
No Questions A B C D Ans.

1 બાયતભાાં ભધ્મસ્થ ફેંક તયીકે કાભ કયતી વાંસ્થા. એવ.ફી. આઈ. ય.ુટી. આઈ. આય.ફી.આઈ. ફી.ઓ.ફી.
C

2 ચરણી નટ ફશાય ડલાનુાં કામય કયે છે. ફેંક ઓપ ઇન્ડડમા ાંજાફ નેળનર ફેંક સ્ટેટ ફેંક ઓપ 
ઇન્ડડમા

યીઝલય ફેંક ઓપ 
ઇન્ડડમા D

3 અલમલુ્મન એટરે શુાં? ચરણના આંતરયક 
મલૂ્મભાાં લધાય

નાણાના યુલઠાભાાં 
લધાય

ચરણના ફાહ્ય 
મલૂ્મભાાં ઘટાડ હુ ાંડીમાભણભાાં ઘટાડ

C

4 લસ્તીવલમક મડૂીયકાણ દયન ખ્માર કણે આપ્મ? ભાલ્થવ કરીન ક્રાકય કર અને હુલય એડભ સ્સ્ભથ
C

5 દય શજાયની લસ્તીએ મતૃ્ય ુાભતા રકની વાંખ્માને શુાં કશ ેછે? ફામતૃ્યદુય મતૃ્યદુય જડભદય લવતી વદૃ્ધિદય
B

6 લસ્તી વાંક્રભણન વવધ્ધાાંત કણે આપ્મ? ભાલ્થવ વેમ્યરુાવન એડભ સ્સ્ભથ ીગુ
A

7 શરયમાી ક્રાાંવત એટરે કૃવકે્ષતે્ર ટેકનરજી 
રયલતયન ઔદ્યગગક ક્રાાંવત યાવામગણક ક્રાાંવત વભાજલાદી ક્રાાંવત

A

8 ગ્રાભીણ વલકાવન મખુ્મ આધાય કૃવન વલકાવ નાના ામાના 
ઉદ્યગન વલકાવ

ગશૃ ઉદ્યગન 
વલકાવ આંતરયક લેાય

A

9 ગશૃ અને નાના ામાના ઉદ્યગ ઉત્ાદનરક્ષી યજગાયરક્ષી આંતરયક લેાયભાાં 
વદૃ્ધિ

આંતય યાષ્ટ્રીમ 
લેાયભાાં વદૃ્ધિ B

10 બાયતભાાં આવથિક આઓજનની ળરૂઆત ૧૯૪૭ ૧૯૫૧ ૧૯૬૦ ૧૯૯૦
B

11 યીઝલય ફેંક ઓપ ઇન્ડડમાની સ્થાનાનુાં લય ___________. ૧૯૩૫ ૧૯૪૭ ૧૯૪૯ ૧૯૫૧
A

12 નીચેના ૈકી ગણુાત્ભક ળાખા વનમભનનુાં વાધન નથી. ખલુ્રા ફજાયની 
નીવત ઋણ વીભા પેયપાય નૈવતક વભજાલટ ળાખની ભાફાંધી

B

13 ૨૦૧૧ભાાં બયતી કુર લસ્તી__________. ૧૧૧.૦૨ કયડ ૧૨૧.૦૨ કયડ ૧૩૧.૦૨ કયડ ૧૪૧.૦૨ કયડ
B

14 લસ્તીની દ્રષ્ટ્ટીએ બાયતન વલશ્વભાાં કમ ક્રભ છે? શરે ક્રભ ફીજ ક્રભ ત્રીજ ક્રભ ચથ ક્રભ
B
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15 બાયતભાાં નાના ખેડાણ ઘટક શલાનુાં મખુ્મ કાયણ __________. વયકાયી કામદા લસ્તી લધાય આવથિક નીવત વયકાયી વશામ
B

16 શરયમાી ક્રાાંવત લય કયુાં? ૧૯૩૬-૩૭ ૧૯૪૬-૪૭ ૧૯૫૬-૫૭ ૧૯૬૬-૬૭
D

17 નેળનર સ્ભર ઇડડસ્રીમર કોયેળનની સ્થાનાનુાં લય કયુાં? ૧૯૫૧ ૧૯૫૪ ૧૯૫૫ ૧૯૫૬
C

18 જાશયેકે્ષત્રન ુએકભ કયુાં ? TISCO BHEL TVS ફધા
B

19 "નાનુાં તેટલુાં નભણુાં" આ વલધાન કનુાં છે ? ગાાંધીજી ડૉ. કુરયમન ડૉ. યાજનાયામણ ડૉ. સભુાખય
B

20 પ્યરેુળન વેડવવ કેટરા લયના અંતયે થામ છે. ૫ લય ૧૦ લય ૧૫ લય ૨૦ લય
B

21 છેલ્રી લસ્તીનીતી ક્ાાં લે જાશયે થઇ. ૧૯૫૦ ૧૯૭૦ ૧૯૯૦ ૨૦૦૦
D

22 ખેત ઉત્ાદનના વનમાંવત્રત ફજાયનુાં રક્ષણ વાંગ્રશ સવુલધા ઢય અને વાધન 
મકુલાની જગ્મા વધયાણની સવુલધા ખલુ્રી શયાજી પ્રથા

D

23 નાપેડ એ કૃવેદાળની કેલા પ્રકાયની ફજાય વ્મલસ્થા છે ? વશકાયી વાંગઠન વયકાયની ભાગરકી કોયેટ ભાગરકી ખાનગી ભશાજન 
વ્મલસ્થા C

24 કમ વલસ્તાય 'વેઝ' વલસ્તાય ગણામ. લટલા ઓઢલ ગાાંધીધાભ વલઠ્ઠર ઉદ્યગનગય
A

25 જાશયે વાશવનુાં એકભ નથી. BHEL GAIL IPCL I.O.C.
B

26 બાયતભાાં જાશયેવાશવની ટીકા ભાટે શુાં કશલેામ છે? ભખૂ્મા લરુ ધા શાથી જ ાંગરી પ્રાણી જ ાંગરી ઘડ
B

27 SLR નુાં આખુાં નાભ.
સ્ટેટ ગરસ્ક્લડટી 

યેવળમ સ્ટાટય ગરસ્ક્લડટી યેવળમ ળટય ગરસ્ક્લડટી 
યેવળમ

સ્ટેટયટુયી ગરસ્ક્લડટી 
યેવળમ D

28
બાયતીમ લસ્તીના ઈવતશાવભાાં ભશાબાજકનુાં લય ક્ાાં લયને કશલેાભાાં આલે 
છે?

૧૮૯૧ ૧૯૨૧ ૧૯૪૧ ૧૯૫૧
B

29 બાયતભાાં અેગક્ષત આયષુ્ટ્મદય કેટરા લય છે. (યનય મજુફ) ૫૮ લય ૬૧ લય ૬૫ લય ૫૦ લય
C
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30 બાયતભાાં કયુાં આવથિકકે્ષત્ર વોથી લધ ુયજગાયી યૂી ડ ેછે? ભેડયપેુક્ચાયીંગ વેક્ટય ઔદ્યગગક વેક્ટય વેલા કે્ષત્ર ખેતી કે્ષત્ર
C

31 NAFED નુાં આખુાં નાભ.

નેળનર એગ્રીકલ્ચય 
ક. ઓયેટીંલ 
ભાકેરટિંગ પેડયેળન

નેળનર એગ્રીકલ્ચય 
ફે્રભ ડીાટય ભેડટ

નન એગ્રીકલ્ચય 
પેડયેળન

નન એગ્રીકલ્ચયર 
પાંડ

A

32 વવળમર ઈકનભી ઝનની નીવત ક્ાાં લય જાશયે કયલાભાાં આલી શતી? એવપ્રર ૧૯૯૭ એવપ્રર ૨૦૦૦ એવપ્રર ૨૦૦૪ એવપ્રર ૧૯૯૧
B

33 એવળમાભાાં પ્રથભ એસ્તય પ્રવેવવિંગ ઝન ૧૯૬૫ભાાં ક્ાાં સ્થામ ? કચીન કાંડરા વલળાખાટ્ટનભ મુાંફઈ
B

34 નીચેનાભાાંથી ક્ાાં જાશયેકે્ષત્રના વાશવને 'નલયત્ન'ભાાં ગણલાભાાં આલે છે.
ઇન્ડડમન ઓઈર 

કોયેળન
નેળનર થભયર ાલય 

કોયેળન
રશડદુસ્થાન 
ેરરીમભ ઉયના તભાભને

D

35
મડૂી યકાણ ભમાયદા ૨૫ રાખથી લધ ુઅને ૫ કયડ સધુી લધભુાાં લધ ુશમ 
તે

ભેડયપેુક્ચરયિંગ 
ભાઈક્ર એડટયપ્રાઈઝ

ભેડયપેુક્ચરયિંગ સ્ભર 
એડટયપ્રાઈઝ

ભેડયપેુક્ચરયિંગ 
ભીરડમા 

એડટયપ્રાઈઝ
ભેડયપેુક્ચરયિંગ રાર્જ 

એડટયપ્રાઈઝ
B

36 નાના ામાના ઉદ્યગન મડૂી ઉત્ાદન ગણુત્તય ઓછ શમ છે. લધ ુશમ છે. ભાધ્મભ શમ છે. ઝીય શમ છે.
A

37 બાયતના કૃવકે્ષત્રના વલકાવભાાં ભાશાત્લાનુાં પ્રદાન શરયમાી ક્રાાંવત નાના ામાના ઉદ્યગ ગશૃઉદ્યગ શે્વતક્રાાંવત
A

38 રેડ યવુનમન એટરે લેાયીઓનુાં વગઠન ઉદ્યગનુાં વાંગઠન કાભદાય વાંગઠન
વયકાયી 

કભયચાયીઓનુાં 
વાંગઠન A

39 ક્ાાં વલસ્તાયને વેઝ વલસ્તાયને વેઝ વલસ્તાય ગણામ ? કાંડરા ભશવેાણા અભદાલાદ લાી
A

40 નલી અધગગક નીવત કમાયે અભરભાાં આલી ? ૧૯૫૧ ૧૯૯૧ ૧૯૯૫ ૨૦૦૧
B


