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१. चलन वाढ अशी थित आहे की

ाम े पैशाचे मू

घटते आिण -------------- पातळीत वाढ होते.

अ. खच ब. िकंमत क. मागणी ड. पुरवठा
२. ---------- पासू न भाव वाढी

ा सम

ेने ती

प धरण केले आहे .

अ. १९९० ब. १९९२ क. १९९५ ड. १९९८
३. भारतात व

ू व सेवा

ा िकंमतीत सतत ------------- होत आहे .

अ. घट ब. वाढ क. थर ड. अ थर
४. २००७-०८ म े भाव वाढीचा िनदशां क ---------- होता.
अ. ६.४ ब. ७.२ क. ८.५ ड. ९.५
५. भारत सरकारने पेटोला

ा िकंमतीत २०१२ म े वाढ केली.

अ. ७ . ब. ८ . क. ९ . ड. १० .
६. भारतातील पयाचे होणारे अवमू

न व वाढ ा आयात िनयात व

ू

ा िकंमती हे भारतातील ---------- मु ख

कारण आहे .
अ. मागणी ब. भाववाढ क. पु रवठा ड. कज
७. चलन वाढीमु ळे पैशाचे मू

------------

अ. कमी होते ब. थर राहते क. वाढते ड. बदलत नाही
८. पैशाचा अित र

पुरवठा व चलनवाढ यां चा संबंध ---------- असतो.

अ. ऋण ब. धन क. अ

ड. शू

९. भाववाढ ही पूण रोजगारानंतरची प र थित आहे असे मत ------- यां नी मां डले.
अ. के

ब. रकाड क.

१०. चलन वाढीत रां ग

ाऊथर ड. िफली

ा चलन वाढीचा ------------- % असतो.

अ. १ ते ३ ब. ५ ते १० क. १० ते १५ ड. १५ ते २०

११. कारणानु सार होणारी चलन वाढ पुढील पैकी कोणती ?
अ. तुटीचा अथभरणा ब. चलती भाववाढ क. धावती भाववाढ ड. अ ंत वेगवान भाववाढ
१२. चलन ---------- असतो ते ा रां गती चलनवाढ असते.
अ. १ ते ५% ब. १ ते ३% क. १ ते १०% ड. १ ते १२%
१३. चलन वाढीमु ळे उ ादनाची ------------- बदलते.
अ. रचना ब. आकार क. मागणी ड. पुरवठा
१४. चलन वाढी

ा काळात ----------- बंकेकडून

ापारी बँकां ना िद

ा जाणार् या कजावरील

ाजदरात वाढ केली

जाते.
अ. खाजगी ब. म वत क. पतसं था ड. िशखर बँक
१५. िफली
अ. जा

ा मते चलन वाढीचा दर जे ा अिधक असेल ते ा बेकारीचा दर ------------ असतो.
ब. कमी क. थर ड. अ थर

१६. ----------- ने भाववाढ आिण बेकारी यां
अ. िफली

ब. िपगू क. अॅडम

१७. िफली

ातील संबंध

केला.

थ ड. पेरोटो

ा मते ------------- वेतनवाढ कामगारां ना ो ाहन दे

ास आव

क असते.

अ. ३ ते ५% ब. २ ते ५% क. ३ ते ६% ड. ७ ते ८%
१८. पैशा

ा सा

ावर व पैशा

ा मागणीवर भाव टाकणारा घटक

णजे ---------------- धोरण होय.

अ. राजकोषीय ब. मोि क क. सरकारी ड. खाजगी
१९. मोि क नीती ही दे शा
अ.

ा ----------- बँकेकडून राबिवली जाते.

ापारी ब. सहकारी क. म वत ड. खाजगी

२०. मोि क धोरणाचे मु ख उिद

े --------- आहे .

अ. िकंमत थरता ब. सामािजक थरता क. राजकीय थरता ड. धािमक थरता
२१. िविश कलावधीत अिधकािधक व
अ.

ू / सेवाचे उ ादन घेणे यालाच --------- वृ ी

णतात.

ापार वृ ी ब. आिथक वृ ी क. सहकार वृ ी ड. िकंमत वृ ी

२२. राखीव माण, ाहक पट िनयं ण, मागदशक त े पत िनयोजन नैितक समजावणी
साधनाचा भाग आहे .

कृती हे ----------------

अ. सं

ा क ब. गुणा क क. िकंमत ड. संघिटत

२३. मोि क िनती ---------- बँकेकडून राबिवली जाते.
अ. म वत ब. खाजगी क. सहकारी ड. िवदे शी
२४. राजिवतीय धोरणाला ------------

णतात.

अ. राजकोषीय धोरण ब. मोि क धोरण क. आिथक धोरण ड. सामािजक धोरण
२५. कोण ा धोरणात सरकारी खच आिण कर याचा वापर केला जातो ?
अ. राजकोषीय धोरण ब. मोि क धोरण क. आिथक धोरण ड. सामािजक धोरण
२६. िव

ारीत राजकोषीय धोरणामु ळे सरकार

ा अथ

व थेतील ------------- वाढ होते.

अ. बचत ब. गुंतवणूक क. िकंमत ड. मागणी
२७. ---------- - व

मु ा बाजारातील समतोल उ

पातळी व

ाजदर पातळीचे ती ंिनधी

करतो.

अ. LM ब. IS क. MR ड. MC
२८. -------------- व

उभा असताना तो Y अ ास समां तर असतो.

अ. IS ब. MR क. MC ड. LM
२९. व

ू बाजाराचा िवचार करता -------------- व

आपणास उ

व

ाजदरा

ा िविवध पट

ा दे तो.

अ. LM ब. AR क. AC ड. IS
३०. मु ा बाजारास ------------- असेही

णतात.

अ. नाणे बाजार ब. भां डवल बाजार क. व
३१.

ू बाजार ड. सेवा बाजार

ा बाजारात पैसा, कज रोखे, समभाग व संप ी

ा इतर साधनां ची खरे दी िव ी होते

णतात.
अ. मु ा बाजार ब. संपती बाजार क. व
३२. --------------- व ावरील

ू बाजार ड. भां डवल बाजार

ेकिब दु हा मु ा बाजारातील संतुलन दशिवतो.

अ. IS ब. LM क. AR ड. AC
३३. ------------ व ा

ा बाहे रील िबंदूत व

अ. LM ब. IS क. SS ड. MM

ू बाजाराचा समतोल साधला जातो.

ास ------ बाजार असे

३४. IS-LM ितमानस ----------- संतुिलत ितमान
अ. मागणी-पुरवठा ब. व

णतात.

ू व पैसा क. नफा-तोटा ड. बचत-गुंतवणूक

३५. गुंतवणुकीतील संतुलन दशिवणारे A, B, C, D िबंदू काढून एकाच व ा

ा सा ाने जोडले असता ------------- व

िमळतो.
अ. SS ब. MM क. IS ड. LM
३६. स े बाजीसाठी असले ली पैशाची मागणी --------- अवलंबून असते .
अ.

ाजदरावर ब. न

३७. LM व

ावर क. गुंतवणुकीवर ड. बचतीवर

हा ------------ सरकणारा असतो.

अ. उजवीकडे ब. डावीकडे क. खाली ड. वर
३८. ------------ व

व

ू व नाणे बाजारातील पर

र ि या

करतो.

अ. AR-AC ब. IS-LM क. MR-MC ड. MR-IS
३९. ------------ व

हा रा ीय उ

ास वेगवेग

ा समतोल पात

ां चा संबंध

ाजदराशी जोडतो.

अ. IS ब. LM क. MR ड. MC
४०. एखा ा दे शा

ा

वहारतोलाव न

ा दे शा

ा ------------ थतीची क

ना येते.

अ. सामािजक ब. आिथक क. राजकीय ड. धािमक
४१. आिथक

वहाराचे -------------- कार पडतात.

अ. दोन ब. तीन क. पाच ड. सहा
४२. आं तररा ीय
अ.

ापार खा ावर जे आिथक

वहार शेष ब.

वहार होतात

ा सवा

ा नोंदी -------- येतात.

वहारतोल क. चालू खाते ड. बचत खाते

४३ . दे शातील लोक परकीयाकडून व

ू व सेवा खरे दी करतात

ाला ---------

णतात.

अ. िनयात ब. आयात क. गुंतवणूक ड. बचत
४४. चालू खा ात -------- कार

ा बाबी येतात.

अ. पाच ब. सहा क. आठ ड. दोन
४५. एका वषा

ा कालावधीत दे शाने बा

जगाशी केले

ा

वहरां चा समावेश ----------- म े होतो.

अ. आं तररा ीय

ापारातील ताळे बंध ब. अं तगत

ापाराचा ताळे बंध क. थािनक

ापाराचा ताळे बंध ड. दे शी

ापाराचा ताळे बंध
४६. आं तररा ीय

ापारातील जमा जे ा खचापे ा जा

अ. वाढवा ब. तुट क. सुधारणा ड. शू
४७.

र

म िश

असते ते ा

वहार शेषात ------------ असते.

क असते

वहारशेषातील च ीय असमतोल -------- मु ळे िनमाण होतात.

अ. तेजी व मं दी ब.

ापारी तू ट क. रचना क बदलामुळे ड. खरे दी िव ीमु ळे

४८. रचना क असमतोल ामु

ाने --------- दे शात आढळले

अ. िवकसनशील ब. िवकिसत क. अिवकिसत ड. अिवकसनशील
४९.

वहारतोल दे शा

ा ------------ प र थतीचा माप दं ड आहे .

अ. सामािजक ब. आिथक क.
५०. मू

व िकंमत

अ. एकच ब. वेगवेग
५१. जे ा एखा ा व

ापार ड. राजकीय

ा दो ी गो ी -------- आहेत.
ा क. समान ड. असमान
ूचे मू

हे पैशात संिगतले जाते ते ा

अ. िकंमत ब. मागणी क. मू
५२. पैशा

ा अित र

पुरवठा

ाव

ूची ------------ असे

णतात.

ड. पुरवठा
णजे अवाजवी चलन िव

अ. कॉलथर ब. ि डमन क. हॉटे ड. मा
५३. पैशा

ाला

ार अशी ------------

स

ा पुरवठयातील वाढ हे ----------- असून िकंमतीतील वाढ हा ---------- आहे .

अ. िनि त, प रणाम ब. कारण, प रणाम क. अिनि त, प रणाम ड. पयता, प रणाम
५४. पूण रोजगारी

ा प र थतीत चलन पुरवठा वाढव

अ. िकंमत पातळी वाढला जाईल ब. व
५५. दरवष १०% पय

ूचे मू

ास -----------

कमी होईल क. पैशाची मागणी वाढे ल ड. पुरवठा वाढे ल

िकंमत वाढ हॉट असेल तर

ास ------------

अ. रां गती ब. धावती क. चालती ड. घौड दौड
५६. १९२४ मधील जमनीतील चलन िव

ार हा -------- चलन िव

अ. धावता ब. चालता क. घौड दौड ड. रां गता

ार होता.

५७. म

े दारा

ा बाजारपेठेत व

ूची िकंमत वाढवून न

ाचा दर वाढवत असेल तर असा चलन िव

अ. खच े रत ब. नफा े रत क. उ ादन े रत ड. उ
५८. अपूण रोजगारी

िवक क. शु

५९. --------------

ती म े काळाबाजार,

अ. दडले

ा ब. खु

६०. -------------अ.
६१. व
अ.

ापक
ू

णजे -----------

ीित होय.

ड. अशु
ाचार याला ो ाहन िमळते.

ा क. धाव ा ड. रां ग ा
ती म े सव व

ू

ा िकंमती वधू लागतात.

ती ब. अंिशक क. शु
ा तुटव

े रत

ा प र थतीत घडून येणारी िकंमतीतील वृ ी

अ. अं िशक ब. वा

ार ---------

ामु ळे काही िवशी

ापक ब. अं िशक क. शु

ड. वा

व

े ात व

ू

ड. वा

ा िकंमती वाढतात.

व

६२. दे शातील सरकार ----------- माफत चलन िवषयक धोरणाची अंमलबजावणी करीत असते.
अ. म वत बँक ब. क ीय बँक क. सहकारी बँक ड.
६३. अिधकोष दर खु

ा बाजारातील रो

ापारी बँक

ाची खरे दी-िव ी रोक िनिध

अ. गुणा क साधणात ब. प रणा क साधणात क. चलना क ड. सं
६४. ----------- या
अ. माशल ब. के

ा मते अवाजवी चलन िव

ार व चलन संकोच

ा माणातील इ. चा समावेश ------------ होतो.
ा क

ा चलन िवषयक घटना आहेत.

क. िवक ोड ड. िपगू

६५. चलन िवषयक धोरणा

ा --------- उदी ाला सुवणमान प तीत मह ाचे थान ा

झाले आहे .

अ. तट थ पैसा ब. िकंमत थैय क. िविनमयवराचे थैय ड. मागणीचे थैय
६६. ----------- काळात चलन िवषयक धोरण भावी ठरते.
अ. मं दी ब. तेजी क. संतुलन ड. असंतुलन
६७. ---------- ही दीघकालीन भां डवल िनिमतीसाठी साधन ठरते.
अ.
६८. दे शा

मु ा ब. कागदी चलन क. चलन संपती ड. संपती
ा आं तररा ीय

अ. ं डणावळी

ापार सुरळीतपणे चाल

ा ब. चलना

ा क. िवदे शी चलना

ासाठी ---------- या दराम े थैय असणे अग ाचे आहे .
ा ड.

ाज दरा

ा

६९. पूण रोजगार पातळी व अवाजवी चलन िव
अ.

ेट

ब. म वत

७०. समाजा

ाउ

क. सहकारी ड.

ाचा य --------- बँकेला करावा लागतो.

ापारी

व संपतीची समाज वाटणी घडवून आणणे हे ----------- धोरणाचे उिद असते.

अ. चलन िवषयक ब. रा

िवतीय क. आिथक ड. सामािजक

७१. साहा क खच गरीब वगावर होत अस
अ. उपभोग

ार याचा संयोग कर

वृ ी ब. ित ा

ामु ळे या खचामु ळे समाजाची ------------ वाढते.

क. जीवनमान ड. िकंमत

७२. भारतात पयाचे पिहले अवमू

न ------------- म े झाले .

अ. १९४९ ब. १९६६ क. १९७० ड. १९७७
७३. अवमू
अ.

नाचा ता

ािलक प रणाम ---------------

ापार तूट वाढली ब.

ापार िश

कीचा झाला क. आयात कमी खचाची झाली ड. आयात कमी झाली

७४. १९६६ म े भारतीय पयाचे अवमू

न ------------- ट

े झाले .

अ. ३६.५ ब. ३३.५ क. ३४.५ ड. ३७.५
७५. जहाज, बँका, िवमा या सेवाची दे णी-येणी ही

वहार --------------- बाब आहे .

अ. चालू खा ाची ब. भां डवल खा ाची क. म म खाते ड. िदघ खा ाची
७६. ------------ या योजनेत थमच भारता
अ. चव ा

वहारतोलात िश

क िनमाण झाली.

ब. दु सर् या क. ितसर् या ड. चौ ा

७७. गंभीर
अ. पिह

ा

ा

पाचे ितकूल

वहारतोल ----------- या योजनेत सु

झाले

ब. दु सर् या क. ितसर् या ड. चौ ा

७८. आयात-िनयात पास बूक योजना ---------- धोरणात अंमलात आली.
अ. १९८५

ा ब. १९९०

ा क. १९९३ ड. १९९५

७९. परकीय चलनाचा चं ड साठा हा -------------- कारण झाला आहे .
अ. वेगळी भाव वाढ कर

ास ब. िकंमत घट

ात क. िकंमती थर ठे व

८०. १९९३-९४ म े भारताची िनयात थूल रा ीय उ
अ. ९.६ ब. ८.६ क. ६.६ ड. ५.६

ा

ा ----------- ट

ात ड. आिथक मं दी आण
े होती.

ास

८१. चलन वाढ अशी थती आहे की

ाम े पैशाचे मू

घटते आिण -------------- पातळीत वाढ होते.

अ. िकंमत ब. खच क. मागणी ड. पुरवठा
८२. ------------- पासू न भाववाढी

ा सम

े ने ती

प धारण केले.

अ. १९९० ब. १९९२ क. १९९५ ड. १९९८
८३. चलनवाढीचा दर २०११-१२ म े -------------- होता.
अ. ७.७% ब. ७.५% क. ७.२३% ड. ७.३०%
८४. भारतात व

ू व सेवा

ा िकंमतीत सतत -------------- होत आहे .

अ. घट ब. वाढ क. थर ड. अ थर
८५. व

ू व सेवाचे उ ादन न वाढ

ाने ----------- भाव वाढीची प र थित िनमाण झाली.

अ. भारतात ब. अमे रका क. जपान ड. रिशया
८६. ------------- मते चलनवाढ हे नेहमी व
अ. िपगू ब. ि डमन क. के

ेक िठकाणी िवतीय घटना असते.

ड. रकाड

८७. -------------- मते जे ा खूप अिधक पैसा कमी व
अ. से ू

न ब. के

८८. मागणी कमी अस

क. मा
ाने व

ूं

स ड.

ूचा व सेवाचा पाठलाग करतो ते ा व

ू

ा िकंमती वाढतात.

ाक

ा िकंमती सात ाने ------- होतात.

अ. वाढ ब. कमी क. थर ड. अ थर
८९. जे ा चलन वाढीचा वेग साधारपणे ---------------पयत असतो ते ा अशा चलन वाढीस चलती चलन वाढ

णतात.

अ. ३ ते ५ % ब. ३ ते ६ % क. ३ ते १० % ड. ३ ते १२ %
९०. वाढ ा उ

ाबरोबर -------------- उपभोग वृतीत वाढ होते ते ा उपभोग खच वाढतो आिण भाववाढ घडून येते.

अ. िसमां त ब. सरासरी क. साधारण ड. असाधारण
९१. ------------- खचातील वाढ हे भाव वाढीचे कारण आहे .
अ. गुंतवणूक ब. पुरवठा क. सावजिनक ड. बचत

९२. ------------- यां
असते. अ. मा

ा मते चलनवाढ २% ते ३% वािषक दराने असेल तर अशी चलनवाढ अथ व थेत हािनकारक

स ब. रकाड क. के

ड. अॅ डम

थ

९३. ----------- बँकेने वेळोवेळी चलन िवषयक धोरणाचा वापर क न िकंमती थर राख
अ.

ाचा य केला.

ापारी ब. भारतीय रझव बँक क. खाजगी ड. िशखर बँक

९४. जे ा चलन वाढीचा दर ----------- असतो ते ा ितला बेसुमाट चलन वाढ

णतात.

अ. २० ते १००% ब. २० ते ५०% क. २० ते १०% ड. २० ते २०%
९५. िफली

ने पैशातील वेतन वृ ी आिण बेकरी यां चा संबंध ------------ साली कािशत झाले

ा शोध िनबंधात

केला. अ. १९५० ब. १९३० क. १९५८ ड. १९६०
९६. िफली
अ.

ा मते गुंतवणूक

ाजदर यां चा संबंध -------------- असतो.

ब. सम क. धन ड. ऋण

9७. ------------ ने आप
अ. अॅ डम

ा व ाने भाव वाढ आिण बेकरी यां चा संबंध

केला.

थ ब. पेरोटो क. िपगू ड. िफली

९८. --------------- धोरणात सव साधारण आिथक नीतीची उदी
िनयं णाचे एक साधन

े सा

कर

ासाठी म वत चलन पुरवठा

णून वापर केला जातो.

अ. राजकोशीय ब. मो ीक क.
९९. मो ीक धोरणाचे मह

ापारी ड. खाजगी

-------------

ा दशकापयत त

ालीन अथशा

ाना मािहत न ते.

अ. १९४० ब. १९२० क. १९३० ड. १९५०
१००. मो ीक धोरणाचे मु ख उदी

े ------------ वृ ी आहे .

अ. सामािजक ब. राजकीय क. धािमक ड. आिथक
१०१ ------------ धोरणाची पारं पा रक उदी

े

णून िविवमय दरा

ा थरतेचा उ

ेख केला जातो.

अ. राजकोषीय ब. मो ीक क. िकंमत ड. पुरवठा
१०२. बँक दराची िनती, खु
अ. सं

ा बाजारातील उलाढाल, राखीव िनधी बदल हे ------------ साधनाचा भाग आहे .

ा क ब. गुणा क क. पतपुरवठा ड. िकंमत

१०३. राखीव िनधी हे -----------िनतीचे अ ंत भावी साधन मानले जाते.
अ. राजकोषीय ब. मो ीक क. गुंतवणूक ड. बचत

१०४. राजकोषीय िनती ही कोण ा खा ा कडून राबिवली जाते.
अ. अथ ब. वन क. गृह ड. आरो
१०५. शे ख राखीव िनिधचे माण वाढव

ास बँका कडून कजावू िनधी ---------

अ. वाढतो ब. बदलत नाही क. थर होतो ड. घटतो
१०६. कोण ा धोरणात सरकारी खच आिण कर याचा वापर केला जातो………….
अ. राजकोषीय धोरण ब. मोि क धोरण क. आिथक धोरण ड. राजकीय धोरण
१०७. िव

ारीत राजकोषीय धोरणामुळे सरकार

ा अथ

व थेतील ----------- वाढ होते.

अ. बचत ब. गुंतवणूक क. िकंमत ड. मागणी
१०८. िव

ारीत राजकोषीय धोरणामुळे ------------ दरात वाढ होवून खाजगी गुंतवणूक खचात घट होते.

अ. नफा ब.

ाज क. मागणी ड. पुरवठा

१०९. पैशाची मागणी जे ा

ाजदराशी तुलने ने अिधक संवेदनशील असते ते ा ---------- व

हा जा

लविचक

असतो.
अ. IS ब. LM क. MC ड. MR
११०.

ाज दरातील बदलां चा गुंतवणूक खचावर काहीही बादल न झा

ास -------- व

पूणतः अलविचक असतो.

अ. LM ब. IS क. MR ड. AR
१११. मु ा बाजारास ------------ असेही

णतात.

अ. नाणे बाजार ब. भां डवल बाजार क. व
११२. जे. आर. िह

ू बाजार द. सेवा बाजार

यां नी ------------ म े IS-LM ितमान िवकिसत केले. अ. १९३० ब. १९३७ क. १९४० द. १९४२

११३. मु ा बाजारात -------------- दर मह ाचा घटक आहे . अ.
११४. -------------- व ावरील

ाज ब. नफा क. गुंतवणूक ड. बचत

ेक िबंदू हा मु ा बाजारातील संतुलन दशिवते.

अ. IS ब. LM क. AR ड. AC
११५. LM व ाचा आकार ----------- असतो.
अ. ऋणा क ब. धना क क. समान द. असमान
११६. -------------- व

हा गुंतवणूक व बचत यातील संतुलन

करतो.

अ. IS ब. LM क. MR ड. MC
११७. IS व

कोणा

ा गृिहतावर अवलंबून आहे .

अ. माशल ब. रॉिब

क. के

ड. अॅडम

थ

११८. अथ व थेत पैशाची मागणी =पैशाचा पुरवठा असतो ते ा ------------- संतुिलत असतो.
अ. मु ा बाजार ब. व
११९. LM व

ू बाजार क. भां डवल बाजार ड. नाणे बाजार

हा ----------- सरकणारा असतो.

अ. उजवीकडे ब. डावीकडे क. खाली ड. वर
१२०.

ाजाचा दर कमी असेल तर रा ीय उ

अ. कमी ब. उ
१२१. ----------अ.

क. समान ड. असमान
णजे िविश कालावधीत सवसाधारणपणे एक वषातील आं तररा ीय दे व घेवीचा आढावा होय.

वहारतोल ब.

१२२. एका वषा
--- होय. अ.

ाची समतोल पातळी ----------- असते.

ापार क. मागणी ड. पुरवठा

ा कालावधीत दे शात होणार् या
ापारशेष ब.

१२३. एका ा दे शा

ा

व

ू आिण सेवा यां

ा आयात िनयातीचे िहशोब प क

वहारतोल क. आयात ड. िनयात

वहारतोलव न

ा दे शा

ा --------- थतीची क

ना येते.

अ. सामािजक ब. आिथक क. राजकीय ड. धािमक
१२४.

वहारशेष हा ----------

व थे चा आरसा असतो.

अ. समाज ब. अथ क. धम ड.
१२५. िनयातीचे मू

ापार

आयतीपे ा जा

असेल तर

ाला ------------

ापारशेष

णतात.

अ. ितकूल ब. अनु कूल क. थर ड. अ थर
१२६. आं तररा ीय िविनमय

वहार ------------ वेळा नोंदिवला जातो.

अ. एक ब. तीन क. दोन ड. पाच
१२७. दे शातील लोक परकीयाकडून व

ू व सेवा खरे दी करतात

अ. िनयात ब. आयात क. गुंतवणूक ड. बचत
१२८. चालू खा ात -------------- कार

ा बाबी येतात.

ाला ------------

णतात.

णजे ---

अ. पाच ब. सहा क. आठ ड. दोन
१२९.

वहार शे षातील असमतोलाचे िनयं ण ---------- कारे केले जाते.

अ. दहा ब. बारा क. दोन ड. सहा
१३०. थर िविनमयदर या कार

ा िविनमयावर

व थेत दे शा

वहार होत असतात.
अ. म वत ब. खाजगी क.

ापारी ड. िवदे शी बँक

ा ------- बँकेने ठरवून िदले

ा दराने सव परकीय

