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DSM-4
વિભાગ - A
(1) પ્રશ્નક્રમાંક 1 થી 10
(2) બધા જ 10 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે .
ુ છે .
(3) દરે ક પ્રશ્નના 4 ગણ
(4) જવાબ આશરે 60 થી 70 શબ્દોમાં લખવાં
.
પ્રશ્ન : 1.

કાયદો અને નીતિશાસ્ત્ર વચ્ચેનો તફાવત સંક્ષિપ્તમાં સમજાવો.

પ્રશ્ન : 2.

માહિતીના અધિકાર હેઠળ અરજી કરનારની કઈ નૈતિક જવાબદારીઓ હોવી જરૂરી છે ?

પ્રશ્ન : 3.

લોકસભા-વિધાનસભાની ચટ
ં ૂ ણીમાં કેટલા પ્રકારના મત (Vote) હોય છે ?

પ્રશ્ન : 4.

ૂ માં જણાવો.
ઓવરસીઝ સીટીઝન ઓફ ઈન્ડીયા (OCI) વિશે ટં ક

પ્રશ્ન : 5.

“નાગરીક સમાજ (Civil Society) વહીવટતંત્રને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરે છે .”
ૂ માં સમજાવો.
- ટં ક

પ્રશ્ન : 6.

“સમાજિક અન્વેષણ (Social Audit)નો ખ્યાલ પરં પરાગત અન્વેષણ કરતાં વધ ુ
વ્યાપક છે .” - મ ૂલ્યાંકન કરો.

પ્રશ્ન : 7.

ૂ માં વર્ણન
છૂટક ક્ષેત્ર (Retail Sector)માં વિદે શી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI)ની અસરન ંુ ટં ક
કરો.

પ્રશ્ન : 8.

ગ્રામિણમાંથી શહેરી સ્થળાંતર વહીવટીતંત્ર માટે પડકારજનક છે . આ સ્થળાંતરની
સમસ્યાને હલ કરવા માટે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલાં પગલાઓ વિશે સંક્ષિપ્તમાં
જણાવો.

પ્રશ્ન : 9.

ુ રાતમાં ગણ
ુ વત્તા શિક્ષણની સધ
ુ ારણા માટે ગણ
ુ ોત્સવ કાર્યક્રમને કઈ રીતે વધ ુ
ગજ
અસરકારક બનાવી શકાય તે મદ્ુ દાસર જણાવો..

ુ ારણા માટે BASEL III ના કયા ધોરણો રીઝર્વ બેન્ક
પ્રશ્ન :10. ભારતમાં બેન્કીંગ ક્ષેત્રની સધ
ઓફ ઈન્ડીયા (RBI) દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યાં છે ?

મેેલ ગુણ /
OBTAINED
MARKS

કુલ ગુણ /

TOTAL
MARKS: 40
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DSM-4

(1) પ્રશ્નક્રમાંક 11 થી 16
(2)

વિભાગ - B

બધા જ 06 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે .

ુ છે .
(3) દરે ક પ્રશ્નના 10 ગણ

(4) જવાબ આશરે 130 થી 140 શબ્દોમાં લખવા.

પ્રશ્ન :11. પ્રાઈવેટ મેમ્બર્સ બિલ (Private Members Bill) એટલે શ ંુ ? સંસદમાં પસાર કરવામાં
આવેલાં આવાં ખરડાઓ વિશે જણાવો અને તેની લોકશાહીમાં અગત્યતા વર્ણવો.

પ્રશ્ન :12. 14મા નાણાપંચની ભલામણોએ ગ્રામવિકાસનો નવો અધ્યાય શરૂ કર્યો છે . ગ્રામપંચાયતના
ુ ્ય લાક્ષણિકતાઓની ચર્ચા કરો.
સંદર્ભમાં આ ભલામણોની મખ

ુ ારાઓ એમના મખ
ુ ્ય હેતઓ
ુ
પ્રશ્ન :13. બંધારણના 73મા અને 74મા સધ
સાર્થક કરવામાં કેટલા અંશે
સફળ થયા છે તેન ંુ વિવેચનાત્મક મલુ ્યાંકન કરો.

પ્રશ્ન :14. એસ્પીરે શનલ ડીસ્ટ્રીક્ટ્સ કાર્યક્રમ (Aspirational Districts Programme - ADP) શ ંુ છે ?
નાગરીક સેવાઓના સંદર્ભમાં એના મહત્વની ચર્ચા કરો.

પ્રશ્ન :15. વડાપ્રધાન શ્રી નરે ન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ PRAGATI પ્લેટફોર્મની લાક્ષણિકતાઓ
ુ ક વહીવટમાં તેની અગત્યતાની ચર્ચા કરો.
જણાવો અને આધનિ

ુ ક સમયમાં કષિ
પ્રશ્ન :16. આધનિ
ૃ ઉત્પાદન બજાર સમિતિ (APMC)ની બદલાતી ભ ૂમિકાની ચર્ચા કરો.

મેેલ ગુણ /
OBTAINED
MARKS

કુલ ગુણ /

TOTAL
MARKS: 60

