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અથશા  
પેપર-7: CC-607 :  આંતરરા ીય અથશા  

MCQ 
- ો. સિુનતા એલ. ઠ કર 

__________________________________________________ 
[1] બે દેશોના ચલણો વ ચેનો અદલાબદલીનો દર એટલ ે? 
(1) િવિનમય દર                  (2) આંતરરા ીય યાપાર દર 
(૩) હું ડયામણ દર                 (4) (1) અથવા  (૩) 
[2] કાગદી ધોરણ હેઠળ િવિનમય દર િનધારણની સમજુતી કયા િસ ધાંત  આપવામા આવ ે છે ? 
    (1) ટં શાળ સમતાનો િસ ધાંત      (2) સમ ખરીદ શિ તનો િસ ધાતં 
    (3) માંગ અને પરુવઠાનો િસ ધાંત   (4) ઉપરો ત ણયે િસ ધાંત 
[3] કયા િસ ધાંતને ખરીદશિ ત સમતાના િસ ધાતં તરીક ેપણ ઓળખવામા આવે છે ? 
    (1) માંગ અને પરુવઠાના િસ ધાંતને      (2) આંતરરા ીય યાપારના િસ ધાંતન ે
    (3) ) ટં શાળ સમતાનો િસ ધાતંને       (4) સમ ખરીદ શિ તના િસ ધાતંને 
[4] “જુદા જુદા દેશોના ચલણોનુ સાપે  મૂ ય દરેક ચલણના દેશમા પોતાની વા તિવક ખરીદશિ તના માણમાં હોય છે.” આ   
     િવધાન કયા અથશા ીન ુછે ? 

(A) ો. એસ.ઈ.થોમસનુ       (2) ો. જે.વી.હબેલરન ુ
    (૩) ો.જે.એમ કેઈ સનુ        (૪) ો.માશલનુ  

 [5] સમ ખરીદશિ ત િસ ધાંતનું નીચેનામાથી ય ુ વ પ છે ? 
     (1) ય  વ પ છે               (2) િનરપે  મુ ય 
     (4) સાપે  વ પ છે            (4) (1) અન ે(3) બનં ે



[6]   ો. એસ.ઈ.થોમસના મતે દેશમાં વ તુઓ અન ેસવેાઓ ખરીદવાનું સાપે શિ ત વારા બંન ેચલણોનંુ યુ મૂ ય ન કી થાય 
છે ? 
     (1) વા તિવક મુ ય               (2) િનરપે  મુ ય  
(2) સાપે  મુ ય                  (4) યનુતમ મુ ય  
[7]  િવદેશી હંુ ડયામણના દરને બી  યા નામ ેઓળખવામા આવે છે ? 
     (1) િવદેશી યાપારના દરના નામ ે         (2) િવદશેી િવિનમય દરના નામે          
(3) િવદેશી લેણ-દેણના  દરના નામે        (4) ણમાથી એ પણ નામે નહી 
[8] જો િવદેશી હંુ ડયામણની માંગ કરતા તેના ંપરુવઠામાં વધારો થાય તો હંુ ડયામણનો દર કેવો ન કી થાય છે ? 
    (1) ચો ન કી થાય છે               (2)  યથાવત રહે છે  
(3) નીચો ન કી થાય છે              (4)સમતોલ રહે  
[9]  સો થમ 1951 મા ં યા દેશે  િવિનમય અંકુશો દૂર કયા ? 
  (1) લડ                       (2) ાસં  
(3) કેનડેા                           (4) અમે રકા 
[10] િવદેશી ચલણની માંગ અને તેનાં પરુવઠા વારા જયારે િવિનમય દર મુ ત રીતે ન કી થાય યાર ે યો િવિનમય દર 
અિ ત વમા ં
       આવે છે ? 
     (1) િ થર  િવિનમય દર       (2) પ રવતનશીલ િવિનમય દર 
     (3)અંકુિશતિવિનમય દર    (4) અપ રવતનશીલ િવિનમય દર 
 [11] નીચેનામાંથી કઈ દલીલને િ થર િવિનમય દરની તરફેણની દલીલ ગણાવી શકાય ? 
       (1) િવદેશી યાપારમા ંિનિ ચતતાને         (2) ખાસ ચલણ લોક માટે વધ ુઉપયોગીતાન ે 
       (3)   િવદેશી ચલણની સ ટાકીય વિૃ  રોકવામા ંસહાયકને   (4) ઉપરો ત ણયેને 
 [12] પ રવતનશીલ િવિનમય દરની તરફણેમાં િનચેનામાંથી કઈ દલીલ રજુ કરવામા ંઆવ ેછે 
         (1) મુ ત યાપારના લાભો મળે છે    
(2) િ થર િવિનમય દર કિુ મ છે  
(3) વતં  આ થક અન ેનાણાકીય નીિત અપનાવી શકાયછે  
         (4) ઉપરો ત ણયે 



 [13] િ થર િવિનમય દરને બી  યા નામ ેઓળખવામા ંઆવે છે ? 
        (1) પ રવતનશીલ િવિનમય દર        (2)અ થાઈપ રવતનશીલ દર 
        (3) અપ રવતનશીલ દર                (4) ણ માંથી એ પણ નિહ 
 [14] ગાવા દરિમયાન નીચેનામાંથી કઈ બાબતમાં વધારો થાય છે ? 
    (1) ઉ પાદનમા ં                     (2)રોજગારીમાં 
       (3) આવકમાં                     (4) ઉપરો  ણેમા ં
 [15] િવદેશી હંુ ડયામણના દર પર નીચેનામાથંી કયુ ંપ રબળ અસર કરતંુ નથી? 
       (1) િનકાસોનું માણ            (2) દશેમા ંવ તીવિૃ ધ નો દર  
       (3) િવદેશી હંુ ડયામણ ની માંગ     (4) આયાતોનું માણ  
[16] જો કોઈ એક દેશમા ંઆયાતોનું માણ વધારવા મા ંઆવે તો  હું ડયામણના દર પર નીચેનામાંથી  કેવી અસર પડવાની 
શ યતા રહ ેછે ? 
  (1) હંુ ડયામણના દર ઘટે છે             (2) હું ડયામણના દર િ થર રહે 
(3) હું ડયામણના દર વધ ે               (4) હું ડયામણના દર સમતોલ રહે  
 [17] બી  િવ વયુ ધ બાદ યા દેશે ડોલરના સંદભ માં પાઉ ડન ુઅવમુ યન કય ુહતું ? 
     (1) પાને                     (2) િ ટન ે
     (3) ાં સે                       (4) વીડન ે
 [18] અ ય પિરબળો યથાવત રહેતા દેશના ચલણના સંદભમાં  જમે િવદેશી હંુ ડયામણની કમત વધાર ેતેમ તેનો પરુવઠ કેવો 
રહે છે ? 
  (1) મ યમ રહ ેછે                (2) ઓછો રહે છે  
  (3) વધાર ેરહ ેછે                 (4) િ થર રહે છે  
[19] િવદેશી હંુ ડયામણનો દર કેટલો રહેશ ેતે બાબત નીચેનામાથી સરકારની કઈ નીિત પર આધાર રાખે છે? 
   (1) આયાત નીિત પર              (2) આ થક નીિત પર 
   (3) િનકાસ નીિત પર               (4) ઉપરો ત ણયે નીિત પર 
  [20] યારે પરદેશી ચલણના સંદભમા દેશના ચલણનુ િવિનમય મૂ ય અમૂક ચો કસ માણમા ન કી કરીને તેને ળવી રાખવામા આવે 
યારે 

         તેને કેવો િવિનમય દર કહેવામા આવે છે ? 
(1)પ રવતનશીલ િવિનમય દર     (2) િ થર િવિનમય દર 



(3) અિ થર િવિનમય દર (4) ઉપરો ત ણમાથી એકપણ નહી 
 

 
 

 
[1] અનાજ,કાપડ,યં ો,ખાંડ વગેરેને આંતરરા ીય યાપારની કવેી વ તુઓ કહેવામા આવે છે ? 
     (1) અદ ય  વ તુઓ                           (2) પરો  વ તુઓ 
     (3) દ ય વ તુઓ                               (4) ય  વ તુઓ 
[2] લેણદેણની તુલામા નીચનેામાથી કયા ખાતાનો સમાવેશ થાય છે ? 
      (1) ચાલુ ખાતાનો                     (2) મૂડી ખાતાનો 
      (3) અનામત ખાતાનો                 (4) ઉપરો ત ણયે ખાતાનો 
[3] યાપાર તુલાના કાય ે  કરતા લેણદેણની તુલાનુ કાય ે  કેવુ હોય છે ? 
      (1) સમાન              (2) મોટ ુ
      (3) નાનુ                 (4) અસમાન   
[4] લેણદેણની તુલામા સમતુલા લાવવા માટે નીચેનામાથી કયંુ પગલુ ભરી શકાય છે ? 
      (1) િનકાસ ો સાહનનું             (2) આયાત િનયમનનુ  
      (3) નાણા સંકુચનનુ                  (4) ઉપરો ત ણયે 
[5] લેણદેણની તુલાની ખાધની નીચેનામાથી કયા ે  પર માઠી અસર જોવા મળે છે ? 
     (1) કુલ રા ીય પેદાશ પર             (2) ભાવ સપાટી પર 
     (3) િવિનમય દર પર                   (4) ઉપરો ત ણયે પર 
[6] કોઈ એક વષમાં કોઇ એક દેશ ની દ ય વ તુઓની કુલ આયાત-િનકાસ ન ેકારણે કરવામા આવતી નાણાકીય ચૂકવણીના િહસાબને શું 
કહેવામા  
     આવે છે ? 
       (1) લેણદેણની તુલા              (2) યાપાર તલુા 
       (3) યાપાર ખચની તુલા         (4) યાપાર આવકની તુલા 
[7] લેણદેણની તુલામા નીચેનામાથી કઈ વ તુઓનો સમાવેશ થાય છે ? 
       (1) દ ય વ તુઓ                   (2) પરો  વ તુઓ 
       (3) અદ ય વ તુઓ                 (4)(1) અને (3) બ ન ે



[8] યારે દ ય વ તઓુની િનકાસ કમત અને આયાતની કમત સરખી થતી હોય યારે તેને કવેી યાપારતુલા કહેવાય ? 
        (1)અનુકૂળ યાપારતુલા              (2) િતકૂળ યાપારતલુા 
(3) સમતોલ યાપારતલુા       (4) સાનુકૂળ યાપારતલુા 
[9] કઈ િવચારધારાના અથશા ીઓ એવી રજુઆત કરે છે ક ે“આવક પ રવતન વારા લેણદેણની તુલા ફરીથી આપોઆપ સમતુલા મેળવે 
છે.” ? 
        (1) િશ  િવચારધારાના અથશા ીઓ          (2) કૃિતવાદી િવચારધારાના  અથશા ીઓ           
(3) કઈે સની િવચારધારાના  અથશા ીઓ        (4) નવ િશ  િવચારધારાના  અથશા ીઓ           
[10] દેશમા ચલણનુ અિધમૂ યાંકન થાય યારે આયાત-િનકાસનુ માણ કેવું રહે છે ? 
(1) િનકાસો ઘટ ેછે અન ેઆયાતો વધ ેછે            (2) િનકાસો વધે છે અને આયાતો ઘટે છે 
         (3) બ ન ેિ થર રહે છે                     (4) બ ન ેઘટે છે 
[11] નીચેનામાથી કોના વારા ચલણના મૂ ય માં થતો ઘટાડો પૂવિનધા રત અને ચો કસ મા ાનો હોતો નથી ? 
         (1) મૂ ય માં બા  વધારા વારા            (2) મૂ યમા ઘટાડા વારા 
         (3) મૂ યમા ઘસારા વારા                  (4) મૂ યમા વધારા વારા 
[12] ] લેણદેણની તુલામાં વયં સમતુલાની કયા થાિપત થવા માટે કેટલો સમય લાગે છે ? 
         (1) ટુંકો સમય લાગે છે                      (2) મ યમ સમય લાગે છે         
(3) ખબુ લાંબો સમય લાગ ેછે              (4)  લાંબો સમય લાગે છે               
 [13] અથત માં નાણા સંકુચન કરવામા ંઆવે તો આયાતોના માણમા ંકેવું પ રવતન આવે છે ? 
         (1) આયાતો વધે છે                          (2) આયાતો િ થર રહે છે  
         (3) આયાતો ઘટે છે                           (4)  આયાતો અિ થર બંને છે 
 [14] કઈ નીિતમાં િવદેશી  હું ડયામણના તમામ સોદાઓ પર સરકાર તરફથી અંકશુ મુ વામા ંઆવે છે ? 
        (1) આ થક નીિતમાં                     (2) નાણાકીય નીિતમાં    
(3) િવિનમય દર નીિતમાં           (4) રા કોષીય નીિતમાં      
 [15] આધુિનક યુગમાં નાણાનું સકુંચન કરમાંવામાં આવે છે યારે નીચેનામાંથી કઈ બાબતમાં ઘટાડો થાય છે ? 
       (1) રો ગારીમાં ઘટાડો થાય છે             (2) આવકમાં ઘટાડો થાય છે             
       (3) ઉ પાદનમાં ઘટાડો થાય છે              (4) ઉપરો ત ણયેમાં ઘટાડો થાય છે 
 [16] નાણા સંકુચનન ેકારણે લેણદેણની તુલા કેવી બને છે ? 
       (1) ખાધવાળી બને છે                    (2) સમતોલ બન ેછે 
       (3) અિ થર બને છે                        (4) પુરાંતવાળી બન ેછે 



 [17] અવમુ યન એક એવુ શ  છે કે જેનો ઉપયોગ.................      
       (1)મન વી રીતે કરવો જોઈએ                (2) ગમે યારે કરવો જોઈએ                 
       (3) િવવેક બુિ દથી કરવો જોઈએ             (4) ખોરાક તરીક ેકરવો જોઈએ                 
[18] અવમુ યનને લીધે િવદેશી બ રોમા િનકાસો કમતની િ  એ કવેી બને છે ? 
       (1) ખૂબ મ ઘી બને છે           (2) સ તી બન ેછે 
       (3) મ ઘી બન ેછે                 (4)પ રવતનશીલ બને છે 
[19] નાણાનુ સંકુચન કરવામા આવે તો િનકાસોમા કવેુ પ રવતન આવે છે ? 
       (1) િનકાસો ઘટે છે                (2) િનકાસો િ થર રહે છે 
(3) િનકાસો વધ ેછે                 (4) િનકાસો અિ થર બન ેછે 
[20] દ ય વ તુઓની આયાત-િનકાસ કરતા િનકાસની કીમત વધારે થતી હોય તો તેન ેકેવી યાપારતુલા કહેવાય ? 
       (1) િબન અનુકળૂ યાપાર તુલા       (2) સમતોલ યાપાર તુલા 
       (3) અનુકળૂ યાપાર તલુા(4) િતકૂળ યાપાર તુલા 
 
[1] ભારતમાં આયાતો અને િનકાસોને કયા િવભાગ હેઠળ આવરી લવેામા ંઆ યા છે ? 
    (1)  િમિન ી ઑફ એ સટનલ અફેસ      (2)  િમિન ી ઓફ હોમ અફેસ 
(3) િમિન ી ઓફ ફાઈના સ               (4) િમિન ી ઓફ કૉમસ 
[2] નીચે પૈકી કઈ વ તુની આયાત-િનકાસ માટ ેભારતમાં િતબધં મુ વામાં આવેલ નથી? 
    (1) નારકોટીક સ                           (2) ચલણી િસ કા  
(3) દા ગોળો                                  (4) એક પણ નિહ  
[3] ભારતના GDP માં િવદેશ યાપારનો િહ સો 2017 માં કેટલો હતો ? 
    (1) 41.3 %                                  (2) 48.8 % 
    (3) 49.6 %                                  (4) 50.0 % 
[4] ભારતની આયાતોમાં જંગી વધારો કઈ પચંવષ ય યો ના દરિમયાન જોવા મ યો ? 
    (1) થમ                                        (2) બી  
(3) દશમી                                       (4) અિગયારમી 
[5] ભારતમાં આયાતો મ ઘી થવા માટે નીચ ેપૈકી કયું પગલુ જવાબદાર હતુ ં ? 
(1) ચલણનુ ંઅવમુ યન                      (2) ચલણનંુ ઉ વમુ યન  



     (3) 1 અને 2                                   (4) એકપણ નિહ 
[6] ભારતની િનકાસોમા ંઆયાતોની સરખામણીમા ં............ થયો છે ? 
    (1) વધુ વધારો                                   (2) વધુ ઘટાડો 
(3) ઓછો વધારો                               (4) ઓછો ઘટાડો  
[7] િવકસતા દેશોની િનકાસોમાં કઈ વ તઓુનું ાધા ય હોય છે  ? 
    (1) ઔધોિગક                                    (2) સેવાકીય  
(3) ખતે પેદાશ આધા રત                       (4) 1, 2, અન ે3  
[8] િવકિસત દેશોની આયાતો મુ ય વ ે .............. કારની વ તઓુની હોય છે ? 
(1) ઔધોિગક                                    (2) સવેાકીય  
      (3) ખેત પેદાશ આધા રત                      (4) એ પણ નિહ 
[9] ભારતની આયાતોના વ પમા ંકઈ વ તુનો સમાવેશ થાય છે ? 
  (1) અનાજ                                              (2) ખાધતેલ  
(3) પેટોિલયમ પેદાશ                                (4) ઉપરો  તમામ 
[10] ભારતની િનકાસોના વ પમા ંનીચે પૈકી કઈ વ તુનો સમાવેશ થાય છે ? 
     (1) ર                                                   (2) આભૂષણ       
  
      (3) ચા                                                    (4) ઉપરો  તમામ 
[11] પરંપરાગત વ તુઓમાં કઈ વ તુનો સમાવેશ થાય છે ? 
(1) કાજુ                                                 (2) વ ો  
        (3) ર ો                                                (4) એકપણ નિહ 
[12] નીચે પૈકી કઈ વ તુ ભારતની  િબનપરંપરાગત વ તુઓની િનકાસમાં સમાિવ  થયેલી છે ? 
       (1) શણની બનાવટ                                  (2) તમાકુ  
       (3) ચા                                                    (4) ઈજનેરી માલ-સામાન 
[13] ભારતમાંથી કઈ વ તુની મોટા પાયે િનકાસ કરવામાં આવે છે ? 
(1) ફામા પુિટક સ                                    (2) યં ો 
       (3) મુડીમાલ સામાન                                 (3) ઉપરો  તમામ  
[14] કયા દેશનો િવદેશ વેપાર 2018-19 માં ભારત સાથે વધુ ર ો  હતો ? 



       (1) અમેિરકા                                            (2) ઇં લડ  
(4) ચીન                                                  (4) પાિક તાન 
[15] ભારતની આયાતો સૌથી વધુ કઈ વ તુની રહેવા પામી છે ? 
       (1) હીરા                  (2) સોનંુ 
       (3)આભૂષણ            (4) એકપણ નિહ  
[16] ભારતની લેણ દેણ તુલામાં ખાધ રહેવા માટે ા કારણો જવાબદાર છે ? 
      (1) િનકાસોમાં ધીમો વધારો                          (2) ખનીજ તેલમાં ભાવ વધારો 
       (3) આયાતોમાં સતત વધારો                         (4) ઉપરો  તમામ 
[17] ભારતમાં  લેણ દેણ તુલાની ખાધ િનવારવાના ઉપાયો ા છે ? 
       (1) આયાત અવે કરણની નીિત                    (2) િપયાનુ અવમુ યન  
       (3) આયાતોમાં ઘટાડો                                  (4) ઉપરો  તમામ 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] SDR નું મુ ય શેના પર આધા રત છે ? 
(1) એક ય.ુએસ ડોલર બરાબર                  (2) બા કટે ઓફ ફાઈવ કર સી 
    (3) સુવણના મુ ય પર                            (4) એકપણ નિહ  
[2] િવ વ બકના મુખ યા દેશની નાગ ર તા ધરાવે છે ? 
     (1) ભારત                                        (2) અમે રકા 
     (3) લડ                                        (4) જમની 
[3] નાણા ભંડોળની થાપના ાર ેથઈ ? 
      (1) 1944                                              (2) 1947  



(3) 1945                                              (4) 1950 
[4] નાણા ભંડોળની કામગીરીની શ આત ાર ેથઈ ? 
      (1) 1948                                               (2) 1947 
      (3) 1951                                               (4) 1955 
[5] મારાકકેશ એ ી મે ટ (કરાર)  હેઠળ નીચેના પકૈી કઈ સં થા અિ ત વ માં આવી ? 
(1) WTO                                                              (2) ICC 
     (3) IMF                                                                (4) િવ  બક  
[6] ) િવ બકની ભિગની સં થા કઈ છે ? 
(1) IMF                                                               (2)WTO 
        (2) GATT                                                           (4) MNC 
[7] ઉ પાદક સંપતીમાં રોકાણ અને યવસાયીક સાહસોમાં િહ સેદારો તરીકે મેનજેમે ટમાં ભાગીદારી.............. તરીકે 
ઓળખાય છે ? 
(1) FDI                                                                    (2) FII 
     (3) SDR                                                                   (4) એકપણ નિહ  
[8] SDR એટલે શું ? 
     (1) પેિશયલ ડોઈંગ રાઈ સ                          (2) પેિસિફક ડોઈંગ રાઈ સ 
     (3) પેિશયલ િડપો ટરી સ          (4) પેિસિફક િડપો ટરી સ  
[9] િવદેશી સં થાકીય રોકાણકારો ારા કરવામાં આવતા પોટફોલીયો રોકાણોને શંુ કહેવામા આવે છે ? 
      (1) લેણ દેણની તલુા                                      (3) વેપાર તુલા    
      (3) યક િવદેશી મુડીરોકાણ                         (4) િવદેશી સં થાકીય મુડીરોકાણ 
[10] આંતરરા ીય ે ે વૃિ , િવકાસ અને સમૃિ  માટે સહકારનું વાતાવરણ સ ય તે માટે િ ટન તરફથી કઈ યોજના 
રજુ 
 કરવામાં આવી ? 
       (1) હાઈટ યોજના                                      (2) કેઈં સ યોજના 
       (3) આંતરરા ીય  સહકાર યોજના                    (4) એકપણ નિહ 
[11]આંતરરા ીય નાણા ભંડોળ ારા સ ય દેશન ેઆપવામાં આવતી લોન.................. હોય છે. 
        (1) લાંબા ગાળાની                                       (2) ટંુકા ગાળાની 
        (3) 1 અને 2                                                (4) એકપણ નિહ 



[12] “પેપર ગો ડ યોજના “ ાર ેરજુ કરવામાં આવી ? 
        (1) 1770                                                     (2) 1779 
(3) 1870                                                      (4) 1800 
[13] િવ ્ બકની થાપના ાર ેથઈ ? 
      (1) 1944                                                  (2) 1947 
      (3) 1945                                                  (4) 1946 
[14]  િવ ્ બક તરફથી પહેલી લોન ાર ેઆપવામાં આવી ? 
       (1) મે, 1945                                             (2) મે, 1946 
       (3) મે, 1944                                             (4) મે, 1947 
[15] WTO ની થાપના ાર ેકરવામાં આવી ? 
       (1) 1 યુઆરી 1993                               (2) 1 યુઆરી 1995 
       (3) 1 માચ  1993                                      (4) 1 માચ  1995         
[16] ડંકેલ ્ તાવનો વીકાર  ાર ેકરવામાં આ યો ? 
       (1) યુઆરી 1993                                  (2) માચ ,1993  
(3) જૂન, 1993                                          (4) િડસે બર, 1993 
[17] ે નવુ સ પિરષદમાં કયા આંતરરા ીય  સગંઠનની થાપના માટે ભલામણ કરવામાં આવી ? 
       (1) IMF                                                  (2) World Bank 
       (3) ITO                                                (4)ઉપરો  બધા જ 
[18] WTO નંુ પૂ  નામ જણાવો. 
(1) World Trade Organization            (2) World Trade Orientation 
  (3) Wealth Trade Organization            (4) Wealth Trade Orientation 
[19] F.I.I એટલે શું ? 
    (1) Foreign International Investment 
     (2) Foreign India Investment  
     (3) Foreign Inter Investment 
     (4) Foreign Institutional Investment 
[20] GATT નુ પુ  નામ લખો. 
 (1) General Assignment On Tariff And Trade 



(2) General Assignment On Trade And Tariff 
(3) General Agreement On Tariff And Trade 
(4) એક પણ નિહ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


