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વિભાગ - A

(1) પ્રશ્નક્રમાકં : 1 થી 10

(2) બધાજ 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે.

(3) દરેક પ્રશ્નના 5 ગણુ છે.

(4) જિાબ આશરે 60 થી 70 શબદનોમા ંલખિા.

SECTION - A

(1)	 Question	No.	1	to	10

(2)	 Attempt	all	10	questions.

(3)	 Each	question	carries	5	marks.

(4)	 Answer	should	be	given	in	approximately	60	to	70	words	

પ્ર.1. ચનોલા શાસન હઠેળના સથાવનક સિરાજનુ ંસકં્ષિપ્તમા ંિણ્ણન કરનો.

Q.1.	 Briefly	describe	the	Local	Self-Government	under	the	Chola	administration.

પ્ર.2. ગજુરા્તમા ંવસંધ ુખીણની સસં્કૃવ્તની સથાપત્ય કલા અંગે નોંધ લખનો.

Q.2.	 Write	a	note	on	the	sculptural	art	of	Indus	Valley	Civilization	in	Gujarat.

પ્ર.3. ભાર્તી્ય ઉપખડંની અંદર ્ેતમજ બહાર બૌદ્ધ ધમ્ણના ઝડપી ફેલાિામા ંમદદ કરનારા પરરબળનોની 
ચચા્ણ કરનો.

Q.3.	 Discuss	the	factors	which	helped	in	the	quick	spread	of	Buddhism	inside	and	outside	the	Indian	
subcontinent.

પ્ર.4. સામાજજક પરરિ્ત્ણન અંગેના સિામી વિિેકાનદંના વિચારનોની ટૂંકમા ંચચા્ણ કરનો.

Q.4.	 Discuss	in	brief	about	Swami	Vivekanand’s	views	on	social	change.

પ્ર.5. ભાર્તી્ય વસનેમામા ંક્યા ત્રણ બગંાળી રફલમ વનદદેશકનોએ સમા્ંતર વસનેમામા ંપ્રદાન કરુું છે ? ્ેતમના 
પ્રત્ેયકના એક રહંદી ચલક્ચત્રનુ ંનામ જણાિનો.

Q.5.	 In	Indian	cinema,	which	are	the	three	Bengali	film	directors	who	contributed	in	parallel	cinemas?	
Mention	each	one’s	title	of	Hindi	movie.

પ્ર.6. “સૌરાષ્ટ્રની રસધાર” પસુ્તકમા ંભાર્તની રાષ્ટ્ી્ય અસસમ્તા કઈ રી્ેત પ્રગટ થા્ય છે ્ેતનુ ંવિશલેષણ 
કરનો.

Q.6.	 Analyze	how	India’s	“Rashtriya	Asmita”	is	manifested	in	the	book	“Saurashtra ni Rasdhar.”

પ્ર.7. “પાટણના પટનોળા”નનો સકં્ષિપ્ત ઇવ્તહાસ લખનો અને આ કલા સિરૂપને િધ ુસદુકૃઢ બનાિિા માટેના 
પગલા ંસચૂિનો.

Q.7.	 Trace	a	brief	history	of	 ‘PATAN	NA	PATODA’	and	suggest	the	measures	to	strengthen	this	art	
form.

પ્ર.8. ખડકનોનુ ં્ેતમની રચનાની ઢબના આધારે સકં્ષિપ્તમા ંિગગીકરણ આપનો.

Q.8.	 Give	a	brief	classification	of	rocks	based	on	mode	of	formation.

પ્ર.9. ગજુરા્તમા ંઆરદજાવ્ત િસ્તીનુ ંસથળલષિી ધ્િુીકરણ ઉદાહરણનો સાથે સમજાિનો.

Q.9.	 Explain,	with	examples,	the	spatial	polarization	of	Tribal	population	in	Gujarat.

પ્ર.10. ગજુરા્તમા ં ડેરી વિકાસની મખુ્ય લાષિક્ણક્તાઓ સમજાિનો ્ેતમજ ગજુરા્તના દુધાળા પશઓુની 
ઓલાદનો જણાિનો.

Q.10.	 Explain	the	salient	features	of	dairy	development	in	Gujarat	and	mention	the	breeds	of	milking	
cattle	of	Gujarat.
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વિભાગ - B

(1) પ્રશ્નક્રમાકં : 11 થી 22

(2) નીચેના 12 પૈકી ગમે ્ેત 10 પ્રશ્નનોના જિાબ લખિાના છે. ફક્ત પ્રથમ 10 લખા્ેયલા ંપ્રશ્નનો જ ધ્યાને લેિામા ં
આિશે.

(3) દરેક પ્રશ્નના 10 ગણુ છે.

(4) જિાબ આશરે 130 થી 140 શબદનોમા ંલખિા.

SECTION	-	B

(1)	 Question	No.	11	to	22

(2)	 Attempt	any	10	out	of	12	questions.	Only	the	first	10	attempted	questions	would	be	considered.

(3)	 Each	question	carries	10	marks.

(4)	 Answer	should	be	given	in	approximately	130	to	140	words.

પ્ર.11. નાગર અને દ્રવિડ મરંદર સથાપત્ય શૈલીઓની સરખામણી ઉદાહરણનો સાથે કરનો.

Q.11. Compare	the	Nagara	and	Dravida	styles	of	temple	architecture	with	examples.

પ્ર.12. આ્યયોના મળૂ વનિાસસથાન અંગે જુદાજુદા વિદ્ાનનોએ આપેલા મ્ંતવ્યનો વિશે નોંધ લખનો.

Q.12. Write	a	note	on	the	views	given	by	different	scholars	about	the	original home	of	the	Aryans.

પ્ર.13. રનુાઈટેડ સટેટસ ઓફ કારઠ્યાિાડ પર સકં્ષિપ્ત નોંધ લખનો ્ેતમજ ભાર્તી્ય સઘંમા ં ્ેતના વિલીનીકરણની 
પ્રરક્ર્યાઓનુ ંિણ્ણન કરનો.

Q.13. Write	a	brief	note	on	United	States	of	Kathiawar	and	describe	the	processes	of	its	integration	into	Indian	
Union.

પ્ર.14. પ્રાક્ચન ભાર્તી્ય ઇવ્તહાસના પનુઃવનમા્ણણ માટેના સ્તનો્ત ્તરીકે વિદેશી પ્રિાસીઓના વ કૃતા્ંતના મહતિની 
વિિેચનાતમક ચકાસણી કરનો.

Q.14. Critically	examine	the	importance	of	foreign	traveller’s	accounts	as	source	of	the	reconstruction	of	ancient	
Indian	history.

પ્ર.15. ભાર્તી્ય સનોળ સસંકારનોના નામ લખનો અને ્ેત પૈકીના કૌઈપણ ત્રણની ચચા્ણ કરનો.

Q.15. Enumerate	the	names	of	the	sixteen	Indian	sacred	religious	rites	(SANSKARS)	and	discuss	any	three.

પ્ર.16. ગજુરા્તી વ્યિસા્યી રંગભવૂમ અને અિે્તન રંગભવૂમ િચચેના ભેદ અંગે નોંધ લખનો.

Q.16. Write	a	note	on	the	difference	between	Gujarati	Professional	Theatre	and	Amateur	Theatre.

પ્ર.17.	 ‘પાક્ળ્યાઓ’ લનોકસસં્કૃવ્તના છડીદાર છે. ચચા્ણ કરનો.

Q.17. ‘PALIAS’	are	the	mace-bearers	of	Folk	Culture.	Discuss.

પ્ર.18. ભાર્તી્ય સ્ંત કવિ્યત્રીઓના સમાજદશ્ણન વિશે નોંધ લખનો.

Q.18. Write	a	note	on	the	social	reflection	by	Indian	saint	poetesses.

પ્ર.19. ઉતર ભાર્તમા ંિહ્ેતી નદીઓ અને દ્ીપકલપી્ય ભાર્તમા ંિહ્ેતી નદીઓ િચચેની ક્ભન્ન લાષિક્ણક્તાઓ જણાિનો.

Q.19. Mention	the	different	characteristics	between	the	rivers	which	drain	Northern	India	and	those	drain	the	
Peninsular	India.

પ્ર.20. પ્રાદેવશક અસમાન્તાઓને ઘટાડિા માટે ભાર્તના ઔદ્નોક્ગક અને આવથથિક કનોરીડનોસ્ણનુ ંમહતિ ઉદાહરણનો સાથે 
ચકાસનો.

Q.20. Examine	the	importance	of	Industrial	and	Economic	Corridors	of	India	in	reducing	regional	disparities	with	
examples.

પ્ર.21. ભાર્તી્ય ્કૃવષષેિત્ર પર િૈવવિકીકરણની અસર અંગે ઉદાહરણનો સાથે ચચા્ણ કરનો.

Q.21. Discuss	the	impact	of	Globalization	on	Indian	agriculture	sector	with	examples.

પ્ર.22. ભાર્તમા ંઆં્તરરાજ્ય સથળા્ંતરના કારણનો અને પરરણામનો ક્યા છે ? ્યનોગ્ય ઉદાહરણનો સાથે ચચા્ણ કરનો.

Q.22. What	are	the	causes	and	consequences	of	inter-state	migration	in	India	?	Discuss	with	suitable	examples.


