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1.  રાષ્ટ્રીય આવકની કટેલી વવભાવનાઓ કટેલી છે? 

      (અ) ત્રણ,  (બ) બે, (ક) ચાર 2.  રાષ્ટ્રીય આવક માપવાની કટેલી રીતો છે? 

      (અ) ત્રણ,  (બ) બે, (ક) ચાર 3.  ભૌવતક અન ેઅભૌવતક વસ્તઓુનો જે ચોક્કસ જથ્થો પદેા થાય છે ત ેદશેની ચોખ્ખી રાષ્ટ્રીય આવક છે - આ વવધાન કોણ ેઆપયુું છે? 

      (અ) માશશલ,  (બ) પીગ,ુ (ક) ફિશર 4.  રાષ્ટ્રીય આવકન ેઉત્પાદનના દ્રવિકોણથી કોણ જુએ છે? 

      (અ) માશશલ,  (બ) પીગ,ુ (ક) ફિશર 5.  રાષ્ટ્રીય આવકન ેઅુંવતમ વપરાશના દ્રવિકોણથી કયો અથશશાસ્ત્રી જુએ છે? 

      (અ) ફિશર,  (બ) માશશલ, (ક) પીગ ુ6.  નાણા વડ ેવવવનમય થતી અુંવતમ વસ્તુના દ્રવિકોણથી રાષ્ટ્રીય આવકની વ્યાખ્યા કોણ ેઆપી છે? 

      (અ) પીગ,ુ  (બ) ફિશર, (ક) માશશલ 7.  કલુ ખચશની પદ્ધવતમાું સમાજના ખચશના કટેલા વવભાગ પાડવામાું આવ ેછે? 

      (અ) બે,  (બ) ત્રણ, (ક) ચાર 8.  રાષ્ટ્રીય આવક કટેલી બાજુવાળો વસક્કો છે? 

      (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર, (ક) બે 9.  નાણાની મદદથી માપી શકાય તવેી સમાજની વસ્તલુક્ષી આવક એટલ ેરાષ્ટ્રીય આવક - આ વવધાન કોણ ેઆપયુું? 

      (અ) પીગ,ુ  (બ) ફિશર, (ક) માશશલ 10.  વવકસતા દશેમાું કઈ વસ્તઓુ-સેવાઓ પદેા કરવામાું આવ ેછે જેનુું રાષ્ટ્રીય આવકમાું મલૂ્ય ગણાતુું નથી? 

      (અ) સ્વવપરાસ,  (બ) ઉત્પાદક દ્વારા ઉત્પાદન, (ક) અન્ય દ્વારા ઉત્પાદન 11.  રાષ્ટ્રીય આવકના ચક્રાકાર પ્રવાહમાું કટેલા ઓછામાું ઓછા કટેલા ક્ષતે્ર હોય છે? 

      (અ) બે,  (બ) ત્રણ, (ક) ચાર 12.  રાષ્ટ્રીય આવકના ચક્રાકાર પ્રવાહમાું કટેલા વધારમેાું વધાર ેકટેલા ક્ષતે્ર હોય છે? 

      (અ) ચાર,  (બ) ત્રણ, (ક) બે 13.  આધવુનક અથશશાસ્ત્રીનુું નામ જણાવો. 
      (અ) કઈેન્સ,  (બ) માશશલ, (ક) પીગ ુ14.  બજાર અુંગનેો વનયમ કોણ ેઆપયો હતો? 

      (અ) જે.બી. સે,  (બ) પીગ,ુ (ક) માશશલ 15.  વેતનકાપનો વસધધાુંત કોણ ેઆપયો હતો? 

      (અ) પીગ,ુ  (બ) માશશલ, (ક) કઈેન્સ 16.  પ્રવશિ અથશશાસ્ત્રીઓઓમાું કઈ પાયાની વવભાવનાઓ જોવા મળ ેછે? 
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      (અ) પૂણશ હરીિાઈ,  (બ) અલ્પ રોજગારી, (ક) ચક્રીય બેકારી 17.  જે.બી. સ.ેનો બજાર અુંગનેો વનયમ કટેલી પદ્ધવતઓમાું સાચો પડ ેછે? 

      (અ) બે,  (બ) ત્રણ, (ક) ચાર 18.  જે.બી.સ.ેનો વનયમ કયા સમયગાળામાટ ેલાગ ુપડ ેછે? 

      (અ) ટૂુંકાગાળા,  (બ) લાુંબાગાળા, (ક) બુંને 19.  પીગનુા વતેનકાપના વસદ્ધાુંતની મખુ્ય ટીકા કોણ ેકરી હતી? 

      (અ) કઈેન્સ,  (બ) માશશલ, (ક) ફિશર 20.  પણૂશ હરીિાઈવાળા બજારમાું કલુ માુંગ અન ેકલુ પરુવઠો સરખા થતાું કઈ રોજગારી પ્રાપત થાય છે? 

      (અ) પૂણશ રોજગારી,  (બ) ઘર્શણજન્ય, (ક) સ્વૈવછછક 21.  ૧૯મી સદીમાું માશશલ. પીગ ુઅન ેવસ્મથ ેકયા અથશશાસ્ત્રીઓની વવચારધારા પ્રભતુ્વ ધરાવતી હતી? 

      (અ) પ્રવશિ,  (બ) આધુવનક, (ક) નાણાપફરમાણ 22.  બકેારીના ઉપાય તરીક ેવતેનકાપની નીવત સચૂવનાર અથશશાસ્ત્રીનુું નામ જણાવો 
      (અ) પીગ,ુ  (બ) કઈેન્સ, (ક) ફરકાડો 23.  સે' ના વનયમ મજુબ પરુવઠો વધ ેતો માુંગ કવેી બન ે છે? 

      (અ) વધે,  (બ) ઘટે, (ક) વસ્થર 24.  પ્રવશિ અથશશાસ્ત્રીઓના મત મજુબ વતેનદર અન ેશ્રમની માુંગ વછચ ેકવેો સુંબુંધ હોય છે? 

      (અ) વ્યસ્ત,  (બ) સીધો, (ક) વસ્થર 25.  આવક વધ ેતમે સીમાુંત વપરાશવૃવત કવેી બન ેછે? 

      (અ) ઘટે છે,  (બ) વધે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 26.  સીમાુંત વપરાસ વવૃત એકમથી કવેી હોય છે? 

      (અ) ઓછી,  (બ) વધારે, (ક) વસ્થર 27.  રોકાણગણુાુંકનો આધાર કવેી વપરાસ વૃવત ઉપર રહલેો હોય છે? 

      (અ) સીમાુંત,  (બ) સરેરાસ, (ક) બુંને 28.  રોજગારીના ગણુાુંકનો ખ્યાલ કયા અથશશાસ્ત્રીએ આપયો હતો? 

      (અ) કહાન,  (બ) કઈેન્સ, (ક) રોબીન્સ 29.  કઇેન્સ ેકયા ગણુાુંકનો ખ્યાલ રજુ કયો હતો? 

      (અ) મૂડીરોકણ,  (બ) રાજગરી, (ક) ઉત્પાદન 30.  આવક વધ ેતો સીમાુંત બચતવૃવત કવેી રહ ેછે? 

      (અ) વધે છે,  (બ) ઘટે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 31.  નવી વસ્તઓુ અન ેઉત્પાદન માટ ેથતુું રોકાણ કવેુું રોકાણ છે? 

      (અ) સ્વાયત્ત,  (બ) પે્રફરત, (ક) હુંગામી 32.  મડૂીરોકાણ વધ ેતો મડૂીની સીમાુંત કાયશક્ષમતા કવેી રહ ેછે? 

      (અ) ઘટે છે,  (બ) વધે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 33.  સીમાુંત વપરાસ વવૃત અન ેગણુાુંકના મલૂ્ય વછચ ેકવેો સુંબુંધ હોય છે? 

      (અ) સીધો,  (બ) વ્યસ્ત, (ક) સમાન 34.  કઈેન્સના મત ેઆવક વધ ેતો વપરાશ કવેો થાય છે? 

      (અ) વધે છે,  (બ) ઘટે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 35.  કઈેન્સના મત ેવ્યાજનો દર ઘટ ેતો મડૂીરોકાણ કવેુું હોય છે? 
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      (અ) વધે છે,  (બ) ઘટે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 36.  સીમાુંત વપરાશ વવૃત વધ ેતો રોકાણ ગણુાુંકનુું મલૂ્ય કવેુું જોવા મળ ેછે 

      (અ) વધે છે,  (બ) ઘટે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 37.  જો સીમાુંત વપરાશ વવૃત ૦.૫૦ હોય  તો સીમાુંત બચત વૃવત કટેલી હોય છે? 

      (અ) 0.5,  (બ) 0.75, (ક) 0 38.  જો સીમાુંત વપરાશ વવૃત ૦.૭૫ હોય  તો સીમાુંત બચત વૃવત કટેલી હોય છે? 

      (અ) 0.25,  (બ) 0.75, (ક) 0 39.  સીમાુંત વપરાશવવૃત હુંમશેા કવેી હોય છે? 

      (અ) હકારાત્મક,  (બ) નકારાત્મક, (ક) વસ્થર 40.  મડૂીની સીમાુંત કાયશક્ષમતા રખેા કવેો ઢાળ ધરાવ ેછે ? 

      (અ) ઋણ,  (બ) ધન, (ક) સીધો 41.  મડૂીરોકાણમાું વધારો થતાું મડૂીની સીમાુંત કાયશક્ષમતા કવેી હોય છે? 

      (અ) ઘટે છે,  (બ) વધે છે, (ક) વસ્થર રહે છે 42.  કયા આર્થશક પફરવતશનોએ અથશશાસ્ત્રીઓનુું ધયાન ખેંછયુું છે? 

      (અ) ચક્રીય,  (બ) આકવસ્મક, (ક) લાુંબાગાળાના 43.  વ્યાપારચક્રના કટેલા તબક્કા છે? 

      (અ) ચાર,  (બ) ત્રણ, (ક) બે 44.  અથશતુંત્રની સમતલુામાું વવક્ષપે પાડનારાું કટેલા પફરબળો છે? 

      (અ) બે,  (બ) ત્રણ, (ક) ચાર 45.  વ્યાપારચક્રમાું તજેી-મુંદીના પલટાઓ કવેા હોય છે? 

      (અ) સ્વયુંવવકવસત,  (બ) પરાવલુંબી, (ક) વવરોધી 46.  વ્યાપારચક્રની વધ ુઅસર કયા સજાશય છે? 

      (અ) વવકવસત,  (બ) અલ્પ વવકવસત, (ક) વવકસતા 47.  ચક્રાકારનુું સ્વરૂપ કવેુું જોવા મળ ેછે? 

      (અ) એકસમાન,  (બ) વવવવધતા, (ક) જુદાપણું 48.  કઈેન્સનના પસુ્તકનુું નામ જણાવો 
      (અ) જનરલ થીયરી,  (બ) વેલ્થ ઓિ નેશન, (ક) ગરીબી 49.  કઇેન્સ ેતમેનુું પસુ્તક ક્યાર ેલખ્યુું? 

      (અ) 1931,  (બ) 1923, (ક) 1943 50.  વવશ્વમાું ભયાનક મહામુંદી ક્યાર ેઆવી હતી? 

      (અ) 1929,  (બ) 1991, (ક) 1938 

 

Answer KEY 
1.  (અ) ત્રણ,   2.  (અ) ત્રણ,   3.  (અ) માશશલ,   4.  (અ) માશશલ,   5.  (અ) ફિશર,   6.  (અ) પીગુ,   7.  (અ) બે,   8.  (અ) ત્રણ,   

9.  (અ) પીગુ,   10.  (અ) સ્વવપરાસ,   11.  (અ) બે,   12.  (અ) ચાર,   13.  (અ) કેઈન્સ,   14.  (અ) જે.બી. સે,   15.  (અ) પીગુ,   
16.  (અ) પૂણશ હરીિાઈ,   17.  (અ) બે,   18.  (અ) ટૂુંકાગાળા,   19.  (અ) કેઈન્સ,   20.  (અ) પૂણશ રોજગારી,   21.  (અ) પ્રવશિ,   

22.  (અ) પીગુ,   23.  (અ) વધે,   24.  (અ) વ્યસ્ત,   25.  (અ) ઘટે છે,   26.  (અ) ઓછી,   27.  (અ) સીમાુંત,   28.  (અ) કહાન,   
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29.  (અ) મૂડીરોકણ,   30.  (અ) વધે છે,   31.  (અ) સ્વાયત્ત,   32.  (અ) ઘટે છે,   33.  (અ) સીધો,   34.  (અ) વધે છે,   35.  (અ) 

વધે છે,   36.  (અ) વધે છે,   37.  (અ) 0.5,   38.  (અ) 0.25,   39.  (અ) હકારાત્મક,   40.  (અ) ઋણ,   41.  (અ) ઘટે છે,   42.  

(અ) ચક્રીય,   43.  (અ) ચાર,   44.  (અ) બે,   45.  (અ) સ્વયુંવવકવસત,   46.  (અ) વવકવસત,   47.  (અ) એકસમાન,   48.  (અ) 

જનરલ થીયરી,   49.  (અ) 1931,   50.  (અ) 1929,    

 


