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વિષય કોડ : STM-1 (િર્ણનાત્મક)
ગજુરાતી (મખુય પરીક્ા)

    સ્મય : 3 કલાક        ્માધય્મ : ગજુરાતી        ગરુ-100
પ્રશ્ન-1. ત્રર પૈકી કોઈ પર એક વિષય પર 250થી 300 શબ્ો્મા ંવનબધં લખો.
 (અ) ્મહા્મારીના સ્મય્મા ંપ્રજાની સામહૂહક જિાબ્ારી
 (બ) ઇ-કો્મસ્ણના ફાય્ા અને ગેરફાય્ા
 (ક) ફરત ુ ંપસુતકાલય - લાભાલાભ

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 15

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન-2. નીચેની બે પૈકી એક કાવયપકં્તનો વિચારવિસતાર આશરે 100 શબ્ો્મા ંકરો.
 (અ) ્પ્ણર્મા ંજોઉં છં એ ્મારંુ પ્રવતબબંબ છે, હું નથી:
  પર હું તો છેતરાઈને પર કેિો હરખાઉં છં! – રિીન્દ્રનાથ ટાગોર
 (બ) પતબંગયુ ંપોતાની આિર્ા ્મહહનાઓ્મા ંનહીં, ક્રો્મા ંસ્માિી ્ે છે –
  અને છતાયં તેને સ્મયનો તોટો નથી! – રિીન્દ્રનાથ ટાગોર

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન-3. નીચે આપેલા 191 શબ્ોના ગદ્યખડંનો 1/3 ભાગ (64 શબ્ો)્મા ંસકેં્પ કરો.
  પોતાનો સાચો પહરચય પા્મિો એ સહજ નથી. વિધાતાએ જો ્મારંુ આયષુય ્ ીર્ણ ન કયુું હોત તો ્મારા 

સબંધેં સપષટ ખયાલ પા્મિાનુ ંપર ન બની શકુ ંહોત. જીિનના એ ્ીર્ણ ચક્રપથની પ્ર્બક્રા કરતા ં
કરતા ંઆજે વિ્ાયની િેળાએ એ ચક્રને જયારે સ્મગ્ર રીતે જોઈ શકંુ છં તયારે એક િાત ્મને સ્મજાય 
છે કે ્મારા પહરચય્મા ંહું કવિ છં એ વસિાય બીજુ ંકશુ ંકહિેાનુ ંનથી. હું તતતિજ્ાની, શાસ્ત્રજ્ાની, ગરુુ કે 
નેતા નથી. ્માનિને ગમય સથાને પહોંચાડિાનો ્ાિો અ્ેમ કરતા નથી. પવથકોની યાત્રાના સહચારી 
બનવુ ંએ જ અ્મારંુ કા્મ. ્માગ્ણની બને્ બાજુએ જે છાયા, હહરયાળીનુ ંજે ઐશ્વય્ણ, જે ફૂલપાં્ ડા,ં પખંીના ં
ગીત – એ રસના ંભોજય્મા ંઅભાિ પરૂ્ણ કરિા અ્ેમ અહીં આિીએ છીએ. બસ, આ જ અ્મારો પહરચય. 

  જે લોકો શખંરટંા િગાડીને ્મને ઉચચાસને બેસાડિા ઇચછે છે તે્મને હું કહું છં કે હું તો નીચલુ ંસથાન 
લઈને જ જન્મયો છં. વધૃધના કે પ્રમખુના સથાને બેસિાના કત્ણવય્માથંી ર્મતના ઉસતા્ે ્મને મકુ્ત 
આપી છે. આ ધળૂ, ્માટી, રાસ ને િનસપવત ઔષવધ – એ બધા ંિચચે હું ્મારંુ હૃ્ય બબછાિી જાઉં 
છં. જેઓ ્માટીના ખોળાની પાસે છે, જેઓ ્માટીને હાથે ઊછયા્ણ છે, જેઓએ ્માટી્મા ંજ ઘ ૂટંબરયા ંકરી 
આખરે ્માટી્મા ંજ વિશ્ા્મ લીધો છે તે સૌનો હું વ્મત્ર છં. હું કવિ છં. 

- રિીન્દ્રનાથ ટાગોર
અનિુા્ – સરેુશ જોષી

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન-4. આપેલા ગદ્યખડંના આધારે પછેૂલા પ્રશ્નોના જિાબ લખો.
  ્મારંુ સા્માન્યતિ
  શરીરની િરરાગીઓ પરૂી કરિા્મા ંહું લગીરે કસર કરતો નથી. પરંત,ુ સ્મજી-વિચારીને જીિનનો જે 

્માગ્ણ ્મેં અપનાવયો છે તેને જોતા ંશરીરને બહ ુઆરા્મવપ્રય બનિા ્ેિાય તે્મ નથી. પોતાની પથારી 
ઉપાડી વયિકસથત ગોઠિી મકૂી ્ેિી, ધોવતયુ,ં ઝભભો, ટુિાલ, રૂ્માલ અને ઠંડીના હ્િસો્મા ં્મોજાં 
ધોિા,ં જોડાને પૉબલશ કરવુ,ં િાસર ્માજંિા ંિગેરે નાના્ંમોટા ંકા્મોનો ્મને ્મહાિરો થઈ ગયો છે. 
અઠિાહડયા્મા ંએક-બે િાર ઓઢિા-પાથરિાના ંકપડા ંપર ધોઈ લઉં છં. ધોબીને કપડા ંઆપિા ં્મને 
ગ્મતુ ંનથી, િળી એટલુ ં્મારંુ ગજુ ંપર નથી. તેથી પગે ચાલિાના ં્મારા ંઆનં્  અને શાન પર હું 
છોડિા તૈયાર નથી. જીિનની જે ્મયા્ણ્ાઓનો વિચારપિૂ્ણક સિીકાર કયયો, તેની અં્ર શરીર રહ ેએ 
્માટે ્મારો પ્રયતન રહ ેછે. ખાવુ-ંપીવુ ંિગેરે પર એ જ ગરતરીથી કાબ ૂરાખુ ંછં. હા, ્ેહ-પીડન ક્ારેય 
નહીં કરંુ. પરંત ુએટલુ ંધયાન જરૂર રાખુ ંછં કે એને જે સખુ આપિાનુ ં્મારંુ ગજુ ંનથી તે સખુની એને 
આ્ત ન પડિી જોઈએ.

  ્મારંુ જે સા્માન્યતિ છે તે સિેચછાથી સિીકારાયેલુ ંઅને નભાિાયેલુ ંછે. એ કોઈ લાચારીનુ ંપહરરા્મ 
નથી. તેથી ્મારી ્હરદ્રતા્મા ં્ીનતાનો છાટંો પર નથી. િળી કોઈ સસંથા, સપં્ર્ાય, હક્ૂમત િગેરેની 
પ્િી ્મારા વયક્તતિને ચોંટેલી નથી; ્માટે ્મારી ગરતરી સા્માન્ય ્મારસો્મા ંજ થિી જોઈએ. 
સા્માન્ય ્મારસ તેજસિી તથા સા્મરય્ણિાન બનશે તો જ લોકસત્ાનો પાયો ્મજબતૂ નાખી શકાશે, 
બીજી કોઈ રીતે નહીં. 
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  ્મારે ્મન ્મનષુયનો સનેહ અમતૃથીયે અ્કો જીિન્ાયી અને અર્મોલ છે. એને પા્મિાનો ્મારો 
પ્રયતન હોય છે. અધ્મ અને અપરાધી વયક્તનો સનેહ પર અધ્મ અથિા તરછોડિા યોગય નથી. 
કેટલાક લોકોનો સનેહ વિકાર અથિા બીજા કોઈ હતેથુી ખરડાયેલો હોય છે, પરંત ુએ્મના વિકાર 
અને સિાથથીપરાનો દૃઢતાથી પ્રવતકાર કરતા ંકરતા ંહું એ્મના સનેહનો સગં્રહ કરિા પ્રયતન કરંુ છં. 
કોઈની પર અશભુ ્મનોવવૃત્, દુષટ પ્રવવૃત્ અથિા દુષક્મ્ણને ઉતે્જન ન ્મળે એટલી સાિધાની હું ્મારા 
વનરપેક્ સનેહ્મા ંરાખી શકંુ તો ્મારંુ કા્મ પરંુૂ થાય. 

- ્ા્ા ધ્મા્ણવધકારી (‘ભવૂ્મપતુ્ર’ ્શિાહરક : 1978)
 પ્રશ્નો:
 1. લેખકનો શરીર વિશેનો ખયાલ કેિો છે?
 2. લેખક પોતાની ્હરદ્રતા વિશે શુ ં્માને છે? 
 3. લેખકના ્મતે લોકસત્ાનો પાયો ્મજબતૂ કેિી રીતે કરી શકાય?
 4. લેખકના જીિન્મા ંસૌથી મલૂયિાન શુ ંજરાય છે?
 5. લેખકની સનેહ વિશેની હફલસફૂી શુ ંછે?

પ્રશ્ન-5. પ્રચાર ્માધય્મો ્માટે 150 શબ્ો્મા ંવનિે્ન તૈયાર કરો.
  ત્ેમ અ બ ક શહરેના પોબલસ કવ્મશ્નરશ્ી તરીકે જનતા કફ્ફુ્ણના અ્મલની સચૂના આપતુ ં પ્રચાર 

્માધય્મો ્માટેનુ ંવનિે્ન તૈયાર કરો.

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 05

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન-6. પત્ર 100 શબ્ો્મા ંતૈયાર કરો.
  ક ખ ગ કૉલેજ્મા ંવિશ્વ હહન્્ી હ્િસની ઉજિરી કરિા્મા ંઆિી. કૉલેજના વિદ્યાથથી તરીકે ત્ેમ એ્મા ં

સહભાગી થયા. આ ઉજિરીના અનભુિને િર્ણિતો પત્ર ત્મારા વ્મત્રને લખો.

પ્રશ્ન-7. ચચા્ણપત્ર 200 શબ્ો્મા ંતૈયાર કરો.
 ભારતીય સસં્્મા ં્મહહલા આરક્રનો કાય્ો અ્મલ્મા ંલાિિાથી થનાર લાભ અને ગેરલાભની 

છરાિટ કરત ુ ંચચા્ણપત્ર ત થ ્ સા્મવયકના તતં્રીશ્ીને ્મોકલી આપો.

પ્રશ્ન-8. અહિેાલ 200 શબ્ો્મા ંતૈયાર કરો.
 ત્ેમ લીધેલી સટેચય ુઑફ યવુનટી અને એની આસપાસ વિકસાિેલા ંર્મરીય આકષ્ણક સથળોની મલુાકાત 

વિશે અહિેાલ તૈયાર કરો.
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્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

્ેમ��ેલ ગરુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુર / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન-9. નીચેના અંગે્રજી લખારનો ગજુરાતી્મા ંઅનિુા્ કરો.
 I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor 

having his lips dripping with the words of interposition and nullification - one day right 
there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white 
boys and white girls as sisters and brothers.

 I have a dream today.
 I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain 

shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will 
be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it 
together.

 This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith we 
will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we 
will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of 
brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle 
together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be 
free one day.

- Martin Luther King Jr.
(“I have a dream”, 1963)

પ્રશ્ન-10. ગજુરાતી વયાકરરના નીચેના ્સ પ્રશ્નોના જિાબ આપો.
 (1) રૂહઢપ્રયોગોનો અથ્ણ આપીને િાક્્મા ંપ્રયોગ કરો.
  (અ) અિસરે ્મોતી ભરડિાં
  (બ) કાનખજૂરાનો પગ ભાગંિો

 (2) કહિેતોનો અથ્ણ આપો.
  (અ) આંગળી સજૂે થાભંલો ન થાય
  (બ) કતૂરા બબલાડાનો ્ેમળ

 (3) સ્માસનો વિગ્રહ કરીને ઓળખાિો.
  (અ) લઘરેુખા
  (બ) એકબચત્

 (4) છં્ ઓળખાિો.
  (અ) ક્ી ્મારી પાસે િનિન તરા હોત કુસ્ુમો
  (બ) આંસનુા પડ્ા િતી નયન તો ્મારા ંથયા આંધળા.

 (5) અલકંાર ઓળખાિો.
  (અ) તયા ંતો પેલી ચપળ ્ીસતી િા્ળી જાય ચાલી.
  (બ) હું ્માનિી ્માનિ થાઉં તો રણુ.ં

 (6) શબ્સમહૂ ્માટે એક શબ્ આપો.
  (અ) ખબૂ બોલ બોલ કરે તે વયક્ત
  (બ) જારિાની ઇચછા ધરાિનાર
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 (7) નીચેના શબ્ોની જોડરી સધુારો.
  (અ) મહૂત્મી્મ
  (બ) શખંીની

 (8) નીચેનુ ંિાક્ સધુારીને સાચુ ંલખો.
  બધા ઈંહદ્રયો્મા ંજજભનુ ંસથાન િીવશષટ છે.

 (9) સવંધ વિશે સચૂના મજુબ કરો.
  (અ) સવંર જોડો – અલમ ્+ કાર
  (બ) સવંધ છોડો – વશરોિે્ના

 (10) નીચેના ંિાક્ો્મા ંસચૂવયા ંપ્ર્મારે કરો.
  (અ) ઉ્ગારિાક્્મા ંફેરિો – તેની પાસે રણુ ંસરસ વશલપ છે.
  (બ) વનષેધિાક્ બનાિો – ત્ેમ સાચુ ંબોલો છો.
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OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 15

Q. 1.  Write an essay on any ONE of the following in minimum 250 to maximum 300 
words. It must exhibit your grasp and critical understanding of the subject in 
the best possible individual style having originality of thought and expression. It 
must be well argued piece of writing coherently and sequentially with observance 
of grammatical rules.

 I. Polluted rivers are an outcome of our polluted minds.
 II.  Catch them young, watch them grow: The power of early childhood development.
 III.  Would the withdrawal of US troops from Afghanistan usher an era of peace and 

development?
 IV. Bank mergers and Indian economy.
	 V.	 	Do	 today’s	politicians,	 film-stars	and	sports	personalities	provide	 role	models	 for	

citizens?

Paper-2 : ENGLISH

Max. Marks : 100 Time : 3 Hours

Q. 2.  Imagine you are a Sales Tax Inspector in Tax Department. The department is 
facing with an issue of employees and visitors creating nuisance by spitting in 
various corners of the building and thereby not only making the building dirty 
but also health hazardous. Your senior officer has sought your opinion about the 
needful actions to be taken to address the said issue. Write a letter, in about 150 
words, to your senior officer suggesting necessary measures.

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10

Q. 3.  Write a report in about 200 words on your recent field trip for creating awareness 
among the traders and businessmen to understand the recent amendments in 
GST.

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10

Q. 4.  The chart below shows the fines collected and people fined for the breach of mask 
wearing rules in Ahmedabad. Describe and analyze the information of the chart 
with meaningful observations in about 150 words.

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10MONTH-WISE

MASK CASES
Fine collected  (in Rs)
People Fined

June

4,56,36,000

51,64,38,300

Total

6,46,284

5,67,25,000

10,49,79,000

July Aug Sep Oct Nov Dec Feb Mar Apr May June

Till June
21, 2021

Month of
election

Festival season with
election buzz

34,223

1,20,317

13,110
39,253 45,636

26,207

1,04,979

7,925 18,244
52,311 5,6725 45,923

2,40,63,400

68,96,300
68,44,600

3,92,53,000

2,62,07,000 79,25,000

1,82,44,000

5,23,11,000
4,59,23,000
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Q. 5.  The District Civil Hospital has created a new facility of additional 100 
ICU beds with full facilities to combat any future wave of Covid19. 
Draft a formal inaugural speech, in about 150 words, to be delivered 
by the Honourable Minister of Health who is the chief guest of the  
on-line inauguration function of the program.

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10

Q. 6.  Write a precis of the following passage in about one third of its original length.
  The	main	and	first	and	foremost	objective	of	India’s	Foreign	Policy	–like	that	of	any	other	

country-is	to	secure	its	national	interests.	The	scope	of	“national	interests”	is	fairly	wide.	
In	our	case	 it	 includes	 for	 instance:	securing	our	borders	 to	protect	 territorial	 integrity,	
countering	cross-border	terrorism,	energy	security,	food	security,	cyber	security,	creation	
of	world	class	 infrastructure,	non-discriminatory	global	 trade	practices,	equitable	global	
responsibility	for	the	protection	of	environment,	reform	of	institutions	of	global	governance	
to	reflect	the	contemporary	realities,	disarmament,	regional	stability,	international	peace	
and so on. 

	 	In	 order	 to	 sustain	 its	 growth	 trajectory,	 India	 needs	 substantial	 external	 inputs.	 To	
succeed,	 our	 on-going	 programmes	 such	 as	Make	 in	 India,	Skills	 India,	Smart	Cities,	
Infrastructure	Development,	Digital	India,	Clean	India	etc.	need	foreign	partners,	Foreign	
Direct	Investments,	financial	assistance,	and	transfer	of	technology.	India’s	foreign	policy’s	
added	focus	on	this	aspect	in	recent	years	has	resulted	in	Diplomacy	For	Development	by	
integrating economic diplomacy with political diplomacy.

	 	India	 has	 20mn	 strong	 Diaspora	 comprised	 of	 Non-Resident	 Indians	 and	 Persons	 of	
Indian	Origin,	spread	all	over	the	world.	One	of	the	major	objectives	is	to	engage	them	and	
derive	maximum	benefits	from	their	presence	abroad,	while	at	the	same	time	protecting	
their	interests	to	the	extent	possible.

	 	One	 of	 the	 unique	 features	 of	 India’s	 foreign	 policy	 pursuits	 during	 the	 past	 five	
years was the unprecedented diplomatic outreach across the continents and 
hemispheres,	 covering	 small,	 medium,	 and	 big	 nations.	 There	 were	 a	 record	
number	 of	 high-level	 incoming	 and	 outgoing	 visits	 at	 the	 level	 of	 President,	 Prime	
Minister,	 Vice-President,	 External	 Affairs	 Minister	 and	 Ministers.	 This	 across-the-
spectrum	 diplomatic	 outreach	 underlined	 the	 government’s	 commitment	 to	 building	
relationships	with	countries,	big	and	small,	in	the	spirit	of	‘Vasudhaiva	Kutumbakam	i.e.,	 
“the	world	is	one	family.”	 (300 words)

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10

Q. 7.  Read the following passage carefully and answer the questions that follow: 
 (2 x 5 = 10)             

  Indian	 planning	 is	 an	 open	 process.	 Much	 of	 the	 controversy	 and	 the	 debates	 that	
accompany	the	preparation	of	the	plans	are	public.	The	initial	aggregate	calculations	and	
assumptions	are	either	explicitly	stated	or	readily	deducible,	and	the	makers	of	the	plans	
are	not	only	sensitive	but	 responsive	 to	criticism	and	suggestions	 from	a	wide	variety	
of	 national	 and	 international	 sources.	 From	 original	 formulation	 through	 successive	
modifications	 to	 parliamentary	 presentation,	 plan	 making	 in	 India	 has	 evolved	 as	 a	
responsive	 democratic	 political	 process	 and	 the	 culmination	 of	 the	 same	 in	 the	 final	
document is an impressive manifestation of the workings of an open society.

	 	The	process	began	with	setting	up	of	Planning	Commission	in	March	1950	in	pursuance	of	
declared	objectives	of	the	Government	to	promote	a	rapid	rise	in	the	standard	of	living	of	
the	people	by	efficient	exploitation	of	the	resources	of	the	country,	increasing	production	
and offering opportunities to all for employment in the service of the community. The 
Planning	Commission	was	charged	with	the	responsibility	of	making	assessment	of	all	
resources	of	the	country,	augmenting	deficient	resources,	formulating	plans	for	the	most	
effective	and	balanced	utilization	of	resources,	and	determining	priorities.

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10
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OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 15

	 	Planning	Commission	was	replaced	by	NITI	Aayog	in	2015.Annual	Plans	and	transfer	
of	Plan	 funds	 to	States	 is	 now	being	 undertaken	 by	Ministry	 of	 Finance.	NITI	Aayog	
has	been	mandated	to	work	towards	fostering	cooperative	federalism	through	structured	
support initiatives and mechanisms with the States. An important evolutionary change 
from	the	past	will	be	replacing	a	Centre-to-State	one-way	flow	of	policy	by	a	genuine	and	
continuing partnership with the states. 

  Questions:
 I.  Why is planning in India described as a responsive democratic political 

process?
 II.  Which are the characteristic features of the people involved in making the 

plans?
 III.  What were the objectives of the Government while setting up the Planning 

Commission?
 IV.  Which changes would take place with NITI Aayog replacing Planning 

Commission?
 V. Give a suitable title to the passage.

Q. 8. Do as directed:  (15 x 1 = 15)
 Choose the correct answer from the given options and darken the circle  as well 

as write the correct answer in the bracket (CAPITAL LETTER) as per sample given 
below:

 Sample Answer: (	 C	 )	 			(A)		 			(B)		 			(C)		 			(D)	
 1.  I __________ working all afternoon and have just finished the assignment.
  (A)	 have	been	 (B)	 had	been
	 	 (C)	 shall	be	 (D)	 am
 2. We have already done the exercise. (Change the voice). 
	 	 (A)	 Already	the	exercise	has	been	done	by	us.
	 	 (B)	 The	exercise	has	already	been	done	by	us.
	 	 (C)	 The	exercise	had	been	already	done	by	us.
	 	 (D)	 The	exercise	is	already	done	by	us.
 3.  “Don’t play on the grass, boys,” she said. (Change the narration)
	 	 (A)	 She	said	to	the	boys	that	they	should	not	play	on	the	grass.
	 	 (B)	 She	told	the	boys	that	they	should	not	be	playing	on	the	grass.
	 	 (C)	 She	told	the	boys	not	to	play	on	the	grass.
	 	 (D)	 She	ordered	the	boys	“Don’t	play	on	the	grass.”
 4.  How gorgeous is the sunset! (Transform the given sentence into assertive.)
	 	 (A)	 How	is	the	sunset	so	gorgeous?
	 	 (B)	 The	sunset	is	gorgeous,	isnt	it?
	 	 (C)	 The	sunset	is	very	gorgeous.
	 	 (D)	 How	gorgeous	the	sunset	is!
 5. I can do very ______ work at nights despite ______ my efforts.
 	 (A)	 a	little	/	a	few	 (B)	 less	/	whole
	 	 (C)	 any	/	more	 (D)	 little	/	all
 6.  When we get ready for dinner, I have to take my books __________ the table.
	 	 (A)	 Off	 (B)	 From
	 	 (C)	 Out	 (D)	 Of
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 7.  A student may want to know how many stages insects  
_________ before they become butterflies.

  (A)	 made	up	of	 (B)	 become	of
	 	 (C)	 go	through	 (D)	 turn	down
 8. At one’s wit’s end (Choose the correct meaning)
  (A)	 perplexed	 (B)	 correct
	 	 (C)	 clear	Up	 (D)	 enlighten
 9. Collateral (Choose the correct meaning)
	 	 (A)	 Partnership	 (B)	 Indemnity
	 	 (C)	 Mistaken	 (D)	 Furniture
 10. Which of the following is the synonym of “cease”?
	 	 (A)	 Stop	 (B)	 Begin
	 	 (C)	 Create	 (D)	 Dull
 11. Which of the following is the most opposite of “coercive”?
	 	 (A)	 Promoting	 (B)	 Opinionated
	 	 (C)	 Gentle	 (D)	 Progressive
 12. A remedy for all disease is known as __________.
	 	 (A)	 Medicine	 (B)	 Medical
	 	 (C)	 Medica	 (D)	 Panacea
 13.  ______, you’ve got a chance, you might as well make full use  

of it.
	 	 (A)	 As	soon	as	 (B)	 Now	that
	 	 (C)	 Although	 (D)	 After
 14.  His _______ (forget) nature often puts him in funny situations. (Choose the 

correct suffix)
	 	 (A)	 Forgetless	 (B)	 Forgetness
	 	 (C)	 Forgetful	 (D)	 Forgotten	
 15.  He was a medieval _______ who later became the king to _____ England.
	 	 (A)	 Knight,	reign	 (B)	 Knight,	rein
	 	 (C)	 Night,	reign	 (D)	 Night,	rein

Q. 9. Translate the following passage from Gujarati to English.

 ગાધંીજીએ અસહયોગ આંદોલનમા ંસામેલ થવા માટે પોતાના દેશવાસીઓને આહવાન કર્યું હત ્ય,ં આ 
સમયે લાલ બહાદ્ય ર શાસ્તી માત્ર 16 વર્ષના હતા. તેમણે મહાતમા ગાધંીના આ આહવાન પર પોતાન્ય ં
ભણતર છોડી દેવાનો નનણ્ષય કરી લીધો હતો. તેમના આ નનણ્ષયે તેમની માતાની આશાઓ તોડી 
નાખંી. તેમના પરરવારે તેમના આ નનણ્ષયને ખોટો ગણાવીને તેમને રોકવાના ઘણા પ્રયતનો કયા્ષ હતા 
પરંત ્ય તેઓ નનષ્ફળ રહા.ં લાલ બહાદ્ય રે પોતાન્ય ંમન મનાવી લીધ્ય ંહત ્ય.ં તેમના બધા નજીકના લોકોને 
એ ખબર હતી કે એક વખત મન મનાવી લીધા બાદ તેઓ પોતાનો નનણ્ષય ક્ારેય નહીં બદલે કેમ 
કે બહારથી નવનમ્ર દેખાતા લાલ બહાદ્ય ર અંદરથી ખડક જેવા દ્રઢ હતા.

 લાલ બહાદ્ય ર શાસ્તી કાશી નવદ્ાપીઠમા ંસામેલ થયા ંહતા. અહીં તેઓ મહાન નવદ્ાનો તેમજ દેશના 
રાષટ્રવાદીઓના પ્રભાવમા ંઆવયા. નવદ્ાપીઠ દ્ારા તેમને પ્રદત્ત સનાતકની રડ.ગ્ીન્ય ંનામ ‘શાસ્તી’ હત ્ય.ં 
પરંત ્ય લોકોના મનમા ંતે તેમના નામના એક ભાગરૂપે વસી ગર્ય.ં તેમના લગન બધી રીતે પારંપરરક 
હતા. દહજેના નામે એક ચરખો તેમજ હાથથી વણેલ્ય ંઅમ્યક મીટર કાપડ હત ્ય.ં તેઓ દહજેના રૂપમા ં
એનાથી વધારે બીજ્ય  ંકંઇ પણ ઇચછતા નહોતા.

OBTAINED 
MARKS

TOTAL 
MARKS : 10
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	 (1)	પ્રશ્નક્રમાકં	1	થી	10.

	 (2)	બધા	જ	10	પ્રશ્નનોના	જવાબ	લખવાના	છે.

	 (3)	દરેક	પ્રશ્નના	10	ગણુ	છે.

	 (4)	જવાબ	આશરે	200	શબદનોમા	ંલખવા.

પ્રશ્નપત્ર-3	:	સામાન્ય	અભ્યાસ-1	(મખુ્ય	પરીક્ા)

કુલ	ગણુ	:	100	 સમ્ય	:3	કલાક

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન :	1.	 મૌ્ય્યકાલીન	સસંકકૃતિના	 તશલપ	અને	 સથાપત્યમા	ં સ્ તૂપ	અને	 તશલાસિભંનોનુ	ં કલાતમક	

તનમા્યણ	િેને	આગવી	ઓળખ	આપે	છે.	ચચા્ય	કરનો.

પ્રશ્ન : 2.	 1857ની	 સવિતં્રિાની	 લડાઈ	 બ્રિટીશ	 શાસનની	 આક્રમક	 સામ્ાજ્યવાદી	 નીતિઓ	

સામેનનો	આતથથિક,	રાજકી્ય	અને	સામાજીક	સઘંર્ય	હિનો.	ચચા્ય	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 3.	 સાપં્રિ	 પરરસસથતિઓમા	ં સવાિતં્્યનોત્તર	 એકીકરણમા	ં સરદાર	 પટેલની	 ભ તૂતમકાની	

સાથ્યકિાની	ચચા્ય	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 4.	 ગજુરાિના	લનોકન કૃત્યનોના	વૈતવધ્યની	ચચા્ય	 કરનો	અને	નળકાઠંામા	ંવસિા	પઢારનોના	

તવતશષટ	લનોકન કૃત્યનુ	ંવણ્યન	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 5.	 શુ	ંસાપં્રિ	ગજુરાિની	રંગભ તૂતમ	ફકિ	ફારસ	અને	વનોટસતપ્યા	જનોકસ	પ તૂરિી	સીતમિ	

થઈ	ગઈ	છે?	જતૂની	ગજુરાિી	રંગભ તૂતમની	સમ કૃધધધ	સમાન	લાક્બ્ણકિાઓની	આ	સદંભભે	

ચચા્ય	કરી	સાપં્રિ	ગજુરાિી	રંગભ તૂતમનુ	ંમ તૂલ્યાકંન	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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પ્રશ્ન : 6.	 ગજુરાિના	મેદાનનો	એ	ગજુરાિના	સૌથી	વધ	ુફળદ્પુ	તવસિારનો	છે.	મ તૂલ્યાકંન	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 7.	 ભારિમા	ં ચ્થુ્યક	 પ્રવ કૃતત્તઓના	 વ્યાપમા	ં ઈનફમભેશન	 ટેકનનોલનોજીની	 ભ તૂતમકાની	 

ચચા્ય	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 8.	 “શહરેીકરણ	એક	અતનવા્ય્ય	અતનષટ	છે.”	તવશલેરણાતમક	ટીપપણી	કરનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 9.	 ભારિમા	ં છેલલા	 કેટલાક	વરષો	દરમ્યાન	હવામાન	આગાહી	બાબિે	થ્યેલી	પ્રગતિ	

અને	િેની	સામાન્ય	જનજીવન	પર	થિી	અસરનોની	ચચા્ય	કરનો.

પ્રશ્ન :10.	 નેશનલ	સા્યબર	સીક્રુીટી	સટે્ટેજી-	2020	(National	Cyber	Security	Strategy	-	

2020)	પર	નોંધ	લખનો.

મે��ેલ ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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	 (1)	પ્રશ્નક્રમાકં	1	થી	10.

	 (2)	બધા	જ	10	પ્રશ્નનોના	જવાબ	લખવાના	છે.

	 (3)	 દરેક	પ્રશ્નના	10	ગણુ	છે.

	 (4)	જવાબ	આશરે	200	શબદનોમા	ંલખવા.

પ્રશ્ન :1.	 કાયદા	સમક્ષ	સમાનતા	એ	ભારતીય	બધંારણનનો	અગતયનનો	સસધધાતં	છે	પરંત	ુતેમા	ં

કેટલાક	અપવાદ	છે.	ચચાચા	કરનો.

પ્રશ્નપત્ર-4	:	સામાનય	અભયાસ-2	(મખુય	પરીક્ષા)

કુલ	ગણુ	:	100	 સમય	:	3	કલાક

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

પ્રશ્ન :2.	 સવવોચચ	નયાયાલયના	નયાયાધીશને	દૂર	કરવાની	પ્રક્ક્રયા	વણચાવનો.

પ્રશ્ન :3.	 “સક્ક્રય	શાસન	અને	સમયસર	અમલીકરણ”	વહીવટની	પ્રગસત	અને	મશુકેલીઓની	

દેખરેખ-સનયતં્રણનુ	ંઅસરકારક	સાધન	છે.	ક્ટપપણી	કરનો.

પ્રશ્ન :4.	 ગજુરાત	(જાહરે	સેવાઓ	અંગેનનો	નાગરીકનોનનો	અસધકાર)	અસધસનયમ	-	2013	હઠેળ	

ફક્રયાદ	સનવારણ	માટેની	જનોગવાઈઓની	ચચાચા	કરનો.

પ્રશ્ન :5.	 15મા	નાણાપચંની	ભલામણનોની	ચચાચા	કરનો.
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પ્રશ્ન : 9.	 તાજેતરમા	ં કૉનચાવનોલ	 ખાતે	 યનોજાઈ	ગયેલ	 G-7	 રાષ્ટ્નોની	 બેઠકની	 મખુય	 ફલશ્ રૃસત	

(પક્રણામનો)	શુ	ંહતી?

પ્રશ્ન :10.	 તાજેતરમા	ંનીસત	આયનોગ	દ્ારા	પ્રકાસશત	કરવામા	ંઆવેલ	“સસટેનેબલ	ડેવલપમેનટ	

ઈનડેક્ષ	-	2020-21”	ની	મખુય	બાબતનો	જણાવનો.

પ્રશ્ન :	8.	 સવદેશી	સસંથાકીય	રનોકાણ	(FII)	અને	સવદેશી	પ્રતયક્ષ	રનોકાણ	(FDI)	વચચેનનો	તફાવત	

સમજાવી	ભારતીય	અથચાતતં્રના	સદંભભે	તેની	અગતયતાની	ચચાચા	કરનો.

પ્રશ્ન :7.	 ગજુરાતમા	ંકરૃસિ	પેદાશના	પક્રવહન	અને	માકકેક્ટંગની	મખુય	સમસયાઓની	ચચાચા	કરનો.

પ્રશ્ન :6.	 ફૂગાવાની	સમાજના	 સવસવધ	વગવો	ઉપર	થતી	અસરનો	 સવશે	નોંધ	લખનો	અને	 તેને	

સનયતં્રણમા	ંલેવા	કયા	પગલાઓ	લઈ	શકાય?

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10

મે��ેલ	ગણુ	/ 
OBTAINED 

MARKS

કુલ	ગુણ	/ 
TOTAL 

MARKS:	10


