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१. देशाम े एखा ा िविश  कालखंडात जेव ा व ू व सेवा उ ािदत के ा जातात ालाच ------------- असे 

णतात.  

अ. रा ीय उ   ब. रा ीय उ ादन   क. ीगत उ   ड. देशाचे उ  

 २. रा ीय उ ाची मोजदाद करताना उ ािदत व ू ओ सेवांचा कालावधी साम ात: --------- असतो. अ. सहा 
मिह ाचा  ब. एक वषाचा  क. अ काळ   ड. दीघकाळ  

३. एक वषा ा कलावधीत देशात िनमाण होणार्या व ू व सेवाची मोजदाद / मोजमाप ------------ केली जाते.  

अ. पैशाम े   ब. अ काळात   क. दीघकाळत   ड. म मकाळात  

४. रा ीय उ  हा साठा नसून तो -------- आहे.  

अ. वाह   ब. गंुतवणूक  क. बचत  ड. पैशातील उ   

५. रा ीय उ ा ा मापनात िवजेचा समावेश --------------- यात केला जातो. 

 अ. ाथिमक े   ब. ि तीय े   क. सेवा े    ड. तृतीय े    

६. रा ीय उ  हा साठा नसून तो एक वाह आहे असे मत ------------- यांचे आहे.  

अ. डॉ. माशल   ब. के   क. िपटसन  ड. मा स  

७. थूल देशांतगत उ ादनातून -------------- वजा केला असता िन ळ देशांतगत उ  िमळते. 

 अ. उ ादन खच  ब. एकूण खच  क. घसारा    ड. खच  

८. रा ीय उ ाची मोजमाप करताना ------------ टाळली पािहजे. 

 अ. पूनरावृती  ब. दुहेरी मोजणी  क. साठा प त  ड. बचत प त  

९. रा ीय उ ाची थापना ४ ऑग  ------------ रोजी ो. पी. सी. महालोनोबीस यां ा अ तेखाली केली.  

अ. १९५०  ब. १९४९  क. १९४८  ड. १९४७  

१०. दादाभाई नौरोजी ा मते १८६८ म े भारताचे दरडोई उ  िकती होते.  

अ. १५ .  ब. २५ .   क. २० .  ड. ३० .  

 ११. रा ीय उ  खालीलपैकी कोण ा कृतीतून िनमाण होते.  



अ. आिथक  ब. मा ा   क. नफा  ड. उ   

१२. १९५०-५१ म े रा ीय उ ातील ाथिमक े ाचा िह ा ------------- होता.  

अ. ६०.२  ब. ५०.२  क. ६१.३  ड. ७०.२  

१३. भारताचे दरडोई उ  कमी अस ाचे --------------- कारण आहे. /  

अ. लोकसं ा  ब. समाज  क. राजकारण  ड. धािमक  

१४. एखा ा रा ात --------- वाटप िवतरण कर ाची व था आहे ामुळे देशा ा आिथक, राजकीय, समाज 

जीवनावर प रणाम होतो.  

अ. रा ीय उ   ब. देशी उ   क. िवदेशी उ    ड. दरडोई उ   

१५. भारतातील वैय क उ ातील िवषमता याचा अ ास ----------------- म े केला.  

अ. १९८५-८६   ब. १९८०-८२  क. १९८२-८३   ड. १९८६-८७  

१६. भारतात सव े ात उ ात असणारी िवषमता ------------ होत आहे.  

अ. वाढ   ब. कमी  क. थर  ड. अ थर    

१७. भारतात उ ाचे िवभाजन ---------- िनरिनरा ा घटकात अितशय िवषमतेने झालेले आहे.  

अ. राजकारणातील  ब. समाजातील  क. िवदेशातील   ड. रा ातील  

१८. ाचीन काळापासून ------------- े  भारतीय जनतेची जीवनशैली रािहली आहे.  

अ. सेवा  ब. शेती  क. उ ोग  ड. ापार  

१९. भारताची अथ व था आजही ---------- धान आहे.  

अ. शेती  ब. उ ोग  क. ापार  ड. सेवा  

२०. ातं  ा ी ावेळी देशातील -------------- ट ा न अिधक लोकसं ा कृिष े ावर अवलंबून आहे.  

अ. ६०  ब. ८०  क. ७०  ड. ९०  

२१. --------- ा जनगणनेनुसार देशातील रोजगारात कृिष व संल  े ाचा वाटा ५८.२ % आहे. अ. २००१   ब. २०१०  

क. २००२  ड. २०१२   

२२. भारत हा जगातील मुख ----------- कृषी व ूं ा िनयातीत मोडतो.  

अ. १०  ब. १५  क. २० ड. २५  

२३. ----------- दशकात सु वातीला अ धा ा ा उ ादनात यंपूणतः  सा  केली.  



अ. १९७०  ब. १९६५  क. १९७०  ड. १९८०   

२४. रा ीय उ  सुर ा अिभयानाची सु वात ---------- ा र ी हंगामापासून झाली.  

अ. २००७-०८   ब. २००८-१०   क. २०१०-१२  ड. २०१२-१३  

२५. ---------- हे वष शेतकरी उ ादक संघटनेचे वष णून साजरे कर ात आले.  

अ. २०१०   ब. २०१४  क. २०१५  ड. २०१६  

२६. उ ादकता वाढीत ----------- ट े  योगदान िबयाणाचे असते.  

अ. २० ते २५  ब. ३० ते ४०  क. ५० ते ६०  ड. ७० ते ८०  

२७. नाबाड बँकेची ---------- रोजी थापना झाली.   

अ. १९८२  ब. १९८०  क. १९९०  ड. १९९५  

२८. देशातील -------------- रा  िबयाणे महामंडळापैकी महाबीज हे देशातील सवात मोठे िबयाणे महामंडळ आहे.  

अ. १४  ब. १५  क. १६  ड. १७  

२९. महाबीजने ---------- येथे अ ायावत जैव तं ान क े  सु  केले.  

अ. मंुबई  ब. पुणे  क. नागपूर  ड. औरंगाबाद  

३०. शेतकर्यां ा शेतमालाची शेवटची िव ी होते ाला ----------- णतात.  

अ. अंितम बाजार  ब. िकरकोळ बाजार  क. घाऊक बाजार  ड. ज ा  

३१. भारतीय अ  महामंडळाची थापना ------------ म े केली.  

अ. १९६५  ब. १९६०  क. १९६२  ड. १९६३  

३२. ------------- साली भारतीय औ ोिगक े ात ांित घडवून आणणारे नवीन औ ोिगक धोरण जाहीर केले. अ. २४ 

जुलै १९९१  ब. २५ जुलै १९९०  क. २६ जुलै १९९२  ड. २७ जुलै १९९३  

३३. नवीन औ ोिगक धोरणात ----------- उ ोगांना परवाना आव क कर ात आला.  

अ. १०  ब. १२  क. १४  ड. १६    

३४. निवन औ ोिगक धोरणात --------- े ा ा भुिमकेची ा ा व काय े  पु ा न ाने िनधा रत केले गेले.  

अ. सामािजक  ब. सावजिनक  क. खाजगी  ड. सहकारी  

३५. ----------- ा निवन आिथक धोरणामुळे भारतीय उ ोगाम े निवन पव सु  झाले. /  



अ. १९९०   ब. १९४८  क. १९९१  ड. १९५६  

३६. ----------- ा औ ोिगक धोरणात लघु उ ोगाची भूिमका मह ाची आहे.  

अ. १९४८  ब. १९५६  क. १९९१  ड. १९९५  

३७. ा उ ोगात िवजेचा वापर होतो व ---------- कामगारापयत काम करतात अशा उ ोगांना लघु उ ोग णतात.  

अ. १००  ब. ५०  क. ४०  ड. ८०   

३८. लघु उ ोगाम े ----------- बाजारात उपल  असले ा क ा माल वापरला जातो.   

अ. देशी बाजार  ब. थािनक बाजार  क. रा ीय बाजार  ड. िवदेशी बाजार  

३९. भारता ा एकूण िनयातीपैकी ---------- िनयात लघु उ ोग े ाकडून केली जाते.  

अ. ३०%  ब. ४०%  क. ३६%  ड. ४५%   

४०. भारतात थेट गंुतवणुकी िवषयी ांितकारी िनणय ------------ म े घे ात आला.  

अ. १९९१  ब. १९९०  क. १९९२  ड. १९१९  

४१. शु , लघु व म म उप म मं ालयमाफत यापूव  शु  व लघु उप मां ा -------- गणना के ा.  

अ. २  ब. ३  क. ४  ड. ५   

४२. भारतात १९९१ ा आिथक सुधारणानंतर सेवा े ाचा रा ीय उ ातील वाटा सात ाने --------- होत आहे. /  

अ. कमी  ब. वाढ  क. थर  ड. अ थर   

४३. रा ीय उ ात सेवा े ाचा वाटा --------- पयत वाढला आहे.  

अ. ५० %  ब. ६० %  क. ५४ %  ड. ६४ %  

४४. मािहती व तं ान े ाचा ---------- वृ ीचा दर सवािधक आहे.  

अ. आिथक  ब. रोजगार  क. पुरवठा  ड. मागणी   

४५. २००५ साली ापारी सेवा े ा ा िनयातीत भारताचा मांक ---------- वा होता.  

अ. १०  ब. ११  क. १२  ड. १३  

४६. सेवा े ातील पयटन हे भारताला परकीय चलन िमळवून देणारे िनयातीपैकी -------- मांकाचे े  आहे.  

अ. २  ब. ५  क. ३  ड. ४  

४७. सेवा े ा ारे ावसाियक व तांि क िश णासाठी मागणीत ----------- आहे.  



अ. वाढ  ब. कमी  क. थर  ड. अ थर  

४८. मािहती तं ान वसाय ि या सेवा या े ात दरवष  सवसाधारणपणे ----------- ट े  या दराने वाढ होत आहे.  

अ. १५ ते २५  ब. १५ ते २०  क. २० ते ३०  ड. २० ते ३५  

४९. १९५०-५१ साली ------------ ट े  एवढे रा ीय उ ात सेवा े ाकडून िमळत होते.  

अ. २५  ब. २०  क. २८  ड. ३०  

५०. सेवा े ाकडून अमे रकन ----------- िबिलयन एवढे उ  आय.टी. े ाकडून िमळाले होते.  

अ. १७.२  ब. १६.५  क. १७.५  ड. १६.८  

५१. रा ीय उ  हा साठा नसून तो ---------------- आहे. 

अ. वाह   ब. गंुतवणूक  क. बचत  ड. पैशातील उ  

५२. रा ीय उ ाची मोजमाप करताना ------------ टाळली पािहजे. 

अ. पूनरावृती  ब. दुहेरी मोजणी  क. साठा प त  ड. बचत प त 

५३. ा सेवांना ------------- िदले ा असतो अशा सेवांचाच समावेश रा ीय उ ात केला जातो. 

अ. मोबदला  ब. ाधा    क. अनु मांक  ड. खच  

५४. गृिहणी ा सेवाचे मू  -------------- िहशेबात घेतले जात नाही. 

अ. जमा खच  ब. रा ीय उ   क. उपभोग   ड. एकूण उ   

५५. रा ीय खचात ---------- केले ा व ू ा खचाचा समावेश होत नाही. 

अ. उपभोगासाठी   ब. आयात   क. िनयात   ड. सेवा खच  

५६. ीगत उपभोग खच + ीगत उ  ---------- 

अ. उ  खच  ब. खच  उ    क. ीगत  उ   ड. देशी उ   

५७. दादाभाई नौरोजी मते १८६८ म े भारताचे दरडोई उ  िकती होते. 

अ. १५ .  ब. २५ .  क. २० .  ड. ३० . 

५८. भारता ा सहा ा योजने ा काळात रा ीय उ  वाढीचा दर -------------- िनि त कर ात आला. 

अ. ५.२%   ब. ५.५%  क. ६.२%  ड. ७.५%   



५९. चालू िकंमती नुसार भारताचे दरडोई उ  १९५०-५१ म े २३८ . एवढे होते. १९६०-६१ म े ते वाढून ----------- 

. झाले. 

अ. ३२६   ब. १००   क. ३२०  ड. २००  

६०. भारतात सव े ात उ ात असणारी िवषमता ----------- होत आहे. 

अ. वाढ  ब. घट   क. थर    ड. अ थर   

६१. गे ा चार दशकात भारतातील बेकारीत सतत ---------- होत आहे. 

अ. घट   ब. वाढ  क. समान  ड. असमान  

६२.  भारतात उ ात िवषमतेचे माण शहरी भागात ------------ आहे. 

अ. कमी   ब. अिधक  क. थर  ड. अ थर   

६३. उ ातील असमान िवतरणामुळे ----------- िवषमता वाढतेच परंतू ाच बरोबर समान संिध नाहीशी होते. 

अ. सामािजक   ब. आिथक   क. धािमक   ड. राजकीय  

६४. उ ात िवषमता िनमाण झाली की देशात --------------- िवषमता िनमाण होते. 

अ. आिथक   ब. उ    क. उ ादन   ड. सामािजक   

६५. भारतात का ा पैशा ा माणात सतत वाढ होत आहे, का ा पैशाचे माण रा ीय उ ा ा -------- ट े  
आहे. 

अ. २०  ब. २१  क. ३०  ड ४०  

६६. भारताचे रा ीय उ  कमी अस ाने -------- कमी आहे. 

अ. दरडोई उ    ब. एकूण उ    क. देशी उ    ड. रा ीय उ   

६७.  भारताने ऑग  १९४९ म े रा ीय उ  सिमित नेमली होती, ा सिमतीचे अ -------- होते. 

अ. महालानोिबस   ब. गाङगीळ   क. डॉ. ी. के. आर   ड. नरिसंह  

६८. थर िकंमतीनुसार येणारे उ  ---------- णून ओळखले जाते. 

अ. चलनी  उ   ब. वा व उ   क. रा ीय उ   ड. एकूण उ    

६९. ----------- ा मदतीने सापे  बदलांचा अंदाज करता येतो. 

अ. रा ीय उ ातील बदला ा  ब. िनदशांका ा   क. एकूण उ ा ा   ड. राजकीय   

७०. रा ीय उ  णजे देशा ा   ------ गतीचा आरसा आहे. 



अ. आिथक  ब. सामािजक   क. राजकीय  ड. राजकीय  

७१. रा ीय उ ात --------- घडवून आणणे हे िनयोजनाचे मुख उिद  आहे. 

अ. घट  ब. वाढ  क. समानता   ड. असमानता 

७२. भारताची अथ व था आजही ----- धान आहे. 

अ. शेती   ब. उ ोग   क. ापार   ड. सेवा  

७३. तं  ा ी ा वेळी देशातील --------- ट ा न अिधक लोकसं ा कृषीवर आधा रत आहे. 

अ. ६०   ब. ८०  क. ७०  ड. ९०  

७४. रोजगारी े ात वाढ करणे ---------- े ाचे उिद  आहे. 

अ. कृषी   ब. सामािजक   क. राजकीय   ड. ापार   

७५. ामीण े ाची िवषमता ------------- करणे कृषी े ाचे उिद  आहे. 

अ. कमी   ब. वाढ  क. िवकास   ड. समानता  

७६. अमे रकन वै ािनक डॉ. िव म गेड यांनी सव थम -------- म े ह रत ांतीचा सं ेचा वापर केला  

अ. १९६८    ब. १९७०   क. १९७५   ड. १९८५   

७७. भारतात -------- साली अ धा ातील े  केवळ ९७.३२ दशल  हे र होते. 

अ. १९५०-५५    ब. १९५०-५१    क. १९६०-६५   ड. १९५२-५३   

७८. महाबीजने ---------- येथे अ ायावत जैव तं ान क े  सु  केले. 

अ. मंुबई  ब. पुणे  क. नागपूर  ड. औरंगाबाद 

७९. िकसान े िडट काड योजनेची सु वात महारा ात ----------- म े झाली. 

अ. १९९९   ब. १९८८   क. २०००   ड. २००१  

८०. अथ व थे ा एकंदरीत गरज ानात घेवून देशात अ धा ाची संतुिलत व एका क -------------- संरचना 
िवकसीत कर ाचा य  केला जातो. 

अ. मागणी    ब. पुरवठा   क. खच   ड. िकंमत   

 ८१. रा ीय सहकार िवकास महामंडळाची थापना ---------- म े केली. 

अ. १९६३   ब. १९६५   क. १९७०   ड. १९७५  



८२. रा ीय सहकारी िवभाग व िव ार मंडळाची थापना के ा केली. 

अ. १९५५   ब. १९५६   क. १९५७   ड. १९५८  

८३. िशतगृहामुळे नाशवंत ---------- अिधककाळ िटकून राह ास मदत होते. 

अ. कृषीमाल   ब. औ ोिगक माल   क. िकरकोळ माल   ड. चांगला माल  

८४. भारतीय अॅन महामंडळाची थापना ----------- रोजी केली. 

अ. १९६५    ब. १९६०   क. १९६२   ड. १९६३  

८५. भारतात सुमारे ८५% जिमनीचे सरासरी आकारमान --------- हे रपे ा कमी आहे. 

अ. ५  ब. ६  क. ४  ड. ७  

८६. भारतात -------- ट े  सुपीक जमीन बांध घाल ात वाया जाते. 

अ. १०  ब. १२   क. १३  ड. १४  

८७. भारतातील शेतकर्यांचे सरासरी उ  फारच ---------- कमी आहे. 

अ. कमी   ब. जा   क. थर  ड. अ थर  

८८. भारतातील केवळ ----------- ट े  जिमनीला जल िसंचन सुिवधा उपल  आहेत. 

अ. ३०  ब. ३१  क. ३२   ड. ३३  

८९. भारतात िकती ट े  लोक ामीण भागात राहतात? 

अ. ६०   ब. ५०   क. ८०   ड. ९०  

९०. ---------- पयत शेती िवकासासाठी सवकश धोरण अवलंबले गेले न ते. 

अ. १९७०   ब. १९८०   क. १९९०   ड. २०००  

९१. ------------- साली जमीन सुधारणा िवषयक फायदे तीन ट ाम े सु  कर ात आले. 

अ. १९५०   ब. १९५१   क. १९५२   ड. १९५३  

९२. नवीन औ ोिगक धोरणात --------- े ा ा भूिमकेची ा ा व काय े  पु ा न ाने िनधा रत केले. 

अ. सामािजक   ब. सावजिनक    क. खाजगी   ड. सहकारी  

९३. भारत सरकारने पिहले औ ोिगक धोरण के ा जाहीर केले? 

अ. १९४८   ब. ९५०   क. १९६०  ड. १९७०  



९४. औ ोिगक धोरणातून देशा ा औ ोिगक -------- मािहती िमळते. 

अ. तं ानाची   ब. त ानाची   क. सेवेची   ड. मालाची  

९५. नवीन औ ोिगक धोरणात िकती उ ोगांना परवाना आव क कर ात आला. 

अ. १४  ब. १६  क. १८  ड. २०   

९६. ा उ ोगात िवजेचा वापर होतो व -------------- कामगार काम करतात असे उ ोग णजे लघू उ ोग. 

अ. २००  ब. ३००  क. १००  ड. ४००  

९७. ----------- ा औ ोिगक धोरणात लघू उ ोगाची मयादा २५ लाखापयत वाढव ात आली. 

अ. १९७०   ब. १९८०   क. १९६०   ड. १९५०   

९८. ा उ ोगात संयं  व यं  सामु ीतील गंुतवणूक ------- लाखापे ा जा  नाही असे उ ोग अितउ ोग या 
वग करणात मोडतात. 

अ. ४  ब. ८  क. ५  ड. १०  

९९. भारता ा एकूण िनयातीपैकी --------- िनयात लघू उ ोग े ाकडून केली जाते. 

अ. ३०%  ब. ४०%  क. ३६%  ड. ४५%  

१००. भारतातील आजारी उ ोगाची सं ा -------- होती. 

अ. २४५५०   ब. २४५२०   क. २४५२५   ड. २४५५५  

१०१. भारतातील औ ोिगक आजारपण हे ामु ाने ------- सम ेतून िनमाण झाले आहे. 

अ. िवितय   ब. क ा माल  क. सहकारी   ड. सरकारी  

१०२. ---------- नंतर आंतररा ीय ापारत धा िनमाण झाली. 

अ. १९९०   ब. १९९५   क. १९९२  ड. १९९३  

१०३. ------------ पासून देशात औ ोिगक आजारपणात सु वात झाली. 

अ. १९५०  ब. १९४०  क. १९८०  ड. १९९०  

१०४. औ ोिगक आजारपणावर उपाय योजना कर ासाठी फे ुवारी ------- म े िव ृत धोरण ठरिवले आहे. 

अ. १९८०  ब. १९८२   क. १९९०  ड. १९९२  

१०५. भारतात थेट गंुतवणुकी िवषयी ांितकारी िनणय -------- घे ात आला. 



अ. १९९१   ब. १९९०   क. १९९२   ड. १९१९  

१०६. कंप ाम े थेट गंुतवणुकीची परकीय मयादा ----------- ट े  वाढिव ात आली. 

अ. ५१   ब. ४०   क. ३०   ड. ५२   

१०७. १९९२ म े -------- कंप ाम े परकीय कंप ाना ५१% गंुतवणूक कर ाची परवानगी दे ात आली. 

अ. २०    ब. १०   क. २२   ड. १५  

१०८. खाजगी े ात परकीय गंुतवणुकीची मयादा -------- पयत भाग भांडवल पात गंुतवणुक कर ाक रता 
परकीयांना परवानगी दे ात आली. 

अ. ४०%  ब. ५०%  क. ६०%  ड. ७०%  

१०९. --------- या  कालावधीत भारतात थेट गंुतवणुक कर ा ा मागाम े फारसा बदल झालेले नाहीत. 

अ. १९०० ते २००१   ब. १९८५ ते २०००   क. १९८० ते २००५  ड. १९७५ ते १९९०  

 110. भारतात मह ा ा उ ोगात --------- े ाची म ेदारी अस ाने या े ात परकीय गंुतवणुकीला फारसा वाव 

नाही. 

अ. खाजगी  ब. सहकारी  क. सावजिनक  ड. भांडवली  

१११. शु , लघु व म म उप म मं ालयमाफत यापूव  शु  व लघु उप मां ा -------- गणना के ा हो ा. 

अ. २  ब. ३  क. ४  ड. ५   

११२. मं ालयाने --------- रा ीय उ ोजकता िवकास सं था थापन के ा. 

अ. ५   ब. १०  क. २  ड. ३  

११३. ---------- साली लघू उ ोग े ाला आर ण लागू कर ात आले. 

अ. १९६०  ब. १९६७  क. १९६१  ड. १९६६  

११४. ---------- ा से न २९ (ब)  नुसार अनेक व ूचे उ ादन केवळ लघू उ ोगांना आरि त कर ात आले. 

अ. १९५०   ब. १९५१   क. १९५२   ड. १९५३  

११५. क ीय मं ालय देशातील ---------- उप मां ा वृ ी व िवकासासाठी नोडल एज ी णून काय करतो. 

अ. शु    ब. म म   क. लघू   ड. मोठे  

११६. रा ीय लघू उ ोग महामंडळ देशातील ---------- उ ोगांची वाढ हो ास ो ाहन व मदर कर ासाठी थापन 

कर ात आली. 



अ. म म   ब. लघू   क. मोठे   ड. शु   

११७. ----------- नंतर भारतातील शेअर बाजारात परकीय सं था क गंुतवणुकदाराकडून मो ा माणात गंुतवणुकीत 

स वात झाली. 

अ. १९८०-८१   ब. १९८२-८३   क. १९९२-९३   ड. १९९३-९४  

११८. २००१ साली परकीय सं था क गंुतवणुकदाराकडून -------- िबिलयन र म काढून घेतली. 

अ. १३.५   ब. १२.५   क. १२.८   ड. १३.८   

११९. ---------- म े परकीय सं था क गंुतवणुकदारापासून भारतात के ा जाणार्या गंुतवणुकीवरील िनबध उठिवते. 

अ. १९७०   ब. १९८५   क. १९९५   ड. १९९०  

१२०. १९९९ साली संर ण उ ोगात ------------ ट े  भाग भांडवलापयत परवानगी प तीने परकीय गंुतवणुकदारांना 
खु ा के ा. 

अ. २५   ब. २६   क. २७   ड. २८  

१२१. देशात सा रतेचा दर वाढ ाने सेवा े ातील सहभागात ---------- होत आहे. 

अ. कमी   ब. वाढ   क. थर   ड. अ थर  

१२२. भारतात १९९१ ा आिथक सुधारणानंतर सेवा े ाचा रा ीय उ ातील वाटा सात ाने ----------- होत आहे. 

अ. कमी   ब. थर   क. वाढ   ड. अ थरता  

१२३. २०११-१२ म े सेवा े ाचा वाटा ---------- वाढला. 

अ. ५९%   ब. ६०%   क. ७९%   ड. ८९%  

१२४. १९९१ साली सेवा े ाची िनयात ----------- वाढ होती. 

अ. ३०%   ब. ४०%   क. २०%   ड. ५०%   

१२५. सेवा े ातून एकूण रोजगारापैकी ---------- ट े  एवढा रोजगार पुरिवला जातो. 

अ. २०   ब. २५   क. ३०  ड. ३५  

 

 

 

 



 
 


