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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

માનવ િવકાસ

શારીિરક િવકાસ

માનિસક િવકાસ

શિ� િવકાસ

Class *

Semester *

માનવીમાં રહેલી શારીિરક અને માનિસક શિ�ઓના િવકાસ માટેની હાથ ધરવામાં આવતી �િ�યા
એટલે.



17/10/2020 Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. Arts-Science & J. Shah Commerce College, Dakor Online Internal Examination, October - …

https://docs.google.com/forms/d/1XJ5hbIGIpB3HpDsV5sEN8pxqSNPIH01YtSJkUDXDjLU/edit 3/12

8.

Mark only one oval.

United Nations Development Programme

Unated Nations Development Programme

United Nation Develpoment Programme

United Nations Davelopment Programme

9.

Mark only one oval.

સાધન

ઉપાય

લ�

હેતુ

10.

Mark only one oval.

વ�ડ ડેવલોપમે�ટ રીપોટ�

સા�રતા રીપોટ�

ડેવલોપમે�ટ રીપોટ�

િવ� રીપોટ�

UNDP નું આખું નામ જણાવો

માનવ િવકાસ એ સા�ય છે, જયાર ેઆિથ�ક િવકાસ એ સા�ય ને િસ� કરવાનું સાધન છે ?

જો તમે એક વષ�નું આયોજન કરતા હો તો બીજ વાવો, જો દસ વષ�નું આયોજન કરતા હો તો વૃ�
વાવો અને જો ૧૦૦ વષ�નું આયોજન કરતા હો તો લોકોને િશ�ણ આપો આ વા� કયા રીપોટ�  માં
કહેવામાં આ�યું છે ?
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11.

Mark only one oval.

UNDP

OPEC

IMF

WORD BANK

12.

Mark only one oval.

�ો. માશ�લ

�ો. એડમ િ�મથ

�ો. િરકાડ�

�ો. પીગું

13.

Mark only one oval.

�ો.માશ�લ

�ો. શુ�ટઝ

�ો. િરકાડ�

�ો. પીગું

કોના �ારા �કાિશત એહવાલમાં માનવ િવકાસ એ લોકોની પસંદગીઓને િવ�તૃત કરવાની �િ�યા છે
તેવું જણાવવામાં આ�યું છે.

��યેક પેઢી તેમના પુરોગામી પાસેથી િવચારોનો જ ેવારસો મેળવે છે તે જ ખરો વારસો છે. આવું �ા
અથ�શા�ી એ જણા�યું છે.

કોના મત �માણે અમેિરકા જવેા િવકિસત દેશ પાસે જટેલાં સાધનો અને ભૌિતક સંપિત છે તેટલા જ
સાધનો અ�ય દેશ પાસે હોય પરંતુ પુરતી ગુણવ�ાવાળી માનવ સંપિત ન હોય તો તે ઊંચો િવકાસદર
હાસલ કરી શકે નિહ.
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14.

Mark only one oval.

૩૬.૫ %

૩૭.૫ %

૩૮.૫ %

૩૯.૫ %

15.

Mark only one oval.

�ો. શુ�ટઝ

�ો. માશ�લ

�ો. િરકાડ�

�ો. પીગું

16.

Mark only one oval.

કો�ેન અને લેરલીના

�ો. શુ�ટઝ

�ો. િરકાડ�

�ો.. એડમ િ�મથ

િવ� બે�કના ૨૦૦૫ ના િવકાસ એહવાલ મજુબ ૧૯૯૯-૨૦૦૦ મજુબ ભારતમાં ૨૦ ટકા ટોચની વ�તી
પાસે કુલ રા�� ીય આવકનો કેટલા ટકા િહ�સો મેળવતી હતી.

કોના મત મજુબ િશ�ણ પાછળ કરવામાં આવતું ખચ� વા�તવમાં માનવ-મૂડી િવકાસલ�ી ખચ�
બનવા પામે છે.

કોના અ�યાસમાં એવું તારણ �ા� થયું છે કે લોકોની અ�ર�ાનની મા�ામાં એક ટકાનો વધારો
થવાથી િશશુમરણ દરમાં ૦.૫૫ ટકા અને બાળમરણ દરમાં ૦.૨૫ ટકાનો ઘટાડો થાય છે.
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17.

Mark only one oval.

Human Development Index

Humen Development Index

Human Davelopment Index

Human Development Indax

18.

Mark only one oval.

૬૫.૪ વષ�

૬૬.૪ વષ�

૬૭.૪ વષ�

૬૯.૪ વષ�

19.

Mark only one oval.

૬૮૨૯

૫૮૨૯

૮૭૨૯

૯૮૨૯

HDI નું પૂ�ં નામ જણાવો.

વષ� ૨૦૧૮ મજુબ સરરેાશ આયુ�યનું �માણ શું જોવા મળે છે ?

વષ� ૨૦૧૮ મજુબ સરરેાશ માથાદીઠ આવકનું �માણ શું જોવા મળે છે ?
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20.

Mark only one oval.

૦.૬૪૭

૦.૬૪૮

૦.૬૪૯

૦.૬૪૬

21.

Mark only one oval.

ભારત

ચીન

નેપાળ

નોવ�

22.

Mark only one oval.

૧૨૮

૧૨૯

૧૩૦

૧૨૭

વષ� ૨૦૧૮ મજુબ માનવ િવકાસનું �માણ શું જોવા મળે છે ?

૨૦૦૯ ના એહવાલ મજુબ ૪૦ વષ�થી ઓછી ઉંમરના યુવાનોનું મરણનું �માણ એિશયામાં સૌથી વધુ
કયા દેશમાં છે ?

વષ� ૨૦૧૮ મજુબ ૧૮૯ દેશોમાં ભારતનો માનવ િવકાસની બાબતમાં કયું �થાન �ા� કયુ� છે ?
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23.

Mark only one oval.

�ો.માશ�લ

�ો. એડમ િ�મથ

�ો. િરકાડ�

�ો. અમ�ય� સેન

24.

Mark only one oval.

�ણ

ચાર

પાંચ

બે

25.

Mark only one oval.

૮૦.૬ વષ�

૮૧.૬ વષ�

૮૨.૬ વષ�

૮૩.૬ વષ�

કયા અથ�શા�ીએ સૌ �થમ ૧૯૯૦ માં માનવ િવકાસ અહેવાલ �કાિશત કય� છે ?

માનવ િવકાસ આંકમાં કેટલાં િનદ�શકોનો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો છે ?

૨૦૧૦ મજુબ મહ�મ કેટલા વષ�નું આયુ�ય ન�ી કરવામાં આ�યું છે ?
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26.

Mark only one oval.

નોવ�

ઓ�ટ�ેલીયા

અમેિરકા

કેનેડા

27.

Mark only one oval.

૦.૯૪૨

૦.૯૪૩

૦.૯૪૪

૦.૯૪૫

28.

Mark only one oval.

ઉ�ચતમ માનવ િવકાસ

ઉ�ચ માનવ િવકાસ

મ�યમ માનવ િવકાસ

િન�� માનવ િવકાસ

વષ� ૨૦૧૫ મજુબ �ા દેશનો માનવ િવકાસ આંક િવ�માં �થમ �મે આવે છે ?

૨૦૧૫ મજુબ નોવ� નો માનવ િવકાસ આંક કેટલો છે ?

૨૦૧૫ મજુબ ભારત દેશનો માનવિવકાસ ની ��ીએ શામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે ?
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29.

Mark only one oval.

૭૧

૭૨

૭૩

૭૪

30.

Mark only one oval.

૧૯૯૧

૧૯૯૨

૧૯૯૩

૧૯૯૪

31.

Mark only one oval.

૨૦૦૦

૨૦૦૧

૨૦૦૨

૨૦૦૩

વષ� ૨૦૧૫ મજુબ �ીલંકા માનવ િવકાસ આંકની ��ીએ કયું �થાન ધરાવે છે ?

રા�� ીય મિહલા આયોગની રચના �ાર ેકરવામાં આવી છે ?

મિહલા સશિ�કરણ રા�� ીય નીિત �ાર ેઅમલમાં મુકવામાં આવી ?
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32.

Mark only one oval.

૨૦૦૦

૨૦૦૧

૨૦૦૨

૨૦૦૩

33.

Mark only one oval.

૧૮૧ અભય મિહલા

૧૮૦ અભય મિહલા

અભય મિહલા

૧૮૧ મિહલા સશિ�કરણ

34.

Mark only one oval.

આરો�ય અને કુટંુબ ક�યાણ

મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ

મિહલા ક�યાણ િવભાગ

બાળ ક�યાણ િવભાગ

�ા વષ�ને મિહલા સશિ�કરણ વષ� તરીકે ઉજવવામાં આવેલ.

મિહલાની સુર�ા માટે કઈ હે�પ લાઈન શ� કરવામાં આવી છે ?

મિહલાઓના સામાિજક, આિથ�ક અને શૈ�િણક �ગિત માટે ગજુરાત સરકાર ેવષ� ૨૦૦૧ માં �ા
િવભાગની રચના કરલે છે ?
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35.

Mark only one oval.

િચરં�વી યોજના

મિહલા યોજના

બાળ યોજના

અમૃતમ યોજના

36.

Mark only one oval.

UNESCO

UNICEF

FAO

UNDP

This content is neither created nor endorsed by Google.

કઈ યોજના અંતગ�ત �સુિત, દવાઓ, લેબોરટેરી તપાસ, ઓપરશેન વગેર ેસેવા િવના મુ�યે પૂરી
પાડવાની જોગવાઈ કરલે છે ?

માનવ િવકાસ માટે આંતરરા�� ીય �ે�ે કઈ સં�થા કામ કર ેછે ?

 Forms
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