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अथशा  िवभाग 

गुण: ५०                                                                          वेळ: ०१ तास  

 

१. घटक दे या या वेगवेग या िवभागाम ये व तू आिण सेवांची जी खरेदी िव  घडून येते यास ............ हणतात. 
अ. आंतर- ादिेशक ापार       ब. आंतररा ीय ापार क. थािनक ापार ड. वरील सव  

२. दे या या भौगोिलक सीमांनी मया दत असणा-या दशेातून घडून येणा-या ापारास ...........असे हणतात. 
अ. अंतगत ापार       ब. आंतररा ीय ापार क. थािनक ापार ड. यापैक  नाही  

३. अंतगत ापारात दे यातील घटक रा यातील व तू अंतर रा यांम ये नेऊन िव  केली जात अस यास यास ......असेही 
हटले जाते. 

अ. थािनक ापार ब. आंतररा ीय ापार क.अंतर रा यीय ापार  ड. वरील सव  
४. दशेां या िसमापलीकड ेिविवध दशेांम ये होणारा ापार हणजे ...........होय. 

अ. आंतर- ादिेशक ापारब. आंतररा ीय ापार क. थािनक ापार  ड. यापैक  नाही 
५. आंतररा ीय ापारात घटक दशेातील व तू दसु-या दशेात ..........के या जातात. 

अ. आयात ब.िनयात  क. अ व ब दो ही ड. यापैक  नाही 
६. आंतररा ीय ापारास ...........असेही हटले जाते. 

अ. िनयात-आयात ापार  ब.िनयात ापार  क. आयात ापार ड. यापैक  नाही 
७. अडम ि मथ ने आंतररा ीय ापारा या ...........िस ांताची मांडणी केली. 

अ. िनरपे  लाभ ब.सापे  लाभ  क. अ व ब दो ही ड. यापैक  नाही 
८. .............यांनी  आंतररा ीय ापारा या िनरपे  लाभ िस ांताची मांडणी केली. 

अ. डेि हड रकाड  ब.अडम ि मथ  क. ज.े बी.से ड. डॉ. माशल  
९. आंतररा ीय म िवभागणीचा अवलंब के यास .......... ापार धोरणात ापारात सहभागी झाले या रा ांना िनि त 

फायदा होतो. 
अ. संर णा मक ब.खु या अथवा मु   क. अ व ब दो ही ड. यापैक  नाही 

१०. .............हा कोण याही ापाराचा मूलाधार कवा पाया आह.े 
अ. व तूचे उ पादन ब.व तूची िव  क. मिवभागणी  ड. यापैक  नाही 

११. .............मुळे एखा ा दशेाला अ य दशेांपे ा कमी खचात व तंूचे उ पादन करणे श य असते. 
अ. िवशषेीकरणामुळे ब.  मामुळे क. भूिममुळे  ड. यापैक  नाही 

१२. अडम ि मथ यां या मते आंतररा ीय ापारात ...........लाभ िमळत असेल तरच आंतररा ीय ापार अि त वात येतो. 
अ. िनरपे  ब.सापे  क. िनरपे  व सापे    ड. यापैक  नाही. 

१३. अडम ि मथ हा ............धोरणाचा पुर कता होता. 



अ. संर णा मक ापार ब.मु  ापार  क. बंिध त ापार    ड. यापैक  नाही 
१४. सनातनवादी अथशा ानी ..........धोरणाचा पुर कार केला. 

अ. बंिध त ब.िनह ता ेप   क.अ व ब दो ही ड. यापैक  नाही 
१५. ...............फरका या प रि थतीत िवशेषीकरण व आंतररा ीय ापारापासून फायदा हो याची श यता नसते. 

अ. िनरपे  ब. सापे    क. समान  ड. वरील सव  
१६. ............यांनी िनरपे  खचा या बाबतीत िववेचन केले आह.े  

अ. डेि हड रकाड  ब. अडम ि मथ   क.  डॉ. माशल ड. लॉड के स  
 

१७. ..........अडम ि मथ यांनी िनरपे  उ पादन खचातील फरकाचा ............ ापाराचा िस ांत मांडला. 
अ. अंतगत ब. दशेीय   क. आंतररा ीय  ड.  रा य 

 
१८. अडम ि मथ या आंतररा ीय ापार िस ांतानुसार व तंू या उ पादांत दोन दशेांना ........लाभ अस यास दो ही दशेांना 

िवशेिशकारणाचा आिण अंतररा ीय ापाराचा लाभ ा  होतो. 
अ. िनरपे  ब. सापे  क. कृि म  ड. यापैक  नाही  

१९.  आंतररा ीय ापार कर याचा मूळ हतूे हा .............लाभाचा असतो. 
अ. सामािजक ब.राजक य  क.आ थक   ड. वरील सव  

२०. भौगोिलक मिवभागणी कवा िवशेषीकरण ह े.......... ा  हो याचे मुख कारण असते. 
अ. लाभ ब. तोटा क.नुकसान   ड. वरील सव  

२१. ............िव तार घडून आ यामुळे उ पादकांना दखेील आंतररा ीय ापार फायदशेीर ठरतो. 
अ. िमकांचा ब.बाजारपठेांचा क.ठेकेदारांचा   ड. वरीलपैक  नाही  

२२. The Principle of Political Economy and Taxation हा ंथ खालीलपैक  कोणाचा आह.े 
अ. डेि हड रकाड  ब.अडम ि मथ क.डॉ. माशल    ड. वरील सव  

२३. रकाड  णीत आंतररा ीय ापाराचा िस ांत ............नावाने ओळखला जातो. 
अ. तौलनील उ पादन खचाचा िस ांत  ब.िनरपे  उ पादन खचाचा िस ांत क. अ. आिण ब. ड. वरील सव   

२४. वा तवता रकाद चा तुलना मक खचातील फरकाचा आंतररा ीय ापार िस ांत हणजे.......... िस ांताचा िव तार 
आह.े 
अ. मागणी ब. पुरवठा क. ममु य ड. वरील सव   

२५. सन २०१६ म ये जागितक ापारातील सेवाचंी िनयात ...........अ ज अमे रकन डॉलर इतके होते. 
अ. ४.९ ब.४.३ क.५.३  ड. ५.९  

 


