगमन आणण 
तनगामन ४)यरपैकी एकिी नरिी 

(३) 

87.  खरलीलपकैी कोणतर प्रकरर् भरंडवली िरलचरलीचर नरिी? 
१) उद्योगरतील गुंतवणकू २) स्वदेशी व ववदेशी भरंडवली िरलचरली ३)अल्पकरलीन व 
दीघाकरलीन भरंडवली िरलचरली ४) खरजगी व सर्करर्ी भरंडवली िरलचरली 
५)बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंची गुंतवणूक 

(१) 

88.  ववदेशी गुंतवणूक म्िणजे करय ? 
१) रुखर रुपी गुंतवणूक २) थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक ३)ववदेशी बँकेत ठेवी ठेवण े४) 
र्ोखर रुपी गुंतवणकू व थटे हकंवर प्रत्यक्ष गुंतवणूक. 

(४) 

89.  भरंडवली िरलचरलीवर् कोणत्यर घटकरंचर परर्णरम िोतो? 
१) ववतनमय दर्रतील चढ-उतरर् २)व्यरजदर्रतील तभननतर ३) भरंडवलरची सीमरंत 
उत्परदकतर ४) वर्ील सवा. 

(४) 

90.  थेट ववदेशी गुंतवणुकीमळेु कंपनी व स्थरवर् मरलमत्तेच्यर________ िस्तरंतर्ण 
िोत े? 
१)भरंडवलरचे २)उत्परदनरच े३)तंत्रज्ञरनरचे ४)व्यवस्थरपन आणण मरलकी िक्करचे. 

(४) 

91.  बिुर्रष्ट्रीय कंपनी म्िणजे करय? 
१) ववकतसत देशरतील बड्यर कंपनयर २) उद्योगर च्यर मरलकीिक्क व्यवस्थरपनरचे 
तनयंत्रण ३) स्वदेशरत तील मोठ्यर कंपनयर ४)मुखयरलय स्वदेशरत असते व 
उपसंस्थार अनेक देशरंमध्ये असतरत अशी कंपनी. 

(४) 



92.  बिुर्रष्ट्रीय कंपनीलर कोणत्यर पयरायी नरवरने ओळखल ेजरत?े 
१) global company२) International company३) Transnational company ४) 
All above 

(४) 

93.  ववकसनशील देशरत बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंचर ववकरस िोण्यरची करर्णे कोणती ? 
१)आतथाक ववकरस २)आंतर्र्रष्ट्रीय व्यरपरर्रतील वरढ ३) कृषी आणण औद्योतगक ववकरस 
4) वर्ीलपैकी एकिी नरिी 

(४) 

94.  ववकसनशील देशरंसरठी बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंचे आगमन कोणत्यर दृष्टीने फरयदेशीर् ठर्त े
आिे ? 
१)श्रम पुर्वठर २)व्यवस्थरपन तंत्र ३)भरंडवल आणण ततं्रज्ञरन ४) पर्कीय चलन. 

(३) 

95.  बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंचे ववकसनशील देशरत प्रवेश कर्ण्यरच ेउहद्दष्ट करय? 
१)ववकसनशील देशरचंर ववकरस कर्णे २)नफ्यरचे मित्त्वमीकर्ण कर्णे ३)भरंडवल 
आणण तंत्रज्ञरन पुर्ववणे ४)उत्परदनरत वरढ कर्ण े

(२) 

96.  भरंडवली िलचरल इमरगे कोणत ेउहद्दष्ट असते? 
१)आतथाक ववकरस२) सरमरणजक ववकरस ३)र्रजकीय ववकरस ४)स्वयंप्ररेर्त िेतू धोर्ण 

(४) 

97.  FDIचे ववस्ततृ स्वरूप स्पष्ट कर्र? 
१) financial Development of India २) Foreign Direct Investment ३) 
Foreign Department of India ४) Financial Domestic Income of Indian 

(२) 

98.  बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंचे करयाक्षेत्र हकती असते? 
१) स्वदेशरपुर्ते मयराहदत असते २) स्पधरात्मक असते ३) प्रत्येक गरवरपयांत असते 
४) संपूणा जग िे करयाक्षेत्र असते 

(४) 

99.  खरलीलपैकी कोणती बिुर्रष्ट्रीय कंपनी आिे? 
१)कोको कोलर २)ववको क्रीम ३)िल्दीर्रम ४)पतंजली 

(१) 

100.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणे तनधीचे स्थरपनर वषा कोणते? 
१)१९४७ २)१९५० ३)१९४५ ४)१९४४ 

(३) 

101.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधीचे मखुयरलय कोठे आिे? 
१)वॉतशंग्टन २)मुंबई ३)नयूयरका  ४)हदल्ली. 

 (१) 

102.  IMF चे मर्रठी अनुवरद सरगंर? 
१)आंतर्र्रष्ट्रीय देवरण-घेवरण २)भरर्तीय ववत्त मंत्ररलय ३)आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी 
४)बिुर्रष्ट्रीय कंपनयरंची गुंतवणूक. 

(३) 



103.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी कडून कोणरलर कजा तमळत?े 
१)शेतकर्ी २)उद्योजक ३) सदस्य देश ४)कोणरलरिी नरिी 

(३) 

104.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधीचे करया प्रत्यक्ष करया केव्िरपरसून सुरू झरल?े 
१)१ मरचा 1947 २)१५ ऑगस्ट १९४७ ३)23 हडसेंबर् 1947 ४) 27 हडसेंबर् 1947 

(१) 

105.  नरणेतनधीच्यर कें द्रीय बँहकंग सेवर ववभरग व ववत्त ववषयक ववभरग मरफा त कोणत्यर 
सेवर पुर्ववल्यर जरतरत? 
१)वस्त ूव सेवर २)तरवंत्रक सेवर ३)भरंडवली सेवर ववत्तीय सेवर ४)व्यवस्थरपकीय सवेर. 

(२) 

106.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधीच्यर स्थरपनेचे मुखय करर्ण कोणत ेिोत?े 
१) आंतर्र्रष्ट्रीय चलन ववषयक सिकरया कर्णे २)व्यरपरर् वरढववणे ३)ववतनमय दर्रत 
णस्थर्तर तनमराण कर्ण े४) वर्ील सवा 

(४) 

107.  आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी च्यर संदभरात खरलीलपैकी कोणत ेववधरन बर्ोबर् आिे? 
१) नरणेतनधी संयुक्त र्रष्ट्र सघंरची संलग्न ववत्तीय संस्थर आिे  
२)नरणेतनधी स्वतंत्र संस्थर आिे  
३)िी एक उद्योग संस्थर आिे  
४)िी बिुर्रष्ट्रीय कंपनी आिे. 

(१) 

108.  आंतर्र्रष्ट्रीय पुनतनामराण आणण ववकरस बँकेची स्थरपनर केव्िर झरली? 
१)१९४५ २)१९४४ ३)१९४७ ४) १९४७. 

(१) 

109.  जरगततक बकेँचे मुखयरलय कोठे आिे? 
१) नयूयरका  २)हदल्ली ३)वॉतशंग्टन४) टोहकयो. 

(३) 

110.  खरलीलपैकी कोणती संस्थर अल्पकरलीन कजा देणरर्ी आिे दीघाकरलीन कजा देत 
नरिी? 
१)जरगततक बँक २)आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी ३)आंतर्र्रष्ट्रीय ववकरस संघ ४)आतशयरई 
ववकरस बँक. 

(२) 

111.  जरगततक बकँ कोणत्यर करर्णरसरठी कजा देते? 
१)अल्पववकतसत देशरचंरआतथाक ववकरस सरत करयरासरठी 
२)आंतर्र्रष्ट्रीय व्यरपरर् वरढ ३)उत्परदन वरढ  ४) इतर् करर्णे. 

(-१-) 

112.  जरगततक बकेँकडून हकती मदुतीची कजा तमळू शकतरत? 
१)अल्प करळर सरठी २)दीघाकरळरसरठी ३)मध्यम करळरसरठी ४)हकतीिी 
करलरवधीसरठी. 

(२) 



113.  नरणेतनधीच्यर प्रशरसकीय मडंळरतील प्रतततनधी चर करलरवधी हकती वषरांचर असतो? 
१)5 २)10 ३)सरत ४) अारजीवन. 

(१) 

114.  जरगततक बकेँच्यर प्रशरसकीय मंडळरची बठैक केव्िर घेतली जरत े? 
१)दर्मिर २)ती मिर ३)दर्वषी४) परच वषरानंतर्. 

(३) 

115.  नरणेतनधीचे सवोच्च अतधकरर् कोणरकडे असतरत? 
१) व्यवस्थरपक मंडळरकडे २)करयाकरर्ी सचंरलक मंडळरकडे३) प्रशरसकीय मंडळरकडे 
४)संयुक्त र्रष्ट्र संघटनर 

(--) 

116.  जरगततक बकेँचे तरवंत्रक सिरय्यक पुर्वण्यरसरठी कोणत्यर संस्थेची स्थरपनर केली 
आिे? 
१)The Economics Development Institute २)--+३)---४)--- 

(१) 

117.  नरणेतनधीच्यर व जरगततक बँकेच्यर अतधकरर्ी वगरांनर प्रतशक्षण देण्यरसरठी उभरर्लेले 
कें द्र कोणत?े 
१) तरवंत्रक प्रतशक्षण ससं्थर २)कें द्रीय बँहकंग ववभरग ३)स्टॉफ कॉलेज ४)ववत्तीय 
ववभरग. 

(३) 

118.  WHO and FAQ यरचंी स्थरपनर कोणी केली? 
१)संयुक्त र्रष्ट्र संघटनर २) जरगततक बँक ३)आंतर्र्रष्ट्रीय नरणेतनधी ४) यरपैकी 
कोणीिी नरिी 

(२) 

119.  संयुक्त र्रष्ट्र संघटनेचे स्थरपनर वषा व मुखयरलय कोठे आिे ? 
१)नयूयरका  -१९४५ २)िूसेल -१९४४ ३)परॅर्स--१९४८ ४) वॉतशंग्टन--१९४५. 

(१) 

120.  गेट (GATT)चे स्थरपनर वषा व मुखयरलय कोठे आिे? 
१) णजनेव्िर-१९४८ २) पॅरर्स --१९४८ ३)वॉतशंग्टन- १९४५ ४)-नयूयरका --१९४५. 

(१) 

121.  GATT यरचे मर्रठीत रुपरंतर् कर्र ? 
१)मुक्त व्यरपरर् कर्रर् २) तरवंत्रक सिकरया कर्र ३) जकरत आणण व्यरपरर् ववषयक 
सरमरनय कर्रर् ४)जल व्यवस्थरपन कर्रर्. 

(३) 

122.  जरगततक व्यरपरर् संघटनर म्िणजेच खरलीलपकैी कोणती संकल्पनर? 
१)WTO,२)WHO,३)WWW,४)World Bank . 

(१) 

123.  पेट्रोतलयम उत्परदक व तनयरातक देशरचंी संघटनर यरमध्ये कोणत्यर देशरचंर समरवेश 
आिे? 
१)पूवेकडील देश २) परणिमरत्य देश ३) अरे्वबयन देश ४)दणक्षण आतशयरई देश. 

(३) 



124.  युर्ोवपयन देशरंच्यर व्यरपरर्रतील देवरणघेवरणीचे व्यविरर् सुलभ कर्ण्यरसरठी कोणत्यर 
संघटनेची ची तनतमाती केली आिे? 
१) युरे्तशयन आतथाक समुदरय २)दणक्षण-पवूा अशीयरयी देशरंचर समुदरय ३) युर्ोवपयन 
देणेघेण ेसंघ ४)युर्ोवपयन आतथाक सिकरया संघ 

(३) 

125.  सरका  संघटनेचे मुखयरलय कोठे आिे? 
१)भरर्त - हदल्ली २)नेपरळ - करठमरंडू ३)श्रीलकंर - कोलंबो ४) परहकस्तरन - 
लरिोर्. 

(२) 

126.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचे मुखयरलय कोठे आिे?  
१) ववयनर-ऑस्टे्रयर २)बेणल्जयम-िूसेल ३)नेदर्लँड -मरस्ट्रीच्य ४)भरर्त -हदल्लाी 

(२) 

127.  खरलीलपैकी कोणतर देश युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचर संस्थरपक देश नरिी? 
१) फ्ररनस २) जमानी ३)इटली ४)स्वीडन. 

(४) 

128.  युर्ोवपयन आतथाक सिकरया समुदरयरच ेतनयम व करयदे कर्ण्यरचर अतधकरर् कोणत्यर 
परर्षदेलर आिे? 
१)युर्ोवपयन संसद २) आतथाक व सरमरणजक परर्षद ३) युर्ोपीय संसदीय 
व्यवस्थरवपकर ४)नयरयरलय. 

(३) 

129.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचे सरमूहिक चलन कोणत?े 
१)डॉलर् २) युर्ो ३)क्राोन ४) परऊंड 

(२) 

130.  खरलीलपैकी कोणत्यर देशरच े‘रुपयर,' िे चलन नरिी? 
१)नेपरळ २) परहकस्तरन ३) इंडोनेतशयर ४) भरर्त. 

(३) 

131.  युर्ोझोनमधील युर्ो िे एकमेव ववतधग्ररह्य चलन म्िणून केव्िर परसून मरनयतर 
तमळरली? 
१)01 जरनेवरर्ी 2012 २) 01 मरचा 2002 ३) 28 जरनेवरर्ी 2002 ४)31 हडसेंबर् 
2001. 

(१) 

132.  युर्ो यर सरमूहिक चलनरचर उगम चलनरचर उगम कोणत्यर तशखर् संमेलनरत झरलर? 
१)नरईस संधी २)स्टॉक िोम संधी ३)मरस्ट्रीच्य संधी ४)वर्ीलपैकी एकिी नरिी. 

(३) 

133.  युर्ोवपयन संघरशी व्यरपरर् कर्णरऱ्यर देशरंनर डॉलर् लर पयराय म्िणून कोणत्यर 
चंदनरचर वरपर् कर्तर येतो? 
१)मरका  २)फ्रॅं क ३)येंन ४)युर्ो. 

(४) 



134.  युर्ो यर चलनरचर सरमूहिकपणे वरपर् कर्णरऱ्यर देशरंच्यर गटरलर करय म्िणतरत ? 
1)(Sez) ववशेष आतथाक झोन २) युर्ो झोन ३) डेंजर् झोन ४) वर्ीलपैकी एकिी 
नरिी. 

 (२) 

135.  भरर्त सर्करर् व युर्ोवपयन आयोग यरंच्यर भरगीदरर्ीत कोणत्यर कें द्ररची स्थरपनर 
कर्ण्यरत आली? 
१) तरंवत्रक प्रतशक्षण कें द्र तरवंत्रक २)अभ्यरस कें द्र ३)भरर्त व्यरपरर् कें द्र ४)उद्योजकतर 
ववकरस कें द्र. 

(३) 

136.  अवमूल्यन म्िणजे करय? 
१) व्यविरर् तोलारतील तूट कमी कर्णे २)ववदेशी चलनरच्य संदभरात स्वदेशी 
चलनरचे चलनरचे मलू्य कमी कर्णे ३)वस्तूच्यर हकंमतीत बदल कर्णे ४) पर्कीय 
चलन संकट. 

(२) 

137.  स्वरतंत्र्योत्तर् करळरत ते रुपयरचे  अवमूल्यन सवाप्रथम केव्िर कर्ण्यरत आल?े 
१)१९४९ २)१९६६ ३)१९९१ ४)२००१ 

(२) 

138.  देशरच्यर व्यविरर् तोलारतील ,चरलू खरत्यरतील तनयरात मूल्यरपेक्षर आयरत मलू्य 
जरस्त असणे म्िणजे करय? 
१)व्यविरर्तोल प्रततकूल आिे २)व्यविरर्तोल अनुकूल आिे ३)व्यविरर्तोल समतोल 
आिे ४)वर्ीलपैकी सवा. 

(१) 

139.  अवमूल्यनारचर अथाव्यवस्थवेर्, व्यविरर् तोलआवर् करय परर्णरम िोतो? 
१) तनयरात वरढते व आयरत कमी िोत े२) देणे कमी िोत े३)व्यविरर्तोल समतोल 
िोतो ४)वर्ीलपैकी करिी नरिी. 

(१) 

140.  इंग्लंडच्यर परउंड स्टतलांग एवजी डॉलर्चे मित्त्व केव्िरपरसून वरढल?े 
१)युर्ो चलन उदयरलर आल्यरनंतर् २) जरगततकीकर्णरनंतर् ३)दसुऱ्यर मिरयुिरनंतर् 
४) कोर्ोनर मिरमरर्ी नंतर्. 

(३) 

141.  अवमूल्यनरमुळे ववदेशी ग्ररिकरंनर आपली वस्त ूस्वस्त वरटत ेआणण आपल्यर 
देशरतील उपयोगत्यरंनर ववदेशी वस्त ूमिरग वरटत ेत्यरमुळे कोणतर परर्णरम िोतो? 
१)आपल्यर वस्तूंची ववदेशरत मरगणी वरढेल २)देशरंतगात मरगणी वरढेल ३)ववदेशी 
वस्तूंची आपल्यर देशरत मरगणी वरढेल ४)यरपैकी एकिी नरिी 

(१) 

142.  रुपयरची परर्वतानीयत्तर म्िणजे करय? 
१)रुपयरचे सुवणरात परर्वतान कर्णे २)सोनयरचे रुपयरत परर्वतान कर्ण े३) एकर 
चलनरचे दसुऱ्यर चलनरत मकु्तपणे रूपरंतर्ण कर्तर येण े४) नोटबंदी कर्णे. 

(३) 



143.  भरर्तरत रुपयरची परर्वतानीयतर केव्िर कर्ण्यरत आली ? १)१९९१ २)१९९२ ३)१९९३ 
४)१९९४. 

(२) 

144.  आंतर्र्रष्ट्रीय व्यरपरर् वरढीसरठी खरलीलपैकी कोणतर उपरय चुकीचर आिे? 
१) अवमूल्यन २) जरतगकीकर्ण ३) रुपयरची परर्वतानीयतर ४)तनयरातक्षम वस्तूंच्यर 
उत्परदनरवर् कर् दर् वरढववणे. 

(४) 

145.  रुपयर चरलू खरत्यरवर् पणूा परर्वतानीय झरल्यरची घोषणर कधी केली? 
१)१-ऑगस्ट १९९४ २)२०-ऑगस्ट-१९९४ ३)१-ऑक्टोंबर् १९९४ ४)१-मरचा-१९९२. 

(२) 

146.  दसुऱ्यर मिरयुिरनंतर् युर्ोपीयन देशरंनी पर्स्पर् सिकरया व एकीकर्णरसरठी सवाप्रथम 
कोणत्यर संघटनेची स्थरपनर केली ?  
१)NATO २) UNO ३) OEEC ४) EPU 

(१) 

147.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरय कोणत्यर प्रकरर्ची संघटनर आिे? 
१) सरवाजतनक आतथाक सिकरया २) आंतर्र्रष्ट्रीय आतथाक सिकरया ३) खरजगी 
आतथाक सिकरया ४) प्ररदेतशक आतथाक सिकरया(regional economic cooperation) 

(४) 

148.  युर्ोवपयन देशरंच्यर व्यरपरर्रतील देण्यरघेण्यरचे व्यविरर् सुलभ कर्ण्यरसरठी कोणत्यर 
संघटनेची स्थरपनर केली? 
१) युर्ोवपयन आतथाक सिकरया संघ २) युर्ोवपयन देणे-घेणे संघ ३)दणक्षण आतशयरई 
देशरंच संघ ४)युरे्तशयन आतथाक समुदरय 

(२) 

149.  युर्ोवपयन आतथाक सिकरया संघरची स्थरपनर केव्िर झरली ? 
 १)१९४४ २)१९९४५ ३)१९४७ ४)१९४८ 

(४) 

150.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचे प्रत्यक्ष करमकरज केव्िरपरसून सुरू झरल?े 
१)१ जरनेवरर्ी १९५८ २)१५ ऑगस्ट १९४७ ३)23 हडसेंबर् 1947 ४) 27 हडसेंबर् 
1947 

(१) 

151.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचे सरमूहिक चलन कोणत?े 
१) येन २) क्रोन ३) युर्ो ४) मरका . 

(३) 

152.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचे मुखयरलय कोठे आिे? 
१) व्िीयंनर-ऑस्टे्रयर २)बणेल्जयम-िूसेल ३)नेदर्लँड मरस्ट्रीच्य ४)नेदर्लँड -बेनेलक्स. 

(२) 

153.  खरलीलपैकी कोणतर देश युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचर संस्थरपक देश नरिी? 
१) फ्ररनस २) जमानी ३)इटली ४)स्वीडन 

(४) 

154.  यूर्ो"यर सरमूहिक चलनरचर उगम कोणत्यर तशखर् संमेलनरत झरलर? 
१)नरईस संधी २)स्टॉक िोम संधी ३)मरस्ट्रीच्य संधी ४) वर्ीलपैकी एकिी नरिी. 

(३) 



155.  युर्ोवपयन संघरशी व्यरपरर् कर्णरऱ्यर देशरंनर डॉलर् लर पयराय म्िणून कोणत्यर 
चंलनरचर वरपर् कर्तर येतो?   
 १)मरका  २) फ्रॅं क ३) येंन ४) युर्ो. 

(४) 

156.  भरर्त सर्करर् व युर्ोवपयन आयोग यरंच्यर भरगीदरर्ीत कोणत्यर कें द्ररची स्थरपनर 
कर्ण्यरत आली?  
१) तरंवत्रक प्रतशक्षण कें द्र २)अभ्यरस कें द्र ३)भरर्त व्यरपरर् कें द्र ४) उद्योजकतर 
ववकरस कें द्र. 
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157.  युर्ोवपयन आतथाक समुदरयरचे तनयम व करयदे कर्णरर्ी परर्षद कोणत े?  
१)युर्ोवपयन संसद ,२)आतथाक व सरमरणजक परर्षद  ३)युर्ोवपयन संसदीय 
व्यवस्थरवपकर  ४)नयरयरलय. 

(३) 

158.  खरलीलपैकी कोणत्यर देशरच ेचलन युर्ो नरिी ? 
१) स्वीडन २) फ्ररनस ३)इटली ३)स्पेन 

(१) 

159.  युर्ो यर चलनरलर एकमेव ववतधग्ररह्य चलन म्िणून केव्िरपरसून मरनयतर देण्यरत 
आली ? 
१)1जरनेवरर्ी 2012 २) एक मरचा 2002 ३) 28 जरनेवरर्ी 2002 ४)31 हडसेंबर् 
2001 

(१) 

160.  युर्ो यर चलनरचर सरमूहिक चलन म्िणून वरपर् कर्णरऱ्यर देशरंच्यर गटरलर करय 
म्िटल ेजरत े? 
१) डेंजर् झोन २) स्पेशल इकॉनोतमक झोन ३) युर्ो झोन ४) डेव्िलप झोन. 

(३) 

 


