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વિભાગ - A

પશ્નક્રમાંક 1 થી 10.
બધા જ 10 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે .
ુ છે .
દરે ક પ્રશ્નના 5 ગણ
જવાબ આશરે 60 થી 70 શબ્દોમાં લખવાના છે .
SECTION - A
Question No. 1 to 10
Attempt all 10 questions.
Each question carries 5 marks.
Answer should be given approximately in 60  to 70 words.
ુ રરે સ દ્વારા
ડિસેમ્બર 2018માં કયા કારણોસર અને ક્યાં સંયકુ ્ત રાષ્ટ્રોના મહાસચિવ એન્ટોનીયો ગટ
એક ભારતીય મહિલાની ભ ૂમિકાની પ્રશંસા કરવામાં આવી ? સંક્ષિપ્તમાં જવાબ આપો.
For which cause and where, the role of on Indian lady was lauded by the United Nations Secretary
General, Antonio Guterres in December 2018 ? Reply in brief.
“બ ૃહદ સંપર્ક યોજના” શ ંુ છે ? તેના મહત્વની ચર્ચા કરો.
What is “Brihad Sampark Yojana” ? Discuss its importance ?
ય.ુ એસ.એ.ના સંદર્ભમાં “ગવર્નમેન્ટ શટડાઉન”નો અર્થ શ ંુ થાય છે ? તાજેતરના શટડાઉનન ંુ કારણ
અને તેની અસરો જણાવો.
What is meant by “Government Shutdown” in context of USA ? Write the recent reason for the
shutdown and its impacts.
આર્થિક વિકાસન ંુ કય ંુ પરિમાણ વધારે સારં ુ છે , કુ લ ઘરે લ ુ ઉત્પાદન (GDP) કે કુ લ મ ૂલ્યવર્ધન (GVA)
? શા માટે ?
Which is better parameter of economic  development, Gross Domestic Production (GDP) or Gross
Value Added (GVA) ? Why ?
રોજગાર સ્થિતિસ્થાપકતા (Employment Elasticity) સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.
Explain Employment Elasticity in brief.
ખાદ્ય પર્યાપ્તતા (Food Self Sufficiency) અને ખાદ્ય સરુ ક્ષા (Food Security) વચ્ચેનો ભેદ જણાવો.
Distinguish between Food Self Sufficiency and Food Security.
ુ ્ય વિશેષતાઓ સમજાવો.
બેંકમાં ગ્રાહક સેવાઓ માટેની એમ. દામોદરન સમિતિની ભલામણોની મખ
Explain the salient features of M. Damodaran Committee recommendations on customer services
in banks.
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્ર મોદી દ્વારા ઓગષ્ટ 2018માં શરૂ કરવામાં આવેલા “PARIVESH” પોર્ટ લ ઉપર સંક્ષિપ્ત નોંધ લખો.
Write a brief note on “PARIVESH” - a portal launched by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra
Modi in August, 2018.
H1N1 શું છે ? તેનાં નિવારક પગલાંઓ સ ૂચવો.
What is H1N1 ? Suggest its preventive measures.
ુ રાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સ્ટાર્ટ -અપ/ઈનોવેશન નીતિની મખ
ુ ્ય વિશેષતાઓની ચર્ચા
ગજ
કરો.
Discuss the salient features of Start-up/Innovation policy launched by the Government of Gujarat.
વિભાગ - B
પશ્નક્રમાંક 11 થી 22.
નીચેના 12 પૈકી ગમે તે 10 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે . ફક્ત પ્રથમ 10 લખાયેલાં પ્રશ્નો જ ધ્યાને
લેવામાં આવશે.
ુ છે .
દરે ક પ્રશ્નના 10 ગણ
જવાબ આશરે 130 થી 140 શબ્દોમાં લખવાના છે .
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SECTION - B
Question No. 11 to 22
Attempt any 10 out of 12 questions. Only the first 10 attempted questions would be considered.
Each question carries 10 marks.
Answer should be given approximately in 130 to 140 words.
નાગરિક સેવાઓની ફરજના સંદર્ભમાં “ધ રાઈટ ટુ ડીસકનેક્ટ” ખરડાના ઉદ્દે શ્યોને વિવેચનાત્મક રીતે
ચકાસો.
Q.11.
Critically examine the objectives of “The Right to Disconnect” bill in reference to the obligation of
Civic Services.
પ્રશ્ન.12.
24મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝ (COP24) ઉપર સંક્ષિપ્ત નોંધ લખો અને આ પરષિદમાં ભારત દ્વારા
ુ ાસાવાર સમજાવો.
રજૂ કરવામાં આવેલાં મદ્ુ દાઓ ખલ
Q.12.
Write a brief note on the 24th Conference of Parties (COP24) and elucidate the points made by
India at this conference.
પ્રશ્ન.13.	તાજેતરમાં નામકરણ કરવામાં આવેલી “મેઘાલયન - ધ ન્યુ જીઓલોજીકલ એજ” - ન ંુ વર્ણન કરો.
Q.13.
Describe the recently named “Meghalayan - The New Geological Age”.
ુ ારા અધિનિયમ, 2018 આપણાં સમાજમાં સામાજિક એકતા અને સસ
ુ વ
પ્રશ્ન.14.
103મો બંધારણીય સધ
ં ાદીતાની
ભાવનાને વેગ આપશે. વિવેચનાત્મક મ ૂલ્યાંકન કરો.
Q.14.
The 103rd Constitutional Amendment Act, 2018 would boost the spirit of social integration and
harmony in our society . Critically evaluate.
ુ
પ્રશ્ન.15.
ભારતીય કરમાળખામાં આંતરક્ષેત્રિય અસમતલાઓ
ધ્યાને લેતાં, ખેતીની આવકને કરપાત્ર કરવી
જોઈએ કે નહીં તે ચકાસો.
Q.15.
In view of Inter Sectoral Imbalances in Indian tax structure, examine whether agriculture income
should be taxed or not.
પ્રશ્ન.16.	ચાલ ુ તેમજ મ ૂડી ખાતામાં ભારતીય રૂપીયાના રૂપાંતરણ (Convertibility) અંગે ની ભારતીય નીતિની
ચર્ચા કરો.
Q.16.
Discuss India’s policy on convertibility of Indian rupee on current as well as capital account.
ુ ્ય સમસ્યાઓ કઈ છે ? પ્રવર્તમાન કાયદાકીય માળખા વિશે ચર્ચા
પ્રશ્ન.17.
ભારતમાં જમીન સંપાદનની મખ
કરો અને તે આ સમસ્યાઓન ંુ નિરાકરણ કેટલાં અંશે કરે છે ?
Q.17.
Which are the major problem of land acquisition in India ? Discuss the prevailing legal framework
and how far does it address these problems ?
પ્રશ્ન.18.	વર્ષ 2018-21 માટેની ભારતની દે વાં સંચાલન વ્યૂહરચનાની વિવેચનાત્મક ચકાસણી કરો તેમજ
સ્વતંત્ર જાહેર દે વ ંુ સંચાલન એજન્સી (PDMA) ના ખ્યાલ ઉપર ટિપ્પણી કરો.
Q.18.
Critically examine Debt Management Strategy of India for the year 2018-21 and comment on the
concept of independent Public Debt Management Agency (PDMA).
પ્રશ્ન-19
ભારત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી ખાતાની પહેલ, મિશન eco Next ઉપર નોંધ લખો.
Q.-19
Write a note on Mission eco Next, an initiative of the Department of Science and Technology,
Government of India.
પ્રશ્ન.20.
“નેટ ન્યુટ્રાલીટી” એટલે શ ંુ ? નેટ ન્યુટ્રાલીટી બાબતે ટ્રાઈ (TRAI) દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણોની
ુ ્ય બાબતો ચર્ચો.
મખ
Q.20.
What is “Net Neutrality” ? Discuss the key highlights of the recommendations made by TRAI on
Net Neutrality.
પ્રશ્ન.21.
“આર્ટીફીશીયલ ઈન્ટેલીજન્સનો ઉદભવ આપણી સભ્યતાના ઇતિહાસમાં સૌથી ખરાબ ઘટના હોઈ
શકે.” સ્ટીફન હોકીંગ્સ્ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ વિધાન પરત્વે તમારા પ્રતિભાવો જણાવો.
Q.21.
“The emergence  of Artificial Intelligence could be the worst event in the history of our civilization.”
Reflect your views on this statement made by Stephen Hawkings.
પ્રશ્ન.22.
અવકાશ ટે કનોલોજીના માધ્યમથી રાષ્ટ્રના વિકાસમાં કાર્યરત, ઈસરો (ISRO) દ્વારા સફળતાપ ૂર્વક
ુ ્ય પ્રશેપણો (launches) તેની ઉપયોગીતા સહ ચર્ચા કરો.
કરવામાં આવેલાં મખ
Q.22.
Discuss the important successful launches made by ISRO, along with its usefulness, that have
harnessed space technology for national development.
(1)
(2)
(3)
(4)
પ્રશ્ન.11.
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