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DSM-4

વિભાગ - A

 (1)  પ્રશ્નક્રમાકં 1 થી 10

 (2)  બધા જ 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.

 (3)  દરેક પ્રશ્નના 4 ગણુ છે.

 (4)  જિાબ આશરે 60 થી 70 શબદનોમા ંલખિાં

.

પ્રશ્ન : 1. કાયદનો અને નીવિશાસ્ત્ર િચ્ેનનો િફાિિ સકં્ષિપિમા ંસમજાિનો.

પ્રશ્ન : 2. માહિિીના અવધકાર િઠેળ અરજી કરનારની કઈ નૈવિક જિાબદારીઓ િનોિી જરૂરી છે ?

પ્રશ્ન : 3. લનોકસભા-વિધાનસભાની ચ ૂટંણીમા ંકેટલા પ્રકારના મિ (Vote) િનોય છે ?

પ્રશ્ન : 4. ઓિરસીઝ સીટીઝન ઓફ ઈન્ીયા (OCI) વિશે ટૂંકમા ંજણાિનો.

પ્રશ્ન : 5. “નાગરીક સમાજ (Civil Society) િિીિટિતં્રને અસરકારક રીિે વનયવંત્રિ કરે છે.” 
- ટૂંકમા ંસમજાિનો.

પ્રશ્ન : 6. “સમાજજક અનિેષણ (Social Audit)નનો ખયાલ પરંપરાગિ અનિેષણ કરિા ં િધ ુ
વયાપક છે.” - મલૂયાકંન કરનો.

પ્રશ્ન : 7. છૂટક ષેિત્ર (Retail Sector)મા ંવિદેશી પ્રતયષિ રનોકાણ (FDI)ની અસરનુ ંટૂંકમા ંિણ્ણન 
કરનો.

પ્રશ્ન : 8. ગ્ાવમણમાથંી શિરેી સથળાિંર િિીિટીિતં્ર માટે પ્કારજનક છે. આ સથળાિંરની 
સમસયાને િલ કરિા માટે સરકાર દ્ારા લેિામા ંઆિેલા ંપગલાઓ વિશે સકં્ષિપિમા ં
જણાિનો.

પ્રશ્ન : 9. ગજુરાિમા ંગણુિત્ા વશષિણની સધુારણા માટે ગણુનોતસિ કાય્ણક્રમને કઈ રીિે િધ ુ
અસરકારક બનાિી શકાય િે મદુ્ાસર જણાિનો..

પ્રશ્ન :10. ભારિમા ંબેનકીંગ ષેિત્રની સધુારણા માટે BASEL III ના કયા ધનોરણનો રીઝિ્ણ બેનક 
ઓફ ઈન્ીયા (RBI) દ્ારા અપનાિિામા ંઆવયા ંછે ?
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MARKS: 40



2
DSM-4

વિભાગ - B

 (1) પ્રશ્નક્રમાકં 11 થી 16
 (2)  બધા જ 06 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.
 (3)  દરેક પ્રશ્નના 10 ગણુ છે.
 (4)  જિાબ આશરે 130 થી 140 શબદનોમા ંલખિા.

પ્રશ્ન :11. પ્રાઈિેટ મેમબસ્ણ ક્બલ (Private Members Bill) એટલે શુ ં ? સસંદમા ં પસાર કરિામા ં
આિેલા ંઆિા ંખર્ાઓ વિશે જણાિનો અને િેની લનોકશાિીમા ંઅગતયિા િણ્ણિનો.

પ્રશ્ન :12. 14મા નાણાપં્ ની ભલામણનોએ ગ્ામવિકાસનનો નિનો અધયાય શરૂ કયયો છે. ગ્ામપં્ ાયિના 
સદંભ્ણમા ંઆ ભલામણનોની મખુય લાષિક્ણકિાઓની ્્ા્ણ કરનો.

પ્રશ્ન :13. બધંારણના 73મા અને 74મા સધુારાઓ એમના મખુય િતેઓુ સાથ્ણક કરિામા ંકેટલા અંશે 
સફળ થયા છે િેનુ ંવિિે્નાતમક મલુયાકંન કરનો.

પ્રશ્ન :14. એસપીરેશનલ ્ીસટ્ીક્ટસ કાય્ણક્રમ (Aspirational Districts Programme - ADP) શુ ં છે ? 
નાગરીક સેિાઓના સદંભ્ણમા ંએના મિતિની ્્ા્ણ કરનો.

પ્રશ્ન :15. િ્ાપ્રધાન શ્ી નરેનદ્ર મનોદી દ્ારા શરૂ કરિામા ંઆિેલ PRAGATI પલેટફનોમ્ણની લાષિક્ણકિાઓ 
જણાિનો અને આધવુનક િિીિટમા ંિેની અગતયિાની ્્ા્ણ કરનો.

પ્રશ્ન :16. આધવુનક સમયમા ંકવૃષ ઉતપાદન બજાર સવમવિ (APMC)ની બદલાિી ભવૂમકાની ્્ા્ણ કરનો.

મે��લે ગણુ / 
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MARKS: 60


