Art, Commerce & Science College, Bodwad
Subject name - Indian Economy (gen)
SEM - III (२०२०-२१)
1)
2)
3)
4)
5,)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ans

Class - S.Y.B.A.

B
सर्व आर्थिक र्ियाांना वळण लावणारी र्नयांत्रण ठे वणारी यांत्रणा म्हणजेच--A) अथिशास्त्र B) अर्वव्यर्स्र्ा C) साधनसंपत्ती D) उपभोक्ते
C
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने कोणत्या अर्वव्यर्स्र्ेचा स्वीकार केला?
A)भांडर्लशाही B) समाजवादी C)मिश्र अथिव्यवस्था D)मर्कमसत अथिसता
B
भारतात आर्थिक र्नयोजनाचा उगम केव्हा झाला?
A)1947 B)1951 C)1969 D)1991
C
आमर्वक सुधारणाांचा कायििम भारतात केव्हापासून सुरू झाला?
A) 2004 B)2014 C)1991 D)1951
ज्या दे शाांचे दरर्डोई वास्तव उत्पन्न अमेररका सारख्या प्रगत दे शाांच्या दरर्डोई उत्पन्नापेक्षा कमी C
आहे अशा दे शाांना म्हणतात?
A) मर्कमसत अथिव्यवर्स्र्ा B) र्वकसनशील अथिव्यवस्था C) िागासले लीअर्वव्यर्स्र्ा D)
संमिश्रअर्वव्यर्स्र्ा
C
संमिश्र अथिव्यवस्था म्हणजे?
A)भांडर्लशाही B)समाजवादी C)खाजगी आर्ण साविजर्नक क्षेत्राचे सह अस्तस्तत्व
D)र्रीलपैकी नाही
B
खालीलपैकी कोणती उद्योगसांस्था सांयुक्त भाांर्डवली क्षेत्रात आहे ?
A)ररलायन्स उद्योग सिूह B)िारुती सुझुकी उद्योगसिूह C)मिलाव उद्योग समूह D)टाटा
उद्योग समूह
A
सार्वजमनक क्षेत्रातील उपिमाांची मालकी व व्यवस्थापन कोणाकर्डे असते?
A)केंद्र सरकार- राज्य सरकार B)राज्य सरकार C)िहुराष्ट्रीय उद्योग सांस्था D)दे शातील मोठे
उद्योजक
B
एकिेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपांथ हे तत्व कोणत्या क्षेत्राचे असते?
A)साविजर्नक B)सहकारी C)खाजगी D) सांयुक्त
B
आपल् या दे शातील आर्थिक र्नयोजनाचा कालावधी र्कती वर्ाांचा होता?
A)3 B)5 C)12 D)7
D
भारतात आतापयांत र्कती पांचवार्र्िक योजना पूणि झाल्या आहेत?
A) 10 B)17 C) 15 D)12
C
भारतात र्नयोजन आयोगाच्या ऐवजी कोणते कोणता आयोग स्थापन करण्यात आला
A)स्वािीनार्न आयोग B)मर्त्त आयोग C)मनती आयोग D)मनयोजन आयोग
D
भारतात र्नती आयोगाची स्थापना कोणत्या वर्ी झाली?
A)1950 B)1991 C) 2016 D)2015
B
GDP चा अथि काय?
A)स्चूल अथिशास्त्र B)स्र्ूल दे शाांतगित उत्पादन C)स्र्ूल राष्ट्रीय उत्पादन D)यापैकी नाही
C
राष्ट्रीय उत्पन्नाची साांस्तख्यकीय मार्हती कोण सादर करतो?
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A)केंद्र सरकार B)राज्य सरकार C)केंद्रीय साांस्तख्यकीय सांघटना (CSO) D)जागमतक बँक
ज्या दे शाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृर्ी क्षेत्राचा वाटा जास्त असतो ती अथिव्यवस्था मानली जाते
A)र्वकर्सत B)अमर्कमसत C)मिश्र D)मर्कसनशील
ज्या दे शातील राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेती आर्ण शेतीशी सांबांर्धत क्षेत्राचा वाटा कमी होऊन
औद्योर्गक क्षेत्राचा वाटा र्ाढत जातो अर्वव्यर्स्र्ा मानली जाते?
A)िागासले ली B)अल् पमर्कमसत C)मर्कसनशील D)प्रगत अथिव्यवस्था
उदयोन्मुख अथिव्यवस्था म्हणजे काय?
A)दे शाचे स्थूू ल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते B)या दे शाचे र्नव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन सतत र्ाढता
असतो C)आर्थिक वृद्धी दर वाढता असतो D)आमर्वक वृद्धी दर घटटता असतो
भारतीय अथिव्यवस्था कोणत्या स्वरूपाची आहे ?
A)मर्कसनशील B)मर्कमसत C)िागासले ली D)िहुराष्ट्रीय
ज्या उद्योगाांवर दे शाचा कृर्ी आर्ण औद्योर्गक र्वकास अवलांबून असतो त्याांना म्हणतात?
A)पायाभूत उद्योग B)लोह पोलाद उद्योग C)अमभयांमिकी उद्योग D)खाजगी उद्योग
भारतात पायाभूत उद्योगाांच पाया केव्हा रचला गेला?
A)पर्हली पांचवार्र्िक योजना B)दु सरी पांचवार्र्िक योजना C)सातर्ी पांचवार्र्िक योजना
D)िारार्ी पांचवार्र्िक योजना
भारतात ररझवि बँकेचे राष्ट्रीयकरण केव्हा झाले?
A)1935 B)1920 C)1969 D)1949
स्टे ट बँकेचे पूवीचे नाव काय होते?
A)महाराष्ट्र बँक B)इम्पेररयल बँक C)इां र्र्डयन बँक D)केंद्रीय बँक.
भारतात14 व्यापारी बँकाांचे राष्ट्रीय करण केव्हा करण्यात आले?
A)1945 B)1965 C)1969 D)1991.
भारतात कृर्ी र्वकासासाठी कोणत्या बँकेची स्थापना केलेली आहे ?
A)IDBI B)EXIM BANK C)NABARD D)SEBI
भारतात औद्योर्गक र्वकासासाठी कोणती बँक कायिकते ?
A)SEBI B)IDBI C)NABARD D)EXIM BANK.
मर्दे शी व्यापारासाठी कायि करणारी बँक कोणती?
A)IDBI B)EXIM BANK C)NABARD D)SEBI
भारतीय भाांर्डवल बाजारवर र्नयांत्रण ठे वणारी सांस्था कोणती?
A)IDBI B)EXIM BANK C)NABARD D)SEBI
आमर्वक सुधारणा काळ कोणत्या र्र्षी सुरू झाला?
A)1949 B)1951 C)1991 D)2016
भारतात लोकसांख्येची गणना र्कती वर्ाांनी केली जाते?
A)5 B)10 C)12 D)7
2011िध्ये भारताचे लोकसांख्या र्कती होती?
A)123 B)125 C)121 D)130
जगाच्या एकूण लोकसांख्येपैकी भारतात राहणाऱ्या लोकसांख्येचे प्रमाण र्कती?
A)27.2 %B)25.5%C)17.5%D)17.2%
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2011 च्या जनगणनेनुसार भारताचे लोकसांख्येची घनता दर चौरस र्कलोमीटर मध्ये र्कती
आहे?
A)246 B) 406 C)443 D)834
2017 च्या जनगणनेनुसारभारतीय लोकसांख्येचे सरासरी आयुमािन र्कती वर्ि आहे ?
A)40 B)100 C)75 D)68
2017 च्या जनगणनेनुसारलोकसंख्येच्या घनतेचे बाबत भारताचा िमाांक र्कतवा?
A)33 B)15 C)34 D)36
2017 च्या जनगणनेनुसारसरासरी आयुमािन आचयाबाबतीत भारताचा िमाांक र्कतवा?
A)106 B)108 C)125 D)136
2018 च्या जनगणनेनुसारजगािध्ये आत्महत्या करण्यािाित भारताचा िमाांक र्कतवा आहे ?
A)5 B)2 C)8 D)1
2011 च्या जनगणनेनुसारभारतात साक्षरतेचे प्रमाण र्कती आहे ?
A)74.4% B)74.6% C)74.3% D)74.7%
2011 च्या जनगणनेनुसारसाक्षरतेच्या बाबतीत भारताचा िमाांक र्कतवा?
A)268 B)125 C)130 D)103
मशक्षणाच्या माध्यमातून कोणत्या साधना ची र्नर्मिती होते?
A) भूिी B) िानर्ी C) भांडर्ल D) आमर्वक
WHOही कोणती सांस्था आहे ?
A)आमर्वक र्वकास संस्र्ा B)जागर्तक आरोग्य सांस्था C)जागमतक व्यापार सांस्था D)िानर्
र्वकास सांस्था
HRD कोणत्या घटकाशी र्नगर्र्डत आहे ?
A)श्रि B)भूिी C)भांडर्ल D)यापैकी नाही
जागमतक पातळीवर िानर् मर्कास र्नदे शाांक कोण र्नर्ित करते?
A) युनायटे र्ड नेशन B) र्ल्व ड टर े र्ड ऑगिनायझेशन C) मानव र्वकास मांत्रालय D) यापैकी
नाही
GDP चा अथि काय?
A) दे शाांतगित उत्पादन B) स्थूल दे शाांतगित उत्पादन C) राष्ट्रीय उत्पादन D) मनव्वळ उत्पादन
दरडोई उत्पन्न म्हणजे काय?
A)दे शाचे उत्पन्न B)लोकांचे उत्पन्न C)श्रमिकाचे उत्पन्न D)प्रर्त व्यक्ती उत्पन्न
GDP आमण लोकसांख्या याां चा पररणाम दे शाच्या कोणत्या उत्पन्नावर होतो?
A) एकूण उत्पन्नावर B) व्यस्तक्तगत उत्पन्नावर C) दर डोई उत्पन्नार्र D) कोठे ही नाही
जागमतक पातळीवर सांपत्तीचे मापन करणारी सांस्था कोणती?
A)WTO B)FORB C)WB D)WHO
लोकसंख्या वाढल्यामुळे होणारा पररणाम आहे ?
A)रोजगार वाढतो B)िेरोजगारी वाढते C)रोजगार स्स्र्र राहतो D)िेरोजगारी कमी होते
2018 मध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर र्कती होता?
A)50% B)40% C)20% D)08%
यापैकी िहुतेक दे शातील प्रमुख समस्या असते?
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A)दाररद्र B)िेरोजगारी C)आमर्वक र्वर्मता D) सवि
भारत सरकारने चलना र्निलनीकरण हे धोरण केव्हा लागू केले ?
A) 2011 B) 2014 C) 2016 D) 2020
भारत सरकारने जीएसटी केव्हा पासून लागू केला?
A) 2014 B) 2017 C) 2016 D) 2019
जागमतक बांकेच्या 2019 अहर्ाला नुसार 2020-21िध्ये भारतीय अथिव्यवस्था जीर्डीपी र्ृद्धी
दराबाबत या िमाांकावर असेल असा अांदाज होता?
A) प्रर्ि B) मितीय C) पाचव्या D) सातव्या
GST चा पररणाम कोणत्या क्षेत्रावर झाला?
A) प्रार्मिक B) मितीय C) तृतीय D) यापैकी नाही
िानर् र्वकास र्नदे शाांक सविप्रथम केव्हा हा प्रकार्शत झाला?
A)1980 B)2014 C)1990 D)1951
िानर् र्वकास र्नदे शाांक सविप्रथम कोणी तयार केला?
A) मेहबूब उल हक B) अमत्यि सेन C) र्डॉक्टर मनमोहन र्सांग D) यशर्ंत र्सन्हा
िानर्ी मर्कासाची सांकल्पना कोणत्या घटकाांवर अवलांबून आहे ?
A) अन्न र्स्त्र मनर्ारा B) र्स्त्र मनर्ारा आमण मशक्षण C) अन्न र्स्त्र मनर्ारा मशक्षण र् आरोग्य
D) अन्न वस्त्र र्नवारा र्शक्षण आरोग्य व वाहन
आमर्वक र्वकास खालीलपैकी कोणत्या र्नकर्ावर अवलांबून असतो?
A) व्यस्तक्तगत उत्पन्न B) राष्ट्रीय उत्पादन र्ाढ C) चांगले कपर्डे D) आमर्वक र्वर्मता
िानर् मर्कास र्नवर्डीचे पयािय प्राप्त करण्याचे साधन कोणते?
A)मानवी कल्याण B)उत्पन्न C)आमर्वक र्वर्मता D)उत्पन्न दाररद्र्य बेरोजगार
िानर् मर्कास हे साध्य आहे आर्ण ते साध्य करण्याचे साधन काय आहे ?
A)उत्पादन वाढ B)आमर्वक र्वकास C)आरोग्यसुमर्धा D)मशक्षण आर्ण प्रर्शक्षण
िानर् र्वकासामुळे कोणत्या प्रकारच्या समाजाची र्नर्मिती होते?
A) सुदृढ B)सुदृढ आर्ण सुसांस्कृत C) आतांकवाद वादी D) जामतभेद वादी
सरासरी आयुिावन म्हणजे काय?
A) मजर्ंत राहण्याची अपेक्षा B) व्यक्ती सरासरीने मकती उत्पन्न मिळर्तो C) सरासरीने मकती
र्र्षावत जीमर्त राहू इ्मितो D) राहणीिानाचा दर
खालीलपैकी कोणते र्वधान चुकीचे आहे?
A) मर्कमसत दे शात सरासरी आयुमािन कमी असते B) र्वकर्सत दे शात सरासरी आयुमािन
जास्त असते C) आर्थिक र्वकास होऊ लागतो तसतसे सरासरी आयुमािन वाढू लागते
D)अमर्कमसत दे शात सरासरी आयुमािन कमीअसते
भारतातील ग्रामीण भागातील एका व्यक्तीला र्कमान र्कती उष्ाांकाची दररोज गरज असते?
A) 2255 B)2550 C)2250 D)2400
भारतात शहरी भागातील एका व्यक्तीला दररोज र्कती उष्ाांकाची गरज असते?
A)2250 B)2100 C)2400 D)2550
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66) उष्ण हवामानाच्या प्रदे शात दररोजच्या आहारातून र्कमान सरासरी उष्ाांक र्मळाले
पार्हजेत?
A)250 B)2250 C)2550 D)5220
67) िालिृत्यू दर म्हणजे काय?
A) एका र्र्षावत 1000 बालकाांपैकी मृत्युमुखी पर्डणाऱ्या बालकाांची सांख्या
B)दे शातील एकूण लोकसांख्येपैकी मृत्यूमुखी पर्डणाऱ्या बालकाांची सांख्या
C)एकूण लोकसांख्येपैकी िृत्यूिुखी पडणाऱ्या र्ि बालकाांची सांख्या
D)एकूण लोकसांख्येपैकी िृत्यूिुखी पडणाऱ्या पुरुर् बालकाांची सांख्या.
68) खालीलपैकी मानव र्वकासाचे लक्षण कोणते?
A)िालिृत्यू दर जास्त असले B)िानर् र्वकास न्यून आसणे C)िालिृत्यू दर घटत जाणे
D)यापैकी एकही नाही
69) अर्वशास्त्राचे जनक कोणाला म्हणतात?
A) रॉमिन्सन B) डॉक्टर िाशवल C) िाल् र्स D)ॲडि स्तिथ
70) एडि स्ित यांच्यािते लोकसांख्या राष्ट्राची______असते.
A) सांपत्ती B) र्वकास C)भांडर्ल D)यंिसािुग्री
71) आमर्वक र्वकास आर्ण मानवी सांसाधने एकमेकाांना ______असतात?
A)पोर्षक B) पूरक C)िाधक D)पोर्षक आर्ण वादक
72) मनस्िय उत्पादन साधनाांना सर्िय बनवणारा घटक कोणता?
A) भूमी B) भाांर्डवल C) श्रि D) यंिसािुग्री
73) यापैकी श्रिशक्ती नाही?
A)यंि तज्ञ B) तांत्रज्ञ C) शास्त्रज्ञ D) व्यर्स्र्ापक
74) भांडर्ल म्हणजे यांत्रसामुग्री हो आर्ण सामग्री म्हणजे ?
A) सयांत्र B)पैसा C)संमचत श्रम D)यापैकी नाही
75) न्यून लोकसांख्या र्कांवा आती लोकसांख्या आर्थिक र्वकासात मध्ये ---ठरते?
A)पोर्क B)िाधक C)योग्य-अयोग्य D)यापैकी नाही
76) लोकसंख्यामर्र्षयक र्सद्धाांत कोणी माांर्डला माल्थस?
A)ॲर्डम स्तिथ B)माशिल C)क्लाकव D)िाल् र्स
77) लोकसंख्यामर्र्षयक संक्रिण मसद्ांत कोणी िांडला?
A)िाल् र्स B)ॲडि स्िर् C)िाशवल D)क्लाकव
78) लोकसंख्येचा र्वस्फोट कोणत्या अवस्थेत होतां?
A) जन्मदर व मृत्युदर उच्च B) जन्मदर उच्च व मृत्युदर घटता C) जन्मदर घट आर्ण मृत्यू
घटत D) घटत जन्मदर व उच्च मृत्यू दर
79) लोकसंख्या संक्रिण मसद्ां तानुसार मर्कमसत दे श कोणत्या अर्स्र्ेत असतात?
A)पमहली B)दु सरी C)मतसरी D)यापैकी एकही नाही
80) भारतात लोकसांख्येची जनगणना ची सुरुवात याांच्या नेतृत्वाखाली झाली?
A)लार्ड िीिन B)लाड कस्न्सल C)लाड मेयो D)लाड ररपन
81) िृत्युदर म्हणजे काय?
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A) दर हजार लोकसांख्येमागे मृत्यू पार्णाऱ्या सांख्या
B) दररोज मृत्यू पावणाऱ्या लोकसांख्या लोकाांची सांख्या
C) कोरोनािुळे मृत्यू पावलेल्याांची सांख्या
D) वरीलपैकी सवि
दर हजारी लोकसांख्येमागे जन्माला येणाऱ्याांची सांख्या म्हणजेच?
A)िाल जन्म B)जन्मदरC)मृत्युदर D)लोकसंख्या वाढीचा दर
एकूण लोकसंख्येिुळे दे शाचे िहत्त्व आमर्वक कल् याण साधले जाते एवढी लोकसांख्या
म्हणजे?
A)न्यून B)आती C)पयावप्त D)यापैकी नाही
कोणत्या वयोगटातील लोकसांख्या उत्पादक मानली जाते?
A)0 ते 14 B) 15 ते 64 C)65 पेक्षा जास्त D)यापैकी नाही
लोकसंख्या र्वर्यक धोरण म्हणजेच?
A)जनधन योजना B)उज्वला योजना C) कुटुां ब कल्याण व कुटुां बर्नयोजन D)र्रीलपैकी सवि
प्रत्येक करतोस ते समोर मूलभूत प्रश्न असतात?
A)दाररद्र्य B)िेरोजगारी C)आमर्वक र्वर्मता D)र्रील सवि
केन्स याांच्या मते बेरोजगारीचे कारण?
A)पररणामकारक मागणीचा अभाव B)लोकसंख्येचा अभाव C)िाजारपेठेचा अभाव
D)उत्पादनाचा अभाव
भारतातील बेरोजगारीचे प्रकार आहेत?
A)संघर्षव जन्य B)संरचनात्मक C)सक्तीची D)ग्रािीण आर्ण शहरी
दाररद्र्य म्हणजे काय?
A)र्कमान राहणीमानाची पातळी B)उत्पन्न आर्ण उपयोगातील अांतर C)प्राप्त उत्पन्नातून
र्कमान गरजा भागर्वता येत नाही D)र्कमान उिान का उिान का र्मळर्वता येणे
भारतातील दाररद्र्य हा ग्रांथ कोणी र्लर्हला आहे ?
A) रर् B) ऍर्डर्मट दाांर्डेकरC) ॲडि स्िर् D) रर् र् दांडेकर
दाररद्र्याचे प्रकार मानले जातात?
A) सापेक्ष र्नरपेक्ष B) ग्रामीण शहरी C) र्वकर्सत र्वकर्सत D) वरीलपैकी सवि
दाररद्र्य मनिूवलनासाठी िोदी सरकारने आखलेली योजना नाही?
A) जनधन योजना B) 20 कलमी कायििम C) उज्वला योजना D) आयुष्यिान योजना
िनरे गा योजना कोणी सुरु केली?
A) मा.मोदी B) मा. मनमोहन र्सांग C) िा.श्रीिती इां र्दरा गाां धी D) िा.अटल र्बहारी
वाजपेयी
पायाभूत संरचनेचा अर्व आहे ?
A) भूमी श्रम भाांर्डवल सांयोजन B) सामार्जक आर्थिक राजकीय र्वकास C)औद्योमगक
र्वकास D)उत्पादन प्रर्ियाां ना अप्रत्यक्षरीत्या मदत करणारे पूरक घटक
औद्योमगक वसाहती म्हणजे काय?
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A)उत्पादनाचे घटक B)पूरक घटक C)र्ाहतुकीची साधने D)या सर्व सुर्वधा एकाच र्ठकाणी
उपलब्ध असलेले र्ठकाण
96) खालीलपैकी कोणते कोणता उद्योग मूलभूत उद्योग नाही?
A)र्ाहतूक व दळणवळण सेवा B)लोह पोलाद उद्योग C)कागद उद्योग D)मसिेंट उद्योग
97) मर्दे शी बाजारपेठ र्व पासून कोणती र्वमानसेवा बांद करण्यात आली एअर
इां र्र्डयास्तारण्यासाठी वाहतुकीचे कोणते साधन महत्त्वाचे ठरते?
A)रस्ता वाहतुक B)रे ल् र्े वाहतूक C)जलर्ाहतूक D)हवाई आर्ण जलवाहतूक
98) शेती क्षेत्राला कृर्त्रमरीत्या पाणी पुरवठा करणे म्हणजेच?
A)जलर्ाहतूक B)जलमसंचन C)जलव्यर्स्र्ापन D)जलिचत
99) जलमसंचनाचे िोत कोणते?
A) भूगभाितील पाणी B) भूपृष्ठार्रील पाणी C) पावसाचे पाणी D) भूगभावतील व भूपृष्ठावरील
पाणी
100) 2000=10,000 हेक्टर पयांत पाणी पुरवठा करणारी योजना म्हणजेच?
A) अल्प र्सांचन B) लघुमसंचन C) िध्यि र्सांचन D) िोठे र्सांचन प्रकल्प
101) शेतजमिनीला अमरयाद पाणी र्दल्यामुळे ---A)जर्मनी सुपीक B)नापीक C)अमत सुपीक D)पाणर्ळ व दलदलीच्या बनतात
102) जलशक्ती अर्भयान कोणत्या साधन सांपत्ती र्नगर्डीत आहे ?
A)र्ीज B)र्वमा C)पाणी D)भूिी
103) शेतकऱ्यांना पाणी वापराबाबत प्रर्शक्षण दे णारी योजना म्हणजेच ---?
A)राष्ट्रीय जल धोरण B)मसंचन र्वकास कायििम C)पाणी व्यवस्थापन D)यापैकी नाही
104) पायाभूत सांरचनेमध्ये प्रामुख्याने कोणत्या घटकाांचा समावेश होतो?
A)उजाव B)उजाव आर्ण पाणी C)ऊजाव पाणी आर्ण वाहतुकीच् साधन D)ऊजाि पाणी
वाहतुकीची साधने व सांदेशवहन यांत्रणा
105) ऊजेचे व्यर्सामयक स्रोत कोणते?
A)लाकूड र् गौऱ्या B)सौर ऊजाि C)जलमर्द् युत D)बायोगस.
106) भारतात सवाित जास्त व्यवसार्यक ऊजाि कोणत्या मागािने प्राप्त होते?
A)सौर ऊजाि B)पर्न ऊजाि C)कोळसा व र्लग्नाइट D)यापैकी नाही
107) खालीलपैकी कोणते र्वधान राष्ट्रीय धोरण आहे ?
A) Save baby B) Save water C) Save power D) All of this
108) र्ाहतूक क्षेत्राला कशाची उपमा र्दली जाते ?
A) िानर्ी शरीरातील रक्तवार्हन्याांचे जाळे B) मार्हतीचे अांतरजाल C) दे र्ाणघेर्ाणीचे साधन
D) कोळ्याचे जाळे
109) B.O.T. चा अथि काय?
A)िांधा B)दु सऱ्या वापरा C)मतसरी हस्ताांतररत करा D)बाांधा वापरा हस्ताांतररत करा.
110) खालीलपैकी कोणती जोर्डी चुकीची आहे ?
A)रस्ते- प्रभावी व स्वस्त B)रे ल् र्े -जलद व प्रभावी C)हर्ाई -वाहतूक जर्ड वस्तूांच्या
वाहतुकीसाठी D)र्ेगर्ान- जलवाहतूक
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111) र्ाहतुकीचा नैसर्गिक मागि कोणता?
A) रस्ता B) रे ल्वे C) जलर्ाहतूक D) हर्ाई वाहतूक
112) भौगोमलक अर्डथळ्यार्शवाय वाहतुकीचा मागि कोणता?
A)रे ल् र्े वाहतूक C)जलर्ाहतूक B)हर्ाई वाहतूक D)रस्ता वाहतूक
113) 2012 पासून कोणती र्वमानसेवा बांद करण्यात आली?
A)मकंगमिशर B)एअर इां र्र्डया C)इं मडयन एअरलाइन् D)जेट एअरवेज
114) मर्दे श भारताचा र्वदे शी व्यापार कोणत्या साधना च्या सहाय्याने केला जातो?
A) सागरी वाहतूक B) रे ल्वे वाहतूक C) रस्ता वाहतूक D) हवाई वाहतूक
115) संदेशर्हन म्हणजे काय?
A)िामहतीचे अांतरजाल B)िामहतीचे प्रसारण C)आधुमनक तांत्रज्ञान D)मार्हतीचे जग
116) चालती मपरमत संदेशर्हन यंिणा कोणती?
A) रे मडओ B) टे मलस्िजन C) ई-मेल मोबाईल D) िोिाईल सेवा
117) टे मलिोन आर्ण उपग्रहामार्ित एकमेकाांशी जोर्डलेले जाले म्हणजेच?
A) ई-िेल B) ई-कॉिसव C) ई बँर्कांग D) इं टरनेट
118) संदेशर्हनाच्या आधुर्नक तांत्रज्ञानाच्या सहाय्याने वस्तू आर्ण सेवाांची खरे दी र्विी करता येते
ते साधन--A) ई-िेल B) ई-कॉिसव C) ई िँमकंग D) इं टरनेट
119) Home page, Web site,web Cyber, Inter net ही सवि मार्हती म्हणजेच?
A)WWW B)BOT C) WTO D) Cell
120) खालीलपैकी कोणती कांपनी सांदेशवहन कांपनी नाही?
A)एअरटे ल B)आयमडया C)ररलायन्स D)मर्को
121) िामहती तांत्रज्ञान संिंध म्हणजेच?
A)िायक्रो इलेक्टरॉर्नक्स B)िायक्रोिायोलॉजी C)िायक्रो र्ायनान्स D)िायक्रोइकॉनोमिक
122) ज्ञानाची कक्षा र्वस्तारणारे साधन?
A) ई-कॉमसि बँर्कांग B) ई बँर्कांग C) ई एज्युकेशन D) इां शॉर्पांग
123) आज भारतातील एकूण सेवा र्नयाितीत कोणत्या गोष्ट्ीचा समावेश जास्तीत जास्त आहे ?
A) हाडव र्ेअर B) सॉफ्टर्ेअर C) र्कर्ड् स वेअर D) अंडरर्ेअर
124) िामहती तांत्रज्ञान उद्योगाच्या र्वकासाचे खरे श्रेय कोणाला आहे ?
A) श्री नरें द्र मोदी B) श्रीमती इां र्दरा गाांधी C) श्री राजीव जी गाांधी D) श्री राहुल गाांधी
125) भारतीय अथिव्यवस्थचा कणा कोणत्या क्षेत्राला मानले जाते?
A) शेती B) उद्योग C) सेर्ा D) लोकसांख्या
126) राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा वाटा कमी होऊन उद्योग व सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढणे आर्थिक
र्वकासाचे मानले जाते?
A) पूरक B) लक्षण C) उपयोग D) कृर्षक
127) जिीन कसण्याची पद्धती नाही?
A)िहालर्ारी B)जिीनदारी C)दु कानदारी D)रयतर्ारी
128) खालीलपैकी कोणती कृर्षी आदाने आहेत?
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A)खते बी-र्बयाणे B)कापूस C)साखर D)कापड
129) कृर्षी उत्पादनातील र्नरां तर वाढ दीघव काळातही चालू राहणे म्हणजेच?
A)सदन कृर्ी र्जल्हा कायििम B)कृर्षी क्षेत्रीय कायििम C)संकररत र्बयाणाांचा कायििम
D)हररतक्रांती
130) कृर्षी उत्पादन र् उत्पादकतेची सांस्ख्यकीय िामहती कोणत्या मांत्रालयाच्या अांतगित येते?
A)अर्व िंिालय B)कृर्ी मांत्रालय C)व्यापार मांत्रालय D)उयोग मांत्रालय
131) हररतक्रांतीचे प्रणेते कोणाला म्हणतात?
A)नरमसंह राव B)रामदे व बाबा C) श्रीमती इां र्दरा गाां धी D) स्वािीनार्न
132) स्वामिनार्न यांच्या अध्यक्षतेखाली कोणता आयोग नेमण्यात आला?
A)र्वत्त आयोग B)मनयोजन आयोग C)राष्ट्रीय मकसानआयोग D)उद्योग आयोग
133) शेती क्षेत्राला अल्पकालीन कजिपुरर्ठा करणारा मागि?
A)सार्कार B)सहकारी बँका व पतसांस्था C)भूमर्कास बँका D)व्यापारी बँका
134) त्शेती क्षेिाला दीघिकालीन कजवपुरर्ठा करणारा िागव?
A)सार्कार B)सहकारी िँका र् पतसंस्र्ा C)भूमर्कास िँका D)व्यापारी िँका
135) शेती क्षेत्राला अल् पकालीन स्वरुपाची तगाई कजि कोणाकडून र्दली जातात?
A)महसूल र्वभाग B)पंचायत सर्मती C)गटर्वकास अर्धकारी D)सरकार
136) शेती र् ग्रामीण मर्कास साठी कजिपुरवठा करनारी राष्ट्रीय पातळीवरील र्शखर बँक कोणती?
A) र्वकास बँक B) राष्ट्रीय ग्रामीण कृर्ी र्वकास बँक C) औद्योर्गक र्वत्त पुरवठा मांर्डळ D)
केंद्रीय बँक
137) शेतकरी आत्महत्याांचा प्रश्न िुख्यिंत्र्यांच्या बैठकीत सर्ाव त प्रथम कोणी माांर्डला?
A)श्री शरद पवार B)श्री एकनाथराव खर्डसे C)श्री उद्धव ठाकरे D)िडर्णीस
138) कृर्षी िालाच्या मर्क्रीसाठी असलेली यांत्रणा नाही कोणती?
A) र्नयांर्त्रत बाजार B) सहकारी र्वपणन C) राष्ट्रीय कृर्ी महासांघ D) साठर्ण गृह
139) भारतात कृर्ी उत्पार्दत वस्तूची गुणवत्ता ठरवणारी प्रयोगशाळा कुठे आहे ?
A) िुंिई B) पुणे C) नागपूर D) र्दल्ली
140) कृर्षी उत्पामदत र्स्तूंची मनयावत र्ाढर्ण्यासाठी कोणते िंडळ स्र्ापले ले आहे ?
A)कृर्षी व प्रर्िया अन्न र्नयाि त मांर्डळ B)खाद्य महामांर्डळ C)केंद्रीय वखार महामांर्डळ D)
यापैकी नाही
141) सरकारने कृर्षी उत्पामदत र्स्तूंची प्रतर्ारी र् प्रिाणीकरणासाठी कोणते केंद्र कायि कते ?
A)AGM B)AGMARK C)NABARD D) NEFED
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