
 

એસાઇનમેન્ટ ના પ્રશ્નો  

SEM ESTER - II    

Core - 111 , રાજ્યશાસ્ત્રનો પરરચય - II 
 

1) સ્વતતં્રતાનો અર્થ અને તેના પ્રકારો જણાવો. 
2) સ્વતતં્રતા અને કાયદો. 
3) સમાનતાનો અર્થ સમજાવી સમાનતાના પ્રકારોની ચચાથ કરો.  
4) ન્યાયનો અર્થ અને ન્યાયન  ંમહત્વ સમજાવો  
5) હક્કોનો અર્થ અને હકકોન  ંમહત્વ સમજાવો.  
6) હક્કોના પ્રકારો સમજાવો.  
7) કાયદાનો અર્થ સમજાવી કાયદાના સ્ત્રોતો જણાવો.  
8) કાયદાની લાક્ષણણકતા જણાવી કાયદાના પ્રકારોની ચચાથ કરો.  
 

Core - 112 , સરકારી તતં્રનો પરરચય - II   

1) એકતતં્રી સરકારનો અર્થ જણાવી તેના ફાયદા ગેરફાયદા જણાવો.  
2) સમવાયતતં્રી સરકારનો અર્થ જણાવી તેના લક્ષણોની ચચાથ કરો.  
3) લોકશાહીનો અર્થ અને પ્રકારોની ચચાથ કરો. 
4) લોકશાહી અને સરમ ખત્યારશાહી વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરો.  
5) સ્ર્ાનીય સ્વશાસનની સરકારનો અર્થ , કાયો  અને મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.  
6) કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો.  
7) સયં ક્ત રાષ્ર સઘંની ઉત્પત્તિ અને ત્તવકાસ જણાવો.  
8) સયં ક્ત રાષ્ર સઘંની મ ખ્ય ત્તસદ્ધિઓ સમજાવો.  

  



 
 
 

Elective - 11૩ , રાજ્યશાસ્ત્રનો પરરચય - II 

1) સ્વતતં્રતા એટલે શ ?ં સ્વતતં્રતા અને કાયદાની ચચાથ કરો.  
2) સ્વતતં્રતાના પ્રકારો જણાવો.  
3) સમાનતાનો અર્થ સમજાવી સમાનતાના પ્રકારોની ચચાથ કરો.  
4) સ્વતતં્રતા અને સમાનતા અંગે સમજૂતી આપો.  
5) હક્કોનો અર્થ અને હકકોન  ંમહત્વ સમજાવો.  
6) ફરજ એટલે શ ?ં ફરજોના પ્રકારો જણાવો.  
7) કાયદાની વ્યાખ્યા આપી કાયદાની લાક્ષણણકતા સમજાવો.   
8) કાયદાના ઉદભવસ્ર્ાનોની ચચાથ કરો.  
 

Elective - 114 , સરકારી તતં્રનો પરરચય - II   

1) એકતતં્રી સરકારનો અર્થ જણાવી તેની લાક્ષણણક્તાઓ જણાવો. 
2) સમવાયતતં્રી સરકારનો અર્થ જણાવી તેના ફાયદા ગેરફાયદાઓની ચચાથ કરો. 
3) લોકશાહીનો અર્થ જણાવી તેના ફાયદા ગેરફાયદાઓની ચચાથ કરો. 
4) સરમ ખત્યારશાહીનો અર્થ અને કારણોની ચચાથ કરો.  
5) સ્ર્ાનીય સ્વશાસનની સરકારના ફાયદા ગેરફાયદાઓ સ્પષ્ટ કરો. 
6) સ્ર્ાનીય સ્વશાસનની સરકારનો અર્થ જણાવી કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો. 
7) સયં ક્ત રાષ્ર સઘંના મ ખ્ય અંગોની ચચાથ કરો.   
8) સયં ક્ત રાષ્ર સઘંની મ ખ્ય ત્તસદ્ધિઓ વણથવો.  

 

 

 



 

 

 

Elective - 115 , રાજ્યશાસ્ત્રના મળૂભતૂ ખ્યાલો - II 

1) સિાનો ખ્યાલ સમજાવી રાજકીય સિાના ત્તવત્તવધ અણભગમોની ચચાથ કરો.  
2) અત્તધકારરતા એટલે શ ?ં સિા અને અત્તધકારરતા ત્તવશે સમજાવો.  
3) સ્વતતં્રતાનો ખ્યાલ સમજાવી સ્વતતં્રતાના પ્રકારો જણાવો.   
4) સ્વતતં્રતાના રક્ષણ માટેની જોગવાઇઓ વણથવો.  
5) કાયદાની વ્યાખ્યા આપી કાયદા અને રૂરિ તર્ા કાયદા અને નીત્તત ત્તવશે સમજાવો. 
6) કાયદાન  ંશાસન ઍટલે શ  ં? ત્તવગતે સમજાવો. 
7) ન્યાયનો અર્થ સમજાવી ન્યાયના ત્તવત્તવધ પરરમાણોની ચચાથ કરો.  
8) ન્યાય અને સમાનતા - આ ખ્યાલને સ્પષ્ટ કરો.  

 

SEM ESTER - IV 
 

Core - 211 , ભારતીય રાજકારણ - II 
 

1) કેન્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના ધારાકીય સબંધંોની ત્તવસ્તારર્ી ચચાથ કરો.    
2) કેન્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના કારોબારી ત્તવષયક સિાની સમજૂતી આપો. 
3) બધંારણીય સસં્ર્ા તરીકે ચ ૂટંણી પચંની ભતૂ્તમકા અને મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.  
4) એટની જનરલ અને કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓરિટર જનરલ આ સસં્ર્ાની ભતૂ્તમકા અને અગત્ય સમજાવો. 

5) ભારતીય જનતા પાટી ની ત્તવચારસરણી સગંઠન અને ચ ૂટંણીગત દેખાવની ચચાથ કરો.  
6) કોઈપણ ચાર મ ખ્ય પ્રાદેત્તશક પક્ષોની ચચાથ કરો.    
7) ધમથ અને જ્ઞાત્તત એ ભારતીય રાજકારણ સામે કઈ રીતે પિકાર રૂપ સમસ્યા બની રહ ેછે?  
8) પ્રાતંવાદ અને અલગાવવાદ અંગે સત્તવસ્તારસમજૂતી આપો.  



 

 
Core - 212 , મ ખ્ય આધ ત્તનક રાજકીય ત્તવચારધારાઓ  

 

1)  ફસીવાદના લાભા -લાભ જણાવો .  

2) નાઝીવાદના ત્તસિાતંો વણથવો.  
3) આંતરરાષ્રીયવાદનો અર્થ સમજાવી તેના સહાયક પરરબળોની ત્તવસ્તતૃ ચચાથ કરો  . 
4) રાષ્રવાદના લક્ષણો જણાવો.  
5)  "અરાજકતાવાદ  "નો અર્થ  સમજાવી ત્તવચારસરણીને સ્પષ્ટ કરો . 
6) અરાજકતાવાદની ત્તવશેષતાઓ જણાવો.  
7) આધ ત્તનક સમયમા ં  "ગાધંીવાદ  "ની પ્રસ્ત  તતા ચચો     .  

8) સવોદયવાદ ત્તવષે સમજૂતી આપો.  
 

 
Core - 213  , લોકશાહી સરકાર : ત્તસિાતં અને વ્યવહાર 

 

1) સસંદીય સરકારમા ંધારાસભા અને કારોબારી વચ્ચેના સબંધંો સ્પષ્ટ કરો. 
2) પ્રમ ખીય સરકારમા ંધારાસભા અને કારોબારી વચ્ચેના સબંધંો સ્પષ્ટ કરો. 
3) રાજકીય પક્ષોનો અર્થ અને તેના કાયો જણાવો.  
4) ચ ૂટંણીન  ંમહત્વ સમજાવી તેના પ્રકારોની ચચાથ કરો.  
5) લોકમતનો અર્થ અને  તેન  ંઘિતર કરતા ંસાધનો વણથવો.    
6) મળૂભતૂ અત્તધકારોન  ંમહત્વ અને તેના રક્ષણની જોગવાઇઓ વણથવો.  
7) લોકશાહીના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.  
8) સરમ ખત્યારશાહીના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.  
 

 

 



 

 

 

Elective - 214 , ભારતીય રાજકારણ - II 
 

1) કેન્ર અને રાજ્ય વચ્ચેની કારોબારી ત્તવષયક સિાની સમજૂતી આપો.   
2) કેન્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના ધારાકીય સબંધંોની ત્તવસ્તારર્ી ચચાથ કરો.    
3) બધંારણીય સસં્ર્ા તરીકે નાણા પચંની ભતૂ્તમકા અને મહત્વ સ્પષ્ટ કરો.  
4) કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓરિટર જનરલ  ભતૂ્તમકા અને અગત્ય સમજાવો. 
5) કોંગે્રસ પક્ષની ત્તવચારસરણી અને ચ ૂટંણીગત દેખાવની ચચાથ કરો.  
6) કોઈપણ ચાર મ ખ્ય પ્રાદેત્તશક પક્ષોની ચચાથ કરો.    
7) ધમથ અને જ્ઞાત્તત એ ભારતીય રાજકારણ સામે કઈ રીતે પિકાર રૂપ સમસ્યા - ચચાથ કરો.   
8) પ્રાતંવાદ અંગે સત્તવસ્તાર સમજૂતી આપો. 

 
Elective - 215 , મ ખ્ય આધ ત્તનક રાજકીય ત્તવચારધારાઓ  

 

1) ત્તવચારસરણીનો અર્થ અને મહત્વ સમજાવો.  
2) નાઝીવાદન  ંટીકાત્મક પરીક્ષણ કરો.  
3) અરાજકતાવાદ ઍટલે શ  ં? સમજૂતી આપો.  
4) પ્ર ધોના ંઅરાજક્તાવાદની ચચાથ કરો.  
5) સત્યાગ્રહ અંગે ગાધંીજીના ત્તવચારોની ચચાથ કરો   

6) સવોદયવાદની ત્તવભાવના સમજાવી આધ ત્તનક સમયમા ંતેની યર્ાર્થતા ચચો.  
7) રાષ્રવાદ ઍટલે શ  ં? તેના સહાયક પરરબળોની ચચાથ કરો. 
8) આંતરરાષ્રીયવાદની સમજૂતી આપી તેની પ્રસ્ત  તતા જણાવો. 
 

 



 

 

SEM ESTER - VI 

Paper - 311 , આંતરરાષ્રીય રાજકારણના સાપં્રત પ્રશ્નો  
 

1) સિાની સમત  લાનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરી આધ ત્તનક સમયમા ંતેની પ્રસ્ત  તતા જણાવો. 
2) ગ્લોબલ વોત્તમિંગ એટલે શ ?ં તેના માટેના જવાબદાર કારણો જણાવો.  
3) પયાથવરણની સ રક્ષા માટેના ઉપાયોનીચચાથ કરો.  
4) ત્તવકત્તસત રાષ્રની સકંલ્પના સ્પષ્ટ કરો.  
5) ત્તવકાસશીલ તેમજ અલ્પ ત્તવકત્તસત રાષ્રોની સમસ્યાઓની સમજૂતી આપો.  
6) ત્રાસવાદ એટલે શ ?ં તે એક સળગતી વૈત્તિક સમસ્યા કઈ રીતે સાબીત ર્ઈ છે? 

7) ત્તન:શસ્ત્રીકરણ અંગે સમજૂતી આપો.  
8) આંતરરાષ્રીય સ્તરે ત્તવિશાતં્તતની જાળવણી માટેના પ્રયત્નોની ચચાથ કરો.  

Paper - 312 , જાહરેનીત્તત અને જાહરે વહીવટ 

1) આયોજનનો અર્થ અને તેના પ્રકારોની ચચાથ કરો.  
2) અંદાજપત્ર એટલે શ ?ં ભારતમા ંઅંદાજપત્ર ઘિતરની પ્રરિયા જણાવો.  
3) સચંાલનનો અર્થ જણાવી તેના મ ખ્ય ત્તસિાંતોની ચચાથ કરો.  
4) ભારતમા ંજાહરે વહીવટ ઉપર ધારાસભા અને કારોબારી કઈ રીતે ત્તનયતં્રણ રાખે છે?  
5) સચંાલનનો અર્થ જણાવી તેના મ ખ્ય ત્તસિાંતોની ચચાથ કરો.  
6) વહીવટ ઉપર ન્યાત્તયક તેમજ જાહરે અંક શની સમજૂતી આપો.  
7) રાજ્યની કેટલીક કલ્યાણકારી પ્રવતૃ્તિઓ અંગે ચચાથ કરો.  
8) જાહરે વહીવટમા ંત્તનરીક્ષણ અને ત્તનયતં્રણન  ંમહત્વ સમજાવો.  

 

 



 

 

Paper - 313 , ભારતીય રાજકીય ણચિંતકો - II 

1) જવાહરલાલ નહરેૂના ત્તવદેશનીત્તત અંગેના ત્તવચારો સમજાવો.  
2) નોંધ લખો : 1. પચંશીલના ત્તસિાતંો.  
    2. નહરેૂના આત્તર્િક ત્તવચારો.  
3) નવમાનવવાદ.  
4) એમ.એન.રોયના રાજકીય ત્તવચારોની ચચાથ કરો. 
5) િો. રામમનોહર લોહીયાના સમાજવાદી ત્તવચારો જણાવો.  
6) િો. આંબેિકરના સામાજજક ત્તવચારો જણાવો.  
7) િો. આંબેિકરનો બધંારણ ઘિતરમા ંફાળો વણથવો.  
8) ત્તવનોબા ભાવેના સવોદય અંગેના ત્તવચારો જણાવો.  

Paper - 314 - B  આધ ત્તનક બધંારણો - II 

1) અમેરરકન બધંારણના ત્તવત્તશષ્ટ લક્ષણોની ચચાથ કરો.  
2) અમેરરકન બધંારણના સદંભથમા ંસિા ત્તવશ્લેષણના ત્તસિાંતન  ંમલૂ્યાકંન કરો.  
3) અમેરરકન કોંગે્રસની રચના અને તેન  ંઅત્તધકાર કે્ષત્ર જણાવો.  
4) અમેરરકન રાજકીય પક્ષોની સમાજ આપી સ્વરૂપ અને સગંઠન ત્તવષે ચચાથ કરો. 
5) સ્સ્વટઝરલેંિના બધંારણના ત્તવશેષ લક્ષણોની ચચાથ કરો. 
6) સમવાયી પરરષદની રચના એને તેની સિાઓ જણાવો.  
7) સ્સ્વટઝરલેંિના સમવાય તતં્ર ઉપર ત્તનબધં લખો.  
8) સ્સ્વટઝરલેંિની રાજકીય પરરષદની રચના સમજાવી કયો જણાવો.  

 

 



 

 

Paper - 315 - A , ભારતમા ંસહરેી સ્ર્ાત્તનક સ્વશાસનની સરકાર 

1) ભારતમા ંસ્ર્ાત્તનક સ્વસરકારન  ંમહત્વ અને કાયથકે્ષત્ર જણાવો.  
2) સ્ર્ાનીય સ્વશાસનની સરકારનો અર્થ જણાવી ણિરટશ રાજર્ી તેના ત્તવકાસની ચચાથ કરો.  
3) નગરપાણલકાના આવક અને ખચથના સ્ત્રોતોની ટીકાત્મક  ચચાથ કરો.  
4) પ્રમ ખ , ઉપપ્રમ ખ અને કાઉસ્ન્સલસથની સિા ત્તવશે નોંધ લખો.  
5) શહરેી સ્ર્ાનીય સ્વશાસનમા ંરાજકીય પક્ષોની ભતૂ્તમકાની અંગે ચચાથ કરો.  
6) શહરેી સ્ર્ાનીય સ્વશાસનની મ ખ્ય સમસ્યાઓ અને તેના ઉકેલ અંગે સમજૂતી આપો.  
7) રાજ્ય સરકાર તર્ા શહરેની સ્ર્ાત્તનક સરકાર વચ્ચેના સબંધંોની સમજૂતી આપો.  
8) મ્પ્ટય ત્તનત્તસપલ કોપોરેશન (નગર ત્તનગમ) ના કાયોની સત્તમક્ષા કરો. 

 

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

 

 


