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 1.  અર્થશાસ્ત્રના ભિતા કોણ છે? 

      (અ) એડમ ભસ્ત્મર્,  (બ) માશથલ,  (ક) િીગ ુ 
 2.  એડમ ભસ્ત્મર્ ે'વલે્ર્ ઓફ નશેન' િસુ્ત્તક ક્યાર ેલખયું ? 

      (અ) 1776,  (બ) 1778,  (ક) 1880  
 3.  પ્રોફ.ે રોબીન્સ ેિોતાનુ ંપ્રર્મ િસુ્ત્તક ક્યાર ેલખયુ?ં 

      (અ) 1932,  (બ) 1923,  (ક) 1776  
 4.  એડમ એમીર્ ેઅર્થશાસ્ત્રન ેકવેુ ંશાસ્ત્ર કીધુ ંછે? 

      (અ) સંિભિનુ ંશાસ્ત્ર,  (બ) અછતનુ ંશાસ્ત્ર,  (ક) કલ્યાણલક્ષી શાસ્ત્ર  
 5.  પ્રોફ.ે રોબીન્સ ેઅર્થશાસ્ત્રન ેકવેુ ંશાસ્ત્ર કીધુ ંછે? 

      (અ) િસંદગીનું શાસ્ત્ર,  (બ) અછતનુ ંશાસ્ત્ર,  (ક) ભવકાસનુ ં 
 6.  અર્થશાસ્ત્ર એ કલ્યાણલક્ષી શાસ્ત્ર છે એવુ ંક્યા અર્થશાસ્ત્રીએ કીધુ?ં 

      (અ) માશથલ,  (બ) િીગ,ુ  (ક) એડમ ભસ્ત્મર્  
 7.  કોના મત ે'કલ્યાણ'ન ેનાણા વડ ેમાિી શકાય છે? 

      (અ) િીગુ,  (બ) માશથલ,  (ક) એડમ ભસ્ત્મર્  
 8.  અર્થશાસ્ત્ર એ કરકસરનુ ંશાસ્ત્ર છે એવુ ંક્યા અર્થશાસ્ત્રીએ કીધુ?ં 

      (અ) રોબીન્સ,  (બ) માશથલ,  (ક) િીગ ુ 
 9.  અર્થશાસ્ત્ર માનવીના રોજીંદા જીવન વ્યવહારનો અભ્યાસ કર ેછે 

      (અ) માશથલ,  (બ) િીગ,ુ  (ક) ભસ્ત્મર્  
 10.  અર્થશાસ્ત્ર િસદંગીનુ ંશાસ્ત્ર છે - આ ભવધાન કોણ ેઆપયુ?ં 

      (અ) રોબીન્સ,  (બ) માશથલ,  (ક) િીગ ુ 
 11.  અર્થશાસ્ત્ર સાધનોની બાબતમા ંતટસ્ત્ર્ છે - આ ભવધાન કોણ ેઆપયુ?ં 

      (અ) રોબીન્સ,  (બ) માશથલ,  (ક) િીગ ુ 
 12.  કોનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર ઉિદશેાત્મક છે? 

      (અ) કૌટટલ્ય,  (બ) માશથલ,  (ક) િીગ ુ 
 13.  કોનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર વાસ્ત્તવદશી છે? 

      (અ) રોબીન્સ,  (બ) માશથલ,  (ક) િીગ ુ 
 14.  માનવ જરુરીયાતોનુ ંવગીકરણ કવેુ ંછે? 

      (અ) ફેરફારક્ષમ,  (બ) કાલ્િભનક,  (ક) ભનભચિત  
 15.  માનવ જરૂટરયાતો કવેી છે? 

      (અ) અમયાથટદત,  (બ) માયાથટદત,  (ક) ભનભચિત  
 16.  કઈ જરૂટરયાતો તાત્કાભલક સતંોષવી િડ ેછે? 

      (અ) િાયાની,  (બ) મોજ શોખની,  (ક) સખુસગવડની  
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 17.  કઈ જરૂટરયાતો હમશેા મલુાતવી રાખી શકાય છે ? 

      (અ) મોજ શોખની,  (બ) સખુસગવડની,  (ક) િાયાની  
 18.  ભવદ્યાર્ીઓ માટ ેિસુ્ત્તક એ કવેી જરૂટરયાત છે? 

      (અ) કાયથસાધક,  (બ) મોજશોખ,  (ક) સખુસગવડ  
 19.  મોટરકાર ગરીબ માટ ેકવેી જરૂટરયાત છે? 

      (અ) મોજશોખ,  (બ) પ્રાર્ભમક,  (ક) કાયથસાધક  
 20.  અનાજ એ કવેી જરૂટરયાત છે? 

      (અ) િાયાની,  (બ) મોજ શોખની,  (ક) સખુસગવડની  
 21.  હીરા માણકે ઘરણેા કવેી જરૂટરયાત છે? 

      (અ) મોજશોખ,  (બ) પ્રાર્ભમક,  (ક) કાયથસાધક  
 22.  આવકની નીિી સિાટીએ માર કઈ જરૂટરયાત સતંોષવામા ંઆવ ેછે? 

      (અ) િાયાની,  (બ) મોજશોખ,  (ક) કાયથસાધક  
 23.  જરૂટરયાતો સતંોષવાના સાધનો કવેા છે? 

      (અ) મયાથટદત,  (બ) અમયાથટદત,  (ક) િરુક  
 24.  માનવીની જરૂરીયાતોની તીવ્રતા કવેી છે? 

      (અ) અલગ અલગ,  (બ) સમાન,  (ક) અલ્િ તીવ્ર  
 25.  જુદા જુદા વ્યવસાયમા ંરોકાયલેા વ્યભક્તની જરૂટરયાત કવેી છે? 

      (અ) જુદી જુદી,  (બ) એક સમાન,  (ક) િરુક  
 26.  કોઈ એક વસ્ત્તનુુ ંસિંણૂથ ઉત્િાદન કોઈ એક વ્યભક્ત કર ેતો તને ેકવેુ ંશ્રમ ભવિાજન કહવેાય છે? 

      (અ) સાદુ ંશ્રમ ભવિાજન,  (બ) પ્રાદભેશક,  (ક) સકુ્ષ્મ શ્રમ ભવિાજન  
 27.  ધધંાકીય વહિેણી ર્ાય તવેી વ્યવસ્ત્ર્ાન ેકવેુ ંશ્રમ ભવિાજન કહવેામા ંઆવ ેછે? 

      (અ) ધંધાકીય શ્રમ ભવિાજન,  (બ) પ્રાદભેશક,  (ક) સકુ્ષ્મ શ્રમ ભવિાજન  
 28.  િોગોલીક શ્રમ ભવિાજનના કટેલા પ્રકાર િડ ેછે? 

      (અ) બે,  (બ) રણ,  (ક) િાર  
 29.  વ્યભક્તન ેઆવડત અન ેિસદંગી અનસુાર કામ સોિીએ તો તનેાર્ી શું ર્ાય ? 

      (અ) શ્રમ ભવિાજનના લાિ,  (બ) શ્રમ ભવિાજનના ગરેલાિ,  (ક) કશુ ં જ નહી  
 30.  ક્યા ક્ષરેમા ંશ્રમ ભવિાજન અમકુ હદ સધુી જ ર્ઇ શક ેછે? 

      (અ) ખેતી,  (બ) ઉદ્યોગ,  (ક) સવેા  
 31.  શ્રમભવિાજનના કારણ ેક્યા પ્રકારના દષુણો વધયા ંછે? 

      (અ) કારખાના િધધતીના,  (બ) ઉદ્યોભગક અશાભંત,  (ક) બકેારી  
 32.  ઉત્િાદનનુ ંકયું સાધન સૌર્ી ગભતશીલ છે? 

      (અ) મૂડી,  (બ) શ્રમ,  (ક) ભનયોજક  
 33.  ઉત્િાદનનુ ંકયું સાધન માનવ સર્જથત છે? 

      (અ) મૂડી,  (બ) શ્રમ,  (ક) ભનયોજક  
 34.  ઉત્પિદાનનુ ંકયુ ંસાધન મળૂિતૂ સાધન છે? 

      (અ) જમીન,  (બ) મડૂી,  (ક) શ્રમ  
 35.  ઉત્િાદનના ક્યા સાધનમા ંબ્વધારો ઘટાડો કરી શકતો નર્ી? 

      (અ) જમીન,  (બ) મડૂી,  (ક) શ્રમ  



UGBA EC-II 101 Economics (પ્રારભંિક અર્થશાસ્ત્ર-1) 

 

3 

Jigneshkumar R Purabiya, Assistant Professor  

 36.  ઉત્િાદનનુ ંકયું સાધન નાશવતં છે? 

      (અ) શ્રમ,  (બ) મડૂી,  (ક) ભનયોજક  
 37.  ઉત્િાદનનુ ંકયું સાધન િૌગોભલક ગભતશીલતા ધરાવતુ ંનર્ી? 

      (અ) જમીન,  (બ) મડૂી,  (ક) શ્રમ  
 38.  જમીન મડૂી અન ેશરમ ન ેએકઠુ ંકોણ કરે છે? 

      (અ) ભનયોજક,  (બ) માભલક,  (ક) સિંાલક  
 39.  ઉત્િાદનનુ ંકયું સાધન નકારાત્મક વળતર મળેવ ેછે? 

      (અ) ભનયોજક,  (બ) માભલક,  (ક) સિંાલક  
 40.  મડૂી કરતા શ્રમની ગભતશીલતા કવેી છે? 

      (અ) ઓછી,  (બ) વધાર,ે  (ક) એક સરખી  
 41.  ભનયોજકનુ ંવળતર કવેુ ંહોય છે? 

      (અ) અભનભચિત,  (બ) ભનભચિત,  (ક) શનૂ્ય  
 42.  શ્રમ અન ેશ્રભમક કવેા અગં છે? 

      (અ) અભિન્ન,  (બ) ભિન્ન,  (ક) ભનર્જીવ  
 43.  ઉત્િાદનના સાધનો કટેલા છે? 

      (અ) િાર,  (બ) રણ,  (ક) બ ે 
 44.  જમીન કોના તરફર્ી મળલેી બક્ષીસ છે? 

      (અ) કુદરત,  (બ) સરકાર,  (ક) પ્રજા  
 45.  શ્રમ ઉત્િાદનનુ ંકવેુ ંસાધન છે? 

      (અ) નાશવંત,  (બ) ભનભચિત,  (ક) અભનભચિત  
 46.  જમીનનુ ંઉત્િાદન ખિથ કટેલું હોય છે? 

      (અ) શૂન્ય,  (બ) ઓછુ,  (ક) વધાર ે 
 47.  ઉત્િાદનનુ ંકયું સાધન અગભતશીલતા ધરાવ ેછે? 

      (અ) જમીન,  (બ) મડૂી,  (ક) શ્રમ  
 48.  વિરાશી વસ્ત્તઓુના કટેલા પ્રકાર િડ ેછે? 

      (અ) બે,  (બ) રણ,  (ક) િાર  
 49.  શાકિાજી દધૂ વગરે ેકવેી વસ્ત્તઓુ છે? 

      (અ) ભબન ટકાઉ,  (બ) ટકાઉ,  (ક) બનં ે 
 50.  કિડા કબાટ ફનીિર વગરે ેકવેી વસ્ત્તઓુ છે? 

      (અ) ટકાઉ,  (બ) ભબન ટકાઉ,  (ક) બનં ે 
 

 

Answer KEY 
1.  (અ) એડમ ભસ્ત્મર્,    2.  (અ) 1776,    3.  (અ) 1932,    4.  (અ) સિંભિનુ ંશાસ્ત્ર,    5.  (અ) િસદંગીનુ ંશાસ્ત્ર,    6.  (અ) 

માશથલ,    7.  (અ) િીગ,ુ    8.  (અ) રોબીન્સ,    9.  (અ) માશથલ,    10.  (અ) રોબીન્સ,    11.  (અ) રોબીન્સ,    12.  (અ) કૌટટલ્ય,    

13.  (અ) રોબીન્સ,    14.  (અ) ફરેફારક્ષમ,    15.  (અ) અમયાથટદત,    16.  (અ) િાયાની,    17.  (અ) મોજ શોખની,    18.  (અ) 

કાયથસાધક,    19.  (અ) મોજશોખ,    20.  (અ) િાયાની,    21.  (અ) મોજશોખ,    22.  (અ) િાયાની,    23.  (અ) મયાથટદત,    24.  



UGBA EC-II 101 Economics (પ્રારભંિક અર્થશાસ્ત્ર-1) 

 

4 

Jigneshkumar R Purabiya, Assistant Professor  

(અ) અલગ અલગ,    25.  (અ) જુદી જુદી,    26.  (અ) સાદું શ્રમ ભવિાજન,    27.  (અ) ધધંાકીય શ્રમ ભવિાજન,    28.  (અ) બ,ે    

29.  (અ) શ્રમ ભવિાજનના લાિ,    30.  (અ) ખતેી,    31.  (અ) કારખાના િધધતીના,    32.  (અ) મડૂી,    33.  (અ) મડૂી,    34.  

(અ) જમીન,    35.  (અ) જમીન,    36.  (અ) શ્રમ,    37.  (અ) જમીન,    38.  (અ) ભનયોજક,    39.  (અ) ભનયોજક,    40.  (અ) 

ઓછી,    41.  (અ) અભનભચિત,    42.  (અ) અભિન્ન,    43.  (અ) િાર,    44.  (અ) કદુરત,    45.  (અ) નાશવતં,    46.  (અ) 

શનૂ્ય,    47.  (અ) જમીન,    48.  (અ) બ,ે    49.  (અ) ભબન ટકાઉ,    50.  (અ) ટકાઉ 

 


