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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 20

૦૧ :  નીચે આપેલ પાચં વિકલપપોમાથંી કપોઈ એક મદુ્ા પર ઓછામા ંઓછા ૨૫૦ અને િધમુા ંિધ ુ
૩૦૦ શબ્પોમા,ં યપોગય ઉ્ાહરણપોનપો આધાર લઈને વનબધં લખપો.   (૨૦ ગણુ)

 ૧.૧ યપોગઃ કમ્મસ ુકૌશલમ ્

 ૧.૨ ગજુરાતમા ંપ્રિાસી પક્ીઓનુ ંવિશ્વ

 ૧.૩ કપોવિડ-૧૯ પછી વિશ્વમા ંઆિેલા ંમહતતિના ંપયા્મિરણીય પરરિત્મનપો

 ૧.૪ ભારતીય બધંારણ – િત્મમાન સં્ ભભે સમીક્ા

 ૧.૫  ભારતમા ં'ઑનર રકલલંગ'ની સમસયા – પરરબળપો, પ્રશ્પો અને પરરણામપો

૦૨ :  નીચે આપેલ ત્રણ વિકલપપોમાથંી કપોઈ પણ બે પકં્તઓનપો આશરે ૧૦૦થી ૧૫૦ શબ્પોમા ં
વિચારવિસતાર કરપો. (૦૫ ગણુ x ૦૨ પકં્તઓ) (૧૦ ગણુ)

 ૨.૧ ્ેહાલભમાન હતૂપો પાશેર, તે વિદ્ા ભણતા ંિાધયપો શેર.
  ચચા્મિા્મા ંતપોલે થયપો, ગરુુ થયપો તયારે મણમા ંગયપો.
  અખા એમ હલકાથી ભારે હપોય, આતમજ્ાન મળૂગુ ંખપોય. – અખપો ભગત
 ૨.૨ સાગરના તલળયેથી જયારે હું બહાર આ�ું
  તયારે મારા હાથમા ંમપોતીના મઠૂા ન હપોય.
  હું મરજીિપો નથી.
  હું કવિ છં.
  જે છે તે છે કેિળ મારી આંખપોમા.ં – વસતાશં ુયશશ્ચન્દ્ર
 ૨.૩ કપોઈની બદુ્ધિના પાજંરામા ંલાગણીનુ ંપખંી થઈ, ટહકુ્ા કરિાનુ ંમને મજૂંર નથી;
  કપોઈ પે્રમને નામે મને ડંખયા કરે, અને ઇચછા મજુબ મને ઝખંયા કરે;
  જે બપોલે તે બપોલિાનુ ંને નાગ જેમ ડપોલિાનુ.ં
  મને આ�ુ ંઅઢેલિાનુ ંમજૂંર નથી. – પન્ા નાય

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૦૩ : નીચે આપેલ ગદ્ખડંનપો (૧૬૬ શબ્પો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ેએ રીતે લગભગ ૧/૩ 
ભાગમા ં(૫૫ શબ્પો) સકેં્પ કરપો. (૧૦ ગણુ)

 કવિને કપોઈ વનવમતે્ કશીક સિેં્ના થઈ (એ ઉતકટ, અસાધારણ ચમતકારરક જ હપોિી જપોઈએ 
એ�ુ ંપણ નથી). એને પરરણામે વયિહારમા ંએ અમકુ કાય્મ કરિા પ્ર�તૃ્ થયપો; એ કાય્મમા ં
પ્ર�તૃ્ હતપો તે ્રવમયાન કે એ કાય્મ પરંુૂ થયા પછી, વનરપેક્ભાિે તાટસ્થયથી, એ સિેં્નના 
પર એ નજર નાખે તયારે, વયક્તગત પ્રયપોજનથી વનરપેક્ રહીને સાધેલા આ પ્રકારના 
abstractionથી, એ સિેં્નનુ ં ન�ુ ં જ રૂપ એ જપોિા પામે છે. એ સિેં્ન રસાનભુવૂતના 
પ્રાથવમક બીજાણ ુ aesthetic monad રૂપે રરિયાશીલ બને છે. ચેતનામા ંએને સ્પોટ થતા ં
એક વિવશષટ પ્રકારની શક્ત મુ્ ત થાય છે. એને પરરણામે એ બીજાણનુુ ંપચંીકરણ જ નરહ 
પણ સહસ્તીકરણ થાય છે, એ આ પ્રકારના કે એથી વિરૂધધ પ્રકારના પરૂક સમપ્મક વિરપોધી 
સઘંરા્મતમક – એિા ંબીજાં, લચત્મા ંસમવૃતના ધ ૂધંળા પ્ર્ેશમા ંવિલક્પત વનરિયીરૂપે પડેલા,ં 
કેટલાયં સિેં્નપોના મડંળને પપોતા તર્ આકરભે છે. આ પરરિેશમા ંએ મળૂ સિેં્નનુ ંએક 
ન�ુ ંજ રૂપ પ્રકટ થાય છે. આ રૂપમા ંવયાપપત છે, - સઘનતા પણ છે, સાદૃશય છે, વિરપોધ 
પણ છે, સિંા્ છે, સઘંર્મ પણ છે. આ બધાનંપો એકીસાથે સાક્ાતકાર થાય એ પ્રકારની શક્ત 
ભારામા ંએણે ઉપજાિિી પડે છે.

– સરેુશ જપોરી

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૦૪ :  નીચે આપેલ ગદ્ખડંની સઘન િાચના કરી પ્રશ્પોના ઉત્રપો આપપો. (૨ ગણુ X ૫ પ્રશ્પો)
 (૧૦ ગણુ)
 *
  આજના યગુનુ ં લચત્ર કે�ુ ં છે? પનુરુતથાન યગુમા ં વિશ્વના કેન્દ્રમાથંી પરમેશ્વર પ્ભ્રષટ 

થયપો. એને સથાને મનષુય પ્રવતષષઠત થયપો. જીિનના કેન્દ્રમાથંી ધમ્મ પ્ભ્રષટ થયપો. એને 
સથાને માનિતાિા્-બૌપધધકતાિા્ પ્રવતષષઠત થયપો. એથી વયક્તસિાતતં્ય અને સામાજજક 
ન્યાયના ંનિા ંમલૂયપો અકસતતિમા ંઆવયા ંતથા વિજ્ાન અને યતં્રવિજ્ાનનપો વિકાસ થયપો. 
પણ પછી 'માણસ ગધંાય, માણસ ખાઉં'ના ધયેય સાથેના ંઆસરુી અથ્મતતં્રપો અને રાક્સી 
રાજયતતં્રપો અકસતતિમા ંઆવયા ંછે. એમણે સામાજજક ન્યાયને નામે વયક્તસિાતતં્યનપો, વિચાર 
અને િાણીસિાતતં્યનપો દુરુપયપોગ કયયો છે. આ તતં્રપો માનિલક્ી નથી, માનિભક્ી છે. 
આ તતં્રપોમા ંમનષુય એ સાધય નથી, સાધન છે. એથી વયક્તતિ વિનાનપો, ચહરેા વિનાનપો 
મનષુય, સમહૂમાનિ અકસતતિમા ં આિી ચકૂ્પો છે; અને મલૂય વિનાનપો, ગૌરિ વિનાનપો 
મનષુય, યતં્રમાનિ અકસતતિમા ંઆિી રહ્પો છે. આમ, પાચં સૈકાને અંતે વિશ્વના કેન્દ્રમાથંી 
મનષુય પ્ભ્રષટ થયપો છે. એને સથાને મનષુયનપો ્ેહ પ્રવતષષઠત થયપો છે. જીિનના કેન્દ્રમાથંી 
માનિતાિા્-બૌપધધકતાિા્ પ્ભ્રષટ થયપો છે. આજના યગુની આ કરુણ કથા છે. 

 - વનરંજન ભગત
 પ્રશ્પો
 *
 ૪.૧ લેખકની સાપં્રત સમય વિશે શુ ંમાન્યતા છે?
 ૪.૨ લેખકની દૃષષટએ સામાજજક પરરિત્મનનુ ંશુ ંપરરણામ આવયુ?ં
 ૪.૩ લેખકના મતે તતં્રપો કેિા ંછે? શા માટે?
 ૪.૪ લેખકની કઈ લચંતા આ લખાણની પશ્ચા્ભમૂા ંજણાય છે?
 ૪.૫ લેખકના મતંવયપો સાથે તમે સમંત થાઓ છપો? શા માટે?

૦૫ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 ઇન્ટરનેશ્લ સપેસ સટેશન, નાસાના ડાયરે્ટરશ્ી 'એસ. એસ. કલપના ચાિલા કાગયો સપેસરિાફટ' 
વિશે પત્રકાર પરરર્ને સબંપોધીને આ સપેસરિાફટ વિશે સપંણૂ્મ મારહતી આપિા ઇચછી રહ્ા છે. 
આ અંગેનુ ંઔપચારરક ઉ્ ્બપોધન તૈયાર કરપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૦૬ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 િલડ્મ હલેથ ઓગભેનાઈઝેશન અને ગલપોબલ ્ંડે એચ.આઈ.િી., ટી.બી. અને મેલેરરયાને સમગ્ર 
વિશ્વમાથંી નાબ ૂ્  કરિા માટે એક સયંુ્ ત કરાર કયયો છે. આ કરાર અંતગ્મત ્સ પ્રમખુ 
પ્રકલપપો વનધા્મરરત કરિામા ં આવયા છે. આ અંગે િલડ્મ હલેથ ઓગભેનાઈઝેશનના ડેપયટુી 
ડાયરે્ટર જનરલશ્ી તર્થી મારહતી આપતુ ંપ્રચાર માધયમપો માટેનુ ંવનિે્ન લખપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૦૭ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 તમારી દૃષષટએ જીિન-ઘડતર માટે અતયતં મહતતિના ં ત્રણ પસુતકપો િાચંિાની ભલામણ 
કરતપો પત્ર તમારા પરરિારજનપોને સબંપોધીને તૈયાર કરપો. આ પસુતકપો શા માટે મહતતિના ંછે 
તે પત્રમા ંઅચકૂ જણાિપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10



CSM-1 3

૦૮ :  (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 ભારતમા ંકપોવિડ-૧૯ના ્ેલાિાને અટકાિિા માટે લપોકડાઉન કેટલુ ંઉપયપોગી સાલબત 
થાય? – આ પ્રશ્ને કેન્દ્રમા ંરાખીને 'અ બ ક' િત્મમાનપત્રના તતં્રીશ્ીને ચચા્મપત્ર 
લખપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૦૯ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 નીચ આપેલ ્પોટપોગ્રા્નુ ંવિશલેરણ કરી તમારા રચનાતમક વનરીક્ણપો વિગતે લખપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૧૦ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 તમે ગાધંીનગર કસથત ઇન્્મભેશન ઍન્ડ લાઇબે્રી નેટિક્મ  સેન્ટર (INFLIBNET Centre)ની 
લીધેલી મલુાકાતના અનભુિને િણ્મિતપો અહિેાલ લખપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

૧૧ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

 ઑ્ટપોબર ૩૦-૩૧, ૨૦૨૧ ્રવમયાન યપોજાનાર '૨૦૨૧ જી-૨૦ રપોમ સવમટ'મા ંભારતની 
ભવૂમકા અને યપોગ્ાન વિશે 'ક ખ ગ' વિશ્વવિદ્ાલયના અથ્મશાસ્તી અને 'ચ છ જ' વિશ્વવિદ્ાલયના 
પયા્મિરણવિદ્ િચચે ચચા્મ થઈ રહી છે. આ અંગેનપો સિંા્ વિગતે તૈયાર કરપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 
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૧૨ : આપેલ અંગે્રજી ગદ્ખડંનપો ગજુરાતીમા ંભાિાતમક અનિુા્ કરપો. (૧૦ ગણુ)

 What I recommend is much sitting with the thought of dying. Of the moments when 
you will be leaving your present consciousness. How would you like to transition? After 
much contemplation, I settled on the idea that if only I can die touching some shred or 
scrap of the earth, a bit of grass, a trunk or root of a tree, a twig or stone, I would be 
content. If I could see some small corner of the sky, some leaf being blown by the wind. 
Smell the earth, whether flowers or straw, that would be enough. But later on, reading 
the news, listening to the heavy footsteps of death rumbling the planet, I refined this. 
I sat long enough to realize I might have to deeply know that a flaming plastic plane 
seat is also earth. That a classroom filled with desks and computers is also earth. That 
prison cells with their sadistic guards and cement floors are also earth. That, in fact, all 
dying is returning to the earth. And that, because I love Earth, I can be content to feel 
myself returning to her in whatever is Her form. That her elements are also mine. Since 
of course I am made of Her. This was very helpful to me. 
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૧૩ :  સચૂના પ્રમાણે ગજુરાતી વયાકરણને લગતા પ્રશ્પોના ઉત્રપો આપપો. (૧૦x૨=૨૦ ગણુ)
 ૧૩.૧ :  રૂરઢપ્રયપોગપોનપો અથ્મ આપી તેમનપો િાક્મા ંપ્રયપોગ કરપો.
 ૧૩.૧.૧  એક િેંત સિગ્મ બાકી હપો�ુ ં
 ૧૩.૧.૨  ચડેૂલ રાસડા લે તે�ું
 ૧૩.૨ :  કહિેતપોનપો અથ્મ સમજાિપો. 
 ૧૩.૨.૧ હનમુાન હડીઓ કાઢે અને ભતૂ ભસૂકા મારે
 ૧૩.૨.૨ સી્ીભાઈ સપો મણ સાબુ
 ૧૩.૩ : સમાસનપો વિગ્રહ કરી તેની ઓળખ આપપો. 
 ૧૩.૩.૧ વનઃશકં 
 ૧૩.૩.૨ તકસાધુ
 ૧૩.૪ :  પકં્તઓના છં્ ઓળખાિપો. 
 ૧૩.૪.૧  મને વશશતુણી ગમે સરળ સષૃષટ સનેહ ભરી
 ૧૩.૪.૨ ઝેર ગયા ને િેર ગયા ંિળી કાળા ંકેર ગયા ંકરનાર
 ૧૩.૫ :  અલકંાર ઓળખાિપો. 
 ૧૩.૫.૧ ત ુ ંચદં્રથી ચારુ સહુાવસની છે.  
 ૧૩.૫.૨ આભ રુિે એની નિલખ ધારે!
 ૧૩.૬ :  શબ્સમહૂપો માટે એક શબ્ આપપો. 
 ૧૩.૬.૧ પાં્ ડાનંપો અિાજ 
 ૧૩.૬.૨ આંખથી સાભંળનાર
 ૧૩.૭ :  શબ્પોની જપોડણી સધુારપો. 
 ૧૩.૭.૧ શશૂ્સૂ ુ
 ૧૩.૭.૨ શીલલંધ્ર
 ૧૩.૮ :  િાક્પોમા ંજપોડણીની ભલૂપો સધુારપો. 
 ૧૩.૮.૧ મારુ મન તપો ્ીનપોમીનપોલપોજીની સીડી ઉપર ચઢઉતર કરે છે. 
 ૧૩.૮.૨  ચારે ર્શા અપ્રતીરપોધય શનુ્યમા ંભાગંીને ઓગળી જતા બ્હાડંના નીરિ ભેંકારથી 

ધ્જુી ઉઠી.
 ૧૩.૯ :  શબ્પોની સવંધ જપોડપો અને છપોડપો. 
 ૧૩.૯.૧  શબ્ની સવંધ જપોડપો |  ભાઃ + કર
 ૧૩.૯.૨  શબ્ની સવંધ છપોડપો |  સમાહાર
 ૧૩.૧૦ :  િાક્રચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉત્ર આપપો.
 ૧૩.૧૦.૧ વનરેધ િાક્મા ં્ેરિપો | તમે જમયા છપો?
 ૧૩.૧૦.૨  પે્રરક િાક્મા ં્ેરિપો | મેં તને કહુ.ં
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 Incorporating deep thought about how we might leave our present incarnation can 
make us stronger – like preparing for a challenging test, rather than relying on guess 
work – can make us stronger. It will be a major moment of our lives, and filled with 
meaning – meaning that only we can give it. Instead of dissolving into panic or fear, it 
will be good to understand before hand that, before transition, however unexpected it 
might be, you could just possibly be granted a moment of centeredness, mindfulness, 
even a split second, of real peace. Peace that comes from gratitude for whatever life 
you have lived on this astounding Earth. If there is a moment to have the presence of 
mind to kiss Her, what a joy that would be. Imagine it! A kiss good-bye. A kiss hello. For 
you cannot ever really leave this Mother. She is all there is.

- Alice Walker
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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 grammatical rules.

 I.  One day or day one, you need to decide.
 II. Nature is not a place to visit, it is HOME.
 III. Is Myanmar on the path of Afghanistan and Syria?
 IV. Digitization is transforming the Education Sector. 
 V. India’s Health Sector : Opportunities and challanges.

2. As a Deputy Collector, you are monitoring the vaccination drive in your 
sub-division. Write a letter, in about 150 words, apprising the Collector, 
regarding the on-going drive and suggesting needful measures to make it 
successful.
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3. As the Public Relation Officer of Health and Family Welfare Department, 
Government of Gujarat, draft a Press Appeal to all the parties concerned, 
in about 150 words, to abstain from hoarding and black-marketing of 
medicines and dealing in production and sale of sub-standard medicines.
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4. The NSS unit of your college was recently on an awareness mission 
to promote online teaching in the slum areas of your city. Write a report 
sharing your experience as the Team Leader during the campaign in about 
150 words. 
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5. Write about the following image of an architect marvel with meaningful 
observations in about 150 words.
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6. Draft a formal inaugural speech, in about 150 words, to be delivered by the 
honorable Chief Justice of Gujarat High Court at the online inauguration of 
e-Seva Kendra at the District Court Complex, Surendranagar.
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7. Write a precis of the following passage in about one-third of its original 
length.

 The process of leading man’s thought and imagination away from the use 
of force will be greatly accelerated by the abolition of capitalist system, 
provided it is not succeeded by a form of state socialism in which officials 
have enormous power. At present, the capitalist has more control over the 
lives of others than any man ought to have; his friends have authority in 
the state; the economic power is the pattern for political power. In the world 
where all men and women enjoy economic freedom, there will not be the 
same habit of command, nor, consequently, the same love of despotism; 
a gentler type of character than that now prevalent will gradually grow up. 
Their circumstances, not born ready-made, form men. The bad effect of the 
present economic system on character and the immensely better effect to 
be expected from communal ownership are among the strongest reasons 
for advocating the change.

 In the world as we have been imagining it, economic fear and most economic 
hope will be alike removed out of life. No one will be haunted by the dread of 
poverty or driven into ruthlessness by the hope of wealth. There will not be 
distinction of social classes which now plays such an immense part in life. 
The unsuccessful professional man will not live in terror lest his children 
should sink in the scale; the aspiring employee will not be looking forward 
to the day when he can become a sweater in his turn. Ambitious young men 
will have to dream other day dreams than that of business success and 
wealth wrung out of the ruin of competitors and degradation of labour. For 
these dreams to come true the oppressed and subaltern are desperately 
awaiting a radical change to take place in our social and economic system.
 (300)
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8. Read the following passage carefully and answer questions that follow. 
 (15 x 1 = 15)

 Human journey right from the Stone Age to the Fifth Generation Internet 
Age has been the story of his relentless urge to most vociferously and 
convincingly express his thoughts and feelings in every possible form of 
communication that he could evolve or imagine as human mind is always 
teeming with fresh ideas and innovation. That’s why ever since human have 
inhabited the Earth; they have made use of various forms of communication. 
Generally, this expression of thoughts and feelings has been in the form 
of oral speech. When there is a language barrier, communication is 
accomplished through sign language in which motion stands for letters, 
words and ideas. Tourists, the deaf and the mute have had to resort to 
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this form of expression. Many of these symbols of whole words are very 
picturesque and exact and can be used internationally; spelling, however, 
cannot.

 Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either 
intentionally or unintentionally. A wink can be a way of flirting or indicating 
that the party is only joking. A nod signifies approval, while shaking the 
head indicates a negative reaction.

 Other forms of non-linguistic language can be found in Braille (a system 
of raised dots read with fingertips), signal flags, Morse code, and smoke 
signals. Road maps and picture signs also guide, warn and instruct people. 
While verbalization is the most common form of language, other systems 
and techniques also express human thoughts and feelings.

 Questions:

 1. Which of the following best summarizes the passage?
  A.  When language is barrier, people will find other forms of 

communication.
  B. Everybody uses only one form of communication.
  C. Non-linguistic language is invaluable to foreigners.
  D.  Although other forms of communication exist, verbalization is the 

fastest.

 2.  The word “these” in the phrase “Many of these symbols of whole words” 
refers to _____.

  A. Tourists
  B. Sign language motions
  C. The deaf and the mute
  D. Thoughts and feelings
 3. All of the following statements are true except ________.
  A. There are many forms of communication in existence today.
  B. Verbalization is the commonest form of communication.
  C. The deaf and the mute use oral form of communication.
  D. Ideas and thoughts can be expressed through body language.
 4. The word “wink” in the passage means nearly the same as ______.
  A. Close left eye briefly
  B. Close right eye briefly
  C. Close both the eyes briefly
  D. Close any of the eyes briefly
 5.  Sign language is said to be so picaresque and exact that it can be used 

internationally, but it is not so in the case of _________.
  A. Spelling
  B. Ideas
  C. Whole words
  D. Expressions
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 6.  Which form of communication other than oral would be most commonly 
used among blind people?

 7.  How many different forms of communication are mentioned in the 
passage?

 8. Why do people need to communicate according to the passage?
 9. How are words and ideas expressed in sign language?
 10.  Which form of communication mentioned in the passage is used in 

telecommunication to encode text characters?
 11. What do you mean by non-linguistic language?
 12. Identify the term used for spoken communication in the passage.
 13. Which term is used in the passage for “showing false love”?
 14. Find synonym to “occupied” in the passage.
 15. Find an antonym for “failed” in the passage.
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9. Do as directed:  (20 x 1 = 20)

 Choose the correct answer from the given options and darken the circle (l) 
as well as write the correct answer in the bracket (CAPITAL LETTER) as per 
the sample given below. 

	 Sample	Ans.:	(	C	)	 	 	 (A)			�	 	 	 (B)			�	 	 	 (C)		l	 	 	 (D)			�	 	 	 (E)			�

 1. _______ I was entering the room, the phone rang.
  A. When
  B. Just as
  C. At the time
  D. For
  E. An hour ago
 2.  When he _______ a schoolboy in Ohio, Jeffrey caught a wounded 

falcon in the roof.
  A. was
  B. is
  C. had been
  D. has been
  E. would be
 3.  Has someone made all the necessary arrangements? (Change the 

voice)
  A. Has all the necessary arrangements been made by someone?
  B. Have the necessary arrangements been all made by someone?
  C. Have all the necessary arrangements been made by someone?
  D. All the necessary arrangements have been made by one?
  E. Have the all necessary arrangements have been made by someone?
 4. Gita said, “These are my books.” (Change the speech)
  A. Gita said that these were her books.
  B. Gita said that these are her books.
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  C. Gita said that those are her books.
  D. Gita said that those were my books.
  E. Gita said that those were her books.
 5. My friend said to me, “Beware of cheats.”
  A. My friend told me to beware of cheats.
  B. My friend asked me if I was beware of cheats.
  C. My friend warned me to remain careful from cheats.
  D. My friend assured me to beware of cheats.
  E. My friend suggested that I should be careful.
 6. Human is mortal. (Transform the given sentence into negative)
  A. Human is immortal.
  B. Human is not immortal.
  C. Not all humans are mortal.
  D. Not all humans are immortal.
  E. None of the above.
 7.  Everybody has heard of Amitabh Bachchan. (Transform the given 

assertive sentence into interrogative.)
  A. Has everybody heard of Amitabh Bachchan?
  B. Isn't that everybody has heard of Amitabh Bachchan?
  C. Everybody has heard of Amitabh Bachchan, isn't it?
  D. Amitabh Bachchan is known to all, isn't it?
  E. Had everybody heard about Amitabh Bachchan?
 8.  We have _______ petrol in the tank, so, I think, it will be sufficient to 

get to the town.
  A. most
  B. a lot
  C. a little
  D. little
  E. much
 9.  But mine is not _______ typical story. In my story _______ Scotsman 

is generous, _______ Irishman is logical and _______ Englishman is 
romantic. You’ll listen to it with _______ pleasure.

  A. a, a, an, an, the
  B. a, the, an, an, (no article)
  C. a, the, the, the, (no article)
  D. (no article), the, the, the, a
  E. a, the, an, an, (no article)
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 10.  Some students earn a diploma _______ a career school - only to be 
left _______ in the cold because of additional standards they have not 
been informed _______ such as additional regulations.

  A. at / off / for
  B. from / out / about
  C. in / by / beyond
  D. by / over / for
  E. in / for / by
 11.  I think he will not be able to _______ this difficult schedule.
  A. get along with
  B. look forward to
  C. keep up with
  D. keep on
  E. break through
 12. A "babe in the woods" means _______.
  A. someone who cuts trees
  B. someone who is young
  C. someone who is innocent
  D. a secret enemy
  E. a forest official
 13. The term “abdication” means _______.
  A. kidnapping
  B. extorting money
  C. cleaning sins
  D. giving up post
  E. proving someone guilty
 14. Which of the following words is not a synonym of “concur”?
  A. Accord
  B. Coincide
  C. Deny
  D. Acquiesce
  E. Assent
 15. Which of the following is an antonym of “callous”?
  A. Brutal
  B. Rancorous
  C. Fierce
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  D. Relentless
  E. Humane
 16. Match the words with their meanings.
  1.  ascetic  a.  one who runs away from justice
  2.  fugitive  b.  a lover of good food
  3.  gourmand c.  one who leads an austere life
  4.  flotilla  d.  a small fleet of ships or boats
  A. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a
  B. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
  C. 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
  D. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c
  E. 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
 17. He is very clever and hardworking _______ he can't pass his exams.
  A. in spite of
  B. despite
  C. both
  D. provided that
  E. Nevertheless
 18.  _______ I was told I would get a medal for it; it hadn't occurred to me 

that my work was anything exceptional.
  A. Then
  B. As
  C. Whenever
  D. Unless
  E. Until
 19. He made an _______ speech, but everyone clapped.
  A. awful 
  B. awesome
  C. aweful
  D. awsome
  E. aweding
 20. A.R. Rahman had a good _______ for stage.
  A. trup
  B. troop
  C. tropee
  D. trupe
  E. troupe
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10. Translate the following passage from Gujarati to English.

 મહાદેવભાઈ તેમની ડાયરીમા ં ગાધંીજીના પત્રવયવહારની, તેમના ં ભાષણોની, 
વયક્તઓની સાથે થયેલી વાતચીતોની તેમજ વવવવધ વવષયો ઉપરના તેમના વવચારોની 
નોંધ કરી લેતા. 

 ગાધંીજીનુ ંઆખુ ંજીવન તદ્દન ખલુ્ુ ંહત ુ.ં અંગત અને ખાનગી ગણાય એવી એમની 
વાતો જેટલી જગત જાણતુ ંહશે, એટલી ભાગયે જ બીજા કોઈ નેતાની જાણતુ ંહોય. છતા ં
ગાધંીજીની બહાર નહીં આવેલી ખાવસયતો તથા જીવનપ્રસગંો તેમજ જીવનને લગતા 
ગાધંીજીના વવચારો આ ડાયરીમાથંી જાણવા મળે છે. તેમણે વાચેંલા ંપસુતકોનુ ંવવવેચન 
અને કેટલાયં પસુતકોમાથંી આકષ્ષક ફકરા મહાદેવભાઈએ આપયા છે. મહાદેવભાઈની 
ડાયરી ગાધંીજીના જીવનચરરત્રા માટેનો કાચો, અવતશય મહતતવનો મસાલો છે. 
માનવજાવતને પે્રરણા આપનાર બહ ુઉપયોગી સારહતય તરીકે તેનુ ંમહતતવ છે. 

 ગાધંીજીની જીવનકળા ઉપરાતં મહાદેવભાઈની કત્ષવયવનષ્ા, અનેક વવષયોમા ંતેમનો 
રસ આ ડાયરીમા ંપ્રગટ થાય છે. મહાદેવભાઈમા ંઊંચા પ્રકારની સારહતયશક્ત હતી. 
તેમની નમ્રતા, પોતાની જાતને ભ ૂસંી નાખવાની તેમની �વૃતિ, એ તેમના જીવનસાથ્ષક્યની 
મખુય ચાવી હતી. એ વસતનુ ુ ંદશ્ષન આ ડાયરીમા ંથાય છે. વવષયવસતનુી ઉદાતિપણાને 
લીધે તેમજ તે રજૂ કરવાની ચચતિાકષ્ષક શૈલીને લીધે ‘મહાદેવભાઈની ડાયરી’નુ ંસથાન 
દુવનયાના આ જાતના સારહતયમા ંબહ ુઊંચુ ંરહશેે.
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કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 15
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મે��લે ગણુ / 
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MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 50

વિભાગ-1
SECTION - 1

1.  China has posed a global threat by its aggressive political and economic strategies. 
- Analyze.

1.  ચીને તેની આક્રમક રાજકીય અને આર્થિક વ્ યૂહરચના દ્ારા એક વૈરવિક ખતરો ઊભો કયયો છે. 
- રવશ્ેષણ કરો.

2.  Virtual currencies like Bitcoin can be double-edged sword for an economy like India. – 
Discuss.

2.  ભારત જેવા અ્્થતતં્ર માટે બીટકોઈન જેવા વર્્્થઅ્ ચ્ણો (Virtual Currencies) બે 
ધારવાળી ત્વાર બની શકે તેમ છે. - ચચા્થ કરો.

3.  Climate Change has become a global crisis - Discuss its impact on Indian economy, 
agriculture, health and such other sectors and suggest needful measures to address its 
negative impact.

3.  જળવા્ ્પરરવત્થન એક વૈરવિક સમસયા બની છે - તેની ભારતીય અ્્થતતં્ર, ખેતી, સવાસ્થય 
અને એવા અનય ક્ેત્રો ઉપર અસરોની ચચા્થ કરો અને તેની નકારાતમક અસરો માટેના જરૂરી 
ઉકે્ સ યૂચવો.

વિભાગ - 2
SECTION - 2

4.  In the modern democracies, media - be it print, electronic or digital, have been 
shaping the agenda of the governments. Discuss it in historical and global context.

4.  આધર્નક ્ોકશાહીઓમા,ં પ્રચાર માધયમો (મીરિયા) - પછી તે રપ્રનટ, ઈ્ેક્ટ્ોનીક અ્વા 
રિજીટ્ હોય, સરકારોની કાય્થસ યૂચચ (એજનિા) ઘિી રહા ંછે. ઐરતહારસક અને વૈરવિક સદંભ્થમા ં
તેની ચચા્થ કરો.

5.  Instead of focusing on mega industrial projects, India should promote the concept 
of “VOCAL for LOCAL” by concentrating on sectors like MSME, Agro, Cottage and  
Khadi-based Industries to attain its goal of five trillion economy. Critically analyze.

5.  5 ટ્ીચ્યન અ્્થતતં્રના ્કયાકંને હાસં્ કરવા માટે ભારતે મેગા ઔદ્ોચગક પ્રોજેક્ટો ઉપર 
ધયાન કેન્નરિત કરવાના બદ્ે MSME, કૃરષ, ક્ટીર અને ખાદી આધારીત ઉદ્ોગ ક્ેત્રો ઉપર 
ધયાન આપી “વોક્ ફોર ્ોક્”ના ખયા્ને પ્રોતસાહન આપવ્ ં જોઈએ. રવશ્ેષણાતમક 
ટીપપણી કરો.

6.  Do the geographical, socio-cultural and political features of our country provide a strong 
ground for opting for “One Nation, One Election” in the current context? - Discuss.

6.  શ્ ંઆપણા દેશની ભૌગોચ્ક, સામાજીક-સાસંકૃરતક અને રાજકીય રવશષેતાઓ “એક રાષ્ટ્, 
એક ચ યૂટંણી”ના રવકલપ માટે સાપં્રત સદંભ્થમા ંએક મજબ યૂત કારણ પ યૂરં્ પાિે છે? ચચા્થ કરો.
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MARKS: 50

વિભાગ - 3
SECTION - 3

7.  Civic Sense at public places is not only limited to building a healthy environment but is 
also conducive for economic progress. - Discuss.

7.  જાહરે સ્ળોએ સભય સમજ (Civic Sense) ફક્ત સવસ્ પયા્થવરણના રનમા્થણ પર્તી  
જ મયા્થરદત ન્ી પરંત ્તે આર્થિક પ્રગરત માટેની અનક્યૂળતા પણ પ યૂરી પાિે છે. - ચચા્થ કરો.

8.  India needs right persons at right place - administratively competent and ethically 
committed. To achieve this Public Service Commissions are functional. Are revolutionary 
reforms in the functioning of Public Service Commissions inevitable? - Discuss with 
historical context.

8.  ભારતને વહીવટી રીતે સક્મ અને નૈરતક રીતે પ્રરતબધધ - એવા ંયોગય જગયા ઉપર યોગય 
વયકક્તઓની જરૂર છે. આ હાસં્ કરવા માટે જાહરે સેવા આયોગો કાય્થરત છે. શ્ ંજાહરે સેવા 
આયોગોની કાય્થપધધરતમા ં ક્રાકનતકારી સધ્ારાઓ અરનવાય્થ છે ? ઐરતહારસક સદંભ્થ સા્ ે
ચચા્થ કરો.

9.  Where there is integrity, there is no need of rules. - Discuss.

9.  જયા ંસતયરનષ્્ા છે તયા ંરનયમોની જરૂર ન્ી. - ચચા્થ કરો.
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1. A number of things found in Harappan excavations indicate the presence of General 
Administration and Political authority. - Discuss

1. હરપ્પાનપા ખોદકપામમપા ંમળી આવેલી અનેક વસ્ઓુ સપામપાન્ય વહીવટ અને રપાજકી્ય સત્પાની 
હપાજરી સચૂવે છે. - ચચપાચા કરો.

2. Examine critically the various facets of economic policies of the British in India from 
mid-eighteenth century till independence.

2. અઢપારમી સદીનપા મધ્યથી સવતતં્રતપા સધુી ભપારતમપા ંઅંગે્જોની આરથથિક નીરતઓનપા રવરવધ 
્પાસપાઓંની રવવેચનપાતમક ચકપાસણી કરો.

3. There is much more than the gold coins of the Gupta period to be called the ‘Golden 
Age of India’. - Elucidate.

3. ગપુતકપાળને “સવુણચા યગુ” કહવેપા મપાટે ગપુતકપાળનપા સવુણચા રસક્પાઓ ઉ્રપાતં ઘણુ ંબધુ ંછે. - 
રવગતવપાર સમજાવો.

4. Critically examine the education system of Vallabhi University as noted by Hiuen Tsang.

4. હ્-ુએન-તસપાગંનપા નોંધ્યપા પ્રમપાણે વલલભી રવશ્વરવદ્પાલ્યની રિક્ષણ પ્રણપાલીની રવવેચનપાતમક 
ચકપાસણી કરો.

5. The administration of Gondal state during the reign of Bhagavat Sinhji was marked by 
care and concern for the subjects (people). - Discuss.

5. ભગવતરસંહજીનપા િપાસન દરમ્યપાન ગોંડલ રપાજ્યનો વહીવટ પ્રજા મપાટે કપાળજી અને 
રખપાવટવપાળો હતો. - ચચપાચા કરો.

6. The scope of films made in South India in regional languages is bigger than the films 
made in Gujarati language. - Discuss it with reference to the Gujarati films made as on 
date.

6. દક્ક્ષણ ભપારતમપા ંપ્રપાદેરિક ભપાષપાઓમપા ંબનતી ફિલમોનો વ્યપા્ ગજુરપાતી ભપાષપામપા ંબનતી 
ફિલમોની સરખપામણીમપા ંમોટો છે. હપાલમપા ંબનતી ગજુરપાતી ફિલમોનપા સદંભચામપા ંતેની ચચપાચા કરો.

7. The patch works (Katavkaam) of Kutch Kathiawad is a beautiful art tradition evolved 
from folk life. - Discuss.

7. કચછ - કપાઠી્યપાવપાડનુ ંકટપાવકપામ લોકજીવનમપાથંી ઉદભવેલી એક સુદંર કલપા-્રં્રપા છે. - 
ચચપાચા કરો.

8. Evaluate the relevance of the Gandhian ideology regarding Sarvodaya and Satyagraha 
in current time.

8. સપાપં્રત સમ્યમપા ં સવવોદ્ય અને સત્યપાગ્હનપા સદંભભે ગપાધંી રવચપારધપારપાની પ્રસ્તુતપાનુ ં 
મલૂ્યપાકંન કરો.
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9. Explain the similarities and differences between the Hindustani and Carnatic styles of 
classical music.

9. િપાસ્તી્ય સગંીતની ફહન્ુસતપાની અને કણપાચાટક િૈલીઓ વચચેની સપામ્યતપાઓ અને તિપાવત 
સમજાવો.

10. Indian folk dance is a perfect amalgamation of art and worship. - Discuss

10. ભપારતી્ય લોકનતૃ્ય કલપા અને આરપાધનપાનુ ંએક સપંણૂચા સ્ંયોજન છે. - ચચપાચા કરો.

11. Describe in detail the landforms of Peninsular plateau region of India and show their 
effects on the drainage system of the rivers.

11. ભપારતનપા દ્ી્કલ્ી્ય ઉચચપ્રદેિનપા ભરૂમસવરૂ્ો રવગતવપાર વણચાવો અને તેની નદીઓનપા 
જલ અ્વપાહતતં્ર ઉ્ર અસરો દિપાચાવો.

12. Mention the major inland waterways of India and explain their importance in national 
development.

12. ભપારતનપા મખુ્ય આંતફરક જળમપાગવો જણપાવો અને તેની રપાષ્ટ્ી્ય રવકપાસમપા ંઅગત્યતપા સમજાવો.

13. Discuss in detail the characteristic features of the various Agro-Climatic Regions of 
Gujarat.

13. ગજુરપાતનપા રવરવધ એગ્ોકલપાઈમેટીક રવસતપારોની લપાક્ષક્ણકતપાઓની રવગતવપાર ચચપાચા કરો.

14. Discuss the conditions required for coral growth with special reference to Coastal 
Gujarat.

14. તટી્ય ગજુરપાતનપા ખપાસ સદંભભે ્રવપાળપાની �ધૃધધ મપાટેની જરૂરી ્ફરસસથરતઓની ચચપાચા કરો.

15. Discuss the demographic changes that have taken place within Gujarat in the last four 
to five decades and analyze its socio-economic impacts.

15. ગજુરપાતમપા ંછેલલપા ંચપારથી ્પાચં દપા્યકપાઓમપા ંથ્ેયલપા ંવસતીરવષ્યક ્રીવતચાનોની ચચપાચા કરો 
અને તેની સપામપાજીક-આરથથિક અસરોનુ ંપથૃથકરણ કરો.
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1.	 	What	is	the	idea	behind	establishing	the	quasi	judicial	bodies	and	how	are	they	different	
from the Lok Adalats ?

1.  અર્ધ-ન્યાય્ક સસં્યાઓ સ્યાપવયા પયાછળનો ખ્યાલ શુ ંછે અને તે લોક અદયાલતો્ી કઈ રીતે 
જુદી પડે છે ?

2.	 	On	what	grounds	a	people’s	representative	can	be	disqualified	under	the	Representation	
of	People	Act,	1951?	Also,	mention	the	remedies	available	to	such	a	person	against	his	
disqualification.

2.  લોકપ્રયતયનયરતવ અયરયન્મ, 1951 હઠેળ પ્રજાનયા પ્રયતયનયરને ક્યા કયારણોસર ગેરલયા્ક 
ઠરયાવી શકયા્ છે ? આવયા વ્ક્ત પયાસે તેને ગેરલયા્ક ઠરયાવવયા સયામે ક્યા ઉપયા્ો ઉપલબર 
છે તે પણ જણયાવો.

3.	 	The	 term	 “Justice”	 in	 the	 preamble	 describes	 social,	 economic	 and	 political	 justice	
through	various	provisions	of	the	Indian	Constitution.	-	Discuss.

3.  આમખુમયા ં “ન્યા્” શબદ ભયારતી્ બરંયારણની યવયવર જોગવયાઈઓ અનવ્ે સયામયાજીક, 
આય્થિક અને રયાજકી્ ન્યા્ વણ્ધવે છે. - ચચયા્ધ કરો.

4.	 	How	a	person	gets	 the	 citizenship	of	 India	 and	how	a	person	 loses	 it	 and	 in	which	
situations?

4.  વ્ક્ત ભયારતનુ ં નયાગરરકતવ કેવી રીતે મેળવે છે અને વ્ક્ત તે કેવી રીતે અને કઈ 
પરરકસ્યતઓમયા ંગમુયાવે છે?

5.	 	Discuss	the	process	of	delimitation.	Should	the	next	Delimitation	Commission	consider	
the	change	in	number	of	constituencies	considering	demographic	factors?	

5.  સીમયાકંનની પ્રરરિ્યા વણ્ધવો. શુ ંઆગયામી સીમયાકંન આ્ોગે વસતી યવષ્ક પરીબળોને ધ્યાને 
લઈને મતદયારકે્ત્ોની સખં્યામયા ંફેરફયારને યવચયારણયામયા ંલે�ુ ંજોઈએ ?

6.	 	“Smart”	urban	planning	 is	 a	mandatory	 ingredient	 for	 addressing	 the	 issues	 arising	
from	urbanization	in	modern	India.	-	Discuss.

6.  આધયુનક ભયારતમયા ંશહરેીકરણનયા કયારણે ઉદભવતયા પ્રશ્ોને હલ કરવયા મયાટે “સમયાટ્ધ ” શહરેી 
આ્ોજન એક ફરજી્યાત ઘટક છે. - ચચયા્ધ કરો.

7.	 	Various	socio-economic	issues/problem	emerged	in	the	post-Covid	pandemic	context	
have	 been	 adequately	 addressed	 by	 the	 government	 through	 a	 series	 of	 policy	
initiatives	and	programmes.	-	Discuss.

7.  કોવીડ મહયામયારી પછીનયા સમ્મયા ંઉદભવેલી યવયવર સયામયાજીક-આય્થિક બયાબતો/સમસ્યાઓનો 
સરકયારે શે્ણીબધર નીયતગત પહલે અને ્ ોજનયાઓ અનવ્ે ્ ોગ્ ઉકેલ ક્યો છે. - ચચયા્ધ કરો.

8.	 	In	spite	of	having	Citizen’s	Charter,	Right	to	Information	Act	and	Public	Services	Act,	
transparency	 and	 responsiveness	 is	 yet	 to	 be	 fully	 achieved	 in	 delivery	 of	 public	
services.	Suggest	needful	measures.

8.  નયાગરરક અયરકયારપત્, મયારહતી અયરકયાર અયરયન્મ અને જાહરે સેવયાઓ અયરયન્મ હોવયા 
છતયા ંજાહરે સેવયાઓનયા યનવ્ધહનમયા ંહજુ પયારદયશથિતયા અને જવયાબદેહી સપંણૂ્ધપણે યસધર કરી 
શકયા્યા ન્ી. જરૂરી ઉકેલો સચૂવો.
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9.	 	“Government	has	no	business	 to	be	 in	business”	 -	Analyze	 this	 statement	of	Prime	
Minister	 Shri	 Narendra	 Modi	 in	 context	 of	 “Minimum	 Government,	 Maximum	
Governance.”

9.  “વ્વસયા્મયા ંહો�ુ ંએ સરકયારનો વ્વસયા્ ન્ી.” વડયાપ્રરયાન શ્ી નરેનદ્ર મોદીનયા આ યવરયાનનુ ં
“મીનીમમ ગવમમેનટ, મે્સીમમ ગવન્ધનસ”નયા સદંભ્ધમયા ંપથૃ્કરણ કરો.

10.	 	Discuss	the	importance	of	All	India	Services.	Is	there	a	need	of	few	more	such	All	India	
Services	in	present	administrative	context?

10.  અખખલ ભયારતી્ સેવયાઓની અગત્તયાની ચચયા્ધ કરો. શુ ંસયાપં્રત સદંભ્ધમયા ં્ોડીક વધ ુઆવી 
અખખલ ભયારતી્ સેવયાઓની જરૂર છે ?

11.	 	Explain	conflict	of	interest.	Discuss	how	to	avoid	it	in	public	institutions.	

11.  રહતનો ટકરયાવ સમજાવો. જાહરે સસં્યાઓમયા ંતે કેવી રીતે ટયાળી શકયા્ તેની ચચયા્ધ કરો.

12.	 	Commitment,	dedication	and	social	consciousness	are	the	key	ethical	determinants	of	
civil	servant.	-	Discuss.

12.  પ્રયતબધરતયા, સમપ્ધણ અને સયામયાજીક ચેતનયા લોકસેવકનયા નૈયતક યનરયા્ધરકો છે. - ચચયા્ધ કરો.

13.	 	In	the	society,	people	focusing	on	“ends”	rather	than	“means”	is	a	worrisome	trend.	-	
Discuss.

13.  સમયાજમયા ંલોકોનુ ં“સયારન”નયા બદલે “લક્યાકં” ઉપર ધ્યાન કેનદ્રીત હો�ુ ંખચંતયાજનક વલણ 
છે. - ચચયા્ધ કરો.

14.	 	To	 avoid	 allegations	 of	 corruptions,	 civil	 servants	 often	 maintain	 “Status	 quo”	 on	
various	 decisions	which	 leads	 to	 administrative	paralyses	 and	hampers	 growth	 and	
development.	-	Discuss

14.  ભ્રષટયાચયારનયા આરોપોને ટયાળવયા ઘણી વખત જાહરે સેવકો યવયવર યનણ્ધ્ો બયાબતે ્્યાકસ્યત 
(Status quo) જાળવે છે જે વહીવટી અપગંતયા (administrative paralyses) તરફ દોરી જા્ 
છે અને �દૃ્ધિ અને યવકયાસને અવરોરે છે. - ચચયા્ધ કરો.

15.	 	‘Climate	Justice’	is	an	ethical	response	to	‘Climate	Change’	in	a	way	that	it	benefits	all	
in	a	spirit	of	justice	and	equality.	-	Discuss

15.  ‘્લયા્મેટ જસટીસ’ એ ‘્લયા્મેટ ચેનજ’ પરતવેનો એવો નૈયતક પ્રયતભયાવ છે કે જે ન્યા્ અને 
સમયાનતયાની ભયાવનયા સયા્ે તમયામને ફયા્દો કરે છે. - ચચયા્ધ કરો.
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1.  What is Bharat Stage Emission Standards (BSES)? How would it help in controlling the 
pollution?

1. ભારત સ ટ્ેજ ઉત્સર્જન માનક (BSES) શુ ંછે? તે પ્રદૂષણ નનયતં્રણમા ંકટેવી રીતે મદદરૂપ થશે?

2.	 	What	 difference	 would	 5G	 technology	 make	 in	 the	 sector	 of	 Information	 and	
Communication	Technology	and	in	our	day-to-day	life?

2.  આપણા રોજીંદા જીવનમા ં અને માહિતી અને ્સદંટેશાવયવિાર ટ્ેકનોલોજીના કે્ત્રમા ં 5G 
ટ્ેકનોલોજી શુ ંફરક પાડશે?

3.	 	What	 is	 sustainable	 development?	 Explain	 Sustainable	 Development	 Goals	with	 its	
relevance	and	significance.

3. ્કાઉ નવકા્સ એ્લે શુ?ં ્કાઉ નવકા્સ લકયાકંો તેની પ્રસ્તુતા અને મિતવ ્સાથે ્સમજાવો.

4.	 	Evaluate	 the	 significance	 of	 Information	 Technology	 (Intermediary	 Guidelines	 and	
Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

4.  માહિતી પ્રરૌદ્ોગગકી (મધયવતતી હદશાનનદદેશ અને હડજજ્લ મીહડયા આચાર્સહંિતા) નનયમો, 
2021ના મિતવનુ ંમલૂયાકંન કરો.

5.	 	‘The	youngsters	who	have	graduated	in	the	subject	of	Agriculture	lean	towards	other	
professions	instead	of	going	back	to	the	farms.’	-	Analyze	this	statement.

5.  ‘કનૃષ નવષયમા ંસનાતક થયેલા યવુાનો કનૃષ તરફ પાછા વળવાના બદલે અનય વયવ્સાયો 
તરફ ઢળે છે.’ 

- આ નવધાનનુ ંપથૃક્કરણ કરો.

6.	 	With	the	technological	advancement,	whether	it	can	be	said	that	the	Indian	banking	
system	has	finally	succeeded	in	paving	its	road	to	the	last	home?

6.  શુ ંએમ કિી શકાય કટે ટ્ેકનોલોજીની પ્રગનત ્સાથે ભારતીય બેંકીંગ વયવસથા અંતે છેવાડાના 
ઘર સધુી પિોંચવામા ં્સફળ થઈ છે?

7.	 	‘Gujarat	 is	 a	 preferred	 destination	 for	 investment.’	 -	 Explain	 this	 statement	 with	
reference	to	government	policies	and	projects.

7.  ‘ગજુરાત રોકાણ મા ટ્ેન ુ ંશે્ષ્ઠ સથળ છે.’ - આ નવધાનને ્સરકારની નીનતઓ અને યોજનાઓના 
્સદંભભે ્સમજાવો.

8.	 	Evaluate	India’s	strategic	investments	in	various	countries	with	reference	to	ports	and	
other	infrastructure	facilities.

8.  ભારતના નવનવધ દટેશોમા ં વયિૂાતમક રોકાણોનુ ંબદંરો અને અનય માળખાકીય ્સાગપડોના 
્સદંભભે મલૂયાકંન કરો.
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9.	 	What	 is	Human	Development	 Index	 (HDI)?	 Briefly	 review	 the	 performance	of	 India	
with	respect	to	HDI.

9.  માનવ નવકા્સ સચૂકાકં (HDI) શુ ંછે? HDIના ્સદંભભે ભારતની કામગીરીની ટૂંકમા ં્સમીક્ા 
કરો.

10.	 	Give	 a	 brief	 outline	 of	measures	 taken	 by	 Government	 of	 India	 towards	managing	
public debt.

10.  જાિટેર દટેવાના ્સચંાલન બાબતે ભારત ્સરકાર દ્ારા લેવામા ંઆવેલા પગલાઓંની ્સગંક્પત 
રૂપરટેખા જણાવો.

11.	 	The	Narendra	Modi	Government	has	brought	many	tax	reforms	in	the	country.	Discuss	
the	effects	of	these	reforms	on	Indian	economy.

11.  નરટેનદ્ર મોદી ્સરકાર દ્ારા દટેશમા ં ઘણા ં કરવેરા સધુારાઓ લાવવામા ં આવયા ં છે. આ 
સધુારાઓની ભારતીય અથ્થતતં્ર ઉપર થયેલ અ્સરોની ચચા્થ કરો.

12.	 	The	recent	unprecedented	heat	waves	in	certain	parts	of	Canada	and	USA	have	posed	
a	serious	question	on	our	developmental	planning.	-	Discuss.

12.  કટેનેડા અને ય.ુએ્સ.એ.ના કટે્લાક ભાગોમા ં તાજેતરમા ં આવેલા ં અભતૂપવૂ્થ ગરમીના 
મોજાંઓએ આપણા નવકા્સલક્ી આયોજન ઉપર ગભંીર પ્રશ્ન ઊભો કયયો છે. - ચચા્થ કરો.

13.	 	Express	 your	 views	 on	 the	 idea	 of	 increasing	 the	 permissible	 online	 component	 in	
Conventional,	Open	and	Distance	modes	of	education	from	20%	to	40%.

13.  પરંપરાગત, મકુત અને દૂરવતતી નશક્ણની પધધનતમા,ં અનમુતીપાત્ર ઓનલાઈન કોમપોનન્મા ં
20% થી 40% સધુી વધારો કરવાના નવચાર ઉપર આપના મતંવયો વયકત કરો.

14.	 	Recently	Government	of	Gujarat	has	granted	“Centre	of	Excellence”	status	to	various	
universities.	

-	Explain	the	need	and	importance	of	this	move.

14.  તાજેતરમા ંગજુરાત ્સરકારટે નવનવધ નવશ્વનવદ્ાલયોને “્ેસન્ર ઓફ એક્સલન્સ”નો દરજજો 
મજૂંર કયા્થ છે. 

- આ પગલાની જરૂર અને અગતયતા ્સમજાવો.

15.	 	Various	 countries	 have	 supported	 the	 request	made	 by	 India	 and	 South	 Africa	 for	
waiving	COVID-19	vaccine	related	Intellectual	Property	Rights.	-	Discuss	its	relevance.

15.  નવનવધ દટેશોએ ભારત અને દગક્ણ આહરિકા દ્ારા કોનવડ-19ની ર્સી બાબતે બરૌધધધક નમલકત 
અનધકારો (Intellectual Property Rights)ને જતા કરવા મા ટ્ેની કરવામા ંઆવેલી નવનતંીને 
ટ્ેકો કયયો છે. તેની પ્રસ્તુતાની ચચા્થ કરો.
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