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1.  જે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક ખૂબ નીચી હોય તેને કેવો દેશ કહેવામાં આવે છે? 

     (અ) અલ્પ વવકવસત,  (બ) વવકવસત,  (ક) વવકાસશીલ 2.  જે દેશની માર્ાદીઠ આવક અમેરરકા, કેનેડા ઓસ્રેવલયા વગેરે દેશની સરખામણીમાં ઓછી હોય તેને કેવા દેશ તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે ? 

     (અ) અલ્પ વવકવસત,  (બ) વવકવસત,  (ક) વવકાસશીલ 3.  જે દેશની માર્ાદીઠ આવક અમેરરકા, કેનેડા ઓસ્રેવલયા વગેરે દેશની સરખામણીમાં ઓછી હોય તેને અલ્પ વવકવસત દેશ તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે? આ વ્યાખ્યા કોણે આપી 
     (અ) UNO ના વનષ્ણાતો,  (બ) એમ.એલ.શેઠ.,  (ક) માશથલ 4.  આર્ર્થક વવકાસ એ બહુપરીમાણીય પ્રરિયા છે' આ વવધાન કોણે આપયંુ? 

     (અ) માઇકલ ટોડેરો,  (બ) માશથલ,  (ક) મેચલપ 5.  અમેરરકા, ઈંગ્લેન્ડ, જાપાન જેવા દેશો ક્યા વવભાગમાં ગણવામાં આવે છે? 

     (અ) પ્રર્મ વવશ્વમાં,  (બ) બીજા વવશ્વમાં,  (ક) ત્રીજા વવશ્વમાં 6.  ચીન, ભારત, પારકસ્તાન વગેરે દેશો ક્યા વવભાગમાં ગણવામાં આવે છે? 

     (અ) બીજા વવશ્વમાં,  (બ) ત્રીજા વવશ્વમાં,  (ક) પ્રર્મ વવશ્વમાં 7.  વર્થ ૨૦૧૪માં ભારતની માર્ાદીઠ આવક કેટલા ડોલર હતી? 

     (અ) 5497,  (બ) 4866,  (ક) 9779 8.  વર્થ ૨૦૧૪માં ભારતનો રાષ્ટ્રીય આવકનો વૃવધધ દર કેટલા ટકા હતો? 

     (અ) 7.3,  (બ) 7.5,  (ક) 8.5 9.  વર્થ ૨૦૧૪માં વવશ્વમાં માનવસુચક આંકની દ્રવિએ ભારતનો િમ કેટલામો હતો? 

     (અ) 130,  (બ) 129,  (ક) 128 10.  દેશના આર્ર્થક વવકાસમાં ક્યા કે્ષત્રનો ફાળો સૌર્ી વધારે જોવા મળે છે? 

     (અ) ખેતી,  (બ) ઉદ્યોગ,  (ક) સેવા 11.  અલ્પ વવકવસત દેશ ગરીબ છે કારણકે તે ગરીબ છે. આ વવધાન કોણે આપયંુ હતંુ? 

     (અ) રગ્નાર નકથસ,  (બ) મેચલપ્,  (ક) માઇકલ ટોડેરો 12.  વવકસતો દેશ તરીકે કોઈ દેશ છે તે કેવો દેશ જોવા મળે છે? 

     (અ) ખેતી પ્રધાન,  (બ) ઉદ્યોગ પ્રધાન,  (ક) ટેકનોલોજી પ્રધાન 13.  માર્ાદીઠ આવકને બીજા ક્યા નામ ર્ી  ઓળખવામાં આવે છે? 

     (અ) સરેરાસ આવક,  (બ) કુલ આવક,  (ક) રાષ્ટ્રીય આવક 14.  વવકસતા દેશોના આર્ર્થક પ્રશ્નોનંુ વનરાકરણ એ આર્ર્થક વવકાસ આ વવધાન કોણે આપયંુ? 

     (અ) શ્રીમતી વહક્સ,  (બ) રોબીન્સ,  (ક) પીગુ 15.  વધવમુખી અર્થતંત્ર એ કેવા અર્થતંત્રનંુ લક્ષણ છે? 

     (અ) વવકસતા,  (બ) વવકવસત,  (ક) અલ્પ વવકવસત 16.  ભારતમાં દર કેટલા વર્ે વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે છે? 
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     (અ) 10,  (બ) 5,  (ક) 7 17.  વર્થ ૨૦૧૧માં ભારતની વસ્તી કેટલા કરોડ હતી? 

     (અ) 121.07,  (બ) 102.70,  (ક) 105.4 18.  ભારતમાં ક્યા વર્થને મહાવીભાજક વર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? 

     (અ) 1921,  (બ) 1951,  (ક) 1947 19.  વર્થ ૨૦૧૧માં ભારતની વસ્તી કેટલા ટકા વધી હતી? 

     (અ) 17.5,  (બ) 16.5,  (ક) 14.5 20.  ૨૦૦૧ ર્ી ૨૦૧૧ દરવમયાન ભારતમાં વસ્તી વૃવધધનો દર કેટલા ટકા વધ્યો? 

     (અ) 17.64,  (બ) 24.8,  (ક) 32.5 21.  ભારતમાં વર્થ ૨૦૧૧માં સાક્ષરતા દર કેટલો હતો? 

     (અ) 74.04,  (બ) 73.2,  (ક) 72.5 22.  ભારતમાં વસ્તીના વાય માળખાને કેટલા વવભાગમાં વહેચવામાં આવે છે? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) પાંચ 23.  ઉત્પાદન કાયથની  દ્રવિએ વસ્તીને કેટલા ભાગમાં વહેચવામાં આવે છે? 

     (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 24.  ૦ ર્ી ૧૫ વર્થના અને ૬૫ ર્ી વધારે ઉંમરના લોકોને ક્યા વાય જૂર્માં મુકવામાં આવે છે? 

     (અ) વબનઉત્પાદક,  (બ) ઉત્પાદક,  (ક) બંને 25.  ૧૫ ર્ી ૬૫ વર્થની વસ્તી વાળા લોકોને કયા વયજૂર્માં મુકવામાં આવે છે? 

     (અ) ઉત્પાદક,  (બ) વબનઉત્પાદક,  (ક) બંને 26.  વવશ્વમાં ભારત કુટંુબવનયોજન અપનાવનાર કેટલામો દેશ છે? 

     (અ) પ્રર્મ,  (બ) વધવતીય,  (ક) તૃતીય 27.  રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા ભંડોળની સ્ર્ાપના ક્યારે કરી હતી? 

     (અ) 2003,  (બ) 2004,  (ક) 2005 28.  ભારતના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય કયો છે? 

     (અ) ખેતી,  (બ) ઉદ્યોગ,  (ક) સેવા 29.  ભારત વ્યવસાયની દ્રવિએ કેવો દેશ છે? 

     (અ) ખેતી પ્રધાન,  (બ) ઉદ્યોગ પ્રધાન,  (ક) સેવા 30.  ખેત ઉત્પાદકતાની દ્રવિએ કેટલા ભાગ પડે છે? 

     (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 31.  જમીનની ખેત ઉત્પાદકતા = કુલ ખેતઉત્પાદને કોના વડે ભાગવામાં આવે છે? 

     (અ) કુલ જમીનનાં પ્રમાણ,  (બ) કુલ મજુરોના પ્રમાણ,  (ક) બંને 32.  ખેત માંજુરોની ઉત્પાદકતા શોધવા કુલ ખેત ઉત્પાદનને કોના વડે ભાગવામાં આવે છે? 

     (અ) કુલ મજુરોના પ્રમાણ,  (બ) કુલ જમીનનાં પ્રમાણ,  (ક) બંને 33.  હરરયાળી િાંવત ક્યાર ેભારતમાં આવી ? 

     (અ) 1965,  (બ) 1970,  (ક) 1975 34.  હરરયાળી િાંવતના વપતા કોણ છે? 

     (અ) નોરમલ બારલોગ,  (બ) એડમન ફ્લોરેન્સ,  (ક) કોલીન ક્લાકથ 35.  હરરયાળી િાંવતના પ્રણેતા કોણ છે? 
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     (અ) એડમન ફ્લોરેન્સ,  (બ) કોલીન ક્લાકથ,  (ક) નોરમલ બારલોગ 36.  ભારતમાં ખેત ઉત્પાદકતા બધાં જ કે્ષત્રમાં સફળ નીવડી છે. - આ વવધાન કેવંુ છે? 

     (અ) સાચું,  (બ) ખોટંુ,  (ક) અવનવશ્ચત 37.  ખેત ઉત્પાદન વધારવાના મુખ્ય કેટલા ઉપાયો દશાથવવામાં આવ્યા છે? 

     (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 38.  હરરયાળી િાંવતનંુ બીજંુ નામ જણાવો 
     (અ) નવી વ્યૂહ રચના,  (બ) નવી ખેત રચના,  (ક) નવી કૃવર્ કળા 39.  ભારતમાં જામીન સુધારાઓ અંગેના કાયદાઓ ઘડાયા છે તેને કેટલા વવભાગમાં વહેચણી કયાથ છે? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) બે 40.  સમગ્ર દેશમાં જમીનદારી નાબુદી માટેના કેટલા કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે? 

     (અ) 65,  (બ) 68,  (ક) 70 41.  ભારતમાં જમીનદારી નાબુદી માટે જમીનદારોને કુલ કેટલંુ વળતર આપવામાં આવ્યંુ હતંુ? 

     (અ) ૬૦૦ કરોડ,  (બ) ૬૫૦ કરોડ,  (ક) ૭૦૦ કરોડ 42.  રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા ભંડોળની સ્ર્ાપના ક્યારે કરી હતી? 

     (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 43.  જમીનદારી નાબુદીને કારણે ખેડૂત અને રાજ્ય વચ્ચે કોના વહતનો અંત આવ્યો? 

     (અ) મધ્યવતી,  (બ) શાહુકારો,  (ક) વેપારી 44.  જમીનની ટોચ મયાથદા આર્ર્થક ઘટકર્ી કેટલા ગણી હોવી  જોઈએ? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) પાંચ 45.  પંજાબ અને હરરયાણા જેવા દેશમાં કેવા ખેતપેદાશોના વેચાણના બજારો જોવા મળે છે? 

     (અ) અપની મંડી,  (બ) રૈયત,  (ક) ઉઝાવાર 46.  ઓરરસ્સામાં શહેરી અને ગ્રામીણ વવસ્તારોમાં કયા બજાર જોવા મળે છે? 

     (અ) કરૃ્ક,  (બ) રૈયત,  (ક) ઉઝાવાર 47.  કૃવર્ વધરાણના કેટલા પ્રકાર પડે છે? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) પાંચ 48.  કયા રાજ્યમાં ગણોવતયાઓને સંપૂણથ હકની સલામતી પ્રાપત ર્ઇ છે? 

     (અ) ઉત્તરપ્રદેશ-રદલ્લી,  (બ) આસામ-ગુજરાત,  (ક) વબહાર-વત્રપુરા 49.  ભારતીય ખેડૂતને ખેત વધરાણ પૂરં પડનાર કે્ષત્ર કેટલા છે? 

     (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 50.  ૧૯૫૬માં રીઝવથ બેંકમાં કેટલા ભંડોળની રચના કરવામાં આવી હતી? 

     (અ) બે કરોડ,  (બ) ત્રણ કરોડ,  (ક) ચાર કરોડ 51.  ખેડૂતોને સરળતાર્ી કોણ લોન આપે છે? 

     (અ) સહકારી મંડળી,  (બ) રીઝવથ બેંક,  (ક) રાષ્ટ્રીય કૃત બેંક 52.  ગુજરાત રાજસ્ર્ાન અને મહારાષ્ટ્ર માં સાંર્નંુ પ્રમાણ કેટલંુ હતંુ? 

     (અ) 0.50,  (બ) 0.75,  (ક) 1.00 

 

Answer KEY 
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1.  (અ) અલ્પ વવકવસત,   2.  (અ) અલ્પ વવકવસત,   3.  (અ) UNO ના વનષ્ણાતો,   4.  (અ) માઇકલ ટોડેરો,   5.  (અ) પ્રર્મ 
વવશ્વમાં,   6.  (અ) બીજા વવશ્વમાં,   7.  (અ) 5497,   8.  (અ) 7.3,   9.  (અ) 130,   10.  (અ) ખેતી,   11.  (અ) રગ્નાર નકથસ,   

12.  (અ) ખેતી પ્રધાન,   13.  (અ) સરેરાસ આવક,   14.  (અ) શ્રીમતી વહક્સ,   15.  (અ) વવકસતા,   16.  (અ) 10,   17.  (અ) 121.07,   18.  (અ) 1921,   19.  (અ) 17.5,   20.  (અ) 17.64,   21.  (અ) 74.04,   22.  (અ) ત્રણ,   23.  (અ) બે,   24.  

(અ) વબનઉત્પાદક,   25.  (અ) ઉત્પાદક,   26.  (અ) પ્રર્મ,   27.  (અ) 2003,   28.  (અ) ખેતી,   29.  (અ) ખેતી પ્રધાન,   30.  

(અ) બે,   31.  (અ) કુલ જમીનનાં પ્રમાણ,   32.  (અ) કુલ મજુરોના પ્રમાણ,   33.  (અ) 1965,   34.  (અ) નોરમલ બારલોગ,   35.  

(અ) એડમન ફ્લોરેન્સ,   36.  (અ) સાચું,   37.  (અ) બે,   38.  (અ) નવી વ્યૂહ રચના,   39.  (અ) ત્રણ,   40.  (અ) 65,   41.  (અ) 

૬૦૦ કરોડ,   42.  (અ) બે,   43.  (અ) મધ્યવતી,   44.  (અ) ત્રણ,   45.  (અ) અપની મંડી,   46.  (અ) કૃર્ક,   47.  (અ) ત્રણ,   48.  

(અ) ઉત્તરપ્રદેશ-રદલ્લી,   49.  (અ) બે,   50.  (અ) બે કરોડ,   51.  (અ) સહકારી મંડળી,   52.  (અ) 0.5,    

 


