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1.  વર્તમાન યગુન ેકયો યગુ કહવેામાાં આવ ેછે? 

     (અ) આયોજનનો યગુ,  (બ) લોકશાહી યગુ,  (ક) કલ્યાણ યગુ 2.  આયોજનની વ્યહૂરચનાના કટેલા પ્રકાર પડ ેછે? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) ચાર,  (ક) પાાંચ 3.  ૧૨મી પાંચવર્ષીય યોજનાનો સમયગાળો શુાં હર્ો? 

     (અ) ૨૦૧૨-૧૭,  (બ) ૨૦૧૧-૧૬,  (ક) ૨૦૧૮-૨૦૨૨ 4.  ૧૧મી પાંચવર્ષીય યોજનાનો સમયગાળો શુાં હર્ો? 

     (અ) ૨૦૦૯-૧૨,  (બ) ૨૦૦૧૦-૧૫,  (ક) ૨૦૧૬-૨૧ 5.  ૫મી યોજનામાાં ક્યા ધ્યયેન ેવવશરે્ષ મહત્વ આપવામાાં આવ્યુાં હર્ુાં? 

     (અ) ગરીબી નાબદુી,  (બ) બકેારી નાબદુી,  (ક) અસમાનર્ા 6.  ૧૧મી પાંચવર્ષીય યોજનાનો મખુ્ય ઉદ્દશે શુાં હર્ો? 

     (અ) ઝડપી આર્થતક વવકાસ,  (બ) ગરીબી નાબદુી,  (ક) બકેારી નાબદુી 7.  ૧૨મી પાંચવર્ષીય યોજનામાાં રાષ્ટ્રીય આવકમાાં કટેલા ટકા વધારો થયો હર્ો? 

     (અ) ૭.૮. %,  (બ) 9.90%,  (ક) 10.10% 8.  ભારર્માાં કલુ ગરીબીનુાં પ્રમાણ વર્ષત ૨૦૧૧-૧૨માાં કટેલા ટકા હર્ુાં? 

     (અ) 21.90%,  (બ) 25.70%,  (ક) 37.20% 9.  આયોજનની વ્યહૂરચનાન ેબીજા ક્યા નામથી ઓળખવામાાં આવ ેછે? 

     (અ) વવકાસની વ્યહૂરચના,  (બ) ગરીબીની વ્યહૂરચના,  (ક) બકેારીની વ્યહૂરચના 10.  ભારર્માાં ૧૯૯૧થી આર્થતક બાબર્ોમાાં જે ફરેફાર આવ્યા ર્ેન ેશુાં કહવેામાાં આવ ેછે? 

     (અ) આર્થતક સધુારા,  (બ) શહરેીકરણ,  (ક) ઉદ્યોગીકરણ 11.  સૌ પ્રથમ આર્થતક સધુારા ક્યાર ેકરવામાાં આવ્યા હર્ા? 

     (અ) 1948,  (બ) 1991,  (ક) 1956 

 12.  આર્થતક સધુારામાાં મહત્વના પરરવર્તનો ક્યારથી શરુ કરવામાાં આવ્યા? 

     (અ) 1991,  (બ) 1948,  (ક) 1956 13.  ખરે્ીનો રાષ્ટ્રીય આવકમાાં કટેલો ફાળો છે? 

     (અ) 16.60%,  (બ) 25.60%,  (ક) 40.90% 14.  ૨૦૧૧માાં પ્રાથવમક ક્ષતે્રનો રોજગારીમાાં કટેલો ફાળો છે? 

     (અ) 48.90%,  (બ) 24.30%,  (ક) 26.90% 15.  ભારર્માાં ૧૧મી યોજનામાાં માથાદીઠ આવકનો વધારો કટેલાાં ટકા હર્ો? 

     (અ) 6.00%,  (બ) 5.90%,  (ક) 3.40% 16.  ભારર્માાં જથ્થાબાંધ ભાવોનો ભાવાાંક વર્ષત ૨૦૧૫-૧૬મા કટેલા ટકા હર્ો? 
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     (અ) 3.40%,  (બ) 5.00%,  (ક) 4.00% 17.  ભારર્માાં કવૃર્ષક્ષતે્રનો વવકાસદર ૨૦૧૫-૧૬માાં કટેલા ટકા હર્ો? 

     (અ) 1.20%,  (બ) 0.20%,  (ક) 4.00% 18.  કને્દ્ર સરકાર ેક્યાર ેરાષ્ટ્રીય ખરે્ીવવર્ષયક નીવર્ જાહરે કરી હર્ી? 

     (અ) 2000,  (બ) 2001,  (ક) 2002 19.  ભારર્ સરકાર ેવવવનવશે આયોગની રચના ક્યાર ેકરી હર્ી? 

     (અ) 1996,  (બ) 1999,  (ક) 2000 20.  નેશનલ સ્મોલ ઔદ્યોવગક કોપોરશેન લીમીટડેની સ્થાપના ક્યાર ેકરી હર્ી? 

     (અ) 1954,  (બ) 1955,  (ક) 1970 21.  નાનાપાયાના ઉદ્યોગો માટ ેવર્તમાન સમય ેકટેલી વસ્ર્ઓુ અનામર્ યાદીમાાં છે? 

     (અ) 35,  (બ) 38,  (ક) 124 22.  આર્થતક સધુારના કટેલા પ્રકાર છે? 

     (અ) બ,ે  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 23.  ક્ષતે્રીય આર્થતક સધુારણા કટેલા પ્રકાર પડ ેછે? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) બ,ે  (ક) ચાર 24.  શરેડીન ેક્યા પાક ર્રીક ેઓળખવામાાં આવ ેછે? 

     (અ) રોકરડયા,  (બ) અનાજ,  (ક) બાંન ે25.  કવૃર્ષખચત અન ેભાવપાંચની રચના ક્યાર ેકરવામાાં આવી હર્ી? 

     (અ) 1956,  (બ) 1976,  (ક) 1988 26.  પ્રથમ પાંચવર્ષીય યોજનાનો સમયગાળો કયો છે? 

     (અ) ૧૯૫૧ થી ૧૯૫૬,  (બ) ૧૯૪૭ થી ૧૯૧૯૫૧,  (ક) ૧૯૫૦ થી ૧૯૫૫ 27.  સમર્ોલ વવકાસની વ્યહૂરચના કોણ ેરજુ કરી હર્ી? 

     (અ) નક્સત,  (બ) હર્ષતમને,  (ક) રોડાન 28.  અસમર્ોલ વવકાસની વ્યહૂરચના કોણ ેરજુ કરી હર્ી? 

     (અ) હર્ષતમને,  (બ) રોડાન,  (ક) નક્સત 29.  મોટા ધક્કાની વ્યહૂરચના કોણ ેરજુ કરી હર્ી? 

     (અ) રોઝેસ્ટન,  (બ) નક્સત,  (ક) હર્ષતમને 30.  બીજી પાંચવર્ષીય યોજના ણો મખુ્ય ઉદ્દશે શુાં હર્ો? 

     (અ) ઝડપી ઉદ્યોગીકરણ,  (બ) ગરીબી નાબદુી,  (ક) બકેારી નાબદુી 31.  મહાલનોબીસ સવમવર્ની નીમણાંક ક્યાર ેકરવામાાં આવી હર્ી? 

     (અ) 1960,  (બ) 1959,  (ક) 1958 32.  ઈજારા ર્પાસ પાંચની રચના ક્યાર ેકરી હર્ી? 

     (અ) 1964,  (બ) 1960,  (ક) 1962 33.  ઈજારા ર્પાસ પાંચ ેકટેલા પ્રકારની ભલામણ કરી હર્ી? 

     (અ) બ,ે  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 34.  ઈજારા ર્પાસપાંચ ેખાનગીક્ષતે્રમાાં આર્થતક આર્થતક સત્તાના કને્દ્રીકરણન ેકટેલા પ્રકારમાાં રજુ કયુું છે? 

     (અ) બ,ે  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 35.  MRTP ACT ક્યા વર્ષતમાાં ઘડવામાાં આવ્યો હર્ો? 

     (અ) 1969,  (બ) 1970,  (ક) 1971 
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36.  પ્રવર્બાંધાત્મક વ્યાપારી રીર્ રસમોની બાબર્માાં શનેી સત્તા છે? 

     (અ) હુકમ કરવાની,  (બ) સલાહ આપવાની,  (ક) સજા 37.  ઈજારા ર્પાસ પાંચની રચના માટેના અધ્યક્ષ કોણ હર્ા? 

     (અ) ક.ેસી.દાસ ગપુ્ર્ા,  (બ) મોમીન ખાન,  (ક) વસીમ પઠાણ 38.  વર્ષત ૨૦૦૧૭માાં નાણાપ્રધાન કોણ હર્ા? 

     (અ) અરુણ જેટલી,  (બ) વનમતલા સીર્ારામન,  (ક) મનમોહનસસાંહ 39.  ૧૯૭૦-૭૧ થી ૧૯૮૦-૮૧ દરવમયાન ભાવવધારાનો સરરેાસ આર્થતક દર કટેલા ટકા હર્ો? 

     (અ) 10.2,  (બ) 11.2,  (ક) 8.22 40.  ૧૯80-૮૧થી ૧૯૯૦-૯૧ દરવમયાન ભાવવધારાનો સરરેાસ આર્થતક દર કટેલા ટકા હર્ો? 

     (અ) 9.5,  (બ) 8.5,  (ક) 10.5 41.  ભારર્માાં ઓગસ્ટ ૨૦૧૬માાં બેંકરટે કટેલા ટકા હર્ો? 

     (અ) 7,  (બ) 8,  (ક) 9 42.  નાણાનુાં પ્રમાણ વધવાથી અથતર્ાંત્રમાાં શુાં ફરેફાર આવ ેછે? 

     (અ) ભાવ વધારો,  (બ) નાણાના મલૂ્યમાાં વધારો,  (ક) બાંનમેાાં વધારો 43.  નાણાકીય આવક વધવાથી ગ્રાહકની આવક વધર્ા શુાં વધ ેછે? 

     (અ) ખરીદ શવક્ર્,  (બ) ભાવ વધારો,  (ક) બાંનમેાાં વધારો 44.  ભારર્ીય અથતર્ાંત્રમાાં નાણાના ક્યા પરુવઠાન ેધ્યાનમાાં લવેામાાં આવ ેછે? 

     (અ) M3,  (બ) M1,  (ક) M2 45.  કાળુાંનાણાં અન ેભાવસપાટી વચ્ચ ેકવેો સાંબાંધ છે? 

     (અ) સીધો,  (બ) વ્યસ્ર્,  (ક) શનૂ્દ્ય 46.  પરોક્ષ કરવરેા કવેા જોવા મળ ેછે? 

     (અ) ફુગાવા જન્દ્ય,  (બ) માંડી યકુ્ર્,  (ક) ફરેફાર વગરના 47.  ભાવવધારાન ેમખુ્યત્વ ેકટેલા પરરબળો અસર કર ેછે? 

     (અ) બ,ે  (બ) ત્રણ,  (ક) ચાર 48.  ભાવવધારાન ેદરુ કરવા કટેલા પગલાાં લવેાની વાર્ કરી છે? 

     (અ) ત્રણ,  (બ) બ,ે  (ક) ચાર 49.  સરકારના આવક અન ેખચત સાથ ેસાંકળાયલેી નીવર્ન ેકવેી નીવર્ કહવેામાાં આવ ેછે? 

     (અ) રાજકોર્ષીય નીવર્,  (બ) નાણાકીય નીવર્,  (ક) વહીવટી નીવર્ 50.  સસ્ર્ા અનાજની દકુાનો દ્વારા ભાવ વનયાંત્રણ કરવુાં એ કવેી નીવર્ છે? 

     (અ) વહીવટી નીવર્,  (બ) રાજકોર્ષીય નીવર્,  (ક) નાણાકીય નીવર્ 

 

 

Answer KEY 

 
1. (અ) આયોજનનો યુગ,    2. (અ) ત્રણ,    3. (અ) ૨૦૧૨-૧૭,    4. (અ) ૨૦૦૯-૧૨,    5. (અ) ગરીબી નાબુદી,    6. (અ) 

ઝડપી આર્થતક વવકાસ,    7. (અ) ૭.૮. %,    8. (અ) 0.219,    9. (અ) વવકાસની વ્યૂહરચના,    10. (અ) આર્થતક સુધારા,    11. 

(અ) 1948,    12. (અ) 1991,    13. (અ) 16.6%,    14. (અ) 4.89%,    15. (અ) 6.૦૦%,    16. (અ) 3.4%,    17. (અ) 

1.20%,    18. (અ) 2000,    19. (અ) 1996,    20. (અ) 1954,    21. (અ) 35,    22. (અ) બે,    23. (અ) ત્રણ,    24. (અ) 
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રોકરડયા,    25. (અ) 1956,    26. (અ) ૧૯૫૧ થી ૧૯૫૬,    27. (અ) નક્સત,    28. (અ) હર્ષતમેન,    29. (અ) રોઝેસ્ટન,    30. 

(અ) ઝડપી ઉદ્યોગીકરણ,    31. (અ) 1960,    32. (અ) 1964,    33. (અ) બે,    34. (અ) બે,    35. (અ) 1969,    36. (અ) 

હુકમ કરવાની,    37. (અ) કે.સી.દાસ ગુપ્ર્ા,    38. (અ) અરુણ જેટલી,    39. (અ) 10.2,    40. (અ) 9.5,    41. (અ) 7,    42. 

(અ) ભાવ વધારો,    43. (અ) ખરીદ શવક્ર્,    44. (અ) M3,    45. (અ) સીધો,    46. (અ) ફુગાવા જન્દ્ય,    47. (અ) બે,    48. 

(અ) ત્રણ,    49. (અ) રાજકોર્ષીય નીવર્,    50. (અ) વહીવટી નીવર્   


