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યનુિટ:-૧ 

1.  ભારતમાાં આયોજિપાંચિી સ્થાપિા ક્યા વર્ષમાાં થઇ ? 
    (અ) 1948        (બ) 1950         (ક)1951          (ડ) 1956  

 

2.  ભારતમાાં કઇ યોજિાથી ગરીબીિા પ્રશ્ન પર નવશરે્ ધ્યાિ અપાઇ  
    રહ્ુાં છે ? 
     (અ) બીજી       (બ) ત્રીજી         (ક) પાાંચમી        (ડ) સાતમી 
 

3.  ભારતે આયોજિમાાં કેવા અથષતાંત્રિો સ્વીકાર કયો છે ? 
     (અ) મડૂીવાદ                    (બ) સામ્યવાદી                                                                      
     (ક) લોકશાહી                    (ડ) નમશ્ર અથષતાંત્ર 

 

4.  ભારતમાાં િવી આનથિક િીનતમાાં કોિે વધ ુમહત્વ અપાયુાં છે ? 
    (અ) ખાિગીકરણ                (બ) ઉદારીકરણ 
    (ક) વૈનિકીકરણ                  (ડ) ત્રણેય 
 

5. ભારતે નવકાસ માટે કોનુાં મોડલૅ  સ્વીકાયુષ છે ? 
   (અ) પ્રો . મહાલિોબબસનુાં નવકાસ મોડલૅ 

   (બ) ગાાંધીયિ નવકાસ મોડલૅ 

   (ક) PURA નુાં િવુાં ગાાંધીયિ મોડલૅ 

   (ડ) એક પણ િહી 
 

6. ભારતમાાં 2011 – 12 િી ભાવ સપાટીએ 2016 – 17 માાં GDP  વદૃ્ધિ દર  



   કેટલો છે ? 
   (અ) 7.8%        (બ) 7.1%        (ક) 7.2%        (ડ) 7.6%  
 

7. ભારતમાાં આયોજિિા છ દાયકાિે અંતે 2011 – 12 માાં કેટલા હકેટર  
   જમીિ નસિંચાઇ હઠેળ છે ? 
   (અ) 22.6 નમબલયિ હકેટર         (બ) 66 નમબલયિ હકેટર          
   (ક) 88 નમબલયિ હકેટર            (ડ) 99 નમબલયિ હકેટર          
 

8. ભારતમાાં GDCF િો દર 2016 – 17 માાં કેટલો છે ? 
   (અ) 34.3%        (બ) 34.8%        (ક) 29.5%        (ડ) 25% 

 

9. ભારતિી વતષમાિ રાષ્ટ રીય આવકમાાં ક્યા ક્ષેત્રિો હહસ્સો સૌથી વધ ુછે ? 
   (અ) ખેતી      (બ) ઉધોગ      (ક) સેવા       (ડ) એક પણ િહી  
 

10. ભારતિી વતષમાિમાાં ક્યા ક્ષેત્રિો રોજગારીમાાં સૌથી વધ ુહહસ્સો છે ? 
    (અ) ખેતી      (બ) ઉધોગ      (ક) સેવા       (ડ) વેપાર  
 

11. તેંડુલકર સનમનતિી ગણતરી પિનત મજુબ ભારતમાાં 2009 – 10 માાં 
     કેટલા ટકા વસ્તી ગરીબી રેખા િીચે જીવે છે ? 
     (અ) 45%       (બ) 37.2%       (ક) 29.8%       (ડ) 27.1%  
 

12. NSSO િા 66 મા રાઉન્ડિી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાાં બરેોજગારી  
    વિૃી દર કેટલો છે ? 
    (અ) 5.5%         (બ) 6.6%         (ક) 7%         (ડ) 7.2% 

 

13. ભારતમાાં િવી આનથિક િીનત બાદ આનથિક સત્તાનુાં કેન્રીયકરણ કેવુાં  
     રહ્ુાં છે ? 
    (અ) વધ્યુાં છે      (બ) ઘટ્ુાં છે      (ક) સમાિ છે     (ડ) અનિનિત   
 

14. િવી આનથિક સધુારા બાદ કોનુાં મહત્વ વધ્યુાં છે ? 
    (અ) ખેત                         (બ) િાિા ઉધોગો 
    (ક) મોટા ઉધોગ ગહૃો             (ડ) મધ્યમ ઉધોગો  



 

15. િવી આનથિક સધુારા બાદ ભારાતિા નવકાસ દર કરતાાં રોજગારી 
    વિૃી દર કેવો રહ્યો છે ? 
    (અ) ઊંચો         (બ) િીચો         (ક) સમાિ         (ડ) મધ્યમ  
 

16. 2004 – 05 િી ભાવ સપાટીએ ભારતિી માથાદીઠ આવક 2012 – 13 
    માાં કેટલી હતી ? 
    (અ) 11,799       (બ) 24,143       (ક) 39,168       (ડ) 50000 

 

17. ભારતમાાં આયોજિિા પ્રથમ છ દાયકામાાં અિાજનુાં ઉત્પાદિ કેટલાાં  
     ગણુાં વધ્યુાં છે ? 
    (અ) બે ગણુાં      (બ) ચાર ગણુાં     (ક) પાાંચ ગણુાં     (ડ) સાત ગણુાં 
 

18. ભારતમાાં અત્યાર સધુીમાાં કેટલી યોજિા પણૂષ થઇ છે ? 
    (અ) 10           (બ) 11           (ક) 12             (ડ) 13 

 

19. ભારતમાાં િીનત આયોગિી સ્થાપિા ક્યારે થઇ ? 
    (અ) 2015       (બ) 2016        (ક) 2014          (ડ) 2018  
 

20. ભારે ઉધોગોિે અગ્રતા આપતી વ્યહૂરચિા કઇ પાંચવર્ીય યોજિામાાં 
     સ્વીકારાઇ ? 
    (અ) ત્રીજી         (બ) પ્રથમ        (ક) બીજી        (ડ) ચોથી  
 

21. બીજી પાંચવર્ીય યોજિામાાં કઇ બાબતોિે મહત્વ અપાયુાં હત ુાં ? 
    (અ) ગ્રામીણ નવકાસ               (બ) કૃનર્  નવકાસ 

    (ક) સેવાક્ષેત્ર                      (ડ) ઔધોબગક નવકાસ 

22. તેરમી પાંચવર્ીય યોજિાિો સમયગાળો ક્યો છે ? 
    (અ) 2012 – 2017             (બ) 2017 – 2022 

    (ક) 2016 – 2021              (ડ) 2018 – 2023  
 

 

 

                          



ANS 

 

1 (બ) 6 (બ)   11 (ક) 16 (ક) 21 (ડ) 
2 (ક)   7 (ક) 12 (બ) 17 (ક) 22 (બ) 
3 (ડ)   8 (ક) 13 (અ) 18 (ક) 
4 (ડ)  9 (ક) 14 (ક) 19 (અ) 
5 (અ)  10 (અ) 15 (બ)   20 (ક)  
 
 

 

1.  ભારતમાાં આયોજિપાંચિી સ્થાપિાનુાં વર્ષ . 
    (અ) 1950         (બ) 1951         (ક) 1952         (ડ) 1953 

 

2.  ભારતમાાં પ્રથમ પાંચવર્ીય યોજિાિા અમલિો આરાંભ ક્યારે થયો ? 
    (અ) 1950         (બ) 1951         (ક) 1952         (ડ) 1953  
 

3.  ભારતમાાં છેલ્લી પાંચવર્ીય યોજિા કઇ હતી ? 
    (અ) દસમી      (બ) અબગયારમી      (ક) બારમી      (ડ) તેરમી 
 

4.  ભારતમાાં બારમી પાંચવર્ીય યોજિા ક્યારે અંત પામી ? 
   (અ)2015          (બ) 2016          (ક)2017          (ડ) 2018  
 

5.  ભારતમાાં 1951 થી 2017િા ગાળા દરનમયાિ કુલ કેટલી પાંચવર્ીય 

    પાંચવર્ીય યોજિાઓ અમલમાાં રહી ? 
    (અ) દસ          (બ) અબગયાર          (ક) બાર         (ડ) તેર 

 

6.  ભારતમાાં આયોજિપાંચિા સ્થાિે કઇ સાંસ્થાિી સ્થાપિા થઇ છે ? 
    (અ) િીનત આયોગ                  (બ) િાણાપાંચ  
    (ક) લઘતુમ પાંચ                    (ડ) માિવનધકારપાંચ  
 



7.  ભારતમાાં િીનતઆયોગિી સ્થાપિા ક્યારે થઇ ? 
    (અ) 2014          (બ) 2015          (ક) 2016          (ડ) 2017 

 

8.  ભારતમાાં બીજી યોજિાિા આરાંભથી અપિાવવામાાં આવેલી વ્યહૂરચિા 
    કોણે તૈયાર કરી હતી ? 
    (અ) બી . આર . નશિોય              (બ) કે . એિ . રાજ 
    (ક) પી .સી . મહાલિોબબસ            (ડ) ડૉ .મિમોહિનસિંહ  
 

9.  ભારતમાાં બીજી યોજિાિા આરાંભથી અપિાવવામાાં આવેલી  
    વ્યહૂરચિામાાં ક્યા ક્ષેત્રિે અગ્રતા આપવામાાં આવી હતી ? 
    (અ) ખેતીક્ષેત્ર                    (બ) ઔધોબગક ક્ષતે્ર  
    (ક) સેવાક્ષેત્ર                     (ડ) આંતરમાળખ ુ
 

10.  ભારતમાાં બારમી પાંચવર્ીય યોજિાિો સમયગાળો દશાષવો . 
     (અ) 2010 – 15              (બ) 2011 – 16 
     (ક) 2012 – 17               (ડ) 2013 – 14 
   
 

 

                               ANS      
 

1 (અ) 6 (અ) 
2 (બ) 7 (બ) 
3 (ક) 8 (ક) 
4 (ક) 9 (બ) 
5 (ક) 10 (ક)  
 

    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  યનુિટ:-૨ 

1. ભારતમાાં આનથિક સધુારા ક્યા િાણાાંપ્રધાિ દ્વારા અમલમાાં મકુાયા ? 
   (અ) મિમોહિનસિંહ               (બ) પી . બચદમ્બરમ  
   (ક) અરૂણ જેટલી                 (ડ) યશવાંત નસિંહા 
 

2. ભારતમાાં આનથિક સધુારાિો અમલ િીચિેા ક્યા વર્ષથી શરૂ થયો ? 
   (અ) 1956        (બ) 1980        (ક) 1991         (ડ) 2001  
 

3. 1991િી િીનતમાાં જાહરેક્ષતે્ર માટે કેટલા ઉધોગો અિામત રખાયા ? 
    (અ) 18           (બ)6              (ક) 3              (ડ) 1 

 

4. 1991માાં કેટલા ઉધોગોિે બાદ કરતાાં પરવાિા રદ કરાયા ? 
   (અ) 6             (બ) 9             (ક) 3              (ડ) 1   
 

5. િવી આનથિક િીનતમાાં અગ્રતા ધરાવતા ઉધોગોમાાં ‘ફેરા’ હઠેળિી  
   કાંપિીમાાં નવદેશી શેર મડૂીિો ફાળો કેટલા ટકા રાખવાિી છૂટ અપાઇ ? 
   (અ) 25%          (બ) 51%          (ક) 75%          (ડ) 80% 

 

6. ભારતિી સ્વતાંત્રતા બાદ પ્રથમ ઔધોબગક િીનત ક્યા વર્ષમાાં જાહરે     
   કરાઇ ? 
   (અ) 1947         (બ) 1948          (ક) 1951          (ડ) 1956   
 

7. ભારતમાાં ‘ઉધોગ નવકાસ અિે નિયમિ’ િો ફાયદો ક્યા વર્ષમાાં ઘડાયો. 
   (અ) 1948         (બ) 1950          (ક) 1951          (ડ) 1956  
 



8. ભારતિી બીજી સત્તાવાર ઔધોબગક િીનત ક્યા વર્ષમાાં જાહરે કરાઇ ? 

   (અ) 1951           (બ) 1956          (ક) 1977          (ડ) 1991  
 

9. ભારતમાાં ‘કોમ્પીટીશિ એક્ટ’ િો અમલ ક્યા વર્ષથી શરૂ  થયો ? 
   (અ) 2002          (બ) 2007          (ક) 2009          (ડ) 2011  
 

10. િીચેિામાાંથી ક્યા એકટિો હતે ુબજારમાાં હરીફાઇિે પ્રમોટ કરવાિો છે. 
    (અ) ઉધોગ નવકાસ અિે નિયમિ             (બ) MRTP 

    (ક) કોમ્પીટીશિ                               (ડ)   એક પણ િહીં 
 

11. ભારતમાાં ક્યા વર્ષથી ઉધોગ ગહૃો માટેિી મહત્તમ અસકયામતોિી  
    રોકાણ મયાષદા દૂર કરાઇ છે ? 
    (અ) 1970         (બ) 1991           (ક) 2001         (ડ) 2014 

 

12. વતષમાિમાાં કયા બે દેશો વચ્ચે ‘વપેાર યિુ’ ચાલી રહ્ુાં છે ? 
    (અ) ચાઇિા અિે ય.ુએસ.એ          (બ) રનશયા અિે ય.ુએસ.એ  
    (ક) ભારત અિે ચાઇિા              (ડ) ચાઇિા અિે યરુોનપયિ દેશો 
 

13. IMFિા હરપોટષ મજુબ 2019માાં ભારતિો આનથિક નવકાસ દર કેટલો  
    રહવેાિી શક્યતા છે ? 
    (અ) 5.5%         (બ) 7.5%           (ક) 7.6%          (ડ) 9%  
 

14. ભારતમાાં GST િો અમલ ક્યા વર્ષથી શરૂ થયો ?  
    (અ) 2014         (બ) 2017        (ક) 2018        (ડ) 2019 

 

15. િાબાડષિી રચિા ક્યા વર્ષથી શરૂ થઇ ? 
    (અ) 1947         (બ) 1969        (ક) 1975        (ડ) 1982  
 

16. આઝાદી પહલેા જમીિદારોિા હાથમાાં કુલ ખેડાણ હઠેળિી જમીિિો  
    કેટલો ભાગ હતો ? 
    (અ) 25%         (બ) 34%           (ક) 43%          (ડ) 52% 

 



17. િીચેિામાાંથી ક્યા રાજ્યમાાં ખેડ હક્કનુાં સ ાંપણૂષ રક્ષણ અપાયુાં છે ? 
    (અ) ઉત્તરપ્રદેશ                       (બ) ગજુરાત  
    (ક) જમ્મ ુ– કશ્મીર                    (ડ) મહારાષ્ટ ર   
 

18. 1972માાં રાજ્યોિા મખુ્ય્પ્પ્રધાિોિી પહરર્દમાાં નસિંચાઇ વગરિી       
     જમીિમાાં કેટલા એકરિી ટોચ મયાષદા રાખવાનુાં સ્વીકારાયુાં છે ? 
   (અ) 10 થી 18        (બ) 27        (ક) 54       (ડ) એક પણ િહી 
 

19. જમીિિી ટોચ મયાષદાિા કાયદામાાંથી કોિે મકુ્ક્ત આપવામાાં આવી છે. 
    (અ) ચા – કોફીિા બગીચા              (બ) ધાનમિક રસ્ટ  
    (ક) ગૌશાળા                             (ડ) કોપોરેટ ક્ષતે્ર  
 

20. સધુારેલા બબયારણિા કાયષક્રમિો સૌથી વધ ુઅમલ કયા પાકમાાં થયો  
     છે ? 
    (અ) ઘઉં         (બ) તમાકુ         (ક) કપાસ         (ડ) શેરડી 
 

21. ભારતમાાં હકેટર દીઠ ખાતરિી વપરાશ આશરે કેટલા હકલોગ્રામ છે ?  
    (અ) 50          (બ) 90            (ક) 250           (ડ) 300 

 

22. ભારતમાાં આયોજિિા છ દાયકાિે અંત ેનસિંચાઇિી સગવડો હઠેળિા 
     નવસ્તારમાાં કેટલા ગણો વધારો થયો છે ? 
    (અ) બમણો                           (બ) ત્રણ ગણો       
    (ક) ચાર ગણો                         (ડ) પાાંચ ગણો 
 

23. ભારતમાાં 2011 – 12માાં કુલ વાવેતર હઠેળિી જમીિિા કેટલા ટકા  
     જમીિમાાં નસિંચાઇિી સગવડો હતી ? 
     (અ) 17%          (બ) 46.9%         (ક) 49.6%        (ડ) 71%  
 

24. સાયન્સ અિે ટેકિોલૉજી ભેગા કરવાિી ટેક્િોલૉજજકલ પૉબલસી ક્યા  
     વર્ષથી અમલમાાં મકુાઇ છે ? 
    (અ) 1958           (બ) 1983          (ક) 2003        (ડ) 2013  
 



25. 2013િી STI પૉબલસીમાાં ભારતિે 2020 સધુીમાાં નવિિી કેટલામી  
     વૈજ્ઞાનિક પાવર સત્તામાાં સ્થાિ આપવાનુાં ધ્યેય છે ? 
     (અ) બીજી         (બ) પાાંચમી         (ક) સાતમી       (ડ) દશમી 
 

26. ભારતમાાં િીચેિામાાંથી ક્યા રાજ્યમાાં કમ્્યટૂરિી વપરાશ ઉપર સૌથી  
     વધ ુધ્યાિ અપાયુાં છે ? 
     (અ) કણાષટક                          (બ) ગજુરાત  
     (ક) પનિમ બાંગાળ                    (ડ) મહારાષ્ટ ર  
 

27. સમગ્ર નવિમાાં સાંખ્ય્પયાિી દષ નષ્ટ ટ એ ઇન્ટરિેટિી વપરાશ કરિારામાાં  
     ભારતનુાં સ્થાિ ક્ુાં છે ? 
    (અ) પ્રથમ        (બ) દ્ધદ્વતીય         (ક) તતૃીય       (ડ) પાાંચમ ુ 
 

28. ભારતમાાં 2016 – 17માાં ઇલેકરોનિક વસ્તનુુાં ઉત્પાદિ મલૂ્ય કેટલા  
     બબબલયિ USD છે ? 
     (અ) 49.5         (બ) 42.8         (ક) 37.5           (ડ) 6.9 

 

29. ભારતમાાં ક્યા વર્ષિી STI પૉબલસીમાાં PPP િે મહત્વ અપાયુાં છે ? 
    (અ) 1958         (બ) 1983         (ક) 2003         (ડ) 2013  
 

30. ભારતમાાં ઇલેકરોનિક વસ્તિુી પ્રોજેકટેડ માાંગ 2023 – 24માાં બબબલયિ 
     ય ુ. એસ . ડોલરિી છે ? 
     (અ) 86.4         (બ) 222         (ક) 400           (ડ) 500  

ANS 
   

1 (અ) 6 (બ) 11 (બ) 16 (ક) 21 (બ) 26 (અ) 
2 (ક) 7 (ક) 12 (અ) 17 (અ) 22 (ક) 27 (બ) 
3 (બ) 8 (બ) 13 (બ) 18 (ક) 23 (બ) 28 (અ) 
4 (ક) 9 (ક) 14 (ક) 19 (ડ) 24 (ક) 29 (ડ) 
5 (બ) 10 (ક) 15 (ડ) 20 (અ) 25 (બ) 30 (ક)                      



1.  આનથિક સત્તાનુાં કેન્રીકરણ અિે ઇજારાશાહી અટકે એ હતેથુી રચાયેલો  
    કાયદો . . . 
   (અ) BIFE         (બ) MRTP         (ક) IIM         (ડ) IIT  

 

2.  1991થી કરેલા સધુારામાાં સમાવેશ  િહી પામતી પ્રહક્રયા . . .  
   (અ) ખાિગીકરણ                    (બ) ઉદારીકરણ 
   (ક) વૈનિકીકરણ                      (ડ) શહરેીકરણ 
 

3.  ભારતમાાં આનથિક િીનતઓમાાં મોટો પહરવતષિો ક્યા વર્ષથી અમલમાાં  
    આવ્યો ? 
    (અ) 1980         (બ) 1985         (ક) 1991         (ડ) 1995   
 

4.  1956િી ઔધોબગક િીનતમાાં જાહરેક્ષેત્ર માટે આરબક્ષત ઉધોગોિી સાંખ્ય્પયા. 
    (અ) 3             (બ) 6             (ક) 10            (ડ) 18  
 

5.  ભારતમાાં અંકુશો અિે નિયાંત્રણો ધટાડવાિી િીનતિો અમલ ક્યા દાયકા 
    દરનમયાિ શરૂ થઇ ગયો હતો ? 
    (અ) 1950 – ’60                (બ) 1960 – ’70  
    (ક) 1970 – ’80                 (ડ) 1980 –  ’90  
 

6.  આનથિક સધુારાિા ઘટકો કેટલા છે ? 
   (અ) 2             (બ) 3             (ક) 4               (ડ) 5     
 

 

7.  ખાિગીકરણિા માગો કેટલા છે ? 
    (અ) 2             (બ) 3             (ક) 4               (ડ) 5     
 

8.  1991િી ઔધોબગક િીનતમાાં જાહરેક્ષેત્ર માટે આરબક્ષત ઉધોગોિી સાંખ્ય્પયા.  
    (અ) 2             (બ) 3             (ક) 4               (ડ) 5    
 

9.  1991 – ’92 માાં ભારતમાાં આયાતજકાતોિો સરેરાસ દર કેટલો હતો ? 
    (અ) 60%         (બ) 65%          (ક) 72.5%         (ડ) 75.5%  
 



10.  1992 – ’93 થી 2001 – ’02 દરનમયાિ ભારતમાાં આનથિક સરેરાશ  
      વાનર્ ષક દર  
     (અ) 5%           (બ) 6%            (ક) 7%             (ડ) 8%  
 

                               
ANS      
 

     1 (બ) 6 (બ) 
2 (ડ) 7 (અ) 
3 (ક) 8 (બ) 
4 (ડ) 9 (ક) 
5 (ડ) 10 (બ)                

 

                               

         યનુિટ:-૩ 
 

 

1. િીચેિામાાંથી ક્યા દેશમાાં સમાવાય િાણાાંત ાંત્ર છે ? 
   (અ) ભારત         (બ) ફ્રાન્સ        (ક) ય ુ. કે.       (ડ) જમષિી  
 

2. ભારતિા સમવાયતાંત્રમાાં કાયષ ફાળવણીિી કેટલી યાદી છે ? 
   (અ) એક           (બ) બે            (ક) ત્રણ          (ડ) પાાંચ  
 

3. ભારતિા બાંધારણમાાં દર કેટલા વર્ે િાણાાંપ ાંચિી નિમણકૂ કરવી પડે  
    છે ? 
   (અ) બે            (બ) ચાર           (ક) પાાંચ          (ડ) સાત  
 

4. િાણાાંપ ાંચિી વતષમાિમાાં કયા નિમણકૂ કોણ કરે છે ? 
   (અ) વડાપ્રાધાિ                    (બ) રાષ્ટ રપનત  
   (ક) િાણાાંપ્રધાિ                    (ડ) ઉપરાષ્ટ રપનત 

 



5. િાણાાંપ ાંચિા સભ્યોિી લાયકાત કોણ િક્કી કરે છે ? 
   (અ) પાલાષમેન્ટ                    (બ) વડાપ્રાધાિ   
   (ક) િાણાાંપ્રધાિ                   (ડ) રાષ્ટ રપનત 

 

6. વતષમાિ (2018 – 19 )માાં કયા િાણાાંપ ાંચિી ભલામણો પ્રમાણેિી  
    વહચેણી અમલમાાં છે ? 
    (અ) 11            (બ) 12              (ક) 13              (ડ) 14 

 

7. ચૌદમાાં િાણાપાંચિા અઘ્યક્ષ કોણ છે ? 
   (અ) એ.એમ.ખશુરો                (બ) ડૉ . સી.રાંગરાજિ  
   (ક) ડૉ . વાય.વી.રેડ્ડી              (ડ) ડૉ . નવજય કેલકર 
 

8. કેન્રિી મહસેલૂી આવકિો વધમુાાં વધ ુકેટલા ટકા હહસ્સો રાજ્યોિે  
   રાન્સફર કરી શકાય છે ? 
   (અ) 38%         (બ) 40%         (ક) 45%          (ડ) 49% 

 

9. િીચેિામાાંથી ક્યા વેરાિી રકમ બબિ વહચેણીપાત્ર છે ? 
   (અ) આવકવરેા                 (બ) આબકારી જકાત  
   (ક) સરચાર્જ                    (ડ) GST  

 

10.  ભારતમાાં GST િો અમલ ક્યા વર્ષથી શરૂ થયો ?  
    (અ) 2015         (બ) 2016        (ક) 2017        (ડ) 2018 
 

11. િીચેિામાાંથી ક્યા રાજ્યિે સનવિસ ટેક્સમાાંથી હહસ્સો મળતો િથી ? 
    (અ) જમ્મ ુ– કશ્મીર                (બ) નસજક્કમ  
    (ક) મેઘાલય                       (ડ) આંધ્રપ્રદેશ  
 

12. િીચેિામાાંથી ક્યા રાજ્યિે કેન્્િા વહચેણીપાત્ર કરવેરાિી આવકમાાંથી 
    સૌથી વધ ુહહસ્સો મળે છે ? 
    (અ) બબહાર      (બ) મહારાષ્ટ ર      (ક) ઉત્તરપ્રદેશ      (ડ) ગજુરાત  
 

13. 2015 – 20િા સમયગાળામાાં વહચેણીપાત્ર કરવરેાિા ફાંડમાાંથી  



    રાજ્યોિે કેટલો હહસ્સો િાણાપાંચિી ભલામણ પ્રમાણે મળશે ? 
    (અ) 32%         (બ) 42%        (ક) 45%        (ડ) 50%    
 

14. ભારતમાાં આયોજિ પાંચિે સ્થાિે શેિી રચિા કરાઇ છે ? 
    (અ) િીનત આયોગ               (બ) કાયદા આયોગ 

    (ક) યોજિા આયોગ              (ડ) િાણાાં આયોગ 

 

15. સરકારે ક્યા િાણાપાંચિી ભલામણ સ્વીકારી કર માળખામાાં પહરવતષિ 
    કરવાિી યોજિા સ્વીકારી છે ? 
    (અ) 9             (બ) 10            (ક)12           (ડ) 13    
 

16. ચૌદમાાં િાણાપાંચ ેવહચેણીપાત્ર કરવરેાિી આવક રાજ્યો વચ્ચે  
    વહચેતા કેટલા ધોરણો ધ્યાિમાાં લીધા છે ? 
    (અ) બે           (બ) ત્રણ            (ક) પાાંચ        (ડ) સાત  
 

17. વહચેણીપાત્ર ફાંડિી રાજ્યો વચ્ચે ફાળવણી કરતી વખતે હાલ ક્યા  
     વર્ષિી વસ્તી  ધ્યાિમાાં લેવાય છે ? 

    (અ) 1951        (બ) 1971          (ક) 1991         (ડ) 2001  
 

18. ચૌદમાાં િાણાપાંચ ેરાજ્યો વચ્ચે વહચેણીપાત્ર ફાંડિી ફાળવણીમાાં કઇ  
     નવગતિે સૌથી વધ ુભાર આ્યો છે ? 
    (અ) વસ્તી                            (બ) નવસ્તાર 

   (ક) આવક અંતર                      (ક) ભૌગોબલક ફેરકાર   
 

19. િીચેિામાાંથી ક્યા રાજ્યિે કેન્્િા વહચેણીપાત્ર કરવેરાિી આવકમાાંથી 
    ચૌદમાાં િાણાપાંચેિી ભલામણ પ્રમાણે સૌથી ઓછો હહસ્સો મળે છે ?   
   (અ) નસજક્કમ                       (બ) જમ્મ ુ– કાશ્મીર 
   (ક) િાગાલેન્ડ                     (ડ) મેઘાલયા  
 

20. ચૌદમાાં િાણાપાંચ ે2015 – 20િા સમયગાળામાાં કેટલા રાજ્યોિે  
     મહસેલૂી ગ્રાન્ટ ચકુવવાિી ભલામણ મળે છે ? 
     (અ) િવ         (બ) અબગયાર         (ક) બાર         (ડ) તેર  



 

21. ચૌદમાાં િાણાપાંચિેી ભલામણો મજુબ મહસેલૂી ગ્રાન્ટમાાં સૌથી વધ ુ 
    રકમ કયા રાજ્યિે મળે છે ? 
    (અ) જમ્મ ુ– કાશ્મીર               (બ) હહમાચલપ્રદેશ  
    (ક) િાગાલેન્ડ                     (ડ) મેઘાલયા 
 

22. આપનત વહીવટિા માળખામાાં ક્યારથી પહરવતષિ આવ્યુાં છે ? 
     (અ) 2001         (બ) 2005          (ક) 2007         (ડ) 2011        
 

23. સ્થાનિક સરકારોિી ગ્રાન્ટમાાં સૌથી વધ ુગ્રાન્ટ કોિે ફાળવી છે ? 
     (અ) ગ્રામ પાંચાયત                   (બ) મ્યનુિનસપાબલટી 
     (ક) સ્થાનિક સ્વરાજ્યિી સાંસ્થા        (ડ) કેન્્શાનસત નવસ્તારોિ ે
 

24. ચૌદમાાં િાણાપાંચ ેરાજ્યોિે તેમિી GSDPિા કેટલા ટકા સધુી મહસેલૂી 
     ખાધ નિયાંનત્રત રાખવા સચૂવ્યુાં છે ? 
     (અ) 2%           (બ) 2.5%           (ક) 3%           (ડ) 4%   
 

25. આપનત્ત વહીવટ માટે કેન્ર ેક્ુાં ફાંડ ઊભુાં કયુું છે ? 
   (અ) C.R.F      (બ)  NFCR       (ક)  NDRF      (ડ) એક પણ િહી    
 

26. ઇન્ટર સ્ટેટસ કાઉક્ન્સલિા અધ્યક્ષ તરીકે કોણ હોય છે ? 
    (અ) ઉપરાષ્ટ રપનત                  (બ) વડાપ્રધાિ  
    (ક) રાષ્ટ રપનત                      (ડ) ગહૃપ્રધાિ    
 

27. ભારતમાાં કેન્રિા કાયોિી યાદીમાાં કેટલી બાબતો સમાવાઇ છે ? 
    (અ) 97           (બ) 66           (ક) 47           (ડ) 79  
 

28. િીચેિામાાંથી કઇ બાબત રાજ્યિી યાદીમાાં િથી ? 
     (અ) આરોગ્ય                (બ) ન્યાયતાંત્ર  
     (ક) સાંરક્ષણ                  (ડ) પોલીસતાંત્ર  
 



29. GSTિો અમલ બાંધારણિા કેટલામા સધુારાથી થયો છે ? 
     (અ) 118          (બ) 120           (ક) 121           (ડ) 122  
 

30. ભારતમાાં GSTિો અમલ ક્યા રાજ્યમાાં થયો િથી ? 
    (અ) જમ્મ ુ– કાશ્મીર                (બ) મેઘાલયા 
    (ક) પનિમ બાંગાળ                  (ડ) નસજક્કમ  
 

31. GSTમાાં ક્યા કરવરેાિો સમાવેશ થતો િથી ? 
    (અ) સનવિસ ટેક્ષ                (બ) એકસાઇઝ ડયટુી  
    (ક) આવકવરેો                 (ડ) વેટ  
 

32. િીચેિામાાંથી કઇ નવગત GSTિા કાયષક્ષતે્ર બહારિી છે ? 
     (અ) એકસાઇઝ ડયટુી             (બ) પેરોલ  
     (ક) વેટ                           (ડ) મિોરાંજિ કર  
 

33. GSTિો કાયદો કયા રાષ્ટ રપનતિા સમયમાાં પસાર થયો ? 
     (અ) પ્રણવ મખુરજી                (બ) અબ્દુલ કલામ 
     (ક) વી . વી . ગીરી                (ડ) રામિાથ કોનવિંદ  
 

34. પાંદરમા િાણાાંપ ાંચિી નિમણકૂ ક્યારે થઇ  
     (અ) િવે . 2018              (બ) હડસે . 2016   
     (ક) િવે . 2017               (ડ) ઑગષ્ટ ટ . 2018 
 

35. પાંદરમા િાણાાંપ ાંચિા અઘ્યક્ષ કોણ છે ? 
   (અ) ડૉ . એ.એમ.ખશુરો                   (બ) ડૉ . આહલવુાબલયા 
   (ક) ડૉ . સી.રાંગરાજિ                     (ડ) એિ.કે.નસિંહ  
 

 

                         ANS 
  

 1 (અ) 6 (ડ) 11 (અ) 16 (ક) 21 (અ) 26 (બ) 31 (અ) 
 2 (ક) 7 (ક) 12 (ક) 17 (બ) 22 (બ) 27 (અ) 32 (બ) 



  3 (ક) 8 (અ) 13 (બ) 18 (ક) 23 (અ) 28 (ક) 33 (અ) 
  4 (બ) 9 (ક) 14 (અ) 19 (અ) 24 (ક) 29 (ડ) 34 (ક) 
  5 (અ)  10 (ક) 15 (બ) 20 (બ) 25 (ક) 30 (અ) 35 (ડ) 

 

1.  ભારતમાાં આનથિક સધુારા નવનધસર ક્યારે અમલમાાં આવ્યા ? 
    (અ) 1985        (બ) 1990        (ક) 1991        (ડ) 1992  
 

2. ભારતમાાં િવી ઔધોબગક િીનતિી સત્તાવાર જાહરેાત ક્યારે થઇ ? 
    (અ) 1956        (બ) 1965       (ક) 1985        (ડ) 1991  
 

3.  ભારત સરકારે કૃનર્ િીનતિી જાહરેાત ક્યારે કરી ? 
    (અ) 2000       (બ) 2001       (ક) 2002        (ડ) 2003 
 

4.  ભારતમાાં િવી ટેકિોલૉજી પર આધાહરત ખેતનવકાસિો કાયષક્રમ ક્યારે  
    અમલમાાં આવ્યા ? 
    (અ) 1960        (બ) 1966        (ક) 2002        (ડ) 2003 
 

5.  િવી ખેતનવકાસિી વ્યહૂરચિાનુાં વકૈલ્લ્પક િામ  
    (અ) િેત ક્રાાંનત                    (બ) ગલુાબી ક્રાાંનત 

    (ક) હહરયાળી ક્રાાંનત                (ડ) આમલૂ ક્રાાંનત  
 

6.  ઇજારાશાહી નિયાંત્રણિો કાયદો  
    (અ) BIFR        (બ) MRTP        (ક) BBC        (ડ)  FERA  
 

7.  કૉક્મ્પટીશિ કનમશિિી રચિા ક્યારે થઇ ? 
    (અ) 2000         (બ) 2001         (ક) 2002          (ડ) 2003 

 

                               ANS      
 

      1 (ક) 5 (ક) 
 2 (ડ) 6 (બ) 



 3 (અ) 7 (ડ) 
 4 (બ)  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

યનુિટ:-૪ 

 

 

1. િાણાિા જથ્થા અિે વ્યાજિા દર અંગિેી િીનત કઇ િીનત છે ? 
   (અ) વહીવટી                     (બ) િાણાકીય                           
   (ક) રાજકોનર્ ય                    (ડ) માળખાકીય   
 

2. 2005થી ભારતમાાં બેન્ક રેટ કેટલો છે ? 
   (અ) 5%             (બ) 6%            (ક) 7%             (ડ) 9% 

 

3. 2018માાં સરકારનુાં જાહરે ખચષ GDPિા કેટલા ટકા છે ? 
   (અ) 20.327%      (બ) 25.327%       (ક) 27.327%     (ડ) 28%    
 

4. ફુગાવો િીચેિામાાંથી કયા વગષ માટે ફાયદાકરક છે ? 
   (અ) કામદાર        (બ) ઉત્પાદક       (ક) ગરીબ       (ડ) લેણદાર 

 

5. ફુગાવાિી નિકાસ પર કેવી અસર થાય છે ? 
   (અ) પ્રનતકૂળ        (બ) અનકુૂળ        (ક) શનૂ્ય       (ડ) અનિનિત  
 



6. ભારતમાાં વતષમાિમાાં ક્યા વર્ષિે પાયાનુાં વર્ષ ગણી WPI માપવામાાં  
   આવે છે ? 
   (અ) 1950 – 51                  (બ) 1960 – 61  
   (ક) 1993 – 94                   (ડ) 2004 – 05  
 

7. ભારતમાાં િીચેિામાાંથી કઇ પાંચવર્ીય યોજિામાાં ભાવોિી ક્સ્થનત સૌથી 
    વધ ુબગડી હતી ? 
   (અ) પ્રથમ         (બ) દ્ધદ્વતીય         (ક) તતૃીય         (ડ) ચોથી  
 

8. ભારતમાાં િીચેિામાાંથી ક્યા વર્ષમાાં  પ્રાયમારી વસ્તિુો ભાવ વધારો  
   સૌથી વધ ુછે ? 
   (અ) 2007 – 08                    (બ) 2009 – 10  
   (ક) 2010 – 11                      (ડ) 2011 – 12  
 

9. િીચેિામાાંથી ક્ુાં પહરબળ માાંગ પ્રેહરત ભાવ વઘારામાાં સમાનવષ્ટ ટ થતુાં  
    િથી ? 
   (અ) સરકારી ખચષ                   (બ) ખાધ પરુિણી  
   (ક) કાળુ િાણુાં                       (ડ) િીચુાં ઉત્પાદિ  
 

10. ભારતમાાં GDP વદૃ્ધિ દર કરતાાં િાણાાંિા પરુવઠાિો વદૃ્ધિ દર કેવો  
     રહ્યો છે ? 
    (અ) વધ ુ       (બ) ઓછો        (ક) સરખો        (ડ) અનિનિત  
 

11. 2017િા વર્ષમાાં ભારતમાાં િાણાાંિા પરુવઠા વદૃ્ધિિો દર કેટલો હતો ? 
    (અ) 12.5%        (બ) 15.7%        (ક) 21.9%        (ડ) 29.1%  
 

12. ભારતમાાં છેલ્લી (2011) સત્તાવાર વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે 2001-2011  
    માાં વાનર્ ષક સરેરાશ વસ્તી વદૃ્ધિિો દર કેટલો છે ? 
    (અ) 2.5%         (બ) 1.93%         (ક) 1.64%        (ડ) 1.31%    
 



13. ભારતમાાં 2017 થી ક્યા સ્વરૂપિી િવી ચલણી િોટો ચલણમાાં આવી 
    છે ? 
   (અ) 500 િી      (બ) 100 િી       (ક) 2000 િી       (ડ) 50 િી 
 

14. ભારતમાાં ભાવ વધારા માટે ક્ુાં પહરબળ જવાબદાર છે ? 
    (અ) િાણાાં પરુવઠા વદૃ્ધિિો ઊંચો દર        (બ) કાળુાં િાણુાં 
    (ક) સાંઘરાખોરી                              (ડ) ઉપરોક્ત ત્રણેય 
 

15. ભારતમાાં ભાવ વધારામાાં સૌથી વધ ુક્યા વગષિે સહિ કરવુાં પડયુાં છે ? 
    (અ) ઉત્પાદક                                  (બ) વેપારી 
    (ક) વ્યાજ્િી આવક પર િભતા લોકો          (ડ) અનધકારી 
 

16. ભારતમાાં 1991િી િવી આનથિક િીનત બાદ આવકિી અસમાિતામાાં 
    ક્ુાં વલણ રહ્ુાં છે ? 
   (અ) વધવાનુાં        (બ) ઘટવાનુાં       (ક) ક્સ્થર       (ડ) અનિનિત 

 

17. ભાવો અિે િાણાાંિા મલૂ્ય વચ્ચે કેવો સાંબાંધ છે ? 
    (અ) સીધો          (બ) ઊલટો         (ક) ક્સ્થર       (ડ) અનિનિત  
 

18. ભારતમાાં ક્યા વર્ષથી હરઝવષ બેંક બેંક રેટમાાં સતત ઘટાડો કરવાિી િીનત 
હરઝવષ  
    બેંકે અપિાવી છે ? 
    (અ) 1991          (બ) 1996           (ક) 1997         (ડ) 2005 

 

19. 1962િા સધુારા પ્રમાણે હરઝવષ બેંક , વેપારી બેંકો પાસે તેમિી કુલ  
     થાપણોિા વઘમુાાં વધ ુકેટલા ટકા રોકડ અિામત મકુાવી શકે છે ? 
    (અ) 3%           (બ) 15%            (ક) 17%           (ડ) 20%  
 

20. હરઝવષ બેંકે ક્યા વર્ષથી કે્રહડટ ઓથોરાઇઝેશિ સ્કીમ િાબદુ કરી છે ? 
     (અ) િવેમ્બર , 1965             (બ) ઓક્ટો. , 1988  
     (ક) હડસેમ્બર , 1989              (ડ) િવેમ્બર , 1991 
 



21. ફુગાવા દરનમયાિ િાણાાંનુાં મલૂ્ય અિે ભાવ સપાટી કઇ હદશામાાં વધે છે 

    (અ) નવરુદ્ધધ્િી હદશામાાં           (બ) એક જ હદશામાાં 
    (ક) સમાાંતર                      (ડ) એકસરખી 
 

22. ફુગાવા દરનમયાિ આયાતો ...... 
    (અ) ઘટે છે      (બ) વધે છે       (ક) ક્સ્થર રહ ે      (ડ) બાંધ થાય  
 

23. ફુગાવા દરનમયાિ નિકાસો ........ 
    (અ) વધે છે       (બ) ક્સ્થર રહ ે      (ક) બાંધ થાય     (ડ) ઘટે છે       
 

24. િીચેિા પૈકી ક્યા વગષ માટે ફુગાવો ફાયદાકારક નિવડે છે ? 
    (અ) ગરીબો      (બ) કામદાર       (ક) સાંગ્રહખોર      (ડ) લેણદાર  
 

25. ફુગાવા નવરોધી િાણાકીય િીનતનુાં સાધિ જણાવો . 
     (અ) જાહરેખચષ                   (બ) જાહરે દેવુાં 
     (ક) કરવરેા                      (ડ) બેંક રેટ  
 

26. િીચેિા પૈકી કઇ બાબત ફુગાવાિી ખોટી અસર દશાષવે છે ? 
     (અ) ઉત્પાદિ ઉપર નવપરીત અસર       
     (બ) ભાવમાાં સામાન્ય વધઘટ  
     (ક) આવકિી અસમાિતા વધી  
     (ડ) નવકાસમાાં અવરોધક  
 

                             ANS 

  

1 (અ) 6 (ડ) 11 (ક) 16 (અ) 21 (અ) 26 (બ) 
2 (બ) 7 (ક) 12 (ક) 17 (બ) 22 (બ) 
3 (ક) 8 (બ) 13 (ક) 18 (ક) 23 (ડ) 
4 (બ) 9 (ડ) 14 (ડ) 19 (બ) 24 (ક) 
5 (અ) 10 (અ) 15 (ક) 20 (બ) 25 (ડ)  



    
 

 

 

                                    
1.  ભારતમાાં છેલ્લુાં િાણાપાંચ ક્ુાં છે જેિી નિમણકૂ થઇ છે પણ એણે  
    અહવેાલ રજૂ કયો િથી ? 
    (અ) બારમુાં        (બ) તેરમુાં        (ક) ચૌદમુાં        (ડ) પાંદરમુાં  
 

2.  ભારતમાાં છેલ્લુાં િાણાપાંચ ક્ુાં છે જેિો અહવેાલ અત્યારે અમલમાાં છે ? 
    (અ) બારમુાં        (બ) તેરમુાં        (ક) ચૌદમુાં        (ડ) પાંદરમુાં  
 

3.  ભારતમાાં ચૌદમા િાણાપાંચિી નિમણકૂ ક્યારે થઇ ? 
     (અ) જાન્ય ુ. 2012                (બ) જાન્ય ુ. 2013   
     (ક) જાન્ય ુ. 2014                 (ડ) જાન્ય ુ. 2015 
 

4.  ચૌદમા િાણાપાંચિા અધ્યક્ષનુાં િામ આપો . 
     (અ) ડૉ . વાય .વી .રેડ્ડી            (બ) એ . એમ . ખશુરો 
     (ક) સી . રાંગરાજિ                 (ડ) જે . એમ . શેલત  
 

5.  ચૌદમા િાણાપાંચિી ભલામણો ક્યા સમયગાળાિે લાગ ુપડતી  
     ભાલામણો છે ? 
     (અ) 2015 – 2020                 (બ) 2010 – 2015  
     (ક) 2005 – 2010                  (ડ) 2000 – 2005  
 

6.   ભારતમાાં  કેન્ર – રાજ્ય વચ્ચે િાણાકીય સાંબાંધ અંગે કઇ વ્યવસ્થા  
      અપિાવવામાાં આવી છે ? 
     (અ) એકતાંત્રી િાણાતાંત્ર            (બ) સમવાયી િાણાતાંત્ર 

     (ક) લોકશાહી િાણાતાંત્ર             (ડ) એકહથ્થ ુિાણાતાંત્ર 

 

7.  ભારતમાાં  કેન્રથી રાજ્યો તરફ િાણાાંિી હરેફેર કઇ સાંસ્થાિી ભલામણો 
    મજુબ થાય છે ? 



     (અ) આયોજિપાંચ                (બ) િાણાપાંચ 
     (ક) ચ ૂાંટણી પાંચ                   (ડ) બહુમતી પાંચ 
 

8.  સામવાયી િાણાતાંત્રમાાં કેન્ર – રાજ્ય વચ્ચે કઇ બાબત અંગે વહચેણી  
    થાય છે ? 
    (અ) આવકિા સ્રોતો                 
    (બ) ખચષિી જવાબદારીઓ 
    (ક) આવકિા સ્રોતો અિે  ખચષિી જવાબદારીઓ 

    (ડ) એક પણ િહી  
 

9.  ભારતમાાં કેન્રથી રાજ્યો તરફ ક્યા માગો દ્વારા િાણાાંિી હરેફેર થાય છે. 
    (અ) કેન્્િી કરઊપજમા રાજ્યોિી ભાગીદારી 
    (બ) અનદુાિ 
    (ક) લોિ 
    (ડ) બધા જ  
 

10.  પાંદરમા િાણાપાંચિી નિમણકૂ ક્યારે થઇ છે ? 
     (અ) િવે . 2016              (બ) િવે . 2017 
     (ક) િવે . 2018               (ડ) િવે . 2019 
 

11.  પાંદરમા િાણાપાંચિા અધ્યક્ષનુાં િામ . 
     (અ) શનશકાન્તદાસ            (બ) એિ . કે . નસિંહ  
     (ક) અશોક લહરી              (ડ) અરનવિંદ મહતેા 
 

12.  પાંદરમા િાણાપાંચિી ભાલામણો ક્યા સમયગાળાિે આવરી લેશે ? 
     (અ) 2010 – 2015            (બ) 2015 – 2020 
     (ક) 2020 – 2025             (ડ) એક પણ િહી                            

                               ANS      
 

    1 (ડ)  6 (બ) 11 (બ) 
2 (ક) 7 (બ) 12 (ક) 



3 (બ) 8 (ક) 
4 (અ) 9 (ડ) 
5 (અ) 10 (બ)                

          
 
 

 

 


