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No.   Quéstion Ans 
1.  साधनसामग्रीचे विभाजन आणि पुनर विभाजन कशािर अिलंबून असते? 

a)िस्तूचे उत्पादन b)िस्तूच्या ककमती 3)िस्तूची मागिी 4)िस्तचूा पुरिठा 
2 

2.  उत्पादनाचे घटक एका व्यिसायातून दसुरा व्यिसायात कशामुळे स्थलांतररत होतात? 
1)िस्तूचे उत्पादन 2)िस्तूची मागिी 3)उत्पादन घटकाचंी ककंमत 4)िस्त ूची ककंमत 

3 

3.  उत्पादन घटकांची मागिी केव्हा जेव्हा िस्तूच्या ककमती िाढतात? 
1)िस्तूची मागिी िाढते 2)उत्पादनिाढते 3)िस्त ूची ककंमत 4)िरीलपैकी सिव 

4 

4.  अविकससत आणि विकसनशील अिस्थेत कोित ेक्षते्र प्रमुख असते? 
1) शेती 2)उद्योग 3)व्यापार 4)सेिा 

1 

5.  अविकससत आणि विकसनशील देशाचा आसथवक विकास कोित्या क्षते्रािर अिलंबनू 
असतो? 
1) व्यापार 2)उद्योग 3)शमीक 4)शेती 

4 

6.  अविकससत आणि विकसनशील देशाचा औद्योसगक क्षेत्र व्यापार क्षते्र यािर कोित्या 
क्षेत्राचा प्रभाि पडतो? 
1)आसथवक 2)राजकीय 3)सामाणजक 4)कृषी 

4 

7.  अविकससत आणि विकसनशील कृषी आदान ेआणि कृषी उत्पादनाच्या ककमती ठरविताना 
कोिता हेत ूअसतो? 
1)श्रसमक पुरिठा 2)कृषी उत्पादन िाढ 3)कृषी साधनांची मागिी 4)कृषी साधनांचा 
पुरिठा 

2 

8.  विकसनशील देशांमध्ये कृषी ककंमत स्थैयव आणि आसथवक विकासाला गती समळेल यासाठी 
सरकारला कोित ेधोरि ठरिािे लागत?े 
1)आसथवक धोरि 2)राजकीय धोरि 3)कृषी ककंमत धोरि 4)सामाणजक धोरि 

3 

9.  कृवषप्रधान अथवव्यिस्थेत उत्पाकदत िस्तूंच्या ककमतीत चढ-उतार यामुळे होईल? 
1)औद्योसगक उत्पादन 2)कृषी उत्पादन 3)कृषी उत्पादनाच्या ककमती 4)िस्तूची मागिी 

3 

10.  पुढील िषावच्या वपक रचनेिर कृवषप्रधान अथवव्यिस्थेत कोित्या गोष्टीचा पररिाम होतो? 
1)औद्योसगक उत्पादन 2)कृषी उत्पादन 3)कृषी उत्पादनाच्या ककमती 4)िस्तूची मागिी 

3 

11.  कृवषप्रधान अथवव्यिस्थेत यािषीच्या ककमतीचा पुढील िषीच्या आणि संपूिव अथव सत्तेिर 
याचा पररिाम होतो? 
1) उद्योसगक उत्पादन 2)कृषी उत्पादन 3)कृषी उत्पादनाच्या ककमती 4)िस्तचूी मागिी 

2 

12.  हिामानाचा अनुकूलतेमळेु कृषी क्षते्रािर होिाऱ्या पररिामाचा संपूिव अथव सत्तेशी कसा 
संबंध असतो? 

4 



 

 

1)कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमािािर होईल  
2)शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होईल  
3)औद्योसगक उत्पादनाची मागिी घटेल  
4)िरील सिव 

13.  शेतीतील कृषी उत्पादनाच्या ककमतीतील चढ-उताराचा संपूिव अथवव्यिस्थेिर कसा 
पररिाम होतो? 
1)कृषी उत्पादन िाढले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल  
2)कृषी उत्पादन कमी आल ेतर अन्नधान्याची आयात करािी लागेल  
3)आयातीसाठी विदेशी चलन खचव करािे लागेलं  
4)िरील सिव 

4 

14.  कृषी उत्पादनात घट झाली तर अथवव्यिस्थेिर कोिते पररिाम होतात? 
1)कृवषमालाच्या कीमती िाढतील 
2)शेतकऱ्यांना िाढत्या ककमतीचा लाभ समळेल 
3)सनयावत िाढेल  
4)आयात कमी होईल 

1 

15.  कृषी उत्पादनात िाढ झाली तर अथवव्यिस्थेत कोित ेबदल होतील? 
1)कृषी मालाच्या ककमती घटतील  
2)कृषी मालाची मागिी घटेल 
3)शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल 
4)कृषी मालाची आयात िाढेल 

1 

16.  कृषी ककंमत विषयक त्यांना धोरि आखताना कोित्या गोष्टी चा विचार केला जाईल? 
1)शेतकरी आणि उपभोके्त यांच्या कहताचे संरक्षि होइल 
2)उद्योग क्षते्राला कच्चामाल स्िस्त समळािा 
3)उत्पादन कमी खचावत व्हाि े 
4)िरील सिव 

4 

17.  कृषी क्षते्राशी सनगडीत क्षेत्र कोित?े 
1)उद्योगसाठी कच्चामाल 2)कृषी आदान े3)औद्योसगक उत्पादनाचे घटक 4)िरील सिव 

4 

18.  ही रानटी अिस्थेत कृवषप्रधान अथवव्यिस्थेत आसथवक स्थैयव सनमावि करण्यासाठी कोित्या 
क्षेत्राला प्राधान्य द्यािे लागत?े 
1)ककंमत स्थैयव 2)कृषी उत्पादनाच्या ककमतीत स्थैयव 3)औद्योसगक उत्पादनात स्थैयव 
4)औद्योसगक उत्पादनाच्या ककंमतीत स्थैयव 

2 

19.  कृषी क्षते्रातील कृषी क्षते्रातील धान्य कडधान्य तेलवबया कापूस ही उत्पादन हा सिव 
कोित्या क्षेत्राचा कच्चा मालआहे? 
1)कृषी क्षेत्र 2)उद्योग क्षते्र 3)सेिाक्षेत्र 4)यापैकी नाही 

2 



 

 

20.  क्षेत्रातील औद्योसगक क्षते्रातील कृषी आदान ेकोिती? 
1)यंत्रसामुग्री 2)तेलवबया 3)खते आणि कीटकनाशके 4)िैद्यकीय उपकरि े

3 

21.  कृषी औद्योसगक क्षते्रातील टॅ्रक्टर बी वबयाि ेिीज पंप कठबक सचं कोित्या क्षेत्रासाठी 
कच्चामाल आहे? 
1)शेती 2)उद्योग 3)व्यापार 4)सेिा 

1 

22.  कृषी उत्पादनािर हिामान पजवन्यिषृ्टी रोग राकहली रोगराई इत्यादी पररणस्थतीचा कसा 
पररिाम होतो? 
1) अनुकूल 2)प्रसतकूल 3)अनुकूल आणि प्रसतकूल 4)यापैकी नाही 

3 

23.  ऊपादन िाढीसाठी नैससगवक पररणस्थतीचा कोिता पररिाम प्रेरक ठरतो? 
1) अनुकूल 2)प्रसतकूल 3)अनुकूल आणि प्रसतकूल 4)यापैकी नाही 

1 

24.  कृषी उत्पादन कमी आल्यास अथवव्यिस्थेिर त्याचा कसा पररिाम होतो? 
1)कृषी उत्पादन घटेल 2)कृषी उत्पादनाच्या ककमती िाढतील 3)औद्योसगक उत्पादनाच्या 
ककमती िाढतील 4)संपूिव देशात भाि िाढ होईल 

4 

25.  कृषी ककंमत धोरिाचे मुख्य उकिष्ट कोित?े 
1)कीम्मत स्थैयव 2)शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात िाढ 3)ग्राहकांचे कहतसंरक्षि 4)विके्रय िाढिा 
5)िरील सिव 

4 

26.  जेव्हा सरकार कृषी ककंमत धोरि ठरविताना शेतकऱ्याचं्या ऐिजी उद्योजक व्यापारी आणि 
उपभोगत्यांच्या कहताचे धोरि ठरवित ेतेव्हा त्या धोरिाला काय म्हितात? 
1)नकारात्मक 2)सकारात्मक 3)तटस्थ 4)सामूकहक कहत संरक्षनाचे े

1 

27.  जेव्हा सरकार कृषी ककंमत धोरिांमध्ये सरकार संपूिव जनतेच्या बरोबर शेतकऱ्यांच्या 
कहताचा विचार करत ेअस ेकृषी ककंमत धोरिाला म्हितात? 
1)नकारात्मक 2)सकारात्मक 3)तटस्थ 4)सामूकहक कहत संरक्षनाचे े

2 

28.  औद्योसगक िस्तूंच्या ककमतीपेक्षा कृषी उत्पादनाच्या ककमती कमी ठेिले म्हिजे कोित े
कृषी ककंमत धोरि आहे? 
1)नकारात्मक 2)सकारात्मक 3)तटस्थ 4)सामूकहक कहत संरक्षनाचे े

1 

29.  औद्योसगक िस्तूंच्या ककमतीपेक्षा कृषी उत्पादनाच्या ककमती जास्त ठेिले म्हिजे कोित े
कृषी ककंमत धोरि आहे? 
1)नकारात्मक 2)सकारात्मक 3)तटस्थ 4)सामूकहक कहत संरक्षनाचे े

2 

30.  मग सकारात्मक कृषी ककंमत धोरिात सरकार शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनात िाढ 
करण्याची प्रेरिा समळेल अस ेकोित ेधोरि ठरविते? 
1)ककमान िेतन धोरि 2)आधार ककंमत 3)ककमान आधार ककंमत 4)िाढीि ककंमत 

3 

31.  खालीलपैकी ककमान आधारभूत ककंमत धोरि ठरििारे ससद्ांत कोित?े 
1)उत्पादन खचव ससद्ांत 2)उत्पादन खचव ससद्ांत 3)प्रचसलत ककंमत ससद्ांत 4)समता 
ककंमत ससद्ांत 

4 



 

 

32.  कृषी उत्पादनासाठी िापरल्या जािाऱ्या पानांिरील उत्पादन खचव विचारात घेऊन ककंमत 
ठरििे म्हिजे… 
1)उत्पादन खचव तत्त्ि 2)समता तत्ि 3)प्रचसलत ककंमत धोरि 4)समता ककंमत धोरि 

1 

33.  कृषी उत्पादन खचवला उत्पाकदत नग संख्येने भागल ेअसता ठरविले जािारी ककंमत 
म्हिजेच? 
1)सरासरी उत्पादन खचव 2)तत्ि सीमांत उत्पादन खचव 3)तत्ि समता खचव 4)प्रचसलत 
खचव  

1 

34.  शेिटचा  नग विक्री केल्यामुळे एकूि प्राप्तीत होिारी सनिड िाढ म्हिजेच? 
1)एकूि प्राप्ती 2)सरासरी प्राप्ती 3)सीमांत प्राप्ती 4)िास्ति प्राप्त 

3 

35.  शेिटचा एक नग उत्पाकदत केल्यामुळे एकूि खचावमध्ये होिारी िाढ म्हिजेच? 
1)सरासरी खचव 2)सीमांत खचव 3)एकूि खचव 4)उपभोग खचव 

2 

36.  उत्पादन खचव तत्िानुसार कृषी ककंमत ठरविताना कोिता आधार मानला जातो? 
1)सरासरी खचव 2)सीमांत खचव 3)उत्पादन खचव 4)एकूि उत्पादन खचव 

1 

37.  कृषी उत्पादन िाढीसाठी कृषी आकारांचा िापर ककती केला पाकहज?े 
1)सीमांत खचव आणि सीमातं प्राप्ती समान असेल 
2)सीमांत खचावपेक्षा सीमांत प्राप्ती जास्त असेल  
3)सीमांत खचावपेक्षा सीमांत प्राप्ती कमी असेल  
4)सीमांत खचव ि सरासरी खचव समान असेल 

1 

38.  प्रचाररत ककंमत ससद्ांतानुसार कृषी उत्पादनाची आधार ककंमत ठरवितांना कोिता आधार 
मानला जातो? 
1)कृषी उत्पादनाची प्रत्यक्ष ककंमत 2)कृषी उत्पादनाच उत्पादन खचव  
3)कृषी उत्पादनाच  सीमांत खचव 4)कृषी उत्पादनाच सरासरी खचव 

1 

39.  बाजारातील प्रचसलत ककंमत म्हिजे काय? 
1)एकूि खचव आणि एकूि  प्राप्ती समान आहे 
2)कृषी उत्पादनाची मागिी आणि कृषी उत्पादनाच पुरिठा समान आहे  
3)सीमांत खचव आणि सीमातं प्राप्तेी प्राप्ती समान आहे  
4)सरासरी खचव आणि सरासरी प्राप्ती समान आहे 

2 

40.  कोित्याही अथवव्यिस्थेत भौसतक िस्तूचंे उत्पादन कोित्या क्षते्रात होत?े 
1)शेती क्षेत्र 2)उद्योग औद्योसगक क्षते्र 3)कृषी आणि औद्योसगक क्षेत्र 4)सेिाक्षेत्र 

3 

41.  उद्योग क्षेत्र ि कृषी क्षेत्र परस्परािलंबी आहेत हा आधार घेऊन ठरविलेल ेककंमत धोरि 
कोित?े 
1)उत्पादन खचव ससद्ांत 2)प्रचाररत ककंमत ससद्ांत 3)समता ककंमत ससद्ांत 4)उपयोसगता 
ससद्ांत 

3 

42.  विसशष्ट प्रमािातील कृषी िस्तूच्या बदल्यात औद्योसगक िस्तूची नग संख्या आधार  3 



 

 

िषावत ि प्रचसलत िषावत समान असिे म्हिजे काय? 
1)प्रचसलत ककंमत ससद्ांत 2)समता खचव ससद्ांत 3)समता ककंमत ससद्ांत 4)सम 
उत्पादन ससद्ांत 

43.  आधार िषव ि प्रचसलत िषावत शेती क्षते्र ि उद्योग क्षेत्र दोन्ही क्षते्रातील िस्तूंचा 
आदलाबदली दर समान असिे म्हिजे काय? 
1)प्रचसलत ककंमत ससद्ांत 2)समता खचव ससद्ांत 3)समता ककंमत ससद्ांत 4)सम 
उत्पादन ससद्ांत 

3 

44.  कृषी उत्पादनाची प्रचसलत ककंमत समता ककमतीपेक्षा जास्त असेल याचा अथव काय?   
1)कृषी क्षेत्राला अनुकूल आहेत 2)औद्योसगक क्षते्राला अनुकूल आहेत 3)औद्योसगक क्षते्राला 
प्रसतकूल आहे 4) व्यापार शती कृषी क्षते्राला प्रसतकूल आहेत 

1 

45.  आधार िषावचा कृषी ककंमत सनदेशांक आणि प्रचसलत िषावचा कृषी ककंमत सनदेशांक समान 
अस ेम्हिजे काय? 
1)ककंमत सनदेशाकं 2)समानता सीमांत खचव आणि सीमांत प्राप्ती 3)समान कृषी 
उत्पादनाची समान ककंमत 4)यापैकी नाही 

 

46.  कृषी ककंमत सनणित करताना या िषावत ककमतीत चढ उतार झाल ेनसतील ककमती णस्थर 
असतील ते िषव कोिते असत?े 
1)आधार िषव 2)सामान्य िषव 3)प्रचसलत िषव 4)आसथवक िषव 

2 

47.  सिव कृषी उत्पादनाचा ककंमत सनदेशांक भागेला सिव औद्योसगक उत्पादनाचा ककंमत 
सनदेशांक गिुी ला शंभर हे सूत्र कशाचे आहे? 
1)शेती आणि औद्योसगक उत्पादनाचे समता ककंमत 2)प्रचसलत ककंमत  
3)सनदेशांक कृषी उत्पादनाची समता ककंमत 4)औद्योसगक उत्पादनाची समता ककंमत 

1 

48.  समता ककंमत ससद्ांतानुसार कृषी आणि औद्योसगक उत्पादनाचे गिुोत्तर काढण्यासाठी 
िापरले जात?े 
1)सिव कृषी आणि औद्योसगक उत्पादन ककंमत सनदेशाकं गुिोत्तर 2)सिव कृषी उत्पादन ि 
औद्योसगक क्षेत्रातून प्राप्त कृषी आदनेाचा ककंमत सनदेशाकं 3)विशेष कृषी उत्पादन ि सिव 
कृषी उत्पादनाचा ककंमत सनदेशांक 4)िरील सिव 

4 

49.  समता ककंमत ससद्ांतानुसार कृषी ककंमत धोरि कसे असािे? 
1)औद्योसगक िस्तूंच्या ककमती पेक्षा जास्त असािी  
2)कृषी आदनाच्या ककमती पेक्षा जास्त असािी  
3)सिव कृषी उत्पादनपैकी विशेष उत्पादनाची ककंमत जास्त असािी 
4)िरील सिव 

4 

50.  कीमान आधार ककमतीतुन उत्पादन खचव भरून सनघाला नाही तर शेतकरी उत्पादन 
िाढीसाठी प्रेररत होत नाहीत अशािेळी सरकार कोिते धोरि ठरविते? 
1)समता ककंमत धोरि 2)हमीभाि 3)कृषी आदान अनुदान धोरि 4)कृषी कजव धोरि 

3 



 

 

51.  सरकारी धोरिाचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला लाभ समळािा म्हिून सरकारने कोिती योजना 
आखली आहे? 
1)कृषी कजव धोरि 2)कजवमाफी धोरि 3)कृषी ककंमत धोरि 4)कृषी आदान अनुदान 
धोरि 

 4 

52.  आंतरराष्ट्रीय पातळीिर कृषी उत्पादन कृषी अनुदान धोरि या िस्तीत कोिती संघटना 
कायव करत आहे? 
1)WTO 2)WHO 3)FAO 4)OPEC 

   3 

53.  अन्न आणि कृषी संघटना कोित्या आंतरराष्ट्रीय संघाशी सनगकडत आहे? 
1)जागसतक बँक 2)संयुक्त राष्ट्र महासंघ 3)आंतरराष्ट्रीय नािेसनधी 4)कृषी वित्त महामंडळ 

   2 

54.  वपक रचनेत बदल करण्यासाठी कोित ेधोरि योग्य प्रेरक ठरते? 
1)उत्पादन खचव 2)खत ि प्रचसलत ककंमत ससद्ांत 3)कृषी आदान अनुदान धोरि 
4)समता खचव 

3 

55.  उपभोग त्यांच्या कहताचे संरक्षि करण्यासाठी पुढीलपैकी कोिती योजना उपयुक्त आहे? 
1) जीिनािश्यक िस्तूंचा बफर स्टॉक 2)सािवजसनक वितरि प्रिाली 3)रास्त दराने धान्य 
वितरि 4)िरील सिव 

  4 

56.  ककमान कृषी आधार ककंमत जास्त असली तरी रास्त ककंमत कमी असेल तर…? 
1)शेतकऱ्यांचा फायदा होईल  
2)उपयोगत्याचंा फायदा होईल  
3)शेतकरी आणि उपभोके्त दोघांचे कहतसंरक्षि होईल  
4)यापैकी नाही 

   3 

57.  आधाररत कृषी-आधाररत औद्योसगक विकासाचा िेग िेग कोित्या धोरिािर अिलंबनू 
राहील? 
1)आधार ककंमत 2)पूरक ककंमत धोरि 3)कृषी आधार अनुदान धोरि रास्त 4)ककंमत 
धोरि 

   2 

58.  स्िातंत्र्योत्तर काळातील भारत सरकारच्या कृषी ककंमत धोरिाचे िगीकरि कस ेकेले 
आहे? 
1)हररतक्रांती पूिीचे आणि हररतक्रांती नंतरचे 2)आसथवक सुधारिा पूिीचे आणि आसथवक 
सुधारिा काळानंतर 3)विकासात्मक & अथवसंकल्पाय 4)आसथवक आणि सामाणजक 

   1 

59.  १९६५ पूिीचे कृषी ककंमत धोरि कोिाच्या बाजूने होत?े 
1)शेतकरी कहताचे 2)उद्योगाच्या कहताचे 3)उपयोगत्यांच्या कहताचे 4)सरकारच्या कहताच े

   3 

60.  १९५६ मध्ये सरकारने कृषी ककमतीबाबत कोिती ससमती स्थापन केली होती? 
1)अन्न आणि कृषी संघटना 2)कृषी ककंमत 3)खाद्यान्न चौकशी ससमती 4)खाद्यान्न 
ककंमत ससमती 

  2 

61.  १९६५ नंतरचे कृषी ककंमत धोरि कोिाच्या बाजूने होत?े   1 



 

 

1)शेतकरी कहताचे 2)उद्योगाच्या कहताचे 3)उपयोगत्यांच्या कहताचे 4)सरकारच्या कहताच े
62.  कृषी ककंमत आयोगाची स्थापना केव्हा झाली? 

1) १९६५ 2)१९८० 3)१९९१ 4)२०११ 
   1 

63.  WTO ची स्थापना केव्हा झाली? 
1) १९६५ 2)१९८० 3)1995 4)२०११ 

   3 

64.  कृषी उत्पादनात कृषी उत्पादनात िाढ घट झाली तरी कृषी मालाच्या ककमती बदलत 
नाही अशी ककंमत म्हिजे? 
1) सरासरी ककंमत 2)सीमातं ककंमत 3)प्रचसलत ककंमत 4)ककमान आधार ककंमत 

   4 

65.  कृषी खचव ि कृषी ककंमत आयोग कृषी उत्पादन ककंमत सनणित करताना कोिता आधार 
मानत?े 
1)कृषी मालाचा पुरिठा 2)कृषी मालाची मागिी 3)कृषी उत्पादनाचा उत्पादन खचव  
4)कृषी आदान े

   3 

66.  कसमशन फॉर agricultural cost and prices कृषी ककमान आधार ककंमत सनणित 
करण्यासाठी कोित्या खचावचा समािेश करते? 
1)कृषी उत्पादन खचव 2)कृषी व्यिस्थापन खचव 3)कृषी आदानाचा खचव 4)िरील सिव 

   4 

67.  कापूस एकासधकार खरेदी योजना खालीलपकैी कोित्या प्रकारचे कृषी ककंमत धोरि होते? 
1)कीमान आधार ककंमत 2)बाजार ककंमत 3)सरकारी खरेदी ककंमत 4)रास्त ककंमत 

   3 

68.  बाजार ककंमत आधार ककमतीपेक्षा कमीअसेल तर सरकारी खरेदी ककंमत? 
1)जास्त 2)कमी 3)णस्थर 4)समान  

   1 

69.  दाररद्र रेषखेालील कुटंुबांना दाररद्र्यरेषेच्या िर आिण्यासाठी कोित ेधोरि उपयुक्त आहे? 
1)कृषी आधार ककंमत 2)सािवजसनक वितरि प्रिाली 3)बफर स्टॉक 4)कृषी आदान 
अनुदान 

   2 

70.  बफर स्टॉक साठििूक करण्यासाठी भारत सरकारने कोित ेमंडळ स्थापन केल ेआहे? 
1)अन्न आणि कृषी महामंडळ 2)खाद्यान्न ससमती 3)भारतीय खाद्य सनगम 4)कृषी खचव 
ि ककंमत आयोग 

   3 

71.  १९९१नंतरचे कृषी ककंमत धोरि कोिाच्या बाजूने आहे? 
1)शेतकरी कहताचे 2)उद्योगाच्या कहताचे 3)उपयोगत्यांच्या कहताचे 4)सरकारच्या कहताच े

  1 

72.  १९९१नंतरचे कृषी क्षते्रातील महत्त्िाचा बदल आहे? 
1)कृषी मालाचे खाजगीकरि 2)कृषी मालाचे जागसतकीकरि 3)सनगुुंतििकू धोरि 
4)कृषी अनुदान कपात 

   3 

73.  कृषी  उत्पादनातून स्ि उपभोगाचे उत्पादन व्यसतररक्त उिवररत उत्पादन बाजारात 
विक्रीसाठी नेिे म्हिज?े 
1)एकूि कृषी पुरिठा 2)विक्रीय िाढािा 3)उत्पादन कपात 4)उत्पादनाचा साठा 

   2 

74.  कृषी उत्पादनाची खरेदी विक्री करिारी यंत्रिा म्हिजे काय?    1 



 

 

1)कृषी विपिान 2)कृषी वित्त 3)कृषी ककंमत 4)यापैकी सिव 
75.  कृषी व्यिसायातील उत्पादक कोि? 

1)व्यापारी 2)उद्योजक 3)शतेकरी 4)सशक्षक 
   3 

76.  स्थल काल आकार आणि उपयोसगता यानुसार कृषी उत्पादन धोरि म्हिजे काय? 
1)कृषी विपिान 2)कृषी वित्त 3)कृषी ककंमत 4)यापैकी सिव 

   1 

77.  उत्पादनाची साधन ेएका व्यिसायातून दसुऱ्या व्यिसायात जािे म्हिज?े 
1)घटक णस्थतीशीलता 2)घटक गसतशीलता 3)घटक खचव 4)घटक ककंमत 

   2 

78.  खालील पैकी णस्थसतशील घटक कोिता? 
1)भूमी 2)श्रम 3)भांडिल 4)संयोजन  

   1 

79.  खालीलपैकी कोिता घटक गसतशील नाही?  
1)भूमी 2)श्रम 3)भांडिल 4)संयोजन 

   1 

80.  कुटंुबाकडे असलेले शेतजमीनचे विसशष्ट आकार मान म्हिजे काय? 
1)धारि 2)क्षेत्र 3)भूखंड  4)क्षेत्रफळ 

   1 

81.  कृषी मालाचे स्िरूप कस ेअसते? 
1)कटकाऊ 2)टाकाऊ 3)नाशिंत 4)भौसतक 

   3 

82.  शेतजसमनीचा अत्यंत लहान आकार म्हिजे? 
1)मालकीचे धरि क्षेत्र 2)लागिडीचे धरि क्षते्र 3)ससमातं धरि क्षेत्र 4)सामान्य धारि 
क्षेत्र 

   3 

83.  कृषी विपिन प्रिालीचा सचंालन करतो खचव णजतका कमी असेल सततकी ती? 
1)अकायवक्षम 2)सकायवक्षम 3)सकक्रय 4)उत्कृष्ट 

   2 

84.  बाजारा माफव त कृषी मालाची त्यांना उपभोक्त्यांना आकारली जािारी ककंमत ि 
शेतकऱ्यांना कदली जािारी ककंमत यातील अंतर म्हिजचे? 
1)रास्त ककंमत 2)आधार ककंमत 3)बाजार माणजवन 4)सामान्य ककंमत 

   3 

85.  जास्तीत जास्त जमीन लागिडीखाली आिून उत्पादन िाढविि ेम्हिजे? 
1)सदन शेती 2)सधन शेती 3)विस्ततृ शतेी 4)उद्योग शेती 

   3 

86.  शेत जसमनीत असधक &आधुसनक साधनांचा िापर करून उत्पादन िाढवििे म्हिजे? 
1)सदन शेती 2)सधन शेती 3)विस्ततृ शतेी 4)उद्योग शेती 

   2 

87.  संकररत वबयािे ि रासायसनक खताचंा िापर करून उत्पादन िाढवििे म्हिज?े 
1)सदन शेती 2)सधन शेती 3)विस्ततृ शतेी 4)उद्योग शेती 

   2 

88.  आधुसनक यंत्रसामुग्री आणि उपकरिाचंा कृषी उत्पादनासाठी िापर करिे म्हिज?े 
1)संगिकीकरि 2)यांवत्रकीकरि 3)विस्तारीकरि 4)आधुसनकीकरि  

   2 

89.  श्रम आणि भांडिलाच्या सहाय्याने शेती करिे म्हिजे? 
1)पूिव यांवत्रकीकरि 2)अपिूव यांवत्रकीकरि 3)अशंता यांवत्रकीकरि 4)यापैकी सिव 

  3 



 

 

90.  विकससत देशात कृषी क्षते्राच ेयावंत्रकीकरि कोित्या स्िरूपाचे आहे?  
1)पूिव यांवत्रकीकरि 2)अपिूव यांवत्रकीकरि 3)अशंता यांवत्रकीकरि 4)यापैकी सिव 

  1 

91.  अथवव्यिस्था प्रधान मानली जात?े 
1)उद्योगप्रधान 2)कृवषप्रधान 3)लोकसंख्याप्रधान 4)भांडिलप्रधान 

   2 

92.  कृषी क्षते्राला कृवत्रम स्िरूपात पािी पुरिठा करिे म्हिजेच? 
1)जलशवक्त असभयान 2)विहीर पुनभवरि 3)जलससंचन 4)यांवत्रकीकरि 

   3 

93.  एक हेक्टर जसमनी येिारे उत्पादन म्हिजेच? 
1)एकूि उत्पादन 2)प्रसत हेक्टरी उत्पादन 3)प्रसत श्रसमक उत्पादन 4)सरासरी उत्पादन 

   2 

94.  भारतीय अथवव्यिस्थचेा किा कोित्या क्षते्राला म्हितात? 
1)कृषी 2)उद्योग 3)व्यापार 4)सेिा 

   1 

95.  कृषी क्षते्र कोित्या स्िरूपाचे झाल ेआहे? 
1)उदरसनिावहाचे 2)रोजगाराचे 3)व्यिसासयक 4)राजकीय 

3 

96.  वपक लागिडीपूिी मशागतीपासून ते पीक उत्पादनापयुंत वपक बाजारापयुंत 
पोहोचिण्याच्या कायावत कोित्या घटकांची आिश्यकता असते? 
1)रासायसनक खते 2)शेतमजूर 3)कीटकनाशके 4)तिनाशके 

   2 

97.  लोकांना ज्या लोकांना िषावतील जास्त कदिस शेतीिर काम करािे लागत ेत्यांना काय 
म्हितात? 
1)औद्योसगक कामगार 2)शतेमजूर 3)सशक्षक 4)व्यिसासयक 

   2 

98.  जी व्यक्ती मजुरीच्या बदल्यात शेतीतील वपक उत्पादन कायावत सहभागी होत ेअशी व्यक्ती 
म्हिजे?  
1)औद्योसगक कामगार 2)शतेमजूर 3)सशक्षक 4)व्यिसासयक 

   2 

99.  ज्या व्यक्तीकडे श्रमा सशिाय उपजीविकेचे कोितेही साधन नाही अशी व्यक्ती म्हिज?े 
1)औद्योसगक कामगार 2)शतेमजूर 3)सशक्षक 4)व्यिसासयक 

  2 

100.  खालीलपैकी अस्थाई शेतमजुराचा प्रकार नाही? 
1)सीमांत शेतकरी 2)लहान शेतकरी 3)कहस्सदेार खंडाने जमीन कसिारी कुळ 4)सालदार 

   4 

101.  शेतमजूर एका शेतकऱ्याकडून दसुऱ्या शेतकऱ्याच्या शतेात काम करण्यासाठी जाऊ 
शकतात अशा मजुरांना म्हितात? 
1)अस्थाई 2)स्थायी 3)सालदार 4)कहस्सदेार 

  1 

102.  ठरलेल्या मजरुी दरानुसार िषवभर एकाच शेतमाल काकडे काम करिारे शेत मजुर 
म्हिजे? 
1)मजूर 2)अस्थायी 3)सालदार 4)कहस्सदेार 

   3 

103.  लोकसंख्येची गिना ककती िषाुंनी केली जात?े 
1)5 2)10 3)15 4)25 

   2 



 

 

104.  भारतात सिवप्रथम लोकसंख्येची जनगिना केव्हा करण्यात आली? 
1)१८८१ 2)१८९८ 3)१९४५ 4)१९७५  

   1 

105.  लोकसंख्या िाढीबरोबर शेतमजुरांची संख्या… 
1)िाढत जात े2)घटत जात े3)णस्थर राहत े4)समान असते 

   1 

106.  िाढत्या लोकसंख्येचा भार कोित्या क्षेत्रािर पडतो? 
1)उद्योग 2)व्यापार 3)शेती 4)सेिा 

   3 

107.  खालीलपैकी कोिता जमीन कसण्याचा प्रकार नाही? 
1)जमीनदारी 2)रयतिारी 3)महालिारी 4)सािकारी 

   4 

108.  खालीलपैकी कोित ेशेतमजरुाचे िैसशष्ट्य नाही? 
1)असंघकटत 2)आधसुनक 3)आकुशल 4)स्थलांतररत 

  2 

109.  िरिर पाहता श्रसमक शेतात काम करताना कदसतो पि त्यामुळे उत्पादनात भर पडत 
नाही अस ेश्रसमक म्हिजे? 
1)शेतमजूर 2)हंगामी बेरोजगारी 3)छुपी बेरोजगारी 4)अधविेळ बेरोजगार 

   3 

110.  शेतमजुराच्या जीिनािश्यक गरजा पूिव होऊन त्याची कायवक्षमता कटकून ठेिण्यासाठी 
पुरेल एिढे उत्पन्न/ मजुरेी म्हिजेच? 
1)ककमान कृषी ककंमत 2)ककमान मजुरी दर 3)ककमान उपभोग खचव 4)दरडोई उत्पन्न 

  2 

111.  ककमान मजुरी सनणित करण्यासाठी भारत सरकारने कोिता कायदा केला आहे? 
1)ककमान खचव कायदा 2)कमाल जमीन धारिा कायदा 
3)ककमान मजुरी दर 4)ककमान ककंमत धोरि 

   3 

112.  ककमान िेतन कायदा केव्हा पासून अणस्तत्िात आहे? 
1)१८८१ 2)१९४८ 3)१९४५ 4)१९७५ 

  2 

 


