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प्रश्न 1. बहुपर्यार्ी प्रश्न सोडवय. 

1. परकीर् चलन बयजयरयतील जोखीमयांच्र्य…………र्य प्रकयरयचय समयवेश केलय जयतो. 

1. वववनमर् दर जोखीम            2. दनैांददन व्यवहयरयतील जोखीम              3. कयर्दयववषर्क जोखीम                  

4.वरीलपैकी सवा 

 

2. …………..म्हणज ेज्र्य दरयलय चलनयच ेवववनमर्न केले गेले त्र्यपेक्षय अवनवित दरयन े

वनर्यातदयरयलय रक्कम प्रयप्त होते. 

1. वववनमर् जोखीम 2. परकीर् चलन 3. भयांडवली बयजयर 4.वरीलपैकी कोणतेही 

नयही 

3. एकय चलनयच ेजेव्हय दसुऱ्र्य चलनयत त्वरीत रूपयांतर होत ेतेव्हय त्र्यस…………बयजयर म्हणतयत. 

1. हजर बयजयर       2. वयर्दय बयजयर       3. भयांडवल बयजयर       4. वरीलपैकी कोणतेही नयही 

 

4. परकीर् चलन बयजयरयच्र्य ववभयगयांमध्र्े …………..र्यांचय समयवेश होतो. 

1. सवोच्च ववभयग      2. आांतरबँक बयजयरपेठ     3. दकरकोळ बयजयरपेठ     4. वरीलपैकी सवा 

 

5. ………………….बयजयरपेठ ही नयण ेबयजयरयचय एक भयग आह.े 

1. दशेी चलन    2. परकीर् चलन     3. भयांडवली बयजयरपेठ      4. वरीलपैकी कोणतहेी नयही 

 

6. प्रयथवमक बयजयरपेठ आवण दयु्र्म बयजयरपेठ ह…े………..बयजयरयच ेदोन घटक आहते. 

1. आठवडय बयजयर         2. नयणे बयजयर            3. भयांडवल बयजयर         4. वरीलपैकी कोणतेही नयही 

 



7.रयष्ट्रीर् रोख ेबयजयरयची स्थयपनय १९९२ मध्र्े…………र्ेथे करण्र्यत आली. 

1 ददल्ली              2. मुांबई              3. बयरयमती              4.कलकत्तय 

 

8. बी. एस. इ. चे सांवक्षप्त रूप………… 

1. बॉम्ब ेस्टॉक एक्सचेंज           2. बॉम्ब ेशेअर मयकेट            3. बॉम्ब ेस्टील मयकेट       4. वरीलपैकी कोणतेही 

नयही 

 

9. ……………र्य घटकयांमध्र्े भयांडवल बयजयरयच्र्य व्ययप्तीचय समयवेश केलय जयतो. 

1. भयांडवल वनर्माती त्वरण       2. कयर्यावववत भयांडवल पुरवठय             3. उत्पन्न वयढ    4.वरीलपैकी सवा 

 

10. ररझवा बँकेन े…………मध्र्े रेपोची पद्धती सुरू केली. 

1. १० वडसेंबर १९९२              2. १० वडसेंबर १९९३       3. १० वडसेंबर १९९४         4.वरीलपैकी 

कोणतेही नयही 

 

11. 1991 नांतरच्र्य भयरतीर् नयण ेबयजयरयत ………….र्य मुख्र् सुधयरणयांचय समयवेश करण्र्यत 

आलय. 

1. व्ययजदरयवर वनबंध कमी     2. नवीन पतसयधन ेवयपरयत आणली      3.नयणेबयजयरयत परस्पर वनधीची 

स्थयपनय                  4.वरीलपैकी सवा 

 

12. ……………..मध्र्े भयरतीर् ररझवा बँकेने नयणेबयजयर म्र्ुच्र्ुअल फां डयची र्ोजनय सुरू केली. 

1. १९९२            2. १९९३       3. १९९४            4. १९९५ 

 

13.………..ही ववत्तीर् सयधन ेआहते. 

1. कोषयगयर ववपत्रे            2. म्र्ुच्र्ुअल फां ड             3. ठेवींचे प्रमयणपत्र     4.वरीलपैकी सवा 

 

14. …………….. ह ेववत्तीर् ववकयसयच ेवनदशेक आहते. 

1.बँककां ग               2. ववमय              3.वनवृत्तीवेतन                4. वरीलपैकी सवा 

 



15. भयरतीर्……………बयजयरयत प्रयथवमक आवण दयु्र्म बयजयर असे प्रकयर आहते. 

1. नयणेबयजयर              2. भयांडवल बयजयर                 3. शेअर बयजयर                   4.वरीलपैकी कोणतेही  नयही 

 

16. भयांडवल बयजयर म्हणज…े……….मुदतीचय बयजयर होर्. 

1. अल्प                   2. दीघा              3. वचरांतन          4. वरीलपैकी कोणतेही नयही. 

 

17. …………….. म्हणज ेअसे रठकयण ककां वय स्थयन की जेथे ववववध व्यक्ती आवण सांघटनय र्य 

त्र्यांच्र्यकड ेअसणयऱ्र्य अवतररक्त वनधीच्र्य सयह्ययन ेपैशयच्र्य दवेयणघेवयणीचे व्यवहयर करतयत 

अथवय व्यवहयर करण्र्यची इच्छय असते. 

1. ववत्तीर् बयजयर              2. ववत्तीर् सांस्थय              3. दयु्र्म बयजयर              4. प्रयथवमक बयजयर 

 

18. भयरतीर् जीवन कां पनी………..पुरवत.े 

1. हप्त े           2. कज े            3. जीवन ववमय                4.वरीलपैकी कोणतेही  नयही 

 

19. ……………. सांस्थयत्मक घटकयांचय असय सांच की ज्र्यच्र्य मयध्र्मयने अथाव्यवस्थेतील उपलब्ध 

ववत्तीर् अवधक्र्यचे सांकलन केले जयत.े 

    1. वनर्यमक     2. ववत्तीर् प्रणयली     3. ववत्तीर् बयजयर    4. वरीलपैकी कोणतेही नयही. 

 

20. नयण ेबयजयर आवण………….. ह ेववत्तीर् बयजयरयच ेप्रकयर आहते. 

1. प्रयथवमक बयजयर                2. दयु्र्म बयजयर               3.वनर्मक           4. भयांडवली बयजयर 

 

प्रश्न 2.एकय वयक्र्यत उत्तरे वलहय. 

1. ववत्तीर् प्रणयली म्हणजेकयर्? 

2. ववत्तीर् प्रणयलीची दोन कयर्ासयांगय. 

3. भयरतीर् सयधने कोणकोणती आहते. 

4. शूवर् व्ययजदरही पत्र म्हणजे कयर्?  

5. खोल वजयवट पत्रयांचे दोन फयर्द ेवलहय. 

6. आर्थाक ववकयसयतील दोन घटक सयांगय. 



7.  भयरतीर् नयणबेयजयर म्हणजे कयर्? 

8.  भयरतीर् भयांडवलबयजयर म्हणजे कयर्? 

9.  प्रयथवमक बयजयरयची दोन कयर्ा सयांगय. 

10.  दयु्र्म बयजयर म्हणजे कयर्? 

11.  परकीर् वववनमर् बयजयर म्हणजे कयर्? 

12.  परकीर् वववनमर् बयजयर व्यवहयरयचे दोन प्रकयर सयांगय. 

13. भयांडवल बयजयरयची दोन वैवशष्ट्ये वलहय. 

14.  प्रयथवमक बयजयर म्हणज ेकयर्? 

15.  भयांडवल बयजयरयचे दोन घटक सयांगय. 

16.  दयु्र्म बयजयरपेठेची दोन उदिष्ट ेसयांगय. 

17. मुांबई रोखे बयजयरयची स्थयपनय केव्हय झयली 

18. सेबीची स्थयपनय केव्हय झयली? 

19.  भयरतीर् नयणबेयजयरयच्र्य दोन उणीवय सयांगय.  

20. नयणबेयजयरयचे उपबयजयरकोणकोणते आहते? 

 

 

 

 

 

प्रश्न 3.रटपयवलहय 

1. भयरतीर् ववत्तीर् प्रणयली 

2. आर्थाक ववकयसयचे घटक 

3.  भयरतीर् भयांडवल बयजयर 

4.  प्रयथवमक बयजयरयची कयर्े 

5.  परकीर् वववनमर् बयजयरयचेववभयग  

6. परकीर् वववनमर् बयजयरयतील धोक्र्यचे व्यवस्थयपन 

7.  भयरतीर् नयण ेबयजयरयची कमतरतय 

8.  सेबी (SEBI) 

9. भयरतीर् नयण ेबयजयरयतील दोष 

10.  भयरतीर् नयण ेबयजयरयतील सांस्थय 

11.  भयरतीर् नयण ेबयजयरयच ेववभयग  

12. ववत्तीर् प्रणयलीची कयर्े  

13. भयरतीर् ववत्तीर् प्रणयलीच ेदोष 

14.  भयरतीर् ववत्तीर् प्रणयलीची सांरचनय 

15. भयरतीर् भयांडवल बयजयरयची कयर् े

16. भयरतीर् भयांडवल बयजयरयचे दोष 



17. भयरतीर् भयांडवल बयजयरयचे प्रकयर 

18.  प्रयथवमक आवणदयु्र्म बयजयर 

19. भयरतीर् भयांडवल बयजयरयची व्ययप्ती 

20.  भयांडवल बयजयरयचे कयमकयज 

 

प्रश्न 4. थोडक्र्यत उत्तरे द्यय 

1. आर्थाक ववकयसयत भयरतीर् प्रणयली ची भूवमकय स्पष्ट करय. 

2.  भयरतीर् ववत्तीर् प्रणयलीची रचनय थोडक्र्यत सयांगय. 

3. भयरतीर् नयण ेबयजयरयचय अथा सयांगून व्ययप्ती स्पष्ट करय. 

4. भयरतीर् भयांडवली बयजयरयचय सहभयग थोडक्र्यत स्पष्ट करय. 

5.  भयरतीर् भयांडवल बयजयरयची प्रयथवमक कयर्ा थोडक्र्यत सयांगय.  

6. परकीर् वववनमर् बयजयरयतील सहर्ोगी थोडक्र्यत स्पष्ट करय. 

7.  भयरतयतील परकीर् चलन बयजयरयत बँकयांची भूवमकय थोडक्र्यत स्पष्ट करय.  

8. परकीर् वववनमर् बयजयर व्यवहयरयचे प्रकयर सयांगय.  

9. बँक व्यवसयर्ेत्तर ववत्तीर् सांस्थेचय अथा सयांगून प्रकयर स्पष्ट करय. 

10.  बँक आवण बँक व्यवसयर्ेत्तर ववत्तीर् सांस्थेतील फरक स्पष्ट करय. 

11. भयांडवल बयजयर म्हणजे कयर् ते सयांगून त्र्यांची वैवशष्ट्ये स्पष्ट करय. 

12. प्रयथवमक बयजयरपेठ म्हणज ेकयर् ते सयांगून त्र्यांचे कयर्ा स्पष्ट करय. 

13.  दयु्र्म बयजयरपेठ म्हणजे कयर् ते सयांगून दयु्र्म बयजयरपेठेची कयर्ा ववशद करय. 

14.  1991 पयसूनच्र्य भयांडवल बयजयरयतील करण्र्यत आलेल्र्य सुधयरणय स्पष्ट करय. 

15.  भयरतीर् नयणबेयजयरयची सांरचनय स्पष्ट करय. 

16.  भयरतीर् नयणबेयजयरयची वैवशष्ट्ये आवण कयर्े स्पष्ट करय.  

17. भयरतीर् नयणबेयजयरयतील उवणवय सयांगून 1991 नांतर नयवयने बयजयरयत केल्र्य गेलेल्र्य. 

सुधयरणय स्पष्ट करय. 

18.  भयरतीर् ववत्तीर् प्रणयलीमधील ववत्तीर् सांस्थयांची मयवहती स्पष्ट करय. 

19. भयरतीर् ववत्तीर् सेवयांमधील ववववध ववत्तीर् सयधने स्पष्ट करय. 

20.  ववत्तीर् बयजयरपेठ म्हणज ेकयर् सयांगून बयजयरपेठेच ेप्रकयर स्पष्ट करय. 

प्रश्न 5. ददघोत्तरी प्रश्न वलहय. 

1. ववत्तीर् प्रणयली ही सांकल्पनय सववस्तर स्पष्ट करय. 

2. आर्थाक ववकयसयत ववत्तीर् प्रणयलीची भूवमकय सववस्तर स्पष्ट करय. 

3.  भयरतीर् नयण ेबयजयरयचय थोडक्र्यत आढयवय द्यय. 

4.  भयरतीर् नयण ेबयजयरयची चय अथा सयांगनू भयरतीर् नयण ेबयजयरयची रचनय सववस्तर स्पष्ट 

करय. 

5. 1991 च्र्य भयरतीर् नयण ेबयजयरयतील सुधयरणयांचय आढयवय सववस्तर वलहय.  



6. भयरतीर् भयांडवल बयजयर म्हणजे कयर् ते सयांगनू भयरतीर् भयांडवल बयजयरयची व्ययप्ती 

सववस्तर वलहय.  

7. भयरतीर् भयांडवल बयजयरयतील प्रयथवमक आवण दयु्र्म बयजयरयची कयर्े सववस्तर स्पष्ट करय.  

8. 1991 च्र्य भयरतीर् भयांडवली बयजयरयतील सुधयरणयांचय आढयवय द्यय. 

9. बँकयांमधील परकीर् वववनमर् बयजयरयतील भूवमकय सववस्तर स्पष्ट करय.  

10. परकीर् वववनमर् बयजयरयचय अथा सयांगून परकीर् वववनमर् बयजयरयचे ववभयग सववस्तर स्पष्ट 

करय. 

11.  भयरतयतील परकीर् चलन बयजयरयत बँकयांची भूवमकय स्पष्ट करय. 

12. भयरतीर् ववत्तीर् सेवयांमधील ववववध ववत्तीर् सयधनयांची चचया करय. 

13.  भयरतीर् नयण ेबयजयर आवण भयांडवल बयजयर र्यमधील फरक ववशद करय. 

14.  भयांडवल बयजयरयतील समयवेशीत घटकयांचीचचया करय. 

15. प्रयथवमक आवण दयु्र्म बयजयरयचय आढयवय घ्र्य. 

16. प्रयथवमक बयजयरपेठ आवण दयु्र्म बयजयरपेठ र्यतील फरक ववशद करय. 

17.  भयांडवल बयजयर म्हणजे कयर्? ते सयांगून भयांडवल बयजयरयची व्ययप्ती आवण कयमकयज ववशद 

करय. 

18.  भयरतीर् भयांडवल बयजयरयची उत््यांती आवण ववकयस चचया करय.  

19. परकीर् चलनची व्ययख्र्य सयांगून परकीर् चलनयचे महत्व स्पष्ट करय. 

20.  परकीर् चलन बयजयरपेठेचय व्ययख्र्य सयांगून परकीर् चलन बयजयरपेठेची वैवशष्ट्ये ववशद 

करय. 

21.  परकीर् चलन बयजयरयचयअथा सयांगून परकीर् चलन बयजयरयतील सहभयगी घटक आवण 

परकीर् चलन बयजयरयचे ववभयग ववशद करय. 

 


