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વિભાગ - A
(1) પશ્નક્રમાકં  1 થી 10.
(2) બધા જ 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.
(3) દરેક પ્રશ્નના 5 ગણુ છે.
(4) જિાબ આશરે 60 થી 70 શબદનોમા ંલખિાના છે.

SECTION - A
(1)	 Question	No.	1	to	10
(2)	 Attempt	all	10	questions.
(3)	 Each	question	carries	5	marks.
(4)	 Answer	should	be	given	approximately	in	60		to	70	words.
પ્રશ્ન-1  જાહરે િહહિટ અને શાસન કેિી રીતે આધવુનક લનોકશાહીના ંભાગ બન્ા છે, તે સમજાિનો.
Q.-1	 	Explain	how	Public	Administration	and	Governance	has	become	the	part	of	modern	democracy.
પ્રશ્ન-2  શુ ંજી.એસ.ટી. કાઉનસીલને સઘંી્ સહકારીતતાના ંઉદાહરણ રૂપે ગણી શકા્ ? તમારનો દૃષ્ટકનોણ 

જણાિનો.
Q.-2	 	Can	G.S.T.	Council	be	considered	as	an	example	of	cooperative	federalism	?	Give	your	views.
પ્રશ્ન-3 જાહરે નીવત તથા લનોકશાહી શાસન  with જાહરે નીવત અને લનોકશાહી શાસન.
Q.-3	 Explain	the	relationship	between	Public	Policy	and	Democratic	Governance.
પ્રશ્ન-4 બીજા િહહિટી સધુારણા પચં દ્ારા સચૂચત “સહા્કતાનનો વસદાતં” સમજાિનો.
Q.-4	 	Explain	“Principle	of	Subsidiarity”	as	proposed	by	the	Second	Administrative	Reforms	Commission.
પ્રશ્ન-5 “િલણની અસગંતતા” એટલે શુ ં?
Q.-5	 What	is	“Inconsistency	of	Attitude”	?
પ્રશ્ન-6  શુ ં સસંદી્ વિશેષાવધકારનો અને કા્દા સમક્ષ સમાનતા એકબીજા સાથે અસગંત  

છે ? સમજાિનો.
Q.-6	 	“Are	Parliamentary	Privileges	and	Equality	before	Law	incompatible	to	each	other”	?	Explain.
પ્રશ્ન-7  “પ્રવતભાવિત િહહિટ અને જિાબદાર સરકાર િચચે ગેરસમજ ન થિી જનોઈએ; જનો કે, બને્ પરસપર 

સકંળા્ેલા છે.” સમજાિનો.
Q.-7	 	“Responsive	Administration	should	not	be	confused	with	Responsible	Government,	though	they	

both	are	interrelated.”	-	Explain.
પ્રશ્ન-8 “િહહિટી ન્ા્વનણ્ણ્”ના ખ્ાલને ઉદાહરણનો સહહત તપાસનો.
Q.-8	 	Examine	the	concept	of	“Administrative	Adjudication”	with	examples.
પ્રશ્ન-9 શુ ંકા્દા દ્ારા નૈવતક મલૂ્નો લાગ ુકરી શકા્ ? વિિેચનાતમક મલૂ્ાકંન કરનો.
Q.-9	 Can	Ethical	Values	be	enforced	by	Law	?	Critically	evaluate.
પ્રશ્ન-10 સામાજીક પ્રભાિ અને સમજાિટ િચચેનનો તફાિત શુ ંછે ? ઉદાહરણનો આપી સમજાિનો.
Q.-10	 	What	is	the	difference	between	Social	Influence	and	Persuasion	?	Explain	with	examples.

વિભાગ - B
(1) પશ્નક્રમાકં  11 થી 22.
(2)  નીચેના 12 પૈકી ગમે તે 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે. ફકત પ્રથમ 10 લખા્ેલા ંપ્રશ્નનો જ ધ્ાને 

લેિામા ંઆિશે.
(3) દરેક પ્રશ્નના 10 ગણુ છે.
(4) જિાબ આશરે 130 થી 140 શબદનોમા ંલખિાના છે.

SECTION - B
(1)	 Question	No.	11	to	22
(2)	 	Attempt	any	10	out	of	12	questions.	Only	the	first	10	attempted	questions	would	be	considered.
(3)	 Each	question	carries	10	marks.
(4)	 Answer	should	be	given	approximately	in	130	to	140	words.
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પ્રશ્ન-11  ન્ા્ાવધશનોની વનમણકુનોમા ંન્ા્ાવધશનો ન્ા્ાવધશને પસદં (કનોલેજી્મ) કરે તે પધધવતમા ંગણુ-દનોષ 
રહલેા છે. વિિેચનાતમક મલૂ્ાકંન કરનો.

Q.-11	 	Judges	 select	 Judges	 System	 (Collegium)	 for	 the	 appointment	 of	 judges	 has	 both	merits	 and	
demerits.”	Critically	examine.

પ્રશ્ન-12  “રાજ્પાલનોએ જુદી જુદી પરીસસથવતઓમા ંએક સરખા વનણ્ણ્ લીધા છે અને એક સરખી પરીસસથવતમા ં
જુદા જુદા વનણ્ણ્નો લીધા છે.” ઉપરનોકત વિધાનના સદંભ્ણમા ંરાજ્નોમા ંરાજ્પાલની ભવૂમકાનુ ંપથૃક્કરણ 
કરનો.

Q.-12	 	“Governors	have	taken	decision	similarly	 in	dissimilar	circumstances	and	dissimilarly	 in	similar	
circumstances.”	Analyze	the	role	of	Governors	in	states	in	reference	to	the	above	statement.

પ્રશ્ન-13  “પ્રમાચણત અને વિશ્વસવન્ માહહતી (Data)નનો અભાિ જાહરે નીવત વનધા્ણરણ, અમલીકરણ અને 
અસરકારકતાને અસર કરે છે.” સમજાિનો.

Q.-13	 	“Lack	of	Valid	 and	Reliable	Data	Affect	 the	Formulation,	 Implementation	and	Effectiveness	of	
Public	Policies.”	Explain.

પ્રશ્ન-14  42મનો બધંારણી્ સધુારનો ‘નાના બધંારણ’ તરીકે જાણીતનો છે. આ સધુારાની ચચા્ણ કરનો અને તેની 
ભારતી્ રાજ્વ્િસથા પર પડેલી દુરનોગામી અસરનો િણ્ણિનો.

Q.-14	 	42nd	 Constitutional	 Amendment	 Act	 is	 famously	 called	 ‘Mini	 Constitution.’	 Discuss	 this	
amendment	and	describe	its	far	reaching	implications	on	the	Indian	Polity.

પ્રશ્ન-15  “કૌહટલ્નુ ંઅથ્ણશાસ્ત્ર - શાસન કલા, આવથથિક નીવતઓ તથા લશકરી વ્હૂ રચના પરનનો િાતા્ણલાપ છે.” 
સમકાલીન સદંભ્ણમા ંતેની  પ્રાસચંગકતા તપાસનો.

Q.-15	 	“Kautilya’s	 Artha	 Sashtra	 is	 Indian	 discourse	 on	 State	 Craft,	 Economic	 Policies	 and	 Military	
Strategy.”	Examine	its	relevance	in	the	present	context.

પ્રશ્ન-16  નાગરીક સેિાઓની તટસથતા, કા્દાના શાસનના વસધધાતંનોના પ્ર્નોગનો પર કેિી રીતે આધારીત છે, 
તેનુ ંવિિેચનાતમક મલૂ્ાકંન કરનો.

Q.-16	 	Critically	analyze	how	Civil	Service	Neutrality	is	founded	on	the	application	of	the	principles	of	
Rule	of	Law.

પ્રશ્ન-17  શુ ં 2014નનો વહીસલ બલનોઅર સરંક્ષણ અવધવન્મ નાગરીકનોના લાભ માટે આર.ટી.આઈ.ને સદૃુઢ 
બનાિિા મદદરૂપ થ્નો છે ? ચચા્ણ કરનો.

Q.-17	 	Has	the	Whistle	Blower	Protection	Act,	2014	helped	in	strengthening	the	R.T.I.	for	the	benefit	of	
citizens	?	Discuss.

પ્રશ્ન-18  “ડીજીટલ ઈનડી્ા ત્રણ ઘટકનો ધરાિે છે. - સરુચક્ષત અને સસથર ડીજીટલ માળખાનનો વિકાસ, સરકારી 
સેિાઓને ડીજીટલી પહોંચાડિી અને સાિ્ણવત્રક ડીજીટલ સાક્ષરતા.” ખલુાસાિાર સમજાિનો.

Q.-18	 	“Digital	 India	 consists	 of	 three	 components	 -	 the	 development	 of	 secure	 and	 stable	 digital	
infrastructure,	delivering	government	services	digitally	and	universal	digital	literacy.”	Elucidate.

પ્રશ્ન-19  સહાનભુતૂી અને આદરના ંગણુનો જાહરે સેિામા ં કેિી રીતે પ્રગટ થિા ંજનોઈએ ? ઉદાહરણનો સહહત 
સમજાિનો.

Q.-19	 	How	 should	 virtues	 of	 empathy	 and	 respect	 get	manifested	 in	 Public	 Service	 ?	 Explain	 with	
examples.

પ્રશ્ન-20  બીજા િહહિટી સધુારણા પચં દ્ારા ભલામણ કરા્ેલ જાહરે સેિા સહંહતાની મખુ્ વિશેષતાઓની 
ચચા્ણ કરનો.

Q.-20	 	Discuss	the	main	features	of	the	Public	Service	Code	as	recommended	by	the	2nd	Administrative	
Reforms	Commission.

પ્રશ્ન-21 શુ ં‘સઃુશાસન’ ‘નૈવતક શાસન’નુ ંસચૂક છે ? ઉદાહરણનો સહહત સમજાિનો.
Q.-21	 	Is	‘Good	Governance’	an	indicator	of	‘Ethical	Governance’?	Explain	with	examples.
પ્રશ્ન-22  ન્ાવ્ક સમીક્ષા, ન્ાવ્ક સહક્ર્તા અને ન્ાવ્ક અવતરેક િચચેનનો તફાિત ્નોગ્ ઉદાહરણનો સહહત 

જણાિનો.
Q.-22	 	Differentiate		Judicial	Review,	Judicial	Activism	and	Judicial	Overreach	with	suitable	examples.


