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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. ડિસેમબર 2018મા ંકયા કારણનોસર અને કા ંસયંકુ્ત રાષ્ટ્નોના મહાસચિિ એન્નોનીયનો ગુ્ રરેસ દ્ારા 

એક ભાર્તીય મડહલાની ભવૂમકાની પ્રશસંા કરિામા ંઆિી ? સચંષિપ્તમા ંજિાબ આપનો.
Q.1.	 For	which	cause	and	where,	the	role	of	on	Indian	lady	was	lauded	by	the	United	Nations	Secretary	

General,	Antonio	Guterres	in	December	2018	?	Reply	in	brief.
પ્રશ્ન.2. “બહૃદ સપંક્ક  યનોજના” શુ ંછે ? ્ેતના મહતિની િિા્ક કરનો.
Q.2.	 What	is	“Brihad	Sampark	Yojana”	?	Discuss	its	importance	?
પ્રશ્ન.3. ય.ુએસ.એ.ના સદંભ્કમા ં“ગિન્કમેન્ શ્િાઉન”નનો અથ્ક શુ ંથાય છે ? ્તાજે્તરના શ્િાઉનનુ ંકારણ 

અને ્ેતની અસરનો જણાિનો.
Q.3.	 What	is	meant	by	“Government	Shutdown”	in	context	of	USA	?	Write	the	recent	reason	for	the	

shutdown	and	its	impacts.
પ્રશ્ન.4. આવથથિક વિકાસનુ ંકયુ ંપડરમાણ િધારે સારંુ છે, કુલ ઘરેલ ુઉતપાદન (GDP) કે કુલ મલૂયિધ્કન (GVA) 

? શા મા્ે ?
Q.4.	 Which	is	better	parameter	of	economic		development,	Gross	Domestic	Production	(GDP)	or	Gross	

Value	Added	(GVA)	?	Why	?
પ્રશ્ન.5.	 રોજગાર	સ્થિતિ્થિાપકિા	(Employment	Elasticity)	સકં્ષિપિમા	ંસમજાવો.
Q.5.	 Explain	Employment	Elasticity	in	brief.
પ્રશ્ન.6. ખાદ્ય પયા્કપ્ત્તા (Food Self Sufficiency) અને ખાદ્ય સરુષિા (Food Security) િચિેનનો ભેદ જણાિનો.
Q.6.	 Distinguish	between	Food	Self	Sufficiency	and	Food	Security.
પ્રશ્ન.7. બેંકમા ંગ્ાહક સેિાઓ મા્ેની એમ. દામનોદરન સવમવ્તની ભલામણનોની મખુય વિશેષ્તાઓ સમજાિનો.
Q.7.	 Explain	the	salient	features	of	M.	Damodaran	Committee	recommendations	on	customer	services	

in	banks.
પ્રશ્ન.8. માનનીય િિાપ્રધાનશ્ી નરેનદ્ર મનોદી દ્ારા ઓગષ્્ 2018મા ંશરૂ કરિામા ંઆિેલા “PARIVESH” - 

પનો ્્કલ ઉપર સચંષિપ્ત નોંધ લખનો.
Q.8.	 Write	a	brief	note	on	“PARIVESH”	-	a	portal	launched	by	the	Hon’ble	Prime	Minister	Shri	Narendra	

Modi	in	August,	2018.
પ્રશ્ન.9.	 H1N1	શુ	ંછે	?	િેના	ંતનવારક	પગલાઓં	સચૂવો.
Q.9.	 What	is	H1N1	?	Suggest	its	preventive	measures.
પ્રશ્ન.10. ગજુરા્ત સરકાર દ્ારા શરૂ કરિામા ંઆિેલી સ્ા ્્ક -અપ/ઈનનોિેશન નીવ્તની મખુય તવશષેિાઓની	ચચાચા	

કરો.
Q.10.	 Discuss	the	salient	features	of	Start-up/Innovation	policy	launched	by	the	Government	of	Gujarat.

વિભાગ - B
(1) પશ્નક્રમાકં  11 થી 22.
(2) નીિેના 12 પૈકી ગમે ્ેત 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે. ફક્ત પ્રથમ 10 લખાયેલા ંપ્રશ્નનો જ ધયાને 

લેિામા ંઆિશે.
(3) દરેક પ્રશ્નના 10 ગણુ છે.
(4) જિાબ આશરે 130 થી 140 શબદનોમા ંલખિાના છે.
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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.
પ્રશ્ન.11. નાગડરક સેિાઓની ફરજના સદંભ્કમા ં“ધ રાઈ્ ટુ િીસકનેક્” ખરિાના ઉદે્શયનોને વિિેિનાતમક રી્ેત 

િકાસનો.
Q.11.	 Critically	examine	the	objectives	of	“The	Right	to	Disconnect”	bill	in	reference	to	the	obligation	of	

Civic	Services.
પ્રશ્ન.12. 24મી કનોનફરનસ ઓફ પા્ટીઝ (COP24) ઉપર સચંષિપ્ત નોંધ લખનો અને આ પરવષદમા ંભાર્ત દ્ારા 

રજૂ કરિામા ંઆિેલા ંમદુ્ાઓ ખલુાસાિાર સમજાિનો.
Q.12.	 Write	a	brief	note	on	the	24th	Conference	of	Parties	(COP24)	and	elucidate	the	points	made	by	

India	at	this	conference.
પ્રશ્ન.13. ્તાજે્તરમા ંનામકરણ કરિામા ંઆિેલી “મેઘાલયન - ધ નય ુજીઓલનોજીકલ એજ” - નુ ંિણ્કન કરનો.
Q.13.	 Describe	the	recently	named	“Meghalayan	-	The	New	Geological	Age”.
પ્રશ્ન.14. 103મનો બધંારણીય સધુારા અવધવનયમ, 2018 આપણા ંસમાજમા ંસામાજજક એક્તા અને સસુિંાદી્તાની 

ભાિનાને િેગ આપશે. વિિેિનાતમક મલૂયાકંન કરનો.
Q.14.	 The	103rd	Constitutional	Amendment	Act,	2018	would	boost	the	spirit	of	social	integration	and	

harmony	in	our	society	.	Critically	evaluate.
પ્રશ્ન.15. ભાર્તીય કરમાળખામા ંઆં્તરષેિવરિય અસમતલુાઓ ધયાને લે્તા,ં ખે્તીની આિકને કરપારિ કરિી 

જનોઈએ કે નહીં ્ેત િકાસનો.
Q.15.	 In	view	of	Inter	Sectoral	Imbalances	in	Indian	tax	structure,	examine	whether	agriculture	income	

should	be	taxed	or	not.
પ્રશ્ન.16. િાલ ુ્ેતમજ મિૂી ખા્તામા ંભાર્તીય રૂપીયાના રૂપા્ંતરણ (Convertibility) અંગેની ભાર્તીય નીવ્તની 

િિા્ક કરનો.
Q.16.	 Discuss	India’s	policy	on	convertibility	of	Indian	rupee	on	current	as	well	as	capital	account.
પ્રશ્ન.17. ભાર્તમા ંજમીન સપંાદનની મખુય સમસયાઓ કઈ છે ? પ્રિ્ત્કમાન કાયદાકીય માળખા વિશે િિા્ક 

કરનો અને ્ેત આ સમસયાઓનુ ંવનરાકરણ કે્લા ંઅંશે કરે છે ?
Q.17.	 Which	are	the	major	problem	of	land	acquisition	in	India	?	Discuss	the	prevailing	legal	framework	

and	how	far	does	it	address	these	problems	?
પ્રશ્ન.18. િષ્ક 2018-21 મા્ેની ભાર્તની દેિા ંસિંાલન વયહૂરિનાની વિિેિનાતમક િકાસણી કરનો ્ેતમજ 

સિ્તરંિ જાહરે દેવુ ંસિંાલન એજનસી (PDMA) ના ખયાલ ઉપર ડ્પપણી કરનો.
Q.18.	 Critically	examine	Debt	Management	Strategy	of	India	for	the	year	2018-21	and	comment	on	the	

concept	of	independent	Public	Debt	Management	Agency	(PDMA).
પ્રશ્ન-19 ભાર્ત સરકારના વિજ્ાન અને ્ેકનનોલનોજી ખા્તાની પહલે, વમશન eco Next ઉપર નોંધ લખનો.
Q.-19	 Write	a	note	on	Mission	eco	Next,	an	 initiative	of	 the	Department	of	Science	and	Technology,	

Government	of	India.
પ્રશ્ન.20. “ને્ નયટુ્ાલી્ી” એ્લે શુ ં? ને્ નયટુ્ાલી્ી બાબ્ેત ટ્ાઈ (TRAI) દ્ારા કરિામા ંઆિેલી ભલામણનોની 

મખુય બાબ્તનો િિચો.
Q.20.	 What	is	“Net	Neutrality”	?	Discuss	the	key	highlights	of	the	recommendations	made	by	TRAI	on	

Net	Neutrality.
પ્રશ્ન.21. “આ્ટીફીશીયલ ઈન્ેલીજનસનનો ઉદભિ આપણી સભય્તાના ઇવ્તહાસમા ંસૌથી ખરાબ ઘ્ના હનોઈ 

શકે.” સ્ીફન હનોકીંગસસ્ દ્ારા કરિામા ંઆિેલા આ વિધાન પરતિે ્તમારા પ્રવ્તભાિનો જણાિનો.
Q.21.	 “The	emergence		of	Artificial	Intelligence	could	be	the	worst	event	in	the	history	of	our	civilization.”	

Reflect	your	views	on	this	statement	made	by	Stephen	Hawkings.
પ્રશ્ન.22. અિકાશ ્ેકનનોલનોજીના માધયમથી રાષ્ટ્ના વિકાસમા ં કાય્કર્ત, ઈસરનો (ISRO) દ્ારા સફળ્તાપિૂ્કક 

કરિામા ંઆિેલા ંમખુય પ્રશેપણનો (launches) ્ેતની ઉપયનોગી્તા સહ િિા્ક કરનો.
Q.22.	 Discuss	 the	 important	 successful	 launches	made	by	 ISRO,	 along	with	 its	 usefulness,	 that	have	

harnessed	space	technology	for	national	development.


