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Indian Economy 

వ్యవ్సాయ రంగం : 

1. ఆర్ధిక వ్యవ్స్థ పర్ధపుష్టికి వ్యవ్సాయ రంగం స్మకూర్చే(Contribution) పద్దతులలో పరధానమ నైవి ? 

1) వ్స్తు వ్ుల స్మకూరపు   2) ఉతుత్తు  కారకాల స్మకూరపు   3) మార్కెట్ స్మకూరపు  

4) ప నై చపెటునవ్న్నీ  

2. వ్యవ్సాయ రంగం తన ఉతుతుు లనత దశేీయ మార్కెట్ లలో స్ప లై  చయేుటయ ేగాక ఇతర కొన్నీ రంగాల 

ఉతుతుు లనత కూడా కొనతగోలు చసే్తు ంది. ఈ పరస్ుర ఆధార స్ప లై  డమిాండులే  

1) మార్కెట్ కూరపు  2) ఉతుతుు ల కూరపు  3) ఎగుమత్త-దిగుమతుల కూరపు   4) ప నై 

చెపటునవ్న్నీ  

3. ఆర్ధిక వ్యవ్స్థ అబివ్ృదిద  చెంద్తతునపుుడు వ్యవ్సాయ రంగం కంట ేఇతర రంగాలప ై ఎకుెవ్గా ఆధారపడటం 

వ్లై ఆర్ధిక వ్యవ్స్థలో క్షణీ ంచేద ివ్యవ్సాయ రంగం యొకె  

1) వాటా  వ్యయం  2) వాటా శాతం   3) న్నకర విలువ్  ` 4) ర్ాబడి విలువ్  

4. వ్యవ్సాయ రంగంలోన్న  పంటల ఉత్ాుద్కతకు మర్ొక పరేప ? 

1) పంటల ర్ాబడ ి 2) పంటల ఉతుత్తు   3) పంటల దిగుబడి  4) ఉతుతుు ల విలువ్  

5. వ్యవ్సాయరంగంలో ఉత్ాుద్కత తకుెవ్గా ఉండటాన్నక ికారణాలలో ముఖ్యమ ైనవి,సాదారణ 

అంశాలు,స్ంసాథ పర అంశాలు, సాంకచత్తక అంశాలు మర్ధయు  

1) పర్ాయవ్రణ అంశాలు  2) ప టటి బడి అంశాలు  3) ధరల స్ంబంధ అంశాలు  4) విన్నయోగ 

అంశాలు  

6. వ్యవ్సాయ రంగ అలాా ఉత్ాుద్తకతకు కారణమ నై స్ంసాథ పరమ నై అంశాలలో ముఖ్యమ నైది ? 

1) స్ంపరదాయ వ్యవ్సాయ పది్తులు  2) అస్ంతృపటు  ధరల విధానం  3) ఎరపవ్ుల విన్నయోగం 

వ్యత్ాయసాలు   4) ఉష్ణో గరత వ్యత్ాయసాలు  

7.  అంద్తబాటటలో ఉనీ న్నట ిపారపద్ల సౌకర్ాయలనత వ్యవ్సాయ దారపలు పూర్ధుగా విన్నయోగధంచతకోలేకపణ వ్టం 

వ్లై పంటల ఉత్ాుద్కత తకుెవ్గా ఉనీద్న్న త్ెలియచసేే అంశం ? 

1) వ్యవ్సాథ పర కారణం  2) విన్నయోగ కారణం  3) సాంకచత్తక కారణం  4) పర్ాయవ్రణ కారణం  
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8. వ్యవ్సాయ రంగ ఉతపాద్కత ప ంచడాన్నకి, పార్ధశార మిక రంగం వ్లై అనతకూల వ్రుక న్నబంద్నలు ఉండునటటై  

చేయుటకు వ్యవ్సాయ రంగాన్నకి కలిుంచవ్లసటంది ? 

1) వాణ జ్యయకరణ  2) హచెతే సకేరణ ధర  3) సాంకచత్తక ధర   4) రక్షణ  

9. వ్యవ్సాయ పరధాన పంటల ైన వార్ధ, గోధతమ దగిుబడులు ఈ మధయ కాలంలో క్షణీ ంచడాన్నకి ముఖ్యమ ైన 

కారణం ? 

1) వాత్ావ్రణ పర్ధసటథతులోై  మారపులు  2) హర్ధత విపైవ్ పరభావ్ం   3) రసాయన ఎరపవ్ుల 

వాడకం  4) వ్యవ్సాయ ప టటి బడి వ్ృదిద   

10. భూమి-మానవ్ స్ంభందాలనత మారపేటకు పరవేశ ప టిిన భూస్ంస్ెరణల విధానం దాార్ా 

తగధగంచాలనతకునీది ? 

1) భూకమత్ాల ఏకీకరణ  2) పంటల ర్ాబడి పనతీ వ్యత్ాయసాలు  3) భూకమత్ాల 

విచ్చేనీం  4) భూ-యాజమానయ అస్మానతలు  

11. వ్యవ్సాయ రంగంలో భూ స్ంస్ెరణలు అమలు చేయడాన్నకి ముంద్తనీ కౌలుదారపలు ? 

1) శాశాత కౌలుదారపలు   2) త్ాత్ాెలిక కౌలుదారపలు  3) ఉప కౌలుదారపలు  4) ప నై 

చెపటున వారంద్రూ  

12. లోపభూయషి్ంగా ఉనీ వ్యవ్సాయ రంగ న్నర్ాాణం వ్లై ఆర్ధిక సాంఘకి అభివ్ృదిి  కి అవ్ర్ోదాలనత త్ొలగధంచ ే

లక్షయంగా పరవేశ ప టిింది ? 

1) కౌలుదార్ధ చటాి లు  2) మిగులు భూమి పంపటణ  పద్దత్త  3) భూస్ంస్ెరణలు  4) 

భూమిశిస్తు  చటాి లు  

13. భారతదేశంలో వ్యవ్సాయ కమత్ాల ప ై పనతీనత సటపారపు చసేటన కమిట ిఅధయక్షుడు ? 

1) ఆర్.జక.చలైెియ  2) యన్.కక.పట.సాలేా  3) కక.యన్.ర్ాజ్   4) ఎ.ఎం.ఖ్తస్్రూ  

14. మనదేశంలో వ్యవ్సాయ ధరల కమిష్న్ నత నలెకొలిున స్ంవ్తురం ? 

1) 1965 2) 1960 3) 1968 4) 1970 

15. కుకాడి(kukadi) బహుళారదసాధక న్నటిపారపద్ల పరా జకకి్ట ఉనీ ర్ాషి్రం ? 

1) బీహార్  2) మహార్ాషి్ర  3) ఒర్ధసాు  4) ఉతుర పరదశే్  

16. ఒక ఆర్ధిక వ్యవ్స్థ  లో వ్యవ్సాయ రంగంలోన్న పన్నవార్ధన్న ఇతర రంగాలకు మారేటం దేన్నకి స్్చన ? 

1) వెనతకబాటట తనం  2) సాంకచత్తక పుర్ోగత్త  3) వ్ృతుు ల వార్ధ ర్చటటై   4) ఆర్ధథకాభివ్ృదిద   
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17. హర్ధత విపైవ్ పరయోజనాలు ఏ సౌకర్ాయలునీ పరా ంత్ాన్నకి పర్ధమితమ ైనవి ? 

1) న్నటి పారపద్ల  2) పరపత్త సౌకర్ాయలు  3) వితునాలు, ఎరపవ్ులు  4) పంటల మార్ధుడి  

18. జిలాై  సాథ యలో పరా ధమిక వ్యవ్సాయ స్హకార స్ంస్థల స్ంఘటిత స్ంస్థగా పన్నచసేే యూన్నట్ ? 

1) వ్యవ్సాయ అభివ్ృదిి  బాయంకు  2) వ్యవ్సాయ స్హకార స్మాఖ్య  3) కచంద్ర స్హకార బాయంకు  

 4) వ్యవ్సాయ పరపత్త స్ంస్థ   

19. మార్కెటలై  స్రఫర్ా చయేడాన్నక ిముందే వివిధ వ్యవ్సాయ పంటలకు పరభుతాం పరకటించే ధరలు ? 

1) సేకరణ ధర  2) కన్నస్మద్దతు ధర  3) మార్కెట్ ధర   4) స్బిుడీ ధర  

20. ఆహార భద్రత, పేద్ర్ధక న్నరూాలన కోస్ం లక్షతి పరజాపంపటణీ వ్యవ్స్థ విదానంలో పరవేశప టిిన పధకం ? 

1) గోధతమ స్బిుడీ పధకం  2) పపుు ధానాయల స్బిుడీ పధకం  3) బియయం స్బిుడీ పధకం  

 4) ప నై చపెటునవ్న్నీ  

21. భారతదేశంలో ర్కండవ్ హర్ధత విపైవ్ సాధనకకై 2006 స్ంవ్తురంలో తలప టిిన పధకం యొకె వ్ూయహం ? 

1) ఆరపఅంశాలవ్ూయహం   2) ఎన్నమిద ిఅంశాలవ్ూయహం 3) ఐద్త అంశాలవ్ూయహం 

 4) ఏడు అంశాలవ్ూయహం 

22. కిసాన్ కకరడటి్ కారపు లునీ వార్ధకి పరపత్త సౌకర్ాయలనత కలిుంచే స్ంస్థలు ? 

1) వాణ జయ బాయంకులు  2) పరా ంతీయ గార మీణ బాయంకులు   3) స్హకార పరపత్త స్ంస్థలు  4) ప నై 

చెపటునవ్న్నీ  

23. భారతదేశంలో వ్యవ్సాయ మార్కెటై స్మాచార్ాన్నీ పరచ్ర్ధంచేద ి? 

1) వ్యవ్సాయ మార్కెటై స్మాఖ్య   2) ఆర్ధిక మర్ధయు గణాంకాల విభాగం  3) నాబారపు  

 4) భారత గణాంకాల వ్యవ్స్థ  

24. భారతదేశంలో పరవశేప టిన భూస్ంస్ెరణలు దేన్నక ిస్ంభందించ్చనవి ? 

1) భూకమత్ాలప ై పర్ధమిత్త  2) కౌలుదారప స్ంస్ెరణలు  3) ప  ైర్కండింటకిి స్ంబంధించ్చనవి 

 4) వీటిక ిస్ంభంద్ం లేద్త  

25. దేశంలోన్న పేద్ర్ధక లోతు మర్ధయు తీవ్రతలనత పరత్తబింబించదేి ? 

1) పేద్ర్ధక అంతరం  2) పదే్ర్ధక ర్చఖ్  3) పదే్ర్ధక క్షణీత   4) స్ంపూరో పదే్ర్ధకం  

26. ఇందరి్ా ఆవాస్ యోజన పధకం కింద్ పరతీ పదే్ మర్ధయు బలహీన వ్ర్ాగ ల ఇంటకిి రూ. 30,000 అందసి్్ు  

అంద్ర్ధకి గృహవ్స్త్త కలిుంచాలన ేలక్షయం ఏ స్ంవ్తురం లోపు సాదించాలన్న తలప టాి రప ? 
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1) 2025 2) 2020 3) 2030 4) 2050  

27. పొ ద్తపు,పరపత్త వ్ంట ివితు  సవే్లత్ో పాటట స్్క్షా వితుస్ంస్థలు అందించ ేఅద్నపు సవే్లు ? 

1) ప టటి బడ ిసేవ్లు  2) మార్కెట్ సేవ్లు 3) సాంకచత్తక సవే్లు 4) రవాణ సవే్లు 

28. వెనకబడని దశేంలో వ్యవ్సాయ కమత్ాల విభజననత న్నర్ోదించ ేచరయ ? 

1) స్హకార వ్యవ్సాయం   2) పరపత్త సౌకరయం  3) కమత్ాల స్మీకరణ  4) 

కమత్ాలసటథర్ీకరణ  

29. అమారుయసనే్ యొకె పదే్ర్ధక స్్చీ అంచనీలకు ఆధారం వీటలిో అస్మానతలు ? 

1) విన్నయోగ వ్యయాలు  2) ఆదాయాలు   3) ఆహార కచలర్లీ శకిు   4) 

విన్నయోగ వ్స్తు వ్ులు  

30. గార మీణ పరా ంత్ాలోై  అమలు చసేటన సామాజికాభివ్ృదిద  పధక లక్షయయలు వ్యవ్సాయాభివ్ృదిద , పార్ధశార మికాభివ్ృదిద  

మర్ధయు  

1) విద్య  2) ర్ోడుై   3) ఉపాద ి 4) ఆర్ోగయం   
 

 

31. భారత దశేంలో మొద్టిసార్ధగా పేపర్ కర్కన్ను న్న ఎపుుడు ముదిరంచారప ? 

1) 1806 (బాయంక్ట అఫ్ బ ంగాల్)  2) 1850  3) 1947  4) 1956 

32. బహుమత పనతీ ఎపుుడు పరవేశప టాి రప ? 

1) 1961 2) 1971  3) 1978 4) 1958 

33. తకుెవ్ వ్డీుర్చటైకు అంద్తబాటటలో ఉండే ద్రవాయన్నీ ఏమంటారప ? 

1) చవ్క ద్రవ్యం   2) ఖ్ర్దీెనై ద్రవ్యం  3) కాగధతపు ద్రవ్యం  4) ప వైవేి కాద్త  

34. బంగారప బాండై పధకం పరవశేప టిిన బాయంకు ఏది ? 

1) RBI  2) PNB  3) SBI   4) ప వై్న్నీ  

35. బిజినసె్ పరా ఫటట్ టాక్టు నత ఏ స్ంవ్తురంలో పరవశేప టాి రప ? 

1) 1937 2) 1947 3) 1957  3) 2007 

36. పరభుతాం ఉధారంగా అందించే స్హాయాన్నీ ఏమంటారప ? 

1) గార ంటటై   2) రపణం  3) పణ ర త్ాుహకం   4) ప వైవేి కాద్త  

37. 2003-04 బుడెెటలై  స్ర్ీాస స్ టాక్టు పర్ధదలిో కొతుగా ఎన్నీ రకాల స్ర్ీాస్తలనత తీస్తకొచాేరప ? 
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1) 16  2) 10   3) 12  4) 8 

38. 2013 స్ంవ్తురం ఆగష్ుి  18న ర్ధజరపా బాయంక్ట అఫ్ ఇండయిా (RBI) గవ్రీర్ గా భాదాయతలు చపేటిిన వ్యకిు 

ఎవ్రప ? 

1) మాద్వ్న్ నాయర్  2) శాంత్ాసటనాా   3) డా. రఘుర్ామ్ ర్ాజన్   4) R.D భండార్ధ  

39. 2003 డిస ంబర్ 19 నాటిక ిభారతదేశ విదేశీ మారకం న్నలాలు చార్ధత్రా తాకంగా, అతయధిక సాథ యన్న చేర్ధ 

110.48 మిలైియనై వ్ద్ద  న్నలిచ్చంది. అయత్ే 1994-1995 స్ంవ్తురం పరధమారథంలో భారతదశేపు 

విదశేిమారకప  ైద్రవ్యం ఎంత ? 

1) 4834-30 మిలైియన్ డాలరపై     2) 4577-70 మిలైియన్ డాలరపై      3) 6331-20 

మిలైియన్ డాలరపై     4) 5648-20 మిలైియన్ డాలరపై     

40. ఆదాయ వ్యయాలు స్మానంగా ఉంటె దాన్ననే బడెెట్ అంటారప ? 

1) స్ంతులిత బడెెట్ 2) అస్ంతులిత బడెెట్  3) లోటట బడెెట్   4) మిగులు బడెెట్ 

41. ఒక వ్స్తు వ్ు ప ై త్ొలిసార్ధగా పనతీ చలైెించవేారప ఎవ్రప ? 

1) కొనతగోలుదారపడు  2) అమాకందారపడు  3) ఉతుత్తుదారపడు  4) ఆర్ధిక మంత్తర  

42. స్ంపద్, ఆదాయంత్ో స్ంబంధం లేకుండా స్మాజంలో స్భుయలంద్ర్ధ మీద ిస్మానంగా విదించే పనతీ ? 

1) ఆదాయ పనతీ  2) వ్ృత్తు  పనతీ   3) కాయపటటషే్న్ పనతీ  4) ఏద ికాద్త  

43. పర్ోక్ష పనతీలలో అంత్తమ బారం ఎవ్ర్ధప ై పడుతుంది ? 

1) ఆర్ధిక మంత్తరతాశాఖ్   2) మొద్టి సార్ధ పనతీ చలైెించే వ్యకిు  3) చ్చవ్ర్ధ సార్ధ చలైెించే వ్యకిు 

4) పదే్వాడి ప ై  

44. విన్నయోగ వ్యయంప ై పనతీనత స్్చ్చంచే వారప ఎవ్రప ? 

1) ర్ాజాచలైేయయ  2) మనమాహన్ సటంగ్  3) కాలుర్  4) K.N. ర్ాజ్  

45. ఆర్ధిక స్ంవ్తురం మధయలో పరవేశప టేి  బడెెట్ ? 

1) మిగులు బడెెట్  2) ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడెెట్  3) లోటట బడెెట్   4) ప వైవేి కాద్త  

46. పరభుతా వ్యయం ఎలా ఉండాలి ? 

1) మర్ీ ఎకుెవ్గా ఉండర్ాద్త  2) పర్ధమితంగా ఉండాలి  3) అభివ్ృదిదక ిదోహద్కార్ధగా ఉండాలి 

 4) లోటట బడెెట్ నత పరత్తపాదించేటటి  గా ఉండాలి  

47. కచంద్ర బడెెట్ ఏ ర్ోజున పరత్తపాదంిచడం జరపగుతుంద ి? 
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1) మార్ే 1వ్ త్దేి  2) మార్ే 31వ్ త్దేి  3) ఫటబరవ్ర్ధ 1వ్ త్దేి  4) ఫటబరవ్ర్ధ 28వ్ త్దే ి  

48. పరభుతాం ర్ోడుై , న్నటిపారపద్ల సౌకర్ాయలు,ర్కలైేా కోస్ం, చసేే రపణాలనత ఏమంటారప ? 

1) న్నరబంద్ రపణం  2) స్ాచేంద్రపణాలు  3) అనతత్ాుద్క రపణాలు   4) ఉత్ాుద్క 

రపణం  

49. అనతకోకుండా ఎద్తరయయే ఖ్రపేలు,అద్నపు ఖ్రపేలు,అధిక ఖ్రపేల కోస్ం పరభుతాం తర్ాాత అనతమత్త 

పొ ందే ష్రతుప ై ఏ న్నధి నతంచ్చ డబుబనత డరా  చేసాు ం ? 

1) భారత స్ంచ్చత న్నధ ినతంచ్చ  2) భారత పరభుతా ఖ్ాత్ా   3) భారతీయ ర్ధజరపా బాయంకు 

 4) భారతీయ ఆగంతుక న్నధి  

50. ఎలాంట ిపనతీలో పనతీ పరా త్తపదకింగా ప ర్ధగధనా,పనతీర్చటట మారద్త ? 

1) పుర్ోగామి పనతీ  2) త్తర్ోగామి పనతీ  3)  అనతపాతపు పనతీ  4) ఏవి కావ్ు  

  

1. 4 2. 1 3. 2 4. 3 5. 1 
6. 2 7. 3 8. 4 9. 1 10. 4 
11. 4 12. 3 13. 3 14. 1 15. 2 
16. 4 17. 1 18. 3 19. 2 20. 3 
21. 4 22. 4 23. 2 24. 3 25. 1 
26. 2 27. 3 28. 3 29. 2 30. 4 
31. 1 32. 4 33. 1 34. 3 35. 2 
36. 1 37. 2 38. 3 39. 1 40. 1 
41. 3 42. 3 43. 3 44. 3 45. 2 
46. 3 47. 4 48. 4 49. 4 50. 3 

 


