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1.  કોઇ પણ દેશિા નિદેશ િેપારિો નિકાસ જાણિા શેિી જાણકારી 
    જરુરી છે ? 
   (અ)  આયાત - નિકાસિા  કદિો ફેરફાર 
   (બ)  કુલ નિશ્વ િેપારન ુકદ 
   (ક)  રાષ્ટ રીય આિકમાાં નિદેશ િેપારિો હિસ્સો  
   (ડ)  આપેલ બધા જ 

 

2.  ચોથી પાંચિસીય યોજિા ક્યા િર્ષમાાં િપેાર તલુામાાં પરુાાંત જોિા  
    મળી િતી . 
    (અ)  પ્રથમ  િર્ષમાાં             (બ)  ત્રીજા િર્ષમાાં   
    (ક)   ચોથા  િર્ષમાાં              (ડ)  પાાંચમા  િર્ષમાાં 
 

3. ભારતિા નિદેશ િપેારિા આયાતિા પ્રમાણિે ક્ુાં પહરબળ સૌથી  
િધ ુઅસર કરે છે ? 
(અ)  POL                    (બ)  ખેત પેદાશ  
(ક)  મોજ્શોખિી િસ્ત ુ        (ડ)  મશીિરી 
 

4. ભારતિા િતષમાિ નિદેશ િેપારમાાં ક્યા ક્ષતે્રિી કામગીરી પરુાાંતિાળી 
રિી છે . 
(અ)  ખેતી ક્ષેત્ર              (બ)  ઉધોગ ક્ષેત્ર  
(ક)   સેિા ક્ષેત્ર              (ડ)   એક પણ િિીં 
 



  5.  ભારતિી GDP માાં 2014 માાં નિદેશ િેપારિો હિસ્સો કેટલો છે ? 
      (અ)  12%                     (બ)  38.3% 
      (ક)   33.8%                   (ડ)  40% 
 

6. 2011 િી સરખામણીમાાં ભારતિી GDP િા સદભષમાાં 2014 માાં નિદેશ 

િેપારિો હિસ્સો કેિો છે ? 
(અ)  િધ્ધો                   (બ)  ઘટયો 
(ક)   સમાિ                  (ડ)   અનિનિત  
 

7. એક અંદાજ પ્રમાણે 2014-15 માાં નિશ્વિા કુલ િેપારમાાં ભારતિો  
હિસ્સો કેટલો રહ્યો છે ? 
(અ)  1%                     (બ) 1.5% 
(ક)   2.7%                   (ડ) 3% 
 

8. ભારતિી નિકાસોમાાં ચા , કોફી , શણ , કાપડ , ચામડુાં જેિી   
પરાંપરાગત િસ્તિુો હિસ્સો કેટલો રહ્યો છે ? 
(અ) િધ્યો છે                (બ) ઘટયો છે  
(ક)  સમાિ છે               (ડ)  અનિનિત  
 

9. ભારતિા નિદેશ િપેારમાાં 1960-61 િી સરખામણીમાાં 2014-15 માાં   
કઇ િસ્તિુો ટકાિારી હિસ્સો સૌથી િધ ુછે ? 
(અ) ખેત પેદાશો             (બ) કાચી ધાત ુઅિે ખનિજો 
(ક)  ઉત્પાહદત િસ્તઓુ       (ડ)  સેિાઓ 
 

10. ભારતિી નિકાસોિે મખુ્યત્િે કેટલા નિભાગમાાં િગીકૃત કરાઇ છે ? 

(અ) બે                       (બ) ત્રણ  
(ક) ચાર                      (ડ)  છ  
 

11. ભારતિી કુલ આયાતોમાાં ખાધ િસ્તઓુિો તકાિારી હિસ્સો 2014- 



15 માાં કેટલો છે ? 
(અ) 19.1%                   (બ) 12.9% 
(ક)  11.9%                   (ડ)  3.9% 
 

12. ભારતિા નિદેશ િેપારમાાં ક્યા દેશેિો ટકાિારી હિસ્સો સૌથી િધ ુછે ? 
      (અ)  એનશયા                 (બ)  યરુોપ 
      (ક)   લેહટિ અમેહરકા         (ડ)  િોથષ અમેહરકા 
 

13.  1987-88 બાદ ક્યા દેશોમાાં આપણી નિકાસો અિે આયાતોમાાં ટકાિારી            
હિસ્સો ઘટયો છે ?  

      (અ) OPEC                              (બ)  OECD 

(ક)  એનશયાિા                (ડ) લેહટિ અમેહરકા 
 

14.  1960-61 માાં ભારતિી કુલ નિકાસમાાં ઇંગ્લેન્ડિો હિસ્સો 16% િતો  
(અ) 6.5%                    (બ) 4% 
(ક)  3%                      (ડ)  2% 
 

15.   1960-61 માાં ભારતિી કુલ નિકાસ કમાણીમાાં USA િો હિસ્સો 16%  
   િતો , તે ઘટીિે 2014 -15 માાં  
    (અ) 12.7%                 (બ)  18.6% 
    (ક)  4.9%                  (ડ)  13.7% 
 

16.  2014-15 માાં ભારતિી USA સાથેિી િેપાર તલુા કેિી છે ? 
     (અ) ખાધિાળી              (બ) પરુાાંતિાળી  

  (ક)  સમતોલ                 (ડ) અનિનિત  
 

17.   2014-15 માાં OPEC િા ક્યા દેશ સાથે આપણો નિપારિો હિસ્સો  
    સૌથી મિત્િિો છે ? 
     (અ) UAE                    (બ)  ઇન્ડોિેનશયા 
     (ક)  ઇરાક                    (ડ)  ઇરિ  



 

18.  60 િા દાયકામાાં ભારતિા નિદેશ િપેારમાાં રનશયા અિે પિૂષ    
   યરુોપિા સામ્યિાદી દેશોિો હિસ્સો કેિો િતો ?  
   (અ)  સ્સ્થર                   (બ)  િધ્યો 
   (ક)  ઘટયો                    (ડ)  અનિનિત  
 

19.  1987 – 88 િી સરખમણીમાાં ક્યા દેશોિો 2014-15 માાં ભારતિા  
   નિદેશ િેપારમાાં ટકાિારી હિસ્સો  કેિો ઘટયો છે ?  
   (અ) OPEC                              (બ)   OECD  
   (ક) આહિકા                    (ડ) નિકાસમાિ  
 

20.  ભારતિા નિદેશ િેપારમાાં સૌથી મોટુાં સ્થાિ ક્યા દેશેનુાં છે ? 
      (અ) એનશયા                  (બ)  યરુોપ 
      (ક)  આહિકા                  (ડ)  િોથષ અમેહરકા 
 
21.  નિદેશ િેપાર િીનતિે બીજા ક્યા િામે ઓળખાિામાાં આિે છે ? 
     (અ) આંતહરક િપેાર િીનત       (બ)  િેપાર િીનત  

  (ક)  એકઝીમ                    (ડ)  સેિા િીનત   
 

22.  ભારતિા નિકાસ િપેારિે િેગ આપિામાાં સૌથી મિત્િિો ફાળો              
કોિો છે ?  

   (અ) મિાલિોબબસ કનમટી        (બ)  મદુલીયાર કનમટી 
   (ક)  આબબદ કનમટી              (ડ)  રાંગરાજિ કનમટી              

 

23.  ભારતિી નિદેશ િેપાર િીનતમાાં અસરકારક ઉદાિરણ લાિિાિો 
     પ્રથમ પ્રયાસ કઈ સરકાર દ્રારા થયો છે ?  
     (અ) િેિરુ સરકાર               (બ)  ઈન્ન્દરા સરકાર  
     (ક)  રાજીિ ગાાંધીિી સરકાર    (ડ)  મોદી સરકાર  
 

24.  ભારતમાાં ક્યા િશષથી અલગ અલગ આયાત અિે નિકાસ િીનતિે   



     સ્થાિે ,સાંયકુ્ત રીતે આયાત-નિકાસ િીનત જાિરે કરાઈ ?  
  (અ) 1980                     (બ) 1985  
  (ક)  1991                      (ડ) 2000 
 

25.  ભારતિો 2008-2009 માાં નિદેસ િપેારમાાં હિસ્સો કેટલો છે ?  
     (અ) 0.8%                    (બ) 1.0%  
      (ક) 1.64%                    (ડ) 2% 

26. 1 એનપ્રલ , 2015 િી જાિરે કરેલ નિદેસ િપેાર િીનતિે આધારે 

      નિકાસ ગ્રિુોિે સ્ટેટસ િોલ્ડર માટે કેટલી કેટેગહરમાાં િગીક્રુત કરાઈ 

      છે ?  
     (અ) બે                        (બ) ત્રણ  
     (ક)  ચાર                      (ડ) પાાંચ  
27. ભારતમાાં આયોજિિા શરુઆતિા  તબક્કામાાં સિાાઁગી ઔધોબગક  

નિકાસ માટે શેિી આિશ્યક્તા િતી ?  
(અ) આયાત અિેજીકરણ       (બ) આયાત – ઉદારીકરણ  
(ક)  નિકાસ પ્રોત્સાિિ           (ડ) એક પણ િિી  
 

28. ભારતમાાં કઈ સાલથી આયાત અિેજીકરણિે સ્થાિે આયાત  
ઉદારીકરણનુાં િેપાર િીનતમાાં મિત્િનુાં સ્થાિ અપાયુાં છે ?  
(અ) 1961                    (બ) 1971 
(ક)  1981                    (ડ) 1991  

 

29. નિકસતા દેશોિા ઔધોગીકરણિે મખુ્યત્િે ક્ુાં પહરબળ અિરોધે    છે ?  
(અ) ઈંિાસ્રક્ચર               (બ) જમીિ 
(ક)  શ્રમ                      (ડ)  યોજક  
 

   30.  િીચેિામાાંથી ક્યા દેશિો િેપારમાાં હિસ્સો સતત િધી રહ્યો છે ?  
        (અ) USA                    (બ)  જાપાિ  
        (ક) ચાઈિા                   (ડ) ભારત  
 



                              ANS 

 

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

1.  ભારતિા નિદેશ િેપારિી સમગ્રતયા રજૂઆત િીચે પૈકી એકમાાં થાય 

    છે ?  
    (અ) િેપારતલુા                 (બ) લેણદેણિી તલુા 
    (ક) એક્ક્ઝમ પોબલસી            (ડ) નિદેશી હ ૂાંહડયામણિી અિામત  
 

2.  ભારતિી લેણદેણિી તલુામાાં િીચેિા પૈકી એક પ્રકારિા વ્યિિારો     
   િોંધાય છે . 
   (અ) દષ શ્ય ભૌનતક િસ્તિુા સોદાઓ  
   (બ) અદષશ્ય સેિાિા સોદાઓ  
   (ક) બાહ્યિા ફાંડફાળા અિે મડૂી સ્િરુપિા વ્્િિારો 
   (ડ) ઉપરિા પકૈી બધા  
 

3. જ્યારે દેશિી આયાતો,નિકાસ કરતાાં િધ ુિોય ત્યારે લેણદેણિી તલુાિી 
   સ્સ્થનત િીચે પૈકી એક થાય છે  
   (અ) પ્રનતકૂળ                 (બ) અનકુળૂ  
    (ક) સાંતબુલત                 (ડ) કોઈ અસર થતી િથી  
 
4. ભારતિી િેપારતલુા મોટાભાગિાાં િષ્ટ ષોોમાાં િીચે પૈકીિી એક અસર  
    થાય છે ?  
    (અ) પ્રનતકૂળ                 (બ) અનકુૂળ  



    (ક) સાંતબુલત                  (ડ) પુાંરાતિાળી  
 

5. પ્રનતકૂળ લણેદેણિી તલુામાાં િીચેિા પૈકી એક અસર થાય છે . 
    (અ) નિદેશી હ ૂાંહડયામણ િપરાય છે  
    (બ) નિદેશી દેવુાં િધે છે  
    (ક) ભારતીય રુનપયાનુાં નિદેશી મલૂ્ય સ્સ્થર કરિા લેણદેણિી તલુા  
         સાંતબુલત કરિી અનિિાયષ બિે છે  
    (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

6.  કોઈ પણ દેશિા નિદેશ િેપારિો સાંદભષ િીચે પૈકી એક સ્િરુપે રજૂ 
    થાય છે .  
    (અ) પ્રમાણ                 (બ) સ્િરુપ  
    (ક) હદશા                   (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

7.  ભારતિા આયાત-નિકાસિા સૌથી મોટા ભાગીદાર દેશો િીચે પૈકી 
     એક છે . 
     (અ)   OECD                  (બ) OPEC    

      (ક) અલ્પ નિકનસત દેશો        (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા   
 

8.  ભારતિી છેલ્લે જાિરે થયલેી આયાત-નિકાસિીનતિો સમયગાળો  
    િીચે પૈકી  એક છે . 
    (અ) 2019 – ’20               (બ) 2015 – ’20  
    (ક) 2020 – ’25                (ડ) 2018 – ’23  
 

9. ભારતિા નિદેશ િપેારનુાં કેિાલાઈઝેશિ એટલે આયાત-નિકાસ  
    િીચે પૈકી  એક મારફત કરિાિી વ્યિસ્થા . 
    (અ) IIFT   દ્દ્રારા  
    (બ) િાબણજ્ય માંત્રાલય  દ્દ્રારા                     
  (ક) STC  અિે  MMTC  જેિા સરકારી કોપોરેશિ દ્દ્રારા 
  (ડ) નિકાસ પ્રોત્સાિિ કાઉંનસલ અિે કોમોહડટી બોડષઝ  દ્દ્રારા 



 

10. ખેતપેદાશિા નિદેશ િેપાર માટે િીચે પૈકી  એક  સમયગાળામાાં 
     કરિામાાં આવ્યુાં . 
     (અ) SEZ                          (બ) AEZ 

        (ક) STP                         (ડ) BTP   
11.  ભારતમાાં 1947 પછી રુનપયાનુાં અિમલૂ્યિ  િીચે પૈકી  એક  
    સમયગાળામાાં કરિામાાં આવ્યુાં . 
    (અ) 1949                 (બ) 1966 
    (ક)  1991                  (ડ)  ઉપરિા પૈકી બધા   
12. 1991 માાં કરાયેલ રુનપયાનુાં અિમલૂ્યિનુાં પ્રમાણ િીચે પૈકી એક િત ુાં . 
    (અ) 33% થી િધ ુ         (બ) 16% થી િધ ુ 
    (ક) 18%  થી િધ ુ         (ડ) 36% થી િધ ુ 
 

13. રુનપયાનુાં અિમલૂ્યિ થતાાં િીચે પૈકી એક પક્ષકારિે ફાયદો થાય છે . 
     (અ) ભારતીય આયાતકાર        (બ) ભારતીય નિકાસકાર  
     (ક) નિદેશી નિકાસકાર            (ડ)  ઉપરિા પકૈી બધા    
 

14. ભારતમાાં SEZ િી યોજિા િીચે પૈકી એક િર્ષમા જાિરે કરાઈ . 
     (અ) 1951                    (બ) 1969 
     (ક) 1991                     (ડ) 2000  
 

15. ભારતમાાં સપુર સ્ટાર ગિૃોિી યોજિા િીચે પૈકી એક િર્ષમાાં જાિરે   
    કરાઈ .  
    (અ) 1991 – ’92              (બ) 1994 – ’95  
    (ક) 2000 – ’01              (ડ) 2015 – ’16  
 

16. િીચે પૈકી એકિો ટેક્િોલોજી પાકષમાાં સમાિેશ થતો િથી . 
     (અ) EHTP                         (બ) STP   
       (ક) SIP                            (ડ) BTP 

 



17.  િીચે પૈકીિી એક નિદેશ િેપારિીનત િઠેળ દેશિી નિદેશી  
     હ ૂાંહડયામણ અિામતોમાાં ધટાડો થાય છે . 
     (અ) આયાત ઉદારીકરણ        (બ) આયાત અિેજીકરણ  
     (ક) નિકાસ પ્રોત્સાિિો           (ડ) રક્ષણાત્મક િીનત 
 

18.  ભારતમાાં નિકાસ પ્રોત્સાિિ કાઉંનસલોિી રચિા િીચેમાાંથી એક  
     ધોરણો કરિામાાં આિી છે . 
     (અ) રેહડિંગ દેશ મજુબ           (બ) રેહડિંગ બ્લોક મજુબ 

     (ક) પેદાશ મજુબ                (ડ) સમયગાળા મજુબ 

 

19.  ભારતમાાં િાલમાાં િીચે પૈકીિી એક સાંખ્યાિી નિકાસ પ્રોત્સાિિ        
   કાઉંનસલો કાયષરત છે . 
   (અ) 22                    (બ) 6 
   (ક) 125                    (ડ) 100 
 

20. ભારતમાાં િાલમાાં િીચે પૈકીિી એક સાંખ્યાિાાં કોમોહડટી બોડષઝ  
     કાયષરત છે . 
     (અ) 22                    (બ) 6 
     (ક)  75                    (ડ) 60 
 

21. િીચે પૈકીિી એક ભારતીય સાંસ્થા નિકાસકારોિે નિકાસિી રકમ  
    િસલૂ કરિાિી બાાંિધેરી આપે છે . 
     (અ) ECGC                      (બ)MEIS 
     (ક) EPCG                       (ડ) IIFT 

 

22. ભારતમાાં ECGC િી રચિા િીચે પૈકી એક િર્ષમાાં કરિામાાં આિી  
     િતી . 
    (અ) 1951                      (બ)1969 
    (ક)  1957                      (ડ) 1991 
 



23. MEIS અિે SEIS િઠેળિી નિકાસ સામ ેકે્રહડટ સ્લીપ ઈસ્ય ૂકરિાિી 
    યોજિા િીચે પૈકી એક આયાત-નિકાસ િીનત િઠેળ કરિામાાં આિી . 
     (અ) 1991 – ’92            (બ) 1992 – ‘97 
     (ક) 2009 – ’14             (ડ) 2015 – ‘20 
 

24.  િીચે પૈકી એક નિકાસ પ્રોત્સાિિ માટેિી યોજિા છે . 
     (અ) TEE                  (બ) MAI 

     (ક) MDA                  (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા    
 

25. આયાત અિેજીકરણિી મખુ્ય મયાષદા િીચે પૈકી એક છે . 
     (અ) આંતહરક ઈજારો        
     (બ) િૈનશ્વક િેપારમાાં ઘટાડો 
     (ક) સ્થાનિક ઉધોગોિી બબિકાયષદક્ષતા 
     (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા    
26. આયાત  ઉદારીકરણિાાં મખુ્ય લક્ષણો િીચે પૈકી એક છે .    
     (અ) મકુત આયાતો          (બ) આયાત જકાતમાાં ધટાડો 
     (ક) એડિાાંસ લાઇસાંનસિંગ     (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા    
 

27. DEPB નુાં વ્યાપક રુપ િીચે પૈકી એક છે . 
     (અ) Direct  Export  Promotion  Board 

       (બ)  Duty  Entitlement  Pass  Book  
   (ક)  Direct  Export  Promotion  Bureau 

    (ડ) Duty  Entitlement    Promotion  Board 

 
28. EPCG યોજિા િઠેળ કેનપટલ ગડુ્ઝિી આયાત સામે નિકાસ કરિાિી 
    જે બાાંિધેરી આપિી પડતી િતી , તેમા િીચે પૈકી એક નિદેશ િેપાર  
    િીનત િઠેળ 50% ઘટાડો કરિામાાં આવ્યો . 
    (અ) 1992 – ’97            (બ) 2002 – ’09  



    (ક) 2009 – ’14             (ડ) 2015 – ‘20 
 

29. આયાત-નિકાસ િેપારમાાં “ઉત્પનિસ્થાિનુાં પ્રમાણપત્ર” જે િપેારી  
     માંડળો દ્વારા ઈસ્ય ૂકરાત ુાં િત ુાં , તે નિકાસકાર દ્વારા જ સલે્ફ સહટિહફકેશિ  
     દ્વારા ઇસ્ય ૂકરી શકાય તેિી યોજિા િીચે પૈકીિી એક આયાત નિકાસ  
     િીનત િઠેળ જાિરે કરિામાાં આિી .  
    (અ) 1992 – ’97            (બ) 2002 – ’09  
    (ક) 2009 – ’14             (ડ) 2015 – ‘20 
 

30. મેઇક – ઈિ – ઈંહડયા સ્કીમિા પ્રોત્સાિિ માટે િીચે પૈકીિી એક  
     આયાત – નિકાસ િીનત િઠેળ EPCG માટે નિકાસ બાંધિ જે 90%  
     કરિામાાં આવ્યુાં .  
    (અ) 1992 – ’97            (બ) 2002 – ’09  
    (ક) 2009 – ’14             (ડ) 2015 – ‘20 

                              ANS 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  યનુિટ:-૨ 

1.  િતષમાિ િાણાકીય વ્યિસ્થામાાં બેન્ન્કિંગ ક્ષેત્રનુાં મિત્િ કેવુાં રહ્ુાં છે ? 
    (અ) િધી રહ્ુાં                  (બ) ધટી રહ્ુાં  
    (ક) સ્સ્થર                       (ડ)  અનિનિત  

       
2.  ભારતીય બેંહકગ માળખામાાં કોણ કેન્દ્ર સ્થાિે બબરાજે છે ? 
    (અ) સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ન્ડયા      (બ) હરઝિષ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડઅ  
    (ક)  િાબાડષ                      (ડ) ICIC બેંક બલ. 
 

3.  નશડયલુ બેંકિી બરપાઈ થયેલી મડૂી અિે હરઝિષિી રકમનુાં મલૂ્ય  
ઓછામાાં ઓછાં કેટલુાં જરુરી છે ?  
(અ) 2 લાખ                     (બ) 3 લાખ  
(ક)  5 લાખ ્                    (ડ)  10 લાખ  
 

4. બેંકોિે થાપણોિી ઓછામાાં ઓછી અિે િધમુાાં િધ ુકેટલા ટકા રોકડ  
અિામત હરઝિષ બેંકમાાં રાખિી પડે છે ? 
(અ) 3 થી 15 ટકા               (બ) 5 થી 15 ટકા 
(ક) 5 થી 20 ટકા                (ડ) 3 થી 20 ટકા 
 

5.  31 માચષ , 2007 િા રોજ જાિરેક્ષતે્રિી બેંકોિી સાંખ્યા કેટલી િતી ? 
    (અ) 25                          (બ) 27 
    (ક) 39                           (ડ) 20  
   
6.  ભારતમાાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયાિી સ્થાપિા ક્યા િર્ષમાાં થઈ છે ? 
    (અ) 1948                     (બ) 1951 
    (ક) 1955                      (ડ) 1960 
 



7. ભારતમાાં 14 મોટી ખાિગી બેંકનુાં પ્રથમ રાષ્ટ રીયકરિ ક્યા િર્ષમાાં થયુાં ? 
    (અ) 1955                    (બ) 1969 
    (ક)  1991                     (ડ) 1980  
   
8.  2013 માાં કુલ બેંક શાખામાાં ગ્રામીણ શાખાિી ટકાિારી કેટલી છે ? 
    (અ) 22 %                    (બ) 30 % 
    (ક) 37 %                     (ડ) 50 %  
 

9.  2013 માાં સરેરાશ કેટલી િસતીએ એક બેંક શાખા છે ? 
    (અ) 63,800                  (બ) 50,000 
    (ક)  25,000                  (ડ) 12,670  
 

10.  1991 થી 2013 માાં િાબણજ્ય બેંકોિી હદપોબઝટોમાાં કેટલા ગણો  
  િધારો થયો છે ? 
  (અ) 25 ગણો               (બ) 30 ગણો  
  (ક) 35 ગણો                (ડ)  37 ગણો  

 11.  બેન્ કોિે તેમિી લોિ િસલુાતમાાં પડતી મશુ્ કેલીઓ  નિ િારિા SAFAESI  
Act કયા િર્ાઁમાાં ઘટાડયો ? 
(અ) 1991                  (બ) 1993 
(ક) 2002                  (ડ) 2005  

 

12.  NPA િા પહરણામે માાંદી પડતી બેંકોિ ેઉભી કરિા સરકારે ક્યા       
     માગે અપિાિી રિી છે ?  
     (અ) રીકેનપટલાઈઝેશિ         (બ) રાષ્ટ રીયકરણ  
     (ક)  કાંસોબલડેશિ                (ડ) ખાિગીકરણ  
 

13. િિી આનથિક િીનતિે અનરુુપ બેંહકગ માળખામાાં આ કનમટીિી  
     ભલામણોિો મોટો ફાળો છે ?  
     (અ) મદુલીયાર કનમટી          (બ) િરનસિમ કનમટી  
     (ક) રાંગરાજિ  કનમટી           (ડ) કલેકર કનમટી  



 

14.  િરનસમ કનમટીિી ભલામણોથી ભારતીય બેંહકગ માળખામાાં કઈ બેંકોનુાં  
     મિત્િ િધ્યુાં ?  
     (અ) જાિરેક્ષતે્રિી બેંકો           (બ) પ્રાદેનશક ગ્રામ્ય બેંકો  
     (ક) ખાિગી અિ ેનિદેશી બેંકો    (ડ) સિકારી બેંકો  
  

15.  ક્યા િર્ષ બાદ સ્થપાયેલી ખાિગી બેંકોિે િિી ખાિગી બેંક ગણિામાાં       
     આિે છે ?  
     (અ) 1980                       (બ) 1990 
     (ક) 2000                       (ડ) 2010 
  

16.  જે બેંકોમાાં ઈસ્ક્િટીિો મોટો ભાગ ખાિગી શેર િોલ્ડરોિો િોય તેિે કઈ 

      બેંક કિ ેછે ?                  
(અ) પ્રાદેનશક ગ્રામ્ય બેંક        (બ) સિકારી બેંક  
(ક) ખાિગી બેંક                (ડ) જાિરેક્ષેત્રિી બેંક  
 

17.  િીચેિામાાંથી કઈ બેંક ખાિગીક્ષેત્ર િી બેંક િથી ? 
(અ) H.D.F.C. Bank           (બ) Bank of India 
(ક) ICIC Bank                 (ડ) Yes Bank  

 

18.  બેંહકગ ક્ષેત્રે સધુારા પિલેા ખાિગીક્ષતે્રિી કેટલી બેંકો િતી ? 
     (અ) 14                     (બ) 20 
     (ક) 24                      (ડ) 30  
 

19. િિી ખાિગીક્ષેત્રિી બેંક શરુ કરિા ઓછામાાં ઓછી કેટલી િટેિથષ  
     જરુરી છે ?  
     (અ) 50 કરોડ              (બ) 100 કરોડ 
     (ક) 200 કરોડ              (ડ) 500 કરોડ  
 

20. િિી ખાિગીક્ષેત્રિી બેંકમાાં પ્રમોટરનુાં િોન્લ્ડિંગ પેઈડ અપ કેનપટલિા  



     ઓછામાાં ઓછા કેટલા ટકા જરુરી છે ? 
     (અ) 15%                   (બ) 20%  
     (ક) 25%                    (ડ) 50%  
 
21.  િરનસિમ કનમટીએ SIR તબક્કાિાર પાાંચ િર્ષમાાં ઘટાડી કેટલા ટકા 
     રાખિાિી ભલામણ કરી િતી ?  
     (અ) 15%                   (બ) 25%  
     (ક)  30%                   (ડ) 20%  
 

22.  િરનસિમ કનમટીએ કઈ બેંકોનુાં મર્જર કરિાિો નિરોધ કયો છે ?     
     (અ) િાણાકીય રીતે સદ્ધર  
     (બ) િાણાકીય રીતે િબળા 
     (ક) િાણાકીય રીતે સદ્ધર અિે િબળા 
     (ડ) જાિરે ક્ષેત્રિી  
 

23.  કેનપટલ એડેક્સુીિા ધોરણ પ્રમાણે બેંકોએ કેટલા ટકાિો રેનશયો  
      જાળિિો ફરજજયાત છે ?  
      (અ) 5%                     (બ) 8%  
      (ક)  10%                    (ડ) 12%  
 

24.  ભતૂકાળિા નસક્યોરીહટ કૌભાાંડમાાં મખુ્ય કોનુાં િામ સાંકળાયલે છે ? 
      (અ) િર્ષદ મિતેા            (બ) નિજય માલ્યા 
      (ક) નિરિ મોદી             (ડ) રમસે મિતેા 
 

25. િિી ખાિગીક્ષેત્રિી બેંકોએ ક્યા સ્િરુપિી બેંકોિે તાંદુરસ્ત િરીફાઇ  
     કરિાિી ફરજ પાડી છે ?  
    (અ) પ્રાદેનશક ગ્રામ્ય બેંક        (બ) સિકારી બેંક  
    (ક)  જાિરેક્ષેત્રિી બેંક           (ડ) ખેત નિર્યક બેંક  
 

 



                         ANS 

 1 (અ) 6 (ક) 11 (ક) 16 (ક) 21 (બ) 
 2 (બ) 7 (બ) 12 (અ) 17 (બ) 22 (ક) 
 3 (ક) 8 (ક) 13 (બ) 18 (ક) 23 (બ) 
 4 (અ) 9 (ડ) 14 (ક) 19 (બ) 24 (અ) 
 5 (બ) 10 (ક) 15 (બ)  20 (ક) 25 (ક)                   
 
1. અથષતાંત્રિાાં નિનિધ ક્ષેત્ર પૈકી બેંહકગિો િીચે પૈકી એક ક્ષેત્રમાાં સમાિેશ 
   થાય છે .  
   (અ) િાઉસિોલ્ડ               (બ) િાણાકીય મધ્યસ્થી 
   (ક) કોપેરેટ                   (ડ) ગિિષમેંટ 
 

2. ભારતમાાં 19 જૂિ , 1969 િા પ્રથમ તબક્કાિા બેંક રાષ્ટ રીયકરણમાાં  
     કેટલી ખાિગી બેંકોનુાં રાષ્ટ રીયકરણ કરિામાાં આવ્યુાં ? 
   (અ) 21                       (બ) 4 
   (ક) 14                        (ડ) 10  
 

3. ભારતમાાં 15 એનપ્રલ , 1980 િા િર્ષમાાં બીજા તબક્કાિા બેંક    
   રાષ્ટ રીયકરણમાાં  કેટલી ખાિગી બેંકોનુાં રાષ્ટ રીયકરણ કરિામાાં આવ્યુાં ?  
   (અ) 4                       (બ) 14 
   (ક) 21                       (ડ) 5 
 

4. ભારતમાાં બેંકો દ્વારા બબલ – હડસ્કાઉંહટગ સેિા કયા િર્ષથી શરુ કરિામાાં 
   આિી િતી ?  
   (અ) 1952                    (બ) 1969 
   (ક) 1991                     (ડ) 1980  
 

5. ભારતમાાં ફેક્ટહરિંગિી સેિા કયા િર્ષથી શરુ કરિામાાં આિી િતી ?  



   (અ) 1952                    (બ) 1969 
   (ક) 1991                     (ડ) 1980  
 

6. ભારતમાાં ફેક્ટહરિંગિી સેિા કઇ સનમનતિી ભલામણથી શરુ કરિામાાં 
   આિી િતી ?  
   (અ)  િરનસિરાિ સનમનત          (બ) કલ્યાણ સુાંદરમ સનમનત 

   (ક) રાંગરાજિ  સનમનત             (ડ) આબાદ હુસિે સનમનત  
 

7. ભારતમાાં 1991 માાં િીમિામાાં આિેલ “ બેંહકગ હરફોમષ સનમતી” િા 
   ચેરમેિ કોણ િતા ?  
   (અ)  િરનસિરાિ          (બ) કલ્યાણ સુાંદરમ  
   (ક) રાંગરાજિ              (ડ) આબાદ હુસેિ  
 

8. ભારતમાાં ગ્રામ્ય નિસ્તારોિે બેંહકગ સિાય પરૂી પાડિા હરજજયોિલ રુરલ 
   બેંકો અથિા ગ્રામીણ બેંકો ક્યા િર્ષથી સ્થાપિામાાં આિી ?  
   (અ) 1951                    (બ) 1969 
   (ક) 1976                     (ડ) 1991  
 

9. ભારતમાાં ખેતીિાડી ક્ષેત્રિે સિાય પરૂી પાડિા કઇ બેંક સ્થાપિામાાં  
   આિી છે ?  
   (અ) આઇ . ડી .બી . આઇ        (બ) મદુ્રા બેંક  
   (ક) સીડબી                        (ડ) િાબાડષ  
 

10. ભારતમાાં લઘુાં ઉધોગોિે સિાય પરૂી પાડિા કઇ બેંક સ્થાપિામાાં 
     આિી છે ? 

   (અ) આઇ . ડી .બી . આઇ        (બ) મદુ્રા બેંક  
   (ક) સીડબી                        (ડ) િાબાડષ  
 

 

 

 



11.  ભારતમાાં માઇક્રો યનુિટિે સિાય પરૂી પાડિા કઇ બેંક સ્થાપિામાાં 
     આિી છે ? 

     (અ) આઇ . ડી .બી . આઇ        (બ) મદુ્રા બેંક  
     (ક) સીડબી                        (ડ) િાબાડષ  
 

12. િીચે પૈકી એકિો બેંકો દ્વારા થાપણો એકનત્રત કરિા માટે ખોલિામાાં 
     આિતાાં નિનિધ ખાતાઓમાાં સમાિશે થતો િથી . 
     (અ) બચત ખાત ુાં               (બ) ચાલ ુખાત ુાં 
     (ક) કેશ હક્રડટે ખાત ુાં             (ડ) બાાંધી મદુતનુાં ખાત ુાં  
 

13. ફેકટહરિંગ સિેામાાં બેંકો દ્વારા ખાતેદારિી િીચે પૈકી એક નમલકત  
     સામે નધરાણ પરુૂાં પાડિામાાં આિે છે . 
     (અ) રોકાણો                    (બ) લેણી હ ૂાંડીઓ 
     (ક) દેિાદારો                   (ડ) માલસામગ્રી 
 

14. એક બેંકે બીજી બેંક ઉપર લખેલા ચેકિ ેશુાં કિિેામાાં આિે છે ? 
     (અ) હડમાાંડ ડ્રાફટ              (બ) પે- ઓડષર 
     (ક) લેટર ઓફ કે્રહડટ           (ક) ક્રોસ્ડ ચેક  
 

15.  RTGS પદન ુવ્યાપક િામ િીચે પૈકી એક છે . 

        (અ)  Regional Transfer for Gross Settlement  

        (બ)  Refinancing of Time deposits on Goods and Services  

        (ક)  Real Time Gross Settlement 

        (ડ)  Regional Transfer for Goods and Services 

 

16.  બેંક દ્વારા ત્રાહિત પક્ષિે ખાતેદાર સાંબાંધી માહિતી આપિાિી સેિાિો 
     િીચે પૈકી એક્માાં સમાિેશ થાય છે . 
     (અ) ગેરાંટર                  (બ) રેફરી 
     (ક) અંડરરાઇહટિંગ            (ડ) કસ્ટોહડયિ  
 



17. િીચે પૈકી બેંકિો ખાિગી ક્ષેત્રિી બેંક્માાં સમાિેશ થતો િથી . 
    (અ) કોટક મહિન્દ્રા બેંક        (બ) કેિરેા બેંક 

    (ક) યસ બેંક                   (ડ) ઇંડસ બેંક 

 

18. િીચે પૈકી એક બેંક્િાાં જાિરે ક્ષેત્રિી બેંક્માાં સમાિેશ થતો િથી . 
     (અ) બેંક ઓફ ઇંહડયા        (બ) સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇંહડયા    
     (ક) ઇંડસ બેંક                (ડ) કેિરેા બેંક 

 

19. િીચે પૈકી એકિો ટૂાંકા ગાળાિા િાણાબજાર િી જામીિગીરીમાાં  
    સમાિેશ થતો િથી . 
    (અ) રેઝહર બબલ              (બ) રેઝહર બોંડ 
    (ક) કોમનશિયલ પપેર         (ડ) સહટિહફકેટ ઓફ હડપોબઝટસ  
 

20. િીચે પૈકી એક બેંકો દ્વારા પરુૂાં પડાત ુાં ટૂાંકા ગાળાનુાં નધરાણ િથી . 
     (અ) ઓિર ડ્રાફટ            (બ) ફેકટહરિંગ   
     (ક) મદુતી લોિ              (ડ) બબલ હડસ્કાઉંહટિંગ  
 

21. િીચે પૈકી એક સિેામાાં બેંકો દ્વારા કરાતા નધરાણિો સમાિેશ થતો 
     િથી . 
     (અ) મદુતી થાપણ            (બ) બેંક ઓિર ડ્રાફટ                           
     (ક) બબલ હડસ્કાઉંહટિંગ          (ડ) ફેકટહરિંગ 

 

22. મદુલ અિે વ્યાજ ચકુિણી , ચકૂિિાપાત્ર થયા પછી કેટલા સમયિો            
    નિલાંબ થાય ત્યારે તેિે િોિ – પરફોનમિંગ એસેટ કિિેામાાં આિે છે ? 
     (અ) 14 હદિસ                (બ) 30 હદિસ 

     (ક) 90 હદિસ                (ડ) 182 હદિસ 

 

23. િીચે પૈકી એક બેંહકગ સેિાિો મરચાંટ બેંહકગ સેિામાાં સમાિશે થતો 
     િથી . 
     (અ) અંડરરાઇહટિંગ          (બ) શેર ઇસ્ય ૂમેિેજમેંટ   



     (ક) ગેરાંટર                  (ડ)  નિજ્ઞાપિપત્ર તયૈાર કરવુાં 
24. િીચે પૈકી એક જાિરે ક્ષેત્રિી બેંકોિી મયાષદા છે . 
     (અ) િીચી કાયષદક્ષતા             (બ) રાજકીય િસ્તક્ષેપ 
     (ક) િધતી જતી એિ.પી.એ       (ડ) ઉપરિા પકૈી બધા    
25. જાન્યઆુરી , 2019માાં િીચે પૈકી કઇ બેંક્માાં ગિુફાઇિાાંસ બેંક્નુાં  
     નિલીિીકરણ થયુાં .  
    (અ) એસ્ક્સસ બેંક             (બ) ICICI બેંક 
    (ક) કરુર િૈશ્ય બેંક            (ડ) બાંધિ બેંક  
 

                 ANS 

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

 

      યનુિટ:-૩ 

 

1. િાણાાંિા જથ્થા અિે વ્યાજિા દર અંગિેી મધ્યસ્થ બેંકિી િીનત કઇ છે . 
    (અ) િિીિટી િીનત            (બ) િાણાકીય િીનત 

    (ક) રાજકોષ્ટ નોય િીનત           (ડ) માળખાકીય િીનત 

 

2. િીચેિામાાંથી કયુાં સાધિ પહરમાણાત્મક શાખ નિયાંત્રણનુાં િથી ? 
   (અ) રેપો રેટ                 
   (બ) રોકડ અિામત પ્રમાણ 
   (ક) શાખિી માપબાંધી     
   (ડ) ખલુ્લા બજારમાાં સરકારી જામીિગીરીનુાં ખરીદ – િેચાણ  



 

3. 2004 – 05 થી ભારતમાાં બેંક રેટ કેટલો છે ?  
    (અ) 6%         (બ) 7%        (ક) 9%         (ડ) 10%  
 

4. હરઝિષ બેંક્િી િાણાકીય પદ્ધનતિી કામગીરી તપાસી ભલામણો કરિા  
   કોિા અધ્યક્ષપદે કનમટી નિમાઇ િતી ? 
   (અ) મોંટેકનસિંિ આિલિુાબલયા         (બ) સખુોમય ચક્રિતી  
   (ક) સરેુશ તેંડુલકર                    (ડ) કેલકર   
 
5. ભારતમાાં ચક્રિતી સનમતીએ આનથિક નિકાસ સાથે જથ્થાબાંધ ભાિાાંક  
    કેટલો િધે તેિી ભાિિીનત સચૂિી છે ?  
    (અ) 4%         (બ) 5%         (ક) 6%         (ડ) 3% 

 

6. ભારતમાાં હરઝિષ બેંક્િી સ્થાપિા ક્યા િર્ષમાાં થઇ ? 
   (અ) 1935       (બ) 1947       (ક) 1949       (ડ) 1951 

 

7. ભારતમાાં હરઝિષ બેંક ચલણીિાણુાં બિાર પાડિા કઇ પદ્ધનત અપિાિે છે. 
   (અ) સો ટકા અિામત પદ્ધનત         (બ) સપ્રમાણ અિામત પદ્ધનત          
   (ક) નિનિત પ્રમાણ પદ્ધનત             (ડ) લઘિુમ અિામત પદ્ધનત          
 

8. ફુગાિા કે માંદી માટે મોટા ભાગિા અથષશાસ્ત્રીઓ કઇ િીનતિે જિાબદાર  
   ગણે છે ? 
   (અ) િિીિટી િીનત               (બ) િાણાકીય િીનત 

   (ક) રાજકોનર્ ય િીનત              (ડ) સાંરક્ષણ િીનત 

 

 9. 1929િી નિશ્વ વ્યાપી માંદી પિલેા િાણાકીય િીનતિો કયો મખુ્ય ઉદેશ 
    િ િતો ? 
    (અ) ભાિ સ્સ્થરતા              (બ) આનથિક નિકાસ  
    (ક) રોજગારી                   (ડ) લેણદેણિી સમતલુા 
 



10. હરઝિષ બેંક્િી િાણાકીય િીનતિો મખુ્ય ઉદેશ કયો છે ? 
    (અ) આનથિક નિકાસ સાધિો           (બ) ભાિ સ્સ્થરતા               
    (ક) નિનિમય દરિી સ્સ્થરતા           (ડ) આપેલ બધા    
 

11. ભારતમાાં બજેટરી ખાધિી વ્યાખ્યામાાં ક્યા િર્ષથી પહરિતષિ કરાયુાં છે . 
    (અ) 1950 – 51                  (બ) 1986 – 87  
    (ક) 2000 – 01                  (ડ) 2014 – 15  
 

12. સામાન્ય રીતે ફુગાિો નિયાંત્રણમાાં રાખિા હરઝિષ બેંક્ રેટમાાં શુાં કરે છે ?  
     (અ) િધારે છે                  (બ) ઘટાડે છે  
     (ક) સ્સ્થર રાખે છે               (ડ) અનિનિત રાખે છે  
 

13. િતષમાિમાાં હરઝિષ બેંક િાણાકીય િીનતિા િીચેિામાથી ક્યા સાધિિો  
     િધ ુઉપયોગ કરે છે ?  
     (અ) બેંક રેટ          (બ)SLR          (ક) રેપોરેટ          (ડ) CRR  
 

14. હરઝિષ બેંક C.R.R. માાં કઇ બે મયાષદામાાં ફેરફાર કરી શકે છે ? 
    (અ) 3% થી 15%              (બ) 5% થી 20% 
    (ક) 5% થી 15%               (ડ) 5% થી 10% 
 

15. કુનર્  અિે ગ્રામ નિકાસિા નધરાણિી જરૂહરયાતિે પિોંચી િળિા કઇ 
    બેંક્િી સ્થાપિા કરાઇ છે ? 
    (અ) સ્ટેટ બેંક                 (બ) િાબાડષ   
    (ક) H.D.F.C. Bank           (ડ) પ્રાદેનશક ગ્રામ્ય બેંક    
 

16. 7 ઓગષ્ટ ટ , 2019િી હરઝિષ બેંકિી જાિરે કરેલી િાણાિીનતમાાં રેપોરેટ 
     કેટલો રખાયો છે ? 
     (અ) 5.15%       (બ) 5.25%       (ક) 5.40%       (ડ)5.65%   
 

17. 7 ઓગષ્ટ ટ , 2019િી હરઝિષ બેંકિી જાિરે કરેલી િાણાિીનતમાાં  
    માજર્જિલ સ્ટેંહડિંગ ફેસીલીટી રેટ ક્યો રખાયો છે ? 



    (અ) 5.50%       (બ) 5.56%       (ક) 7.25%       (ડ)8.50%  
 

18. 7 ઓગષ્ટ ટ , 2019િી જાિરે કરેલી િાણાિીનતમાાં 2019 માટે GDP  
    િધિાિો કયો અંદાજ છે ?  
     (અ) 8.0%         (બ) 7%         (ક) 6.9%         (ડ) 6.5%    
 

19. 7 ઓગષ્ટ ટ ,2019િી િાણાકીય િીનતમાાં હરિસષ રેપોરેટ કેટલો રખાય છે. 
    (અ) 5.15%       (બ) 5.25%       (ક) 5.40%       (ડ) 5.65%  

 

20. જે વ્યાજિા દરે હરઝિષ બેંક , િેપારી બેંકોંિે ટૂાંકા ગાળા માટેનુાં નધરાણ  
     આપે છે તે કયો રેટ છે ? 
     (અ) બેંક રેટ      (બ) રેપોરેટ      (ક) હરિસષ રેપોરેટ      (ડ)MSF રેટ 
                 
          
 

                 ANS 
  

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

 
1. ભારતમાાં હરઝિષ બેંક્િી સ્થાપિા િીચે પૈકી એક િર્ષમાાં કરિામાાં આિી . 
   (અ) 1913       (બ) 1935        (ક) 1947        (ડ) 1951  
 

2. રેઝહર બબલિી મદુત કેટલા સમયિી િોય છે ? 
   (અ) 14 હદિસ                    (બ) 91 હદિસ 

   (ક) 182 હદિસ                   (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 



3. િીચે પૈકી એક િાણાબજારિી ટૂાંકા ગાળાિી જામીિગીરી િથી . 
   (અ) રેઝહર બબલ                     (બ) કોમનશિયલ પેપર  
   (ક) સહટિહફકેટ ઓફ ઓહરજજિ        (ડ) સહટિહફકેટ ઓફ હડપોબઝટ્સ 

 

4. ભારતમાાં હરઝિષ બેંક ઓફ ઇંહડયા દ્રારા બબલ હડસ્કાઉંહટગ સ્કીમ ક્યા    
   િર્ષથી દાખલ કરિામાાં આિી છે ? 
   (અ) 1934        (બ) 1947        (ક) 1952        (ડ) 1969   
 

5.  ભારતમાાં ફેકટહરિંગ સેિા ક્યા િર્ષથી દાખલ કરિામાાં આિી છે ?   
     (અ) 1952        (બ) 1969        (ક) 1991        (ડ) 2000 

 

6. બબલ હડસ્કાઉંહટગ યોજિા િઠેળ બેંક ખાતેદારિી કઇ નમલકત સામે  
   બેંક નધરાણ પરુૂાં પાડે છે ? 
  (અ) લણેીહ ૂાંડી     (બ) દેિાદારો     (ક) લેણદારો    (ડ) માલસામગ્રી  
 

7. ફેકટહરિંગ સેિા િઠેળ બેંક ખાતેદારિી કઇ નમલકત સામે નધરાણ પરુૂાં  
   પાડે છે ?   
   (અ) લેણીહ ૂાંડી      (બ) દેિીહ ૂાંડી      (ક) લેણદારો      (ડ) દેિાદારો  
 

8. હરઝિષ બેંક C.R.R. સાધિનુાં વ્યાપક િામ શુાં છે ?  
   (અ) Credit Rationing Ratio  
   (બ)  Cash Reserve Ratio 

   (ક)  Client Registration Rate   
   (ડ)  Credit Return Ratio 

 

9. DFHI કઇ િાણાકીય સેિા પરૂી પાડે છે ? 
 (અ) નિકાસકારિે ગરેાંટી પરૂી પાડે છે . 
 (બ)ટકૂા ગાળામાાં િાણાબજારિા સાધિોનુાં ખહરદ-િેચાણનુાં ગૌણ બજાર છે          
 (ક) લાાંબા ગાળામાાં મડૂીબજારિા સાધિોનુાં ગૌણ બજાર છે . 
 (ડ) િાઉનસિંગ લોિ પરૂી પાડે છે . 
 



10. ભારતમાાં ખેતીિાડી ક્ષેત્ર માટે િીચે પૈકી બેંક િાણાકીય સિાય પરૂી     
    પાડે છે ?  
   (અ) SIDBI      (બ) MUDRA      (ક) NABARD       (ડ) IDBI 

11. ભારતમાાં માઇક્રો ઉધોગિે કઇ સાંસ્થા દ્વારા િાણાકીય સિાય પરૂી   
   પાડિામાાં આિે છે ?  
   (અ) IDBI      (બ) MUDRA       (ક) SIDBI      (ડ) NABARD  
 

12. ભારતમાાં રેઝરી બબલ કોણ બિાર પાડે છે ? 
   (અ) ભારત સરકાર               (બ) રાજ્ય સરકાર 
   (ક)  હરઝિષ બેંક                   (ડ) સ્ટેટ બેંક 
 

13. ભારતમાાં હરઝિષ બેંક દ્વારા દર માસે ક્ુાં પ્રકાશિ બિાર પડાય છે ? 
    (અ) કેનપટલ માકેટ              (બ) ઇંહડયિ બેંહકગ 
    (ક) હરઝિષ બેંક બલુેટીિ          (ડ) કરાંસી , બેંહકગ એંડ ફાઇિાાંસ  
 

14. ભારતમાાં હરઝિષ રેપો દર ,રેપો દર કરતાાં િીચે પૈકી એક િોય છે ? 
    (અ) ઊંચો                      (બ) િીચો  
    (ક) સરખો                      (ડ) બાંિે િચ્ચે કોઇ સાંબાંધ િથી  
 

15. િીચે પૈકી એકિો હરઝિષ બેંકિી િાણાિીનતિાાં સાધિોમાાં સમાિેસ  
    થતો િથી ? 
    (અ)  SLR          (બ) CPM          (ક) SIR          (ડ) OMO  
 

16. અથષતાંત્રમાાં બાિાર પાડેલ જામીિગીરીઓનુાં તેિી પાકતી મદુત સધુી  
    જે બજારમાાં ખરીદ – િેચાણ થાય છે તે બજારિે શુાં કિિેામાાં આિે છે . 
    (અ) મડૂી બજાર                  (બ) િાણા બજાર 

    (ક) પ્રાથનમક બજાર               (ડ) ગૌણ બજાર 

 

17. કાંપિીઓ દ્વારા ઇનિનશયલ પબ્બ્લક ઓફર બિાર પડાતા ઇસ્ક્િટી  



    શેરોિો સમાિેશ િીચે પૈકી એક બજારમાાં થાય છે ? 
    (અ) મડૂી બજાર                  (બ) િાણા બજાર 

    (ક) પ્રાથનમક બજાર               (ડ) ગૌણ બજાર 

18. િીચે પૈકી એકિો િાણાબજારિી ટકૂા ગાળાિી જામીિગીરીમાાં સમાિેસ 

     થતો િથી ? 

    (અ) રેઝહર બબલ                 (બ) કોમનશિયલ પેપર  
    (ક) રેઝહર બોંડ                  (ડ) સહટિહફકેટ ઓફ હડપોબઝટ્સ 

 

19. હરઝિષ બેંકિા ઇસ્ય ૂનિભાગ દ્વારા જે ચલણી િોટો બિાર પાડિામાાં  
    આિે છે તે િીચે પૈકી એક િામે ઓળખાય છે ? 
    (અ) કોમનશિયલ પેપર          (બ) રેઝહર બબલ                  
    (ક) લીગલ ટેંડર               (ડ) સહટિહફકેટ ઓફ હડપોબઝટ્સ  
 

20. િીચે પૈકી એકિો હરઝિષ બેંકિા કાયષમાાં સમાિેસ થતો િથી ?  
     (અ) સરકારી બેંક તરીકેનુાં કાયષ     
     (બ) બેંકોિી બેંક તરીકેનુાં કાયષ 
     (ક) ચલણી િોટો બિાર પાડિી 
     (ડ) હ ૂાંડીઓ િટાિિી  
 

21. હરઝિષ બેંક દ્વારા નશડયલુ બેંકોિે તમેિી પ્રિાહિતાિી જાળિણી માટે જે  
    સિલત પરૂી પાડિામાાં આિે છે તે િીચે પૈકી એક િામે ઓળખાય છે . 
    (અ) CRR        (બ) SLR        (ક) LAF        (ડ) NPA  
 

22. જ્યારે ભારતીય રૂનપયાનુાં અિમલૂ્યિ થાય ત્યારે િીચે પૈકી એક  
     પક્ષકારિે ફાયદો થાય છે ? 
     (અ) આયાતકાર                 (બ) ભારતીય નિકાસકાર  
     (ક) સ્થાનિક ઉધોગકારો          (ડ) સ્સ્થર રકમ મેળિતા પેંશિરો 
 

23. અમેહરકાિી 1929િી મિામાંદીમાથી બિાર લાિિા િીચે પૈકી એક 



     અથષશાસ્ત્રી દ્વારા યોજિા તૈયાર કરિામાાં આિી િતી . 
     (અ) નમલ્ટિ િીડમેિ            (બ) પોલ સેમ્યલુસિ 
     (ક) જિોિ મેિાડષ કેઇંસ          (ડ) આલ્િેડ માશષલ  
24. આધનુિક િાણાકીય અથષતાંત્રમાાં િાણાિીનત દ્વારા જ આનથિક નિકાસ    
    સાધી શકાય તેિા રજૂઆત ક્યા અથષશાસ્ત્રી દ્વારા કરિામાાં આિી િતી ? 

     (અ) નમલ્ટિ િીડમેિ            (બ) પોલ સેમ્યલુસિ 
     (ક) જિોિ મેિાડષ કેઇંસ         (ડ) એ .સી . પીગ ુ 
 

25. ભારતમાાં આનથિક ઉદારીકરણ કયા િર્ષથી કરિામાાં આવ્યુાં ? 
    (અ) 1951        (બ) 1969        (ક) 1991        (ડ) 2000 

 

26. જ્યારે લેણદેણ તલુા પ્રનતકૂળ બિે ત્યારે ભારતીય નિદેશી હ ૂાંહડયામણ 

     અિામત ઉપર િીચે પૈકી એક અસર થાય છે . 
     (અ) િધે છે                        (બ) ઘટે છે  
     (ક) કોઇ અસર થતી િથી          (ડ) લાગ ુપડતુાં િથી 
 

27. ભારતીય રૂનપયાનુાં અિમલૂ્યિ 1947 પછી પ્રથમ િાર ક્યા િર્ષમાાં  
    કરિામાાં આવ્યુાં ? 

    (અ) 1947        (બ) 1966        (ક) 1991        (ડ) 2001 

 

28. ભારતીમાાં 1966 માાં રૂનપયાનુાં કેટલુાં અિમલૂ્યિ કરિામાાં આવ્યુાં ? 

    (અ) 10%       (બ) 18.5%       (ક) 36.5%       (ડ) 16.67% 

 

29. ભારતીય રૂનપયાનુાં અિમલૂ્યિ છેલ્લે ક્યા િર્ષમાાં કરિામાાં આવ્યુાં ? 

     (અ) 1966      (બ) 1969        (ક) 1991         (ડ) 2000  
 

30. ભારતીમાાં 1991 માાં રૂનપયાનુાં અિમલૂ્યિ કેટલુાં કરિામાાં આવ્યુાં ? 

     (અ) 36.5%      (બ) 18.5%      (ક) 25%      (ડ) 16.67% 

 



31. હરઝિષ બેંક ઓફ ઇંહડયાિા િિીિટી િડા િીચે પૈકી એક છે . 
    (અ) ભારતીય િાણાપ્રધાિ            (બ) ભારતીય રાષ્ટ રપનત 
    (ક) હરઝિષ બેંક ગિિષર                (ડ) ભારતીય િડાપ્રધાિ  
 

32. હરઝિષ બેંક ઓફ ઇંહડયાિા પ્રથમ ગિિષર િીચે પૈકી એક િતા . 
     (અ) ઓસ્બોિષ સ્સ્મથ             (બ) સી . ડી . દેશમખુ  
     (ક) જેમ્સ ટેલર                  (ડ) બેિેગલ રામારાિ  
 

33. હરઝિષ બેંક ઓફ ઇંહડયાિા િાલિા ગિિષર િીચે પૈકી એક છે . 
     (અ) ઉજીત પટેલ                (બ) શશીકાાંત દાસ  
     (ક) રઘરુામ રાજિ               (ડ) બીમલ જાલિ  
 

34. હરઝિષ બેંક ઓફ ઇંહડયાિી મખુ્ય ઓહફસ િીચે પૈકી એક સ્થળે  
     આિેલી છે . 
     (અ) િિી હદલ્િી     (બ) મુાંબઇ     (ક) કોલકાતા     (ડ) ચેન્નાઇ 

      
35. હરઝિષ બેંક ઓફ ઇંહડયાનુાં રાષ્ટ રીયકરણ િીચે પૈકી એક િર્ષમાાં  
     કરિામાાં આવ્યુાં ? 

     (અ) 1935        (બ) 1947        (ક)1948        (ડ) 1950  
 

                          ANS 

  

1 (બ) 6 (અ) 11 (બ) 16 (ડ) 21 (ક) 26 (બ) 31 (ક) 
2 (ડ) 7 (ડ) 12 (ક) 17 (ક) 22 (બ) 27 (બ) 32 (અ) 
3 (ક) 8 (બ) 13 (ક) 18 (ક) 23 (ક) 28 (ક)  33 (બ) 
4 (ક) 9 (બ) 14 (બ) 19 (ક) 24 (અ) 29 (ક)  34 (બ) 
5 (ક) 10 (ક)  15 (બ) 20 (ડ) 25 (ક) 30 (બ) 35 (ક)                      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યનુિટ:-૪ 

                                                                                                                                                                                      
1. ભારતમાાં GNP િા અંદાજે કેટલા ટકા કરિેરા ઉઘરાિાય છે ? 
   (અ) 10%         (બ) 15%         (ક) 18%         (ડ) 25%  
 

2. િતષમાિમાાં 2019 – 2020 િા બજેટ પ્રમાણે ક્યા કરિેરાન ુઆિકિી 
   દષ નષ્ટ ટએ પ્રથમ સ્થાિ છે ? 
   (અ) કોપોરેશિ ટેક્સ                (બ) GST 

   (ક) આિકિરેો                      (ડ) આબકારી જકાત  
 

3. ભારતમાાં 2019 – 2020 િા બજેટમાાં કેન્દ્રિી કર આિક કેટલા કરોડ  
   રૂનપયાિી અપેબક્ષત છે ? 
  (અ) 12,42,488                     (બ) 14,84,406  
  (ક) 16,49,582                      (ડ) 20,42,406       
 

4. 2019 – 2020 િા બજેટમાાં ક્યો કરિરેાન ુઆિકિી દષ નષ્ટ ટએ દ્વદ્વતીય                                                                                      
   સ્થાિ છે ?  
   (અ) કોપોરેશિ ટેક્સ                       (બ) આિકિેરો 
   (ક)  આબકારી જકાત                      (ડ) GST  
 

5. 2019 – 2020 િા બજેટમાાં કુલ કરિરેાિી આિકમાાં કોપોરેશિ ટેક્સિો 
   અંદાજે હિસ્સો કેટલો છે ? 
   (અ) 30%       (બ) 26%        (ક) 22.7%        (ડ) 13%   



 

6. ભારતમાાં કયા કરિેરાિે બદલે GST અમલમાાં આવ્યો છે ? 
    (અ) આિકિેરો                     (બ) િેટ                         
    (ક)  આબકારી જકાત               (ડ) કસ્ટમ     
 

7. ભારતમાાં કયા કરિેરાિે બદલે DTC લાિાયો છે ? 
    (અ) આિકિેરો                     (બ) કોપોરેશિ ટેક્સ                        
    (ક)  આબકારી જકાત               (ડ) કસ્ટમ     
 

8. 2019 – 2020 િા બજેટ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ કરિેરાિો હિસ્સો કેટલો છે ? 

   (અ) 45%       (બ) 47.3%       (ક) 52.7%        (ડ) 55%  
 

9. ભારતમાાં પરોક્ષ િરેામાાં ક્યા ટેકસિી આિક પ્રથમ િાંબરે છે ? 
   (અ) GST                      (બ) એક્સાઇઝ ડયટુી 
   (ક) આબકારી જકાત           (ડ) સનિિસ ટેક્સ 
 

10. 2011 – 12 િા આનથિક સિેક્ષણ પ્રમાણે કેન્દ્રીય કરિેરા અિે GDP િો 
    Ratio કેટલો છે ? 
   (અ) 6%       (બ) 10.5%       (ક) 52.7%       (ડ) 55% 

 

11. 2019–2020િા બજેટમાાં કેટલી આિકિી રકમિે કરમસુ્ક્ત અપાઇ છે ? 
    (અ) 1.50 લાખ     (બ) 2 લાખ     (ક) 2.50 લાખ     (ડ) 3 લાખ  
 

12. િતષમાિ બજેટ પ્રમાણે કેટલી િાર્ષમા આિકિાળા નિનિધ રીબેટ  
     મેળિી કરિી જિાબદારી શનૂ્ય કરી શકે છે ? 
    (અ) 3 લાખ      (બ) 5 લાખ      (ક) 7 લાખ      (ડ) 10 લાખ  
 

13. ભારતમાાં કઇ સાલથી પરોક્ષ કરિેરાિો હિસ્સો ઘટી રહ્યો છે ? 
    (અ) 1981       (બ) 1991        (ક) 2001       (ડ) 2005  
 

14. ભારતમાાં માથાદીઠ આિકિા પ્રમાણમાાં માથાદીઠ કરબોજ કેિો રહ્યો છે 



     (અ) સપ્રમાણ       (બ) િધ્યો       (ક) ઘટયો       (ડ) અનિનિત  
 

15. આિકિેરાિે ક્યા િામે ઓળખિામાાં આિે છે ? 
   (અ) પ્રામાબણકતા પરિો િેરો       (બ) અંધારામાાં લેિાતો િેરો 
   (ક) િપરાસ પરિો િેરો       (ડ) આિકિી અસમાિતા િધારતો િેરો  
 

16. ભારતમાાં GST િા કાયદાિો અમલ ક્યા િર્ષથી શરૂ થયો ?  
    (અ) 2015         (બ) 2017        (ક) 2018        (ડ) 2019 

 

17. આંતર રાજ્યમાાં િેચાણ કે સેિા પરૂી પાડિા પર ક્યો િેરો લાગ ુપડે  
     છે ? 
     (અ) CGST      (બ) SGST      (ક) IGST       (ડ) એક પણ િિી  
 

18. ભારતમાાં િાણા ખાતાએ FRBMિો અમલ કરિાિા સાંદભષમાાં ભલામણો 
    કરિા કોિો અધ્યક્ષ પદે કનમટી રચી િતી ? 
    (અ) ડૉ . રાજા ચેલૈયા                (બ) નિજય કેલકર  
    (ક) ડૉ . રાજ                         (ડ) પ્રોફે . કાલ્ડોર  
 

19. કાળુ િાણુાં એટલે આ િાણુાં . . . .  
    (અ) કાળા રાંગનુાં િાણુાં              (બ) હિસાબી િાણુાં 
    (ક) બબિ હિસાબી િાણુાં              (ડ) ચોરી કરી મેળિલે િાણુાં 
 

20. ભારતમાાં GNP િા વદુ્ધી દર કરતાાં કાળા િાણાિો વદુ્ધી દર કેિો છે ? 
     (અ) સમાિ       (બ) ઓછો       (ક) િધ ુ      (ડ) અનિનિત    
 

21. ભારતમાાં આયોજિ દરનમયાિ ડીમોિેટાઇઝેશિિો પ્રયોગ કેટલી 
    િખત થયો છે ? 
    (અ) એક           (બ) બે           (ક) ત્રણ           (ડ) ચાર  
 

22. ભારતમાાં ક્યારથી 500 અિે 1000 િી ચલણી િોટો ચલણમાથી  



     િાબદુ કરિાિી જાિરે કરાઇ છે ? 
    (અ) 8’ િિેમ્બર – 2016            (બ) 30’ િિેમ્બર – 2016 

    (ક) 8’ િિમે્બર – 2017             (ડ) 8’ િિેમ્બર – 2018 

 

23. 1981માાં કાળા િાણાાંિે ઉત્પાદકીય િતે ુમાટે લાિિા કઇ સ્કીમ સરકારે 
     જાિરે કરી િતી ? 
    (અ) સ્િૈક્ચ્છક જાિરેાતિી યોજિા      (બ) સ્પેશીયલ બેરીઅર બોન્ડ 
    (ક) એમિેસ્ટી સ્કીમ                    (ડ) એક પણ િિી 
 

24. 500 અિે 1000 િી િોટોનુાં ચલણમાથી િાબદુકરણ કરિાિો કયો િતે ુ 
      છે ? 
     (અ) નિકાસિે અિરોધક કાળા િાણાાંિી સમસ્યા ઉકેલિા 
     (બ) અથષતાંત્રમાાં કેસ લેશ વ્યિિાર િધારિા 
     (ક) આતાંકિાદ પર નિયાંત્રણ લાદિા 
     (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

25. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ન્ડયાિા 5’ જાન્યઆુરી , 2017 િા રીપોટષ પ્રમાણે  
     500 અિે 1000 િી કુલ િોટોમાાંથી કેટલા ટકા િોટો બેંક્માાં રૂપાાંતહરત 
     થઇ છે ? 
   (અ) 75%           (બ) 87%          (ક) 97%           (ડ) 99%  
 

 

                               ANS 

  

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



 

1. િીચે પૈકીિો એક એ કેન્દ્ર સરકારિો કર છે . 
    (અ) મિોરાંજિ િરેો               (બ) િાિિ િેરો    
    (ક) સાંપનિિેરો                     (ડ) સ્ટેમ્પ ડયટૂી 
 

2. િીચે પૈકીિો એક એ રાજ્ય સરકારિો કર છે . 
    (અ) આિકિેરો                (બ) કસ્ટમ અિે એકસાઇઝ ડયટૂી 
    (ક) સાંપનિિેરો                 (ડ) મિોરાંજિ િેરો   
 

3. િીચે પૈકીિા એકિો  પ્રત્યક્ષ કરિેરામાાં સમાિેશ થાય છે . 
   (અ) GST                          (બ) આિકિેરો 
   (ક) એકસાઇઝ ડયટૂી               (ડ) કસ્ટમ ડયટૂી   
 

4. િીચે પૈકીિા એકિો  પરોક્ષ  કરિેરામાાં સમાિેશ થાય છે . 
    (અ) આિકિેરો                (બ) કાંપિીિેરો  
    (ક) સાંપનિિેરો                 (ડ)  કસ્ટમ અિે એકસાઇઝ ડયટૂી 
 

 

5. કુલ ચકૂિિાપાત્ર કરિી રકમ ઉપર જે િધારાિો કર િસલૂ થાય છે તે  
   િીચે પૈકીિા એક િામે ઓળખિામાાં આિે છે ?  
  (અ) સેસ       (બ) સરચાર્જ      (ક) પ્રત્યક્ષ કર      (ડ) પરોક્ષ કર      
 

6. કોઇ નિનશષ્ટ ટ યોજિા માટે કામચલાઉ ધોરણે િાણાાં ઊભાાં કરિા માટેિો  
   કર   િીચે પૈકીિા એક િામે ઓળખિામાાં આિે છે ?  
  (અ) સેસ       (બ) સરચાર્જ      (ક) પ્રત્યક્ષ કર      (ડ) પરોક્ષ કર      
 

7. ભારતનુાં પ્રથમ િાણાપાંચ િીચે પૈકીિા એક સમયગાળા માટે િીમિામાાં 
   આવ્યુાં િત ુાં . 
  (અ) 1952 – ’57                 (બ) 1947 – ’52  
  (ક) 1961 – ’65                   (ડ) 1969 – ‘74 
 



8. ભારતનુાં છેલ્લુાં 15મુાં િાણાપાંચ િીચે પૈકીિા એક સમયગાળા માટે  
   િીમિામાાં આવ્યુાં િત ુાં .         
   (અ) 2001 – ’05                 (બ) 2011 – ‘15 
   (ક) 2015 – ’20                  (ડ) 2020 – ’25  
 

9. િાણાાં પાંચનુાં મખુ્ય કાયષ િીચે પૈકીિા એક છે . 
   (અ) કરિેરા િીનત જાિરે કરિી 
   (બ) કરિી આિકિી કેન્દ્ર અિે રાજ્ય સરકારો િચ્ચે િિેંચણી 
   (ક) પ્રત્યક્ષ કરિેરા લાદિા 
   (ડ) કરચોરીિી તપાસ કરિી 
 

10. ભારતમાાં િાણાપાંચિી નિમણકૂ િીચે પકૈીિા એક કરે છે . 
    (અ) િડાપ્રધાિ             (બ) કેન્દ્રિા િાણા પ્રધાિ  
    (ક) રાષ્ટ રપ્રમખુ              (ડ) હરઝિષ બેંક્િા ગિિષર 
 

11.  ભારતિા પ્રથમ િાણાપાંચિા અઘ્યક્ષ િીચે પૈકી એક િતા . 
     (અ) સી . ડી . દેશમખુ           (બ) કે . સી . નિયોગી 
     (ક) િીલમ સાંજીિ રેડ્ડી           (ડ) એિ . કે . નસિંઘ  
 

12. ભારતમાાં છેલ્લા 15માાં િાણાપાંચિા અઘ્યક્ષ િીચે પૈકી એક છે . 
    (અ) સી . રાંગરાજિ               (બ) કે . સી . નિયોગી 
    (ક) ઉજર્જત  પટેલ                 (ડ) એિ . કે . નસિંઘ   
 

13. િીચે પૈકી એક સનમનત કરિેરાિા િીનત સાંબાંધી િથી . 
    (અ) કલ્યાણ સુાંદરમ સનમનત            (બ) રાજા જે . ચેલયૈા સનમનત               
    (ક) નિજય કેલકર સનમનત              (ડ) પાથષસારનથ શોમ  
 

14. ભારતમાાં 1991માાં િીમિામાાં આિેલી કરિેરા સધુારા સનમનતિા  
     અધ્યક્ષ િીચે પકૈી એક િતી . 
    (અ) નિજય કેલકર               (બ) રાજા જે . ચેલૈયા                



    (ક) પાથષસારનથ શોમ             (ડ) અબખલેશ રાંજિ  
 

15. કાળાાં િાણાિી આનથિક અસર િીચે પકૈી એક છે ? 
    (અ) હરઝિષ બેંક્િી િાણાાં િીનતિી અસરકારકતા ધટાડે છે  
    (બ) સરકારિી કરિેરાિી આિકમાાં ધટાડો થાય છે  
    (ક) અથષતાંત્રમાાં ફુગાિો સજાષય છે  
    (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

16. િીચે પૈકી એક ભારતિી કાળાાં િાણાાં િાથિાિી યોજિા છે . 
    (અ) સ્િૈક્ચ્છક આિક જાિરેાત     (બ) બેરર બોન્ડ  
    (ક) હડમોિેટાઇઝશેિ              (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

17. ભારતમાાં હડમોિેટાઇઝેશિ િીચે પકૈી એક સમયે કરિામાાં આવ્યુાં િત ુાં . 
    (અ) 1946     (બ) 1978      (ક)2016      (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

18. ભારતમાાં છેલ્લુાં હડમોિેટાઇઝશેિ ક્યારે કરિામાાં આવ્યુાં િત ુાં ? 
    (અ) 2016         (બ) 1951         (ક) 1961         (ડ) 1978  
 

19. િીચે પૈકી એક હડમોિેટાઇઝશેિ કરિા પાછળનુાં કારણ છે . 
    (અ) કાળા િાણાાં રદ કરિા 
    (બ) અનત ઝડપી ફુગાિો અંકુનશત કરિા 
    (ક) દાણચોરી અિે આતાંક્િાદ જેિી અસામાજજક પ્રવ્રનુિઓ રોકિા 
    (ડ) ઉપરિા પૈકી બધા 
 

20. 2016િા છેલ્લા હડમોિેટાઇઝેશિમાાં િીચે પૈકી એક જૂથિી ચલણી  
     િોટો રદ કરિામાાં આિી . 
    (અ) રૂ . 500 અિે રૂ . 5,000        (બ) રૂ . 500 અિે રૂ . 1,000  
    (ક) રૂ . 5,000 અિે રૂ . 10,000      (ડ) રૂ . 1,000 અિે રૂ . 5,000    

                               ANS 

  



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


