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વિષય કોડ : STM-1 (િર્ણનાત્મક)

ગજુરાતી (મખુય પરીક્ા)

    સ્મય : 3 કલાક        ્માધય્મ : ગજુરાતી        ગરુ-100

પ્રશ્ન-1. નીચે આપેલ ત્રર વિકલપો્માથંી કોઈ એક મદુ્ા પર ઓછા્મા ંઓછા ૨૫૦ અને િધ્ુમા ંિધ ુ
૩૦૦ શબ્ો્મા,ં યોગય ઉ્ાહરરોનો આધાર લઈને વનબધં લખો. (૧૫ ગરુ)

 ૧.૧ ભારત્મા ંકર સધુારરાના ્મહતતિના સ્થતયતંરો

 ૧.૨ િૈવવિક પયા્ણિરરના પ્રશ્નો – એકિીસ્મી સ્ીના આરંભે અને અંતે

 ૧.૩ મકુત અને લોકશાહી ્ેશના નાગરરક હોિાની અનભુવૂત

પ્રશ્ન-2. નીચેના ંબે વિકલપો્માથંી કોઈ પર એક પસંકતનો આશરે ૧૦૦ શબ્ો્મા ંવિચારવિ્તાર કરો.
 (૧૦ ગરુ)

 ૨.૧ અનનત વિવેિ લઘ ુબબન્ુ પથૃિી

  પરે હું ચૈતનય તરો જ બબન્ુ

  ચૈતનયશાળી થઈ ચેતનાનો

  પ્રિાહ સીંચુ ંજડ્મા ંઘણુ ંતો. – સું્ રમ ્

 ૨.૨ ્મોડી સાજંે,

  ડાળીએ ડાળીએ ફરી િળતા અંધારા ભેગી

  સરકતી આિતી ઉ્ાસીને

  પાં્ ડાની છાલ્મા ંછુપાિી લેતા ં્મને આિડે છે.

  ્મને આિડી ગયુ ંછે

  પાનખર્મા ંપાં્ ડાઓને ખખેંરી નાખતા.ં – ્મનીષા જોશી
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પ્રશ્ન-3. નીચે આપેલ ગદ્યખડંનો (૧૯૬ શબ્ો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ેએ રીતે લગભગ ૧/૩ 
ભાગ્મા ંસકેં્પ કરો.

  પે્ર્મ એ જ અનભુિનુ ંસાધન છે. શ્રધધાહીન અનભુિ કશુ ંફલ આપી શકતો નથી. શાળા્મા ં
ભરતો વિદ્યાથથી પર પે્ર્મ વિના પોતાનો પાઠ કરે તો તેને કશુ ંફલ થત ુ ંનથી. આ સસંારની 
યોજના, અનભુિ કરાિતે કરાિતે પર્માનભુિ ઉપજાિી આપિાની છે. અનભુિને અથથે બે 
િ્તનુી અપેક્ા છે; દ્દં્ વિના અનભુિ જ નથી; દ્દં્ એ સસંાર છે. દ્દં્ના બે પક્્માથંી એક 
ઉપર જ જેનુ ંલક્ રહ ેછે તેને અનભુિ આિતો નથી, ઉભયનુ ંભાન રહ ેતયારે જ અનભુિ 
આિે છે. એકાતં, સખુી કે એકાતં ્ુ:ખી જીિન જે્મ અનભુિહીન છે તે્મ વિવિવયિ્થા્મા ંછે 
પર નરહ, હોઈ શકત ુ ંપર નથી. સખુ્ુ:ખ આર્ દ્દં્નો અનભુિ વયસકત્માત્રને આપિાનો 
જ િ્તગુવતનો આશય છે, પર તે આશયને ન જારનાર એ્મ ્માની લે છે કે િ્તગુવત 
્મારા એકલાને ્માટે જ સખુ્મય કે ્ુ:ખ્મય થઈ છે; ને એ્મ ્માનીને અબભ્માન્મા ંપડે છે, 
અનભુિથી વિ્ૂર રહ ે છે, વિનાશ પા્ેમ છે. દ્દં્ના એક અંગને અબભ્માનથી િળગ�ુ ંએ 
પે્ર્મહીન અનભુિ છે, િ્તગુવતના ્િરૂપ ઉપર શ્રધધા ન હોિાથી તેિો પે્ર્મહીન અનભુિ 
અભે્સાક્ાતકારરૂપ ફલ આપી શકતો નથી, િ્તગુવત ઉપર પે્ર્મપિૂ્ણક દ્દં્નો અનભુિ થાય 
તે્મા ંદ્દં્ના ં બે અંગની િચ્મા ંજે ઐક્યનુ ં ્થાન છે, આચારવિચારની એકતાનો પે્ર્મ્માગ્ણ 
છે, તે અનભુિિા્મા,ં અભે્સાક્ાતકારરૂપ ્મોક્ છે. ્માટે જ પે્ર્મ એ અનભુિ. પર્માનભુિનુ ં
સાધન છે; પે્ર્મ એ જ ઈવિર છે.

્મબરલાલ દ્દ્િે્ી

પ્રશ્ન-4. નીચે આપેલ ગદ્યખડંની સઘન િાચના કરી પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપો. (૨ ગરુ × ૫ પ્રશ્નો)
 વસંહ અને ઘેટો
 *

 કોઈ એક િનપ્ર્ેશ્મા ંપોતાના યથૂથી છૂટો પડી ગયેલો એક ઘેટો હતો. ્મોટા ંઅને કેસરી 
વશંગડાિાળો તથા કરઠન ગાત્રોિાળો તે િન્મા ંભ્મતો હતો. હિે, એ િન્મા ંસિ્ણ પશઓુ િડે 
પરરિરાયેલા વસંહ ેતેને જોયો, પિૂથે ક્ી નરહ જોયેલા, જેના ંગાત્રો ઉપર ચોતરફ પષુકળ રો્મ 
ઊગયા ંહતા ંએિા અને જેનુ ંશરીર પરેૂપરંુૂ ્ેખાત ુ ંનહોત ુ ંએિા ઘેટાને જોઈને ક્ોભ પા્ેમલા 
હૃ્યિાળો તે ડરી ગયો, અને "નક્ી, આ ્મારા કરતા ંઘરો બળિાન જરાય છે. એથી જ તે 
અહીં વન:શકંપરે ફરે છે." એ્મ વિચારીને તે ધીરે ધીરે ્ૂર ચાલયો ગયો. બીજે ર્િસે તે જ 
ઘેટાને િનભવૂ્મ્મા ંઘાસ ચરતો જોઈને વસંહ ેવિચાયુું, "આ તરૃભક્ક કે્મ છે? તો નક્ી, એનુ ં
બળ એના આહારને અનરુૂપ જ હશે." એ્મ વિચારીને એક્્મ પાસે જઈને તેરે ઘેટાને ્મારી 
નાખંયો.

- 'પચંતતં્ર'્માથંી

 પ્રશ્નો:

 1. વસંહ ઘેટાથી શા ્માટે પ્રભાવિત થઈ ગયો?

 2. આ િાતા્ણને આધારે વસંહના ્મનોજગતને િર્ણિો.

 3. વસંહ ેઘેટાને શા ્માટે ્મારી નાખંયો હશે?

 4. ઘેટાના ્મરરને ત્ેમ કેિી રીતે સ્મજાિશો?

 5. આ િાતા્ણ કયો સં્ ેશ આપે છે?
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પ્રશ્ન-5. ગજુરાત સરકારે 'અ બ ક' તાલકુા્મા ંએ.પી.એ્મ.સી.ના નિા ભિનનુ ં વન્મા્ણર કયુું. આ 
ભિનના લોકાપ્ણર પ્રસગેં રાજયના મખુય્મતં્રીશ્રીએ સહકારી અબભગ્મ અપનાિી રાજયનો 
ઉતકષ્ણ સાધી શકાય એ મદુ્ાને વિકસાવયો. રાજયના મખુય્મતં્રીશ્રીનુ ંપ્રચાર ્માધય્મો ્માટેનુ ં
આ અંગેનુ ંવનિે્ન તૈયાર કરો. (આશરે ૧૫૦ શબ્ો)

પ્રશ્ન-6. યવુનસેફના  અહિેાલ મજુબ વિવિ્મા ં્રરોજ ૩૦૦ બાળકો એઇડ્ઝથી ્મરર પા્ેમ છે. આ 
અંગે ત્ેમ બચંવતત છો અને પરરસ્થવત્મા ંસધુારો લાિિા ્માટેના ત્મારા વિચારોને વયકત 
કરતો વિનતંી-પત્ર યવુનસેફના અધયક્શ્રીને લખો. (આશરે ૧૦૦ શબ્ો)

પ્રશ્ન-7. તાજેતર્મા ંપ્રગટ થયેલ 'િલડ્ણ હપેપીનેસ રરપોટ્ણ ' વિશે ત્મારા ંવનરીક્રો અને સચૂનો આપતુ ં
ચચા્ણપત્ર 'અ  બ ક' િત્ણ્માનપત્રના તતં્રીશ્રીને સબંોધીને લખો. (આશરે ૨૦૦ શબ્ો)

પ્રશ્ન-8. ત્ેમ લીધેલ ્મોટેરા રરિકેટ ્ટેરડય્મની મલુાકાતને આધારે ્ટેરડય્મની વિ્તતૃ ્મારહતી 
આપતો અહિેાલ તૈયાર કરો. (આશરે ૨૦૦ શબ્ો)

પ્રશ્ન-9. આપેલ અંગે્જી ગદ્યખડંનો ગજુરાતી્મા ંભાિાત્મક અનિુા્ કરો.

 Free India is only a child of a year and a half. It has yet to learn to walk; it has 
to grow, to be strong, and its future depends upon how we build today. Therefore, 
we have to nurse it carefully; we have to feed, clothe and strengthen it properly. 
It is our great good fortune that we have here a rare opportunity to build our own 
country in our own fashion. History will record what we are doing today.

 The first requisite for building a strong, free India is unity and peace. If there is no 
unity in the country, it is bound to go down. Therefore, we must first of all adjust 
our differences and behave in such a manner that there is complete harmony and 
peace in the country. You cannot expect the Government continuously to maintain 
peace by force. It would be an evil day when in this country the Government 
has to use repressive measures permanently. Today we are passing through a 
period of crisis and our young men have, in their impatience, not realised that the 
freedom which has been obtained with great difficulty is likely to be lost or likely 
to give no benefit, no advantage, if we do not appreciate that our present duty is 
to unite and consolidate our freedom.

 For unity, we must forget differences of caste and creed and remember that 
we are all Indians, and all equal. There can be no distinction between man 
and man in a free country. All must have equal opportunities, equal rights and 
equal responsibilities. This is difficult for achievement in practice, but we must 
continuously strive towards that end.

- Sardar Vallabhbhai Patel
(Excerpt from Build a Strong India Speech at Island Grounds)
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પ્રશ્ન-10. સચૂના પ્ર્મારે ગજુરાતી વયાકરરને લગતા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપો. (૧×૧૦=૧૦ ગરુ)

 ૧૦.૧ : રૂરિપ્રયોગનો અથ્ણ આપી તે્મનો િાક્ય્મા ંપ્રયોગ કરો.

 ૧૦.૧.૧ ખોડો નીકળિો

 ૧૦.૨ : કહિેતનો અથ્ણ સ્મજાિો.

 ૧૦.૨.૧ ચૌ્મુ ંરતન ચખાડ�ું

 ૧૦.૩ : સ્માસનો વિગ્હ કરી તેની ઓળખ આપો.

 ૧૦.૩.૧ એકબચત્ત

 ૧૦.૪ : પસંકતનો છં્ ઓળખાિો.

 ૧૦.૪.૧ આ સસંાર અસાર છે અહહહા ! એ શીખ આજે ્મળી.

 ૧૦.૫ : અલકંાર ઓળખાિો.

 ૧૦.૫.૧ કોઇ ્મત્ત ગજેનદ્ર ્માફક તે ડગલા ભરતો હતો.

 ૧૦.૬ : શબ્સમહૂ ્માટે એક શબ્ આપો.

 ૧૦.૬.૧ ખબૂ બોલે તે વયસકત

 ૧૦.૭ : શબ્ની જોડરી સધુારો.

 ૧૦.૭.૧ િી્ૂવસ

 ૧૦.૮ : િાક્ય્મા ંજોડરીની ભલૂો સધુારો.

 ૧૦.૮.૧ ્મોરહની અને ધારીરીની જીજીિીષા પ્રબળ હોિા જોઈએ.

 ૧૦.૯ :  શબ્ની સવંધ છોડો.

 ૧૦.૯.૧ પર્પર

 ૧૦.૧૦ : િાક્યરચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉત્તર આપો.

 ૧૦.૧૦.૧ આશ્ચય્ણ િાક્ય બનાિો | આકાશ સું્ ર ્ેખાય છે.
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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.  Self-knowledge is necessary for success and inherently an essential 
good.

 II.  Solid waste management poses a major environmental challenge in 
urban areas.

 III.  Digitization is transforming education sector.

 IV.  Solutions for traffic jam problems.

 V.  Should Gujarat have a bicameral legislature?

Q. 2.  Imagine you are an Office Superintendent in your office. The office is 
facing an issue of termite which has been damaging and destroying 
important documents and furniture of the office. 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.

Q. 3.  Write a report in about 200 words on your recent undergoing a 
training program of Information Security and Cybercrimes.

Code : STM-2
Paper-2 : ENGLISH

Max. Marks : 100 Time : 3 Hours
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Q. 4.  Reflect on the following picture with meaningful observations in 
about 150 words.

Q. 5.  The Tax Department of the state has organized an open house 
discussion for tax inspectors on the problems and day-to-day issues 
faced by them while discharging their field duties. Draft a formal 
inaugural speech, in about 150 words, to be delivered by the honorable 
Finance Minister who is the chief guest of the online inauguration 
function of the program.

Q. 6.  Write a precis of the following passage in about one-third of its 
original length.

  It is true that an oil spill can have severe short-term effects, especially when 
organisms are considered on an individual basis. However, environmental 
impacts should always be measured in a scientific context and should be 
appraised at an ecosystem rather than individual level. In other words, it 
is important (or more representative of long-term environmental effects) to 
base the extent of environmental damage on the effects to ecosystems. For 
example, has the ecosystem retained its normal functions or how quickly 
will they resume following an oil spill?

  Under normal conditions many of the ecosystems most frequently affected 
by marine oil spills are accustomed to natural disturbances. For example, 
shallow coral reefs are some of the most dynamic environments, frequently 
exposed to the intense forces of typhoons and tsunamis. Disturbances of 
this nature typically create space for new organisms to settle and grow. In 
time, natural processes repair damage caused by such events, returning an 
ecosystem to its previous functions, albeit potentially comprised different 
individual organisms. Natural recovery processes are also important in 
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remediating the effects of oil spills. Recovery can be assisted by the removal 
of oil through well-conducted clean-up operations, and may sometimes be 
accelerated with carefully planned restoration measures.

  The effects of an oil spill will depend on a variety of factors including, 
the quantity and type of oil spilled, and how it interacts with the marine 
environment. Prevailing weather conditions will also influence the oil’s 
physical characteristics and its behaviour. Other key factors include the 
biological and ecological attributes of the area, the ecological significance 
of key species and their sensitivity to oil pollution as well as the time of 
year. It is important to remember that the clean-up techniques selected will 
also have a bearing on the environmental effects of a spill.

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

  Ice acts like a protective cover over the Earth and our oceans. These 
bright white spots reflect excess heat back into space and keep the planet 
cooler. In theory, the Arctic remains colder than the equator because more 
of the heat from the sun is reflected off the ice, back into space.

  Glaciers around the world can range from ice that is several hundred to 
several thousand years old and provide a scientific record of how climate 
has changed over time. Through their study, we gain valuable information 
about the extent to which the planet is rapidly warming. They provide 
scientists a record of how climate has changed over time.

  Rapid glacial melt in Antarctica and Greenland also influences ocean 
currents, as massive amounts of very cold glacial-melt water entering 
warmer ocean waters is slowing ocean currents. And as ice on land melts, 
sea levels will continue to rise. Sea ice forms and melts strictly in the 
ocean whereas glaciers are formed on land. Icebergs are chunks of glacial 
ice that break off glaciers and fall into the ocean. When glaciers melt, 
because that water is stored on land, the runoff significantly increases the 
amount of water in the ocean, contributing to global sea level rise. Sea 
ice, on the other hand, is often compared to ice cubes in a glass of water: 
when it melts, it does not directly change the level of water in the glass.

  Questions:
 I.  How ice acts as a protective cover of the Earth and our ocean?
 II.  How do we get the scientific record of how climate has changed 

over time?
 III.  What is the impact of melting of glaciers in Antarctica and 

Greenland on ocean currents?
 IV.  Why is global sea level rising?
 V. Give a suitable title to the passage.
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Q. 8. Do as directed:  (15 x 1 = 15)

 1.  I only ____ the company on Monday for a copy of their magazine 
and I ____ it already.

  (A)  was asking / am receiving

  (B)  have been asking / was receiving

  (C)  ask / receive

  (D)  asked / have received

  (E)  have asked / have been receiving

 2.  The students have been punished by the teacher for negligence 
of duty. (Change the voice). 

  (A)  The teacher has punished the students for negligence of duty.

  (B)  The teacher had punished the students for negligence of duty.

  (C)  The teacher punished the students for negligence of duty.

  (D)  The teacher have punished the students for negligence of duty.

  (E) None of the above

 3. He asked where his belongings were. (Change into direct speech)

  (A)  He said, “Where were my belongings?”

  (B)  He said, “Where my belongings had been?”

  (C)  He said, “Where are my belongings?”

  (D)  He said, “Where would my belongings be?”

  (E)  None of the above.
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 4.  Many people want to travel the world. (Transform the given 
sentence into negative)

  (A)  Many people want to travel the world, isn’t it?

  (B)  Many people doesn’t want to travel the world.

  (C)  Don’t many people want to travel the world?

  (D)  Not many people want to travel the world.

  (E)  None of the above

 5.  Although ____ in the group knew that ____ had ever tried to climb 
the mountain by this path before, they all seemed very confident.

  (A)  someone / nowhere

  (B)  no one / anywhere

  (C)  everyone / no one

  (D)  anyone / somebody

  (E)  everything / anyone

 6. She hired a removals company _______ clearing out all that junk.
  (A)  behind

  (B)  to

  (C)  into

  (D)  onto

  (E)  for

 7.  When he entered the room, his mother ________ him because he 
________ hair and a beard. He looked totally different.

  (A)  wasn’t recognizing / was growing

  (B)  hadn’t recognized / grew

  (C)  didn’t recognize / had grown

  (D)  didn’t recognize / had been growing

  (E)  hadn’t recognized / was growing
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 8.  The swimmer _____ to be in difficulty, but he _____ to reach the 
shore in the end.

  (A)  seems / manages

  (B)  seemed / has managed

  (C)  has seemed / managed

  (D)  seemed / managed

  (E)  was to seem / managed

 9. Keep at bay (Choose the correct meaning)

  (A)  Keep at a distance

  (B)  Keep at the seashore

  (C)  Keep in mind

  (D)  Keep thinking about something

  (E)  None of the above

 10. Choose the correct synonym of ‘Placate’.
  (A)  To make sure

  (B)  To annoy

  (C)  To pacify

  (D)  To flatten out

  (E)  To invite

 11. Choose the correct antonym of ‘Dearth’.
  (A)  Abundance

  (B)  Shortage

  (C)  Famine

  (D)  Meagre

  (E)  destitution
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 12.  Choose the correct one word substitution for ‘One who cannot 
be changed or reformed’.

  (A)  Invulnerable

  (B)  Hardened

  (C)  Repentant 

  (D)  Incorrigible

  (E)  penitent

 13.  We are unable to send you a brochure at the moment, but we will 
send you one ____ new stock arrives.

  (A)  before

  (B)  until

  (C)  as soon as

  (D)  while

  (E)  although

 14. My friend is a _______ officer.
  (A)  navval

  (B)  navel

  (C)  naval

  (D)  nawal

  (E)  nawy

 15. Choose the correct meaning of ‘bat’.
  (A)  an implement used to hit a ball

  (B)  a nocturnal flying mammal

  (C)  an angry mood

  (D)  A and B only

  (E)  A, B and C
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Q. 9. Translate the following passage from Gujarati into English

 કાકાસાહબેકાલેલકર દ્ારા લખાયેલુ ંપ્રવાસ-સાહહતયનુ ંરમણીય અને અવવસમરણીય 
પસુ્તક એટલે ‘હહમાલયનો પ્રવાસ’. ્ેતમણે ઈ.સ.1912મા ં હહમાલયનો પ્રવાસ કયયો 
હ્તો. રોજના વીસ-ત્ીસમાઈલનીપગયાત્ા કરીને કુલ પચ્ીસોમાઈલનો આ પ્રવાસ 
્ાળીસ હિવસમા ં્ેતમણે પણૂ્ણ કયયો હ્તો. અન્ંત-આનિંની હહમાલય-યાત્ામા ંકાકાની 
સાથે અન્ંતબવુામરઢેકર અને સવામી આનિંની વમત્-સોબ્ત હ્તી. કાકાએ સા્ત 
વર્ણ બાિ એટલે કે ઈ.સ.1919મા ંપ્રવાસ-વણ્ણન લખવાનો આરંભ કયયો હ્તો. ્ેતમણે 
આ લેખમાળાઆશ્રમના સાથીઓ અને વવદ્ાથથીઓ સારુ આશ્રમના હસ્તલલલખ્ત 
માવસક માટે શરૂ કરી હ્તી. હહમાલયના પ્રવાસનુ ંઆનિંિાયક અને અનભુવલાયક 
વણ્ણન-સમરણ નવજીવન પ્રકાશન મહંિર દ્ારા ઈ.સ.1924મા ંપસુ્તક સવરૂપે પ્રગટ 
થયુ.ં કાકા કાલેલકરે આ પસુ્તક ્ેતમના સાથી-પ્રવાસી અને વપ્રય સહુૃિ બ્રહ્મ્ારી 
અન્ંતબવુામરઢેકરના પવવત્ સમરણને અપ્ણણ કયુું છે.કાકાસાહબેનામ્ેત ‘પ્રવાસ એ 
વયક્્તતવના વવકાસનુ ંસાધન’ અને ‘િેશભક્્તનો એક અનભુવ-્તરબોળ પ્રકાર’ છે. 
આ જ કાકા ધાવમમિક હતે ુમાટે થ્તા પ્રવાસ અંગે આપણને આવુ ંસાફસાફ સભંળાવે છે: 
“ધાવમમિક પ્રવાસમા ંઆપણે જેટલી અગવડોવેઠીએ ્ેતટલુ ંએનુ ંપણુય વધારે.
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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	ંલખવાના	છે.

વવષય	કનોડ	:	STM-3

પ્રશ્નપત્ર-3	:	સામાનય	અભયાસ-1	(મખુય	પરીક્ા)

કુલ	ગણુ	:	100	 સમય	:3	કલાક
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પ્ર.-1.	 મૌય્યકાલીન	પ્રશાસનમા	ંમખુયતઃ	રાજશાસનતતં્ર	નજરે	પડે	છે.	-	ચચા્ય	કરનો.

પ્ર.-2.	 1857ના	 પ્રથમ	 સવાતતં્ય	 યધુધ	 અને	આઝાદી	 પ્રાપત	 કયા્યના	 સમયગાળા	 વચચે	

ગજુરાતના	દેશી	રજવાડાઓ	દ્ારા	વશક્ણને	વધ	ુવયાપક	અને	અસરકારક	બનાવવા	

માટેના	પ્રયતનનોની	સમીક્ા	કરનો.

પ્ર.-3.	 પ્રજાચેતનાને	જગાડવામા	ંગાધંીજીના	પત્રકારતવનુ	ંપ્રદાન	મલૂવનો.

પ્ર.-4.	 ગજુરાતના	આદદવાસીઓની	ગ ૂથંણ-વણાટની	મહતવની	પ્ર�વૃતિઓ	વવશે	નોંધ	લખનો.
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પ્ર.-5.	 ગજુરાતની	 રંગભવૂમના	 ઈવતહાસમા	ં ‘મુબંઈ	 ગજુરાતી	 નાટક	 મડંળી’ના	 પ્રદાનની	 

ચચા્ય	કરનો.
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પ્ર.-6.	 ગજુરાતમા	ંજગંલ	પેદાશનો	અને	તેના	પર	આધાદરત	ઉદ્નોગનોની	ચચા્ય	કરનો.

પ્ર.-7.	 ભારતમા	ં ‘સકંલલત	જળ	 વવભાજક	વયવસથાપન	કાય્યક્રમ’	 (Integrated	Watershed	

Management	Programme)ના	હતેઓુની	સમીક્ા	કરનો.

પ્ર.-8.	 “	‘સમાટ્ય 	ગામડાઓ’	(Smart	Villages)	વવના	‘સમાટ્ય 	સીટીઝ’	(Smart	Cities)	શક્ય	
નથી.	”	-	વવશલેષણ	કરનો.

પ્ર.-9.	 દડજજટલ	હસતાક્ર	(Digital	Signature)	સમજાવનો	અને	તેના	મહતવની	ચચા્ય	કરનો.

પ્ર.-10.	 ટેકનનોલનોજીનુ	ં હસતાતંરણ	અને	 પ્રસાર	 એ	 TRIPS	 (The	 Agreement	 on	 Trade-

Related	Aspects	of	Intellectual	Property	Rights)	સમજૂવતના	ઉદે્શયનો	પૈકીનુ	ંછે.	

-	ચચા્ય	કરનો.
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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.

વવષય	કનોડ : STM-4 
પ્રશ્નપત્ર-4	:	સામાનય	અભયાસ-2	(મખુય	પરીક્ા)

કુલ	ગણુ	:	100	 સમય	:	3	કલાક

પ્રશ્ન :1.	 જાહરે	વનગમનો	અને	કંપનીઓના	અનવેષણ	(Auditing)મા	ંભારતના	કનોમ્પ્ટ્નોલર	એનડ	

ઓડીટર	જનરલની	ભવૂમકા	મયાયાદદત	છે.	-	ચચાયા	કરનો.
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પ્રશ્ન :2.	 ભારતના	સવંવધાનમા	ંભાષાકીય	લઘમુતીઓ	માટે	 કરવામા	ંઆવેલી	જનોગવાઈઓ	
જણાવનો	અને	તે	લગતની	સસંથાઓના	કાયયો	સમજાવનો.

પ્રશ્ન :3.	 ભારતીય	 સનદી	 સેવકનોના	ં મળૂભતૂ	 હક્નો	 પર	 વાજબી	 પ્રવતબધંનો	 (Reasonable 

Restrictions) 	છે.	-	ચચાયા	કરનો.

પ્રશ્ન :4.	 નાગદરક	 અવધકારપત્ર	 નાગદરકનો	 દ્ારા	 રનોજીંદી	 સેવાઓ	 મેળવવા	 માટે	 પડતી	

મશુકેલીઓનુ	ંસમાધાન	કરવા	માટેનુ	ંસાધન	છે.	-	ચચાયા	કરનો.

પ્રશ્ન :5.	 સીધા	વવદેશી	રનોકાણ (FDI)ની	આવશયકતાને	ઉચચત	ઠેરવનો	અને	તેને	વધ	ુઆકષયાવા	

માટે	ભારત	સરકારે	લીધેલા	ંપગલા	ંસમજાવનો.
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પ્રશ્ન :6.	 CSR	 એકટના	 સધુારાઓએ	 રાષ્ટ્ીય	 કનોપયોરેટ	 સનોવશયલ	 રીસપનોનસીબીલીટી	 નીવતમા	ં

નોંધપાત્ર	ફેરફારનો	કયાયા	છે.	-	સમજાવનો.

પ્રશ્ન :	7.	 એક	 એવી	 માનયતા	 છે	 કે	 વવશ્વ	 વેપાર	 સગંઠન	 (WTO)	 ભારત	 જેવી	 ઉભરતી	

અથયાવયવસથાઓના	દહતને	ઠેસ	પહોંચાડે	છે.	વવવેચનામતમક	રીતે	મલૂયાકંન	કરનો.

પ્રશ્ન : 8.	 નાણાકીય	 બજાર	 (Financial Market)	 એ	 નાણા-ંબજાર (Money Market)	 અને	
મડૂી	 બજાર (Capital Market)મા	ં વગગીકતૃ	 થયેલુ	ં છે.	આ	બનેં	 બજારનોના	 સાધનનો	
(Instruments) સમજાવનો.

પ્રશ્ન : 9.	 તાજેતરમા	ંયનોજાઈ	ગયેલ	COP26 સમેંલનની	મખુય	ફળશ્વુત	જણાવનો.

પ્રશ્ન :10.	 તાજેતરમા	ંશરૂ	કરવામા	ંઆવેલી	કવૃષ	ઉડાન	2.0	યનોજનાની	વવશેષતાઓ	અને	ઉદે્શયનો	
જણાવનો.
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