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વિષયક�ોડ – DSM - 1  (િર્ણન�ત્મક)

ગજુર�તી (મખુ્ય પરીક્�)

ગુર – ૧0૦    મ�ધયમ – ગજુર�તી   સમય – ૩ કલ�ક

પ્રશ્નપત્ર

પ્રશ્ન : ૦૧ :

  નીચો આપોલ ત્રર વિકલપ�ોમ�ંથી ક�ોઈ એોક મદુ્� પર આો છ�મ�ં આો છ� ૨૫૦ એનો િધુમ�ં િધુ ૩૦૦ 
શબ્�ોમ�ં, ય�ોગય ઉ્�હરર�ોન�ો આધ�ર લઈનો વનબંધ લખ�ો. (૧૫ ગુર)

 ૧.૧  'સિ્ણભતૂસ્થમ�ત્મ�નં સિ્ણભતૂ�વન ચ�ત્મવન, ઇક્તો ય�ોગયુક્�ત્મ� સિ્ણત્ર સમ્શ્ણન:'
 ૧.૨  ભ�રતન� જી.ડી.પી. ્રની વૃવધધ મ�ટો આિશયક પગલ�ંઆો
 ૧.૩ ગજુર�તનું સ�ંસ્કૃ વતક િૈવિધય

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 15

પ્રશ્ન : ૦૨ : 

  નીચોન�ં બો વિકલપ�ોમ�ંથી ક�ોઈ પર એોક વિકલપન�ો આશરો ૧૦૦ શબ્�ોમ�ં વિચ�રવિસ ત�ર કર�ો.
  (૧૦ ગુર)

 ૨.૧  એનોક રૂપો મ�ય� રમો, ત�ં તોિી જ�ં જોિંુ ગમો. 

  િળી જો ક�ોઈનો જ્�ન ઊપજો, ત�ો જ્�ની થઈનો ભોળી ભજો.

  જો કમ્ણ હ�ોય મકૂિ� જોગ, એખ� તોન�ો જ પડ�િો ભ�ોગ.  – એખ�ો ભગત 

 ૨.૨ િોલ ન ્ીસો, ્ીસો પ�ન; ્ીસો વકરર, ન ્ીસો ભ�ન;

  પ્રભ� ન ્ીસો, ્ીસો તરંગ; તમ ચચ્્ ન ્ીસો, ્ીસો એગં.

  એખ� ો્ખરહ�ર�ો દ્ૈત, ટળતો રહો તો સિ�્ણતીત. – એખ�ો ભગત 

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૩ :
  નીચો આપોલ ગદ્યખંડન�ો (૨૦૩ શબ્�ો), મળૂ વિચ�ર જળિ�ઈ રહો એો રીતો લગભગ ૧/૩ ભ�ગમ�ં 

સકં્ોપ કર�ો. (૧૦ ગુર)
 સ�વહતની સ�ગરિોળ
 *
  પ્રજન� વનત વિકસત� જત� િ�ચનરસન�ો નિયુગ ઊઘડ�ો છો. ભ�તભ�તન� િ�ચન-પ્ર ો્શ�ોની 

ભખૂ પ્રજમ�ં ઊઘડી છો. પ્રજન� ઊચમ્િ તતં્રમ�ં એનોક સચં� ખ�ોટક�ય� છો. તોનો ઠોક�રો લ�િિ� મ�ટો 
ક�વ્યનો, ચચત્રનો, નૃતનો પ્રજમ�ં પ્રવતચઠિત કરિ�ન�ં છો. પોટની ક્ષુધ�વૃવતિની સ�થ�ોસ�થ પ્રજની બીજી 
લ�ગરીઆો  પર સતં�ોષિ�ની છો.

  સ�વહત એો સમસ ત લ�ોકપ્ર�રનો ડ�ોલ�િી શકો એોિી િસ ત ુછો. િધુમ�ં િધુ લ�ોકસમહૂનો ગમય તોમ જ 
ભ�ોગય બની રહો એોિંુ તોનું સ િરૂપ હ�ોિંુ જોઈએો.

  સ�વહત એોટલો મુબંઈન� મહ�ોલલ�ન� ક�ોઈ ત્રીજ મ�ળ પર ખરો બપ�ોરો મ�ંડ મ�ંડ ્ં્ુડી પ�ડત� 
નળનું પ�-એરધી ડ�ોલ પ�રી નવહ. સ�વહતની ત�ો સ�ગરિોળ: જીિનન� વિશ�ળ ક્ોત્રનો એણુએો 
એણુએો પલ�વિત કરી મકૂો, ચ�ોમોર જીિન જીિન ઊછળતુ ંકરી મકૂો એોિી સચોતન ્શ� સ�વહતની 
થ�ય.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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 સ�વહતન�ો ફ�લ ગજુર�તનો ગ�ૈરિ એપ�િો તોટલ�ો છો.
  સ�વહતની એભભરુચચ કોળિી શક�ય છો. સ�વહતન� સ�ર�-નરસ�પર�ની ન�જુક સમજશવક્નું 

પ્રજમ�ં ઘડતર કરિ� મ�ટો સ�ર� સ�વહત પ્રતો વન દ્ેશ કરત� રહોિ�ો ઘટો છો. નિ� યુગની ભ�િન�આો  
સતં�ોષતી કકૃ વતઆો  જ�ં મળો, તો લ�ોક�ોનો સપુ્ર�પય બન�િિ�ની છો. સ�વહત-સજ્ણન�ોનો કડક તલુ� પર 
ચડ�િન�ર�, પ્રચ�રકિોડ�થી મકુ્ કલ�પ�રખુઆો  હ�ોય ત�ો મલૂ�ંકન સ િચછ બનો. કલ�ની પરીક્� 
એો હ�ોિી જોઈએો કો લ�ગરીની સચચ�ઈ શ�મ�ં છો? રસનું ચચરગુજંન શ�મ�ં છો? જીિન પર મ�ચમ્િ ક 
પ્રક�શ ન�ખતી ક્ૃચટિ શ�મ�ં છો?

  તમો જોનું િ�ચન કર�ો તોન� ઊચમ્િ -સિંો્ન�ો સ્સ્થર ્ ીપક તમ�ર� વ્લમ�ં બળ્� કરો, એો ્ ીપકની જ�ોત 
ભડક ભડક ન થ�ય – તો સ્સ્થવત સ�ચ� િ�ચનરસની છો.

  ‘પવરભ્રમર’મ�ંથી – ઝિોરચં્  મોઘ�રી

પ્રશ્ન : ૦૪ :
  નીચો આપોલ ગદ્યખંડની સઘન િ�ચન� કરી પ્રશ્ન�ોન� ઉતિર�ો આપ�ો. (૫ પ્રશ્ન�ો × ૨ ગુર) (૧૦ ગુર)
 બો ચ�ંચિ�ળું  ભ�રંડ પક્ી
 *
  ક�ોઈ એોક સર�ોિરમ�ં એોક ઉ્ર એનો ભભન્ન ગ્ીિ�િ�ળ�ો ભ�રંડ ન�મો પક્ી રહોત�ો હત�ો. સમદુ્રન� 

તીરો પવરભ્રમર કરત�ં તોનો તરંગ�ોથી ખેંચ�ઈ આિોલું એમૃત સમ�ન ફળ મળ્ું. તો ખ�ત�ં ખ�ત�ં એો 
બ�ોલ�ો, 'એહ�ો! સમદુ્રન� તરંગ�ોથી ખેંચ�ઈ આિોલ�ં ઘર�ં એમૃત સમ�ન ફળ મેં ખ�ધ�ં છો, પર 
આ સ િ�્ ત�ો એપિૂ્ણ છો. ત�ો શુ ંપ�વરજત એથિ� હવરચં્ નન� વૃક્મ�ંથી એો ઉતપન્ન થયોલું હશો કો 
ક�ોઈ એમૃતમય ફળ એવ્યક્ વિવધિશ�ત એહી ંઆિી પડું હશો'? એો પ્રમ�રો તો બ�ોલત�ો હત�ો 
ત�ં બીજ મખુો કહું, 'એરો જો એોમ હ�ોય ત�ો મનો પર એોમ�ંથી થ�ોડુંક આપ, જોથી હંુ જીભનું સખુ 
એનુભિંુ'. એોટલો પહોલ� મખુો હસીનો કહું, 'પર આપણંુ ઉ્ર એોક છો, એોટલો તૃવતિ પર સમ�ન 
થશો. પછી જુ્ંુ જુ્ંુ ખ�િ�થી શુ?ં આ બ�કી રહોલ� ફળથી વપ્રય�નો સતં�ોષ આપીએો ત�ો સ�રંુ'. એોમ 
કહીનો બ�કી રહોલું ફળ તોરો ભ�રંડીનો આપયું, તો પર તોન�ો આસ િ�્ કરીનો એવતશય હષ્ણ પ�મીનો 
આચ �લંગન, ચુબંન આવ્ સભં�િન� તથ� એનોક પ્રક�રન� હ�િભ�િ કરિ� લ�ગી. તો વ્િસો જ બીજંુ 
મખુ ઉદ્ોગ એનો વિષ�્િ�ળું  રહોિ� લ�ગયું.

  હિો, એોક વ્િસો બીજ મખુનો વિષફળ પ્ર�તિ થયું. તો જોઈનો તોરો પહોલ�નો કહું, 'હો વન ્્ણય! 
પુરુષ�ધમ! વનરપોક્! મનો વિષફળ મળ્ું છો. તેં કરોલ� એપમ�નનો ક�રરો તો હંુ ખ�ઉં છંુ'. પોલ� મખુો 
કહું, 'મખૂ્ણ! એોમ ન કર. એોમ કરિ�થી બન્નોયન�ો વિન�શ થશો'. એોમ કહોત�મ�ં ત�ો તોરો એપમ�નનો 
ક�રરો ફળ ખ�ધું. િધ�રો શુ ંકહોિંુ? બન્નોય ન�શ પ�મય�ં.

 - 'પંચતતં્ર'મ�ંથી

 *

 ૪.૧ પ્રથમ મખુો એમૃતફળ બીજ મખુનો શ� મ�ટો નહી ંઆપયું હ�ોય?
 ૪.૨ બીજ મખુો વિષફળ શ� મ�ટો ખ�ધું?
 ૪.૩ પ્રથમ મખુ એનો બીજ મખુ િચચોન� સબંંધનો િર્ણિ�ો.
 ૪.૪ ભ�રંડ િ�ત�્ણનો એતંો મૃતુ પ�મો છો. આ મ�ટો તમો કઈ બ�બત�ોનો જિ�બ્�ર ગરશ�ો?
 ૪.૫ આ િ�ત�્ણમ�ંથી તમો કય�ો સં્ ોશ લોિ� ઇચછ�ો છ�ો?

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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પ્રશ્ન : ૦૫ : (આશરો ૧૫૦ શબ્�ો) (૧૦ ગુર)

  ગજુર�તમ�ં હોવરટોજ ટુવરઝમ પ�ોચલસી જહોર કરિ�મ�ં આિી છો. આ એગંો પ્રચ�ર મ�ધયમ�ોનો 
જરક�રી આપતુ ંર�જન� મખુ્યમતં્રીશ્ીનું વનિો્ન તયૈ�ર કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૬ : (આશરો ૧૦૦ શબ્�ો) (૦૫ ગુર)

  ભ�રતમ�ં મ�તૃભ�ષ�આો ન� સરંક્ર એનો સિંધ્ણન એગંો સ�ંપ્રત સમયનો ધય�નમ�ં ર�ખીનો તમો 
ચ �ચંવતત છ�ો. આ પવરસ્સ્થવતન� વનિ�રર મ�ટો તમ�ર�ં સચૂન�ો િર્ણિત�ો એગંત પત્ર િડ�પ્રધ�નશ્ીનો 
સબં�ોધીનો તયૈ�ર કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 5

પ્રશ્ન : ૦૭ : (આશરો ૨૦૦ શબ્�ો) (૧૦ ગુર)

  પય�્ણિરર સરંક્ર મ�ટો સમહૂમ�ધયમ�ો કઈ રીતો સવરિય બની ય�ોગ્�ન આપી શકો? – આ વિષય 
પરત િો તમ�ર� મદુ્�આો  'ક ખ ગ' િત્ણમ�નપત્રન� તતં્રીશ્ીનો સબં�ોધીનો ચચ�્ણપત્ર સ િરૂપો તયૈ�ર કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૮ : (આશરો ૨૦૦ શબ્�ો) (૧૦ ગુર)

  'િ�ઇબ્રનટ ગજુર�ત ગલ�ોબલ સચમટ' (૨૦૧૯)ન� સહભ�ગી તરીકો તમ�ર� એનુભિનો િર્ણિત�ો 
એહોિ�લ લખ�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : ૦૯ :

 આપોલ એગં્ોજી ગદ્યખંડન�ો ગજુર�તીમ�ં ભ�િ�ત્મક એનિુ�્ કર�ો. (૧૦ ગુર)
 *

  Today I complete eighty years of my life. As I look back on the vast stretch of 
years that lie behind me and see in clear perspective the history of my early 
development, I am struck by the change that has taken place both in my own 
attitude and in the psychology of my countrymen -- a change that carries 
within it a cause of profound tragedy.

  Our direct contact with the larger world of men was linked up with the 
contemporary history of the English people whom we came to know in those 
earlier days. It was mainly through their mighty literature that we formed our 
ideas with regard to these newcomers to our Indian shores. In those days the 
type of learning that was served out to us was neither plentiful nor diverse, nor 
was the spirit of scientific enquiry very much in evidence. Thus their scope 
being strictly limited, the educated of those days had recourse to English 
language and literature. Their days and nights were eloquent with the stately 
declamations of Burke, with Macaulay’s long-rolling sentences; discussions 
centred upon Shakespeare's drama and Byron's poetry and above all upon 
the large-hearted liberalism of the nineteenth-century English politics.

  At the time though tentative attempts were being made to gain our national 
independence, at heart we had not lost faith in the generosity of the English 
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પ્રશ્ન : ૧૦ : 

 સચૂન� પ્રમ�રો ગજુર�તી વ્ય�કરરનો લગત� પ્રશ્ન�ોન� ઉતિર�ો આપ�ો.  (૧૦×૧=૧૦ ગુર)

 ૧૦.૧ :  રૂવિપ્રય�ોગન�ો એથ્ણ આપી તોમન�ો િ�ક્યમ�ં પ્રય�ોગ કર�ો.

 ૧૦.૧.૧  પીછંનું પ�રોિંુ કરિંુ

 ૧૦.૨ :  કહોિતન�ો એથ્ણ સમજિ�ો.

 ૧૦.૨.૧ મર ભ�તનો સિ�મર કૂસકી

 ૧૦.૩ :  સમ�સન�ો વિગ્હ કરી તોની આો ળખ આપ�ો.

 ૧૦.૩.૧ નરકોસરી

 ૧૦.૪ :  પંવક્ન�ો છં્ આો ળખ�િ�ો.

 ૧૦.૪.૧  રરબંક� નહી ક્ીયો ન�સો નહી ો્ખ�ડો વરપનુો પીઠ.

 ૧૦.૫ :  એલંક�ર આો ળખ�િ�ો.

 ૧૦.૫.૧ આપરી ચોતન�ન�ો ફૂિ�ર�ો ઉડી શકત�ો નથી.

 ૧૦.૬ :  શબ્સમહૂ મ�ટો એોક શબ્ આપ�ો.

 ૧૦.૬.૧ લગ્ન સમય શરીર પર ચ�ોપડિ�મ�ં આિત�ો પીળ�ો પ્�થ્ણ

 ૧૦.૭ :  શબ્ની જોડરી સધુ�ર�ો.

 ૧૦.૭.૧ િૈતૃશ્ણય

 ૧૦.૮ :  િ�ક્યમ�ં જોડરીની ભલૂ�ો સધુ�ર�ો.

 ૧૦.૮.૧ મ�ર�ં કુબડ� પતૂ્રની ખુંધ તુ ંએં્ ર બોસ�ડી આપ.

 ૧૦.૯ :  શબ્ની સવંધ છ�ોડ�ો.

 ૧૦.૯.૧  ભ�િુક

 ૧૦.૧૦ :  િ�ક્યરચન� એગંો આપોલ સચૂન� મજુબ ઉતિર આપ�ો.

 ૧૦.૧૦.૧   આશ્ચય્ણ િ�ક્ય બન�િ�ો | આ ફૂલ સું્ ર છો.
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race. This belief was so firmly rooted in the sentiments of our leaders as to 
lead them to hope that the victor would of his own grace pave the path of 
freedom for the vanquished. This belief was based upon the fact that England 
at the time provided a shelter to all those who had to flee from persecution in 
their own country. Political martyrs who had suffered for the honour of their 
people were accorded unreserved welcome at the hands of the English.

 - Rabindranath Tagore
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Code:  DSM 2

  Time: 3 Hours       Subject: English     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.  Truth is not just loud noise

 II. Climate distress and forced migration.

 III. Mega educational companies versus school culture.

 IV.  Once plastic was considered as a miracle material.

 V.  Professionals/Civil Servants joining politics.

Q. 2.  Imagine you are a Deputy Section Officer in Women and Child Development 
Department, Government of Gujarat. The Government wants to effectively 
implement a recently announced welfare programme at village-level for which 
regular monitoring would be very important. Your senior officer has sought your 
opinion about the needful actions for the same. Write a letter, in about 150 words, to 
your senior officer offering needful suggestions.
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Q. 3.  Write a report in about 200 words on your recent visit to a trade fair of handicraft 
items organized by Tribal Department.
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Q. 4.  Reflect on the following picture with meaningful observations in about 150 words.
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Q. 5.  The Revenue Department of the state has organized a one-day statewide online 

seminar for deputy mamlatdars on the timely disposal of day-to-day applications 

made by the citizens. Draft a formal inaugural speech, in about 150 words, to be 

delivered by the honourable Revenue Minister who is the chief guest of the online 

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

  Children are society’s most precious resource and as such should have the right to 

have their development and growth enhanced and protected in a safe and nurturing 

environment. Throughout history and in virtually every culture children have worked, 

but this has often been within a family context where children were socialized and 

introduced to many adult skills and responsibilities, both earning status as family 

and community members, and acquiring skills which promoted their self-esteem 

and confidence as capable and independent human beings. Working to help their 

families in ways that are neither harmful nor exploitative may be a reasonable 

activity; however, many children are forced to perform tasks over long hours that 

are unacceptable for their stage of development, representing a serious violation of 

their rights. 

  Child labour refers to the exploitation of children through any form of work that 

deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular 

school, and is harmful to their development. Specifically, it refers to work that: is 

mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful; interferes with 

their schooling by depriving them of the opportunity to attend school; obliging 

them to leave school prematurely; and requiring them to attempt to combine school 

attendance with excessively long and arduous work. 

  Although child labour is most often found in countries with lower socio-economic 

resources, it also occurs in developed countries. The latest global estimates indicate 

that around 152 million children are engaged in child labour. The rate of reduction in 

child labour has slowed by two-thirds in the most recent four-year period. According 

to a report, a significant share of child labour and human trafficking occurs at their 

lower tiers, in activities such as raw material extraction and agriculture. This makes 

identification and tracking of cases challenging.
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Q. 7. Read the following passage carefully and answer the questions that follow:

 5 x 2 = 10

  Hepatitis is an inflammation of the liver that is caused by a variety of infectious 

viruses and non-infectious agents leading to a range of health problems, some of 

which can be fatal. There are five main strains of the hepatitis virus, referred to as 

types A, B, C, D and E. While they all cause liver disease, they differ in important ways 

including modes of transmission, severity of the illness, geographical distribution 

and prevention methods. In particular, types B and C lead to chronic disease in 

hundreds of millions of people and together are the most common cause of liver 

cirrhosis, liver cancer and viral hepatitis-related deaths. An estimated 354 million 

people worldwide live with hepatitis B or C, and for most, testing and treatment 

remain beyond reach. 

  Some types of hepatitis are preventable through vaccination. A WHO study found 

that an estimated 4.5 million premature deaths could be prevented in low- and 

middle-income countries by 2030 through vaccination, diagnostic tests, medicines 

and education campaigns. WHO’s global hepatitis strategy, endorsed by all WHO 

Member-States, aims to reduce new hepatitis infections by 90% and deaths by 65% 

between 2016 and 2030. Many people with hepatitis A, B, C, D or E exhibit only mild 

symptoms or no symptoms at all. Each form of the virus, however, can cause more 

severe symptoms. Symptoms of hepatitis A, B and C may include fever, malaise, 

loss of appetite, diarrhea, nausea, abdominal discomfort, dark-coloured urine and 

jaundice. In some cases, the virus can also cause a chronic liver infection that can 

later develop into cirrhosis or liver cancer. These patients are at risk of death. 

 Questions:

 I. How the strains of hepatitis virus differ from one another?

 II. How can hepatitis be prevented?

 III. What is the role of WHO?

 IV. What types of symptoms can hepatitis virus cause?

 V.  Give a suitable title to the passage.
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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 the sample 

given below. 

 Sample Answer : 

 1.  She ____ her driving test five times so far without success, but she ____, yet.

  A. takes / isn’t giving up

  B. has taken / hasn’t given up

  C. was taking / didn’t give up 

  D. is taking / doesn’t give up

  E. took / wasn’t giving up

 2. I ____ glasses when I was younger, but now I ____ contact lenses.

  A. was wearing / have had

  B. have worn / am having

  C. have been wearing / had

  D. wear / was having

  E. wore / have

 3.  God helps those who help themselves. (Change the voice)

  A.  Those who help themselves help God.

  B.  Those who help God help themselves.

  C. Those who are helped by themselves are helped by God.

  D.  Those who help themselves are helped by God.

  E. None of the above.
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 4.  Kiran asked me, “Did you see the cricket match on television last night?”

  A.  Kiran asked me whether I saw the cricket match on television the  

earlier night.

  B.  Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the 

earlier night.

  C. Kiran asked me did I see the cricket match on television last night.

  D.  Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television  

last night.

  E. None of the above.

 5.  I was doubtful whether she would come. (Transform the sentence into a 

negative sentence without changing its meaning)

  A. I was sure that she would come.

  B. I was not sure that she would come.

  C. I was not doubtful whether she would come.

  D. I was doubtful whether she would not come.

  E. None of the above

 6.  Since ____ seems eager to give me a hand with these, I have no other choice 

but to do ____ by myself.

  A. something / everywhere

  B. someone / anything

  C. no one / everything

  D. anybody / nowhere

  E. nothing / something
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 7. She has an aptitude ______ Biology.

   A. to

  B. of

  C. for

  D. about

  E. if

 8.  Can you ____ how to use these tools?

  A. get around

  B. give up

  C. turn down

  D. set out

  E. figure out

 9.  Do you know when World War II ____?

  A. broke off

  B. broke through

  C. broke in

  D. broke down

  E. broke out

 10.  The university will have to shelve its plans for expansion in view of present 

situation. (Choose the correct meaning of the underlined expression)

  A. improve

  B. Discuss

  C. Reconsider

  D. Postpone

  E. amend
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 11. Choose the synonym of ‘debacle’.

  A. fiasco

  B. miracle

  C. Defeat

  D. Disgrace

  E. insult

 12.  Choose the correct antonym of ‘kith’.

  A. stranger

  B. acquaintance

  C. son

  D. relative

  E. colleague

 13.  Choose the one word substitution for ‘one who is indifferent to pains and 

pleasures in life’.

  A. Stoic

  B. Sadist

  C. Psychiatrist

  D. Aristocrat

  E. Psychologist

 14.  This charity ____ provides emergency relief ______ teaches people practical 

skills to help avoid future catastrophes.

  A. such / that

  B. whether / or

  C. both / so

  D. rather / than

  E. not only / but also
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 15. They took blood from my ____.

  A.  vane

  B.  vein

  C.  vain

  D.  vaine

  E.  veine
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9. Translate the following passage from Gujarati to English:

	 	ઉત્તમ	નિર્ણય	શનતિ	અિે	મજબૂત	મિ�ેબળ	ધર�વત�	અકેત�	અિે	અખંનિતત�િ�	શશલ્પી	સરદ�ર	
્ટેલ	મતભદે�િેે	વેગળ�	ર�ખપીિે	સમ�િત�િપી	ભ�વિ�	્ ૂરી	્ �િ	ેછે.	સરદ�ર	્ ટેલિે	તમેિ�	સ�હસસક	
ક�ય�યો	અિે	દ્રઢ	ઈર�દ�ઓેિે	ક�રર	ેલ�ેહ્ુરુષ	તથ�	સરદ�રિ�	ઉ્િ�મથપી	ઓેળખવ�મ�ં	ઓવે	છે.	
સરદ�ર	્ટેલ	મ�ત્ર	 સવતતં્ર	ભ�રતિ�	પ્રથમ	 ગૃહમતં્રપી	અિે	ઉ્પ્રધ�િમતં્રપી	તરીકે	જ	િનહ,	્રંત	ુ
તમેર	ેઓઝ�દી	્હેલ�	દેશમ�ં	ચ�લપી	રહેલ�	અિેક	સત્�ગ્રહિું	સફળ	િેતૃત વ	કયુું	હતુ.ં	તમેજ	૫૬૨	
રજવ�િ�ઓેિું	ભ�રત	દેશમ�ં	નવલપીિપીકરર	કરી	િવપીિ	અિે	અખંિ	ભ�રતિ�	નિમ�્ણત�	રહ્�	છે

	 	સરદ�ર	્ટેલિપી	મખુ્ય	લ�ક્ષણરકત�	અ	ેહતપી	કે,	તઓેે	ઓખં�ેથપી	સ�મ	ેવ�ળી	વ્યનતિિુ	મલૂ�ંકિ	
કરત�	હત�,	તઓેેિે	શબદ�િેપી	જરૂર	િહ�ેતપી	્િતપી.	સરદ�ર	્ટેલ	બપીજાિપી	વ�ત	સ�ંભળ્�	્છી	જ	
્�ેત�િપી	વ�ત	રજુ	કરત�	હત�.	તઓેે	સવયં	શશસતિુ	્�લિ	કરત�	્છી	જ	અનયિે	નિયમ	્�ળવ�િુ	
કહેત�	હત�.	તઓેેઅ	ેક્�રયે	સત્ત�િપી	લ�લચ	ર�ખપી	િહ�ેતપી.	મિ,	તિ	અિે	ધિિપી	્�રદશ્ણકત�િું	
ઉત્તમ	ઉદ�હરર	અટેલે	સરદ�ર	સ�હેબ.	ભ�રતિપી	અખંિત�	મજબૂત	બિે	અિે	દેશ	શ્ષે્ઠ	બિે	ત	ે
મ�ટે	તમેર	ેસવપ્	િ	જાયેું	હતુ.ં
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વિષય ક�ોડ : DSM-3

સ�મ�નય અભય�સ–1

 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.  પ્ર�ચીન સમયમ�ં ભ�રત અનો ચીન િચચોન� વિવિધ આદ�નપ્રદ�નમ�ં ચીની ય�ત્�ળઆુો અો ચ�િીરૂપ 
ભમૂમક� ભજિી હતી. - વિપપણી કર�ો.
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પ્રશ્ન : 2. ભ�રતીય ર�ષ્ટ્રિ�દન� ઉદયમ�ં અખબ�ર�ો અનો વિવિધ સગંઠન�ો કોિી રીતો મદદરૂપ થય� તો સમજાિ�ો. મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 3. સ�ોલંકી ક�ળ દરમય�ન સ્�પત્ય-સ િરૂપમ�ં ન�ગરશલૈીન�ો પૂણ્ણ વિક�સ સધ�ય�ો. - ચચ�્ણ કર�ો. મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 4.  ‘લ�ંબ�ો સમદુ્રતિ ધર�િત� ગજુર�તની લ�ોકસસં્કૃ વતન� ઘડતરમ�ં વિવિધ પ્રજા અનો પ્રદોશસમહૂ�ો 
(Regional Groups) નું આગિંુ ય�ોગદ�ન છો.’ - આ વિધ�નની સ�થ્ણકત� તપ�સ�ો.
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પ્રશ્ન : 5.  ગજુર�તમ�ંથી મળી આિોલ�ં ખનીજાોઅો ર�જ્યન� ઝડપી આૈદ�ોમગક વિક�સમ�ં મ�ોિ�ો ફ�ળ�ો આપય�ો 
છો. - ચચ�્ણ કર�ો.
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પ્રશ્ન : 6.  િષ્ણ 2050 સધુીમ�ં નોિ-ઝીર�ો (Net-Zero) ક�બ્ણન ઉતસજ્ણનન� લક્�ંકનો હ�ંસલ કરિ� મ�િો 
ભ�રતો કય� પ્રક�રન� પગલ�ંઆો  લોિ�ની જરૂર છો ?
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પ્રશ્ન : 7.  શુ ં ભ�રતો તોની િધતી જતી ઊજા્ણ જરૂરીય�ત�ોનો પહ�ંચીિળિ� મ�િો પરમ�ણુ ઊજા્ણ ક�ય્ણક્રમનું 
વિસ તરણ ચ�લુ ર�ખિંુ જાોઈઅો ? પરમ�ણુ ઊજા્ણ સ�થો સકંળ�યોલ� તથય�ો અનો જાોખમ�ોની ચચ�્ણ 
કર�ો.
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પ્રશ્ન : 8.  અિક�શમ�ં પ�ોત�નું ‘સપોસ સ્ોશન’ બન�િિ�ની ભ�રતની શુ ંય�ોજન� છો ? તોન�થી આપણ�ં અતંવરક્ષ 
ક�ય્ણક્રમનો શુ ંફ�યદ�ો થશો ?

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 9.  આવથ્િ ક વિક�સનો િોગ આપિ� તોમજ ર�ોજગ�રીની િધુ તક�ો સજ્ણિ� મ�િો સરક�ર દ્�ર� ત�જોતરમ�ં 
‘અોસોિ મ�ોનોિ�ઈઝોશન’ (Asset Monetisation) લગત વનણ્ણય લોિ�મ�ં આવ�ો છો. - ચચ�્ણ 
કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 10.  ત�જોતરમ�ં ભ�રત સરક�રો સમગ્ર દોશમ�ં “પ્રધ�નમતં્ી વડજજિલ હોલ થ મમશન”ની શરૂઆત કરી છો. 
તોન� મહત િ અનો પ્રસ તતુત�ની ચચ�્ણ કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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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.  ભ�રતન� બંધ�રણન� અનુચછોદ-22 ન� બો ભ�ગ છો. પ્રથમ ભ�ગ સ�મ�નય ક�યદ� બ�બતન� 
વકસસ�આો નો લગત�ો છો અનો બીજો ભ�ગ વનિ�રક અટક�યતન� વકસસ�આો નો લગત�ો છો.  
- મલૂ�ંકન કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 2.  બંધ�રણ કોનદ્ર અનો ર�જ�ોમ�ં વનવિત ધ�ર�કીય સત્�આો  (Legislative Powers) ની પ્ર�દોશશક 
સીમ�આો  (Territorial Limits) નો વ્�ખ્�વયત કરો છો. આ વિધ�નનો સસંદન� પ્ર�દોશશક 
અવધક�રક્ોત્ર (Territorial Jurisdiction) પરન� અકુંશ�ો (Restrictions) ન� સદંભ્ભ સ�થો 
સમજિ�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 3.  અનુચછોદ-352 િોઠળ ર�ષ્ટ્ રીય કટ�ોકટીન� સદંભભે સસંદરીય મજૂંરી અનો તોની મદુત બ�બતો વિિોચન�ત્મક  
મલૂ�ંકન કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 4.  છોલલ�ં અોક દ�યક�મ�ં લ�િિ�મ�ં આિોલ�ં ચૂટંણી વિષયક સધુ�ર�આો ની વિગતિ�ર ચચ�્ભ કર�ો. મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 5.  પવરપકિ લ�ોકશ�િી િ�ોિ� મ�ટો પવરપકિ મતદ�ર�ો આિશયક છો. - ઉદ�િરણસિ સમજિ�ો. મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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પ્રશ્ન : 6.  જ�ં સધુી વિષય�ો અનો સોિ�આો નો લ�ગુ પડો છો ત�ં સધુી જજલલ� વિક�સ અવધક�રી અનો ત�લુક� 
વિક�સ અવધક�રીની ભમૂમક� લગભગ ર�જ સરક�રન� વિવિધ વિભ�ગ�ો જોટલી વિશ�ળ િ�ોય છો. 
- ઉદ�િરણસિ ચચ�્ભ કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 7.  સમચિ�લય ક�ય્ભપધધવતમ�ં ન�યબ સોક્શન અવધક�રીની કક્�અોથી મકૂિ�મ�ં આિતી ન�ંધ આખરી 
વનણ્ભયમ�ં પવરણમતી િ�ોય છો. આ સદંભભે િિીિટી પ્રવક્રય�નો વનયમબધધ અનો નૈવતક બન�િિ�મ�ં 
ન�યબ સોક્શન અવધક�રીની ભમૂમક�ની ચચ�્ભ કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 8.  ગજુર�ત સરક�રની િ�થશ�ળ સઘન વિક�સ ય�ોજન� (Intensive Handloom Development 
Programme)ન� ઉદ્ોશ�ો અનો મિત િની ચચ�્ભ કર�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 9.  વૃવધધ, ટક�ઉપણં અનો અોકંદર વિક�સ ફક્ત સમ�િોશી વૃવધધ વ્િિ�ર�ો (inclusive growth 
practices) મ�રફતો જ િ�ંસલ કરી શક�ય છો. - ઉદ�િરણસિ સમજિ�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10

પ્રશ્ન : 10.  સ�મ�નય મ�નિી મ�ટો પ�ોત�ની મ�મલકીનું ઘર િ�ોિંુ અો સ�મ�જીક વિક�સન�ો અોક મખુ્ દરજજો છો, 
આ િ�ંસલ કરિ� મ�ટો ભ�રત સરક�ર દ્�ર� લોિ�મ�ં આિોલ પિોલ અનો પગલ�ંઆો  સમજિ�ો.

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગણુ / 
TOTAL 

MARKS: 10
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