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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk
sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku
ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt
MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke
Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke
fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke
ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke
ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt
{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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:

અભ્માસક્રભન ું નાભ
ાઠ્યક્રભન ું નાભ

:

એપ.વામ.ફી.એ.
સયકાયી તુંત્રવ્મવસ્થા

LkkUÄýeLktçkh :

yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :

Lkk{ :

yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :

MkhLkk{wt :

{kuçkkE÷ Lktçkh :
E-{uE÷ :

rðãkÚkeoLke Mkne :
íkkhe¾ :
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કર ગણ-30
વિભાગ-ક
(1)

ઉત્તીણણ થવાન ું ધોયણ : 11ગણ
નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.

(8X1=8)

સયકાયનાું મખ્મ ત્રણ અંગો વવગતવાય સભજાવો.
અથવા

(1)

યાષ્ટ્રવાદની વ્માખ્મા આી તેનાું પ્રકાયોની ચચાણ કયો.

વિભાગ-ખ નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.(ગમે તે બે) (4X2=8)
(1)

ત્રીજા વવશ્વનાું દે શોભાું રોકશાહીની સભસ્મા વણણવો.

(2)

સભવામતુંત્ર એટરે શ ું ? તેની રાક્ષણણકતાઓ વણણવો.

(3)

સુંસદીમ સયકાય એટરે શ ું ? સુંસદીમ સયકાયનો વવકાસ આરેખો.

વિભાગ-ગ આશરે 300 શબ્દોમાાં નોંધ ખો.(ગમે તે ત્રણ)
(1) રોકશાહીનાું વસદ્ાુંતો
(2)

એકતુંત્રી સયકાયની રાક્ષણણકતાઓ

(3) યાજ્મનાું કામો વવષે વ્મક્તતવાદી વસદ્ાુંતનાું ગણ દોષ
(4) ધભણવનયેક્ષતા
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(3X3=9)

વિભાગ-ઘ

ખાી જગ્યા પ ૂરો.

(0.5X10=5)

(1) __________ દે શે સુંસદીમ પ્રકાયની સયકાયનો સ્વીકાય કમો નથી.
(2) સુંસદીમ સયકાયભાું ધાયાસબા __________ ને જવાફદાય છે .
(3) __________ નાું ભત અનસાય યાજ્મ અંતે પ્રબાવક વગોનાું હહતોન ું યક્ષણ કયે છે .
(4) સયકાયનાું અંગો ________ , કાયોફાયી અને ન્મામતુંત્ર છે .
(5) સત્તાન ું વવકેન્રીકયણ __________ સયકાયન ું રક્ષણ છે .
(6) વડાપ્રધાનની શ્રેષ્ટ્ઠ્તાએ ________ સયકાયન ું મખ્મ રક્ષણ છે .
(7) __________ એ સત્તાવવષ્ટ્રેષણનો વસદ્ાુંત આપ્મો.
(8) __________ સદીભાું સવણસત્તાવાદનો ઉદમ થમો.
(9) “યાજકીમ વપાદાયી યાષ્ટ્ર તયપ હોવાન ું અનબવવ ું તેવા પ્રકાયની ભાનવસક અવસ્થા”
યાષ્ટ્રવાદની આ વ્માખ્મા __________ એ આી.
(10) ________ પ્રકાયની સયકાયભાું કાયોફાયી ધાયાસબાને જવાફદાય નથી.
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