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અને આિથક બાબતો

ચિલત શ દો
બક રે ટ:- જે દરે રઝવ બક ારા બકોને પૈસા ઉધાર આપવામાં આવે છે , તેને બક રે ટ કહે
છે .
રે પો રે ટ:- િસ યોરીટી મુકીને બકો RBI પાસેથી નાણા મેળવે, બાદમાં આજ િસ યોરીટી
બકોને પાછી ખરીદવી પડે તે કારનું નાણાંકીય એિ મે ટ હોય છે . હવે જે રે ટ બકો ારા
RBI ને આપવામાં આવે તેને રે પો રે ટ કહે છે .
રવસ રે પો રે ટ :- ટૂં ક સમય માટે રઝવ બક ારા અ ય બકો પાસેથી જે યાજદર
આપવામાં આવે તેને ‘ રવસ રે પો રે ટ’ કહે છે .
બચત બક દર :- ાહકોને નાની બચતો ઉપર બક ારા આપવામાં આવતાં યાજના
દરને ‘બચત બક દર’ કહે છે .
CRC(રોકડ સંરિ ત અનુપાત):- બકોમા કુ લ જમા ધનરાિશનો અમુક ટકાવારી ભાગ
રઝવ બક પાસે અિનવાય વ પે જમા કરાવવામાં આવે છે .
PLR (Prime Lending Rate):- કોઇપણ બક માટે તે એવો યાજદર છે જેના પર
બક તે ાહકને શૂ ય ખમ પર ઋણ આપવા તૈયાર હોય છે . આ દર એક કારે
યાજદરના આધાર પે કામ કરે છે .

SEBI(Securities and Exchange Board of India)
 થાપના : ૧૨ એિ લ, ૧૯૮૮
 30 યુઆરી, ૧૯૯૨ માં હુકમ હે ર કરી તેને કાયદેસરતા મળી.
 તે ભારતમાં મૂડી રોકાણ, યુ યલ ફંડ તથા ટોકમાકટનું િનયં ણ કરે છે .
ભારતમાં િવિવધ મુ ાનું ઉ પાદન
1. India Security Press, નાિસક(મહારા ):- તેમાં ટપાલ સંબંધી સામ ી,
િવિવધ ટિકટ, અદાલતી ટે પ, બકના ચેક, NSC વગેરેનું છાપકામ.
2. Security Printing Press, હૈ દરાબાદ:-દિ ણ ભારતના ટપાલ અને ટે પની
માંગ
3. Currency Note Press, નાિસક (મહારા ):-આ ેસ 10, 50, 100, 500
તથા 2000 ની ચલણી બક નોટ છાપવાનું કામ કરે છે .
4. બકનોટ ેસ, દેવાસ(મ. .) :-20, 50, 100 ની નોટો તથા િસ યો રટી પ ોની શાહી
બનાવવાનુ.ં
5. શાહબની(પ.બંગાળ) તથા મૈસુર(કણાટક)ના RBI ના નોટ મુ ણ િલિમટે ડ:અ યાધુિનક ેસ, કર સી નોટ છાપે છે .
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6.








િસ યો રટી પેપર િમલ, હોશંગાબાદ(મ. ):-બક તથા કર સી નોટના કાગળ તથા
નોન- યુ ડિશયલ ટે પ પેપર.
કરવેરાના મુ ય કારો
આવકવેરો, સંપિ વેરો, તથા ઉપહારવેરો ‘ ય કર’ છે .
વેચાણવેરો, ઉ પાદનવેરો, સામાનવેરો તથા િનકાસવેરો વગેરે ‘અ ય કર’છે .
આવકવેરો, િનગમવેરો, સંપિ વેરો, ભેટવેરો, સીમાશુ ક, લાભવેરો, ઉતા વેરો,
આયાતવેરો, િનકાસવેરો, ઉ પાદનવેરો વગેરે કે સરકાર ારા લગાવવામાં આવે છે .
યારે વેચાણવેરો, ટે પવેરો, ન ધણીવેરો, ભૂિમવેરો, વીજળીવેરો, િશ ણ ઉપકર,
વાહનવેરો તથા મનોરંજનકર રા યસરકાર ારા લગાવવામાં આવે છે .
કે સરકારના સૌથી વધુ નાણાં સીમાશુ ક અને એ ટે ટ
ૂટીમાંથી મળે છે . આ
કરવેરામાં રા ય સરકારનો કોઇપણ કારનો ભાગ હોતો નથી.
કરવેરા ણાલીમાં સુધારાની ભલામણો આપવાના ઉ ે શથી ઓગ ટ ૧૯૯૧ માં ‘ચેલૈયા
સિમિત’ ની રચના કરવામાં આવી હતી.

ભારતમાં શેરબ ર
કંપનીના શેર, ટોક, ડબચર, બો ડસ વગેરેનું જે થળે ખરીદ-વેચાણ થતું હોય તેને
શેરબ ર કહે વાય.
ભારતના મુ ય શેરબ રો
1. રા ીય શેરબ ર(NSE): તેની થાપનાની ભલામણ 1991 માં ‘ફે રવાણી સિમિત’ એ
કરી હતી. 1992 માં સરકારે IDBI બકને તેની કામગીરી સ પી. તેનું મુ યાલય
વલ (દિ ણ મુંબઇ) માં છે .
2. બો બે ટોક એ ચે જ(BSE) : તેની થાપના 1875 માં ટોક એ ચે જ મુંબઇનાં
નામથી થઇ. 2002માં તેનું નામ બદલીને BSE કરવામાં આ યું.
3. ઑવર ધ કાઉ ટર એ ચે જ ઓફ ઇિ ડયા (OTCEI) : તેની થાપના નવે બર 1992
માં મુંબઇમાં કરવામાં આવી હતી. તે ભારતમાં સૌ થમ ઓનલાઇન સુિવધા ટે ડંગ સંપ
ક યુટરરાઇ ડ એ ચે જ કંપની છે .
િવ ભરનાં શેરબ રો અને સુંચકાંક
શેરબ ર
સૂચકાંક
યૂયોક
ડાઉ સ
ટૉિકયો
નીકી
કૉ રયા
કોસપી
ચીન
સાંઘાઇકોમ
અમે રકા
નાઝડે ક
કૅ નેડા
S & P (એસ. એ ડ પી)
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ાિઝલ
મેિ સકો
લંડન

બોવેસીયા
IPC
FTSE

 આપણા દેશમાં કુ લ 24 ટોક એ ચે જ છે . જેમાં લગભગ 7000 જેટલા કંપનીના શૅર
લી ટ થયેલાં છે .
 ભારતનું સૌથી ાચીન ટોક એ ચે જ મુંબઇ ટોક એ ચે જ છે .
 િવ નું સૌથી મોટું ટોક એ ચે જ NYSE છે .
ભારતનાં મુ ય શેરસૂચકાંક
1. BSE સે સે સ:- આ મુંબઇ ટોક એ ચે જનો સૂચકાંક છે . તે 30 જેટલા મુ ય શૅરોનું
િતિનિધ વ કરે છે .
2. NIFTY FIFTY :- તેમાં 50 જેટલાં શેરોનો સૂચકાંક હોય છે . અને તે નેશનલ ટોક
એ ચે જ સાથે સંકળાયેલું છે .
રા ીય અથ યવ થામાં ખેતઉ પાદન અને તેની ભૂિમકા :
ભારતીય કૃ િષ આજે પણ મહંદઅંશે ચોમાસાની ઋતુ પર આધા રત હોય છે .
ખેતઉ પાદનને મુ ય વે બે કારમાં વહચી શકાય.
1) ખાધાન 2) િબનખાધાન
બક ગ ટમ નોલો :1. MICR : મે ે ટક ઇ ક કે રે ટર રીડર
2. NEFT : નેશનલ ઇલે ટોિન સ ફંડ ટાં ફર િસ ટમ
3. RTGS : રીઅલ ટાઇમ ોસ સેટલમે ટ
4. ARMS : ઍડજ ટીબલ રે ટ મોગસ
5. APR : ઍ યુઅલ પસ ટે જ રે ટ
6. APY : ઍ યુઅલ પસ ટે જ ઇ ડ
7. ABS : એસેટ બકડ સી યોરીટી
8. ATM : ઑટોમેટેડ ટે લર મશીન
9. ACH : ઑટોમેટેડ લીયર ગ હાઉસ
10. ABP : ઑટોમેટીક બીલ પેમે ટ
11. CBS : કોર બક ગ સો યુશન
12. EPS : અન ગ ફોર શેર
13. EFT : ઇલે ટોનીક ફંડ ટા સફર
14. IPO : ઇનીસીયલ પ લીક ઓફર ગ
15. GHF Account : ઇ ટ હ દુ ફે િમલી અકાઉ ટ
3

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

KYC : નો યોર ક ટમર
MSF : માઝ નલ ટે િ ડંગ ફૅ સીલીટી રે ટ
NABARD :નેશનલ બક ફોર એ ીક ચર ઍ ડ રલ ડે વલપમે ટ
NAV : નેટ એસેટ વે યુ
PIN : પસનલ આઇડે ટી ફકે શન નંબર
RSI : રીલેટીવ ટે ડ ઇ ડે સ
CRR : કે શ રઝવ રે શીયો
SLR : ટે યુટરી લી વીડીટી રે શીયો
PLR : ાઇમ ઇ ટરે ટ રે ટ
FII : ફોરે ન ઇ ટી ુશનલ ઇ વે ટર
FDI : ફોરે ન ડાઇરે ટ ઇ વે ટમે ટ
SDR: પે યલ ડો ગ રાઇ સ.

ભારતનાં મુ ય ઉધોગો : ભારતમાં કાપડ ઉધોગનો પાયો નાંખનાર ‘કાવસ દાવર’ હતાં. તેમણે મુંબઇમાં 1854 માં
બો બે પીન ગ કંપનીની થાપના કરી. જે ભારતની થમ મીલ હતી. ગુજરાતમાં થમ
િમલ શ કરનાર રણછોડલાલ છોટાલાલ રે ટંયાવાળા હતાં.
 ભારતમાં શણ ઉધોગનાં થાપક યોજ ઑકલે ડ નામના એક અં ેજ હતા. તેમણે 1855
માં બંગાળમાં ‘ ીરામપુર’ પાસે શણ કાંતવાની િમલ શ કરી.
 જમશેદ તાતાએ 1886 માં મુંબઇમાં વદેશી િમલની થાપના કરી. ભારતમાં લોખંડ
ઉ ોગનાં િપતા તરીકે ‘જમશેદ તાતા’ ણીતા છે .

મહ વનાં ઉધોગો અને તેની થાપના
મ
૧

ઉધોગ
સુતરાઉ કાપડ

સાલ
1854

થળ
મુંબઇ

૨
૩
૪
૫
૬
૭

લોખંડ
ખાંડ
િસમે ટ
સાઇકલ
કાગળ
ખનીજ

1870
1900
1904
1918
1812
1908

કુ ટી (પ.બં)
િબહાર
મ ાસ
કોલકતા
ીરામપુર (પ.બં)
તિમલનાડું

ભારતમાં થમ ઔધોગીક નીિત 1948 માં પસાર કરવામાં આવી.
 ભારતમાં બી ઔધોગીક નીિત 1956 માં પસાર કરવામાં આવી.
 1973 માં દ સિમિતની ભલામણોને આધારે સંયુ ત ે નું િનમાણ કરવામાં આ યું.
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નવી ઔધોગીક નીિતની જહે રાત 24 જુ લાઇ, 1991 માં કરવામાં આવી. જેમાં મોટાપાયે
ઉદારવાદી પગલાઓ ભરવાની હે રાત કરવામાં આવી.
ભારતમાં કે ટલીક નવર ન કં પનીઓ
1. BHEL : ભારત હે વી ઇલેિ ટક સ િલિમટે ડ
2. BPCL : ભારત પેટોિલયમ કોપ રે શન િલિમટે ડ
3. HPCL : હ દુ તાન પેટોલીયમ કોપ રે શન િલિમટે ડ
ઇિ ડયન ઓઇલ કોપ રે શન
4. IOC :
5. MTNL : મહાનગર ટે િલફોન િનગમ િલિમટે ડ
6. ONGC : ઓઇલ એ ડ નેચરલ ગેસ કોપ રે શન
7. NTPC : નેશનલ થમલ પાવર કોપ રે શન
8. SAIL : િ ટલ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા
9. GAIL : ગૅસ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ ડયા
10. BEL : ભારત ઇલે ટોિન સ િલિમટે ડ
11. HAL : હ દુ તાન એરોનો ટકલ િલિમટે ડ
12. NMDC : નેશનલ મીનરલ ડે વલપમે ટ કોપ રે શન
13. NALCO : નેશનલ એ યુમીનીયમ કંપની િલિમટે ડ
કૉલ ઇિ ડયા િલિમટે ડ
14. CIL :
ઓઇલ ઇિ ડયા િલિમટે ડ
15. OIL :




20 મે, 2010 થી ઉપરમાંથી ચાર કં પનીઓને મહાર નનો દર ો મ ો. યારે જૂ ન,
2016 માણે સાત કંપનીઓને મહાર નનો દર ો મળેલ છે . યારે 57 કંપનીઓને
મીનીર ન કે ટેગરી-1 અને 73 કંપનીઓને મીનીર ન કે ટેગરી-2 માં સમાવેશ કરે લ છે . તે
પૈકી મહાર ન કંપનીઓ BHEL, COAL (કોલ ઇિ ડયા), GAIL, IOC, NTPC,
ONGC અને SAIL મહાર નનો દર ો ધરાવે છે .



લઘુઉધોગોને નાણાંિકય સહાય આપવાનાં ઉ ે યથી 1990 માં ‘ભારતીય લઘુઉધોગ
બોડ’ SIDBI ની થાપના કરવામાં આવી. આબીદ હુસેન સિમિત લઘુઉધોગોમાં સુધારા
કરવા સાથે સંબિં ધત છે .

િવિવધ ઉધોગો સાથે સંકળાયેલ મહ વપૂણ થળો :
મ
1
2
3

ઉધોગો
ચા, ચોખા અને તેલીિબયા સંશોધન
સુતરાઉ કાપડ ઉધોગ સંશોધન
હ તકલા ઉધોગ સંશોધન
5

થળો
અસમઘાટી
ઇ દોર
ઉ ન
ૈ

4
5
6
7
8
9
10
11

કાજુ સંશોધન કે
ના રયેળ અને તેલીિબયા સંશોધન કે
કપાસ સંશોધન કે
એિ ટબાયોટીક ઔષિધય િલિમટે ડ
હ દુ તાન એિ ટબાયો ટક િલિમટે ડ (પેિનિસલીન)
સટલ મશીન ટુ સ
રે લવે એ ન
હ દુ તાન કે બલ િલિમટે ડ

માલાબાર
કાયમકુ લમ, કે રળ
સોલાપૂર
ઋિષકે શ (ઉતરાખંડ)
પ પરી (મહારા )
બગલોર
િચતરંજન
પનારાયણપૂર
(પ.બ)

12

અખબારી કાગળ ઉધોગ

નેપાનગર

(મ ય દેશ)

અથ યવ થા સાથે સંબંિધત કે ટલીક સિમિતઓ
મ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

હે તુ
નૌકાવાહન
શેરબ ર
નાબાડ
વીમા ે
ાકૃ િતક ગેસ
ય કર
અ ય કર
કે /રા ય સંબંધો
ખાંડ ઉધોગ
રા ીય આવક
કરસુધારણા
યુ યુઅલ ફંડ
ખાંડ ઉધોગોમાં
ાચાર
શૈ િણક સં થાઓને ડી ડ યુિન. મા યતા

સિમિત
પી ટો સિમિત
ચ ાતે સિમિત
U.K.શમા સિમિત
મ હો ા સિમિત
િવજય કે લકર સિમિત
વાંચુ સિમિત
L.K. ઝા સિમિત
સરકારીયા સિમિત
મહાજન સિમિત
મહાલનોબીસ સિમિત
રા ચેલૈયા સિમિત
વાધલ સિમિત
ાન કાશ સિમિત
સુ મ યમ સિમિત

અથશા ના કે ટલાક ત યો (Important Facts)
1
2

અથશા ના િપતા -એડમ િ મથ
ભારતમાં સૌ થમ જળિવધુત મથકનો ારંભ યાં અને યારે થયો?
1897, દાિજલ ગ
6

3
4

ભારતમાં ખેતીને ઉધોગનો દર ો આપનાર થમ રા ય કયુ?ં
કે ીય એગમાક યોગશાળા યાં આવેલી છે ?

5
6

ભારતમાં સૌથી વધું શહે રીકરણ યા યાં વા મળે છે ?
ગોવા
1966 માં એિશયાઇ િવકાસ બકની થાપના કરવામાં આવી હતી. તેનું મિનલા
મુ યાલય યાં આવેલું છે ?
યારે કોઇ વ તુના વા તિવક મૂ યને બદલે નાણાંકીય મૂ યથી િત યા મુ ા મ
ય ત કરવામાં આવે છે તો તેને શું કહે છે ?
ભારતમાં િપનકોડ-ટપાલ સૂચક આંક ણાલીનો ારંભ યારથી થયો? -ઇ.સ.1972
2015 ના ફાયનાિ સયલ વષના આંકડા માણે ભારતમાં સૌથી વધુ મૂડી
રોકાણ કરતાં દેશોમાં મો રિશયસ, િસંગાપોર, નેધરલે ડસ અને પાનનો
ઊતરતાં મમાં સમાવેશ થાય છે .
RBI ારા 1000 . નોટ 22 વષ પછી યારથી શ કરવામાં આવી હતી?
-9 મી ઓ ટોબર, 2000
ભારતમા સૌથી વધું શાખા ધરાવનાર િવદેશી બક
- ટા ડડ ચાટડ બક
ખાદી ામીણ ઉધોગ આયોગ(KVIC – Khadi and Village Industries
Commission) ની રચના કઇ પંચવષ ય યોજના અંતગત થઇ?
-બી પંચવષ ય યોજના
UNO ારા ૨૦૧૭ના વષને કયા વષ તરીકે હે ર કરવામાં આ યું છે ? – sustainable
tourism for develpoment
ચીનના રાશી વષ માણે 2017 કયું વષ છે ? -કુ કડા(મરધી) વષ (Rooster Year)
ચીનના રાશી વષ માણે 2018 કયું વષ છે ? -કુ તરા વષ (Dog Year)
આધુિનક ઢબની ટંકશાળા યાં થાપવામાં આવી છે ?
-ઉ ર દેશના નોઇડામાં
COFEPASA (Conservation of Foreign Exchange and
Prevention of Smuggling Activities Act) :િવદેશી હું ડયામણોની
સાચવણી અને દુ યયનો િતરોધ કરવા તેમજ દાણચોરી અટકાવવા વષ
1974 થી આ કાયદો અમલી બ યો છે .
યિ ત બા રીતે કામ કરતી જણાય પણ તેના કાયથી કુ લ ઉ પાદનમાં કોઇ જ વધારો
થતો ન હોય તો આ કારની બહારથી ન દેખાતી બેરોજગારીને કઇ બેરોજગારી કહે વામાં
આવે છે ? - છ બેરોજગારી

7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

18
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19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

FEMA (Foreign Exchange Management Act) : િવદેશી ચલણોના
ગેરકાયદેસરનાં યવહારો, ડ સની હે રાફે રી, દાણચોરી અને એવા કારના
આિથક ગુનાઓ માટે સખત કે દની સ ની ગવાઇ કરવામાં આવી છે .
1
ભારતમાં કાળાનાણાં અંગેનો Foreign Income and Assets and
જુ લાઇ,
Imposition of Tax Act, 2015 યારે લાગુ થયો?
2015
તાજેતરમાં આંકડાઓ માણે િવ ના અથતં ોમાં ભારતનું અથતં કયો મ
સાતમો
ધરાવે છે ?
ભારતમાં સૌથી વધું GDP ધરાવતું રા ય
મહારા
કઇ પંચવષ ય યોજના ‘ગાડગીલ યોજના’ તરીકે પણ ઓળખાય છે ?
ચોથી
NSSO નું પૂ નામ જણાવો.
National Sample Survey Organization
CDP (Community Development Programme) યારે શ થયો? 1952
હ રયાળી ાંિત યારે શ કરવામાં આવી? -1966-67
મ હલા સમૃિ યોજનાની શ આત યારે થઇ? -2 ઓ ટોબર, 1993
ધાનમં ી ામોદય યોજના યારે શ થઇ?
2000
થમ ાદેિશક ામીણ બક યારે શ થઇ? -2 ઓ ટોબર, 1975
Industrial Credit and Investment Corporation of India ની
1991
થાપના યારે થઇ?
Export-Import Bank of India ની થાપના યારે થઇ?
1982
ભારતમાં ફુગાવો શાનાથી મપાય છે ?
-Consumer Price Index
ભારતમાં કાગદી ના યારથી ચલણમાં આ યું?
1861
ભારતમાંથી વધુમાં વધુ િનકાસ (સૌથી વધુ િવદેશી હં ુ ડયામણ રળી આપતું
ચા
ચીજ) શેની થાય છે ?
NRDI – National Rural Development Institute યાં આવેલી છે ?
હૈ દરાબાદ
ભારતમાં સૌથી વધુ માથાદીઠ આવક ધરાવતા રા યો કયા છે ? - ગોવા, પં બ
કે સરકાર ારા િપયાનું નવું િતક યારે વીકારવામાં આ યું? -15 જુ લાઇ, 2010
આિબદ હુ સેન સિમિતએ કઇ બાબત અંગે ભલામણો કરી છે ? -નાના કુ ટર ઉધોગો
International Monetary Fund ની થાપના યારે થઇ? -27 Dec, 1945
શાકભા ના ઉ પાદનમાં ભારતનું થાન? -ચીન પછી બીજુ ં
ભારતીયો ારા થાિપત થમ બક? -અવધ બક
8
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43

કુ ેમુખ પોલાદ ખનીજની ખાણ યાં આવેલી છે ?

44

World Trade Organization નું મુ ય મથક યાં છે ?

45
46
47
48
49
50
51

NSDL –નેશનલ િસ યોરીટી ડપોઝીટરી િલમીટે ડ
ભારતની રા ીય આવકની ન ધ કોણ કરે છે ? -Central Stastical Organisation
શેના ઉ પાદનમાં મોટા ભાગનો ફાળો ીનો છે ?
ચા
કઇ પંચવષ ય યોજના દર યાન રા ીય આવક સૌથી નીચી રહી?
ી
મ હલાઓની જ રયાતો અને ભંડોળ માટે કયું ફંડ છે ? -રા ીય મ હલા કોષ
આયોજનપંચના થમ અ ય કોણ હતાં? -જવાહરલાલ નહે
જમશેદપુરમાં ટાટા આયન એ ડ ટીલ કંપનીની થાપના યારે કરવામાં આવી 1907
હતી?
ગરીબી રે ખા નીચે વતા સૌથી વધુ લોકો કયા રા યમાં વસવાટ કરે છે ?
િબહાર
‘જનરલ ઇ યોર સ ઓફ ઇિ ડયા’(GIC) ની થાપના યારે કરવામાં આવી 1972
હતી?
‘ગરીબી હટાવો’ સૂ કઇ પંચવષ ય યોજના દરિમયાન આપવામાં આ યું હતુ? છ ી
બકોનું રા ીય કરણ સૌ થમ યારે કરવામાં આ યું હતુ?
ઇ.સ.
1969
ભારતમાં સૌથી વધું રોજગારી આપતો ઉધોગ કયો છે ?
ટે સટા
ઇલ
ટોક એ ચે જ ઓફ ઇિ ડયાના કાયની દેખરે ખ કઇ સં થા કરે છે ? -સેબી (SEBI)
થમ પંચવષ ય યોજનાનો સમયગાળો કયો હતો? -1951 થી 56
પંચવષ ય યોજનાના આયોજનને કોણ બહાલી આપે છે ? -રા ીય િવકાસ પ રષદ
એિ લ,
ભારતમાં ડે િસમલ ચલણ થા યારે અમલમાં આવી?
1957
14
ઇ.સ.1969 માં કે ટલી બકોનું રા ીયકરણ કરવામાં આ યુ?ં
ભારતમાં સરકારને સૌથી વધું આવક કયા વેરામાંથી થાય છે ? -એ સાઇઝ ુટી
થમ પંચવષ ય યોજનામાં કઇ બાબતોને સૌથી વધુ ાધા ય આપવામાં આ યુ હતુ?ં
-કૃ િષ તથા િસંચાઇ
ભારતમાં ચલણી નોટોને યારથી અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી? -ઇ.સ.1862
બકોનું બી વાર રા ીયકરણ યારે કરવામાં આ યું હતુ?ં -ઇ.સ.1980

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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બીમલ
લાન
કણાટક

નીવા

66

રીઝવ બક ઓફ ઇિ ડયાની થાપના યારે કરવામાં આવી?

67

ભારતમાં કયા વષ ‘આયોજન અવકાશ’ વા મ ો હતો?

ઇ.સ.1935

70

1966-67
થી 196869
સો િપયાની નોટ પર કોની સહી હોય છે ?
RBI
ના
ગવનર
ભારતને આઝાદી મળી યારે ભારતનું એવું કયું એકમા રા ય હતું યાંથી અસમ
ખનીજ તેલ મળતું હતુ.?
ભારત શેની સૌથી વધું આયાત કરે છે ?
ખનીજ તેલ

71

ભારતમાં સૌથી વધું રોજગારી આપતું ે કયું છે ?

72
73

લાઇફ ઇ યોર સ કોપ રે શન ઓફ ઇિ ડયા (LIC) ની થાપના યારે
થઇ ?
રોિલંગ લાનનો િવચાર કોણે દાખલ કય હતો?

74

ભારતમાં નાણાકીય વષની શ આત યારથી થાય છે ?

75

રઝવ બક ઓફ ઇિ ડયાના થમ ગવનર કોણ હતા?

76

યુિનટ ટ ટ ઓફ ઇિ ડયા(UTI) ની થાપના યારે કરવામાં આવી?

77

ઇ.સ.1991 માં યારે નાણાનું અવમુ યન કરવામાં આ યું યારે ભારતના નાણા ધાન
કોણ હતા? -મનમોહનિસંહ
ભારતની સૌથી મોટી હે ર ે ની બક કઇ છે ? - ટે ટ બક ઓફ ઇિ ડયા
નેશનલ બક ફોર એ ીક ચર એ ડ રલ ડે વલપમે ટ(નાબાડ) ની થાપના યારે
કરવામાં આવી? -ઇ.સ.1982
બી પંચવષ ય યોજનામાં સૌથી વધું મહ વ કઇ બાબતને આપવામાં
ઉ ોગો
આ યું હતું?
ભારતીય ચલણી નોટો બનાવવાનું િ િ ટંગ ેસ યાં આવેલું છે ?
નાિશક
ઇ.સ.1993 માં યું બે ક ઓફ ઇિ ડયાનું કઇ બક સાથે મઝર કરવામાં
પં બ
આ યું?
નેશનલ બક

68
69

78
79
80
81
82

10

ભારતીય
રે લવે
ઇ.સ. 1956
જનતા પ ે
પહે લી
એિ લ
સી.ડી.દેશમુ
ખ
ઇ.સ. 1964

83

પાંચમી

84
85

કઇ પંચ વષ ય યોજનાને પૂણ થયા પહે લા જ પૂણ થયેલી હે ર કરી
દેવામાં આવી હતી?
કઇ પંચવષ ય યોજના દર યાન કૃ િષનું ઉ પાદન સૌથી ઓછું થયું હતુ?ં
ભારતની રા ીય માથાદીઠ આવકની ગણતરી સૌ થમ કોણે કરી હતી?

86

ભારતમાં થપાયેલ સૌ થમ િવદેશી બક કઇ?

ચાટડ બે ક

87
88

યૂયોક ટોક એ ચે જમાં લી ટ થનાર થમ ભારતીય કંપની કઇ હતી? ઇ ફોિસસ
નીચેના િવધાનો માટે યો ય િવક પ પસંદ કરો.
(1) વતમાનમાં સંગઠનકાય અિતશય મુ કે લ થઇ ગયું હોવા છતાં
શ આત કરતાં વધારે મુ કે લ નથી
(2) અ યારનો સમાજ અનેક પ રબળોથી ભાિવત થયો છે – યં , નવો
બદલાયેલો િ કોણ, નવી િવચારસરણીનો વાહ, નવાં મુ યો, નવી
સમ યાઓ.
(અ) (1) અને (2) બંને સાચા છે અને (2) એ (1) નું સાચું
પ ીકરણ છે .
(બ) (1) અને (2) બંને સાચા છે અને (2) એ (1) નું સાચું
પ ીકરણ નથી.
(ક) (1) ખોટું છે અને (2) સાચું છે .
(ડ) (1) સાચું છે અને પરંતુ (2) ખોટું છે .
નીચેની બાબતોનું વગ કરણ 1.સેવા અંતગત તાલીમ અને 2.સેવાબા
તાલીમમાં કરો.
(1) યા યાન અને ચચા (2)માગદશન (3) પ રષદ િશ ણ
(4)અ યયન (ઉપરીના હાથ નીચે) (5) કે સ ટડી (6) પદ
અદલાબદલી
(અ) સેવાઅંતગત તાલીમ– (1),(2),(4), સેવાબા તાલીમ(3),(5),(6)
(બ) સેવાઅંતગત તાલીમ– (1),(2),(6), સેવાબા તાલીમ(3),(4),(5)
(ક) સેવાઅંતગત તાલીમ– (4),(5),(6), સેવાબા તાલીમ(1),(2),(3)
(ડ) સેવાઅંતગત તાલીમ– (2),(4),(6), સેવાબા તાલીમ(1),(3),(5)

89

11

ી
દાદાભાઇ
નવરો

90

ગિત મૂ ય માપવામાં નીચેનાં પગલાઓને યો ય મમાં ગોઠવો :
(1) ગિત માણે િનિ ત કરો (2) ગિત કરતાં કમચારીઓને સમ
(3) ય ગિતની ગણતરી કરો (4) કમચારીઓ સાથે ગિત
બાબતે ચચા કરો (5) ય ગિતની માણ સાથે સરખામણી કરો.
(6) જ ર માણે સુધારા કરો.
(A)1,2,3,5,4,6
(D)1,2,4,3,6,5

91

92

(B) 1,2,3,4,5,6

(C) 1,2,3,6,4,5

કમચારી ભરતીની ય અને અ ય પ િતમાં નીચેના મુ ાનું
વગ કરણ કરો –
(1) અખબારમાં હે રાત, (2) રે ડયોમાં જહે રાત, (3) રખડતાં
લોકોની ભરતી કરવી, (4) વેપાર અને યાવસાિયક જનરલમાં હે રાત,
(5) યવસાિયક સં થા, (6) માિસક અને મા હતી પ કોમાં હે રાત,
(7) કમચારીઓનો લોકો સાથે સંબંધ
(A) ય પ િત – (3),(5),(7), અ ય પ િત –
(1),(2),(3),(6)
(B) ય પ િત – (1),(5),(7), અ ય પ િત –
(2),(3),(4),(6)
(C) ય પ િત – (3),(5),(7), અ ય પ િત –
(1),(2),(4),( 7)
(D) ય
પ િત – (1),(3),(5), અ ય
પ િત –
(2),(4),(6),(7)
સાચું કે ખોટું જણાવો :
(1) કમચારી ભરતીનો બ હગત ોત કમચારીઓનું મનોબળ ઘટાડે છે .
(2) કમચારી ભરતીના બ હગત ોતમાં તરોતા બુિ અને કૌશ ય
સં થામાં આવે છે .
(3) કે પસ મુલાકાતમાં લાગવગબા નું અને સગાસંબંધીઓની
ગૂટબા નું ખમ રહે છે .
(4) કામ કાયમી પે હોય તો સામા ય રીતે કમચારીઓ ારા ઠે કેદારની
મદદ લેવામાં આવે છે .
(A) (1)-સાચુ,ં (2)-સાચું, (3)-સાચું, (4)-સાચું
(B) (1)-સાચુ,ં (2)-સાચુ,ં (3)-સાચુ,ં (4)-ખોટું
12

93

94

(C) (1)-ખોટું , (2)-સાચુ,ં (3)-ખોટું , (4)-સાચું
(D) (1)-સાચું, (2)-સાચું, (3)-ખોટું , (4)-સાચું
િશ તભંગ કાયવાહીની યા માટે ખોટો મ શોધી કાઢો :
(1) આરોપપ , (2) પ ીકરણ, (3) પદ યુત, (4) તકે દારી,
(5) બેદરકારી, (6) અપીલ
(A) 1,2,3,5,4,6
(B) 1,3,2,4,6,5
(C) 1,2,3,4,5,6
(D) 1,2,3,5,4,6
ડકા ડો.
િવચારોને કાિશત કરનારા કાશનો
વષ
(1) હે નરી ફે યોલનું ‘ઇ ડ ટીયલ એ ડ જનરલ મેનેજમે ટ 1937
(2) મેરી પા. ફાલટનું ‘ યે ટવ એ સિપ રય સ’
1916
(3) ગુિ ક અને આિવકનું ‘પેપસ ઓન ધ સાય સ ઓફ
એિ મિન ટે શન’
1939
(4) મૂને અને રલેનું ‘ઓનવડ ઇ ડ ટી’
1924 1931

95
96
97
98
99

(1) – 1916
(2) – 1924
(3) – 1937
(4) – 1931
‘ ી અને પુ ષ બંનેને સમાન કામનો સમાન પગાર’ આ વાત ભારતનાં
માગદશક
રા યબંધારણમાં યાં વા મળે છે ?
િસ ાંતો
આિથક શોષણનાં િસ ાંતની રચના કરીને િ ટશ સરકાર િવ આિથક દાદાભાઇ
ગૃિત કોણ ઘડી લા યું હતુ?ં
નવરો
............... એ માનવીય સાધનસંપિ િવકાસ યોજના છે .
સામુદાિયક િવવાહ આયો ને આિથક મદદ કરવી
............. ાનનો િવકાસ થતાથી આ દવાસી વનનું સિવ તાર અ યયન કરવાનું
શ ય બ યું છે . -સામા ક માનવશા ીય
ભારતમાં બેકારીનો
ઊભો થયો તેનું કારણ એટલે ભારતમાં કઇ
િશ ણપ િત માટે યા મુ ા એનું સમથન કરે છે ?
જવાબ:
િ ટીશરોએ સદોષ િશ ણપ િત ફારસીમાં બદલવાને બદલે ચાલુ રાખી.
 વ તીની સરખામણીમાં િશ ણ સં થાઓ ઓછી
 સવસાધારણ ામીણોને, નીચલા તરના લોકોનો િશ ણ અને આ િવકા
13

100

101
102
103
104
105
106
107

108
109

110

111

સાથે તાલમેળ ન થયો
 યં અને યવસાયલ ી િશ ણ તરફ દુલભ
 સામા ય લોકો માટે ઉ ચિશ ણ મ ઘુ સાિબત થયું
 િશ ણ િવશેની સરકારી યોજના, યવ થાઓ કાગળો પર જ સારી રહી.
નીચેના માંથી કઇ યા શહે રી િવકાસ સાથે સંબંિધત છે ?
(1) ામીણ િવ તારમાં જ રયાત કરતાં વધારે અનાજ અને ઉ પાદન
(2) ામીણ િવ તારમાં જ રયાત કરતાં વધારે વ તી.
(3) ખેતીમાં જમીન વધારે
(A) (1),(2) અને (3) (B) (1) અને (2)
(C) (2) અને (3)
(D)(1) અને (3)
રા ીય ામીણ રોજગાર િતભૂિત કાયદો યારે અિ ત વમાં આ યો? -2 ફે ુઆરી, 2006
સંપૂણ ામીણ રોજગાર યોજના(SGRY) યારે ારંભ કરવામાં આવી?
-25, સ ટે બર, 2001
ભારતની કઇ પંચવષ ય યોજનામાં માનવ િવકાસને મુ ય િવષય તરીકે
પાંચમી
વીકરવામાં આ યો અને ાધા ય આપવામાં આ યું?
‘રા ીય ામીણ રોજગાર યોજના’ આ યોજનામાં કે સરકારની કે ટલી મદદ 50 ટકા
છે ?
ભારતની દસમી પંચવષ ય યોજના અનુસાર 2002-07 ખેતી ે માં હ પણ 50.3
........... ટકા રોજગાર િનમાણ થાય છે .
અિગયારમી યોજના અંતગત કે ટલા અિત ર ત રોજગાર અવસરો ઉપલ ધ કરાવવાનું લ ય
િનધા રત થયું હતુ?ં -58 િમિલયન(5.8 કરોડ)
રા ીય નમુનો વાના 68મા વારા (2011-12) માં અંદાજે ચાલુ
59.6
અઠવા ડયાની કાયિ થિત અનુસાર ામીણ િવ તારોમાં 15 થી 59 વષના
ટકા
આયુ વગના કે ટલા લોકો મશિ તમાં હતા?
રા ીય નમુનો વાના 68મા વારા (2011-12) માં અંદાજે શહે રી ભાગમાં
60.2 ટકા
કે ટલા ટકા પદવીધારકોને રોજગાર મ ો છે ?
United Nation Development Programmeમાં કાિશત થનારા
64.3
માનવીય િવકાસ રપોટ-2013 અનુસાર ભારતમાં દર 100 યિ તઓમાં
કે ટલા પાસે મણ વિન અને દુર વિન છે ?
સુવણજયંતી ામ વયં રોજગાર યોજના (SGSY) કે અને રા ય સરકારની 75:25
સમિ વત ................ માણમાં ફંડનો ભાગ ધરાવતી યોજના ઇશાનનાં
રા યોને છોડીને કાયાિ વત કરવામાં આવી હતી.
રા ીય ામીણ રોજગાર િતભૂિત યોજના અંતગત કે ટલા દવસ રોજગારની
100
િતભૂિત આપવામાં આવી છે ?
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113 નેશનલ સે પલ સવનાં 66માં સવ ણ અનુસાર 2009-10 માં ા આંકડા અનુસાર
ામીણ ે ના ા બેરોજગારોનું સૌથી ઓછું અને સૌથી વધારે માણ કયા રા યમાં છે .?
સૌથી ઓછુ ં - કે રળ, સૌથી વધુ- રાજ થાન
114 િનયોજન મંડળે 23 યુઆરી, 2003 એ આવનારા બે દશકા માટે ઇિ ડયા િવઝન 2020
ારા ભારતીય અથ યવ થાની ગિતનું પુનમૂ યાંકન કયુ. એના દ તાવેજ કોણે તૈયાર
કયા? - ી શામ સાદ ગુ ા
115 માનવીય િવકાસ માપવા માટે રા ીય માનવીય િવકાસ અહે વાલ 2011 માં ણ વ તી
િનદશાંક તૈયાર કરવામાં આ યા હતા. એમાંથી િવસંગત કયા છે ?
116 ભારતમાં છૂપી વ તી મુ ય વે ............ િવ તારમાં વા મળે છે .
ખેતી
117 ો.હાશમી અનુસાર શ કરવામાં આવેલી સુવણજયંતી ામ વરોજગાર
યોજનામાં કઇ યોજનાનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે ?
 ામીણ યુવા વરોજગાર તાલીમ યોઅના(TRYSEM)
 ામીણ િવ તારમાં મ હલા અને બાળકોનો િવકાસ (DWCRA)
 ામીણ જેલમાં સુધારે લા ઓ રો પૂરા પાડવાં (SITRA)
ગંગા ક યાણ યોજના
ઉપરની તમામ
118 રા ીય અનાજ સુર ા અિભયાનમાં ભારત સરકારની પાક િવકાસ યોજનાનો
ઉ ે શ શું છે ?
 જમીનની ઉ પાદન શિ ત ફરીથી થાિપત કરવી.
 અનાજના ઉ પાદનમાં ખુબ વધારો કરવો.
 2011-12 ના અંતમાં 10 લાખ ટન ચોખા અને 10 લાખ ટન ઘ આ
માણેનો ખુબ વધારો કરવો.
ઉપરની તમામ
119 ગિતશીલ દેશ ભારતમાં ભાવ ઘટે માટે - ભરપૂર માનવીય બળ અને સં થા મક ોત
120
121
122
123
124

ામીણ ગરીબોની વંયરોજગાર માટે ની વતમાનની એકમા યોજના કઇ?
સુવણજયંતી ામ વયં રોજગાર યોજના
‘બીજ ભંડોળ યોજના’ નો ઉ ે શ? - બેરોજગાર યિ તને ો સાહન આપવું
‘નેહ રોજગાર યોજના’ – ઓ ટોબર 1989 નો ઉ ે શ શું છે ?
શહે રી બેરોજગારોને રોજગાર
1990-91 થી 2002-03 ના સમયમાં ઔ ોગીકરણ ે માં રોજગાર વૃિ દરમાં શું ફે રફાર
થયો? -ઋણ થયો
કઇ બેરોજગારીમાં હંગામી બેરોજગારી અને છોપી બેરોજગારીનો સમાવેશ થાય છે ?
ામીણ બેરોજગારી
15

125 ભારતમાં છૂપી બેરોજગારી મુ ય વે ..... ે માં દેખાય છે ?
126 કઇ કારની બેરોજગારીમાં માણસો અિતશય ઓછી ઉ પાદન મતાવાળા
યવસાયમાં ભેગા થાય છે ?
127 પ ર મીઓની મયાદીત ઉ પાદકતા યારે શુ ય હોય છે યારે એને .........
બેરોજગારી કહે છે ?

ખેતી
અ ય
બેરોજગા
રી
છૂપી
બેરોજગા
રી
દસમી

128 કઇ યોજનાકાળમાં દર વષ 10 લાખ રોજગારનો અવસર ઉ ે શ બનાવી ગુ
સિમિતની રચના કરવામાં આવી?
129 ભારતની વધતી બેરોજગારીનાં કોઇ પણ બે કારણો જણાવો.- આિથક મંદી
અને ઉ ોગોમાં સૂ મ ઇલે ટોિન સનો વધતો વેપાર
130 નવમી યોજનાના સમયમાં િવકાસ કાય મમાં ો.હાશમી સિમિત અનુસાર ામીણ
િવ તારોમાં એનાથી પહે લાંની ઘણી બધી યોજનાઓનું િવલીનીકરણ કરવામાં આ યું અને
એને બદલે .............. નામની એક જ યોજના 1999 માં શ કરવામાં આવી.
-સુવણજયંતી ામ વ-રોજગાર યોજના
131 સંપૂણ ામીણ રોજગાર યોજનાનો મુ ય ઉ ે શ કયો?
 ામીણિવ તારમાં રોજગાર િનમાણ તેમજ ટકાઉ વ પની સામૂ હક,
સામા ક અને આિથક સાધન સામ ી કરવામાં આવે.
132 1 એિ લ, 2002માં સંપૂણ ામીણ રોજગાર યોજનાનું(SGRY) કઇ યોજનામાં
િવિલનીકરણ થયું?આવ યક રોજગાર યોજના (EAS) અને જવાહર ામ સમૃિ (JGSY)
133 ામીણ િવ તારમાં િવધાથ બેરોજગાર રહે છે એનું મુ ય કારણ-ઉદાસીનતા
134 કઇ કારની બેરોજગારીમાં પ ર મીઓની મયાદીત ઉ પાદકતા શૂ ય અથવા ઓછી હોય
છે ? -ગુ બેરોજગારી
135 દરે ક રા યમાંથી ઓછામાં ઓછા 2 યુિનવિસટીના કુ લગુ ને NCERT નું
સ યપદ મળે છે .
136 ટાટા સમાજિવ ાન સં થા (ટાટા ઇિ ટ ુટ ઓફ સોિશયલ સાયિ સસ) નામની િસ
સં થાની થાપના વષ 1936 માં થઇ. થાપના સમયે આ સં થાનું મૂળ નામ?
-સર દોરાબ ટાટા ે યુએટ કૂ લ ઓફ સોિશયલ વક
137 કે સરકારના ‘િજ ા ાથિમક િશ ણ કાય મ’ આયોજવા માટે NCERT ની NIE
કઇ સં થા/િવભાગનો મહ વપૂણ સહયોગ હતો?
138 NCERT નાં પા પુ તકો, સા હ ય, અહે વાલ, િનિ ત સમયનું મેગેિઝન
મુંબઇ
વગેરેના કાશન માટે નું કાશનકે કઇ જ યાએ છે ?
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139 િશ ણ આ શ દનો લે ટન ભાષામાં મૂળ શ દનો અથ શું થાય છે ?
-બહાર લાવવું અને િશ ણ આપવું
140 િશ ણ એટલે શરીર, મન અને આ મા, આ ણેયમાં જે સુષુ ે છે , તેનો મહા મા
સવાગી િવકાસ, આવું કોણે ક ુ છે .
ગાંધી
141 િશિ ત કરવાથી એક યિ ત િશિ ત બને છે પરંતુ એક ક યાને િશ ણ
પં ડત
આપવામાં આવે તો આખું કુ ટું બ િશિ ત બને છે . આ િવધાન કોણે ક ?ું
નેહ
142 મ હલાને િશિ ત કયા વગર લોકો િશિ ત થતાં નથી. આ િવધાનનો ઉ ેખ શેમાં કરવામાં
આ યો છે ? -યુિનવિસટી કિમશન(1948-49)
143 મહા મા ગાંધીના મતે િશ ણનું મા યમ............ હોવું જ રી છે .
માતૃભાષા
144

145
146

147
148

149
150
151
152

(A) – 4
(B) – 1
(C) – 2
(D) – 3

ડી બનાવો

અ
બ
(A) િવવેકાનંદ
1. માનવીના સવાગી િવકાસ
(B) ગાંધી
2. ‘કમ’ િસ ાંત એ અિવભા ય ઘટક
(C) વેદાંત-બુ વાદ
3. કોઇપણ પુ તક કરતાં બાળક મહ વનું
(D) ટાગોર
4. યોગ એક િશ ણપ િત
િશ ણનું યેય ા કરવાની યા એટલે? -અ યયન પ િત
આવી ભલામણ કોણે કરી – શાળા છોડી જવાના િક સાઓ ઓછા કરવા માટે
કોઠારી
દરે ક ધોરણની પરી ા ન લેતાં સળંગ 1 થી 4 ધોરણને એક ઘટક માની,
કિમશન
– 1964
િવધાથ ઓને તેવી જ રીતે અ યાસ કરવાની સુિવધા આપવી.
શાળા વનમાં ડોપઆઉટનું માણ ભારતનાં યા રા યમાં સૌથી ઓછું છે ?
કે રળ
ાન ાિ માટે અ યયન, કૃ િત-રચના માટે અ યયન, સહ વન માટે
ડે લોર
અ યયન અને અિ ત વ માટે અ યયન - આવા િશ ણના મુ ય ચાર
કિમશન
આધાર તંભોની સંક પનાની કયા કિમશને ભલામણ કરી હતી?
શૈ િણક તકની સમાનતા આ સંિવધાનના સંદભમાં માગદશક ત વનો ખરો અથ કે વો હતો?
-સમાજના નબળા વગ ના ઘટકોને વધુ સવલતો
ભારતીય સંિવધાનની કલમ 30-અ કયા સંદભને લગતી છે ?
લઘુમતીઓ માટે શૈ િણક સં થાઓની થાપના કરવી. અને વહીવટ કરવો
િશ ણના અિધકારને બંધારણના કયા સુધારા અંતગત મૂળભૂત અિધકાર
86 માં
ગણા યો છે ?
કે સરકારે મૌલાના આઝાદ શૈ િણક ફાઉ ડે શનની થાપના કયા હે તુથી કરી લઘુમતી
છે ?
ઓના
ક યાણ
માટે
17

153 મેડમ મો ટે સરીએ િવધાથ ઓ માટે શાળાની થાપનાની શ આત ઇટાલીમાં
1907
યારે કરી હતી?
154 િવ ાનના અ યાસમાં િશ કોને પડતી મુ કે લીઓ માટે ના અ યાસના
સવ ણ
સંશોધન માટે કઇ પ િત વધારે યો ય છે ?
પ િત
155 ............ એ િવ ની સૌથી મોટી શાળાકીય આહાર યોજના છે .
-મ યાહન ભોજન યોજના
157 િવધાથ -િવધાથ નીના િશ ણમાં કોઇ ભેદ ન હોવો ઇએ અને ક યાઓનું
દુગાતાઇ
િશ ણ તે એક સમ યા સમજવી ઇએ. એવી સૂચના સૌ થમવાર કઇ
દેશમુખ
સિમિતના અહે વાલમાં કરવામાં આવી?
સિમિત
158 દુગાતાઇ દેશમુખ સિમિતએ અ યાસ કરતી ક યાઓના વેશનું માણ વધારવા કયું સૂચન
કયુ? -શાળાકીય માતાની િનમ ંક
159 ાથિમક િશ ણની ન ધણી સંદભ નીચે પૈકીની કઇ સૂચના મહ વની છે ?
(1) સકલ ન ધણીકર, (2) િલંગ સમાનતા િનદશાંક, (3) મા ન ધણીકર,
(4) મા ઉપિ થિત કર

160

161
162
163

164
165

(A) ફ ત (1) અને (4)
(B) ફ ત (1) અને (3)
(C) ફ ત (2) અને (3)
(D) ફ ત (2),(3) અને (4)
એિ લ, 2010 થી ભારત સરકારે બાળકો માટે ફરિજયાત અને મુ ત િશ ણ કાયદા ારા
કઇ ગવાઇ કરી છે ?
િબનતાલીમી િશ કોને િશ ણ-તાલીમ આપવી
રા ીય મા યિમક િશ ા અિભયાન અંતગત ઉપલ ધ મુ ય મજબૂત સુિવધાઓ કઇ છે ?
રમતનાં મેદાનો – ીડાંગણો
મ યાહન ભોજન યોજના શ કરનાર સૌથી પહે લું રા ય? -તિમલનાડું
એનપીઇ એલ કાય મનો હે તુ?ં
 િશ ણ ે માં િલંગભેદભાવ દૂર કરવા
 િશ ણ ે ની ગુણવતા અને દર ો સુધારવા
 િશ ણ ે માં ક યાઓ અને મ હલાઓના વધતા સહયોગની સાત યતા
ળવી રાખવી
 ી સશિ તકરણની વૃિ માટે તમના િશ ણનો દર ો વધારવા.
ઉપરના તમામ
ઇિ દરા ગાંધી ઓપન યુિન.ના બીપીટી કાય મ અંતગત િવધાથ ઓને કયો
સામા ય
અ યાસ મ અિનવાય છે ?
ગિણત
........... શાળામાં િશ ક િવધાથ ઓને ગામથી દૂર જગ
કુ રણ
ં લ-વનમાં િશ ણ
આપવામાં આવે છે .
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166 સવિશ ા અિભયાનના અમલીકરણ માટે હવે પછીનું ન ી થયેલું યેય કયુ છે ?
 ાથિમક િશ ણનું સાવિ કીકરણ
િશ ણ ે માં યાપેલ િલંગભેદ અને સામાિજક અસમતુલા દૂર કરવી
 બાળિશ ણનું તર ચે લઇ જવું
ઉપરના તમામ
167 શાળાકીય અ યાસ મમાં એસયુપીડબ યુનો સમાવેશ કયા કિમશનની ભલામણ આધારે
કરવામાં આ યો?
િશ ણ સંબંધી ઇ રભાઇ પટે લની ર યુ કિમટી
168 ામીણ કાયા મક સા રતા કાય મ – ૌઢ સા રતા ત વ છે .
એક યિ તએ એક યિ તને િશ ણ આપવું
169 15 થી 35 વષની વયના જૂ થના 8 કરોડ િનર ર લોકોને 1995 સુધી સા ર
રા ીય
કરવાનો હે તું કયા કિમશનનો હતો?
સા રતા
કિમશન,
1988
170 િવ િવ ાપન સં થાએ િશ ણના વૈિ કીકરણને ો સાહન આપવા કયા
ગેટ
કરાર હે ઠળ િશ ણનો સમાવેશ એક ઉપભો ય વ તુ તરીકે કય છે ?
171 રા ીય ાન આયોગે પેિશયલ પરપઝ હીકલ યોજનાની ભલામણ શા માટે કરી?
રોજબરોજની યવહારોની મા હતીનું યવ થાપન કરવા
172 ........... ભારતના વડા ધાનની એક ઉ ચક ાની સલાહકાર સિમિત છે જેનો મુ ય હે તુ
દેશના લોકોને ાનસભર બનાવવાનો છે . -એન.કે .સી
174 અ ય યુિનવિસટી ઉપરાંત, ઉ ચ િશ ણ આપનારી સં થા, જે િવિશ
ે માં િ ય
ઉ ચ દર ાનું કામ કરે છે તેમને કે સરકાર યુ. .સી.ની સલાહથી કઇ સં થા યુિનવિસ
તરીકે મા યતા આપે છે ?
ટી
175 રા ીય ાન આયોગના અ ય કોણ છે ?
સામ
િપ ોડા
176 નીચેના િવધાનોમાંથી યો ય િવક પ ઉતર માટે પસંદ કરો.
(1) રા ીય સા રતા ચળવળ હવે સા ર ભારત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
(2) એમાં ૌઢસા રતા પર વધુ ભાર મુકવામાં આવે છે .
(3) 15 વષથી વધુ વયના ૌઢવગને કાયાિ વત સા રતા પર મુ ય યાન
આપવામાં આવે છે .
(4) વોકે શનલ ો ામ કરતાં મૂળ શૈ િણક કાય મ પર અિધક ભાર સહઉ ે શ
છે .
(A) (1) અને (2)
(B) (2) અને (3)
(C) (3) અને (4)
(D) (1) અને (3)
19

177 સવિશ ા અિભયાનની શ આતમાં િશ ણમાં અ ગટ તારણ કયા િન કષ પર
આધા રત હતું?
 મ હલાઓમાં સા રતાનો દર રા ીય સા રતાના દરથી ઓછો અને
સા રતામાં િત આધા રત તફાવત રા ીય સરાસરીમાં વધારે હોવો.
178 નીચેના િવધાનો તપાસો.
(1) િશ ણએ બંધારણના સાતમા પ રિશ માં સમવત સૂિચ અંતગત છે .
(2) ઉ ચ િશ ણમાં એક સમાનતા હોવી તેથી કે સરકાર સં થાને અનુદાન
આપે.
(3) મા ય યુિનવિસટીને કે સરકાર તરફથી ાંટ મળતી નથી.
(A) (1) અને (2) બરોબર છે .
(B) (2) અને (3) બરોબર છે .
(C) (1) અને (3) બરોબર છે .
(D) (1),(2) અને (3) બરોબર છે .
179 િશ ણનો હ અિધિનયમ 2009 ના સંદભમાં નીચેનાં િવધાન જુ ઓ યો ય
િવક પ પસંદ કરો.
(1) આ અિધિનયમ માણે દરે ક િવધાથ ને મા યિમક િશ ણનો મૂળભૂત
હ છે .
(2) િશ ણ એ સમાધાનકારક અને સમાનતાના દર ાનું હોવું ઇએ.
(3) અનૌપચા રક િશ ણ શાળામાં પણ આપી શકાશે.
(A) (1) અને (2) બરોબર છે .
(B) ફ ત (2) બરોબર છે
(C) (1) અને (3) બરોબર છે
(D) (2) અને (3) બરોબર છે
Anamika Academy Gandhinagar 9979997945
180 નીચેના િવધાનો તપાસી યો ય િવક પ પસંદ કરો.
(1) રા વ ગાંધી રા ીય િશ યવૃિત યોજના ારા એસ.સી. િવધાથ ઓને
સંશોધના મક અ યાસ માટે આિથક મદદ આપવામાં આવે છે .
(2) માનવ િવકાસ મં ાલય આ યોજના ચલાવનારી અ ગ ય સં થા છે .
(3) સંશોધના મક અ યાસ એમ ફલ અને પીએચડી માટે કરી શકાય છે .
ઉપરનાં પૈકી યું િવધાન સાચું છે ?
(A) (1) અને (2)
(B) (2) અને (3)
(C) (1) અને (3)
(D) (1),(2) અને (3)
181 ભારતીય બ રમાં થમ ે ડટકાડ લાવનાર કંપની કઇ હતી?– ડીનસ
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