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• 1.આર્ર્િક ર્િકાસનો ખ્યાલ કોની સાર્ે સકંળાયેલો છે ?    -ફુલ         

રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનના િધારા સાર્ે. 
• 2.આર્ર્િક ર્િકાસના મહત્િના ર્નદેશકો જણાિો. -. રાષ્ટ્રીય 

આિક , જીિનની ભૌર્િક ગણુિત્તાનો આંક અને માનિ 
ર્િકાસ આંક 

         3.જીિનધોરણ કેિી રીિે માપિામા ંઆિે છે ?  -માર્ાદીઠ      

આિક દ્વારા 

• 4.માર્ાદીઠ આિક નુ ંસતૂ્ર - કુલ રાષ્ટ્રીય આિક÷ કુલ િસ્િી 
• માનિ ર્િકાસ આંક નુ ંમહત્િ મલૂ્ય જણાિો. – 1 

• 5.ધર્નક દેશોમા ંઆિકમા ંર્િો િધારો કેિી રીિે ઓળખાય 
છે?  -. આર્ર્િક વદૃ્ધિ 

• 6.ગરીબ રાષ્ટ્રોમા ંઆિકમા ંર્િો િધારાને શુ ંકહિેાય. –    

આર્ર્િક ર્િકાસ 



7. કૃર્િક્ષેતે્ર કયા પ્રકારની બેરોજગારી જોિા મળે છે? - છુપી 
બેકારી 

8.છુપી બેકારી ને બીજા કયા નામર્ી ઓળખિામા ંઆિે છે? –  
પ્રચ્છન્ન બેકારી 

9. સેિા ક્ષેત્ર મા ંકઈ કઈ બાબિનો સમાિેશ ર્ાય છે?  -. 

ર્શક્ષણ, િાહન વ્યિહાર , સદેંશાવ્યિહાર, બેન્કિંગ, ર્િમા 
વ્યિહાર 

10. પ્રાર્ર્મક ર્િભાગ મા ંકઈ કઈ બાબિો નો સમાિેશ ર્ાય 
છે?  -. ખેિી, પશપુાલન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, જગંલો, મરઘા બિકા 
ઉછેર 

11. દ્ધદ્વર્િય ર્િભાગમા ંકઈ કઈ બાબિો નો સમાિેશ કરિામા ં
આિે છે?  -. મોટા પાયાના ઉદ્યોગો, નાના પાયાના ઉદ્યોગો, 
િીજળી-ગેસ, પાણી પરુિઠો,  બાધંકામ 

12. આયોજન કાળ દરર્મયાન કયા ર્િભાગ નો ર્િકાસ િધારે 
ઝડપર્ી ર્યો છે? -. સેિા ક્ષેત્ર 

13. કયુ ંક્ષેત્ર સૌર્ી િધારે રોજગારી પરૂી પાડે છે?  - કૃર્િ ક્ષેત્ર 

14. ભારિમા ંસૌ પ્રર્મ િસ્િી ગણિરી ક્યારે કરિામા ંઆિી?  

-   1871 



15. િસ્િી નુ ંકદ એટલે શુ ં? -. જે િે પ્રદેશમા ંવ્યક્તિઓની કુલ 
સખં્યા 

16. સે્સસ એટલે શુ ં?  -. દર દસ િિે િસ્િી ગણિરી 

17. ભારિમા ંિસ્િી ના ઇર્િહાસમા ંકયુ ંિિથ મહા ર્િભાજક િિથ 
િરીકે  જાણીત ુ ંછે? – 1921 

18. િસ્િીની દ્રનષ્ટ્ટએ ર્િશ્વમા ંભારિનુ ંસ્ર્ાન કયુ ંછે? - બીજુ 

19. 2000ની િસ્િી નીર્િ મા ંકઈ બાબિ પર ભાર મકૂિામા ં
આવ્યો છે?  - મહહલા ર્િકાસ ઉપર 

20 િસ્િી શાસ્ત્રની શરૂઆિ કોણે કરી હિી ? – જોન ગ્રાઉ્ટ 

21.ઈ.સ.1798 મા ંિસ્િી પર ર્નબધં કોણે લખ્યો હિો ? – ર્ોમસ 
રોબટથ માલ્ર્સ 

22. ર્શક્ષક્ષિ બેકારી સૌર્ી િધ ુકયા ર્િસ્િારમા ંજોિા મળે છે ? – 

શહરેી  ર્િસ્િારમા ં

23. લાબંા ગાળાની બેકારી બીજા કયા નામર્ી ઓળખાય છે. ? - 

ખલુ્લી કે સપંણૂથ બેકારી 

24. મૌસમી બેકારી કયા ર્િસ્િારમા ંજોિા મળે છે  ?  ગ્રામીણ  
ર્િસ્િારમા ં



25. પ્રિિથમાન િેિન દરે કામ કરિાની િૈયારી હોિા છિા ંકામ 
ન મળે િેિી ક્સ્ર્ર્િ ને શુ ંકહિેાય. ? –  અનૈચ્ચ્છક બેકારી 

26. ભારિમા ંગ્રામીણ ર્િસ્િારમા ંજોિા મળિી બેકારી ક્યા 
પ્રકારની હોય છે ? - મોસમી બેકારી અને પ્રચ્છન્ન બેકારી 

27. ર્િકર્સિ દેશોની બેકારી ના પ્રકાર. - ચક્રીય દીકરી અને 
સઘંિથ જ્ય બેકારી 

28. મડૂી પ્રધાન ઉદ્યોગોમા ંકયા પ્રકારની બેરોજગારી જોિા મળે 
છે ? – ઘિૅણજનય બેકારી 

29. ચહકય બેકારી ને અસર કરિા મખુ્ય પહરબળો કયા છે. ? - 

િેજી અને મદંી 

30. દૈર્નક ક્સ્ર્ર્િ એ બેરોજગારીનો દર મેળિિા નુ ંસતૂ્ર. -. 

દૈર્નક બેરોજગારોની સખં્યા. ÷ માનિ હદિસોની સખં્યા. × 100 

31. આર્ર્િક વદૃ્ધિનો દર ઊંચો જાય િો બેરોજગારી પર શી 
અસર ર્ાય છે. ? -. બેરોજગારીનુ ંપ્રમાણ ઘટે છે. 

32. કઈ બેરોજગારી કાયમી સ્િરૂપ ધરાિે છે? - લાબંા ગાળાની 
બેરોજગારી 



33. ભારિમા ંબેરોજગારીના આંકડા કઈ સસં્ર્ા દ્વારા બહાર 
પાડિામા ંઆિે છે? -. નેશનલ સેમ્પલ સિે ઓગથનાઈઝેશન 

(NSSO) 

34. અલ્પર્િકર્સિ ર્િકર્સિ દેશોમા ંમખુ્ય સમસ્યા કયા 
પ્રકારની બેકારીની છે?- માળખાગિ બેરોજગારી 

35. અર્થશાસ્ત્ર મા ંબેરોજગારી કયા સ્િરૂપે ગણિરીમા ંલેિાય 
છે?  -  અનૈચ્ચ્છક બેકારી 

36. ર્િકર્સિ દેશોમા ંજોિા મળિી બેરોજગારી નો સમયગાળો 
કેિો હોય છે. - ટૂંકો ગાળો 

37. પ્રચ્છન્ન બેકારીની સીમાિં ઉત્પાદકિા કેટલી હોય છે?  - 

શૂ્ ય 

38. અસરકારક માગંના અભાિે કયા પ્રકારની બેકારી સજાથય 
છે. ?- ચક્રીય બેકારી 

39. પ્રાર્ર્મક ઉદ્યોગો શાના પર આધાહરિ છે. ?  - જમીન પર 

40. જમીન ઉત્પાદનનુ ંકેવુ ંસાધન છે. ?  - ર્નનષ્ટ્ક્રય સાધન 

41. પથૃ્િી નુ ંકેટલા ટકા પાણી ખારા સમદુ્રમા ંસમાયેલ ુછે. ?  -

97% 

42. ભારિની કેટલી િસ્િી ખેિી પર નભે છે. ?- 65% ર્ી િધ ુ



43. પથૃ્િી પર કેટલા ટકા જમીન જગંલોર્ી છિાયેલી છે. ? – 

29% 

44. રાષ્ટ્રીય િન નીર્િ સરકારે ક્યારેય બહાર પાડી. ?  - 1984 

45. જમીન પર કયુ ંક્ષેત્ર િધારે આધાહરિ છે. ?  -ખેિીક્ષેત્ર 

46. માનિ ર્િકાસ ક્યારે રજૂ ર્યો. ?  - 1990 

47. માનિ ર્િકાસ આંક કોના દ્વારા શોધિામા ંઆિે છે   -. 

UNDP 

48 રાષ્ટ્રીય િસ્િી નીર્િ કઈ સાલમા ંજાહરે કરિામા ંઆિી ? – 

2000 

49. િસ્િી સકં્રમણ ના ર્સિાિં ના કેટલા િબક્કા છે. ? – ત્રણ 

50. િસ્િી સકં્રમણ નો ર્સિાિં કયા અર્થશાસ્ત્રીઓએ આપલે છે ?  

- કોલ અને હુિર 

 


