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1. ભારતના લોકોનો મખુ્ય વ્યવસાય કયો છે?    (અ) ખેતી,  (બ) ઉદ્યોગ,  (ક) સેવા  2. ભારત વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ કવેો દશે છે?    (અ) ખેતી પ્રધાન,  (બ) ઉદ્યોગ પ્રધાન,  (ક) સેવા  3. ખતે ઉત્પાદકતાની દ્રષ્ટિએ કટેલા ભાગ પડ ેછે?    (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર  4. જમીનની ખતે ઉત્પાદકતા = કલુ ખતેઉત્પાદન ેકોના વડ ેભાગવામાાં આવ ેછે?    (અ) કુલ જમીનનાાં પ્રમાણ,  (બ) કલુ મજુરોના પ્રમાણ,  (ક) બાંને  5. ખતે માાંજુરોની ઉત્પાદકતા શોધવા કલુ ખતે ઉત્પાદનન ેકોના વડ ેભાગવામાાં આવ ેછે?    (અ) કુલ મજુરોના પ્રમાણ,  (બ) કુલ જમીનનાાં પ્રમાણ,  (ક) બાંને  6. હરરયાળી ક્ાાંષ્ટત ક્યાર ેભારતમાાં આવી ?    (અ) 1965,  (બ) 1970,  (ક) 1975  7. હરરયાળી ક્ાાંષ્ટતના ષ્ટપતા કોણ છે?    (અ) નોરમલ બારલોગ,  (બ) એડમન ફ્લોરેન્સ,  (ક) કોલીન ક્લાકક  8. હરરયાળી ક્ાાંષ્ટતના પ્રણતેા કોણ છે?    (અ) એડમન ફ્લોરેન્સ,  (બ) કોલીન ક્લાકક,  (ક) નોરમલ બારલોગ  9. ભારતમાાં ખતે ઉત્પાદકતા બધાાં જ ક્ષતે્રમાાં સફળ નીવડી છે. - આ ષ્ટવધાન કવેુાં છે?    (અ) સાચુાં,  (બ) ખોટુાં,  (ક) અષ્ટનષ્ટચચત  10. ખતે ઉત્પાદન વધારવાના મખુ્ય કટેલા ઉપાયો દશાકવવામાાં આવ્યા છે?    (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર  11. હરરયાળી ક્ાાંષ્ટતનુાં બીજુાં  નામ જણાવો    (અ) નવી વ્યૂહ રચના,  (બ) નવી ખેત રચના,  (ક) નવી કૃષ્ટિ કળા  12. ભારતમાાં જામીન સધુારાઓ અાંગનેા કાયદાઓ ઘડાયા છે તને ેકટેલા ષ્ટવભાગમાાં વહચેણી કયાક છે?    (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) બે  13. સમગ્ર દશેમાાં જમીનદારી નાબુદી માટનેા કટેલા કાયદા ઘડવામાાં આવ્યા છે?    (અ) 65,  (બ) 68,  (ક) 70  14. ભારતમાાં જમીનદારી નાબુદી માટ ેજમીનદારોન ેકલુ કટેલુાં વળતર આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં?    (અ) ૬૦૦ કરોડ,  (બ) ૬૫૦ કરોડ,  (ક) ૭૦૦ કરોડ  15. રાષ્ટ્રીય જનસાંખ્યા ભાંડોળની સ્થાપના ક્યાર ેકરી હતી?    (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર  16. જમીનદારી નાબદુીન ેકારણ ેખડેતૂ અન ેરાજ્ય વચ્ચ ેકોના ષ્ટહતનો અાંત આવ્યો? 



EC-204 Economics (Indian Economy-1)  (Second Elective) 

 

2 

Jigneshkumar R Purabiya, Assistant Professor 

   (અ) મધ્યવતી,  (બ) શાહુકારો,  (ક) વેપારી  17. જમીનની ટોચ મયાકદા આર્થકક ઘટકથી કટેલા ગણી હોવી  જોઈએ?    (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) પાાંચ  18. પાંજાબ અન ેહરરયાણા જેવા દશેમાાં કવેા ખતેપદેાશોના વચેાણના બજારો જોવા મળ ેછે?    (અ) અપની માંડી,  (બ) રૈયત,  (ક) ઉઝાવાર  19. ઓરરસ્સામાાં શહરેી અન ેગ્રામીણ ષ્ટવસ્તારોમાાં કયા બજાર જોવા મળ ેછે?    (અ) કિૃક,  (બ) રૈયત,  (ક) ઉઝાવાર  20. કષૃ્ટિ ષ્ટધરાણના કટેલા પ્રકાર પડ ેછે?    (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) પાાંચ  21. કયા રાજ્યમાાં ગણોષ્ટતયાઓન ેસાંપણૂક હકની સલામતી પ્રાપ્ત થઇ છે?    (અ) ઉત્તરપ્રદેશ-રદલ્લી,  (બ) આસામ-ગુજરાત,  (ક) ષ્ટબહાર-ષ્ટત્રપુરા  22. ભારતીય ખડેતૂન ેખતે ષ્ટધરાણ પરૂાં પડનાર ક્ષતે્ર કટેલા છે?    (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર  23. ૧૯૫૬માાં રીઝવક બેંકમાાં કટેલા ભાંડોળની રચના કરવામાાં આવી હતી?    (અ) બે કરોડ,  (બ) ત્રણ કરોડ,  (ક) ચાર કરોડ  24. ખડેતૂોન ેસરળતાથી કોણ લોન આપ ેછે?    (અ) સહકારી માંડળી,  (બ) રીઝવક બેંક,  (ક) રાષ્ટ્રીય કૃત બેંક  25. ગજુરાત રાજસ્થાન અન ેમહારાષ્ટ્ર માાં સાાંથનુાં પ્રમાણ કટેલુાં હતુાં?    (અ) 0.5,  (બ) 0.75,  (ક) 1  26. ખતેી ઉદ્યોગો માટ ેકવેી રીત ેમદદ કરી શક ેછે?    (અ) કાચો માલ પુરો પડે છે,  (બ) તૈયાર માલ પુરો પડે છે,  (ક) એક પણ નહીં  27. ખતેી ક્ષતે્ર દ્વારા અથકતાંત્રમાાં ભાવો કવેા જોવા મળ ેછે ?    (અ) ષ્ટસ્થર,  (બ) અષ્ટસ્થર,  (ક) શૂન્ય  28. ૨૦૧૧-૧૨માાં ભારતની રાષ્ટ્રીય આવકમાાં ખતેીનો ફાળો કટેલો હતો?    (અ) 13.9,  (બ) 12.2,  (ક) 2.4  29. ૨૦૧૪-૧૫માાં ખતેીક્ષતે્રમાાં કટેલાાં ટકા રોજગારી મળેવતા હતાાં?    (અ) 49,  (બ) 40,  (ક) 70  30. એક અાંદાજ મજુબ ઘરવપરાશની કટેલાાં ટકા વસ્તઓુ ખતેપદેાશ બનાવ ેછે?    (અ) 60,  (બ) 70,  (ક) 50  31. હરરયાળી ક્ાાંષ્ટતનુાં મખુ્ય પરરબળ કયુાં હતુાં?    (અ) વધુ ઉપજ આપતુાં ષ્ટબયારણ,  (બ) યાંત્ર ષ્ટવદ્યા,  (ક) સઘન ખેતી  32. હરરયાળી ક્ાાંષ્ટત પહલેા ભારતીય ખડેતૂ કવેા સાધનોનો ઉપયોગ કરતો હતો?    (અ) પરાંપરાગત,  (બ) આધુષ્ટનક,  (ક) બાંને  33. નવી ટકેનોલોજી આવવાથી ખડેતૂોના કયા વગકની આર્થકક ષ્ટસ્થષ્ટત સધુરી છે?    (અ) ધષ્ટનક ખેડૂત,  (બ) મધ્યમ ખેડૂત,  (ક) ગરીબ ખેડૂત  34. નવી ટકેનોલોજીની મખુ્ય મયાકદા કઈ છે?    (અ) મયાકરદત ષ્ટવસ્તાર,  (બ) મયાકરદત ખેડૂત,  (ક) ધષ્ટનક ખેડૂત  35. ભારતમાાં ખતેપદેાશોનુાં વચેાણ કરતી માંડીની સાંખ્યા કટેલી છે? 
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   (અ) 15000,  (બ) 18000,  (ક) 16000  36. ભારતમાાં ખતેપદેાશોનુાં વચેાણ કરતાાં હાટની સાંખ્યા કટેલી છે?    (અ) 20000,  (બ) 16000,  (ક) 19000  37. ભારતમાાં કલુ ખતેપદેાશોનો કટેલાાં ટકા ગ્રામ ષ્ટવસ્તારમાાં સ્થાષ્ટનક ધોરણ ેથાય છે?    (અ) 65,  (બ) 60,  (ક) 45  38. ભારતમાાં ખતેપદેાશોના ખરીદ વચેાણ અન ેભાવનક્કી કરવાની કટેલી પધ્ધષ્ટતઓ છે?    (અ) ચાર,  (બ) પાાંચ,  (ક) ત્રણ  39. શાકભાજી ઉગાડનારા ખડેતૂોન ેપરૂતા અન ેવ્યાજબી ભાવ પ્રાપ્ત થાય ત ેમાટ ે'ઉઝાવર બજાર' કયા છે?    (અ) તષ્ટમલનાડુ,  (બ) ઓરરસ્સા,  (ક) પાંજાબ  40. સહકારી સાંસ્થાઓન ેકટેલાાં ષ્ટવભાગમાાં વહચેવામાાં આવ્યા છે?    (અ) બે,  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર  41. જમીન ષ્ટવકાસ બેંક ખડેતૂોન ેકવેુાં ષ્ટધરાણ આપ ેછે?    (અ) લાાંબાગાળાનુાં,  (બ) ટૂાંકાગળાનુાં,  (ક) મધ્યમ ગાળાનુાં  42. અસાંગરિત ષ્ટવભાગ ખડેતૂોન ેકવેા પ્રકારનુાં ષ્ટધરાણ આપ ેછે?    (અ) ટૂાંકા અને લાાંબા,  (બ) માત્ર લાાંબા,  (ક) મધ્યમ  43. વેપારી બને્કનુાં રાષ્ટ્રીયકરણ ક્યાર ેસૌપ્રથમ થયુાં?    (અ) 1969,  (બ) 1970,  (ક) 1975  44. પ્રાદષે્ટશક ગ્રામીણ બને્કોની સ્થાપના ક્યાર ેકરવામાાં આવી હતી?    (અ) 1975,  (બ) 1970,  (ક) 1969  
 

Answer KEY 
1. (અ)  ખેતી,    2. (અ)  ખેતી પ્રધાન,    3. (અ)  બે,    4. (અ)  કુલ જમીનનાાં પ્રમાણ,    5. (અ)  કુલ મજુરોના પ્રમાણ,    6. (અ)  1965,    7. (અ)  નોરમલ બારલોગ,    8. (અ)  એડમન ફ્લોરેન્સ,    9. (અ)  સાચુાં,    10. (અ)  બે,    11. (અ)  નવી વ્યૂહ રચના,    
12. (અ)  ત્રણ,    13. (અ)  65,    14. (અ)  ૬૦૦ કરોડ,    15. (અ)  બે,    16. (અ)  મધ્યવતી,    17. (અ)  ત્રણ,    18. (અ)  

અપની માંડી,    19. (અ)  કૃિક,    20. (અ)  ત્રણ,    21. (અ)  ઉત્તરપ્રદેશ-રદલ્લી,    22. (અ)  બે,    23. (અ)  બે કરોડ,    24. (અ)  

સહકારી માંડળી,    25. (અ)  0.5,    26. (અ)  કાચો માલ પુરો પડે છે,    27. (અ)  ષ્ટસ્થર,    28. (અ)  13.9,    29. (અ)  49,    30. 

(અ)  60,    31. (અ)  વધુ ઉપજ આપતુાં ષ્ટબયારણ,    32. (અ)  પરાંપરાગત,    33. (અ)  ધષ્ટનક ખેડૂત,    34. (અ)  મયાકરદત ષ્ટવસ્તાર,    

35. (અ)  15000,    36. (અ)  20000,    37. (અ)  65,    38. (અ)  ચાર,    39. (અ)  તષ્ટમલનાડુ,    40. (અ)  બે,    41. (અ)  

લાાંબાગાળાનુાં,    42. (અ)  ટૂાંકા અને લાાંબા,    43. (અ)  1969,    44. (અ)  1975    

 


