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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 20

૦૧ :  નીચે આપેલ પાચં વિકલ્પપોમાથંી કપોઈ એક મદુ્ા પર ઓછામા ંઓછા ૨૫૦ અને િધમુા ંિધ ુ
૩૦૦ શબ્્દપોમા,ં યપોગ્ય ઉ્દાહરણપોનપો આધાર લઈને વનબધં લખપો.  .   (૨૦ ગણુ)

 ૧.૧ ક્રિપ્્ટપો કરન્્સીનુ ંભવિષ્ય
 ૧.૨ યધુ્ધપો અને માનિ્સમાજ : આંતર્સબંધંપો અને પક્રણામપો
 ૧.૩ નારીિા્દ : લાભાલાભ
 ૧.૪ ભારતમા ંન્યાયતતં્રની અ્સરકારક કામગીરી મા્ેટ આિકાય્ય પગલાં
 ૧.૫  પાણી પ્રદૂષણની ્સમસ્યાઓ અને વનિારણ

૦૨ :  નીચે આપેલ ત્રણ વિકલ્પપોમાથંી કપોઈ પણ બે પકં્્તતઓનપો આશરે ૧૦૦થી ૧૫૦ શબ્્દપોમા ં
વિચારવિસ્તાર કરપો. (૦૫ ગણુ × ૦૨ પકં્્તતઓ) (૧૦ ગણુ)

 ૨.૧ રપોજજં્દા કામ કેરંુ આ રચાયુ ંમજુ પાજંરંુ; આંખ, માથુ,ં કરી નીચા,ં મારે ત્યા ંવનત્ય બે્સ�ુ.ં
  એની એ િાતને મારે ઘ ૂ્ંટિાની ફરી ફરી; ્ટીપુ ંયે ર્સનુ ંના કે રંગની ઝાયં ના કશી.
  – પ્રહલા્દ પારેખ

 ૨.૨ પપોતાનુ ંકપોઈ ન જુએ મળૂ, કપોણ છે જીિ ને કપોણ છે સ્થળૂ?
  જીિનપો કહીએ કયપો ્ેદશ? ક્ાથંી આિી કયયો પ્રિેશ?
  જાતપો ક્ા ંતે ્સમાશે જઈ? – અખા એ અજાણપ ્સિ્યમા ંરહી.
  – અખપો ભગત

 ૨.૩ ચલ મન મુબંઈનગરી, જપોિા પચુ્છ વિનાની મગરી.
  જ્યા ંમાનિ ્સૌ ચચત્રપો જેિા,ં િગર વપછાને વમત્રપો જેિા,ં નહીં પે્ટી નહીં ચબસ્તપો લેિા,ં
  આ તીરથની જાત્રા છે ના અઘરી!
  – વનરંજન ભગત 

૦૩ : નીચે આપેલ ગદ્યખડંનપો (૨૩૨ શબ્્દપો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ે એ રીતે લગભગ  
૧/૩ ભાગમા ં(૭૮ શબ્્દપો) ્સકેં્પ કરપો.   (૧૦ ગણુ)

 વિષય પ્રથમ એક યા બીજી ઇન્ન્રિય ઉપર છાપ પાડે છે અને ત્યાર પછી જે જ્ાન ઉત્પન્ન 
થાય છે તે તદ્ન અસ્પષ્્ટ અને ્સામાન્ય હપોય છે. ્સાખં્યપક્રભાષામા ંઆ જ્ાન આલપોચનમાત્ર 
કહિેાય છે. આ જ જ્ાનની વનવિવિકલ્પક અિસ્થા છે. આ રીતે ન્યાય-િૈશેવષકની પેઠે પ્રત્યક્ની 
પ્રાથવમક યા વનવિવિકલ્પક અિસ્થામા ં છૂ્ટાછિાયા અને વિચભન્ન અથા્યત ્ ્સબંધં વિનાના 
વિશેષપોનુ ંજ્ાન થત ુ ંનથી. ત્યાર બા્દ જ્યારે આ વનવિવિકલ્પ જ્ાન મન દ્ારા િધારે વિચારાય 
છે ત્યારે તે િધારે સ્પષ્્ટ કે વનશ્ચયાત્મક થાય છે. તેથી તે ્સવિકલ્પક કહિેાય છે. આમ અહીં 
પ્રત્યક્ છૂ્ટાછિાયા વિશેષપોથી શરૂ થઈ તે બધાનંા ્સમન્િયમા ંપક્રણમતુ ંનથી, પરંત ુપહલેા ં
એક અવિભાજ્ય (અખડં) તત્ત્િનુ ંઅસ્પષ્્ટ જ્ાન કરી તેમા ંપછીથી વ્યિસ્થા કે રિમ યપોજે છે. 
વિષયની દૃન્ષ્્ટએ આખી જ્ાનપ્રક્રિયા અહીં પરૂી થાય છે; પરંત ુચચત્તવ્યાપાર (બદુ્ધિ)ની દૃન્ષ્્ટએ 
પ્રક્રિયા પરૂી થાય તે પહલેા ંબીજી બે અિસ્થાઓ હપોય છે. પહલેી અિસ્થામા ંઅહંકાર દ્ારા 
અનભુિનપો તે વિવશષ્્ટ પરુુષમા ં્સબંધં કરિામા ંઆિે છે. હિે જપો આ પ્રત્યક્ કપોઈ પ્ર�વૃત્તમા ં
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પક્રણમિાનુ ંહપોય તપો બધુ્ધ્ધ િચ્ચે પડી કઈ ક્રિયા યા પ્ર�વૃત્ત કરિી એ વિશે વનણ્યય કરી આપે 
છે અને એ મા્ેટ યપોગ્ય કમમેન્ન્રિયપોને સચૂનાઓ પહોંચાડી ્ેદ છે; પક્રણામે કા ંતપો પ્ર�વૃત્ત થાય 
છે અને કા ંતપો પ્ર�વૃત્ત અ્ટકી જાય છે. આમ બધુ્ધ્ધ જીિાત્માના અધ્યિ્સાય યા ્સકંલ્પને 
સ્થાને છે. જ્ાનતતં્રના છેલ્લા ંત્રણ તત્ત્િપો – બધુ્ધ્ધ, અહંકાર, મન – મા્ેટ જપો આપણે એક 
શબ્્દ 'અન્ત:કરણ' િાપરીએ તપો આપણે જપોઈ શકીશુ ંકે વિષય દ્ારા ઇન્ન્રિયપો ઉતે્તજજત થતા ં
અંત:કરણ તેના એક યા બીજાં અંગપો દ્ારા કેિી રીતે કાય્યશીલ બનતુ ંહપોય છે. 

– અન.ુ : પ્રરૉ. ડરૉ. કુ. ઇન્દુકલા હી. ઝિેરી

૦૪ :  નીચે આપેલ ગદ્યખડંની ્સઘન િાચના કરી પ્રશ્પોના ઉત્તરપો આપપો. (૨ ગણુ x ૫ પ્રશ્પો)  
 (૧૦ ગણુ)

 �નૃ્્દાિનમા,ં યમનુાને ક્કનારે બેઠા બેઠા ્સનાતન ઋવષ પ્રભનુામ ર્ટી રહ્ા હતા. એ િખતે 
એક કંગાળ બ્ાહ્મણે આિીને ઋવષજીને ચરણે પ્રણામ કયાાં.

  ્સનાતને પછૂ્યુ ં: "ક્ાથંી આિપો છપો, ભાઈ? તમારંુ નામ શુ?ં"

 બ્ાહ્મણ બપોલ્યપો : મહારાજ! બહ ુ દૂર ્ેદશથી આ�ુ ં છંુ. મારંુ દુ:ખ િણ્યવ્યુ ંજાય તેમ નથી. 
ઈશ્વરની આરાધના કરતા ં કરતા ંએક રાવત્રએ મને સ્િપ્નમા ંજાણે કપોઈ ્ેદિ કહી ગયા : 
"યમનુાને કાઠેં ્સનાતન ગપોસ્િામીની પા્ેસ જઈને યાચના કરજે; તારી ભીડ એ ભલા ્સાધ ુ
ભાગંિાના."

 ્સનાતન બપોલ્યપો : "બે્ટા! મારી આશા કરીને ત ુ ંઆવ્યપો, પણ હું શુ ંઆપુ?ં જે હત ુ ંતે ફેંકી ્દઈને 
ફ્તત આ ઝપોળી લઈને જ હું તપો જગતની બહાર ચાલી નીકળ્યપો છંુ. પણ હા!ં હા!ં મને યા્દ 
આિે છે. એક ક્્દિ્સ કપોઈને ્ેદિા કામ આિશે તે્ટલા મા્ેટ મેં એક મચણને પેલે ઠેકાણે રેતીમા ં
્દા્ટી રાખેલ છે. જા ભાઈ! એને લઈ જા. તારંુ દુ:ખ એનાથી ફી્ટિાનુ.ં તને અખ્ૂટ ્દપોલત 
મળિાની."

 પાર્સમચણ! આહા! બ્ાહ્મણ તપો ્દપોડતપો ્દપોડતપો મવુનએ બતાિેલી જગ્યાએ પહોંચ્યપો ને એણે 
રેતીમાથંી મચણ બહાર કાઢ્્યપો. પપોતાના લપોઢ્ાના મા્દચળયાને જ્યા ંમચણ અડકાડે છે ત્યા ંતપો 
મા્દચળયુ ં્સપોનાનુ ંબની ગયુ.ં બ્ાહ્મણ તપો આન્ંદમા ંનાચિા લાગ્યપો. ખબૂ નાચ્યપો. મનમા ંએણે 
અનેક મહલેમહલેાતપો ખડી કરી ્દીધી. કેિા કેિા િૈભિપો ભપોગિશે તેની કૈં કૈ કલ્પનાઓ કરી 
લીધી. પછી થાકીને થપોડપો આરામ લેિા ન્દીકાઠેં બેઠપો. યમનુાના પ્રિાહનુ ંમધરુ મધરુ ગાન 
્સાભંળીને એ શાતં બન્યપો. ચપોપા્સ ફૂલપો અને �કૃ્પોની શપોભા વનહાળી પખંીઓના આન્ંદમય 
ક્કલક્કલા્ટ ્સાભંળ્યા. સયૂા્યસ્ત ્સામે નજર કરી. 

 બ્ાહ્મણની એક આંખ આ સુ્ંદરતા ઉપર હતી, બીજી આંખ હતી એના મનની પેલી મહલેાતપો 
ઉપર. એનુ ંમન ડપોલિા લાગ્યુ.ં એને ્સાભંયા્ય ગપોસ્િામી ્સનાતન. એને ઘણી ઘણી િાતપો 
્સાભંરી આિી. 
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 ્દપોડતપો ્દપોડતપો બ્ાહ્મણ ્સનાતનની પા્ેસ આિીને એના પગમા ંપડ્યપો. આંખમા ંઆંસ ુલાિીને 
ગદ્ગદ્ સ્િરે બપોલ્યપો : "અખ્ૂટ ્સમધૃ્ધ્ધ આપનાર મચણને જેણે મા્ટી ્સમાન ગણીને આપી 
્દીધપો તેના ચરણની મા્ટી જ મારે જપોઈએ. આ મચણ ન ખપે." એમ બપોલીને એણે ન્દીના ંઊંડા ં
પાણીમા ંમચણ ફેંકી ્દીધપો.

 મચણ ્ેદનાર અને મચણ લેનાર બને્ન જીતી ગયા. 

  - ઝિેરચ્ંદ મેઘાણી

 પ્રશ્પો:

 ૪.૧ કંગાળ બ્ાહ્મણ ઋવષજી પા્ેસ જાય છે. – આ વનણ્યયનુ ંતમે કયુ ંઅથ્યઘ્ટન કરશપો?

 ૪.૨  ઋવષજી બ્ાહ્મણને જે ઉત્તર આપે છે તેમા ંએમનપો જીિન પ્રત્યેનપો કયપો અચભગમ પ્રગ્ટ 
થાય છે?

 ૪.૩ બ્ાહ્મણે આન્ંદમા ંઆિી કરેલા ંનતૃ્યની ઘ્ટનાને ્સમજાિપો

 ૪.૪ બ્ાહ્મણે મચણ ન્દીમા ંફેંકી ્દીધપો. શા મા્ેટ?

 ૪.૫  લેખક કહ ેછે : મચણ ્ેદનાર અને મચણ લેનાર બને્ન જીતી ગયા. – આ વિધાનનપો અથ્ય
   ્સમજાિપો. 

૦૫ : (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)

 ભારતમા ંઑલક્્પપકની સ્પધા્ય યપોજાનાર છે. આ સ્પધા્યમા ંવિશ્વના ઘણા ્ેદશપો ભાગ લેનાર છે. 
ભારત ્સરકારના યિુા કાય્યરિમ અને ખેલ મતં્રાલયના મતં્રીશ્ીનુ ંસ્પધા્યમા ંભાગ લેનાર ્સૌ 
રમતિીરપોનુ ંસ્િાગત કરત ુ ંઔપચાક્રક ઉ્દ ્બપોધન તૈયાર કરપો. (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો)

૦૬ : (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)

 િેપારના સ્પધા્યત્મક િાતાિરણમા ંભારત ્સચંાર વનગમ ચલવમ્ેટડની ્ેસિાઓને ઉતે્તજન મળી 
રહ ેએ મા્ેટ પ્રજા અચભમખુ ્સિલતપોની જાહરેાત કરત ુ ંભારત ્સરકારના ્સચંાર મતં્રાલયના 
કેન્રિીય મતં્રીશ્ીનુ ંપ્રચાર માધ્યમપો મા્ેટનુ ંવનિે્દન તૈયાર કરપો. (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો)

૦૭ : (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)

 'મ ભ ત' ્સામવયકના તતં્રીશ્ીને ્સબંપોધીને તમારી પ્સ્ંદના ભારતીય ્સાક્હત્યકારની 
્સર્જનયાત્રા અને વિશેષપોનપો ્સવિસ્તર પક્રચય આપતપો શભેુચ્છાપત્ર તૈયાર કરપો. (આશરે 
૧૫૦ શબ્્દપો)

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10



CSM-14

૦૮ :  (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)

 'ત થ ્દ' િત્યમાનપત્રના તતં્રીશ્ીને ્સબંપોધીને વિદ્યાથથીઓ શાળામા ંગણિેશ પહરેીને 
જ અભ્યા્સ કરે એ વનયમનુ ંતલસ્પશથી વિશ્લેષણ કરતપો ચચા્યપત્ર લખપો. (આશરે ૧૫૦ 
શબ્્દપો) 

૦૯ : નીચે આપેલ ફપો્ટપોગ્ાફનુ ંવિશ્લેષણ કરી તમારા રચનાત્મક વનરીક્ણપો વિગતે લખપો.
 (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)
    

૧૦ : (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)

 તમે કચ્છના ્સફે્દ રણની ્સપક્રિાર મલુાકાત લીધી. તમને અનભુિાયેલી આ રણની 
સુ્ંદરતા વિશે અહિેાલ લખપો. (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) 

૧૧ : (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) (૧૦ ગણુ)

 બે વમત્રપો 'અ' અને 'બ' ભારત ્સરકાર ્સચંાચલત આકાશિાણી અને ખાનગી માચલકીની  
એફ. એમ. રેક્ડયપો ચેનલ્્સ પરથી થતા પ્ર્સારણના ભે્દ અને ્સા્પય વિશે તલુનાત્મક ચચા્ય 
કરી રહ્ા છે. આ ચચા્યનપો ્સિંા્દ વિગતે તૈયાર કરપો. (આશરે ૧૫૦ શબ્્દપો) 
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૧૨ : આપેલ અંગે્જી ગદ્યખડંનપો ગજુરાતીમા ંભાિાત્મક અનિુા્દ કરપો. (૧૦ ગણુ)
 It was disappointing not to have brought back in the evening some important statement, 

some authentic fact. Women are poorer than men because – this or that. Perhaps now it 
would be better to give up seeking for the truth, and receiving on one’s head an avalanche 
of opinion hot as lava, discoloured as dishwater. It would be better to draw the curtains; 
to shut out distractions; to light the lamp; to narrow the enquiry and to ask the historian, 
who records not opinions but facts, to describe under what conditions women lived, not 
throughout the ages, but in England, say, in the time of Elizabeth. 

 For it is a perennial puzzle why no woman wrote a word of that extraordinary literature 
when every other man, it seemed, was capable of song or sonnet. What were the 
conditions in which women lived? I asked myself; for fiction, imaginative work that is, 
is not dropped like a pebble upon the ground, as science may be; fiction is like a spider’s 
web, attached ever so lightly perhaps, but still attached to life at all four corners. Often 
the attachment is scarcely perceptible; Shakespeare’s plays, for instance, seem to hang 
there complete by themselves. But when the web is pulled askew, hooked up at the 
edge, torn in the middle, one remembers that these webs are not spun in mid-air by 
incorporeal creatures, but are the work of suffering human beings, and are attached to 
grossly material things, like health and money and the houses we live in. 

- Virginia Woolf

૧૩ :  સચૂના પ્રમાણે ગજુરાતી વ્યાકરણને લગતા પ્રશ્પોના ઉત્તરપો આપપો. (૧૦x૨=૨૦ ગણુ)

 ૧૩.૧ :  રૂક્ઢ્પ્રયપોગપોનપો અથ્ય આપી તેમનપો િાક્મા ંપ્રયપોગ કરપો.

 ૧૩.૧.૧  હળ્દર ફ્ટકડી કરિી 

 ૧૩.૧.૨  ્સાતપાચં ગણિા

 ૧૩.૨ :  કહિેતપોનપો અથ્ય ્સમજાિપો.  

 ૧૩.૨.૧ કપોડાફાડ

 ૧૩.૨.૨ હાડ હ્ેસ ને લપોહી તપે

 ૧૩.૩ : ્સમા્સનપો વિગ્હ કરી તેની ઓળખ આપપો.  

 ૧૩.૩.૧ દ્દ્્દળ 

 ૧૩.૩.૨ ચપોખડું 
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 ૧૩.૪ :  પકં્્તતઓના છં્દ ઓળખાિપો.  

 ૧૩.૪.૧  કાજળ તજે ન શ્યામતા, હીરપો તજે ન શે્વત, દુર્જન તજે ન િરિતા, ્સજ્જન તજે ન હતે.

 ૧૩.૪.૨ નાગરિેલની જેિી નાજુકડી નાર િાકંી, િાકંપો એનપો અંબપોડપો ને િાકંા એના િેણ છે.

 ૧૩.૫ :  અલકંાર ઓળખાિપો.  

 ૧૩.૫.૧  એ ઘ્ટા િચ્ચે થઈને એક પહાડની છપોકરી પથરા ્સાથે રમતી ્દચક્ણ તરફ ્દપોડતી 
જાય છે એનુ ં્દશ્યન થયુ.ં અત્યારે તપો એના પાત્રમા ંપાણીનુ ંનામ ન હત ુ.ં  

 ૧૩.૫.૨ કૌમ્ુદી ્સમી ત ુ ંર્પય લાગતી, ત ુ ં્સમી કૌમ્ુદીય, લપોલલપોચના.   

 ૧૩.૬ :  શબ્્દ્સમહૂપો મા્ેટ એક શબ્્દ આપપો.  

 ૧૩.૬.૧ ્સૌના તરફનપો ્સમાન ભાિ 

 ૧૩.૬.૨ મનમા ંને મનમા ં

 ૧૩.૭ :  શબ્્દપોની જપોડણી સધુારપો.  

 ૧૩.૭.૧ વ્ીહી 

 ૧૩.૭.૨ ્સૌરશેવન 

 ૧૩.૮ :  િાક્પોમા ંજપોડણી, વિરામચચહ્પો અને િાક્રચનાની ભલૂપો સધુારપો. 

 ૧૩.૮.૧ જપોડણી અને િાકયવિન્યાશની ખબુીથી પણુ્ય પક્રચચત હપોતા નથી. 

 ૧૩.૮.૨  ડાગંળી ચશકી છે કે શુ,ં ફાિે તેમ સ ુબપોલપો છપો.

 ૧૩.૯ :  શબ્્દપોની ્સવંધ જપોડપો અને છપોડપો.  

 ૧૩.૯.૧  શબ્્દની ્સવંધ જપોડપો  

   ઐ + ઉક્્તત

 ૧૩.૯.૨  શબ્્દની ્સવંધ છપોડપો  

   મયરૂ

 ૧૩.૧૦ :  િાક્રચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉત્તર આપપો.

 ૧૩.૧૦.૧ પ્રશ્ િાક્મા ંફેરિપો. 

   લપોખડં ગરમ છે.

 ૧૩.૧૦.૨  વનષેધ િાક્મા ંફેરિપો 

   એ લખી શકતપો હતપો.
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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 grammar rules.

 I.  How far do you agree that the Sedition Law needs to be changed? 
Suggest possible changes.

 II.  Express your views on the impacts of extreme automation  
turbocharged by the Internet of Things and the Industry 4.0.

 III. National Education Policy - 2020 : Vision and Implementation.
 IV. Silence as a way of communication.
 V. Do you think that Nuclear War is looming large?

2. As the Director of BRTS Project in Gujarat, you are to monitor the timely 
completion of the project. Write a letter in about 150 words apprising the 
Chief Secretary, Government of Gujarat regarding the process achieved by 
your team in this direction.

3. Write a letter in about 150 words, to the editor of the newspaper reporting 
the event of inauguration of Madhuban Dam-based Astol regional water 
supply project, built at the cost of around INR 586 crore and Nal se Jal 
project worth INR 163 crore. The project is aimed at improving water supply 
in the region, boosting connectivity and enhancing ease of living. 

4. On June 21st, your university organized an International Conference on the 
theme Every man is a builder of a temple called his body. As the organizing 
secretary of the conference, write a report of the event in about 150 words. 

5. Carefully study the following graph/bar diagram about Government action 
to tame wheat prices, published in the Times of India, Delhi 15th May, 2022 
and write a report in about 150 words.

6. Gujarat International Financial Tec (GIFT) city project is to be inaugurated in 
Ahmedabad. Draft an inaugural speech in about 150 words to be delivered 
on this occasion by the Prime Minister of India. 

7. Write a précis of the following passage in about one-third of its original 
length.

 If you ever go to Kanyakumari, remember to pay a visit to the Vivekananda 
Rock Memorial, which is a monument of great historical significance. 
The memorial stands tall and majestic on the island rock projecting from 
the ever-turbulent sea waters. It is a wonderful structure constructed in 
memory of Swami Vivekananda’s arrival in Kanyakumari. The great saint 
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Latest inflation data sparked 
action to tame wheat prices
Millers Alleged Traders Were Releasing Grains Only For Around 3 Days
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and philosopher and icon of the Indian youth Swami Vivekananda visited 
Kanyakumari in 1892. He stayed on one of the two natural rock projections 
and meditated deeply before he left for United States to participate in the 
Parliament of World’s Religions. The memorial which is an initiative of the 
Vivekananda Memorial Trust, came into existence in 1970. It is today the 
one of the most visited tourist spots thronged by visitors from all over the 
world. The memorial is not only a historically prominent landmark, but it is 
also an architectural wonder. A true Sanyasi’s realization was far above the 
religion and it was Nation first. In 1962, the people of Kanyakumari formed 
a Kanyakumari committee to build a memorial to Swami Vivekananda 
on the rock where he meditated. There were many obstacles against the 
construction of rock memorial. But in spite of all those, Shri Eknath Ranadhe 
succeeded in constructing the Vivekananda Rock Memorial with the funds 
from public, State Governments and Central Government. Kanyakumari is 
well-connected with almost all the major cities of Southern India and getting 
there is quiet easy. One can choose any mode of transportation – rail, road 
or air according to own preferences. Kanyakumari has a railway station and 
it is only 1.2 Km from rock memorial Ferry service. The nearest airport is in 
Thiruvananthapuram, capital of Kerala, which is at a distance of 86 Km from 
Kanyakumari. It is also connected with excellent network of roadways. 

(299 words)

8. Read the following passage carefully and answer the questions that 
follow:  (15 x 1 = 15)

 After inventing dynamite, Swedish-born Alfred Nobel became a very rich 
man. However, he foresaw its universally destructive powers too late. Nobel 
preferred not to be remembered as the inventor of dynamite, so in 1895, just 
before a few years of his death, he created a fund to be used for awarding 
prizes to people who had made worthwhile contributions to humanity. 
Originally there were five awards: Literature, Physics, Chemistry, Medicine 
and Peace. Economics was added in 1968, just sixty-seven years after the 
first awards ceremony. 

 Nobel’s original legacy of nine million dollars was invested, and the interest 
on this sum is used for the awards which vary from $ 30,000 to $ 125,000.

 Every year on December 10, the anniversary of Nobel’s death, the awards 
(Gold Medal, Illuminated Diploma and Money) are presented to the winners. 
Sometimes politics plays an important role in the judges’ decisions. 
Americans have won numerous science awards, but relatively few literature 
prizes.

           No awards were presented from 1940 to 1942 at the beginning of  
World War II. Some people have won two prizes, but this is rare: others have 
shared their prizes.

 Questions:
 1. The Nobel Prize was established in order to:
  A.  recognize worthwhile contribution to mankind
  B. resolve political differences
  C. honour the inventor of dynamite.
  D. spend money
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 2.  It implied that Nobel’s profession was in:
  A. Literature
  B. Medicine
  C. Economics
  D. Science

 3. In sentence 3, ‘worthwhile’ is closest in meaning to: 
  A. economic
  B. prestigious
  C. trivial
  D. valuable

 4. In how many fields are prizes bestowed?
  A. 2
  B. 5
  C. 6
  D. 7

 5. All of the following statements are true EXCEPT:

  A. Alfred Nobel became rich when he invented dynamite.

  B. Alfred Nobel created awards in six categories.

  C. Alfred Nobel left all his money for a noble cause.

  D. Alfred Nobel made a great contribution to humanity.

 6.  Who invented dynamite?

 7. How is the money required for Nobel awards managed?

 8. When was the awards presentation ceremony disrupted?

 9. What are the Nobel awardees presented with?

 10.  Is the selection process for Nobel awards fair and transparent?

 11. Who have received most of the awards in science?

 12. Which contribution of his did Nobel not want to be known for?

 13. What has been done with the money originally donated by Nobel?

 14. Find synonym to “predicted” in the passage.

 15. Find an antonym for “frequent” in the passage.
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9. Do as directed:  (20 x 1 = 20)
 Choose the correct answer from the given option and darken () the circle 

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

	 Sample	Ans.:	(	C	)	 	 	 (A)			�	 	 	 (B)			�	 	 	 (C)			 	 	 (D)			�	 	 	 (E)			�
 1.  _______ ninth chapter of the book is very interesting. This is _______ 

best book of elementary chemistry. (Fill in the blank with appropriate 
article)

  A. The, the
  B. The, a
  C. A, the
  D. A, a
  E. None of the above
 2.  _______ seat was taken. Five boys were seated on _______ bench. 

(Fill in the blank with appropriate adjectives)  
  A. Each, every
  B. Even, all
  C. Every, each
  D. Each, each
  E. Every, every

 3.  Identify the correct option conveying positive meaning and is opposed 
to none.

  A.  Few words in earnest will convince him. Few Parsees write Avestan 
correctly.

  B.  A Few words in earnest will convince him. A Few Parsees write 
Avestan correctly.

  C.  The Fewer words in earnest will convince him. The Fewer Parsees 
write Avestan correctly.

  D.  The Fewest words in earnest will convince him. The Fewest 
Parsees write Avestan correctly.

  E.  The fewer some of words in earnest will convince him. The fewer 
some of Parsees write Avestan correctly.

 4.  She _______ in the garden all morning. She _______ medicine for six 
months. I _______ long when there was a knock at the door. (Fill in the 
blanks with past perfect continuous tense)

  A. had being working, have hadn’t being taking, had not been sleeping
  B. have had being working, being hadn’t taking, had been not sleeping
  C. been working, have hadn’t been taking, had been unsleeping
  D. have had working, have had not taking, have had not sleeping
  E. had been working, had not been taking, hadn’t been sleeping.
 5.  You _______ a lot of junk food these days. He _______ therefore he is 

never satisfied. (Fill in the blanks with present continuous tense)
  A. are eating, is always complaining
  B. ought to be eating, ought to be always complaining
  C. are being eating, having been always complaining
  D. might been eating, might been always complaining
  E. must been eating, must been always complaining

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 20
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 6.  Identify the correct sentence with correct underlined connecting 
words and necessary punctuations.

  A.  We had an, unusual teacher hence we mastered the subject. The 
job was difficult nevertheless, we enjoyed working on it. He was 
pleased; with our performance in fact he was full of praises.

  B.  We had an unusual teacher; hence we mastered the subject. The 
job was difficult; nevertheless we enjoyed working on it. He was 
pleased with our performance; in fact he was full of praises.

  C.  We had an unusual teacher hence, we mastered the subject. The 
job was difficult nevertheless, we enjoyed working on it. He was 
pleased with our performance; in fact he was full of praises.

  D.  We had an unusual, teacher hence, we mastered the subject. The 
job was difficult nevertheless, we enjoyed working on it. He was 
pleased with our performance, in fact he was full of praises.

  E.  We had an unusual teacher, hence we mastered the subject. The 
job was difficult, nevertheless we enjoyed working on it. He was 
pleased with our performance, in fact he was full of praises.

 7.  Nothing is more precious than time. She can do no more. None can 
run faster than me. (Transform Assertive into Interrogative)

  A.  Is anything precious than time? Can she do more? Can run he 
faster than me?

  B.  What is more precious than time? Anything more she can do? 
Who can run faster than me?

  C.  Is it precious than time? Is there more can she do? Can anyone 
run faster than me?

  D.  What is more precious than time? What more can she do? Who 
can run faster than me?

  E.  What as precious as time? What can she do more? Who can run 
fastest?

 8.  They were carrying the sick player off the room as smoke filled the 
room. (Turn into passive voice) 

  A.  The sick player was being carried off the room as the room was 
filled with smoke.

  B.  The sick player was carried off the room as the room was filled 
with smoke.

  C.  The sick player was being carried off the room as the room was 
filled by smoke.

  D.  The sick player was carried off the room as the room was filled by 
smoke.

  E. None of the above
 9.  “I’ve got gypsies on my land for two years”, said the farmer, “and 

they’ve given nobody any trouble; but now the Council has asked me 
to tell them to move on.” (Put into indirect speech)

  A.  The farmer told that he’d gypsies on his land for two years and 
they’d given nobody any trouble but then Council had asked him 
to tell them to move on.

  B.  The farmer said that he’d had gypsies on his land for two years 
and they’d given nobody any trouble but the Council had asked 
him to tell them to move on.

  C.  The farmer said that he’d gypsies on his land for two years and 
they’d given nobody any trouble but the Council had asked him to 
tell them to move on.
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  D.  The farmer told that he’d had gypsies on his land for two years and 
they’d given nobody any trouble but then Council asked him to tell 
them to move on.

  E.  The farmer said that he’d had gypsies on his land for two years 
and they’d had given nobody any trouble but then Council asked 
him to tell them to move on.

 10.  To think of our meeting here! Were we sent into the world simply 
to make money? How can men die better than facing fearful odds? 
(transform into assertive sentences)

  A.  It is strange that we meet here. We were not sent into the world 
simply to make money. Men can die better than facing fearful odds.

  B.  It is strange that we meet here. We were sent into the world simply 
to make money. Men cannot die better than facing fearful odds.

  C.  It is strange that we should meet here. We were sent into the world 
simply to make money. Men can die better than facing fearful odds.

  D.  It is strange that we could meet here. We were not sent into the world 
simply to make money. Men cannot die better than facing odds.

  E.  It is strange that we should meet here. We were not sent into the 
world simply to make money. Men cannot die better than facing 
fearful odds.

 11.  He must not be late, or he will be punished. You must either pay the 
bills at once or return the goods. We must eat, or we cannot live. 
(Transform the compound sentences into simple sentences)

  A.  In the event if he is late, he will be punished. Failing prompt 
payment, the goods must be returned by you. We must eat for life.

  B.  In the event of being late, he will be punished. Failing prompt 
payment, the goods must be returned by you. We must eat to live.

  C.  If being late, he will be punished. In case if failing prompt payment, 
the goods must be returned by you. We must eat to live.

  D.  In the event of being late, he would be punished. Failing prompt 
payment, the goods must be returned by you. We must eat for living.

  E.  If being late, he would be punished. Failing prompt payment, the 
goods must be returned by you. We can eat to live.

 12.  My aunt lived on _______ ground floor of _______ old house on 
_______ River Thames. She was very much afraid of _______ burglars 
and always locked up _______ house very carefully before she went to 
_______ bed. (insert aa, anan, or thethe, if necessary)

  A. the, an, the, the, the, the
  B. a, the, the, ----, the, the
  C. the, an, the, ----, the, ----
  D. ----, an, the, the, the, ----
  E. the, the, ----, the, the, the
 13.  She was on _______ knees, scrubbing _______ kitchen floor. He was 

_______ horrible job; I wouldn’t _______ like to be in _______ shoes. 
(insert appropriate determiners, if necessary)

  A. her, the, a, ----, his
  B. the, her, a, him, ----
  C. her, the, ----, ----, his
  D. the, the, ----, ----, my
  E. her, her, a, ----, the
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 14.  Paul goes _______ school _______ you, doesn’t he? How’s his English 
getting ____?

   I don’t know. We’re not _______ the same class. But he gets 
_______ other students all right. He has heaps _______ friends.  
(Supply appropriate prepositions/adverbs, wherever necessary)

  A. ______, with in, in, with, of
  B. to, with, on, in, on, off
  C. for, by, on, in, with, of
  D. for, with, in, in, on with, of
  E. to, with, on, in, on with, of

 15.  If we say “The manager showed _______ us to our room,” we mean 
that he led _______ us _______ the door. If we say “He showed _______ 
us the room,” we mean that he entered _______ the room _______ us. 
(Supply appropriate prepositions/adverbs, wherever necessary)

  A. to, ______, to, with, ______, with
  B. to, ______, to, ______, in, with
  C. ______, to, to, ______, in, with
  D. ______, ______, to, ______, ______, with
  E. ______, in, to, ______, into, with

 16. Complete these sentences about the weather with a word from the list:
  a.   rain;     b. sky;     c. storm;     d. snow;     e. sun
  1. The _______ was beating down from a clouded sky.
  2. The garden was blanketed with thick _______.
  3. Outside, the _______ was absolutely bucketing down.
  4. By lunchtime the _______ had clouded cover.
  5. We sheltered in a barn to wait for the _______ to blow over.
  A. 1 – e, 2 – d, 3 – a, 4 – b, 5 – c
  B. 1 – e, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – a
  C. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a, 5 – e
  D. 1 – e, 2 – d, 3 – b, 4 – c, 5 – a
  E. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a, 5 – e
 17.  Complete the phrasal verbs choosing a correct word from the list so 

that they match the definition: (across, out, back, along, apart)
  1.  Come find
  2.  Come separate into pieces
  3.  Come become known
  4.  Come arrive at a place
  5.  Come return
  A. out, back, along, across, apart
  B. apart, along, back, across, out
  C. across, apart, out, along, back
  D. along, out, apart, across, back
  E. along, out, across, apart, back
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 18.  Complete the idioms using the names from the list: (Adam, Bob, Jane, 
Tom, Jack)

  1. They don’t give out awards to just any old _______, Dick or Harry.
  2. To do this job you have to be a _______ of all trades.
  3.  She was a plain _______ at school who reinvented herself when 

she went to drama school.
  4.  She didn’t know me from _______, but she was still very helpful.
  5.  Just add the sounds and special effects and _______’s your uncle.
  A. 1 – Bob,  2 – Jack,   3 – Tom,   4 – Jane,    5 – Adam
  B. 1 – Tom,  2 – Jack,   3 – Jane,  4 – Adam,  5 – Bob
  C. 1 – Tom,  2 – Jane,   3 – Jack,  4 – Adam,  5 – Bob
  D. 1 – Bob,  2 – Jack,    3 – Jane,  4 – Adam,  5 – Tom
  E. 1 – Tom,  2 – Adam,  3 – Jane,  4 – Jack,   5 – Bob
 19.  Identify the terms that defines “The act of judging a case, competition, 

or argument, or of making a formal decision about something”.
  A. Jurisdiction  B. Adjudication
  C. Legislation  D. Decision
  E. Adjournment

 20. Which of the following words is an antonym of ‘recession’:
  A. Triviality  B. Headway
  C. Brunette  D. Blasphemy 
  E. Profusion

10. Translate the following passage from Gujarati into English. 
 ભારતમા ંઘણા જૂના સમયમા ંપ્રજાસત્ાક સ્્વરૂપનુ ં શાસન હત ુ.ં કેટલાકં ગણરાજ્યયો  

ઈ.સ. ચયોથા સૈકા સધુી અસ્સ્તત્્વમા ંહતા.ં બૌદ્ધ અને જૈન ઐતતહાતસક નોંધયોમા ંઅને સસં્્કકૃત 
મહાકાવ્યયો અને રાજકીય ગ્થંયોમા ંઆનુ ં તનતચિત રૂપે પ્રમાણ મળે છે. ભારતને લગતા 
તથા તસકંદરના ં પરાક્રમયોને લગતા ગ્ીક અને લેટટન સાટહત્યગ્થંયોમા ં પણ ભારતના ં
ગણરાજ્યયોના ઉલ્લેખયો આ્ેવ છે.

 ્ૈવટદક સમય દરમ્યાન કેટલાકં ગણરાજ્યયોનુ ંઅસ્સ્તત્્વ હત ુ.ં એ રાજ્યયોનુ ંમહાભારતમા ં
“અજેય” રાજ્યયો રૂપે ્વણ્ણન આ્ેવ છે. જેમા ંસમાનતાના તનયમયોનુ ંપાલન થતુ ંહત ુ.ં

 બૌદ્ધ સમય દરમ્યાનના ગણરાજ્યયોનયો ત્વગત્વાર અહ્ેવાલ પ્રાપ્ય છે. એ સમયે શાક્ય 
અને ત્વજ્જિયન ગણરાજ્યયો પ્ૂવ્ણ ભારતમા ંસૌથી મહત્્વના ંહતા.ં શાક્ય ગણરાજ્ય કદમા ં
નાનુ ં હત ુ,ં તયો ્વજ્જી રાજ્યસઘંનયો ત્વસ્તાર ઘણયો મયોટયો હતયો અને તેમા ંબીજા ંઆઠ 
રાજ્યયોના પ્રદેશયોનયો સમા્ેવશ થતયો હતયો. “શાક્ય ગણરાજ્યમા ંન્યાયતતં્ર અને ્વહી્વટને 
લગતા ંકાયયો જાહરે સભામા ંથતા ંહતા ંઅને તેમા ંય્ુવાનયો તેમ જ � કૃદ્ધયો બનેં હાજર રહતેા. 
એક સરદારને સભાની બેઠકયોમા ંપ્રમખુસ્થાન લે્વા માટે અને બેઠક ચાલ ુન હયોય તયો 
રાજ્યનયો ્વહી્વટ સભંાળ્વા માટે ચ ૂટંી કાઢ્વામા ંઆ્વતયો હતયો.”

 પાછળથી ઉત્ર, મધ્ય અને પતચિમ ભારતમા ંબળ્વાન લશ્કરી ગણરાજ્યયો અસ્સ્તત્્વમા ં
આવ્યા.ં અરાત્ા, ક્દૂ્રક, ખતત્ય અને માળ્વા આમાનંા ં્વધારે મહત્્વના ગણરાજ્યયો હતા ં
અને ઈ.સ. પ્ૂવવે 326મા ંપજંાબ અને તસધં પરની ચઢાઈ દરમ્યાન તસકંદરે આ રાજ્યયોની 
સામે લડ�ુ ંપડ્યુ ંહત ુ.ં ઇ.સ. પ્ૂવવે ચયોથા સૈકાના ંપાછળના ં્વર્યોમા ંએ ગણરાજ્યયોમાથંી 
મયોટા ભાગના ંરાજ્યયોનુ ંઅસ્સ્તત્્વ હત ુ ંઅને કૌટટલ્યે પયોતાના અથ્ણશાસ્ત્રમા ંતેનયો ઉલ્લેખ 
કરેલયો છે. પરંત ુચદં્રગપુ્તે પ્રથમ મયોટા સામ્ાજ્યની સ્થાપના કરી તે પછી ગણરાજ્યયોનયો 
તત્કાળ અંત આવ્યયો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 15
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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 50

વિભાગવિભાગ-A-A

SECTION - A

1.  Modernization and Westernization – Are they identical concepts?

1.  આધનુિકીકરણ અિે પનચિમીકરણ – શુ ંઆ બિંે એક સમાિ નિભાિિાઓ છે?

2.  Water shortage in India – Its impact on agricultural production, productivity and on the 

life of common man.

2.  ભારતમા ંપાણીિી અછત – કૃનિ ઉતપાદિ, ઉતપાદકતા અિે સામાન્ય માિિીિા જીિિ પર તેિી અસર.

3.  Do the factors of the backwardness in an area change quickly? – Illustrate with examples.

3.  શુ ંકોઈપણ નિસતારિા પછાતપણાિા કારણો ઝડપથી બદલા્ય છે? - ઉદાહરણ સાથ ેસમજાિો.

વિભાગ - Bવિભાગ - B

SECTION - B

4.  Can the Tourism industry bring about revolutionary changes in India with reference to 

Socio-economic development and the protection of environment?

4.  શુ ંપ્રિાસિ ઉદ્ોગ એ ભારતમા ંસામાજિક-આનથથિક નિકાસ અિે પ્યાયાિરણિા સરંક્ષણિા 
સદંભયામા ંઆમલૂ પરરિતયાિો લાિી શકે તેમ છે?

5.  Is education a meaningful vehicle of reason and change or a mere tool for acquiring 

employability skills?

5.  શુ ંનશક્ષણ એ નિચારશક્ત અિે પરરિતયાિ માટેનુ ંસાથયાક માધ્યમ છે કે પછી રોિગારક્ષમ 
બિિા માટેિા કૌશલ્યો પ્રાપત કરિાનુ ંસાધિમાત્ર છે?

6.  Towards cleaner cities in India.

6.  ભારતમા ંસિચછ શહરેોનુ ંનિમાયાણ.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 50
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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 50

વિભાગ - Cવિભાગ - C

SECTION - C

7.  The film and the theatre reflect the popular culture in societies – Discuss.

7.  ચલચચત્ર અિે રંગભનૂમ એ પ્રચચલત લોકસસંકૃનતિે પ્રનતચબંચબત કરે છે. – આ નિધાિિી ચચાયા કરો.

8.  The scope and limitations of Online shopping.

8.  ઓિ-લાઈિ (Online) ખરીદીિો વ્યાપ અિે મ્યાયાદાઓ.

9.  Which is more important – Heredity or upbringing? Why?

9.  િશંપરંપરાગત ઘડતર કે ઉછેર પૈકી શુ ંિધારે મહતિનુ ંછે? શા માટે?
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મે��લે ગણુ / 
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MARKS
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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

1. Highlight the salient features of Dholavira site of Harappan civilization.

1. હડપ્પન સભ્યતાના ધોલાવીરા સ્થળની નોંધ્પાત્ર લાક્ષણણકતાઓ જણાવો.

2. Examine the importance of Nalanda and Vallabhi as a centre of learning in ancient 
period.

2. પ્ાચીનકાળમા ંશિક્ષણકેન્દ્ર તરીકે નાલદંા અને વલભીનુ ંમહતવ ચકાસો.

3. The Solanki dynasty is considered as the Golden period in the history of Gujarat 
– Discuss.

3. સોલકંી રાજવિંને ગજુરાતના ઇશતહાસનો સવુણ્ણયગુ ગણવામા ંઆવે છે. – આ શવધાનની 
ચચા્ણ કરો.

4. Analyse the revolutionary activities of Indians in Europe and other nations.

4. યરુો્પ ત્થા અન્્ય રાષ્ટ્ોમા ંભારતી્યોની કાશંતકારી પ્�શૃતિઓનુ ંશવશલેષણ કરો.

5. Review the role played by Western education in the rise of Nationalism in India.

5. ભારતમા ંરાષ્ટ્વાદના ઉદ્ય માટે ્પાશ્ાત્ય શિક્ષણે ભજવેલ ભશૂમકાની સમીક્ષા કરો.

6. “The creativity and artistry in the handicraft and craft of Gujarat has made it world 
class.” Estimate the appropriateness of the statement describing any three handicrafts 
of Gujarat.

6. “ગજુરાતની હસતકળા અને કસબમા ંરહલેી સર્જનાતમકતા અને કલાદૃષષ્ટએ એને શવશ્વસતરી્ય બનાવેલ 
છે.” ગજુરાતની કોઈ્પણ ત્રણ હસતકળાનો ્પરરચ્ય આ્પી આ શવધાનની સા્થ્ણકતાની ચચા્ણ કરો.

7. Discuss in detail, with full illustrations “The Gujarati traditional theatre and subsequent 
changes.”

7. ગજુરાતની ્પરં્પરાગત રંગભશૂમ અને તેમા ંસમ્યાતંરે આવેલ ફેરફારોને ઉદાહરણ સરહત 
શવગતવાર સમજાવો.

8. “The culture of original trio – Vedvani, Bhuddhavani and Vaishnavvani has been 
percolated in the folk language and devotional songs” – Examine the appropriateness 
of the statement.

8. “વેદવાણી, બધુધવાણી અને વૈષ્ણવવાણીના મલૂત્ર્યીના સસંકાર લોકવાણી ભજનોમા ંઉત્યા્ણ છે.” 
આ શવધાનની સા્થ્ણકતા ત્પાસો.
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9. State how and to what extent the modern ideology has influenced the rituals of 
traditional Indian culture.

9.  ્પરં્પરાગત ભારતી્ય સસંકારોના શવશધશવધાનોમા ંઆધશુનક શવચારસરણીનો પ્ભાવ કેવો અને 
કેટલો રહ્ો છે તે જણાવો. 

10. “The Bhakti Movement of medieval India has prepared the extensive role of the 

Reformist Movement” – Discuss.

10. “ભારતી્ય મધ્યકાલીન ભક્ત આંદોલને સધુારાવાદી આંદોલનની વ્યા્પક ભશૂમકા તૈ્યાર 
કરેલ છે” – ચચા્ણ કરો.

11. Highlight the salient features of Indus Valley Civilization.

11. શસંધ ુખીણ સભ્યતાના નોંધ્પાત્ર લક્ષણો જણાવો.

12. Analyse the major causes of low literacy rate in India and suggest some reasonable and 
feasible measures to raise the literacy level in India.

12. ભારતમા ંસાક્ષરતાના નીચા દરના મખુ્ય કારણોનુ ંશવશલેષણ કરો અને ભારતમા ંસાક્ષરતા 
સતરને ઊંચુ ંલાવવા માટેના તારકકિક અને વ્યવહારુ ઉ્પા્યો સચૂવો.

13. Gujarat’s long seacoast and fishing industry can prosper Gujarat economy – Discuss.

13. ગજુરાતનો લાબંો દરી્યારકનારો અને મતસ્ય ઉદ્ોગ ગજુરાતના અ્થ્ણતતં્રને સમધૃધ કરી િકે 
છે – ચચા્ણ કરો.

14. Highlight the state of organic farming in India and government policy regarding it.

14. ભારતમા ંજૈશવક ખેતીની ્પરરકસ્થશત વણ્ણવો અને તે શવિે સરકારની નીશત બાબતે ચચા્ણ કરો.

15. Write a critical note on the need and significance of Smart Cities Mission in India.

15. ભારતમા ંસમાટ્ણ  સીટીઝ શમિન (Smart Cities Mission)ની આવશ્યકતા અને તેના મહતવ 

શવિે શવવેચનાતમક નોંધ લખો.
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1.	 	Evaluate	the	functioning	of	the	Supreme	Court	of	India	as	a	Guardian	of	the	Constitution.

1.  બધંારણના ંરક્ષક તરીકે ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતની કામગીરીનુ ંમલૂ્ાકંન કરો.

2.	 	Though	the	legislative	control	over	administration	is	well-defined,	the	effectiveness	of	
the	same	is	neither	felt	nor	observed	–	Critically	evaluate.

2.  પ્રશાસન પર રૈ્ધાનનક નન્તં્રણ પધધનત સારી રીતે વ્ાખ્ાન્ર્ત હોર્ા છતા,ં તેની 
અસરકારકતા, ન તો અનભુર્ા્ છે કે અર્લોકનમા ંજણાતી નથી. – નર્રે્્ચનાતમક મલૂ્ાકંન 
કરો.

3.	 Has	the	10th	Schedule	of	the	Indian	Constitution	a	harmless	provision?	–	Examine.

3. શુ ંભારતી્ બધંારણની 10મી અનસૂચુ્ચ ચબનહાનનકારક જોગર્ાઈ છે? – તપાસો.

4.	 	‘Fiscal	Federalism’	is	one	of	the	important	features	of	Indian	Constitution	and	the	GST	

Council	is	the	focal	point	to	foster	federalism	and	democracy	–	Discuss.

4.  ‘રાજકોષી્ સઘંર્ાદ’ એ ભારતી્ સઘંર્ાદના ંમહતર્ના ંલક્ષણોમાનં ુ ંએક છે અને જી.એસ.ટી. કાઉ્સીલ 

સઘંર્ાદ અને લોકશાહીને પ્રોતસાહન આપર્ા માટે એક મહતર્પણૂ્ણ કે્દ્રચબંદુ છે. – ્ચ્ચા્ણ કરો.

5.	 	Is	the	Election	Commission	hampered	in	performing	its	role	because	the	Model	Code	

of	Conduct	does	not	have	a	statutory	backing?	–	Evaluate.	

5.  આદશ્ણ આ્ચાર સહંહતાને રૈ્ધાનનક સમથ્ણન ન હોર્ાને કારણે, શુ ંચ ૂટંણી પ્ંચને તેની ભનૂમકા ભજર્ર્ામા ં
અર્રોધ ઉભો થા્ છે? – મલૂ્ાકંન કરો.

6.	 	Right	to	Information	Act	has	empowered	the	citizens,	and	at	the	same	time	indirectly	
redefined	the	concept	of	accountability	–	Discuss	with	example.

6.  માહહતી અનધકાર અનધનન્મે નાગરીકોને સશકત બનાવ્ા છે, તે સાથે જ તેણે પરોક્ષ રીતે 
જર્ાબદેહીની નર્ભાર્નાને પનુઃવ્ાખ્ાન્ર્ત કરી છે. – ઉદાહરણ સહહત ્ચ્ચા્ણ કરો.

7.	 	“Have	 civil	 service	 organizations	 and	 Non-governmental	 organizations,	 as	 a	 source	
of	 grassroot	 mobilization	 and	 an	 arena	 for	 democratic	 participation	 become	 
Elitist-driven?”	–	Critically	examine	in	the	Indian	context	with	examples.

7.  “શુ ંનાગરીક સમાજના સગંઠનો અને ચબન-સરકારી સસંથાઓ જમીન સતરની ગનતશીલતા 
અને લોકશાહી ભાગીદારીની ગનતનર્ધીના સ્તોત તરીકે ભદ્રર્ગ્ણ દ્ારા ્ચચલત છે?” ભારતી્ 
સદંભ્ણમા ંઉદાહરણ સહહત આલો્ચનાતમક પરીક્ષણ કરો.

8.	 	Define	statutory	bodies	and	quasi-judicial	bodies.	Examine	the	purpose	of	establishing	
such	bodies	and	bring	out	the	key	differences	between	them.

8.  રૈ્ધાનનક અને અધ્ણ-્્ાન્ક સસંથાઓની વ્ાખ્ા આપો. આ પ્રકારની સસંથાઓ સથાપર્ા 
પાછળના ંહતેઓુ અને તેઓની ર્ચ્ેચના ંમખુ્ તફાર્તોને તપાસો.
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9.	 	Examine	 the	 advantages	 and	 disadvantages	 of	 the	 lateral	 entry	 into	 Indian	 Civil	
Services.

9.  ભારતી્ નાગરીક સેર્ામા ંપાનશ્વિ્ (lateral) પ્રરે્શના ંફા્દા અને ગેરફા્દા તપાસો.

10.	 	“e-governance	epitomizes	debureaucratization	though	in	reality	e-governance	negates	
debureaucratization”	–	Discuss.

10.  “ઈ-ગર્ન્ણ્સ ચબનનોકરશાહીકરણનુ ંપ્રતીક છે. જો કે, ર્ાસતર્મા ંઈ-ગર્ન્ણ્સ ચબનનોકરશાહીકરણના ં
ખ્ાલને નકારે છે” – ્ચ્ચા્ણ કરો.

11.	 	“Being	indifferent	to	moral	values	is	necessarily	not	immorality”	–	Comment.	

11. “ નૈનતક મલૂ્ો પરતરે્ ઉદાસીન રહ�ે ુ ંએ અનૈનતકતા નથી” – ટીપપણી કરો.

12.	 	It	is	argued	that	‘Politics’	and	‘Ethics’	cannot	be	practised	simultaneously.	–	Give	your	
opinion.

12.  એર્ી દલીલ કરર્ામા ંઆરે્ છે કે, રાજનનતી અને નનતીશાસ્તનો એક સાથે વ્ર્હાર કરી શકાતો 
નથી. – તમારો અચભપ્રા્ આપો.

13.	 	Differentiate	between	tolerance	and	prejudice.	What	is	the	way	forward	to	be	tolerant	
without	being	prejudiced?

13.  સહહષ્તુા અને પરૂ્્ણગ્રહ ર્ચ્ેચનો તફાર્ત સપષટ કરો. પરૂ્્ણગ્રહ નર્ના સહહષ્ ુબનર્ાનો માગ્ણ ક્ો છે?

14.	 	Describe	human	values	 as	 (i)	 subjective	and	 (ii)	 objective.	How	are	 values	different	
from	ethics?

14.  માનર્ મલૂ્ોને (i) વ્નકતલક્ષી અને (ii) ઉદે્શ તરીકે ર્ણ્ણર્ો. મલૂ્ો નૈનતકતાથી કેર્ી રીતે અલગ છે?

15.	 	“A	man	is	a	hero	not	because	he	is	braver	than	anyone	else,	but	because	he	is	brave	for	
ten	minutes	Longer.”	(Ralph	W.	Emerson)	–	Elucidate	the	above	statement.

15.  “એક મનષુ્ ર્ીરપરુુષ એટલા માટે નથી કે તે બીજા કરતા બહાદુર છે, પણ એટલા માટે છે કે 
દસ નમનનટ ર્ધ ુબહાદુર છે.” (રાલફ ર્ાલ્ો ઈમસ્ણન) – ઉપરના નર્ધાનને ખલુાસાર્ાર સમજાર્ો.
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1.  The NITI Aayog has given a new dimension to the process of development planning in 
the country  – Discuss.

1.  NITI આયોગે દેશમા ં વિકાસ આયોજનની પ્રક્રિયાને એક ન�ુ ંઆયામ (dimension) પરંુૂ 
પાડ્ુ ંછે – આ વિધાનની ચચાચા કરો.

2.	 	Give	a	brief	description	of	“Make	in	India”	and	“Startup	India”	initiatives	of	Government	
of India.

2.  ભારત સરકારની ‘‘Make in India’’ અને ‘‘Startup India’’ પહલે (initiatives) સકં્ષિપતમા ં
િણચાિો.

3.	 	To	achieve	sufficiency	in	the	energy	sector	non-conventional	sources	are	very	important.	
– Discuss.

3. ઉર્ચા ષેિત્રમા ંઆતમવનભચાર થિા માટે ક્િન-પરંપરાગત સ્તોતો ઘણા ંજ મહતિપણૂચા છે. – ચચાચા કરો.

4.	 	“It	 is	not	the	size	of	population,	but	the	quality	of	human	resources	does	matter,	 in	
promoting	economic	development”.	 	Analyse	 this	 statement	keeping	 in	view	 India’s	
population	vis-à-vis	level	of	economic	development.

4.  “આવથથિક વિકાસને પ્રોતસાહન આપિા માટે િસતીનુ ં કદ નક્હ, પરંત ુ માનિ સસંાધનની 
ગણુિત્ા મહતિપણૂચા છે”. આવથથિક વિકાસના સતરની તલુનામા ંભારતની િસતીને ધયાનમા ં
રાખી ઉપરોકત વિધાનનુ ંવિશલેષણ કરો.

5.	 	State	the	main	features	of	Sustainable	Development	Vision	Document	–	2030	of	Gujarat	
State.

5.  ગજુરાત રાજયના સસટેનેિલ ડેિલપમેનટ વિઝન ડોક્મેુનટ – 2030 (Sustainable 
Development Vision Document – 2030)ની મખુય લાષિક્ણકતાઓ જણાિો 

6.	 	“The	role	of	food	processing	technology	and	dairy	technology	is	very	important	in	our	
nation-building”	–	Discuss.

6.  “આપણા રાષ્ટ્રના વનમાચાણમા ં ખાદ્ય પ્રક્રિયા તકનીકી અને ડેરી તકનીકીની ભવૂમકા ખિૂ 
મહતિની છે” – આ વિધાનની ચચાચા કરો.

7.	 	Critically	evaluate	the	current	status	of	Cyber	Crime-related	policies	in	our	nation.

7.  આપણા દેશમા ંસાયિર અપરાધ (Cyber Crime) સિંવંધત નીવતઓની સાપં્રત સસથવતનુ ં
વિિેચનાતમક મલૂયાકંન કરો.

8.	 	Is	groundwater	continuously	depleting	because	“Groundwater	is	everybody’s	property	
and	nobody’s	responsibility?”	–	Elaborate.

8.  “ભગૂભચાજળ એ દરેકની વમલકત છે અને કોઈની જિાિદારી નથી.” શુ ંઆ કારણસર ભગૂભચાજળમા ં
સતત ઘટાડો થઈ રહ્ો છે? – સવિસતાર સમર્િો.
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9.	 	“Space	Science”	which	was	once	dubbed	as	a	luxury,	has	now	become	a	crucial	platform	
for	growth	–		Explain	with	example.

9.  ‘‘અિકાશ વિજ્ાન’’ કે જે એક સમયે િૈભિી ગણાત ુ ંહત ુ ંતે હિે વિકાસ માટે વનણાચાયક માધયમ 
િની ગયુ ંછે – દૃષ્ટાતં સક્હત સમર્િો.

10.	 	Should	we	 focus	 on	 “Mitigating	 the	 Climate	 Change”	 or	 “Adapting	 to	 the	 Changing	
Climate”?

10.  શુ ંઆપણે જળિાય ુપક્રિતચાન (Climate Change) ઘટાડિા ઉપરક ધયાન કેનદ્ીત કર�ુ ં
જોઈએ કે જળિાય ુપક્રિતચાન (Climate Change) સામે અનકુલૂન સાધ�ુ ંજોઈએ?

11.	 	The	Higher	Education	Commission	of	India	is	to	be	created	under	National	Education	
Policy	 2020.	 How	 Higher	 Education	 Commission	 of	 India	 will	 contribute	 towards	 
re-energizing	higher	education	in	India?

11.  રાષ્ટ્રીય વશષિણ નીવત 2020 હઠેળ ભારતના ઉચચ વશષિણ આયોગની રચના કરિામા ં
આિનાર છે. ભારતનુ ંઉચચ વશષિણ આયોગ એ ભારતના ઉચચ વશષિણને પનુઃ ક્રિયાશીલ 
કરિા માટે કેટલુ ંયોગદાન આપશે?

12.	 	What	are	 the	bottlenecks	 in	 India’s	mission	 to	become	world’s	 semiconductor	hub?	
What	measures	should	be	undertaken	to	overcome	bottlenecks?

12.  વિશ્વના Semiconductor hub (અધચાિાહક ઉતપાદનનુ ંકેનદ્) િનિાના ભારતના ધયેયમા ંકઈ 
િાિતો અિરોધરૂપ છે? આ અિરોધોને દૂર કરિા માટે કયા ઉપાયો કરિા જોઈએ?

13.	 	How	Gujarat	Sports	Policy	2022-2027	will	contribute	towards	promoting	sports	culture	
in	Gujarat?

13.  ગજુરાતમા ંખેલકદૂ સસંકવૃતને પ્રોતસાક્હત કરિા માટે ગજુરાત ખેલકદૂ નીવત (Gujarat Sports 
Policy) 2022-2027 કઈ રીતે સહાયરૂપ થશે?

14.	 	Explain	Government	of	Gujarat’s	“Mission	School	of	Excellence	Project”.

14.  ગજુરાત સરકારના “વમશન સકલૂ ઑફ એકસેલેનસ પ્રોજેકટ” (Mission School of Excellence 
Project) વિશે વિગતિાર માક્હતી આપો.

15.	 	“The	Modernization	of	Prisons	(MoP)	Project	is	very	important	project	for	nation.”	–	
Evaluate	the	same.

15. “જેલોનુ ંઆધવુનકીકરણ (Modernization of Prisons) (MoP) યોજના એ રાષ્ટ્ર માટે ખિૂ 
મહતિની યોજના છે.” - આ વિધાન ચકાસો.
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