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बी.कॉम-भाग -२ IV सेममस्टर 

मौद्रिक अर्थशास्र  

Monetary Economics  

गुण -८०         वेळ- ३ तास  

सूचना- १) सवव प्रश्न आवश्यक आहेत. 
      २) सवव प्रश्नाांना समान गुण आहेत. 
 
प्रश्न १ :-अ)  व्यापारी बँकाांची उत्क्ाांती लिहा     

                  Write the evolution of commercial banks                             ८  

        ब) व्यापारी बँकाांच ेगुांतवणूक धोरण लिहा   

     Write the investment policy of commercial banks                                           ८                                                  

ककां वा  

क)  व्यापारी बँकाांचा अर्व स्पष्ट करून व्यापारी बँकाांची ववववध काये लिहा   

Write the meaning of commercial banks and write various functions of commercial 

banks                                                           १६  

 

प्रश्न २:- अ) ए टी एम च ेगुणदोष लिहा  

            Write the advantages and disadvantages of ATM                         ८ 

        ब) ई- पैसा म्हणजे काय? त्कयाच ेवैलिष्टे लिहा 
                      What is e-money? Write its features                                   ८  

ककां वा  

क) ई- बँककां ग म्हणजे काय ? ई- बँककां ग ची वैलिष्टे लिहा   

What is e-banking? Write the features of e-banking                  १६ 

 

प्रश्न ३ :- अ) डी-मट खात्कयाच ेफायदे स्पष्ट करा       

                      Write the advantages of D-mat account                             ८ 

         ब) डीपोझीटरी  चा अर्व स्पष्ट   

                       Write the meaning of Depository                                  ८  

ककां वा  

       क ) बँकेत खाते उघडणे , खाते  वापरणे , व खाते बांद करणे याची प्रक्या लिहा  

                    Write the process of account opining , using and closing in banks                १६  



 

प्रश्न ४ :- अ) प्रत्कयय ननयांत्रणाचा अर्व व त्कयाची उद्ददष्टे लिहा   

                      Write the meaning and objectives of credit control                  ८  

         ब ) कें द्रीय बँकेचा अर्व व उद्ददष्टे लिहा   

                      Write the meaning and objectives of central bank                   ८  

ककां वा  

       कें द्रीय बँकेची ववववध काये लिहा   

            Write the various functions of central bank                                                               १६  

 

प्रश्न ५ :- अ) ववकसनिीि अर्वव्यवस्रे्त व्यापारी बँकाांची भूलमका स्पष्ट करा  

                        Write the role of commercial banks in developing countries           ४  

         ब) ई – बँककां गच ेफायदे लिहा  

                        Write the advantages of e-banking                               ४ 

क) बँक ग्राहकाचा अर्व स्पष्ट करा  

Write the meaning of bank customer                            ४  

         ड) अांनतम ऋणदाता म्हणून कें द्रीय बँकेची जबाबदारी लिहा       

                        Write the responsibility of central bank as last resort                         ४                

  


