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C
भारत हा ------ प्रधान दे श आहे ?
A) भाां डवलप्रधान B) श्रमप्रधान C) शेतीप्रधान D) उद्योगप्रधान
A
कृषी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्राची स्वतंत्र शाखा म्हणून कोणत्या शतकात उदयाला
आली?
A) विसाव्या B) सतराव्या C) एकविसाव्या D) एकोणिसाव्या
B
कृषी अर्थशास्त्र म्हिजे कोित्या गोष्ीांचा अभ्यास केला जातो?
A) ज्यामध्ये उत्पादन घटकाां चा B) ज्यामध्ये शेती क्षेत्रातील समस्या आणि
उत्पादन C) ज्यामध्ये कृषी उद्योग व्यापार D) सां पूिथ अर्थ सत्तेचा
अर्थव्यवस्र्ाचा
D
कृषी अर्थशास्त्राचे स्वरूप कोिते?
A)शेतमालाच्या उत्पादनासांबांधी चे प्रश्न B)शेतीशी सांबांणधत घटकाां चा परस्पर
सांबांध C)शेती आदाने व प्रदाने D)िरील सवथ
C
अर्थशास्त्रीय णनयम व तत्व शेती क्षेत्राशी लागू करिे म्हिजे?
A)औद्योविक अर्थशास्त्र B)आं तरराष्ट्रीय व्यापार C)कृषी अर्थशास्त्र
D)वाणिज्य अर्थशास्त्र
D
कृषी अर्थशास्त्राची व्याप्ती कोिती?
A) पारां पाररक आणि आधुणनक शेतीचे व्यवसाणयक स्वरूप
B) मानवाच्या अमयाथ णदत गरजा दु णमथळ साधनसांपत्ती
C) आणर्थक प्रश्न
D)शेतजवमनीच्या लागवडीचा व त्यातून येिाऱ्या उत्पन्नााचा अभ्यास
C
भारतीय अर्थव्यवस्र्ेचा किा मानला जातो?
A) उद्योि B) व्यापार C) शेती D) रोजिार
C
जमीन कसण्याची पद्धती नाही?
A)महालिारी B)जमीनदारी C)दु कानदारी D) रयतिारी
A
राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा िाटा कमी होऊन उद्योि ि सेिा क्षेत्राचा िाटा
िाढणे आवर्थक विकासाचे मानले जाते?
A) पूरक B) लक्षण C) उपयोि D) कृषक
A
खालीलपैकी कोणती कृषी आदाने आहे त?
A)खते बी-वबयाणे B)कापूस C)साखर D)कापड
B
भारतीय अर्थव्यवस्र्ा कोित्या स्वरूपाची आहे ?
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A) मािासले ली B) णवकसनशील C) भाां डवलशाही D) समाजवादी
C
कृषी अर्थशास्त्राचा अभ्यासाचा विषय कोणता?
A)आवर्थक प्रशन सोडविणे B)िरजा आवण साधनां चा मेळ घालने C)शेती
आणि शेतीशी सांबांणधत प्रश्नाां ची सोडविूक करण्याचा प्रयत्न D)कृषी आधाररत
उद्योगाां चा अभ्यास करिे
C
अल् पविकवसत दे शात कृषी है लोकाां च्या ---महत्त्वाचे साधन ठरते?
A) विकासाचे B) उत्पन्नाचे C) उपजीणवकेचे रोजगाराचे D) यापैकी नाही
D
भारतातील एकूि लोकसांख्येपैकी णकती टक्के लोकसांख्या शेती आणि शेतीशी
सांबांणधत क्षेत्रावर अवलांबून आहे ?
A)90% B)88% C)77% D)70%
A
शेत जणमनीचे जास्तीत जास्त स्वरूप कसे आहे ?
A)कोरडिाहू B)णसांणचत C)दोन्ही प्रकारचे D)दोन्ही नाही
C
वनळी, वपिळी ,श्वेत, हररत क्ां ती शब्द कोित्या क्षेत्राशी सांबांणधत आहे ?
A)उद्योि B)रोजगार C)शेती D)व्यापार
C
जािवतकीकरणामुळे शेती क्षेत्राकडे बघण्याचा दृवष्ट्कोन कोिता झाला?
A)उपजीविकेचे साधन B)रोजिाराचे साधन C)नफा णमळणवण्याचे साधन
D)यापैकी नाही
C
शेत जणमनीचे खांडन खांडन व णवभाजन होण्याचे कारि?
A)जमीन सुधारिा कायदा B)कुळ कायदा C)िारसा हक्काचा कायदा
D)िरील सवथ
B
कृषी क्षेत्रातून उद्योगाां ना कोिता घटकाचा पुरवठा केला जातो?
A)अन्नधान्याचा B)कच्चामालचा C)मजुराां चा D)नाही
D
कृषी उत्पादनातील वनरं तर िाढ दीघथ काळातही चालू राहणे म्हणजेच?
A)सदन कृषी वजल् हा कायथक्म B)कृषी क्षेत्रीय कायथक्म C)संकररत
वबयाणां चा कायथक्म D)हररतक्ां ती
C
स्वावमनार्न यां च्या अध्यक्षतेखाली कोणता आयोि नेमण्यात आला?
A) वित्त आयोि B)वनयोजन आयोि C)राष्ट्रीय वकसानआयोि D)उद्योि
आयोि
B
कृषी उत्पादन ि उत्पादकतेची सां ख्यिकीय मावहती कोणत्या मंत्रालयाच्या
अंतिथत येते?
A) अर्थ मंत्रालय B) कृषी मंत्रालय C) व्यापार मंत्रालय. D) उयोि मंत्रालय
A
निीन आणर्थक धोरिात कृणषमाल णनयाथ तीसाठी ----चीणनणमथती करण्यात
आली?
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A)विशेष आणर्थक क्षेत्र B)णनयाथ त क्षेत्र वनयाथ त चलन C)कृषी विपणन
D)वनयंवत्रत बाजार
शेतीक्षेत्रne मानवाला वदले ली आहे त?
A)अन्न आवण कच्चामाल B)अन्न आणि रोजगार C)रोजिार आणि कच्चामाल
D)अन्न रोजगार कच्चामाल
कृषी क्षेत्र उद्योगाला कच्चामाल पुरवते तर उद्योग क्षेत्र शेतीक्षेत्राला--- पुरणवते?
A)अन्नधान्य B)रोजिार C)आदाने D)भां डिल
भारताच्या एकूण भौगोणलक क्षेत्रफळ पैकी शेती साठी उपयुक्त जणमनीचे
क्षेत्रफळ णकती?
A) 30 कोटी हे क्टर B) 31 कोटी हे क्टर C) 32 कोटी हे क्टर D) 33 कोटी
हे क्टर
उपलब्ध जणमनीपैकी लागवडीखालील जणमनीचे क्षेत्रफळ णकती टक्के आहे ?
A)46% B)17% C)63%. D) 100%
विकवसत दे शातील कृषी व्यवसायात असलेले लोकसांख्येचे प्रमाि—?
A) 2 % B) 3% C) 2--3% D) 3--4%
भारतीय आणर्थक णनयोजनात कृषी क्षेत्राला कोित्या योजनेत अग्रक्रम दे ण्यात
आला?
A) बारावीB) सातवी C) पाचिी D) पवहली
कृषी क्षेत्रात बदलत्या प्रमािाचावनयम कोणती अवस्र्ा लागू होते?
A) वाढते फल B) घटते प्रमाण फल C) स्स्र्र फल D) प्रमाणित फल
ज्यां च्याकडे जणमनीची मालकी नाही त्याां ना म्हितात?
A)शेतमजूर B)भूवमहीन C)भूवमहीन शेतमजूर D)यापैकी नाही
शेती उत्पादन --- स्वरुपाचे असते?
A) वनख्यचचत B)अवनख्यचचत C) वाढत् D) साां गता येत नाही
कृवषमाल या स्वरूपाचा असतो?
A)टाकाऊ B)वटकाऊ C)नाशिंत D)यापैकी नाही
भारतात सवथप्रर्म जमीनदारी पद्धती कोिी सुरू केली?
A)लॉडथ कॉनथ िालीस B)लॉडथ णमया नो C)र्ोमास मुनरो D)मेहबूब
सरकार आवण जमीन कसिारे शेतकरी याां च्यातील मध्यस्र् असतो?
A)जमीनदार B)कूळ कायदा C)व्यापारी D)उद्योजक
शेतीमालाचा आधार वकंमत वनख्यचचत करण्यासाठी कोणता आयोग स्र्ापन
केलेला आहे ?
A) राष्रीय णकसान आयोग B) कृषी मूल्य आयोग C) णकसान णवमा आयोग D)
स्वामीनार्न आयोि
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अकराव्या पंचिावषथक योजनेत कोणत्या आयोिाच्या वशफारसी स्वीकारण्यात
आल् या? A)राष्ट्रीय वकसान आयोि B)कृषी मूल्य आयोि C) वकसान विमा
आयोि D)स्वामीनार्न आयोि.
दे शातील भूकबळी याां चे प्रमाि कमी करिे पोषि आहाराची उपलब्धता
वाढणविे यादृष्ीने कोिती उपाययोजना केलेली आहे ?
A)कजथ णवमा योजना B)अन्न सुरणक्षतता C)आधार णकमती D) णकसान क्रेणडट
काडथ
शेतकऱयां नी पूरक व्यवसायासाठी घेतलेले कजथ कोित्या स्वरूपाचे असते?
A)उत्पादक B)अनुत्पादक C)आिचयक D)अनािचयक
शेतकऱयां ना सहजतेने कजथ णमळणवण्याचा जवळचा मागथ कोिता?
A)व्यापारी बँका B)सहकारी बँका C)सािकार D)सरकार
सहकारी बँकां ची राज्य वशखर बँक कोिते?
A) नाबाडथ B) राज्य सहकारी बँक C) णजल्हा सहकारी बँक D) प्रार्णमक
सहकारी बँक
राष्ट्रीय ग्रामीि आणि कृषी णवकास बँकेची स्र्ापना केव्हा करण्यात आली?
A)1985 B)1982 C)1991 D)2004
सूक्ष्म वित्त योजना सहाय्य योजना कोणत्या लोकां साठी सुरू करण्यात आली?
A)दाररद्र्य रे षेखालील B)भूवमहीन C)शेतमजूर D)सिाां साठी
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येची समस्या कारणे ि उपाय योजना
याबाबतचे सांशोधन करिारी सांस्र्ा कोिती?
A) सहकार णवकास योजना B) स्विथजयांती योजना C) वकसान णवकास योजना
D) इं वदरा गाां धी इस्िट्यूट डे व्हलपमेंट ररसचथ मुांबई सांशोधन सांस्र्ा
कृवषमालाची णवपिन व्यवस्र्ा म्हिजे काय?
A) औद्योणगक वस्तू आणि सेवाां ची खरे दी-णवक्री B) कृषी मालाची खरे दी आणि
णवक्री C) उत्पादन घटकाां ची खरे दी-णवक्री D) यापैकी नाही
कृषी णवपिन सांदभाथ त कायथ करिारी णशखर सांस्र्ा कोिती?
A) नाबाडथ B) नाफेड C) वनयंवत्रत बाजार D) वरील सवथ
कृषी व पिन णवभागाकडून कृषी उत्पाणदत वस्तूांची प्रतवारी प्रमािीकरि
झालेल्या वस्तूांना कोिता णशक्का मारला जातो?
A) ISO B) IISO C) AGMARK D) INTO
महाराष्ट्रात कृषी मालाचा दजाथ ठरविारी सांस्र्ा कुठे आहे ?
A) मुंबई B) पुणे C) नािपूर D) णदल्ली
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कुटुं बाच्या पालनपोषिासाठी पुरेसे उत्पन्न णमळते एवढ्या आकाराची जमीन
म्हिजे? A)लाििडीचे धारि क्षेत्र B) धारि क्षेत्र C) सीमां त क्षेत्र D) लघू धारि
क्षेत्र
शेतीच्या उत्पादनासाठी वापरली जािारी जमीन म्हिजेच?
A)लाििडीचे धारण क्षेत्र B) धारण क्षेत्र C) सीमां त क्षेत्र D) लघू धारण क्षेत्र
लघु मध्यम मोठे आकारमान ही सांकल्पना खालीलपैकी कोित्या गोष्ीसाठी
वापरतात?
A) कजथपुरिठा B) जलणसांचन C) धारण क्षेत्र D) वरील सवथ
एका कुटुां बाकडे जास्तीत जास्त णकती जणमनीचे क्षेत्र असावे हे ठरिनारी
सांकल्पना कोिती?
A)कुटुं बाचे धारि क्षेत्र B)मूलभूत धारि क्षेत्र C) पयाथ प्त धारि क्षेत्र D)विशाल
धारि क्षेत्र
शेतीमध्ये णवणशष् णपकाचे दर एकरी णकांवा हे क्टरी सरासरीने जे उत्पादन होते
त्याला म्हितात?
A)उत्पादकता B)कायथक्षमता C)लाभप्रदता D) वरील सवथ
शेतीची उत्पादकता कोित्या घटकावर अवलांबून असते?
A) जणमनीचे आकारमान B) मशागतीचे स्वरूप C)पाणीपुरिठा D)िरील सवथ
एकूण उत्पादन खचथ आणि एक उत्पादनाचे प्राप्त मूल्य यावरून ठरणवता येते?
A) उत्पादकता B) कायथक्षमता C)सुपीकता D)िवतमानता
शेतीची कायथक्षमता ठरणविारे णनदे शाां क आहे ?
A)श्रम ि भाां डवल कायथक्षमता B)अन्न वस्त्र णनवारा C)दरडोई उत्पन्न
D)वशक्षण आणि आरोग्य
दर हे क्टरी उत्पन्न व णपकाां ची तीव्रता यावरून शेतीची कायथक्षमता मा पडिारा
णनदे शाां क कोिता?
A)भां डिल कायथक्षमता णनदे शाां क B)नफा कायथक्षमता णनदे शाां क C)भूमी
कायथक्षमता णनदे शाां क D)श्रम अकायथक्षमता णनदे शाां क
विक्ीचे प्रमुख उत्पादन कोित्या प्रकारचे आहे यावरून शेतीचे वगीकरि
करिे म्हिजे? A) मशाितीचा प्रकार ठरविले B) धारण क्षेत्राचा प्रकार ठरिणे
C) उत्पादकतेचा प्रकार ठरणविे D) यापैकी नाही
खाजिी शेती कसण्याचा व्यवसाय म्हिजेच?
A) भां डिली शेती B) मालक शेती C) सहकारी शेती D) सरकारी शेती
जािवतकीकरणामुळे उदयाला आलेला जमीन कसण्याचा प्रकार आहे ?
A) सहकारी शेती B) भां डिली शेती C) करार शेती D) िट शेती
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रासायवनक खते व णबयािे कीटकनाशके याां चा वापर कोित्या शेतीत केला
जात नाही?
A)करार शेती B)मालक शेती C)सहकारी शेती D)सेंणिय शेती
सामूवहक शेती व सहकारी शेती हे प्रकार कोित्या दे शात अस्स्तत्वात आहे ?
A) भारत B) अमेररका C) रणशया D) चीन
भारत सरकारने कृषी उत्पादन व पशुधन करार शेती सेवा अणधणनयम
कोित्या वषी सांमत केला?
A)1991 B)2016 C) 2017 D)2018
भारतातील कोिते राज्य सांपूिथपिे जगातील पणहले सेंणिय राज्य आहे ?
A) महाराष्ट्र B) गुजरात C) णसस्क्कम D) आसाम
महाराष्ट्रातील कोित्या प्रादे णशक णवभागात यशस्वीररत्या गटशेती करून
फळबागाां ची लागवड केली जाते?
A)कोकण B)मराठिाडा C)खान्दे श D)विदभथ
रवशयात सामूणहक शेतीला असे म्हितात?
A) कोलखोज B) एअरटे ल C) कम्यून D) टारझन
अिोदर कल्पना असिारे बदल म्हिजे काय?
A)वनख्यचचतता B)धोका C)आत्मविचिास D)अणनणितता
पूिथकल् पना नसिारे बदल म्हिजे काय?
A)वनख्यचचतता B)धोका C)आत्मविचिास D)अणनणितता
खालीलपैकी कृषी क्षेत्रातील धोका कोिता?
A)शेतमाल आयात णनयाथ त सांबांधी धोरिातील बदल B)ओला णकांवा कोरडा
दु ष्काळ C) शेतमाल कर णवषयक धोरि D)पेटरोल-णडझेलच्या णकमती बदल
कृषी क्षेत्रातील अणनणितता नाही?
A) णकांमत B) उत्पादकता C) तंत्रज्ञान D) अपघात
धोका आवण अणनणितता यामध्ये नेमका काय फरक असतो?
A) धोक्याची कल् पना करता येते B) अवनख्यचचततेचा मोबदला णमळतो C)
अणनणितता कमी करण्यासाठी णवमा उतरवता येतो D) वरीलपैकी नाही
वपकां िरील रोगराईमुळे कोित्या प्रकारचा धोका णनमाथ ि होतो?
A) हिामानाचा धोका B) उत्पादनातील धोका C) वकंमत धोका D)
िीपनानतील धोका
शेती क्षेत्रातील उत्पादकता तांत्र गुिक आतील बदलामुळे णनमाथ ि होिारी
अवनख्यचचतता कोणती?
A) वकंमत अवनख्यचचतता B) उत्पादकता अणनणितता C) तंत्रज्ञान णवषयक
अणनणितता D) औद्योविक अवनख्यचचतता
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शेती क्षेत्रातील धोके आणि अणनणितता कमी करण्यासाठी उपाय योजना
करण्यात आलेल्या आहे त A) णपकाां चे णवणवधीकरि B) सरकारी हस्तक्षेप
C)पूरक उद्योग सुरू करिे D)िरील सवथ
कृषी क्षेत्रातील अस्स्र्रता ही समस्या कोित्या दे शात आढळते?
A) विकवसत B) अविकवसत C) दोन्ही प्रकारच्या दे शात D) दोन्ही प्रकारच्या
दे शात नाही
उत्पादन णकमती याां च्या णकमती यामध्ये होिारे चढ-उतार वनमाथ ण करते?
A)उत्पादकता B)अवनख्यचचतता C)धोका D)अख्यस्र्रता
कृषी उत्पादनातील वकंमत अख्यस्र्रतेचे कारण नाही?
A)पररिामकारक मागिी B)मािणी कमी जास्त C)पुरवठा कमी जास्त
झाला D)मािणी पुरिठ्यातील सापेक्ष लवणचकता
ज्या वस्तूची मागिी कमी झाली त्या वस्तूचा पुरवठा वाढला तर णकांमतीत
होिारा बदल कसा असेल?
A)वकमती वाढतील B)वकमती कमी होतील C)स्स्र्र राहतील D)यापैकी सिथ
शेतमालाच्या वकमतीत बदल झाल् यामुळे शेतकऱयां च्या उत्पन्नात बदल होतात
तेव्हा त्याला म्हितात?
A)वकंमत अस्स्र्रता B)उत्पन्न अस्स्र्रता C)णमश्रअस्स्र्रता D) यापैकी नाही
मािणी कमी झाली असताना पुरवठा कमी लवणचक असेल तेव्हा णकमतीत
कोणता बदल करावा लागतो?
A)वाढ B)घट C)ख्यस्र्र D)यापैकी नाही
पुरिठा कमी झाला आणि मािणी कमी लवणचक असेल तेव्हा वकमतीत
कोणता बदल करािा लाितो?
A)वाढ B)घट C)ख्यस्र्र D)यापैकी नाही
अर्थव्यिस्र्ा तेजीत या स्स्र्तीत असताना मागिीत वाढ होते तेव्हा णकमतीत?
A)वाढ B)घट C)ख्यस्र्र D)यापैकी नाही
शेतमालाच्या वकमती ख्यस्र्रता आणण्यासाठी सरकार काय करते?
A)उत्पादन घटकां च्या आधार वकमती वनख्यचचत करते B)कच्च्च्या मालाच्याच्या
आधार वकमती वनख्यचचत करते C)शेतीमालाच्या च्या आधार वकमती वनख्यचचत
करते D)औद्योिीक मालाच्या आधार णकमती णनणित करते
खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे ?
A)धारण क्षेत्र कमी उत्पादकता B)मोठे धारण क्षेत्र मोठी उत्पादकता C)लहान
आणि मोठ्या धारि क्षेत्राचा उत्पादकतेवर प्रणतकूल पररिाम होतो D)लहान
णकांवा मोठ्या धारण क्षेत्राचा उत्पादकतेिर पररिाम होत नाही
कृषी क्षेत्रात दीघथ कालानंतर होणाऱया बदलां ना काय म्हितात?
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A)चक्रीय बदल B)मोसमी बदल C)अल्पकालीन बदल D)दीघथकालीन बदल
शेती क्षेत्रात होिाऱ्या बदलाां ना काय म्हितात?
A) धोके अणनणितता B) अणनणितता C) उच्चा वचने D) यापैकी नाही
नैसविथक हवामानातील बदलामुळे शेती क्षेत्रावर होिारा पररिाम म्हिजेच?
A) चक्ीय बदल B) मोसमी बदल C) अल् पकालीन बदल D) दीघथकालीन
बदल
खालील पैकी कोिती शेतमाल िस्तू नाशवांत नाही?
A)दू ध B)फळे C)भाजीपाला D)गहू
शेतमालाचा मागिी पुरवठ्यातील बदल म्हिजे?
A)हां गामी उच्च वचने B)चक्ीय उच्च वचने C)िावषथक उच्च वचने
D)वकमतीतील उच्चा वचने
सदोष बाजार रचनेमुळे शेती क्षेत्रावर होिारा पररिाम मानला जातो?
A) अणनणितता B) धोके C) उचा वचने D) उत्पादकता
शेती क्षेत्रात हवामानाानुसार पीक रचना ठरवावी लागते या प्रवृत्तीला काय
म्हितात?
A)हं िामी उच्च िचने B)चक्ीय उच्च िचने C)िावषथक उच्च िचने
D)वकमतीतील उच्चा िचने
खते ,बी-णबयािे ,अवजारे ,कीटकनाशके हे सवथ शेती क्षेत्रातील?
A)आदाने B)प्रदाने C)हररतक्राां ती D)यापैकी नाही
शेती क्षेत्रातील उत्पादन औद्योणगक क्षेत्रासाठी काय असते?
A)पक्का माल B)कच्चामाल C)साधनसामुग्री D)भां डिल
शेती क्षेत्रात कोित्या प्रकारच्या कजाथ ची आवश्यकता असते?
A) अल्पकालीन B) दीघथकालीन C) मध्यकालीन C) सिथ प्रकारच्या
मोदी सरकारने शेती क्षेत्रासाठी कोिते णवधेयक माां डले?
B) C) D)
कापूस उत्पादनाच्या सां दभाथ त सहकारी णवपिन सांस्र्ा माफथत महाराष्रात
कोिती योजना राबवली जाते?
A)कापूस एकाणधकार योजना B)खरे दी णवक्री सांघ C)सहकारी पतसांस्र्ा
D)यापैकी नाही
भारतातील सरासरी धरण क्षेत्राचा आकार वकती आहे ?
A)2.3 हे क्टर B)1.0 हेक्टर C)8.5 हे ट्क्टर D)5.5 ट् हेक्टर
भारतातील सवाथ त मोठे सरासरी धारि क्षेत्र असलेले राज्य कोिते?
A)महाराष्ट्र B)पंजाब C) केरळ D)राजस्र्ान केरळ
भारतातील सिाथत लहान सरासरी धारण क्षेत्र असले ले राज्य कोणते?
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A)महाराष्ट्र B)पंजाब C) केरळ D)राजस्र्ान
100) जमीन सुधारिा कायदा नाही?
A)कमाल जमीन धारिा कायदा B) णकमान जमीन धारिा कायदा C)कुळ
कायदा D)जमीनदारी णनमूथलान
101) शे त ीची उत्पादकता कोित्या घटकाां व र ठरत नाही?
A) नैसणगथक B) ताां णत्रक C) आवर्थक D) राजकीय
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