
Exam  :   VI (Reg/Rev. 16 / C7525) Subject :Economics:International Trade Policies&Practices

Class : T.Y.B.A Semester:- VI
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

1
दोन देशातील चलनाची देवाण घेवाण ज्या 

दराने होत ेत्याला -------- म्हणतात.
ववननमय दर देशाांतर्गत ववननमय दर  ववदेशी ववननमय दर  राष्ट्रीय ववननमय दर

2
आांतरराष्ट्रीय नाणेननधीन ेववननमय दर स्थिर 

ठेवण्याच ेधोरण किती साला पयतं स्थविारले.
1977 1970 1978 1980

3 बदलत्या ववननमय दरामुळे------- वाढतो. अांतर्गत व्यापार  आांतरराष्ट्रीय व्यापार  देशाांतर्गत व्यापार थिाननि व्यापार

4 बदलत्या व्यापारामुळे िशाचा धोिा वाढतो. चलन घट  चलन वाढ व भाव वाढ चलन सांिोच भावघट

5 सुवणग पररणामी ससद्ाांत िशाशी सांबांधधत आहे. सोन्याशी  पैशाशी र्ुांतवणुिीशी व्यापराशी

6
चालु ववननमय दर चलनाच्या------- वर 

अवलांबून असतो.
मार्णी व पुरवठ्याचा 

सांख्येवर  र्ुांतवणुिीवर बचतीवर उत्पादनावर

7
भारतातील ववननमय दरावर िोणाचे ननयांत्रण 

आहे.

आांतरराष्ट्रीय 

नाणननधी
 ररझव्हग बँि ऑफ 

इांडिया जार्नति बँि  थटेट बँि

8 रॅ्ट िरार िधी पासून अमलात आणला रे्ला.  1 जान े1947  30 ऑक्टो 1947 1 जान े1948  30 ऑक्टो 1948

9 ववत्तीय तूट म्हणजे ------- असत.े
भाांिवली उत्पन्न- 

एिूण खचग भाांिवली उत्पन्न महसूल उत्पन्न
महसुली उत्पन्न 

अधधि भाांिवली 
उत्पन्न

10 सावगजननि िजग------ थवरूपाचे असत.े अांतर्गत बहहर्गत अांतर्गत  राजिीय
11 जार्नति बँिेची थिापना िधी झाली. 1944 1946 1935 1948

12
टोकियो राऊां ि मध्ये किती वथतूांवर सवलती 

देण्यात आल्या. 2700 2000 2500 3000

13
WTO च्या उदहदष्ट्टात िोणत्या प्रिारच्या 

वविासावर भर देण्यात आला  आधिगि वविास  शाश्वत वविास सामास्जि वविास  िल्याणिारी 
वविास

14 EEC देशाचे सामूहहि चलन िोणते आहे.  िॉलर  पॉड़़ रुपया  युरो
15

ADB बॅंिेच्या थिापनेच्या िाळातील सदथय 

सांख्या किती होती. 40 20 15 30



16
 स्थिर ववननमय दर पद्ती ववननमय दरात .... 

राहतो थियैग अथियैग पूणग पूणग

17
 सुरुवातीला .... ववननमय िरण्याची पद्त 

अस्थतत्त्वात होती. वथतू  खाजर्ी नाणी सरिार

18
स्थिर ववननमय दरात ..... हथतक्षेप िरावा 

लार्तो.  खाजर्ी स्थिर सरिार पूणग

19
ववननमय दर .....असेल तर चलनावरील 

ववश्वास िायम राहतो. स्थिर  खाजर्ी अथियैग पूणग
20 परिीय ववननमय व्यवथिापन िायदा. 1998 1978 1999 1990

21

वतगमान िाळात ठरलेल्या दरान े

भववष्ट्यिाळात खरेदी ववक्री होणार असेल तर 
त्यास म्हणतात.

हजर दर अथियैग वायदा दर सरिार

22
भारतातील ववननमय दरावर िोणाचे ननयांत्रण 

आहे.

आांतरराष्ट्रीय 

नाणननधी
 ररझव्हग बँि ऑफ 

इांडिया जार्नति बँि सरिार

23 देशाांतर्गत होणाऱ्या व्यापार .... चलन असते 4 1 2 3

24 रॅ्टची आठवी फेरी म्हणजे .. उरुग्वे अथियैग पूणग वरील सवग
25 उरुग्वे फेरीचा प्रमुख िरार शतेी  िारखाना  वाहतूि वरील सवग
26 रॅ्ट ची पाचवी फेरी_____ 1960 1970 1980 1990

27 लोिाांचे राहणीमान सुधारणे रॅ्ट च े....आहे उहिष्ट्टे वैसशष्ट््ये प्रिार वरील सवग

28
........... मदतीमुळे शोध व सांशोधन िायागला 

मदत समळत.े
 परदेशी चलन सोने िॉलर वरील सवग

29
भारतामध्ये नवीन .... धोरण 1991 साली 

स्थविारले आधिगि सामास्जि  राजिीय वरील सवग
30 उरुग्वे रॅ्टची .... फेरी होती 8 9 10 11

Exam  :   VI (Reg/Rev. 16 / C7525) Subject :Economics:Development Theories & Experinces

Class : T.Y.B.A Semester:- VI
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

1
लोिसांख्या किां वा लोिसांख्येतील बदल व... 

याांचा दृढ सांबांध आहे.
आधिगि सांक्रमण लोिसांख्या सांक्रमण जन्मदर आधिगि वविास



2 लोिसांख्या वाढ ही ... प्रिारची असते आधिगि थिीर चकक्रय मूळ

3
लोिसांख्या सांक्रमणात लोिसांख्या जलद 

वाढणाऱ्या अवथिेत जन्मदरातील वाढीपेक्षा 
मतृ्यूदर --- होतो

िमी वाढ जाथत वाढ िमी जाथत

4 लोिसांख्या सांक्रमणाचे वववेचन --- मध्ये िेले . 1947 1944 1946 1945

5
1947 मध्ये .. याांनी लोिसांख्या सांक्रमणाचे 

थपष्ट्टीिरण िेले िालग माक्सग जे थटेस्थटन हॅररस टोिरेो सी पी ० ब्लॉिर

6
एिा अवथिेतून दसुऱ्या अवथिेत जाताना 
जर... झाली तर त्यास सांक्रमण म्हणतात .

वाढ घट जलद वाढ वदृ्ी

7
लोिसांख्या सांक्रमण पहहल्या अवथिेत 

जन्मदर व मतृ्यूदर.... आढळतो. िमी मध्यम जाथत स्थिर

8
चौथ्या अवथिेत जन्मदर व मतृ्यूदर... 

असलेला आढळतो. स्थिर जाथत िमी घट

9
लोिसांख्या सांक्रमणाचा ससद्ाांत... राष्ट्राांना 

लार् ूपित नाही वविसीत प्रर्तीशील अवविससत र्रीब

10
दरवर्षी दर हजार लोिाांमारे् मतृ्यूमुखी 
पिणाऱ्या लोिाांच ेप्रमाण म्हणजे...

जन्मदर मतृ्यूदर प्रजनन थिलू प्रजनन

11
प्रजनन दरात थिलू प्रजनन दर आणण... 

प्रजनन दर असा फरि िरता येतो. अशुद् सांरचना शुद् मतृ्यूदर

12 रोजर्ाराच्या ववववध पातळ्या म्हणजे... होय मानवी भाांिवल लोिसांख्या वाढ आधिगि वविास साक्षरता दर

13
2007 मध्ये जर्ाची लोिसांख्या ... दशलक्ष 

एवढी होती 6630 6650 6625 5500

14
लोिसांख्या सांक्रमण ससद्ाांताच्या... अवथिा 

माांिता येतात.
तीन दोन चार पाच

15
प्रा लेववस याांनी... मध्ये इिॉनॉसमि 

िवे्हलपमेंट ससद्ाांत माांिला 1950 1954 1953 1900

16 अनौपचारीि क्षेत्र म्हणजे.... होय अनोंदणी क्षेत्र नोंदणी क्षेत्र अधधि क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र
17

अनौपचाररि क्षेत्र ही सांिल्पना सवागत प्रिम... 

मध्ये हाटग याांनी वापरली 1980 1970 1960 1993

18
अनौपचाररि क्षेत्रातील रोजर्ाराच.े.. भार्ात 

ववभाजन झाले 3 1 2 4



19
अनौपचाररि क्षेत्रात... भार्ातील र्रीब आणण 

बेिार जनतेला हे क्षेत्र सामावून घेत.े
श्रीमांत औद्योधर्ि र्रीब वविसनशील

20
उद्योर्ासाठी... सुववधा आणण सुयोग्य जार्ा 
उपलब्ध झाल्यास उचादन वाढीस प्रोत्साहन 

समळत.े

मूलभूत पायाभूत सावगजननि शैक्षणणि

21
भौनति साधनाांची उपलब्धता वाढववल्याने... 

क्षेत्राची उत्पादिता वाढते सांघहटत औद्योधर्ि असांघहटत सावगजननि

22
... क्षेत्र अनेि प्रिारे असांघहटत क्षेत्राला मदत 

िरून त्याक्षेत्राची उत्पादिता वाढवू शित.े
औद्योधर्ि सावगजननि शैक्षणणि सांघहटत

23 भारतात... क्षेत्राची व्याप्ती फार मोठी आहे. असांघहटत सांघहटत औद्योधर्ि वविास सावगजननि

24
... मध्ये१७ व्या आांतरराष्ट्रीय श्रमसांख्या 
शाथत्रजांच्या सभेमध्ये अनौपचाररि क्षेत्राची 

व्याख्या व्यापि िरण्यात आली
2004 2002 2005 2003

25
अनोपचाररि क्षेत्रात एिूण.. उत्पादन कक्रया 

शतेी धरून या त्या क्षेत्रात मोितात 100 102 106 105

26
... सांथिा हा प्रिाल्य नसून सहाय्यिारी 

सांथिा आहे.
आधिगि सामास्जि सुक्ष्म ववत्त पुरवठा खाजर्ी

27
... शतिात नार्रीिरण हे औद्योधर्ि 

िरणातून . ननमागण झाले 19 त े.20 व्या 10 व्या त े15 व्या 18 व्या त े 19व्या 17 व्या त े18 व्या

28
वेतन दरातील फरि सशक्षण घटिावर... 

अवलांबबत असते रोजर्ार उत्पादन थिलाांतर वविास

29
शतेी उचादनात वाढ झाली िी वथतूची न ेआण 

िरण्याच्या वाहतुिीच्या साधनान... होते घट वाढ अििळा समथया

30
लहान समुहाच्या सांबांधाची बहु अििळा 

असलेली प्रिृती बऱ्याचदा ननरीक्षण िेले जात.े 

अशा समाजाांना... म्हटले जाते
मल्टीप्लेक्स िृर्षी समुदाय इांटरसलांिेज एजांटस

Exam  :   VI (Reg/Rev. 16 / 

C7525) Subject :Economics:Industrial labour Economics



Class : T.Y.B.A
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

1
श्रमाचा अिग श्रसमिाांच्या िोणत्या िायागशी 

आहे  खाजर्ी शारररीि सामुहहि  आधिगि

2
 िामर्ार सांघटनेच्या बाबतीत भारतीय श्रम 

बाजारात िाय हदसुन येत.े
उदाससनता  उत्साह  आपुलिी  ववरोध

3
उद्योर्ातील मालि व िामर्ार सांबधाला 

िाय म्हणतात.
 खाजर्ी सांबध  राजिीय सांबध औद्योधर्ि सांबध  िौटुांबबि सांबध

4
श्रम िल्याण अधधिा-याची भुसमिा िोनाला 

पोर्षि असत.े
श्रसमिाला  सरिारला  मालिाला  देशाला

5  शतेीशी सांलग्न श्रसमिाांना िाय म्हणतात.  िुशल श्रसमि अिुशल श्रसमि  अधगिुशल श्रसमि  प्रर्तसशल श्रसमि

6  भारतीय िामर्ार सांघाचा वविास िसा आहे  समान  खांडित  व्यापि असमान

7
मालि व श्रसमिातील सांघर्षागला िाय 

म्हणतात.
राजकिय सांघर्षग  सरिारी सांघर्षग  श्रसमिाांचा सांघर्षग औद्योधर्ि सांघर्षग

8 श्रमअिगशाथत्राचे महत्वाच ेतत्व िोणती. श्रम िल्याण श्रम पयगटन  श्रम तांत्रज्ञान  श्रम व्यापार

9
 व्यक्ती आपल्या बुध्दी शक्तीचा वापर िरुन 

उत्पन्न समळवत असेल तर त्याला िाय 

म्हणतात.

 उत्पन्न  सेवा  रोजर्ार  श्रम

10  भारतीय िामर्ारसांघटनेत िाय हदसुन येत.े  एिता  सहिायग  अांतर्गत सांघर्षग   थपधाग.

11 श्रसमिावर अन्याय झाल्यास िाय घिुन येत.े जार्नति आररष्ट्टे  औद्योधर्ि िलह  परथपर सदभाव पा  औद्योधर्ि एिो

12
 श्रम िल्याण अधधिारी िोणत्या धोरणावर 

िायग िरतो. व्यापारी  बहुराष्ट्रीय  औद्योधर्ि  पयगटन
13  िशाला श्रमापासुन दरु िरता येत नाही  पैशाला  खचागला  उत्पन्नाला श्रमाला
14 भारतीय िामर्ार सांघटनेवर िाय हदसुन येते  श्रसमिाांचा प्रभाव मालिाांचा प्रभाव राजकिय प्रभाव  जार्नति प्रभाव

15
 मजुरी, बोनस , भत्ता ही िलहाची िोणती 

िारणे आहेत.
सामास्जि  राजकिय व्यवसानयि आधिगि

16
औद्योधर्ि शाांतता ननमागणाचे िायग िोण 

िरत.
 आांतरराष्ट्रीय व्यापार  बहुराष्ट्रीय िां पन्या िामर्ार सांघटना  सरिार

Semester:- VI



17
िामर्ारसांघावरील अनतररक्त राजकिय 

प्रभावामुळे िाय ननमागण होतात.
 रोजर्ारा  प्रर्त तांत्रज्ञान उत्पन्न औद्योधर्ि िलह

18
 आांतरराष्ट्रीय िामर्ार िायद्यामुळे देशातील 

िामर्ार िायद्यावर िाय पररणाम झाला. सुधारण्यास मदत  ववपरीत पररणाम  शुन्य पररणाम सांहदग्ध पररणाम

19
पुरेशा रोजर्ार ननमागण झाल्यास िाय िमी 

होऊ शिेल.
 सरिारी खचग  उत्पन्न  िजग दाररद्रय

20
 िामर्ारसांघटनेच्या अांतर्गत बहहर्गत 

िायागबरोबरच िोणते िायग महत्वाच ेआहे.
 व्यवसानयि धोरण ववर्षयि  राजकिय  इतर िायग

21
 व्यवथिापिाांच्या दवु्यगव्हरामुळे िाय ननमागण 

होतात.
थपधाग  शाांतता  वविास  िलह

22
जार्नति िामर्ार िायदे व देशातील िायदे 

दोघाांमध्ये िाय हदसुन येत.े
ववववधता  समता  अथपष्ट्टता  सांहदग्धता

23 थत्री िामर्ाराप्रती भारतीय जनमत  अनुिुल आहे प्रनतिुल आहे अथपष्ट्ट आहे  ववधचत्र आहे
24 भारतीय िामर्ार चळवळीचा दोर्ष िोणता.  श्रीमांत श्रसमि  मयागहदत सभासदत्व  बहुराष्ट्रीय िां पन्या  सक्षम मालि
25  सामुदानयि सौदाशक्ती िाय आहे िलहाच ेमाध्यम  शाांततेच ेमाध्यम श्रसमिाांचे शथत्र मालािाांच ेशथत्र
26 िामर्ार ववम्यामुळे िामर्ाराांना िाय समळते सुरक्षक्षतता बधने अटी प्रोत्सहान

27
 भारतीय िामावर जाणा-या थत्रीयाांना िाय 

िराव ेलार्ते  थवयांपाि िुटुांब साांभाळ दहेुरी िष्ट्ट  मुलाांच ेसांर्ोपन

28
पहहल्या महायुध्दापुवी िामर्ार चळवळ िशी 

होती  वविससत अवविससत  समश्र परावलांबी

29  सामुदायीि सौदाशक्ती िोणाला पोर्षि आहे  मालिाांना श्रसमिाांना  सरिारला बहुराष्ट्रीय िां पन्याना

30
 श्रम िल्याण अधधिा-यामुळे श्रसमिाांच्या 

समथया --------- सुटतात वाढतात जेसे िे थफोटि बनतात

Exam  :   VI (Reg/Rev. 16 / 

C7525) Subject :Economics:Research Methodology



Class : T.Y.B.A
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

1  सहसांबांधाच े........ प्रिार आहेत 2 4 6 8

2
 जर बब ांद ूपसरलेले असतील तर त्याला …….. 

धन सहसांबांध असे म्हणतात जाथत िमी  मध्य िमी

3
 हदशाांचे ज्ञान हे सहसांबांध र्ुणािाराच े......... 

आहे प्रिार  वैसशष्ट््ये नमुने अधधि

4
शे्रणी सहसांबांधाचा अभ्यास सवगप्रिम …….. 

मध्ये झाला. 1950 1905 1906 1904

5  िल मोजण्यासाठी …….... उपयोर् िेला जातो  टेबल आलेख भूसमती आिृती

6
सांख्याशाथत्रीय साधनाांमध्ये ......... हे सवागत 

जाथत वापरले जाणारे साधन होय.
ननदेशाांि  मध्य भूसमती आलेख

7
 ……... मध्ये ननदेशाांिाच्या सांिल्पनेचा वापर 

सवगप्रिम झाला. 1765 1766 1764 1767

8  ननदेशाांि हे ववसशष्ट्ट प्रिारच े……...  असत.े माध्य  वैसशष्ट््ये  टेबल र्णणत

9
 ननदेशाांिामध्ये सरासरी आधार वर्षग ……....  

मानले जाते 200 100 300 400

10
 ज्याची वैधता माहहत नाही असे ववधान 

म्हणजे …..... होय.
र्हृीतिृत्य  भारीत  वैसशष्ट््ये भार शून्य

11
……….र्हृीतिृत्याच्या महत्वाचा भार्  एि 

भार् आहे.
वेळेची बचत भाांिवली साठा श्रमाचा साठा बचत

12  िायगिारी र्हृहतिृत्याच ेननिर्ष ………..आहे वेतन भाराची ननवि ववसशष्ट्टता सारखेपणा

13 ……….र्हृीतिृत्या च्या प्रिाराांपैिी एि आहे सांशोधनात्मि भौसमनति र्णणतीय आलेखीय

14 र्हृहतिृत्याला इांग्रजीत ...........  असे म्हणतात Hypothesis Testing Simple Discriptive

15  Null हा …….... भार्षेतील शब्द आहे जमगन फ्ाांस इटली भारत
16

 शून्य र्हृीतिृत्य माांिल्यानांतर ........... र्हृीत 

िृत्य माांिाव ेलार्ते सांशोधनात्मि पयागयी  साांस्ख्यिीय र्णणतीय
17  ……….. लेखन हे एि शाथत्र व िला आहे  भारीत साधा अहवाल र्हृीत

Semester:- VI



18  अहवाल लेखनाच ेउिेश……….आहे ज्ञानात भर घालने  श्रमाची बचत  पयागयी पैशाची  बचत
19

_____ हे सांशोधन अहवाल लेखनाच ेप्रमुख 

तत्व मधील एि आहे.
पद्ती आराखिा तत्त्व सांख्या

20 सांशोधन लेखनातील ______ ही पायरी आहे राहणीमान सांदभगसूची भूसमती लेख

21
........  र्हृीतिृत्य माांिल्यानांतर पयागयी  र्हृीत 

िृत्य माांिाव ेलार्त े.
शून्य सांशोधनात्मि  साांस्ख्यिीय पयागयी

22  अहवाल लेखनाच ेज्ञानात भर हे.......  आहे . उिेश  प्रिार पयागयी तथ्य

23 सांशोधनात्मि र्हृीतिृत्या चा ........ आहे. प्रिार  उहिष्ट्ट वैसशष्ट््य घटि

24
सांशोधन अहवालात सुरुवातीला .........सलहहली 

जाते प्रिार प्रथतावना  उहिष्ट्ट साराांश

25
सांदभग ग्रांि सूची ही मुख्य अभ्यासाच्या .... 

हदली जाते सुरुवातीला  मध्य  शवेट पषृ्ट्ठभार्ावर

26
______ सूची ही मुख्य अभ्यासाच्या शवेटी 

हदली जाते सांदभग ग्रांि प्रथतावना वैसशष्ट््य वैसशष्ट््य

27 ______हे सहसांबांध र्ुणािाराच ेवैसशष्ट््य आहे. हदशाांचे ज्ञान सलणखत  साांस्ख्यिीय र्णणतीय

28 शे्रणी सहसांबांधाचा अभ्यास 1904 मध्ये झाला. प्रिम  द्ववतीय  ततृीय चतुिग
29  ………... हे सहसांबांध र्ुणिाच ेउपयोर् आहे. ववश्वसनीयता   ननयोजन  ननयांत्रण नतनही 
30समाश्रयण हे साांस्ख्यिीतील अनतशय महत्वाच े…...... आहे . तांत्र  मध्य नमुन े सूत्र 

Exam  :   VI (Reg/Rev. 16 / C7525) Subject :Economics:International Economics

Class : T.Y.B.A Semester:- VI
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

1
आांतरराष्ट्रीय व्यापाराला ---------- महत्त्वाच े

थिान देण्यात आले .
आधनुनि जार्नति अत्यांत िमी

2
पररवहन साधनात झालेल्या प्रर्तीमुळे 

राष्ट्राराष्ट्रमधील ----------- वाढले आहे .
परथपरावलांबन धोरण अांतर्गत र्ुांतवणूि



3
पररवतगनाची प्रतीकक्रया लरे्च ------------ 

भार्ात उमटते. पहहल्या दसुऱ्या नतसऱ्या चौिा

4
वविसनशील देशाांच्या दृष्ट्टीने ------------

व्यापाराला महत्त्वाच ेथिान आहे .
आधिगि आधनुनि ववदेशी औद्योधर्ि

5
आयात िरण्यासाठी ------------ ची 

आवश्यिता आहे .
ननयागत आयात र्ुांतवणूि वथतू

6
आयातीसाठी आवश्यि ------------ननयागतीत 

जाथतीत जाथत वाढ समळत े.
मालाची वथतुची परदेशी चलन ववदेशी चलन

7 ------------- मुळे परकिय चलन उपलब्ध होत े. ननयागत आयात र्ुांतवणूि परदेशी चलन

8
परकिय चलनाचा वापर ----------- साठी िेला 

जातो . र्ुांतवणूि िायगक्रम ववदेशी चलन आधिगि

9
ज्यावेळी ननयागत मूल्यापेक्षा--------- जाथत 

असत.े
आयात र्ुांतवणूि चलन वथतू

10 ववदेशी व्यापारात ---------- ननमागण होत े. घट तूट उत्पन्न परकिय चलन
11 ननयागत वाढीमुळे वथतुची ------------ होत.े ववक्री घट तूट चलन

12
अिगव्यवथिा पासुन ---------- ठेऊ शित नाही 

.
परकिय चलन थवतः सांयुक्त अवलांबून सांयुक्त

13
आांतरराष्ट्रीय व्यापार हा -------------देशामध्ये 

राहणाऱ्या व्यक्ती मध्ये होत असतो. आधिगि ववववध प्रर्त ननरननराळ्या

14
आांतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या ववववध 

ससद्ाांतामध्ये ------------- याांनाच ससद्ाांत 

महत्त्वाचा आहे .

सलअॉॉनहटफचा 
ववरोधाभास हेक्चर ओहसलन िसे्व्हि ररिािो सलओनहटफ

15
सलओनहटफ याांचा पहहला ननष्ट्िर्षग ----------- 

मध्ये झाला 1593 1935 1359 1953

16
सनातन पयागय अिगशाथञज्ञ अॅिम स्थमि, 

िसे्व्हि ररिािो हे ----------- अांतर्गत व 

आांतरराष्ट्रीय व्यापारात फरि मानतात.

जे.एस.समल हॅबलगर हेक्चर ओहसलन सलओनहटफ

17
अिगशाथत्र ------------- याांच्या आांतर्गत 

राष्ट्रीय व्यापार आढळून येतो . अॅिम स्थमि हेक्चर ओहसलन िसे्व्हि ररिािो चाल्सग.पी.किां िलबर्गर



18
िसे्व्हि ररिािो याांनी Principal of Political 

Economy -------------- या ग्रांिात माांिला. 1817 1917 1919 1719

19
िसे्व्हि ररिािो याांनी समान खचग ---------------

 देशामध्ये व्यापार होऊ शितो . एि दोन तीन चार
20 श्रम हा ------------ चा एिच घटि आहे . उत्पादनाचा उद्योर्ाचा वथतूचा उत्पादिाचा
21

प्रत्येि ववदेशी र्ुांतवणूि ही --------------- 
समसलयन िॉलसग होती. 6131 2335 3094 4331

22
हेक्चर ओहसलन याांचा ससध्दाांत बांधनात्मि ---

---------- वर आधाररत आहे .
घटि र्हृीति आयात पररणाम

23
महत्तम नफा प्राप्त िरणे हे --------------- 

मुख्य उहिष्ट्ट असत.े
मक्तेदारी मार्णी नर् सीमाांतप्राप्ती

24
अल्प िाळात मक्तेदार --------------ननस्श्चती 

िरतो. प्राप्ती ननयागत घट वथतूची किां मत

25 सांतुलनापुवी ------------- अशी स्थिती असत.े MR<MC MR>MC MR>MC MC<MR

26
प्रत्यक्ष ववदेशी र्ुांतवणूिीच े---------------- 

प्रिार पितात.
5 3 4 2

27
सािग  च ेमुख्यालय नेपाळची राजधानी ---------

--- येिे आहे .
ढािा नवी हदल्ली िाठमाांिू चीन

28
जार्नति पुरवठा साखळीचा ------------- 

फायदा होत नाही . िमी किां मत वथतूचा उत्तम दजाग आांतरराष्ट्रीय ग्राहि ननिृष्ट्ट वथतू

29
एसशयन या र्टाची थिापना ------------- 

मध्ये बँिॉिमध्ये झाली . 9 आॉॅर्थट 1984 8 आॉॅर्थट 1967 8 आॉॅर्थट 1995 9 आॉॅर्थट 1999

30
एसशयनच ेमुख्य िायागलय ------------- येिे 

आहे .
मलेसशया कफसलपाईन्स इांिोनेसशया ससांर्ापूर

Exam  :   VI (Reg/Rev. 16 / C7525)

Class : T.Y.B.A Semester:- VI
SN Questions Option1 Option2 Option3 Option4

Subject :Economics:Macro Economics



1
जर्ातील सवगच अिगव्यवथिा _____ 

प्रमाणात खलु्या झालेल्या आहेत जाथत िमी-अधधि िमी अनत

2
आपले नार्ररि परदेशात _____ ननयागत 

िरतात वथतू श्रम वथत ूव सेवा व्यवहार

3 जी िी पी च्या _____ टक्िे ननयागत िेली जाते 8 10 9 15

4
देशाच्या अिगव्यवथिे बरोबर मुक्तपणे 

व्यवहार िरत ेत्या अिगव्यवथिेला ______ 

म्हणतात
मुक्त अिगव्यवथिा खलुी अिगव्यवथिा जार्नति 

अिगव्यवथिा सांसमश्र अिगव्यवथिा

5
एखाद्या अिगव्यवथिेतील ननयागत मूल्य आणण 

आयात मूल्य याांच्यातील फरि म्हणजे  

_____ ननयागत होय.

ननव्वळ एिूण सरासरी ढोबळ

6
भारतातील भाांिवलाचा _____ बहीर्गत प्रवाह 

वाढतो ननव्वळ अधधि सरासरी ढोबळ

7
ववदेशातील र्ुांतवणूिदाराांनी देशाांमध्ये प्रत्यक्ष 

उद्योर् िायागमध्ये िेलेली _____ असते व्याजदर र्ुांतवणूि भाांिवल बहीर्गत प्रवाह

8
भाांिवलाचा ननव्वळ बहीर्गत प्रवाह हा _____ 

असतो. धनात्मि जाथत िमी ऋणात्मि

9
देशातील भाांिवल चा  प्रवाह ____ मोठ्या 

प्रमाणात होतो जर्ामध्ये देशामध्ये ववदेशा मध्ये राज्यामध्ये

10
परदेशातून देशाांमध्ये भाांिवलाचा प्रवाह ____ 

प्रमाणात होतो िमी जाथत अधधि हळू हळू

11
अिगव्यवथिा दीघगिालीन आधिगि वदृ्ी साठी  

बचत  आणण _____ महत्त्वाची असते पैसा श्रम भाांिवल र्ुांतवणूि

12
बांहदथत अिगव्यवथिेत बचत आणण र्ुांतवणुि 

_____ असते सभन्न समान सारखीच सोपी

13 खलु्या अिगव्यवथिेचे _____ प्रिार पितात. 3 2 4 1

14
उत्पादन ननस्श्चती मध्ये ______ घटिाांची 

ची र्रज असत.े
वाथतव व मौद्रीि वाथतव मौद्रीि भाांिवल

15 भाांिवल पूणगतः _____ असते सभन्न र्नतशील जलद मांदर्ती
16

सुवणग पररमाण पद्ती ही _____ व्या 
शतिातील ववत्तीय पद्ती होती 16 19 18 21



17
सुवणग पररमाण पद्तीची ______ मध्ये  

सुरुवात झाली. 1819 1918 1917 1817

18
_____ मध्ये सुवणग पररणाम  पद्तीची 

सुरुवात झाली. अमेररिा इांग्लांि ब्राझील इराण

19
सुवणग पररमाण पद्तीचा अमेररिेन े____ 

मध्ये स्थविार िेला 1879 1890 1990 1991

20
______या िाळात जर्ातल्या बऱ्याचशा 

देशानी  सुवणग पररणाम पद्तीचा स्थविार िेला 1870-1914 1890-1991 1899-1882 1991-1994

21
सांपूणग  जर्ावर _____ आणण राजकिय क्षेत्रात 

इांग्लांि च ेप्रभुत्व होत.े
आधिगि सामास्जि प्रादेसशि धासमगि

22
जार्नति महा मांदीच्या िाळात _____ 

पद्तीचा शवेट झाला ब्रेटन वूिस सुवणग पररमाण परिीय राजिोर्षीय

23
पैसा अस्थतत्वात नसल्यान े_____ च े

पररणाम िमी झाले सोन्याचे चाांदीचे लोखांिाचे ताांब्याचे

24 किां मत ननदेशाांि _____ पयतं वाढला होता. 233 456 262 600

25
जार्नति महा मांदीची सुरुवात _____ येिे 

झाली इांग्लांि ब्राझील पोलांि अमेररिा

26 ______ ची सुरुवात प्रिमतः अमेररिेत झाली जार्नति  महामांदी सुवणग पररमाण ब्रेटन वूिस तरल ववननमय

27
सुवणग पररमाण पद्तीच ेननयम तोिून चलन 

छापण्यास _____ देशानी सुरुवात िेली 3 5 4 6

28
______ पद्तीच ेननयम तोिून चलन 

छापण्यास िाही देशानी सुरुवात िेली. जार्नति  महामांदी सुवणग पररमाण ब्रेटन वूिस तरल ववननमय

29
_____ चलन छापण्यासाठी देशाला सोन्याच े

पाठबळ असणे आवश्यि असते िार्दी ताांब्याचे सोन्याचे मौद्रीि

30 खलुी अिगव्यवथिा हे _____ र्हृीति आहे वाथतव र्नतशील अवाथतव समान


