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1    __________ એ પરીમાણાત્મક ખ્યાલ છે.   
       (અ)  આર્થિક વૃધ્ધિ,  (બ)  આર્થિક ધ્વકાસ,  (ક)  આર્થિક પ્રગધ્િ  

 2    કવેા પરરવિિનન ેઆર્થિક ધ્વકાસ કહી શકાય?   

       (અ)  સામાધ્િક,  (બ)  ગુણાત્મક,  (ક)  પરીમાણાત્મક  
 3    જીવનની ભૌધ્િક ગણુવત્તા (PQLI)નો આકં કોણ ેરિુ કયો હિો?   

       (અ)  એડમ ધ્મમથ,  (બ)  આથિર લેવીસ,  (ક)  ડેવીસ મોરીસ  

 4    "આર્થિક ધ્વકાસ એ બહુપરરમાણીય પ્રરકયા છે. "- આ વાકય કોનુ ંછે?   

       (અ)  આથિર લેવીસ,  (બ)  ડેવીસ મોરીસ,  (ક)  માઈકલ ટોડેરો  
 5    જીવનની ભૌધ્િક ગણુવત્તાના આકંનુ ંમહત્તમ મલૂ્ય કટેલુ ંછે?   

       (અ)  1,  (બ)  100,  (ક)  10  

 6    ક્યા માપદડંની આવકના માપદડંના પરુક િરીક ેઉપયોગ કરવાની ધ્હમાયિ થાય છે?   

       (અ)  GDI,  (બ)  PQLI,  (ક)  GEM  

 7    નીચ ેપકૈી કયો ધ્નદશેક આર્થિક ધ્વકાસના ધ્નદશેો માટ ેઅપ્રમિિુ છે?   

       (અ)  અલ્પધ્વકાસ,  (બ)  માનવ ધ્વકાસ,  (ક)  માથાદીઠ આવક  
 8    િેમ PQLI નો આકં ઉંચો િમે દશેનો આથીક ધ્વકાસ કવેો હોય છે?   

       (અ)  ઓછો,  (બ)  વિારે,  (ક)  નકારાત્મક  
 9    નીચનેામાથંી કયો ખ્યાલ વિ ુધ્વમિિૃ છે?   

       (અ)  આર્થિક ધ્વકાસ,  (બ)  આર્થિક પ્રગધ્િ,  (ક)  આર્થિક વૃધ્ધિ  

 10    કયો ખ્યાલ વિ ુધ્વમિિૃ છે?   

       (અ)  રાષ્ટ્રીય આવક,  (બ)  માથાદીઠ આવક,  (ક)  આર્થિક ધ્વકાસ  

 11    નીચનેામાથંી ક્યા ખ્યાલમા ંરાષ્ટ્રીય આવકના બિંારણ અન ેગણુવત્તા ધયાનમા ંલવેામા ંઆવ ેછે?   

       (અ)  આર્થિક ધ્વકાસ,  (બ)  આર્થિક પ્રગધ્િ,  (ક)  આર્થિક વૃધ્ધિ  

 12    ક્યા અથિશામરીએ આર્થિક ધ્વકાસના માપ િરીક ેસામાન્ય ગરીબ પ્રજાના જીવન ધ્નવા િહમા ંથયલેી પ્રગધ્િ ધયાનમા ંલીિી છે?   

       (અ)  ડેવીસ મોરીસ,  (બ)  માઈકલ ટોડેરો,  (ક)  પોલ મરીટન  

 13    આર્થિક ધ્વકાસ માપવા માટ ેશરૂઆિમા ંક્યા ધ્નદશેકોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવિો હિો?   

       (અ)  રાષ્ટ્રીય આવક,  (બ)  માથાદીઠ આવક,  (ક)  માનવ ધ્વકાસ  

 14    અસમિોલ ધ્વકાસની વ્યહૂ રચનાની કોણ ેધ્હમાયિ કરી છે?   

       (અ)  નક્સિ,  (બ)  હર્િમેન,  (ક)  સસંગર  
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 15    આ ધ્વિાન નીચ ેપકૈી ક્યા અથિશામરીએ આપ્ય છે.- "કોઈ પણ દશે ગરીબ છે કારણ ક ેિ ેગરીબ છે."   
       (અ)  નક્સિ,  (બ)  હર્િમેન,  (ક)  સસંગર  
 16    સમિોલ ધ્વકાસના ધ્સધિાિં સાથ ેકોનુ ંનામ સકંળાયલે છે?   

       (અ)  નક્સિ,  (બ)  હર્િમેન,  (ક)  સસંગર  
 17    સમિોલ ધ્વકાસ એટલ-ે   
       (અ)  ઉદ્યોગ ક્ષેરનો ધ્વકાસ,  (બ)  કૃધ્ર્ ક્ષેરનો ધ્વકાસ,  (ક)  િમામ ક્ષેરોનો ધ્વકાસ  

 18    પ્રત્યક્ષ ઉત્પાદકીય પ્રવધૃ્ત્ત (DPA) કોની સાથ ેસબંધ્િિ છે?   

       (અ)  વીિળી,  (બ)  ઉદ્યોગ,  (ક)  પરરવહન  

 19    અસમિોલ ધ્વકાસના માગિની મોટામા ંમોટી મયાિદા કઈ છે?   

       (અ)  ફુગાવાનંુ દબાણ,  (બ)  બેકારી,  (ક)  આવકની અસમાનિા  
 20    નીચનેામાથંી ક્યા અથિશામરીના મિ ેઅલ્પધ્વકાસનુ ંકારણ મડૂીની અછિ છે?   

       (અ)  નક્સિ,  (બ)  હર્િમેન,  (ક)  સસંગર  
 21    નીચનેા પકૈી કયા ઉદ્યોગની અગ્રગામી અન ેપશ્વગામી અસર સૌથી વિ ુિોવા મળ ેછે?   

       (અ)  ધ્સમેન્ટ,  (બ)  રસાયણ,  (ક)  લોખંડ અને પોલાદ  

 22    અસમિોલ ધ્વકાસની વ્યહૂરચના સફળ થવાની સૌથી વિ ુશક્યિા ક્યા દશેમા ંરહલેી છે?   

       (અ)  મુડીવાદી,  (બ)  સામ્યવાદી,  (ક)  ધ્મશ્ર અથિિંરોમા ં 
 23    ક્યા અથિશામરીએ અલ્પધ્વકધ્સિ દશેોની પ્રચ્છન્ન બકેારીન ેગર્ભિિ બચિ િરીક ેદશાિવી છે?   

       (અ)  નક્સિ,  (બ)  હર્િમેન,  (ક)  સસંગર  
 24    સમિોલ ધ્વકાસના ધ્સધિાિંમા ંનીચનેા પકૈી ક્યા અથિશામરીનો કોઈ ફાળો નથી?   

       (અ)  નક્સિ,  (બ)  હર્િમેન,  (ક)  આથિર લુઇસ  

 25    નીચનેામાથંી ક્યા અથિશામરીએ સોપ્રથમ પ્રચ્છન્ન બકેારીનો ખ્યાલ આપ્યો છે?   

       (અ)  નક્સિ,  (બ)  રોઝેમટાઈન રોડાન,  (ક)  આથિર લુઇસ  

 26    માનવ ધ્વકાસ આકં(HDI) કઈ સમંથા િયૈાર કર ેછે?   

       (અ)  UNDP,  (બ)  UNO,  (ક)  UNICEF  

 27    નીચનેામાથંી જાધ્િ સચૂક આકંમા ંકોનો સમાવશે થાય છે?   

       (અ)  GDI,  (બ)  GEM,  (ક)  GDI અને GEM બંને  

 28    માનવ ધ્વકાસ આકંની ગણિરી કરવા માટ ેકટેલા સામાધ્િક અન ેઆર્થિક ઘટકોનો સમાવશે કરવામા ંઆવ ેછે?   

       (અ)  બ,ે  (બ)  રણ,  (ક)  ચાર  
 29    માનવધ્વકાસ આકંનુ ંમહિમ મલુ્ય કટેલુ ંછે?   

       (અ)  1,  (બ)  10,  (ક)  100  

 30    મધ્હલા સશધ્ક્િકરણનો ખ્યાલ કયો માપદડં દશાિવ ેછે?   

       (અ)  HDI,  (બ)  HPI,  (ક)  GDI  
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31    HDI ના વગીકરણમા ંભારિનો સમાવશે કયા ધ્વભાગમા ંથાય છે?   

       (અ)  સૌથી વિુ માનવ ધ્વકાસ,  (બ)  વિુ માનવ ધ્વકાસ,  (ક)  મધયમ માનવ ધ્વકાસ  

 32    નીચનેામાથંી આર્થિક ધ્વકાસના ક્યા આકંમા ંમરી-પરુુર્ના િફાવિન ેધયાનમા ંલવેાય છે?   

       (અ)  HDI,  (બ)  HPI,  (ક)  GDI  

 33    માનવધ્વકાસ આકંનુ ંલઘિુમ મલુ્ય કટેલુ ંછે?   

       (અ)  1,  (બ)  0,  (ક)  10  

 34    નીચનેા માથંી કયો ધ્નદશેક માર સામાધ્િક છે?   

       (અ)  HDI,  (બ)  PQLI,  (ક)  HPI  

 35    ધ્વશ્વના મોટાભાગના  દશેોમા ંપરુુર્ોની મરીઓનો દરજ્િો કવેો છે?   

       (અ)  ઉંચો,  (બ)  નીચો,  (ક)  સમાન  

 36    ધ્વશ્વના ક્યા દશેનો જાધ્િલક્ષી આકં (GDI) સૌથી ઉંચો છે?   

       (અ)  કેનેડા,  (બ)  જાપાન,  (ક)  મવીડન  

 37    ધ્વકધ્સિ દશેોના સદંભિમા ંકયો ખ્યાલ રિુ કરવામા ંઆવલે છે?   

       (અ)  HPI-1,  (બ)  HPI-2,  (ક)  GDI  

 38    ધ્વકસિા દશેોના સદંભિમા ંકયો ખ્યાલ રિુ કરવામા ંઆવલે છે?   

       (અ)  HPI-1,  (બ)  HPI-2,  (ક)  GDI  

 39    પારદર્શિિા અન ેિવાબદારી કોના ધ્નદશેકો છે?   

       (અ)  સંચાલન,  (બ)  વહીવટ,  (ક)  પારદશીકિા  
 40    સચંાલન કવેા પ્રકારનુ ંહોવુ ંિોઈએ?   

       (અ)  ઝડપી,  (બ)  કાયિદક્ષ,  (ક)  ધ્મથર  
 41    માનવ સમંકધૃ્િના ધ્વકાસમા ંનોિપાર પ્રદાન કોનુ ંરહલે છે?   

       (અ)  સંચાલનનંુ,  (બ)  વહીવટ,  (ક)  રાજ્ય સત્તાનંુ  

 42    વહીવટનો ખ્યાલ કવેો છે?   

       (અ)  ધ્બનઆર્થિક,  (બ)  આર્થિક,  (ક)  િાર્મિક  

 43    કોના વગર સાહસ શક્ય નથી.   
       (અ)  સંચાલન,  (બ)  વહીવટ,  (ક)  પારદશીિા  
 44    માનવીય પ્રવધૃ્િમા ંકઈ બાબિ સૌથી વિાર ેચરડયાિી છે?   

       (અ)  સંચાલન,  (બ)  વહીવટ,  (ક)  પારદશીિા  
 45    વિિમાન સમયમા ંરાજ્યના બદલાયલેા કાયિક્ષરે સાથ ેવહીવટમા ંક્યા ખ્યાલનો ઉમરેો થયો છે?   

       (અ)  કોઈ નધ્હ,  (બ)  સંચાલન,  (ક)  પારદશીિા અને ઉિરદાધ્યત્વ  

 46    જાહરે વહીવટ કવેી સત્તા છે?   

       (અ)  સામાધ્િક સત્તા,  (બ)  અધ્િકૃિ સત્તા,  (ક)  ધ્બનઅધ્િકૃિ સત્તા  
 47    વહીવટન ેવજૈ્ઞાધ્નક શામર િરીક ેધ્વકસાવવાનુ ંમાન ક્યા દશેન ેફાળ ેજાય છે?   
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       (અ)  રધ્શયા,  (બ)  ચીન,  (ક)  અમેરરકા  
 48    પારદર્શિિા હોય ત્યા ંશુ ંન હોય?   

       (અ)  ધ્વકાસ,  (બ)  ભ્રષ્ટાચાર,  (ક)  ઉપયોગ  

 49    વહીવટી સફળિા માપવા માટનેા માપદડંો કટેલા છે?   

       (અ)  બ,ે  (બ)  રણ,  (ક)  ચાર  
 50    રાજ્યનો હિે ુકાયદા અન ેવ્યવમથા િમિ કલ્યાણ રાજ્ય િરીક ેઆદશિ મવીકારવાના મળૂમા ંશુ ંકારણ છે?   

       (અ)  સંચાલન,  (બ)  વહીવટ,  (ક)  િવાબદારીઓ  

 

 

 

Answer KEY:  

 
1   (A)  આર્થિક વધૃ્ધિ,  2   (B)  ગણુાત્મક,  3   (C)  ડવેીસ મોરીસ,  4   (C)  માઈકલ ટોડરેો,  5   (B)  100,  6   (B)  PQLI,   

7   (A)  અલ્પધ્વકાસ,  8   (B)  વિાર,ે  9   (A)  આર્થિક ધ્વકાસ,  10   (C)  આર્થિક ધ્વકાસ,  11   (A)  આર્થિક ધ્વકાસ,   

12   (C)  પોલ મરીટન,  13   (A)  રાષ્ટ્રીય આવક,  14   (B)  હર્િમને,  15   (A)  નક્સિ,  16   (A)  નક્સિ,  17   (C)  િમામ ક્ષરેોનો ધ્વકાસ,  18   

(B)  ઉદ્યોગ,  19   (A)  ફુગાવાનુ ંદબાણ,  20   (B)  હર્િમને,  21   (C)  લોખડં અન ેપોલાદ,  22   (B)  સામ્યવાદી,   

23   (A)  નક્સિ,  24   (B)  હર્િમને,  25   (B)  રોઝેમટાઈન રોડાન,  26   (A)  UNDP,  27   (C)  GDI અન ેGEM બનં,ે   

28   (B)  રણ,  29   (A)  1,  30   (C)  GDI,  31   (C)  મધયમ માનવ ધ્વકાસ,  32   (C)  GDI,  33   (B)  0,  34   (B)  PQLI,   

35   (B)  નીચો,  36   (A)  કનેડેા,  37   (B)  HPI-2,  38   (A)  HPI-1,  39   (B)  વહીવટ,  40   (B)  કાયિદક્ષ,  41   (A)  સચંાલનનુ,ં  42   

(A)  ધ્બનઆર્થિક,  43   (A)  સચંાલન,  44   (A)  સચંાલન,  45   (C)  પારદશીિા અન ેઉિરદાધ્યત્વ,   

46   (B)  અધ્િકિૃ સત્તા,  47   (C)  અમરેરકા,  48   (B)  ભ્રષ્ટાચાર,  49   (A)  બ,ે  50   (B)  વહીવટ   


