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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 15

વિષયકોડ – DSM – 1  (િર્ણનાત્મક)
ગજુરાતી (મખુ્ય પરીક્ા)

ગરુ – ૧0૦   ્માધય્મ – ગજુરાતી   સ્મય – ૩ કલાક

પ્રશ્નપત્ર

પ્રશ્ન : ૦૧ :

  નીચે આપેલ ત્રણ વિકલપપોમાથંી કપોઈ એક મદુ્ા પર ઓછામા ંઓછા ૨૫૦ અને િધમુા ંિધ ુ
૩૦૦ શબ્પોમા,ં ્યપોગ્ય ઉ્ાહરણપોનપો આધાર લઈને વનબધં લખપો. (૧૫ ગણુ)

 ૧.૧ સિતતં્રતા પછી ભારતી્ય બધંારણમા ંકરિામા ંઆિેલા સધુારાઓ

 ૧.૨  ભારતના ન્યા્યતતં્રને ઝડપી અને અસરકારક બનાિિા માટે આિશ્યક પગલાઓં

 ૧.૩ સખુની અનભુવૂત : અસસતતિ અને સિરૂપ

પ્રશ્ન : ૦૨ :

  નીચેના ંબે વિકલપપોમાથંી કપોઈ પણ એક વિકલપનપો આશરે ૧૦૦ શબ્પોમા ં વિચારવિસતાર 
કરપો. (૧૦ ગણુ)

 ૨.૧ એકબીજાને જીતશુ,ં રે ભાઈ, જાતને જાશુ ંહારી! 

  કા્ંય ના મા્ય રે આટલપો આજ તપો ઉરને થા્ય ઉમગં! – વનરંજન ભગત

 ૨.૨ આખપો અિતાર મારે ભમિા ડંુગરર્યા, જગંલની કંુજકંુજ જપોિી ફરી; 

  ભપોવમ્યા ભલેૂ એિી ભમિી રે કં્રા, અંતરની આંખડી લહપોિી જરી. – ઉમાશકંર જપોશી

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૩ :
  નીચે આપેલ ગદ્યખડંનપો (૪૯૪ શબ્પો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ેએ રીતે લગભગ ૧/૩ 

ભાગમા ંસકેં્પ કરપો. (૧૦ ગણુ)
  અસતે્ય એટલે ચપોરી ન કરિી. ચપોરી કરે તે સત્ય જાણે કે પે્રમધમ્મ પાળે એમ કપોઈ નરહ 

કહ.ે છતા ંચપોરીનપો ્પોષ આપણે સહ ુથપોડેઘણે અંશે જાણેઅજાણે કરીએ છીએ. પારકાનુ ંતેની 
રજા વિના લે�ુ ંએ તપો ચપોરી છે જ. પણ પપોતાનુ ંગણાત ુ ંપણ માણસ ચપોરે છે: - જેમ એક 
બાપ પપોતાના ંબાળકપોના જાણ્યા વિના, તેઓને ન જણાિિાને ખાતર, છાનપોમાનપો કંઈ િસત ુ
ખાઈ જા્ય છે. આશ્રમનપો કપોઠાર આપણપો બધાનંપો છે એમ કહિેા્ય; પણ તેમાથંી છાનેમાને 
જે ગપોળની ગાગંડી પણ લે છે તે ચપોર છે. એક બાળક બીજાની કલમ લે છે તે ચપોરી કરે છે. 
ભલે સામેનપો માણસ જાણે, છતા ંકંઈ િસત ુતેની રજા વિના લેિી એ પણ ચપોરી છે. િસત ુ
કપોઈની નથી એમ માનીને લેિી એમા ંપણ ચપોરી છે; એટલેકે રસતે જડી ગ્ેયલી િસતનુા 
આપણે માલલક નથી પણ તે પ્ર્ેશનપો રાજા અથિા તે પ્ર્ેશનુ ંતતં્ર છે. આશ્રમની નજીક 
મળેલી કંઈ પણ િસત ુઆશ્રમના મતં્રીને સોંપિી જપોઈએ. મતં્રી, જપો તે આશ્રમની ન હપો્ય 
તપો, વસપાઈને હિાલે કરે.
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  આટલે લગી તપો સમજ�ુ ંપ્રમાણમા ંસહલે ુ ંજ છે. પણ અસતે્ય આથી બહ ુઆગળ જા્ય છે. 
કપોઈ િસત ુલેિાની આપણને આિશ્યકતા નથી, છતા ંતે જેના કબજામા ંહપો્ય તેની પાસેથી 
તેની ભલે રજા મેળિીને પણ, લેિી એ ચપોરી છે. ન જપોઈતી એક પણ િસત ુ લેિી ન 
જપોઈએ. આિી ચપોરી જગતમા ંિધારે ને િધારે ખાિાના પ્ાથથો વિષે થા્ય છે. મને અમકુ 
ફળની હાજત નથી છતા ંલઉં છં, અથિા જપોઈએ એ કરતા ંિધ ુલઉં છં તપો તે ચપોરી છે. 
કેટલી હાજત િસતતુઃ છે એ માણસ હમેશા ંજાણતપો નથી, ને લગભગ આપણે બધા ંઆપણી 
હપોિી જપોઈએ એના કરતા ંિધારે હાજત કરી મકૂીએ છીએ. તેથી આપણે અજાણપણે ચપોર 
બનીએ છીએ. વિચાર કરતા ંઆપણે જપોઈશુ ંકે આપણી ઘણી હાજતપો આપણે સકેંલી શકીએ 
છીએ. અસતે્યનુ ંવ્રત પાળનાર ઉત્તરપોત્તર પપોતાની હાજત ઓછી કરશે. આ જગતમા ંઘણી 
કંગાલલ્યત અસતે્યના ભગંથી પે્ા થઈ છે.

  ઉપર બતાિી તે બધી બાહ્ય અથિા શારીરરક ચપોરી કહીએ. આથી સકૂ્મ અને આતમાને નીચે 
પાડનારી કે રાખનારી ચપોરી તે માનવસક છે. મનથી આપણે કપોઈની િસત ુમેળિિાની ઇચછા 
કરી કે તેની ઉપર એઠી નજર કરી તે ચપોરી છે. મપોટા ંકે બાળક સારી િસત ુજપોઈ લલચાઈએ 
તે માનવસક ચપોરી છે. ઉપિાસી શરીરથી તપો નથી ખાતપો, પણ બીજાને ખાતા જપોઈ મનથી 
સિા્ને સેિે છે તે ચપોરી કરે છે, ને પપોતાના ઉપિાસનપો ભગં કરે છે. જે ઉપિાસી ઉપિાસ 
તપોડતા ંખાિાના વિચારપો ગપોઠવ્યા જ કરે છે તે અસતે્યનપો ને ઉપિાસનપો ભગં કરે છે એમ કહી 
શકા્ય. અસતે્યવ્રત પાળનાર ભવિષ્યમા ંમેળિિાની િસતનુા વિચારના િમળમા ંનરહ પડે. 
ઘણી ચપોરીઓના મળૂમા ંઆ એઠી ઇચછા રહલેી જપોિામા ંઆિશે. આજે જે વિચારમાત્રમા ં
રહી છે તે મેળાિિાને આિતી કાલે આપણે સારાનરસા ઉપા્યપો ્યપોજિા મડંી જઈશુ.ં

  અને જેમ િસતનુી ચપોરી થા્ય છે તેમ વિચારની ચપોરી પણ થા્ય છે. અમકુ સારપો વિચાર 
પપોતાનામા ં ન ઉદૂભવ્યપો હપો્ય છતા ં પપોતે જ પ્રથમ ક્યથો એમ જે અહંકારમા ં કહ ે છે તે 
વિચારની ચપોરી કરે છે. આિી ચપોરી ઘણા વિદ્ાનપોએ પણ દુવન્યાના ઇવતહાસમા ંકરી છે 
ને આજ ચાલ્યા કરે છે. ધારપો કે મેં આંધ્રમા ંનિી જાતનપો રેંરટ્યપો જપો્યપો. એિપો રેંરટ્યપો મેં 
આશ્રમમા ંબનાવ્યપો ને પછી કહું કે આ તપો મારી શપોધ છે. આમા ંમેં સપષટ રીતે બીજાએ કરેલી 
શપોધની ચપોરી કરી છે, અસત્ય તપો આ્રુું છે જ.

- 'મગંળપ્રભાત' – ગાધંીજી

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૪ :

  નીચે આપેલ ગદ્યખડંની સઘન િાચના કરી પ્રશ્નપોના ઉત્તરપો આપપો. (૨ ગણુ × ૫ પ્રશ્નપો)
 (૧૦ ગણુ)

 વશ્યાળ અને હાથી

 *

  બ્રહ્ારણ્ય નામના જગંલમા ંએક મપોટપો હાથી રહતેપો હતપો. તે બધા ંપ્રાણીઓને રંજાડતપો હતપો. 
આથી જગંલના ંબધા ં વશ્યાળપોને થરુ ં કે એ મપોટપો હાથી, જેનુ ંનામ કર ૂ્મરવતલક હત ુ,ં તેને 
મારિપો જપોઈએ. એ જપો મરે તપો એના માસંથી બધા ંવશ્યાળને ચાર માસ ચાલે એટલુ ંમાસં 
મળી રહ.ે બધા ંવશ્યાળપો એકઠા ંથ્યા ંઅને સભા ભરી. સભામા ંનક્ી થરુ ંકે કપોઈ તરકીબથી 
આ હાથીને આપણે મારિપો જપોઈએ. પણ કપોઈને કંઈ સઝૂત ુ ંન હત ુ.ં આિા બળિાન હાથીને 
મારિાનપો ક્યપો ઉપા્ય હપોઈ શકે?
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  આ સભામા ંએક ઘરડંુ વશ્યાળ હત ુ.ં તેણે કહુ ંતમે બધા ંએ કામ મારા પર છપોડી ્પો. હું 
કપોઈ રીતે આ કર ૂ્મરવતલક હાથીને મારી શકીશ. પહલેા ંતપો બધા ંવિચારમા ંપડી ગ્યા ંપણ 
ઘરડા વશ્યાળની બધુ્ધમા ંસહનેુ વિશ્ાસ હતપો એટલે બધા ંવશ્યાળપો એ િાતમા ંસમંત થ્યા.ં 
ઘરડા વશ્યાળે કર ૂ્મરવતલકને મારિાનુ ંબીડંુ ઝડપરુ.ં બધા ંપ્રાણીઓ પણ આ હાથીથી ત્રાસી 
ગ્યા ંહતા.ં પણ કપોઈનામા ંહાથીની સામે થિાની રહંમત ન હતી. બળિાન હાથીથી બધા ંજ 
પ્રાણીઓ ડરતા ંહતા.ં આથી વશ્યાળને થરુ ંકે આ હાથીને મારિાને, એિપો કપોઈ ઉપા્ય કરંુ 
જેથી બળ િાપ્યા્મ િગર એનપો નાશ થા્ય. આમ પણ બધુ્ધ િગર બળ કામ આિતુ ંનથી. 
માત્ર બધુ્ધ એ બળ િગરનાનુ ંમપોટંુ હવથ્યાર છે.

  બહ ુ વિચારને અંતે વશ્યાળને થરુ ં કે, લપોભ ગમે તેિા માણસને પાડે છે. લપોભ કરનાર 
માણસની બધુ્ધ નાશ પામે છે. આથી એ�ુ ંકંઈ કરંુ કે જેથી, લપોભને કારણે કર ૂ્મરવતલક હાથી 
જાળમા ંફસા્ય. મનમા ંબધી ્યપોજના ગપોઠિી, એ રહંમતથી કર ૂ્મરવતલક હાથી જ્યા ંરહતેપો 
હતપો ત્યા ંગ્યપો. હાથીએ તેને જપોઈને ત્રાડ પાડી અને કહુ:ં ત ુ ંકપોણ છે? અહીં શા માટે આવ્યપો 
છે? હું તને હમણા ંમારી નાખંીશ. વશ્યાળે ખબૂ જ નમ્રતાથી, હાથીને પ્રણામ કરીને કહુ:ં હ ે
હાથી્ેિ! હું તમારી પાસે ્ ્યા માગુ ંછં. પહલેા ંહું કહું છં તે તમે સાભંળપો પછી મને મારિાની 
તમને ઈચછા થા્ય તપો તમે ખશુીથી મને મારી નાખજપો. વશ્યાળે આમ કહુ ંએટલે હાથી 
જરા નરમ પડ્પો. કર ૂ્મરવતલકે એમ વિચારુું કે વશ્યાળ શુ ંકહ ેછે તે પહલેા ંજાણી લઉં, પછી 
એને મારંુ. કારણ કે વશ્યાળ બહ ુજ ઘરડંુ હત ુ ંએટલે ્પોડીને નાસી શકે એમ ન હત ુ.ં એટલે 
હાથીએ વિચારુું કે એ જપો નાસિા જશે તપો પણ હું એને પકડી પાડી શકીશ. આમ વિચારી 
કર ૂ્મરવતલક હાથીએ કહુ:ં બપોલ! ત ુ ંશુ ંકહિેા આવ્યપો છે તે જલ્ી કહી ્ે.

  વશ્યાળે આગળથી બધપો વિચાર કરી રાખેલપો, તે પ્રમાણે એણે હાથીને કહુ:ં હ ેહાથી્ેિ! 
તમે બહ ુજ બળિાન છપો. હું એક � ૃ્ ધ વશ્યાળ છં. અહીંના જગંલના ંબધા ંપ્રાણીઓએ એમ 
વિચારુું છે કે એમનપો કપોઈ રાજા હપોિપો જપોઈએ. બળિાન રાજા િગર જગંલમા ંરહ�ે ુ ંસારંુ 
નથી. બધા ંપ્રાણીઓને લાગરુ ંછે કે તમે જ આ જગંલમા ંરાજા થિાને લા્યક છપો; એટલે 
તમને રાજા થિા માટે હું કહિેા આવ્યપો છં. બધાનેં લાગે છે કે આચારમા ંપવિત્ર હપો્ય, 
ધમા્મતમા હપો્ય, નીવતમાન હપો્ય છે. અને આિા બધા ગણુપો તમારામા ંજ છે. માટે બધા તમને 
રાજા બનાિિા માગે છે. રાજા િગર બધુ ંજ નકામુ ંછે. રાજા િગર, પ્રજાનુ ંરક્ણ કપોણ 
કરે? રાજા ન હપો્ય તપો આપણુ ંધન લ ૂટંાઈ જા્ય, આપણા કુટંુબની પણ સલામતી ન રહ.ે 
રાજા મેઘની માફક જગતના ંબધા ંપ્રાણીઓનપો આધાર છે. મેઘ જપો િરસે નહીં તપો અનાજ 
પાકે નહીં. તેમ રાજા િગર કપોઈ રક્ણ કરે નહીં. એટલે કપોઈ જીિતુ ંરહ ેનહીં. રાજા વશક્ા 
કરશે એિા ભ્યથી બધા જ સારા રહ ેછે. પપોતાની જાતે સ્ાચાર કરિાિાળા માણસપો મળિા 
મશુકેલ છે. રાજા હપો્ય તપો બધા જ રાજા ન્યા્ય કરશે એિા ભ્યથી ગનુપો કરતપો અટકે છે માટે 
રાજા તપો જપોઈએ જ વશ્યાળે િધમુા ંઉમેરુું : 'તમારા સમાન આ જગંલમા ંકપોઈ નથી. બધી 
રીતે તમે ગણુિાન, બળિાન, કુળિાન છપો. માટે તમે રાજા થિા માટે તરત જ મારી સાથે 
આિપો. અમે રાજા થિા માટેનુ ંમહૂતુ્મ પણ તમારે માટે જપોિડાિી રાખરુ ંછે; એ સમ્ય ચાલ્યપો 
ન જા્ય. તે પહલેા ંતમે ચાલપો.'

  કર ૂ્મરવતલક હાથી રાજા થિાની િાત આિી એટલે ફુલાઈ ગ્યપો. હિે એ વશ્યાળ સાથે 
કડકાઈને બ્લે નરમાશથી િાત કરિા લાગ્યપો. તેણે કહુ ં: તમે મને રાજા બનાિિા માગપો 
છપો તપો હું તે માટે તૈ્યાર છં. તમારા બધાનુ ં હું રક્ણ કરીશ, પણ તમારે બધાએ મારા 
તાબામા ંરહ�ે ુ ંપડશે અને હું કહું તેમ કર�ુ ંપડશે. વશ્યાળે હા કહી. રાજા થિાના મપોટા 
લપોભમા ંકર ૂ્મરવતલક હાથી, આમ ફસા્યપો, તે રાજા થિાની િાતે, ખશુ થઈ ગ્યપો અને વશ્યાળ 
આગળ અને પપોતે પાછળ એમ ચાલિા લાગ્યપો. વશ્યાળને થરુ ંકે આજે આ બળિાન હાથી 
ઠીક લાગમા ંઆવ્યપો છે. તે હાથીને એક તળાિ પાસે લઈ ગ્યપો. વશ્યાળ તળાિમા ંથઈ 
આગળ ગરુ ંએટલે હાથી પણ પાછળ પાછળ ચાલિા લાગ્યપો. આ તળાિમા ંખબૂ કા્િ 
હતપો. એમા ંએટલપો બધપો કા્િ હતપો કે જપો ભારે શરીરિાળં કપોઈ એમા ંપગ મકેૂ તપો, ઊંડે 



DSM-14

ખ ૂપંી જા્ય અને જેમ જેમ બહાર નીકળિાનપો પ્ર્યતન કરે તેમ તેમ િધારે ને િધારે અં્ર 
ફસાતપો જા્ય. હાથીનુ ંએ�ુ ંજ થરુ.ં વશ્યાળનુ ંશરીર િજનમા ંઘણુ ં હલકંુ હત ુ ંએટલે તે 
તળાિમાથંી બહાર નીકળી ગરુ;ં પણ એની પાછળ હાથી ચાલિા લાગ્યપો. તે ભારે શરીરને 
કારણે, કા્િમા ંખ ૂપંિા લાગ્યપો.

  હાથીને થરુ ં કે હિે આગળ જિાત ુ ંનથી અને જેમ કપોવશશ કરે છે તેમ કા્િમા ંિધારે 
ફસાતપો જા્ય છે. એટલે એણે વશ્યાળને બમૂ પાડી કહુ:ં વમત્ર વશ્યાળ! ત ુ ંઆગળ આગળ 
જા્ય છે પણ જરા પાછળ તપો જપો, હું આ કા્િમા ંફસાઈ ગ્યપો છં. હિે હું શુ ંકરંુ? ત ુ ંજ કપોઈ 
ઉપા્ય બતાિ. વશ્યાળને લાગરુ ંકે હાથી બરાબર ફસાઈ ગ્યપો છે અને હિે એ નીકળી શકે 
તેમ નથી એટલે એણે હાથીની મજાક કરતા ંકહુ ં: મારંુ રછૂડંુ પકડીને તમે બહાર નીકળપો. 
પણ વશ્યાળ હાથીને રછૂડંુ પકડિા ્ે ખરંુ? એ તપો હસત ુ ંહસત ુ ંકહિેા લાગરુ:ં તેં મારા જેિા 
પર વિશ્ાસ મકૂપો તેનુ ંત ુ ં ફળ ભપોગિ. તને હિે કપોઈ મ્્ કરી શકે એમ નથી. તારા 
બળથી ત ુ ંઆખા જગંલના બધા ંપ્રાણીઓને રંજાડતપો હતપો અને બધા ંતારાથી ગભરાતા ં
હતા.ં પણ એકલુ ંબળ કાઈં કામ લાગતુ ંનથી મેં તને મારી તરકીબથી મહાત ક્યથો છે.

 - 'રહતપોપ્ેશ'માથંી

 *

 ૪.૧ હાથી અને વશ્યાળના સમુ્ ા્ય િચચેનપો સબંધં કેિા પ્રકારનપો હતપો?

 ૪.૨ વશ્યાળે હાથી સાથેના સબંધંને નિા ંરૂપે કઈ રીતે વિકસાવ્યપો?

 ૪.૩ હાથી શા માટે મહાત થ્યપો?

 ૪.૪ હાથીના મનપોજગતનુ ંવિશલેષણ કરી તમારા ંવનરીક્ણપો આપપો.

 ૪.૫ આ િાતા્મને અંતે તમે ક્યપો સં્ ેશ લેિા માગંપો છપો?
મે��લે ગણુ / 

OBTAINED 
MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૫ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

  ગજુરાત સરકારે 'ઘ હરેરટેજ ટુરરઝમ પપોલલસી ૨૦૨૦-૨૫' તૈ્યાર કરી છે. આ અંગે પ્રચાર 
મા્્યમપોને જાણકારી આપતુ ંરાજ્યના પ્રિાસન મતં્રીશ્રીનુ ંવનિે્ન તૈ્યાર કરપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 5

પ્રશ્ન : ૦૬ : (આશરે ૧૦૦ શબ્પો) (૦૫ ગણુ)

  તમારા ભાઈ કારરક્દી વિશે વનણ્મ્ય લેિા ઇચછે છે. તમે વ્યિસા્ેય િકીલ છપો. કા્ય્ાનપો 
અભ્યાસ અને એને સલંગન કારરક્દી ઘડિાના લાભ અને મ્યા્મ્ાઓ િણ્મિતપો શભેુચછા્શ્મક 
અંગત પત્ર ભાઈને સબંપોધીને તૈ્યાર કરપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૭ : (આશરે ૨૦૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

  જાહરે સાહસપોના ખાનગીકરણના ફા્ય્ા અને ગેરફા્ય્ા િણ્મિત ુ ં ચચા્મપત્ર 'ક ખ ગ' 
િત્મમાનપત્રના તતં્રીશ્રીને સબંપોધીને તૈ્યાર કરપો.
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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૮ : (આશરે ૨૦૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)

  ભારત સરકારે રચેલી ઇધનસટટ્ટૂ ઑફ લેજજસલેરટિ ડ્ાફ્ટિંગ એનડ રીસચ્મ (ILDR) સસંથાએ 
સરકારી અવધકારીઓ માટે કા્ય્ાકી્ય મસુદ્ાઓના લેખનની તાલીમ માટે એક મરહનાની 
કા્ય્મવશલબરનુ ંસફળતારિૂ્મક આ્યપોજન કરુું હત ુ.ં તમે આ કા્ય્મવશલબરમા ંસહભાગી હતા. આ 
તાલીમથી તમને મળેલી જાણકારીને િણ્મિતપો  અહિેાલ તમારા કા્યા્મલ્યના સમાચારપત્ર 
માટે તૈ્યાર કરપો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૯ :
 આપેલ અંગે્જી ગદ્યખડંનપો ગજુરાતીમા ંભાિાતમક અનિુા્ કરપો. (૧૦ ગણુ)

 *
  So why do I talk about the benefits of failure? Simply because failure 

meant a stripping away of the inessential. I stopped pretending to myself 
that I was anything other than what I was, and began to direct all my 
energy into finishing the only work that mattered to me. Had I really 
succeeded at anything else, I might never have found the determination 
to succeed in the one arena I believed I truly belonged. I was set free, 
because my greatest fear had been realised, and I was still alive, and I 
still had a daughter whom I adored, and I had an old typewriter and a big 
idea. And so rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt 
my life.

  You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. 
It is impossible to live without failing at something, unless you live so 
cautiously that you might as well not have lived at all – in which case, 
you fail by default.

  Failure gave me an inner security that I had never attained by passing 
examinations. Failure taught me things about myself that I could have 
learned no other way. I discovered that I had a strong will, and more 
discipline than I had suspected; I also found out that I had friends whose 
value was truly above the price of rubies.

  The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks 
means that you are, ever after, secure in your ability to survive. You will 
never truly know yourself, or the strength of your relationships, until both 
have been tested by adversity. Such knowledge is a true gift, for all that it 
is painfully won, and it has been worth more than any qualification I ever 
earned.

- J. K. Rowling
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પ્રશ્ન : ૧૦ :

 સચૂના પ્રમાણે ગજુરાતી વ્યાકરણને લગતા પ્રશ્નપોના ઉત્તરપો આપપો. (૧×૧૦=૧૦ ગણુ)

 ૧૦.૧ :  રૂરિપ્ર્યપોગનપો અથ્મ આપી તેમનપો િાકમા ંપ્ર્યપોગ કરપો.

 ૧૦.૧.૧  ડારપો ્ેિપો

 ૧૦.૨ :  કહિેતનપો અથ્મ સમજાિપો.

 ૧૦.૨.૧ ખાતર ઉપર ્ીિેલ

 ૧૦.૩ : સમાસનપો વિગ્હ કરી તેની ઓળખ આપપો.

 ૧૦.૩.૧ ્ીિાસળી

 ૧૦.૪ :  પસં્તનપો છં્ ઓળખાિપો.

 ૧૦.૪.૧  િળાિી બા આિી, વનજ સકલ સતંાન ક્રમશઃ

 ૧૦.૫ :  અલકંાર ઓળખાિપો.

 ૧૦.૫.૧ કમળ જેિપો ખીલતપો ર્િસ,પપો્યણા જેિી રાત.

 ૧૦.૬ :  શબ્સમહૂ માટે એક શબ્ આપપો.

 ૧૦.૬.૧ ઝાડની છાલમાથંી બનાિેલુ ંિસ્ત્ર

 ૧૦.૭ :  શબ્ની જપોડણી સધુારપો.

 ૧૦.૭.૧ સસૃટીદ્રસટીિા્

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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 ૧૦.૮ :  િાકમા ંજપોડણીની ભલૂપો સધુારપો.

 ૧૦.૮.૧ અત્યાર સધુીમા તેની અનેક આ�વૃતઓ અને રનુમુ્મદૃણપો થ્યા છે.

 ૧૦.૯ :  શબ્ની સવંધ છપોડપો.

 ૧૦.૯.૧  વ્યા્યામ

 ૧૦.૧૦ :  િાકરચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉત્તર આપપો.

 ૧૦.૧૦.૧  વિધાન િાક બનાિપો | એક હાથે કામ કર�ુ ંશી રીતે ફાિે?
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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 15

Code : DSM-2
Subject : ENGLISH

Question Paper
 Time : 3 Hours Max. Marks : 100

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

 I. Are Mergers the only solution to revive debt-ridden banks?

 II. Growing Intolerance in the world

 III. Today India Needs ‘Harmony in Diversity’

 IV. The Cry of Transgenders

 V. Media’s duty is to inform public, not manufacture opinion
Q. 2.  Imagine you are a Deputy Section Officer in Legal Department, Government 

of Gujarat. Your department has been very recently allotted three additional 
clerks keeping in view the long pending demand of the department. Your senior 
officer has sought your opinion about scheduling the needful initial training for 
these clerks to ensure their proper acquaintance with the work procedure of the 
department. Write a letter, in about 150 words, to your senior officer offering 
needful suggestions.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

Q. 3.  Write a report in about 200 words on your visit to a Lok Adalat recently held in 
one of the districts of the state.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

Q. 4. Reflect on the following picture with meaningful observations in about 150 words.
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Q. 5.  Draft a farewell speech, in about 150 words, to be delivered by the honorable 
Chief Justice of Gujarat High Court.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

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

  Grassland is an area in which the vegetation is dominated by a nearly continuous 
cover of grasses. Grasslands occur in environments conducive to the growth of 
this plant cover but not to that of taller plants, particularly trees and shrubs. 
Grasslands are one of the most widespread of all the major vegetation types 
of the world. This is so, however, only because human manipulation of the land 
has significantly altered the natural vegetation, creating artificial grasslands of 
cereal crops, pastures, and other areas that require some form of repetitious, 
unnatural disturbance such as cultivation, heavy grazing, burning, or mowing 
to persist. This discussion, however, concentrates on natural and nearly natural 
grasslands.

  The most extensive natural grasslands can be thought of as intermediates in 
an environmental gradient, with forests at one end and deserts at the other. 
Forests occupy the most favourable environments, where moisture is adequate 
for growth and survival of a tall, dense vegetation dominated by trees. Deserts 
are found where moisture is so lacking that a continuous, permanent vegetation 
cover cannot be maintained. Grasslands lie between these two extremes. 

  Like the savannas, deserts, and scrublands into which they commonly blend, 
grasslands arose during the period of cooling and drying of the global climate, 
which occurred almost 65.5 million years ago. The date of earliest appearance 
of grasslands varies from region to region. In several regions a succession of 
vegetation types can be recognized in the Cenozoic fossil record, as climate 
dried out progressively. For example, in central Australia during the past 50 
million years tropical rainforest gave way successively to savanna, grassland, 
and, finally, desert. In some places expansion of grasslands to something 
approaching their modern extent occurred only during the extremely cold, 
dry intervals — called ice ages in north temperate regions — of the past two  
million years.
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Q. 7.  Read the following passage carefully and answer questions that follow.
 (5 x 2 = 10)

  The Milky Way is a large barred spiral galaxy. All the stars we see in the night sky 
are in our own Milky Way Galaxy. Our galaxy is called the Milky Way because it 
appears as a milky band of light in the sky when you see it in a really dark area. 
It is very difficult to count the number of stars in the Milky Way from our position 
inside the galaxy. Our best estimates tell us that the Milky Way is made up of 
approximately 100 billion stars. These stars form a large disk whose diameter is 
about 100,000 light years. Our Solar System is about 25,000 light years away 
from the center of our galaxy. We live in the suburbs of our galaxy. Just as the 
Earth goes around the Sun, the Sun goes around the center of the Milky Way.  
It takes 250 million years for our Sun and the solar system to go all the way 
around the center of the Milky Way. 

  Several different telescopes, both on the ground and in space, have taken 
images of the disk of the Milky Way by taking a series of pictures in different 
directions – a bit like taking a panoramic picture with your camera or phone. 
The concentration of stars in a band adds to the evidence that the Milky Way is 
a spiral galaxy. If we lived in an elliptical galaxy, we would see the stars of our 
galaxy spread out all around the sky, not in a single band.

 Questions:

 1. By what name is our galaxy known and why?

 2. Why is it mentioned that we live in the suburbs of our galaxy?

 3. How can it be said that the Milky Way is a spiral galaxy?

 4. Which word in the passage means ‘an all-encompassing’ view?

 5. Give a suitable title to the passage.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

Q. 8. Do as directed: (15 x 1 = 15)

 1. Most major cities ______ significantly over the last 30 years.

  A. grew

  B. have grown

  C. will grow

  D. will be growing

  E. would have been growing

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 15
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 2. They will demolish the entire block. (Change the voice)

  A. The entire block is being demolished by them.

  B. The block may be demolished entirely by them.

  C. The entire block will have to be demolished by them.

  D. The entire block will be demolished by them.

  E. The entire block should be demolished by them.

 3. She said, “We went for a summer trip.” (Change the narration)

  A. She said that they went for a summer trip.

  B. She said that they were on a summer trip.

  C. She said that they had gone for a summer trip.

  D. She said they went for a summer trip.

  E. She said that we had gone for a summer trip.

 4. How childish your talks are! (Transform the sentence into assertive)

  A. Your talks could be childish.

  B. Your talks should be childish.

  C. Your talks are not childish.

  D. Your talks are very childish.

  E. Your talks may be childish.

 5.  Last summer we went on ____ cruise in the Caribbean. Among ____ 

islands we visited were Bermuda and the Bahamas.

  A. (no article), the

  B. a, the 

  C. the, (no article)

  D. (no article), (no article)

  E. the, the
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 6.  The report concludes sadly that ____ students have ____ knowledge of 

traffic rules.

  A. very few, some

  B. both, whole

  C. every, no

  D. none, any

  E. neither, nor

 7. The girl is leaning ____ the wall.

  A. on

  B. above

  C. with

  D. against

  E. in

 8.  We have to ____ these mosquitoes in order to sleep without being 

interrupted. (Select the correct phrasal verb)

  A. count on

  B. cut down

  C. do without

  D. fall in with

  E. do away with

 9.  At arm’s length (Select the correct meaning of the given idiomatic 

expression)

  A. Length of arm

  B. At a distance

  C. Insult

  D. To hit

  E. Give respect
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 10. Select the correct meaning of the administrative term ‘accrual’.

  A. Addition

  B. Dismiss

  C. Punish

  D. Spend

  E. Damage

 11. Select the correct synonym of ‘fostering’.

  A. Nurturing

  B. Neglecting

  C. Ignoring

  D. Penalizing

  E. Purchasing

 12. Select the correct antonym of ‘stagnant’.

  A. Slack

  B. Sluggish

  C. Energetic

  D. Lethargic

  E. Weary

 13. Select the correct one word substitution for ‘A hundred year old man’.

  A. Century

  B. Centurion

  C. Cent

  D. Centenarian

  E. Centinary
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 14. He wants to go outside, _______ the ________ is wet or dry.

  A. weather, weather

  B. whether, whether

  C. whether, weather

  D. weather, whether

  E. None of the above

 15.  The children listened as the teacher told the _____ about the cat with  
no ____.

  A. Tale, tale

  B. Tail, tail

  C. Tale, tail

  D. Tail, tale

  E. None of the above

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

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

	 	ગાધંીજીની	નેતાગીરીની	સૌથી	મોટી	ખબૂી	 રાજકારણ,	ધમ્મ	અને	સમાજનુ	ં મમશ્રણ	હતી.	
પરંત	ુગાધંીજીના	 મિચારમા	ંએ	બધુ	ંઅલગ	ન	હત ુ.ં	એટલે,	રાજકીય	આઝાદી	જેટલી	જ	
તેમને	 હહંદુ-મસુ્લમ	એકતા	પણ	િહાલી	હતી	ને	અ્્ પૃશયતામનિારણ	ઉપર	પણ	તેમનો	
એટલો	જ	ભાર	હતો.	તેમના	કારણે	પહલેી	િાર	કેિળ	ભદ્ર	િગ્મની	એકલદોકલ	મહહલાઓને	
બદલે,	 મોટી	 સખંયામા	ં સ્તીઓ	આંદોલનોમા	ં ભાગ	 લેતી	 થઈ.	 તેમણે	 સં્ થાકીય	 ધમ્મને	
બદલે,	ફરજ	અને	નૈમતકતાના	અથ્મમા,ં	ગરીબો-પીહિતોની	સેિાના	અથ્મમા	ંધમ્મનો	મહહમા	
કયયો.	એકેય	ચળિળ	કે	આશ્રમ	મહુતૂ્મ	જોિિાિીને	શરૂ	કયાાં	નહીં.	અંધશ્રદ્ાને	સદંતર	દૂર	
રાખી.	‘એક	િાર	રાજકીય	આઝાદી	આિી	જિા	દો.	પછી	સામાજજક	પ્રશ્ો	હાથમા	ંલઈશુ’ં-
એિો	‘વયિહારુ’	અભભગમ	તેમણે	ન	અપનાવયો.	સઘંર્મના	અને	રચનાતમક	કાય્મક્રમો	સાથ	ે
ચલાવયા.	રેંહટયો-ચરખો	અને	સતયાગ્રહો,	અંગે્રજ	સરકાર	સામે	જેલિાસ	ને	પોતાના	લોકો	
સામે	ઉપિાસ—આ	બધુ	ંસમાતંરે	ચાલ્ુ.ં	કોમી	એકતા	અને	અ્્ પૃશયતા	જેિા	મદેુ્	પોતાની	
િાત	ચોખખા	શબદોમા,ં	પોતાની	લોકમપ્રયતા	ઘટી	જિાની	ભચંતા	કયા્મ	મિના	મકૂી.
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વિષય ક�ોડ : DSM-3

પોપર-3 સ�મ�નય અભય�સ (મખુ્ય પરીક્�)

 કુલ ગુણ: 100 સમય : 3 કલ�ક

 1. પ્રશ્ન ક્રમ�ંક 1 થી 10.

 2. બધ� જ 10 પ્રશ્ન�ોન� જિ�બ લખિ�ન� છો. 

 3. દરોક પ્રશ્નન� 10 ગુણ છો. 

 4. જિ�બ આશરો 200 શબદ�ોમ�ં લખિ�.

પ્રશ્ન.-1   આઝ�દીની લડતમ�ં ગજુર�તી મવિલ�આો નું ય�ોગદ�ન અતલુ્ય રહું છો. - ચચ�ચા કર�ો.
મે��લે ગણુ /

OBTAINED 
MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

પ્રશ્ન.-2 ગજુર�તની ભ�તીગળ ચચત્રપરંપર� િણચાિ�ો.

પ્રશ્ન.-3  ભ�રતમ�ં જમીન સ�થો સકંળ�યોલ મખુ્ય સમસ્�આો  જણ�િ�ો અનો ગજુર�તમ�ં જમીન સરંક્ણ 
મ�ટો િ�થ ધર�યોલ� મખુ્ય ક�યચાક્રમ�ો વિશો ન�ંધ લખ�ો.

પ્રશ્ન.-4  અોસ. આર. બ�ોમમ�ઈ કોસમ�ં ભ�રતની સિ�વોચચ અદ�લતો ર�જ�ોમ�ં બંધ�રણીય કટ�ોકટી લ�દિ�ની 
કોનદ્ર સરક�ર અનો ર�જયપ�લ મ�ટોની મ�ગચાદરશ્િ ક� સપષ્ટપણો દશ�ચાિી, મલૂ્ય�ંકન કર�ો.

પ્રશ્ન.-5  બીજા િિીિટી સધુ�રણ� આય�ોગો સપષ્ટપણો ન�ગરીક કોવનદ્રત િિીિટ મ�ટો ભલ�મણ કરી છો. - 
ખુલ�સ�િ�ર સમજાિ�ો.
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પ્રશ્ન.-7 વટરિબુ્નલ�ો નય�વયક કો અધચાનય�વયક સસં્�આો  છો ? વિગતિ�ર ઉદ�િરણ�ોસિ સમજાિ�ો.
મે��લે ગણુ /

OBTAINED 
MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

પ્રશ્ન.-8  ભ�રતમ�ં સ�યબર સરુક્� સ�મોન� પડક�ર�ોની ચચ�ચા કર�ો અનો તો મ�ટો લોિ�મ�ં આિોલ� પગલ�ં 
જણ�િ�ો.

પ્રશ્ન.-9  ભ�રતમ�ં ગ્�મીણ અથચાતતં્રની સ્સ્રત� મ�ટો કૃચષથી અનય ક્ોત્ર�ોમ�ં ન�ોકરીઆો નું / ર�ોજગ�રીનું 
િૈવિધયકરણ અવનિ�યચા છો. - ચચ�ચા કર�ો.

પ્રશ્ન.-10 ત�જોતરમ�ં ભ�રતમ�ં શરૂ કરિ�મ�ં આિોલ� ‘સમદુ્રય�ન પ્ર�ોજોકટ’ વિશો જણ�િ�ો.  

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

પ્રશ્ન.-6  ર�જકીય પક્ન� આધ�ર વિન� દોશમ�ં ય�ોજાતી ગ્�મ પંચ�યતની ચૂટંણીઆો  લ�ોકશ�િી 
વિકોનદ્રીયકરણની સ�ચી ભ�િન�નો સમથચાન આપો છો. - ચચ�ચા કર�ો.
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વિષય ક�ોડ : DSM-4

સ�મ�નય અભય�સ–2

 ગુણ-100 સમય : 3 કલ�ક

 (1) પ્રશ્નક્રમ�ંક : 1 થી 10

 (2) બધ� જ 10 પ્રશ્ન�ોન� જિ�બ લખિ�ન� છો.

 (3) દરોક પ્રશ્નન� 10 ગુણ છો.

 (4) જિ�બ આશરો 200 શબદ�ોમ�ં લખિ�ન� છો.

પ્રશ્ન : 1.  ફ�ોજદ�રી ક�ય્યરીવિ સવંિિ�, ૧૯૭૩ િોઠળ અપીલન� વિવિધ પ્રક�ર�ો વિષો સમજુિી આપ�ો.
મે��લે ગણુ /

OBTAINED 
MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 2.  ભ�રિીય દંડ સવંિિ�, ૧૮૬૦ અન િયો દોિ�ંિ દંડની સજાનો પ�ત્ર ગનુ�આો  જણ�િી દોિ�ંિ દંડની 
સજાની બંધ�રણીયિ� વિષો સિ�વોચ્ચ અદ�લિન�ો અભભગમ કોસ સિીિ સમજાિ�ો.

પ્રશ્ન : 3.  દીિ�ની ક�ય્યરીવિ સવંિિ�, ૧૯૦૮ અન િયો ‘દીિ�ની પ્રક�રન�ો દ�િ�ો’ ક�ોનો કિોિ�ય િો ઉદ�િરણ 
સિીિ જણ�િ�ો.

પ્રશ્ન : 4.  મમલકિ િબદીલી અવધવનયમ, ૧૮૮૨ અન િયો ‘્ચ�લુ દ�િો મમલકિ િસ િ�ંિર’ન� સસધધ�ંિની 
સમજુિી આપ�ો :

પ્રશ્ન : 5.  નય�યવિદ્દ આો સ્ીનો પ્રસ્�વપિ કરોલ ‘આદોશ�ત્મક વિ્ચ�રસરણી’ શુ ંછો ? પ્ર�ો. અો્ચ. અોલ. અો. િ�ર્ય 
દ્�ર� આ વિ્ચ�રસરણીની કરિ�મ�ં આિોલ રીક�આો  જણ�િ�ો.

પ્રશ્ન : 6. રંૂકમ�ં સમજાિ�ો 

 (અ) આ� દ�ોમગક વિિ�દ ધ�ર�, ૧૯૪૭  અન િયો િડિ�લ અનો િ�ળ�બંધી 

 (બ) ર્ોડ યુવનયનસ અોક્ટ, ૧૯૨૬ િોઠળ ન�ોધ�યોલ ર્ોડ યુવનયન�ોનો મળિ� વિશોષ�વધક�ર�ો
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પ્રશ્ન : 7.  ક�રખ�ન� અવધવનયમ, ૧૯૪૮ અન િયો સ્તી ક�મદ�ર�ો મ�રોની સ િ�સ્ય સબંધી જાોગિ�ઈઆો  જણ�િ�ો. મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

મે��લે ગણુ /
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL  

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 8. પ્રસવુિ સિ�યિ� અવધવનયમ, ૧૯૬૧ની મખુ્ય જાોગિ�ઈઆો  જણ�િ�ો.

પ્રશ્ન : 9.  ગજુર�િ િ�ઇક�ોર્યમ�ં રીર અરજી કરિ� પિોલ� કઈ કઈ િકોદ�રી ર�ખિી પડો છો ? પરમ�દોશની રીર 
અરજી કરિ� મ�રોની પ�ય�ની બ�બિ�ો જણ�િ�ો.

પ્રશ્ન : 10.  સ્તીઆો નો થિી આો ન લ�ઈન િોમ જ મ�ોબ�ઈલ દ્�ર� થિી જાિીય સિ�મણી અનો કનડગિ ર�ોકિ� 
મ�રો ભ�રિીય દંડ સવંિિ�, ૧૮૬૦ અન િયોની જાોગિ�ઈઆો  જણ�િ�ો.
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