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Question Bank 

 

प्रश्न 1 : खालील प्रश्नाांची योग्य पयााय ननवडून उत्तरे द्या.                                             (०५ गुण) 

1  भारतीय शेतीची उत्पादकता ...................आहे.  

 1) अल्प 

 2) जास्त  

 3) स्थथर  

 4) अस्थथर 

 

2  शेती उत्पादनात अल्पावधीत आश्चययकारकरीतीने झालेली उत्पादन वाढ म्हणजे .... होय.  

 1) शेती क्ाांती 

 2) हररत क्ाांती  

 3) उत्पादन क्ाांती  

 4) धवल क्ाांती 

 

3  २०१२-१३ मधे्य एकूण राष्ट्र ीय उत्पादनामधे्य शेती उत्पादनाचा हहस्सा ……………………. इतका होता.  

 1) ५१.०९ 

 2) ३५.६९  

 3) १३.६९  

 4) २९.५३ 

 

4  आहथयक सुधारणानांतरच्या कालावधीत शेतीतील सरकारी गुतांवणूकीत ...............होत आहे.   

 1) वाढ 

 2) घट  

 3) अहतररक्त वाढ  

 4) स्थथरता 

5  लघु व कुठीर उद्योगाच्या पुढीलपैकी कोणती/त्या समस्या आहे/त.   

 1) कच्या मालाची 

 2) भाांडवलाची  

 3) हवजेची  

 4) वरील सवय 

 



 

6  प्रत्यक्ष हवदेशी गुांतवणूक .................. प्रकारची असते.  

 1) हवदेशी सांथथात्मक 

 2) हवदेशी सरकारी कजय  

 3) आांतरराष्ट्र ीयहवत्तसांथथाचे कजय  

 4) वरील सवय 

 

7  भारतीय शेतकऱयाांसाठी दुसऱया हररत क्ाांतीची हाक.....................याांनी हदली.  

 1) मनमोहन हसांग 

 2) डॉ. पांजाबराव देशमुख  

 3) शरद पवार  

 4) डॉ. स्वाहमनाथन 

 

8  सन .................मधे्य राष्ट्र ीय हबयाणे महामांडळाची थथापना केली.  

 1) १९६३ 

 2) १४७२  

 3) १९८०  

 4) १८६३ 

 

9  नाफेडची थथापना ....................मधे्य करण्यात आली.   

 1) १९४८ 

 2) १९५८  

 3) १९६८  

 4) १९७८ 

 

10  पहहल्या पांचवाहषयक योजनेत ....................के्षत्राला प्राधान्य देण्यात आले.  

 1) औध्योहगक 

 2) सेवा  

 3) शेती  

 4) यापैकी नाही  

 

11  भारतातील .....................समस्या सोडवण्यासाठी देशात जलद औध्योहगकीकरणाची 

आवश्यकता आहे.  

 1) भाांडवलाची 

 2) बेरोजगारीची  

 3) गुांतवणुकीची  

 4) उत्पादकतेची 

 

 



 

12  ................... मते देशाच्या सांपन्नतेपेक्षा सांरक्षण महत्वाचे आहे.  

 1) अॅडम स्िथ 

 2) डेस्िड ररकाडो  

 3) थॉमस माल्थस  

 4) लॉडय  केन्स 

 

13  सन २४ जुलै १९९१ रोजी .......................याांनी नवीन औद्योहगक धोरण जाहीर 

केले.  

 1) प्रांतप्रधान नरहसांह राव 

 2) प्रांतप्रधान मनमोहन हसांह  

 3) प्रांतप्रधान नरेंद्र मोदी      

 4) शरद पवार 

 

14  ....................उधोग पूणयतः  हकां वा अांशतः  कुटुांबातील व्यक्तीच्या मदतीने चालहवले जातात.  

 1) कुठीर 

 2) लघु  

 3) मध्यम  

 4) मोठे 

 

15  भारतातील पहहला रेले्वमागय ...................मधे्य सुरु झाला.  

 1) १७६० 

 2) १८००  

 3) १८५३  

 4) १९२५ 

 

16  पययटन हा आधुहनक .........................आहे.  

 1) व्यवसाय 

 2) प्रवास  

 3) पैशातील खचय  

 4) मनोरांजन प्रकार 

 

17  सन २०१५-१६ मधे्य भारताच्या थथूल देशाांतगयत उत्पादन सेवा के्षत्राचा हहस्सा 

.................. टके्क होता.  

 1) २७.०५ 

 2) ३६.०६  

 3) ४९.०३  

 4) ५३.०२ 

 



 

18  देशाच्या राष्ट्र ीय उत्पन्नात ......................के्षत्राचा हहस्सा वाढत आहे.   

 1) शेती 

 2) सेवा  

 3) औध्योहगक  

 4) वरील सवय 

 

19  भारतात ररझिय बँक ऑफ इांहडयाची थथापना .........................मधे्य झाली.  

 1) १९३५ 

 2) १९४९  

 3) १९५५  

 4) यापैकी नाही 

 

20  भारतातील मोठ्या १४ व्यापारी बँकाचे राष्ट्र ीयीकरण ...................मधे्य करण्यात आले.  

 1) १९३५ 

 2) १९४९  

 3) १९५५  

 4) १९६९ 

 

21  बँक लोकाांना ...................सवय लावतात.  

 1) बचतीची 

 2) रक्कमा कजायऊ घेण्याची  

 3) पतहनमीतीची  

 4) उडळपट्टीची. 

 

22  हवमा महामांडळ .........................मधे्य गुांतवणूक करते.   

 1) उद्योग 

 2) वीजहनहमयती  

 3) गृहहनमायण  

 4) वरील सवय 

 

23  इांटरनेट वापरात भारताचा जगात ...............................क्माांक लागतो.  

 1) पहहला 

 2) दुसरा  

 3) हतसरा  

 4) चौथा 

 

 

 



 

24  अलीकडच्या काळात माहहती तांत्रज्ञानाचा वापर .....................के्षत्रात वाढत आहे.  

 1) सरकारी कायायलये 

 2) शाळा व महाहवध्यालये  

 3) सावयजहनक के्षत्रातील उद्योग  

 4) वरील सवय 

 

26   भारतात आहथयक हवकासामधे्य शेतीचे महत्व ............ चालले आहे  

1)  वाढत  

2)  घटत 

3)  स्थथर 

4)  अहधक 

 

27   खालीलपैकी शेतीच्या उत्पादकतेची कोणती प्रकार आहेत  

1)  भूमी उत्पादकता  

2)  श्रम उत्पादकता 

3)  वरील दोन्ही 

4)  यापैकी नाही 

 

28   भारतामधे्य हदवसेंहदवस शेतजहमनीचे आकारमान .......... होत चाललेले आहे  

1)  लहान  

2)  मोठे 

3)  वाढत 

4)  यापैकी नाही 

 

29   खालीलपैकी हररतक्ाांतीची वैहशष्ट्य/षे्ठ कोणती/तें आहे  

1)  उच्च पैदाशीच्या हबयाणाांचा वापर  

2)  रासायहनक खताांचा वापर 

3)  शेती हवषयक सांशोधन 

4)  वरील सवय 

30   भारतामधे्य दुसऱया पांचवाहषयक योजनेमधे्य कोणत्या के्षत्रावर भर देण्यात आला  

1)  उद्योग  

2)  शेती 

3)  व्यापार 

4)  सेवा 

31   भारतामधे्य हकमान आधारभूत हकां मत कोण ठरवते  

1)  कृषी मूल्य व व्यय आयोग  

2)  हनती आयोग 

3)  कृषी मांत्रालय 

4)  वरीलपैकी कोणतेच नाही 



 

32   भारतात अन्न महामांडळाची थथापना केिा झाली  

1)  1965  

2)  1970 

3)  1980 

4)  1981 

 

33   ......... असमतोल दूर करणे हे सन 1991 च्या औद्योहगक धोरणाचे उहिष्ट् होते  

1)  हवभागीय  

2)  के्षत्रीय 

3)  व्यावसाहयक 

4)  सवयसाधारण 

 

34   पुढीलपैकी लघु व कुटीर उद्योगाची समस्या कोणती  

1)  कच्च्च्या मालाचा  

2)  भाांडवलाची कमतरता 

3)  खांहडत वीज पुरवठा 

4)  वरील सवय 

 

35   पुढील पैकी हवदेशी गुांतवणुकीचे प्रकार कोणते  

1)  प्रत्यक्ष गुांतवणूक  

2)  भाग अथवा रोके गुांतवणूक 

3)  यापैकी नाही 

4)  वरील दोन्ही 

 

36   भारतात सेवा के्षत्राला कोणता कर द्यावा लागतो  

1)  वसू्त आहण सेवा कर  

2)  उत्पन्न कर 

3)  मूल्यवहधयत कर 

4)  यापैकी नाही 

 

37   भारतीय औद्योहगक हवत्त पुरवठा महामांडळाची थथापना केिा झाली  

1)  1948  

2)  1950 

3)  1990 

4)  2000 

 

38   भारतीय औद्योहगक हवकास बँकेची थथापना केिा झाली  

1)  1948  

2)  1935 

3)  1964 

4)  2000 



 

39   भारतीय आयुहवयमा महामांडळाची थथापना केिा झाली  

1)  1956  

2)  1970 

3)  1980 

4)  1991 

 

40   भारतामधे्य माहहती तांत्रज्ञान उद्योगाचा राष्ट्र ीय उत्पादनातील हहस्सा ...... आहे  

1)  वाढत  

2)  घटत 

3)  स्थथर 

4)  अल्प 

 

41   पुढीलपैकी जलमागय वाहतुकीचे प्रकार कोणते  

1)  अांतगयत जलमागय वाहतूक  

2)  सागरी जलमागय वाहतूक 

3)  वरील दोन्ही 

4)  दोन्हीपैकी कोणतेच नाही 

 

42   भारतामधे्य हवाई वाहतूक महामांडळाची थथापना केिा झाली  

1)  1953  

2)  1970 

3)  1980 

4)  1991 

 

43   भारतामधे्य भारतीय पययटन हवकास महामांडळाची थथापना केिा झाली  

1)  1948  

2)  1935 

3)  1966 

4)  2000 

 

44   ........ म्हणजे आयात व उत्पादन गुांतवणुकीवरील अहनष्ट् हनबंध हनयांत्रणे व परवाने मोडीत काढणे होय  

1)  आहथयक उदारीकरण  

2)  जागहतकीकरण 

3)  खाजगीकरण 

4)  यापैकी नाही 

 

45   भारतात खाजगीकरणाची सुरुवात केिापासून झाली  

1)  1947  

2)  1950 

3)  1981 

4)  1991 



 

46   पुढीलपैकी खाजगीकरणाचे कोणते पररणाम भारतीय अथयव्यवथथेवर झाले  

1)  उत्पादन क्षमता वाढली  

2)  राखीव उद्योगाांची सांख्या कमी झाली 

3)  भागाांची हनगंुतवणूक झाली 

4)  वरील सवय 

 

47   हनयायत प्रोत्साहन धोरण कशासाठी आहे  

1)  हनयायत वाढीसाठी  

2)  आयात वाढीसाठी 

3)  वरील दोन्ही 

4)  वरीलपैकी कोणतेच नाही 

 

48   SEZ म्हणजेच सेज याचे पूणय नाव काय  

1)  हवशेष आहथयक के्षत्र  

2)  हवशेष आहथयक काययक्म 

3)  वरील दोन्ही 

4)  वरीलपैकी कोणतेच नाही 

 

49   भारतामधे्य हवकास बँक कोणकोणते आहेत  

1)  भारतीय औद्योहगक हवकास बँक  

2)  भारतीय औद्योहगक हवत्त पुरवठा महामांडळ 

3)  भारतीय औद्योहगक हवत्त व पतपुरवठा महामांडळ 

4)  वरील सवय 

 

50   भारतामधे्य शेतमाल हकमतीमधील चढउतार आस पुढीलपैकी कोणती कारणे कारणीभूत आहेत  

1)  नैसहगयक आपत्ती  

2)  शेतमाल हवक्ी व्यवथथेमधील दोष 

3)  सौदाशक्तीचा अभाव 

4)  वरील सवय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

प्रश्न 2 : टीपा नलहा . (6 पैकी 4 )                                (२० गुण) 

1. शेतीची उत्पादकता  

2. हररत क्ाांती 

3. भारतामध्ये औद्योनगकीकरणाची आवश्यकता  

4. 1991 चे औद्योनगक धोरण 

5. लघु उद्योगाच्या प्रमुख समस्या 

6. नवदेशी गुांतवणुकीचे प्रकार  

7. अथाव्यवस्थेमध्ये बँकाचे महत्व   

8. मानहती-तांत्रज्ञान उद्योगाचे  महत्व  

9. उदारीकरणाचे पररणाम    

10. जागनतकीकरणाचे पररणाम    

11. खाजगीकरणाचे पररणाम    

12. अथाव्यवस्थेमध्ये शेतीची भूनमका   

13.  हररतक्ाांतीचे पररणाम  

14. शेतमाल ककमतीमध्ये चढ-उतार होण्याची कारणे  

15. औद्योनगकीकरणाची गरज   

16. लघु उद्योगा समोरील समस्या  

17. 1991 पासूनचे नवदेशी गुांतवणुकीचे धोरण  

18. अथाव्यवस्थेमधील बँकाांचे महत्त्व  

19. मानहती-तांत्रज्ञान उद्योगाचे महत्त्व  

20. पयाटन उद्योगाचे महत्त्व  

 

प्रश्न 3 : खालील प्रश्नाांची  उत्तरे द्या. (दोनपैकी एक)                   (१० गुण) 

1. शेतीची उत्पादकता म्हणजे काय? भारतामध्ये शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी काय उपाय करता येतील. 

2. भारतामध्ये शेतीची उत्पादकता कमी असण्याची कारणे साांगा. 

3. हररत क्ाांती म्हणजे काय हररतक्ाांतीचे वैनशष्ट्ये साांगा. 

4. भारतामध्ये शेतमाल ककमतीमध्ये चढ-उतार होण्याची कारणे स्पष्ट करा. 

5. भारतामध्ये औद्योनगकीकरणाची गरज यावर चचाा करा. 

6. भारतामध्ये लघु उद्योगा समोरील समस्या स्पष्ट करा 

 

प्रश्न 4 : खालील प्रश्नाांची  उत्तरे द्या. (दोनपैकी एक)                   (१० गुण) 

1. भारतामध्ये लघु उद्योगाच्या समस्या दरू करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहते. 

2. भारतामध्ये मानहती-तांत्रज्ञान उद्योगाचे महत्त्व स्पष्ट करा. 

3. भारतामध्ये पयाटन उद्योगाचे महत्त्व स्पष्ट करा 

4. उदारीकरण म्हणजे काय उदारीकरणाचे भारतीय अथाव्यवस्थेवरील झालेले पररणाम स्पष्ट करा 

5. खाजगीकरण म्हणजे काय खाजगीकरणाचे  भारतीय अथाव्यवस्थेवरील पररणाम स्पष्ट करा 

6. जागनतकीकरण म्हणजे काय जागनतकीकरणाचे भारतीय अथाव्यवस्थेवरील पररणाम स्पष्ट करा 

 


