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1.  ભારતમાાં આયોજન પાંચની સ્થાપના કયાર ેથઇ હતી? 

        (A) 1947,   (B) 1948,   (C)  1949,  (D) 1950  

2.  ભારતમાાં આર્થિક આયોજનનો આરાંભ કયારથી થયો? 

        (A) 1951,   (B) 1950,   (C)  1947,  (D) 1948  

3.  કઈ પાંચવર્ષીય યોજનામાાં ભાર ેઅન ેપાયાના ઉદ્યોગોન ેમહત્વ આપવામાાં આવયયાં હતયાં? 

        (A) પ્રથમ,   (B) બીજી,   (C)  ત્રીજી,  (D) ચોથી  

4.  ભારતમાાં નીતત આયોગની સ્થાપના કયાર ેથઇ હતી? 

        (A) 1951,   (B) 1948,   (C) 2015,  (D) 2016  

5.  ભારતમાાં પાંચવર્ષીય યોજનાઓના અમલની પ્રથા ક્યાર ેનાબયદ કરવામાાં આવી? 

        (A) 2015,   (B) 2016,   (C)  2017,  (D) 2018  

6.  બારમી પાંચવર્ષીય યોજનાનો સમય ગાળો 

        (A) ૨૦૧૦-૨૦૧૫,   (B) ૨૦૦૬-૨૦૧૧,   (C)  ૨૦૧૨-૨૦૧૭,  (D) ૨૦૦૨-૨૦૦૭  

7.  આયોજનની વયહૂરચના એટલ ેશયાં? 

        (A) યોજનાનયાં કદ,   (B) યોજનામાાં નાણા પ્રાતતતના માગો,   (C)  ખચિની ક્ષતે્રીય ફાળવણી,  (D) આ બધાજ  

8.  બીજી પાંચવર્ષીય યોજનાની વયહૂ રચના ક્યા અથિશાસ્ત્રીએ તયૈાર કરી હતી? 

        (A) કે.એન. રાજ,   (B) બી.આર. તશનોય,   (C)  પી.સી. મહાલનોબીસ,  (D) પી. બ્રહ્માનાંદ  

9.  નીતત આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? 

        (A) નાણા માંત્રી,   (B) વડાપ્રધાન,   (C)  RBIના ગવનિર,  (D) નાણા સતચવ  

10.  ભારતમાાં આયોજન પાંચના સ્થાન ેકોની રચના કરવામાાં આવી છે? 

        (A) નાણાપાંચ,   (B) નીતત આયોગ,   (C)  ,  (D)   
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11.  ભારતમાાં આયોજનની ફફલોસોફી કઈ હતી? 

        (A) સમાજવાદી તવચારસરણી આધાફરત તમશ્ર અથિવયવસ્થા,   (B) મયડીવાદી પ્રકારની,   (C)  સમાજવાદી પ્રકારની,  (D) કોઈ 

નતહ  

12.  પ્રથમ પાંચવર્ષીય યોજનાનો સમય ગાળો કયો હતો? 

        (A) ૧૯૫૬-૧૯૬૧,   (B) ૧૯૫૧-૧૯૫૬,   (C)  ૧૯૫૦-૧૯૫૫,  (D) ૧૯૬૨-૧૯૬૭  

13.  ભારતમાાં આર્થિક સયધારાની શરૂઆત કયારથી થઇ? 

        (A) 1990,   (B) 1991,   (C)  1995,  (D) 2000  

14.  ભારત સરકાર ેરાષ્ટ્રીય કતૃર્ષ નીતતની જાહરેાત કયાર ેકરી હતી? 

        (A) 2000,   (B) 2001,   (C)  1995,  (D) 1991  

15.  ઈજારાશાહી તનયાંત્રણનો કાયદો (MRTP Act) કયાર ેનાબયદ થયો? 

        (A) 2000,   (B) 2001,   (C)  2003,  (D) 1991  

16.  હરીફાઈ આયોગની રચના કયારે થઇ હતી? 

        (A) 2007,   (B) 2006,   (C)  2005,  (D) 2004  

17.  મડૂી તવતનવશે આયોગની રચના કયારે થઇ?(Disinvestment commission) 

        (A) 1992,   (B) 1995,   (C)  1996,  (D) 1997  

18.  હરીફાઈન ેઉત્તજેન આપવાના ઉદ્દશેથી ઘડવામાાં આવલે કાયદો? 

        (A) કોમ્પીટીશન એક્ટ,   (B) MRTP એક્ટ,   (C)  FEMA,  (D) FERA  

19.  ઈજારાશાહી તનયાંત્રણ કાયદો 

        (A) કોમ્પીટીશન એક્ટ,   (B) MRTP એક્ટ,   (C)  FEMA,  (D) FERA  

20.  ભારતમાાં સૌ પ્રથમ ઔદ્યોતગક નીતતની જાહરેાત ક્યાર ેથઇ હતી? 

        (A) 1951,   (B) 1956,   (C)  1960,  (D) 1948  

21.  તવમડૂીકરણ કઈ કાંપનીનયાં કરવામાાં આવ ેછે? 

        (A) ખાનગી કાંપની,   (B) સહકારી કાંપની,   (C)  જાહેર સાહસ,  (D) કોઈ નતહ  

22.  MRTP નયાં આખયાં નામ આપો. 
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        (A) Monopoly and Restrictive Trade Practice,   (B) Monopoly and restrictive trade procol,   (C)  

Monopoly and restrictive trade promotion,  (D) Monopoly and respective trade practice  

23.  આર્થિક સયધારા સાથ ેભારત સરકાર ેકયા વર્ષ ેનવી ઔધ્યોતગક નીતતની જાહરેાત કરી હતી? 

        (A) 1991,   (B) 1990,   (C)  1992,  (D) 1993  

24.  MRTP એક્ટ મયજબ આ કાયદો કોન ેલાગય પડતો હતો? 

        (A) બજાર પયરવઠામાાં જેમનો તહસ્સો ૨૫% કરતા વધય હોય,   (B) ,   (C)  ,  (D)   

25.  ખાનગીક્ષતે્ર ેતબનકાયિક્ષમ અન ેમાાંદા એકમોના પયનરુત્થાન માટનેયાં બોડિ 

        (A) BIFR- Board of Industrial Finance and Reconstruction,   (B) ,   (C)  ,  (D)   

26.  MRTP એક્ટ ઘડવામાાં આવયો હતો? 

        (A) 1991,   (B) 1990,   (C)  1992,  (D) 1970  

27.  સમવાયી નાણાતાંત્રમાાં રાજ્ય અન ેકને્દ્ર વચ્ચ ેકઈ બાબત અાંગ ેવહેંચણી થાય છે? 

        (A) આવકના સ્ત્રોતો,   (B) ખચિની જવાબદારી,   (C)  આવકના સ્ત્રોતો અન ેખચિની જવાબદારી,  (D) એક પણ નતહ  

28.  ભારતમાાં કને્દ્ર અન ેરાજ્યો તરફ કયા માગો રારા નાણાની હરેફરે થાય છે? 

        (A) અનયદાન,   (B) લોન,   (C)  કેન્ર્દની કર ઉપજમાાં રાજ્યોની ભાગીદારી,  (D) બધાજ  

29.  ભારતમાાં છેલલયાં નાણા પાંચ કયયાં છે? 

        (A) બારમયાં,   (B) તેરમયાં,   (C)  ચૌદમયાં,  (D) પાંદરમયાં  

30.  ચૌદમા નાણાપાંચની ભલામણો ક્યા સમય ગાળા માટ ેલાગય પાડવામાાં આવી? 

        (A) બારમયાં,   (B) તેરમયાં,   (C)  ચૌદમયાં,  (D) પાંદરમયાં  

31.  ભારતમાાં કને્દ્ર-રાજ્ય વચ્ચે નાણાાંકીય સાંબાંધ અાંગ ેકઈ વયવસ્થા અપનાવવામાાં આવી છે? 

        (A) એકતાંત્રી નાણાતાંત્ર,   (B) લોકશાહી નાણાતાંત્ર,   (C)  સમવાયી નાણાતાંત્ર,  (D) એકહથથયાં નાણાતાંત્ર  

32.  ભારતમાાં કને્દ્ર થી રાજ્ય વચ્ચે નાણાાંકીય હરેફરે કોની ભલામણ મયજબ થાય છે? 

        (A) આયોજનપાંચ,   (B) નાણાપાંચ,   (C)  ચૂાંટણીપાંચ,  (D) બહયમતી પાંચ  

33.  પાંદરમાાં નાણાપાંચના અધ્યક્ષનયાં નામ આપો. 

        (A) એ.એમ ખયશરો,   (B) ડૉ. વાય.તવ. રેડ્ડી,   (C)  સી. રાંગરાજન,  (D) એન.ક.ે સસાંહ  
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34.  પાંદરમાાં નાણાપાંચની ભલામણો કયા સમય ગાળાન ેઆવરી લ ેછે? 

        (A) ૨૦૧૫-૨૦૨૦,   (B) ૨૦૨૦-૨૦૨૫,   (C)  ૨૦૧૦-૨૦૧૫,  (D) એક પણ નતહ  

35.  અત્યાર સયધીના નાણા પાંચોની ભલામણ અનયસાર સૌથી વધાર ેકરઉપજનો તહસ્સો ક્યા નાણા પાંચ ેકરી છે? 

        (A) બારમયાં,   (B) તેરમયાં,   (C)  ચૌદમયાં,  (D) પાંદરમયાં  

36.  ફુગાવાના કારણ ેબચતવતૃત્ત અન ેબચત શતક્ત બાંન-ે 

        (A) વધે છે,   (B) ઘટે છે,   (C)  તસ્થર રહે છે,  (D) ઉંચ ેજાય છે  

37.  ફુગાવાના કારણ ેબચતોનયાં અનયત્પાદક ક્ષતે્રમાાં રોકાણ કરવાની વતૃત્તમા ______ થાય છે? 

        (A) ઘટાડો,   (B) વધારો,   (C)  તસ્થર રહે છે,  (D) આ બધાજ  

38.  ફુગાવો એટલ-ે 

        (A) ભાવ વધારો સવિગ્રાહી હોય છે,   (B) માાંગના તનયમનયાં ઉલાંધન થાય છે,   (C)  લાાંબાગાળાની પ્રફકયા છે,  (D) આ બધાજ  

39.  ફુગાવા દરતમયાન નાણાાંનયાં મયલય 

        (A) વધે છે,   (B) ઘટે છે,   (C)  તસ્થર રહે છે,  (D) ઉંચ ેજાય છે  

40.  ફુગાવા દરતમયાન આયાતો 

        (A) વધે છે,   (B) ઘટે છે,   (C)  તસ્થર રહે છે,  (D) અતનતચ્ચત  

41.  ફુગાવા દરતમયાન તનકાસો 

        (A) વધે છે,   (B) ઘટે છે,   (C)  તસ્થર રહે છે,  (D) અતનતચ્ચત  

42.  નીચનેા પકૈી ક્યા વગિ માટ ેફુગાવો લાભદાયી છે? 

        (A) લેણદાર,   (B) શ્રતમક,   (C)  પેન્દ્શનર,  (D) સાંગ્રહખોર  

43.  નીચનેા પકૈી ક્યા વગિ માટ ેફુગાવો નયકશાનકારક છે? 

        (A) લેણદાર,   (B) કામદાર,   (C)  પેન્દ્શનર,  (D) સાંગ્રહખોર  

44.  ફુગાવા માટ ેજવાબદાર નીચ ેપકૈી કયયાં પફરબળ માાંગ સાથ ેસાંબાંતધત છે? 

        (A) વસ્તી વૃતધધ,   (B) ઉંચી આયાત ફકમતો,   (C)  ધીમો ઔદ્યોતગક તવકાસ,  (D) ધીમી ખેત પ્રગતત  

45.  ફુગાવા માટ ેજવાબદાર નીચ ેપકૈી કયયાં પફરબળ પયરવઠા સાથ ેસાંબાંતધત છે? 

        (A) વસ્તી વૃતધધ,   (B) આવક વૃતધધ,   (C)  જાહેર ખચિ વૃતધધ,  (D) ધીમી ખેત પ્રગતત  
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46.  ફુગાવા તવરુધધ નાણાાંકીય નીતતનયાં સાધન કયયાં છે? 

        (A) કરવેરા,   (B) બેંક દર,   (C)  જાહેર ખચિમાાં ઘટાડો,  (D) જાહેર દવેયાં  

47.  ફુગાવા તવરુધધ રાજકોર્ષીયનીતતનયાં સાધન કયયાં છે? 

        (A) કરવેરા,   (B) બેંક દર,   (C)  રોકડ આનામાાંતનયાં પ્રમાણ,  (D) તધરાણના માર્જિનમાાં વધારો  

48.  નાણાવાદીઓના મત,ે ફૂગાવોનયાં મયખ્ય ______ કારણ છે? 

        (A) નાણાના પયરવઠામાાં વધારો,   (B) જાહેર ખચિમાાં ઘટાડો,   (C)  જાહેર દવેયાં,  (D) માાંગમાાં વૃતધધ  

49.  કઈેન્દ્સના મત,ે ફૂગાવોનયાં મયખ્ય ______ કારણ છે? 

        (A) નાણાના પયરવઠામાાં વધારો,   (B) જાહેર ખચિમાાં ઘટાડો,   (C)  જાહેર દવેયાં,  (D) માાંગમાાં વૃતધધ  

50.  ફુગાવા તવરુધધ વહીવટી પગલાાં તરીક ેસરકારની નીતત કઈ છે? 

        (A) કરવેરા,   (B) નાણાના પયરવઠામાાં વધારો,   (C)  જાહેર દવેયાં,  (D) જાહેર તવતરણ વયવસ્થા  

51.  ખાધ પયરવણી કઈ બાબતમાાં વતૃધધ કર ેછે? 

        (A) રોજગારી,   (B) ફુગાવો,   (C)  આવક,  (D) માંદી  

52.  ભારતમાાં ખાધપયરવણી માટનેા નાણા ક્યાાંથી પ્રાતત કરવામાાં આવ ેછે? 

        (A) તવશ્વ બેંક,   (B) કેન્દ્રીય બેંક,   (C)  નાગફરકો,  (D) વેપારી બેંકો  

53.  બાંધારણની કઈ કલમ મયજબ રાષ્ટ્રપતત દર પાાંચ વર્ષ ેનાણાપાંચની તનમણાંક કરવાની સત્તા ધરાવ ેછે. 

        (A) 285,   (B) 280,   (C)  283,  (D) 281  

54.  નીચનેા પકૈી ચૌદમાાં નાણાપાંચનો સમય ગાળો કયો છે? 

        (A) એતપ્રલ ૨૦૧૦ થી માચિ ૨૦૧૫,   (B) એતપ્રલ ૨૦૧૧ થી માચિ ૨૦૧૬,   (C)  એતપ્રલ ૨૦૧૫ થી માચિ ૨૦૨૦,  (D) 

આ પકૈી કોઈ નતહ  

55.  સરકારની આવકનો મયખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? 

        (A) ફફ,   (B) કરવેરા,   (C)  દાન,  (D) દેવયાં  

56.  બાંધારણની કઈ કલમ હઠેળ કને્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારોન ેસસાંચાઈ, કતૃર્ષ તવકાસ વગરે ેમાટ ેલોન આપી શક ેછે? 

        (A) કલમ૨૮૨,   (B) કલમ 275,   (C)  કલમ ૨૯૩,  (D) કલમ 276  

57.  ભારતમાાં નાણા પાંચની તનમણક કોણ કર ેછે? 
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        (A) વડાપ્રધાન,   (B) રાષ્ટ્રપતત,   (C)  કેન્દ્રના નાણા પ્રધાન,  (D) આયોજન પાંચ  

58.  નાણાપાંચનયાં મયખ્ય કાયિ નીચ ેપકૈી એક છે. 

        (A) કરવેરા નીતત જાહેર કરવી,   (B) કરની આવકની કને્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચ ેવહેંચણી કરવી,   (C)  પ્રત્યક્ષ કરવેરા 

લાદવા,  (D) આવક વધારવાના સચૂનો કરવા  

59.  નીચનેા પકૈી એકતાંત્રી સરકાર ક્યા દશેમાાં છે? 

        (A) ભારત,   (B) પાફકસ્તાન,   (C)  ફ્ાાંસ,  (D) અમેફરકા  

60.  ભારતમાાં કવેા પ્રકારની નાણાાંકીય સાંબાંધો અાંગનેી સરકાર છે? 

        (A) સામ્યવાદી,   (B) સમવાયી સ્વરૂપ,   (C)  સરમયખત્યાર,  (D) એકતાંત્રી  

61.  બારમી પાંચવર્ષીય યોજનાનો અતભગમ ______તવકાસનો હતો. 

        (A) તસ્થર તવકાસ,   (B) સમાવેશકારી તવકાસ,   (C)  ઝડપી આર્થિક તવકાસ,  (D) ઉધવિ તવકાસ  

 

 

Answer KEY 
1.  (D) 1950,   2.  (A) 1951,   3.  (A) પ્રથમ,   4.  (C) 2015,   5.  (C) 2017,   6.  (C) ૨૦૧૨-૨૦૧૭,   7.  (D) આ 
બધાજ,   8.  (C) પી.સી. મહાલનોબીસ,   9.  (B) વડાપ્રધાન,   10.  (B) નીતત આયોગ,   11.  (A) સમાજવાદી તવચારસરણી 
આધાફરત તમશ્ર અથિવયવસ્થા,   12.  (B) ૧૯૫૧-૧૯૫૬,   13.  (B) 1991,   14.  (A) 2000,   15.  (C) 2003,   16.  (A) 

2007,   17.  (C) 1996,   18.  (A) કોમ્પીટીશન એક્ટ,   19.  (B) MRTP એક્ટ,   20.  (D) 1948,   21.  (C) જાહેર સાહસ,   

22.  (A) Monopoly and Restrictive Trade Practice,   23.  (A) 1991,   24.  (A) બજાર પયરવઠામાાં જેમનો તહસ્સો ૨૫% 
કરતા વધય હોય,   25.  (A) BIFR- Board of Industrial Finance and Reconstruction,   26.  (D) 1970,   27.  (C) 

આવકના સ્ત્રોતો અને ખચિની જવાબદારી,   28.  (D) બધાજ,   29.  (D) પાંદરમયાં,   30.  (C) ચૌદમયાં,   31.  (C) સમવાયી નાણાતાંત્ર,   

32.  (B) નાણાપાંચ,   33.  (D) એન.ક.ે સસાંહ,   34.  (B) ૨૦૨૦-૨૦૨૫,   35.  (C) ચૌદમયાં,   36.  (B) ઘટે છે,   37.  (B) વધારો,   
38.  (D) આ બધાજ,   39.  (B) ઘટે છે,   40.  (A) વધે છે,   41.  (B) ઘટે છે,   42.  (D) સાંગ્રહખોર,   43.  (B) કામદાર,   44.  

(A) વસ્તી વૃતધધ,   45.  (D) ધીમી ખેત પ્રગતત,   46.  (B) બેંક દર,   47.  (A) કરવેરા,   48.  (A) નાણાના પયરવઠામાાં વધારો,   49.  

(D) માાંગમાાં વૃતધધ,   50.  (D) જાહેર તવતરણ વયવસ્થા,   51.  (B) ફુગાવો,   52.  (B) કેન્દ્રીય બેંક,   53.  (B) 280,   54.  (C) 

એતપ્રલ ૨૦૧૫ થી માચિ ૨૦૨૦,   55.  (B) કરવેરા,   56.  (A) કલમ૨૮૨,   57.  (B) રાષ્ટ્રપતત,   58.  (B) કરની આવકની કને્દ્ર 
અન ેરાજ્ય સરકારો વચ્ચ ેવહેંચણી કરવી,   59.  (C) ફ્ાાંસ,   60.  (B) સમવાયી સ્વરૂપ,   61.  (B) સમાવેશકારી તવકાસ 


