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પ્રશ્ન : 1  ત્રણ પૈકી કોઈ પણ એક વિષય પર 250થી 300 શબ્ોમા ંવિબધં લખો.    
 (અ)  િિા ભારતિા વિમામાણમા‘ંસમારમા વિલેજ’નુ ંયોગ્ાિ 
 (બ)  સરુક્ષિત રોજગારી મારે શુ ંસરકારી િોકરી એકમાત્ર ઉપાય છે?
 (ક)  સોવશયલ મીડિયા, લોકતતં્ર અિે સશુાસિિા આંતરસબંધંો.

પ્રશ્ન : 2  િીચેિી બે પૈકી એક કાવયપકં્તિો વિચારવિસતાર કરો
 (અ)  છીછરા ંિીરમા,ં હોય શુ ંિા’વુ?ં તરિા તો મઝધારે જાવુ!ં
 (બ)   ત ુ ંતારા ્ીલિો ્ીિો થાિ!ે

પ્રશ્ન : ૩  િીચે આપેલા 204 શબ્ોિા ગદ્યખિંિો 1/3 ભાગ (68 શબ્ો)મા ંસષંિેપ કરો.

    યધુધ પરંુૂ થયુ ંહત ુ.ં ગામિા ંષિેત્રોમા ંહિ ેશાવંત હતી. સૈવિકો ગયા હતા, તોપો દૂર લઈ 
જિામા ંઆિી હતી, વિમાિો હિ ેઆકાશમા ંઊિતા ંિ હતા,ં બૉંબિા ધિાકા સભંળાતા 
િ હતા. હિ ેયધુધ િહોત ુ,ં પણ યધુધિા અિશષેો તો રહ્ા હતા. 

   ગામિા ંખેતરોમા ંભવૂમિા અંતરમા ંઅસખંય સરંુગો ્રાયેલી હતી. યમદૂતોનુ ંલશકર, 
મતૃયિુા ંસતંાિેલા ંસાધિો, એક િગલુ,ં એક સપશમા, એક ખીલો, એક તાર અિે એક 
ભિાકો થાય, એક ્ેહ ઊિી જાય, એક પગ કપાય. યધુધ ગયુ ંહત ુ ંપણ મતૃયિુો ભય 
રહ્ો હતો. 

  એનુ ંએક પડરણામ આવયુ.ં ગામિા લોકો જાણતા હતા કે પગલે પગલે મોત આિી 
શકે. જીિિ ષિણભગંરુ છે એ તેઓ તો જાણતા હતા, અતયારે એવુ ંઅનભુિતા હતા. 
અિે તે પ્રમાણે િતમાિા લાગયા. ગમે તે ષિણે જીિિિો અંત આિી શકે, પછી પડરગ્રહિો 
શો અથમા, લોભિો શો અથમા, ગસુસાિો શો અથમા, હરીફાઈિો શો અથમા? ગમે તયારે જઈ 
શકીએ, એરલે સૌિા આશીિામા્ લઈિે જઈએ. િરેિો શો અથમા, ઝઘિાિો શો અથમા, 
અક્ભમાિિો શો અથમા? અવિવચિત સમય છે એરલે એિો સદુપયોગ કરીએ. ષિણે ષિણે 
જીિિાનુ ંછે એરલે ્રેક ષિણિે શભુ બિાિીએ. 

  ગામનુ ંજીિિ સધુરી ગયુ.ં સૌ સૌિે કસમત કરતા,ં કારણ કે ક્ાચ એ સૌથી છેલલુ ં
કસમત હશ ેએનુ ંભાિ હત ુ.ં થોિા અકસમાતો તો થયા, અિે એનુ ંદુઃખ સૌિે રહુ;ં પણ 
જીિિદૃષ્ર, આધયાતતમકતા, ભક્ત અિે શ્રધધા તો સૌમા ંિધયા ંઅિે સૌનુ ંકલયાણ 
થયુ.ં 

ફાધર િાલેસ (‘પ્રસન્નતાિી પાખંિીઓ’ પસુતક)

પ્રશ્ન : 4  આપેલા ગદ્યખિંિા આધારે પછેૂલા પ્રશ્નોિા જિાબ લખો.

    એક વમત્રિો કાગળ છે: "હમણા ંરોજ યા્ આિો છો. પસુતકાલય િસાિવુ ંછે, શોખ 
કેળિિો છે. પસુતકોિી યા્ી માગુ ંછ.ં”

  આ વમત્રિે હુ ં સચૂવુ ં તે િાચંશ?ે અભયાસવિ્્ઠ બિશ?ે િાતામાપસુતકથી િાચિરસ 
કેળિી શકાશ ે િહીં. રસેષદ્રિયિે તેજસિી તેમ જ તદુંરસત બિાવયા િગર લેિાતો 
િાતામારસ જ્ાિિી હોજરીિે બગાિે. થોિા ક્રસાધય િાચિથી હોજરીિી સાફસફૂી થિી 
જોઈએ. પહલેા ંવિિચેિ િાચંો, કંરાળો લાવયા િગર ફરી ફરી િાચંો, રસિે અંતરમા ં
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કસથર કરો અિે કવિતા પ્રતયેિી સગૂિે કોરે મકૂી થોિા ંથોિા ંકાવયોનુ ંસતત પડરશીલિ 
કરો. રસેષદ્રિયમા ંઅમી પે્ા થશ.ે 

  લાગણીતતં્રિે ઝણઝણાિી મકૂિાર પસુતક પહલેે ્ રજ્જે તયાજય ગણજો. ઊવમમિસિંે્િિો 
કસથર ્ીપક ડ્લમા ં બળયા કરે, જયોત ભિક ભિક િ થાય, તે કસથવત સાચા 
િાચિરસિી છે.

  લક્લત-સાડહતયિા મધપિૂામા ં મધિુા ઉતપા્િઅથથે આપણા જ્ાિકોશોિી અં્ર 
લક્લતેતર જ્ાિસામગ્રી ભયામા િગર છૂરકો િથી. પષિીઓ અિે પશઓુિી દુવિયા, 
જયોવતમમાય ગગિ, ઇવતહાસ-સષૃ્ર િગેરે અંતરિે અજિાળિારા ં તતતિોનુ ં અજ્ાિ 
રસસાડહતયમા ં રમિાિી આપણી શક્તિે હણી િાખે છે. િીિવુ ંછ ં કે પ્રાણીઓિી, 
ગ્રહોિી, ભગૂોળ િે ઇવતહાસિી ભવય દુવિયામા ંઊતરો; પછી જોજો, તમિે િાતામા 
િાચંિી ગમશયેે િહીં, િાચંિાિી જરૂર પણ િહીં રહ.ે ‘અપગંિી પ્રવતભા’ િાચંો, કીિી 
અિે ઊધઈ વિષેિા ંમૅરરક્લંકિા ંપસુતકો િાચંો. એ એિો એક િીરોગી મગુધભાિ 
આપશ ેકે તમિે જીિવુ ંમીઠંુ લાગશ.ે 

ઝિેરચં્ મેઘાણી (‘જિ્મભૂમવ’ ્ૈિવક:1938)

 પ્રશ્નો: 

 1. “િાતામાપસુતકથી િાચિરસ કેળિી શકાશે િહીં.” – લેખક આવુ ંશા મારે કહ ેછે? 

 2. લેખક િાચંિિી કેિી પ્રડરિયાસચૂિ ેછે?

 3. લેખકિે મતે સાચુ ંિાચિ એરલે શુ?ં

 4.  “તમિે િાતામા િાચંિી ગમશયેે િહીં, િાચંિાિી જરૂર પણ િહીં રહ.ે” – આ 
વિધાિિો સં્ ભમા સપ્ર કરો. 

 5. લેખકિો વમત્રિા પત્ર વિશેિો પ્રવતભાિ કેિો જણાય છે? 

પ્રશ્ન : 5   (આશરે ૧૫૦ શબ્ો)

  ગજુરાત સરકારિી ખેલ મહાકંુભ યોજિામા ંઆ િરસે ્સેક એકલ તથા રીમ કષિાએ 
ગજુરાતિા ં ખેલાિીઓએ કેરલાક રા્ટ્ીય રેકોિમા સથાવપત કરેલા છે. આ બાબતિે 
િણમાિતી અખબારી યા્ી તૈયાર કરો. 

પ્રશ્ન : 6 : (આશરે ૧૦૦ શબ્ો)  
  તમારી િજીકિી એક ખાિગી મલરી સપેશયાલીરી હોકસપરલ મા ઁ અમતૃમ ્ અિે 

પ્રધાિમતં્રી જિઆરોગય યોજિાિા લાભ જરૂડરયાતમં્  ્્દીઓિે આપતી િથી એિી 
ફડરયા્ કરતો પત્ર આરોગયમતં્રીશ્રી, ગજુરાત સરકારિે લખો. 

પ્રશ્ન : 7 (આશરે ૨૦૦ શબ્ો)  
   અતયાર સધુી ભારતિા ઇવતહાસો વિ્ેશી દૃષ્રકોણથી લખાયા છે પણ હિ ેભારતીય 

દૃષ્રકોણથી િિા ઇવતહાસ લખાિા જોઈએ એિી તજકર કરત ુ ંએક ચચામાપત્ર તૈયાર 
કરો.  
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પ્રશ્ન : 8 : (આશરે ૨૦૦ શબ્ો)  

  ગજુરાતી ગઝલકાર ‘મરીઝ’િી યા્મા ંએક મશુાયરો રાઉિહોલ, અમ્ાિા્ ખાતે 
ગયારવિિારે યોજાઈ ગયો. તે વિશે‘શબ્સષૃ્ર’ માવસક મારે એક અહિેાલ તૈયાર 
કરો. 

પ્રશ્ન : 9 િીચેિા અંગે્રજી લખાણિો ગજુરાતીમા ંઅનિુા્ કરો.

  What I want to achieve,—what I have been striving and pining to achieve 
these thirty years—is self-realization, to see God face to face, to attain 
Moksha. I live and move and have my being in pursuit of this goal. All that I 
do by way of speaking and writing, and all my ventures in the political field, 
are directed to this same end. But as I have all along believed that what is 
possible for one is possible for all, my experiments have not been conducted 
in the closet, but in the open; and I do not think that this fact detracts from 
their spiritual value. There are some things which are known only to oneself 
and one's Maker. These are clearly incommunicable. The experiments I am 
about to relate are not such. But they are spiritual or rather moral; for the 
essence of religion is morality.

  If I had only to discuss academic principles. I should clearly not attempt an 
autobiography. But my purpose being to give an account of various practical 
applications of these principles, I have given the chapters I propose to write 
the title of The Story of My Experiments with Truth. These will of course 
include experiments with non-violence, celibacy and other principles of conduct 
believed to be distinct from truth. But for me, truth is the sovereign principle, 
which includes numerous other principles. This truth is not only truthfulness in 
word, but truthfulness in thought also, and not only the relative truth of our 
conception, but the Absolute Truth, the Eternal Principle, that is God.

પ્રશ્ન :10    ગજુરાતી વયાકરણિા િીચેિા ્સ પ્રશ્નોિા જિાબ આપો.

 (1) રૂડિપ્રયોગોિો અથમા આપીિે િાક્યમા ંપ્રયોગ કરો.

 (અ) ચર મંગિી અિે પર બ્યાહ

 (બ) પહેરિા પૃથ્િી અિે ઓિિા આભ

 (2) કહિેતોિો અથમા આપો.

 (અ) િોશી મારે એિો િાંધો િહીં પણ જમ ઘર ભાળી જશે

 (બ) લંકાિી લાિી િે ઘોઘાિો િર
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 (3) સમાસિો વિગ્રહ કરીિે ઓળખાિો.

 (અ) ગાંિીિપાણી

 (બ) માતાપવતા

 (4) છં્  ઓળખાિો.

 (અ) મારીિા માિિી મારી માંહે મળી કાય તારી જશે જાણ ભાઈ

 (બ) ઝેર ગયાં િે િેર ગયાં, િળી કાળા કેર ગયાં કરિાર

 (5) અલકંાર ઓળખાિો.

 (અ) બળમાં તે રાજા સવંહ છે.

 (બ) મા તે મા.

 (6) શબ્સમહૂ મારે એક શબ્ આપો.

 (અ) જેિી શરૂઆત િથી તેિું

 (બ) જેિી આરપાર જોઈ િ શકાય તેિું

  (7) નીચેના શબ્દોની જદોડણી સધુારદો.

  (અ) વરરઆળિ

  (બ) કીફાઅતી

 (8) િીચેિા ંિાક્યો સધુારીિે સાચા ંલખો.

 (અ) બહું ખિાય જતા તેિે પેરમાં ્ૂખ્યુ.

 (બ) રાજા રાણીિે કુિર ગયા.

 (9) નીચેની સધંધ જદોડદો.

  (અ) કદોરિ + અવધધ

  (બ) ધસંધ ુ+ ઊધમમિ

 (10) નીચેના વાક્દોમા ંકત્તરરનુ ંકમ્તળણ અને કમ્તળણનુ ંકત્તરર કરદો.

  (અ) રધવશકંર ધસતાર વગાડે છે.

  (બ) છેલલે છેલલે એના વડે સારંુ કામ થયુ.ં



1
STM-2

 Note :
	 l	 Attempt	all	questions.
	 l	 Your	answer	must	be	within	the	word	limit.
	 l	 	You	are	expected	to	show	your	awareness	of	the	subject,	originality	of	thought	and	 

expression	in	grammatically	correct	language.
Q. 1.  Write	an	essay	on	any	ONE	of	the	following	topics	in	250	to	300	words.	It	must	

exhibit	your	grasp	and	critical	understanding	of	the	subject	in	the	best	possible	
individual	style.

   It must be a well argued piece of writing expressed coherently and 
sequentially.                                                                            
I.  Privacy and Data Security: A Serious Threat in the age of Digitalization.

 II.  Uniform Civil Code: The Need of the Hour.

 III.   Indo-Pak Relations in the Wake of Article 370 Abrogation.   

 IV.  Chandrayan and the Future of Indian Space Mission.

 V.   Recent Slump in GDP Growth : Malady and Remedy.  

Q. 2.  Imagine you are the Chief Medical Officer of Vadodara district 
which is badly affected by floods. There are possibilities of many 
diseases breaking out after the floods recede. Write a letter in  
about 150 words to the Director General, Health Services, 
Gandhinagar, Gujarat suggesting necessary measure                                             

Q. 3.  Write a report in about 200 words on the World Table Tennis Day 2019 
and GSTTA  Annual Award Function held on 6th April 2019 at Surat.

Q. 4.   Carefully study the following graph/bar diagram about monsoon rain 
forecast vs. actual rain in India in 2019, published in The Times of 
India, Delhi 01, October 2019, and write a report in about 150 words.
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Q. 5.  The Governor of Gujarat is to launch a cleanliness drive on the 
occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi on  
2nd October 2019 at Sabarmati Ashram. Draft a speech to be delivered 
by Governor of Gujarat, on this occasion in about 150 words. 

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

  As to whom we call a professional manager, it is very difficult to give a 
comprehensive definition. The skills which identify the professional manager 
from others may be described as the former’s ability to first analyse and 
sift facts, and then take an overall view of things so as not to lose sight of 
the variables from reckoning, and his ability to fully appreciate the working 
of human psychology, his ability further to motivate and direct both himself 
and others to act honestly and purposefully to achieve the just results 
not from his own private angle but with a detached view from the angle 
of the society as a whole. It is evident that in the nature of the exercise 
of these skills, the professional manager has to act independently and 
fearlessly. It is also evident that there is always the underlying assumption 
of the exercise of some power or authority on the part of the professional 
manager, something which is not accessible to others.

  The company secretary who wields considerable authority in the corporate 
hierarchy is undoubtedly a manager. He is often described as a Principal 
Officer of the Company. The most important managerial skill which 
distinguishes him from other managers is the coordinating skill which he has 
to exercise continuously within the organization for the purpose of achieving 
the company’s objectives. His job involves the exercise of some skill and 
exercise which is peculiar to formalization of business activity. The growing 
complexity of modern business has been increasingly laying emphasis on 
the formal aspect of running a business. These formal requirements are so 
complex in nature that his client, the corporation, has to leave them to the 
sheer discretion of the Company Secretary for their due compliance. The 
Company Secretary is, therefore, a unique combination of a manager and 
professional.                                                                                (303 words)

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

  The real crisis of our times is the crisis of management. I believe that the 
solutions to our problems lie in the development of the art and practice of 
management at all levels and in all facets of our national activities — from 
a small “bhat’s” tea-shop to the multifaceted international organization or 
the huge national government administration. I also believe that application 
of better and sound management skills and methods is of vital importance 
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in resolving many huge and baffling economic and social problems that 
are beyond the reach of either government or business acting alone.

  I strongly believe that the private sector can contribute something far more 
important than even money, that is, management — management raised 
to a whole new order of magnitude — in the attainment of the new social 
and economic objectives put forward by our government.

  “But how do we have to do it?” The answer lies in developing a deeper 
sense of social responsibility on the part of our men in management. 
Management must act in concert with a broad social interest and serve 
the objectives of the society. The various socio-economic measures now 
being taken in the field of licensing, price regulation and distribution of 
essential commodities etc. will not lead us towards attainment of new 
social objectives unless we ensure that the benefits of these measures 
go to the ultimate consumer — the common man. This is possible only 
through right management, proper understanding and of course, above 
all, through co-operation among all concerned. 

  Indian management has the skills, knowhow and capacity to cope with 
new challenges. We must make a start now. The opportunities are there if 
we will but see them, and see them quickly.

  Questions:

 a. In what sense is the crisis of our times the crisis in management?

 b.  What contribution can the private sector make towards the 
attainment of economic objectives?

 c.  What does Indian management lack? 

 d.	 	How	can	we	 ensure	 that	 the	 common	man	gets	 the	benefit	 of	
various socio-economic measures?

 e. What is the central idea of 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) 
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 I.   I had no map; that’s why I got lost. If I _______ (had) a map  
I would have been all right. (Insert suitable form of verb).

  (A) have had

  (B) had had

  (C) had 
  (D) have

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 II.  We hope that we shall win the war against terrorism with this law.  
(Change the voice).

  (A) The war against terrorism with this new law is hoped to be won.

  (B)  The war against terrorism with this new law is winning our hope.

  (C)   It is hoped that the war against terrorism will be won by us with 
this new law.

  (D)  Winning the war against terrorism with this new law is hoped  
  by us.

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 III.     He said, “She is coming this week to discuss this.” (Change 
narration).

  (A)  He said that she was coming this week to discuss this.

  (B)  He said that she should come that week to discuss this.

  (C)  He said that she was coming that week to discuss it.

  (D)  He said that she would come that week to discuss it.

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 IV.  Was he not a villain to do such a deed?  

(Change into assertive sentence)

  (A) Was he a villain to do such a deed?

  (B)  He was not a villain to do such a deed.

  (C)  Was he really a villain to do such a deed?

  (D)  He was a villain to do such a deed..

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 
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 V.  _______ author of this book came to our college yesterday and 
gave _______ lecture on _______ importance of reading books 
for _______ education.  (Insert appropriate articles, ‘a’, ‘an’ or 
‘the’, wherever required) 

  (A) The, a, an, no article required

  (B)  An, no article required, no article required, no article required

  (C)  An, no article required, the, no article required

  (D)  The, a, the, no article required

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 VI.  The book fell _______ the desk. (Insert suitable preposition) 

  (A) off

  (B)  off of

  (C)  off from

  (D)  off in

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 VII. The rope _________ while they were hauling up the pillar.   
 (Select the correct phrasal verb) 

  (A) gave up

  (B)  gave in

  (C)  gave way

  (D)  gave out

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 VIII. Match the idioms with their meanings: 
 i.  cheek by jowl             a.    reason of dispute
 ii.  pie in the sky b.   make all needful preparations   
 iii.  ducks in a row                 c.   unrealistic
 iv.  apple of discord                  d.   crammed and unhappy

 (A)  i - d,  ii - c,  iii - b,  iv - a (B)  i - d,  ii - c,  iii - a,  iv - b

 (C)  i - b,  ii - a,  iii - d,  iv - c (D)   i - b,  ii - a,  iii - c,  iv - d

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 
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 IX.  Select the correct meaning of the administrative term “allegiant”.

  (A)   firm and devoted (B) damaged 

  (C)  person under doubt (D)  person under heavy debts

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 X. Which of the following is not a synonym of “juncture”?

  (A) crux (B) strait

  (C) orbit (D) point

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 XI.  Which of the following is not the antonym of “impertinent”?

  (A) arrogant (B) impudent

  (C) polite (D) brazen

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 XII.  Select appropriate one word for ‘one who is concerned with 
beauty or the appreciation of beauty’. 

  (A) aesthetic (B) ascetic

  (C) cleric (D) heretic

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

 XIII.  I tried to look happy _______ feeling miserable.

  (A) although (B) however

  (C) despite (D) even

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 
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	 XIV.  The error was _______ but still a _______ was recorded.

  (A) insignificant, complaint

  (B)  insignificant, complain

  (C)  unsignificant, complaint

  (D)  unsignificant, complain

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 

	 XV.	 She	received	_______	for	the	least	use	of	_______	in	office.

  (A) complements, stationery

  (B)  compliments, stationary

  (C)  complements, stationary

  (D)  compliments, stationery

 Answer: (  )  (A)    (B)    (C)    (D) 
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Q. 9. Translate the following passage from Gujarati to English.

  

STM-2 5 ENGLISH 

XIV. The error was _______ but still a _______ was recorded. 

 (A) insignificant, complaint  (B) insignificant, complain 

 (C) unsignificant, compliant   (D) unsignificant, complain 
XV. She received _______ for the least use of _______ in office. 

 (A) complements, stationery  (B) compliments, stationary 

 (C) complements, stationary  (D) compliments, stationery 

Q.-9. Translate the following passage from Gujarati to English. (10) 

વાાંચનારની રજા લેતાાં મને આઘાત લાગે છે. મારા પ્રયોગોની મારી પાસે બહ ુક િંમત 

છે. હુાં તેને યથાથથ રીતે વર્થવી શક્યો છાં  ે નહીં એ હુાં નથી જાર્તો પર્ વર્થવવામાાં મેં 
 ચાશ નથી રાખી. સત્યને મેં જેવુાં જોયુાં છે અને જે માગે જોયુાં છે તે વાાંચનારને 

આપતા મેં ચચત્તશાાંતત ભોગવી છે. વાાંચનારને સત્ય અને અકહિંસા તવશે વધારે આસ્થા 
બેસે એવી મેં આશા રાખી છે. 

સત્યથી ચભન્ન  ોઈ પરમેશ્વર હોય એવુાં મેં નથી અનભુવયુાં. સત્યમય થવાને સારુ 

અકહિંસા એ એ  જ માગથ છે, એમ આ પ્ર રર્ોને પાને પાને ન દેખાયુાં હોય તો આ 

પ્રયત્ન વયથથ સમજુ ાં છાં. મારી અકહિંસા સાચી તોયે  ાચી છે, અપરૂ્થ છે. હજારો સરૂજને 

એ ઠા  રીયે તો પર્ સત્યરૂપી સરૂજના તેજનુાં પરુૂાં  માપ મળી ન શ ે. મારા સત્યની 
ઝાાંખી આવા સત્યરૂપી સરૂજના એ  ક રર્ માત્રનુાં દશથનરૂપ છે. સત્યનુાં સાંપરૂ્થ દશથન 

સાંપરૂ્થ અકહિંસા તવના અશક્ય છે, એટલુાં તો હુાં મારા આજ લગીના પ્રયોગોને અંતે 

અવશ્ય  હી શકુાં છાં. 
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વિભાગ-A

SECTION - A

	 (1)	પ્રશ્નક્રમાકં	:	1	થી	10

	 (2)	બધા	જ	10	પ્રશ્નનોના	જવાબ	લખવાના	છે.

	 (3)	દરેક	પ્રશ્નના	4	ગણુ	છે.

	 (4)	જવાબ	આશરે	60	થી	70	શબદનોમા	ંલખવા.

પ્રશ્ન :	1.	 મહાજનપદ	સમયની	શાસનવયવસથા	વવશે	ટૂંકમા	ંજણાવનો.

પ્રશ્ન : 2.	 ગજુરાતના	વવવવધ	પ્રદેશનોમા	ં1857ના	સવાતતં્ય	સગં્ામની	પ્રવવૃતિઓનનો	ટૂંકમા	ંઉલલેખ	
કરનો.

પ્રશ્ન : 3. સૌરાષ્ટ્ર-કચછમા	ંકાચચચત્નો	(ગલાસ	પેઈન્ટિંગ)ની	પ્રાચચન	કલાપરંપરા	ઉપર	ટૂંકનોંધ	
લખનો.

પ્રશ્ન : 4.	 આધવુનક	ગજુરાતી	રંગભવૂમના	પાયાના	વવકાસમા	ંચ.ંચી.	મહતેા	અને	રણછનોડલાલ	
દવનેા	પ્રદાન	વવશ	ેસચંષિપતમા	ંજણાવનો.

પ્રશ્ન : 5.	 ગાધંીજીના	આદશશો	ઉપર	આધારરત	ભારતીય	ચલચચત્નોનનો	સમાજ	પર	પડેલા	પ્રભાવ	
બાબતે	ટૂંકનોંધ	લખનો.

પ્રશ્ન : 6.	 ભ-ૂરચનાકીય	દૃનષ્ટએ	ભારતના	તટીય	મેદાનનોનુ	ંવગગીકરણ	કરી	તે	પૈકી	કનોઈ	એક	પર	
ટૂંકનોંધ	લખનો.

પ્રશ્ન : 7.	 ઘટતા	ંજતા	જાવતપ્રમાણને	લીધે	ઉદભવતી	સામાજજક	સમસયાઓ	જણાવનો.

પ્રશ્ન : 8.	 ગજુરાતમા	ં દચષિણેથી	ઉતિર	તરફ	જતા	ંઅને	પવૂ્વથી	પ્રશ્નમ	તરફ	જતા	ંવરસાદનુ	ં
પ્રમાણ	ઘટત ુ	ંજાય	છે.	સમજાવનો.

પ્રશ્ન : 9.	 શુ	ં ગજુરાતમા	ં તાજેતરમા	ં થયેલા	 માવઠાના	 બનાવનો	 માનવીની	 અવચૈારરક	
જીવનશૈલીનુ	ંપરરણામ	છે?	ચચા્વ	કરનો.

પ્રશ્ન :10.	 ઈસરનો	(ISRO)ની	વર્વ	2019ની	વસધ્ધઓ	વણ્વવનો.
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વિભાગ-B

SECTION - B

 (1)  પ્રશ્નક્રમાકં : 11 થી 16

 (2)  બધા જ 06 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.

 (3)  દરેક પ્રશ્નના 10 ગણુ છે.

 (4)  જિાબ આશરે 130 થી 140 શબદનોમા ંલખિા.

પ્રશ્ન :11. “કાયમી	જમાબધંી	અને	રૈયતવારી	પ્ધવતની	મહસેલૂ-નીવત	અમલમા	ંમકૂી	અંગે્જનોએ	

સવસથ	ગ્ાવમણ	સમાજનુ	ંઆવથથિક	માળખુ	ંપાયમાલ	કરી	નાખ્ુ.ં”	—	ચચા્વ	કરનો.

પ્રશ્ન :12.	 સવતતં્તા	ચળવળમા	ં રાષ્ટ્રવાદીઓની	ક્રાન્તકારી	પ્રવવૃતિઓના	ઈવતહાસમા	ં કાકનોરી	
કેસ	 તે	 વખતના	 ભારતીય	 ્વુા	 માનસની	 એક	 અનનોખી	 ઓળખ	 આપે	 છે.	 —	 
ચચા્વ	કરનો.

પ્રશ્ન :13.	 ગજુરાતના	ંસાસં્ૃવતક	વારસામા	ંચાપંાનેર-પાવાગઢ	એક	અનેરંુ	સથાન	ધરાવ	ેછે.	—	
ચચા્વ	કરનો.

પ્રશ્ન :14.	 ઔદ્નોચગક	વવસતારનોમા	ંઆવલેી	માનવ	વસાહતનોની	સમસયાઓ	અને	તેના	વનવારણ	
બાબતે	ટીપપણી	કરનો.

પ્રશ્ન :15.	 ભારતીય	સરંષિણ	સેવાઓમા	ંબ્રહ્નોસ	વમસાઈલનુ	ંમહતવ	સમજાવનો.

પ્રશ્ન :16.	 આધવુનક	 ડીઝીટલ	 ્ગુમા	ં ઈ્ટેલેકચ્અુલ	 પ્રનોપટટી	 રાઈટસ	 સમષિ	 ઊભા	 થયેલા	
પડકારનોની	વવગતવાર	ચચા્વ	કરનો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 60



1
STM-4

વિભાગ - A

 (1)  પ્રશ્નક્રમાકં : 1 થી 10

 (2)  બધા જ 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.

 (3)  દરેક પ્રશ્નના 4 ગણુ છે.

 (4) જિાબ આશરે 60 થી 70 શબદનોમા ંલખિા.

.

પ્રશ્ન :1. ગજુરાતમા ં તાજેતરમા ં અમલમા ં આિેલા મનોટર વ્હીકલ (સશંનોધન) અવધવનયમ, 2019 
(Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019,)મા ંકયા ટ્ાફહીક વનયમનોના ભગં બદલ કયા/કેટલા 
દંડની જનોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે તે ટૂંકમા ંજણાિનો

પ્રશ્ન :2. સઘંીય માળખામા ં રાજયનોમા ં રાજયપાલ બધંારણના વસધધાતંનો અને લનોકશા્હીના મલૂયનોના 
રખેિાળ છે. ટૂંકમા ંચચાચા કરનો.

પ્રશ્ન :3. 99મા બધંારણીય સધુારાના સદંભભે નયાવયક સમીક્ાની ભવૂમકાનુ ંટૂંકમા ંિણચાન કરનો.

પ્રશ્ન :4. િૈધાવનક, વનયમનકારહી અને અધચાનયાવયક સસંથાઓ – પ્રતયેકનુ ંએક ઉદા્રણ આપી તે પૈકહી 
કનોઈપણ એક સસંથા ઉપર સકં્ક્પત નોંધ લખનો..

પ્રશ્ન :5. ગજુરાત લનોકાયકુત અવધવનયમ, 1986 અનિયે લનોકાયકુતના કકસસામા ં વનયયોગયતાઓ 
સકં્ક્પતમા ંજણાિનો.

પ્રશ્ન :6. WPI - જથથાબધં ભાિ સચૂક આંક અને CPI - ગ્ા્ક ભાિ સચૂક આંક િચચેનનો ભેદ ટૂંકમા ં
સમજાિનો.

પ્રશ્ન :7. સટનોક એક્ચેનજ ઉપર લીસટ થયેલા શૅરનોના િેચાણ ઉપર લાગતનો શનોટચા  ટમચા અને લોંગ ટમચા 
કેપીટલ ગેઈન ટેક્ ટૂંકમા ંસમજાિનો.

પ્રશ્ન : 8. પ્રધાનમતં્ી રનોજગાર પ્રનોતસા્ન યનોજના અને પ્રધાનમતં્ી કૌશલ વિકાસ યનોજના િચચેનનો 
તફાિત સકં્ક્પતમા ંસમજાિનો.

પ્રશ્ન : 9. “ગજુરાત રાજય ‘ટેક્ટાઈલ સટેટ ઓફ ઇનનડયા’ તરહીકે પ્રસથાવપત થયેલ છે”. ટૂંકમા ંમલૂયાકંન 
કરનો.

પ્રશ્ન :10. ‘સનોવશયલ ઈમપેકટ એસેસમેનટ’ ઉદા્રણ આપી સમજાિનો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 40
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STM-4

વિભાગ - B

 (1) પ્રશ્નક્રમાકં : 11 થી 16

 (2) બધા જ 06 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.

 (3)  દરેક પ્રશ્નના 10 ગણુ છે.

 (4)  જિાબ આશરે 130 થી 140 શબદનોમા ંલખિા.

પ્રશ્ન :11. “કેનદ્ર અને રાજય સરકારનો િચચે સત્ાનુ ંસપષટ વિભાજન થઈ શકે તે માટે સ્િતતી યાદહી રદ 
કરહી દેિી જનોઈએ.” - વિિેચનાતમક મલૂયાકંન કરનો.

પ્રશ્ન :12. “સશુાસન માટે લનોકશા્હી પ્રકક્રયાઓને કાયાચાતમક રાખિા કાયદાનુ ંશાસન અને માનિ્ક્નોનનો 
અમલ જરૂરહી છે.” - વિગતિાર ચચાચા કરનો.

પ્રશ્ન :13. તાજેતરમા ં ભારતે રહીજીયનોનલ કનોમપ્રી્નેસીિ ઈકનોનનોવમક પાટચાનરશીપ - RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) મા ં ન જનોડાિાનનો વનણચાય લીધનો. સમીક્ાતમક 
ટહીપપણી કરનો.

પ્રશ્ન :14. ગજુરાતમા ંસ્કારહી આંદનોલન અને તેની સામાજજક-આવથથિક બાબતનો ઉપર થયેલી અસર 
સવિસતાર સમજાિનો.

પ્રશ્ન :15. ભારતમા ંઆઈ.આઈ.ટહી. (IIT) અને આઈ.આઈ.એમ. (IIM) ઉચચ ગણુિત્ા વશક્ણ આપતી 
ખયાતનામ વશક્ણ સસંથાઓ છે. આ સસંથાઓ દેશના સિાાંગી વિકાસ અને ઉચચ નેતતૃિ પરંુુ 
પાડિામા ંકેટલે અંશે સફળ ર્હી છે તેનુ ંવિિેચનાતમક મલૂયાકંન કરનો.

પ્રશ્ન :16. ભારતના બધંારણના અનચુછેદ - 21ના વયાપ બાબતે સિયોચચ અદાલતના મ્તિના 
ચકુાદાઓની ચચાચા કરનો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 60
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