
રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગ  

એસાઇનમેન્ટ ના પ્રશ્નો  

SEM ESTER - I  

Core - 101 , રાજ્યશાસ્ત્રનો પરરચય - I 
 

1) રાજ્યશાસ્ત્રનો અર્થ અને તેન ું કાયથકે્ષત્ર જણાવો.  
2) રાજ્યશાસ્ત્રનો ઇતતહાસ તર્ા ભગૂોળ સારે્નો સુંબુંધ વણથવો.    
3) રાજ્યનો અર્થ જણાવી તેના તત્વો જણાવો. 
4) રાજ્યના મ ખ્ય કાયો જણાવો. 
5) બળનો તસદ્ાુંત વણથવો. 
6) સામાજજક કરારનો તસદ્ાુંત સમજાવો.  
7) સાવથભૌમત્વનો અર્થ સમજાવી તેના લક્ષણો જણાવો.  
8) ઓસ્ટટનનો સાવથભૌમત્વનો તસદ્ાુંત વણથવો.  

Core - 102 , સરકારી તુંત્રનો પરરચય - I  

1) બુંધારણનો અર્થ જણાવી આદશથ બુંધારણના લક્ષણો જણાવો.  
2) બુંધારણના પ્રકારો વણથવો.  
3) ધારાસભાન ું ઘડતર અને તેના કાયો અંગે ચચાથ કરો. 
4) કાયદા ઘડતરની પ્રરિયા વણથવો.  
5) કારોબારી એટલે શ ું? તેના પ્રકારો જણાવો. 
6) સુંસદીય કારોબારીના લક્ષણો જણાવો.  
7) ન્યાયતુંત્રનો અર્થ અને તેના કાયો જણાવો.  
8) અદાલતી સતમક્ષા અને ન્યાયતુંત્રની સરિયતા સમજાવો.  

  



 
 

Elective - 10૩ , રાજ્યશાસ્ત્રનો પરરચય - I 

1) રાજ્યશાસ્ત્રનો અર્થ અને તેન ું કાયથકે્ષત્ર જણાવો. 
2) રાજ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસન ું મહત્વ ટપષ્ટ કરો.  
3) રાજ્યનો અર્થ જણાવી તેના તત્વો જણાવો. 
4) રાજ્યના મ ખ્ય કયો જણાવો.  
5) સામાજજક કરારનો તસદ્ાુંત સમજાવો. 
6) ઉત્િાુંતતના તસદ્ાુંત અંગે સમજાવો.  
7) સાવથભૌમત્વનો અર્થ જણાવી તેના લક્ષણો જણાવો.   
8) સાવથભૌમત્વના પ્રકાર સમજાવો.  
 

Elective - 104 , સરકારી તુંત્રનો પરરચય - I  

1) બુંધારણનો અર્થ જણાવી લેખિત આલેખિત બુંધારણોનો ત  લનાત્મક અભ્યાસ ચચો. 
2) મોંટેટકેએ આપેલ બુંધારણોના વગીકરણના તસદ્ાુંત ઉપર તનબુંધ લિો. 
3) ધારાસભાન ું ઘડતર અને તેના કાયો અંગે ચચાથ કરો. 
4) ધારાસભાના પ્રકારો જણાવો.  
5) કારોબારી એટલે શ ું? તેના પ્રકારો જણાવો. 
6) પ્રમ િીય કારોબારીના લક્ષણો જણાવો.  
7) કાયદાના શાશનનો ખ્યાલ આપી ન્યાયતુંત્રની ટવતુંત્રતા અંગે સમજૂતી આપો.    
8) અદાલતી સતમક્ષા એટલે શ ું? ન્યાયતુંત્રની સરિયતા અંગે સમજૂતી આપો. 
 

 

 

 



 

 

Elective - 105 , રાજ્યશાસ્ત્રના મળૂભતૂ ખ્યાલો - I 

1) રાજ્યનો અર્થ સમજાવી તેન ું કાયથકે્ષત્ર ટપષ્ટ કરો.  
2) રાજ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસન ું મહત્વ સમજાવો.  
3) રાજ્યના મ ખ્ય તત્વો જણાવો.   
4) રાજ્ય અને સમાજ વચ્ચેનો તફાવત ટપષ્ટ કરો.  
5) સાવથભૌમત્વ એટલે શ ું? તેના પ્રકારો વણથવો. 
6) સાવથભૌમત્વના મ ખ્ય લક્ષણો સમજાવો. 
7) સમાનતાનો અર્થ સમજાવી રાજકીય સમાનતા અંગે ચચાથ કરો.  
8) સામાજજક સમાનતા અને આતર્િક સમાનતા તવશે તનબુંધ લિો. 

 

SEM ESTER - III 
 

Core - 201 , ભારતીય રાજકારણ - I 
 

1) ભારતીય બુંધારણ સભાની રચના અને બુંધારણન ું ઘડતર વણથવો.    
2) ભારતીય બુંધારણની તવતશષ્ટ લાક્ષખણક્તાઓ અંગે ચચાથ કરો. 
3) ભારતનાું બુંધારણમાું નાગરરકોને અપાયેલા મળૂભતૂ હક્કો અંગે સમજૂતી આપો.  
4) રાજનીતતના માગથદશથક તસદ્ાુંતો તવશે ચચાથ કરો..  
5)  ભારતીય સુંસદની રચના અને તેની સત્તાઓ વણથવો 
6) ભારતમાું રાષ્રપતતન ું ટર્ાન અને સત્તાઓ જણાવો . 
7) રાજ્યપાલન ું  ટર્ાન અને સત્તાઓ જણાવો.  
8) રાજ્ય ધારાસભાની રચના અને કાયો અંગે ચચાથ કરો. 



 

 

Core - 202 , રાજકીય તવચારધારાઓનો પરરચય 

 

1) તવચારસરણીનો અર્થ સમજાવી તેના તસદ્ાુંતોની ચચાથ કરો. 
2) તવચારસરણીન ું મહત્વ ટપષ્ટ કરો.  
3) વ્યક્ક્તવાદના લક્ષણો જણાવી તેની ટીકાત્મક નોંધ લિો. 
4) તીવ્ર વ્યક્ક્તવાદ પ્રમાણે રાજ્યની ભતૂમકા તપાસો. 
5) સમાજવાદના મ ખ્ય તસદ્ાુંતોની સતમક્ષા કરો 
6) સમાજવાદી તવચારધારના મ ખ્ય પરરણામોની ચચાથ કરો. 
7) માક્સે આપેલ વગથતવહીન સમાજના ખ્યાલ ઉપર તનબુંધ લિો  
8) કાલથમાકથસનો ઐતતહાતસક ભૌતતકવાદ સમજાવો..  
 

Core - 203 , લોકશાહીનાું પાયાના તસદ્ાુંત  
 

1) લોકશાહીનો અર્થ આપી તેના મલૂ્યોની ચચાથ કરો. 
2) પ્રત્યક્ષ લોકશાહીના સાધનો જણાવો.  
3) સરકારના શે્રષ્ઠ પ્રકાર તરીકે લોકશાહીન ું મલૂ્યાુંકન કરો. 
4) જીવન જીવવાની પદ્તત તરીકે લોકશાહીન ું મલૂ્યાુંકન કરો. 
5) આતર્િક લોકશાહી તવના રાજકીય લોકશાહી અધરૂી છે - સમજાવો. 
6) બહ મતી શાસનનો ખ્યાલ સમજાવી તેની મયાથદાઓ વણથવો. 
7) સરહષ્ણ તાના ખ્યાલને ટપષ્ટ કરો. 
8) કાયદાના શાસનનો ખ્યાલ સમજાવી તેની મયાથદાઓની ચચાથ કરો. 
 

 
 



 
 

Elective - 204 , ભારતીય રાજકારણ - I 
 

1) ભારતીય બુંધારણના આમ િની તવતશષ્ટતાઓ જણાવો.    
2) ભારતીય બુંધારણની તવતશષ્ટ લાક્ષખણક્તાઓ અંગે સમજૂતી આપો. 
3) ભારતીય બુંધારણદ્વારા નાગરરકોને અપાયેલા મળૂભતૂ હક્કો અંગે સમજૂતી આપો.  
4) મળૂભતૂ હક્કો અને રાજનીતતના માગથદશથક તસદ્ાુંતો વચ્ચેનો તફાવત જણાવો.  
5)  ભારતીય સુંસદના કાયો વણથવો.  
6) ભારતમાું પ્રધાનમુંત્રીન ું ટર્ાન અને સત્તાઓ જણાવો .  
7) રાજ્યના મ ખ્યમુંત્રીન ું  ટર્ાન અને સત્તાઓ જણાવો.  
8) સવોચ્ચ અદાલતન ું ટર્ાન અને સત્તાઓન ું વણથન કરો. 

 
Elective - 205 , રાજકીય તવચારધારાઓનો પરરચય   

 

1)"રાજ્યશાસ્ત્રને સમજવા માટે રાજકીય તવચારધારાઓનો અભ્યાસ અતનવાયથ છે"-આ તવધાન ચચો  
2) વ્યક્ક્તવાદન ું મહત્વ ટપષ્ટ કરી આ તવચારધારના લાભ ગેરલાભ જણાવો.   
3) તીવ્ર વ્યક્ક્તવાદ પ્રમાણે રાજ્યની ભતૂમકા તપાસો.  
4) સમાજવાદના મ ખ્ય તસદ્ાુંતોની સતમક્ષા કરો  
5) સમાજવાદી તવચારધારના મ ખ્ય પરરણામોની ચચાથ કરો.  
6) લોકશાહી સમાજવાદ તવશે નોંધ લિો. 
7) કાલથ માક્સથની દ્રસ્ષ્ટએ ઇતતહાસન ું ભૌતતકવાદી અર્થઘટન સમજાવો.   
8) કાલથ માકથસના વગથ - સુંઘર્થ ના તસદ્ાુંતન ું મલૂ્યાુંકન કરો. 
 

 

 



 

 

SEM ESTER - V 

Paper - 301 , આંતરરાષ્રીય સુંબુંધોનો પરરચય   
 

1) આંતરરાષ્રીય સુંબુંધોનો અર્થ અને તેન ું કાયથકે્ષત્ર જણાવો. 
2) આંતરરાષ્રીય રાજકારણ માટેનો વાટતવવાદી અખભગમ અંગે ચચાથ કરો.  
3) આંતરરાષ્રીય સત્તા એટલે શ ું? તેના તત્વો વણથવો.  
4) આંતરરાષ્રીય રાજકારણમાું સત્તાન ું સુંત  લન ટપષ્ટ કરો.  
5) શીત ય દ્નો અર્થ અને તેના તવતવધ તબક્કાઓની સમજૂતી આપો.  
6) આંતરરાષ્રીય ટતરે ઊભરતી નવી તવશ્વ વ્યવટર્ાન ું ટવરૂપ ટપષ્ટ કરો.  
7) સુંય ક્ત રાષ્ર સુંઘના ઉદે્દશયો જણાવો. 
8) આંતરરાષ્રીય ટતરે તવશ્વશાુંતતની જાળવણી માટેના  સુંય ક્ત રાષ્ર સુંઘના પ્રયત્નોની   
     ચચાથ કરો.  

 

Paper - 302 , જાહરે વહીવટનાું પાયાના તસદ્ાુંતો 
1)  જાહરે વહીવટ એટલે શ ું? તેન ું કાયથકે્ષત્ર ટપષ્ટ કરો.  
2) જાહરે વહીવટન ું મહત્વ જણાવો.  
3) વહીવટી સુંગઠનનો નો અર્થ જણાવી તેના મ ખ્ય તસદ્ાુંતોની ચચાથ કરો.  
4) જાહરે વહીવટના તસદ્ાુંતોની સતમક્ષા કરો. 
5) વહીવટી સુંગઠનમાું લાઇન અને ટટાફ એકમની ભતૂમકા ટપષ્ટ કરો.  
6) જાહરે કોપોરેશન અંગે સમજૂતી આપો.  
7) સનદી સેવાનો અર્થ અને તેના લક્ષણોની ચચાથ કરો.  
8) ભરતીનો અર્થ અને તેના પ્રકારોની ચચાથ કરો.  

 



 

 

 

Paper - 303 , ભારતીય રાજકીય ખચિંતકો - I 

1) આધ તનક ભારતીય રાજકીય ખચિંતન તવશે ચચાથ કરો. 
2) સમાજ સ ધારક તરીકે રાજા રામ મોહનરાયનો ફાળો વણથવો. 
3) ગોપાલ ક્રુષ્ણ ગોિલેનાું રાજકીય તવચારોની ચચાથ કરો. 
4) ગોપાલ ક્રુષ્ણ ગોિલેન ું આધ્યાજત્મક ખચિંતન વણથવો. 
5) લોકમાન્ય તતલકના ટવરાજ અંગેના તવચારોની ચચાથ કરો. 
6) નોંધ લિો : (1) ગણેશ ઉત્સવ (2) ગીતા રહટય  
7) રામ રાજ્ય અંગેના ગાુંધીજીના તવચારોની ચચાથ કરો. 
8) સત્ય અને અરહિંસા અંગે ગાુંધીજીના તવચારો જણાવો.  

 

Paper - 304 - B , આધ તનક બુંધારણો - I 

1) ખિટનનાું બુંધારણના તવતશષ્ટ લક્ષણોની ચચાથ કરો.  
2) ખિટનનાું સુંદભથમાું સુંસદીય સરકારના તસદ્ાુંતો ટપષ્ટ કરો.  
3) ખિટનમા રાજકીય પક્ષોન ું ટર્ાન અને ભતૂમકા ટપષ્ટ કરો.   
4) કાયદાન ું શાસન અને ન્યાયતુંત્ર અંગે ચચાથ કરો. 
5) ફ્ાુંસના બુંધારણના તવતશષ્ટ લક્ષણોની ચચાથ કરો. 
6) ફ્ાન્સની ધારાસભા : રાષ્રીય સભા અને સેનેટ તવરે્ જણાવો.  
7) ફ્ાન્સમાું રાષ્રપતતન ું ટર્ાન અને સત્તાઓન ું વણથન કરો.   
8) ફ્ાુંસના ન્યાયતુંત્ર અંગે ચચાથ કરો.  



 

 

Paper - 305 - A  ભારતમાું પુંચાયતી રાજ  

1) ભારતમાું ટર્ાતનક ટવસરકાર કે્ષતે્ર બલવુંતરાય મહતેા સતમતતની ભતૂમકા વણથવો.  
2) અશોક મહતેા સતમતત તવશે ચચાથ કરો.  
3) ગ્રામ પુંચાયતની રચના અને કાયો અંગે ચચાથ કરો.  
4) જજલ્લા પુંચાયતની રચના અને કાયો અંગે ચચાથ કરો. 
5) પુંચાયતી રાજમા રાજકીય પક્ષોની ભતૂમકાની અંગે ચચાથ કરો.  
6) રાજ્ય સરકાર અને પુંચાયતી રાજ વચ્ચેના સુંબુંધો અંગે સમજૂતી આપો.  
7) પુંચાયતી રાજ પર ગાુંધીજીના તવચારો અંગે સમજૂતી આપો.  
8) પુંચાયતી રાજની મ ખ્ય તસદ્ધદ્ઓની સતમક્ષા કરો. 

 

 

=========================  All The Best  ========================= 

 


