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મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 20

પ્રશ્ન : ૦૧  નીચ ેઆપેલ ત્રણ વિકલપપેમપંથી કપેઈ એકે મદુ્પ પર આેછપમપં આેછપ ૨૫૦ એને િધુમપં િધુ ૩૦૦ શબ્પેમપં, યપેગય 
ઉ્પહરણપનેપે આધપર લઈને વનબંધ લખપે. (૨૦ ગુણ)

 ૧.૧  "સિવ્ધ તનેે જઈ િર,ે જે પરિિેે નહપય" – િતૂ્રની મહત્પ
 ૧.૨  "હ્ુમન સ્ટ્િે મનેજેમને્ટ" – પડકપરપે એને પવરણપમપે
 ૧.૩ "કપસ્ીગં કપઉચ"ની વ્યવતિગત એને િપમપસજક એિર

પ્રશ્ન : ૦૨   નીચ ે આપેલ ત્રણ વિકલપપેમપંથી કપેઈ પણ બે પંવતિઆેનપે આશર ે ૧૦૦ શબ્પેમપં વિચપરવિસ તપર  
કરપે. (૧૦ ગુણ × ૦૨ પંવતિઆે) (૨૦ ગુણ)

 ૨.૧  છેલલપે ક્ટપેરપે ઝેરનપે આ પી જજ ેબપપુ
  િપગર પીનપરપ એજંલલ નિ ઢપેળજ ેબપપુ
  - ઝિેરચં્  મઘેપણી

 ૨.૨ ્ટીપી ્ટીપી બધું ત ેએિલ નિલ તપં એપ્પિપ ઘપ્ટ એનેે
  ઝીકંી રહે ઘપ, ભજુ, આે, લઇ ઘણ, જગને ઘપ થકી ઘપ્ટ ્ેને
  - િું્ રમ્

 ૨.૩ હવરકૃપપથી મમ લખે લચત્રથી જીિતપે છઉં હંુ ્મથી
  િીર િત ને રસિક ્ેટકીપણં એવર પણ ગપશ ેવ્લથી
  - નમ્્પ

પ્રશ્ન : ૦૩   નીચ ે આપેલ ગદ્યખંડનપે (319 શબ્પે), મળૂ વિચપર જળિપઈ રહે એ ે રીત ે લગભગ ૧/૩ ભપગમપં િકેં્પ કરપે.  
 (૧૫ ગુણ)

  ગ્ીક એને બીજી ઇનડપેયુરપેવપયન ભપષપઆે દ્પરપ રચપયેલપં વિચપરનપં મપળખપંની બહપર નીકળી આિિપ મપ્ેટ 
પશ્ચિમતેર ભપષપઆે તરફથી ઇંલગતપે થતપં રહ્પં છે. આમ છતપં બીજી ભપષપઆેને મપત્ર ‘એનુભિને િગંવિત કરિપનપં 
બીજં મપળખપંઆે’ ગણીને એ ેબધી ભપષપથી વનલલર્્પ રહેિંુ એને એનતર જળિી રપખિંુ એિેી નીવત એતપર ેપ્રિત્પતી 
જિેપમપં આિે છે. એનુભિ તપે િપિ્પવત્રક જ હપેય એિંુે ગૃહીત એનેી પપછળ રહ્ું હપેય છે. આમ બીજી ભપષપઆે 
પશ્ચિમ ેસ િીકપરલેી િપસ તવિકતપની િપમ ેકશપે ભય ઊભપે કરતી નથી. મપનિજવતનું પશ્ચિમીકરણ જેમ જેમ િધતુ ં
ગયું તમે તમે યુરપેવપયન મપેડલેનપ પર આધપર રપખનપરપં િૈશ્વિક મપળખપંઆે ઊભપં થશ ેએિેી આશપ રહેિપ લપગી. 
એડેમડં હુિલેલે પણ આ જ રીત ેવિચપયુું. યુરપપેનપ વિજ્પન એને ્ેટકનપેલપજેીને બધે સ િીકૃવત મળતી ગઈ હતી તથેી 
આિી આશપ બંધપિપ લપગી હતી. આ જ ક્રમમપં આગળ િધીએ ેતપે િૈશ્વિક ભપષપની કલપનપ કરિપની રહે. એમેપં 
જગવતક એનુભિ નપમ ેવ્યતિ થઈ શકે. આિપે એશ્ભગમ યુરપપેની ્ૃલટિએ ેઆપિપમપં આિતી ભપષપની, મપનિીની 
એને િપસ તવિકતપની વ્યપખ્પ પરત િેનપ પક્પપતને છતપે કર ેછે. પણ જ ેકપેઈ આવરિકપની બપન્ુટ જેિી ભપષપ પપછળ 
રહેલી ્પશ્પવનક પીવિકપને ્યપનમપં લે તપે િમજશ ેકે એહી ંઆપણ ેમપત્ર ભપષપઆેનપ તલુનપત્મક બંધપરણની જ 
િપત નથી કરતપ; આવરિકપનપ શબ્ને જીિંત એને િજ્પનપત્મક ગણનપરપ ્ૃલટિસબન્ુની પણ નપંધ લિેી પડ.ે શબ્ િસ તનુે 
એસસ તત િમપં આણ ે છે એિેી બપન્ુટ લપેકપનેી મપનયતપ છે. પણ પશ્ચિમમપં તપે એમે મપનિપમપં આિે છે કે શબ્પે 
મપવહતીનપ એને મપનિીય ‘એનુભિ’નપ િપહક છે. આની પપછળ એકે એતનત મહત્િનપે િલૂચતપથ્પ રહેલપે છે. મનષુય 
વિશનેું ્પશ્પવનક ્ૃલટિસબન્ુ તથપ એનેપ જગતમપંનપ સ્પન વિશનેી મપનયતપ એિેી ભપષપવિષયક ્પશ્પવનક પીવિકપમપં 
એનતવનહહીત થઈને રહ્પં હપેય છે. મપનિી ભપષપને જે રીત ે િપપર ે છે તમેપં એનેી િપસ તવિકતપ વિશનેી ્પશ્પવનક 
પીવિકપ પણ પ્રક્ટ થતી હપેય છે, એમવેરકપનપ ઇવનડયનપનેી ‘હપપેી’ ભપષપનપે આપણ ેએભયપિ કરીએ ેતપે તથેી આપણ ે
જગતને િમજિપની એકે જુ્ી રીત કે એકે જુ્પ ઇવનરિયપ્રતક્પનેપ કે્ત્રનપ પવરચયમપં આિીએ ેછીએ ેએ્ેટલું જ નથી; 
એમેપં પશ્ચિમની િપસ તવિકતપને મપ્ેટનપ બીજ પયપ્પયપે મપત્ર મળી રહે છે એિંુે પણ નથી. આપણ ેભપરતની કે પિૂ્પનપ 
કપેઈ ્ેશની ભપષપનપે એભયપિ કરીશુ ંતપે આપણને િમજશ ેકે modernity પપછળ રહેલી મપનસિક એશ્ભજ્તપ 
ત ેપશ્ચિમની ભપષપકીય િપસ તવિકતપનપ એશં રૂપ જ છે.

 ‘એિપ્પચીનતપ એને એનુએિપ્પચીનતપ’ (લચનતયપલમ મનિપ) – િરુશે જષેી

મે��લે ગણુ / 
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કુલ ગુણ / 
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MARKS: 20

મે��લે ગણુ / 
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MARKS: 15
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પ્રશ્ન : ૦૪  નીચ ેઆપેલ ગદ્યખંડની િઘન િપચનપ કરી પ્રશ્નપનેપ ઉત્રપે આપપે. (૩ ગુણ × ૫ પ્રશ્નપે) (૧૫ ગુણ)
 *
  ભપષપ– હંુ જુિપન છઉં, જસેિપિપળપે છઉં, બપેલિપની છ્ટપ છે, વિચપર તરત િઝેુ છે, નપગરી નયપતમપં છઉ, હિે મપરપે 

ગરમ થયલપે વિચપર સહેલથી જસેિપિપળી ભપષપમપં કેમ ન વનકળે? મપરી ગદ્યની ભપષપ ત ેિરળ ને જસેિપિપળી 
િહુ કહે છે, તપર ેમપરી કવિતપની ભપષપ િરળ ને જસેિપિપળી કેમ ન હપેય? કવિતપ લખતપં તપે જસેિપે બહુ ઉભરપઈ 
આિે છે. હંુ ગપમવડયપે નથી, પણ શહેરી છઉં, ઉંચ કુળનપે છઉં, ઉંચી િગંતમપં છઉં, જન્મ ધરી શદુ્ધ બપેલતપે લખતપે 
આવ્યપે છઉં, મપ્ેટ મપરી ભપષપ શદુ્ધ કેમ ન હપેય? શદુ્ધ છે, વ્યપકરણવનયમ જે્ટલપે મપરી કવિતપમપં છે ત્ેટલપે થઈ 
ગયેલપઆેમપં નથી. મપરી કવિતપની ભપષપ સબલકુલ ્પષેિપળી નથી–૧૮૫૫થી ૧૮૫૮ લગીની મપરી કવિતપ, વ �પંગળનપ 
વનયમ પુરતપ જણયપમપં નહી ં તથેી, હટ્ સ િ ્ીઘ્પ રપખિપ જ જઈેએ ે એ ે વિચપરથી, કપેઈને મપત્રપમળે છં્પે િપંચતપં 
િપંભળેલપ નહી ંતથેી, મપરી મરજી પ્રમપણ ેમ ંમપરપ તપલમપં િપંચલેપ તથેી, મુબંઈ િરુતમપં કપેઈ વ �પંગળ જણનપરપે 
નહપેતપે એને શદુ્ધ લખિપની ખંત તથેી, થડકતી છે, એ ેિપત ખરી; પણ એ ેજ ઘડી જ થપેડી છે, ને એ ેકવિતપ ઉપરથી 
કે્ટલપકપનેું મત બંધપયું હશ ેકે ભપષપમપં િરલતપ નથી. જેમ િપધપરણ મપણિની બપેલપિપની ભપષપ, વિદ્પનની જુ્ી 
પડિી જ જઈેએ ેને પડ ેછે, તમે મપરી કવિતપ શપસ્તીય ભપષપમપં સ િપભપવિક લખપયપથી, ને નિપ જ વિષયપનેે નિી જ 
લપગે તિેી ઢબથી લખેલી તથેી, ત ેિપધપરણ લપેકને મપરી ભપષપ િપરી ન જ લપગે. િપધપરણ િસૃં્ત ભપષપથી કપવ્યની 
ભપષપ તનેી ઢબમપં ઘણી જ જુ્ી પડ ેછે, પણ શુ ંતપર ેએ ે્પષેિપળી છે? નપ. િસૃં્ત મહપકપવ્યપનેી ભપષપનપ ક્ર્પન 
પંવડતપે જ છે. ત ેએ્ેટલી તપે મશુકેલ છે કે ત ેકપવ્યને એભયપિ કરલેપ એિેપ શપસ્તીને પણ થપેડ ેિરિ ેત ેપર ્ટીકપ 
િપંચિપની ત ેગરજ પપડ ેછે. વિદ્પનની ભપષપ ત ેજ ખરી ને િું્ ર ભપષપ. એલેીઝપબેથનપ િખતની પહેલપની ભપષપ ને 
હપલની ભપષપ ઘણી જુ્ી પડ ેછે, મપ્ેટ શુ ંત ેભપષપ િપરી? નપ. એલેીઝપબેથનપ િખતની ભપષપ કરતપં આન ને જીયપજે્પ 
ત્રીજનપ િખતની ભપષપ િહુથી િપરી ગણપય છે. ૧૮૨૭ થી ગજુરપતી ભપષપ િધુરિપ મપંડી છે, ને એ ેિધુરલેી ભપષપમપં 
હંુ પહેલપે જ છંુ. ને એ ેભપષપ જૂની િમજનપ ઘરડપઆેને એને હપલનપ િમજનપ લપેકપનેે ઘણી જ િપરી લપગે છે. હિે 
મપરી ભપષપ ્પષેિપળી કેમ કહેિપય? એલબત્ પ્રથમ ખેડપતી ભપષપમપં હંુ પહેલપે છઉં મપ્ેટ ત ે્પષેિપળી હપેય, તપે 
પણ શુ ંએ ેઉપરથી મપરી ગજુરપતી ભપષપ પ્રમેપનં્ની ભપષપથી ઉતરતી પંવતિતની કહેિપય? નપ, નપ. મપરપે િધુપરપનપે 
નિપે વિષય, તમેપં િળી કવિતપની ભપષપમપં ત ેલખપયલપે તપે ભપષપ જુ્ી પડિી જ જઈેએ,ે પણ જુ્ી છે એને નિપરી 
છે એમે કેમ કહેિપય? કવિતપની ભપષપ ગદ્યભપષપથી જુ્ી પડિી જ જઈેએ,ે એગં્જેી િપરી કવિતપની, ને િસૃં્ત િપરી 
કવિતપની ભપષપ લખિપની ઢબ ઉપરથી એગં્જેી િસૃં્તની ગદ્યભપષપથી જુ્ી જ પડ ેછે. ‘પ્રમે ેશુ ંછપેડી ્ીધી,’ એ ેકપેઈ 
િપધપરણ મપણિથી િમજશ ેનહી ંને એમે કપેઈ બપેલતુ ંપણ નથી, મપ્ેટ શુ ંએ ેએશદુ્ધ ને નિપરી ભપષપ છે? િમજતપે 
વિદ્પન તપે ઉલ્ંુટ િખપણ કરશ.ે એમેપં પ્રમેને રૂપક આપી કહ્ું છે કે પયપરી તુ ંને પ્રમે એ ેબે ્પેસ ત હતપં, પણ હિે શુ ં
પ્રમે ેતપરી ્પેસ તી મકૂી ્ીધી છે? પ્રમેનપ જસેિપ િપથ ેતને ઘણં બનતુ,ં ત ેશુ ંહિે ત ેજસેિપએ ેતને મકૂી ્ીધી છે? શુ ં
તપરપમપંથી ત ેજસેિપે ગયપે છે?

નમ્્પ
‘મપરી હકીકત’

 પ્રશ્નપે
 *
 ૪.૧ લખેકનપે પપેતપની ભપષપ વિશનેપે ખ્પલ કેિપે જણપય છે?
 ૪.૨ લખેકનપે પપેતપની કવિતપઆે વિશનેપે મત શુ ંછે?
 ૪.૩ આ ગદ્યએશંમપં લખેકનું ભપષપવિકપિ વિશનેું કયું વનરીક્ણ નપંધપપત્ર છે?
 ૪.૪ લખેક પપેતપની કપવ્યિજ્પનની પ્રવક્રયપ વિશ ેકેિપે આલખે રચી આપે છે?
 ૪.૫ આ ગદ્યએશંમપં લખેકે કયપ મહત્િનપ પ્રશ્નપે ઊભપ કયપ્પ છે?

પ્રશ્ન : ૦૫  (આશર ે૧૫૦ શબ્પે) (૧૦ ગુણ)

  રપટિટ્ ીય એપરપધ રકેપેડ્પ બૂ્રપે, નિી વ્લહી દ્પરપ 'નેશનલ િપઇબર ક્રપઈમ વરપપે્ટટીંગ પપે્ટ્પલ' ની િવુિધપ ભપરતનપ 
નપગવરકપે મપ્ેટ શરૂ કરિપમપં આિી રહી છે. આ એગંનેી મપવહતી આપતુ ંિસં્પનપ વડરકે્ટરશ્ીનું આૈપચપવરક ભપષણ 
તયૈપર કરપે.

પ્રશ્ન : ૦૬  (આશર ે૧૫૦ શબ્પે) (૧૦ ગુણ)

  'એ બ ક' શહેરનપ પપેલીિ કલમશ્નરશ્ી દ્પરપ શપળપનપ વિદ્યપથહીઆે મપ્ેટ '્ટટ્ પવફકનપ વનયમપે' એગંનેી જગૃવત મપ્ેટ 
એશ્ભયપન શરૂ કરિપમપં આવ્યું છે. આ એશ્ભયપન એગંનેી જણકપરી આપતુ ંપપેલીિ કલમશ્નરશ્ીનું પત્રકપર પવરષ્ 
મપ્ેટનું ઉ  ્બ્પેધન તયૈપર કરપે.
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પ્રશ્ન : ૦૭ (આશર ે૧૦૦ શબ્પે) (૧૦ ગુણ)
  શહી્ વ્નની ઉજિણી એગંે જણકપરી આપતુ ં'ત થ ્' શહેરનપ કલેક્ટરશ્ીનું પ્રચપર મપ્યમ મપ્ેટનું વનિે્ન તયૈપર 

કરપે.
પ્રશ્ન : ૦૮ (આશર ે૧૦૦ શબ્પે) (૧૦ ગુણ)
  ભપરતીય લશકરનપ િવૈનક તરીકે તમ ેએનુભિેલ કપરગીલ યુ્ધ વિશ ે વિગત ેિણ્પન કરતપે પત્ર તમપરપ પવરિપરને 

િબંપેધીને લખપે.

પ્રશ્ન : ૦૯  (આશર ે૧૫૦ શબ્પે) (૧૦ ગુણ)
  ગ્પમીણ વિસ તપરપનેપં પવરિપરપેમપં ક્પયૂ્ટરનપે ઉપયપેગ િધે એ ેએગંે રચનપત્મક િચૂનપે રજૂ કરતુ ંચચપ્પપત્ર ‘મ ભ બ’ 

િત્પમપનપત્રનપ તતં્રીશ્ીને લખપે.

પ્રશ્ન : ૧૦  (આશર ે૧૫૦ શબ્પે) (૧૫ ગુણ)
  િશુપિન મપ્ેટ ડટ્ગિ વિરપેધી કપય્પનપ યપેગય એમલીકરણ એગંે આિશયક આયપજેન, વ્યૂહ રચનપ એને એં્ પસજત 

ખચ્પની વિગતપે આપતુ ં'ચ છ જ' શહેરનપ પપેલલિ કલમશ્નરશ્ીનું ગજુરપતનપ ગૃહમતં્રીશ્ીને િબંપેધતુ ંએરજીપત્ર તયૈપર 
કરપે.

પ્રશ્ન : ૧૧  (આશર ે૧૫૦ શબ્પે) (૧૫ ગુણ)
  તમ ે 'ત થ ્' ફપેરવેનિક િપયનિીઝ યુવનિસિ્િ ્ટીની મલુપકપત લીધી. આ મલુપકપત ્રલમયપન યુવનિસિ્િ ્ટીનપ 

એભયપિક્રમથી તમ ે પ્રભપવિત થયપ. ઉપરપંત, હપલનપ િમયમપં આ પ્રકપરનપે એભયપિ તમને નયપયની પ્રવક્રયપ 
મપ્ેટ એતંત મહત્િપૂણ્પ જણપયપે. આ એનુભિને ્યપનમપં રપખીને તમપરપ રચનપત્મક વનરીક્ણપે આપતપે વિસ તૃત 
એહેિપલ લખપે.

પ્રશ્ન : ૧૨  (આશર ે૧૫૦ શબ્પે) (૧૦ ગુણ)
  ભપરતીય િનેપમપં ્ીકરીઆેને ભરતી કરિપ મપ્ેટ આપણપ પવરિપરપે તયૈપરી બતપિતપ નથી. આ પવરસસ્વત વિશ ે

કપરણપે ્શપ્પિતપે એને ઉપપયપે િચૂિતપે 'ક ખ ગ' એને 'ત થ ્' નપમનપ નપગવરકપે િચચનેપે િિંપ્ તયૈપર કરપે.

પ્રશ્ન : ૧૩ (૨૦ ગુણ)
 આપેલ એગં્જેી ગદ્યખંડનપે ગજુરપતીમપં ભપિપત્મક એનિુપ્ કરપે.
  After this experience it was a long time before I climbed another tree.  

The mere thought filled me with terror. It was the sweet allurement of the mimosa 
tree in full bloom that finally overcame my fears. One beautiful spring morning 
when I was alone in the summer-house, reading, I became aware of a wonderful 
subtle fragrance in the air. I started up and instinctively stretched out my hands.  
It seemed as if the spirit of spring had passed through the summer-house. "What 
is it?" I asked, and the next minute I recognized the odour of the mimosa blossoms. 
I felt my way to the end of the garden, knowing that the mimosa tree was near the 
fence, at the turn of the path. Yes, there it was, all quivering in the warm sunshine, 
its blossom-laden branches almost touching the long grass. Was there ever anything 
so exquisitely beautiful in the world before! Its delicate blossoms shrank from the 
slightest earthly touch; it seemed as if a tree of paradise had been transplanted to 
earth. I made my way through a shower of petals to the great trunk and for one 
minute stood irresolute; then, putting my foot in the broad space between the 
forked branches, I pulled myself up into the tree. I had some difficulty in holding on, 
for the branches were very large and the bark hurt my hands. But I had a delicious 
sense that I was doing something unusual and wonderful so I kept on climbing 
higher and higher, until I reached a little seat which somebody had built there so 
long ago that it had grown part of the tree itself. I sat there for a long, long time, 
feeling like a fairy on a rosy cloud. After that I spent many happy hours in my tree 
of paradise, thinking fair thoughts and dreaming bright dreams.

Helen Keller
THE STORY OF MY LIFE
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પ્રશ્ન : ૧૪  િચૂનપ પ્રમપણ ેગજુરપતી વ્યપકરણને લગતપ પ્રશ્નપનેપ ઉત્રપે આપપે. (૧૦×૨=૨૦ ગુણ)

 ૧૪.૧ : રૂવઢપ્રયપેગપનેપે એથ્પ આપી તમેનપે િપક્યમપં પ્રયપેગ કરપે.

 ૧૪.૧.૧ ચપેથપે પપયપે ન હપિેપે

 ૧૪.૧.૨ ધરિ થિપે

 ૧૪.૨ : કહેિતપનેપે એથ્પ િમજિપે.

 ૧૪.૨.૧ ઊજળું  એ્ેટલું ્ૂધ નહી ં

 ૧૪.૨.૨ તપંબપની તપેલડી તરે િપનપં મપંગે

 ૧૪.૩ : િમપિનપે વિગ્હ કરી તનેી આેળખ આપપે.

 ૧૪.૩.૧ સ િરપજ્ય

 ૧૪.૩.૨ નીલકંિ

 ૧૪.૪ : પંવતિઆેનપ છં્ આેળખપિપે.

 ૧૪.૪.૧ બપખેી શીશી વ્ટનનું ડબલું બપલ્ી કૂખકપણી

 ૧૪.૪.૨ મળે એવધક જે તને મજુ થકી ઉર ેથપપજે

 ૧૪.૫ : એલંકપર આેળખપિપે.

 ૧૪.૫.૧ ગુલછડી િમપિેડી હતી એકે બપલલકપ નમણી.

 ૧૪.૫.૨ રપત ેતડકપએ ેિીમમપં રપત િપિપે કયપલે.

 ૧૪.૬ : શબ્િમહૂપે મપ્ેટ એકે શબ્ આપપે.

 ૧૪.૬.૧ િપંભળી ન શકનપર

 ૧૪.૬.૨ ધરતીની િપપ્ટી

 ૧૪.૭ : શબ્પનેી જડેણી િધુપરપે.

 ૧૪.૭.૧ ્ૂબુ્પદ્ધી

 ૧૪.૭.૨ િીનીમહીત

 ૧૪.૮ : િપક્યપેમપં જડેણી એને િપક્યરચનપની ભલૂપે િધુપરપે.

 ૧૪.૮.૧ િપમળ્પિ કપેલજેમપં િીદ્યપથહીઆેનું ત્રમૈપશ્શક નીકળિપ લપગયું હતુ.ં

 ૧૪.૮.૨ એ્ૃષય સૃટિીનું જે રહસ્ય એને જે કપૈતકુ હૃ્યને આતરુ બનપિી રપખે એ ેમને િપપંડી છે.

 ૧૪.૯ : શબ્પનેી િવંધ જડેપે એને છપેડપે.

 ૧૪.૯.૧ િવંધ જડેપે – િમ ્+ બપેધન

 ૧૪.૯.૨ િવંધ છપેડપે – રમણ

 ૧૪.૧૦ : િપક્યરચનપ એગંે આપેલ િચૂનપ મજુબ ઉત્ર આપપે.

 ૧૪.૧૦.૧ પ્રશ્ન િપક્યમપંથી વિવધ િપક્ય બનપિપે – એકે આખંે કપમ કરિંુ શી રીત ેફપિે?

 ૧૪.૧૦.૨ વિવધ િપક્યમપંથી વનષધે િપક્ય બનપિપે – તમ ેિપચુ ંબપેલપે છપે.
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Q.-1.  Write an essay on any ONE of the following in minimum 200 to maximum 250 
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.	 	COVID-19	pandemic	and	efforts	of	the	scientific	community	internationally	
to	find	answers	to	it	in	terms	of	therapeutics	and	vaccines.

	 ii.	 	“The	Feminist	Space	in	India	is	Distinctive	since	the	Vedic	Era.”	Present	your	
argument on this idea.

	 iii.	 Data	Science,	one	of	the	most	significant	advances	of	this	century.
	 iv.	 	Is	there	a	disconsolate	pain	of	pending	justice	in	Indian	Judicial	System?
 v.  Worldwide rising income inequality is the cause of many economic and social 

ills,	 ranging	 from	 low	consumption	 to	social	and	political	unrest,	and	 it	 is	
damaging our future as well as Global well-being.

Q.-2.	 	As	a	Police	Inspector,	write	a	letter,	in	about	150	words,	apprising	your	senior	about	
proper disposal of the huge number of detained vehicles lying in your police station 
compound.

Q.-3.	 	As	a	Public	Relation	Officer	of	Cyber	Cell	Division,	draft	a	Press	Release,	in	about	200 
words,	to	all	the	parties	concerned,	requesting	for	needful	precautions	to	be	taken	
while	 dealing	with	 unknown	 numbers,	 links,	 customer	 care	 numbers,	 unknown	
mails and not become victims of cybercrimes.

Q.-4.	 	Tokyo	 Olympics	 have	 just	 concluded.	 Write	 your	 meaningful	 reflections	 and	
observations about the following image in about 150 words.
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Q.-5.  Your team recently visited the area under your police station to conduct a survey 
on whether the details of all the tenants are submitted by the respective landlords 
to	the	police	station.	As	the	leader	of	the	team,	submit	the	report	to	your	senior,	in	
about 150	words,	about	the	facts	and	needful	measures	to	be	taken.

Q.6.	 	Write	a	dialogue,	in	about	150	words,	between	you	and	your	friend	discussing	the	
changes in life style of people in the post-COVID world.

Q.-7.	 	Draft	a	formal	speech,	in	about	150	words,	to	be	delivered	by	the	Range	DIG	at	the	
completion	of	commando	training	of	a	batch	of	PSIs.

Q.-8.  Write a précis of the following passage in about one-third of its original length.

	 	Environmental	pollution	is	the	unfavorable	alteration	of	our	surroundings,	wholly	
or	 largely	 as	 a	 byproduct	 of	man’s	 actions,	 through	 direct	 or	 indirect	 effects	 of	
the	 changes	 in	 the	 energy	 pattern,	 radiation	 levels,	 and	 chemical	 and	 physical	
constitution and abundance of organisms. Environmental pollution is a global 
problem	and	is	common	to	both	developed	as	well	as	developing	countries,	which	
attracts	the	attention	of	human	beings	for	its	severe	long-term	consequences.	The	
decline in environmental quality as a consequence of pollution is evidenced by 
loss	of	vegetation,	biological	diversity,	excessive	amounts	of	harmful	chemicals	in	
the	ambient	atmosphere	and	 in	 foodgrains,	 and	growing	risks	of	 environmental	
accidents	and	 threats	 to	 life	support	systems.	Pollution	 is	viewed	 from	different	
angles	 by	 different	 people	 but	 is	 commonly	 agreed	 to	 be	 the	 outcome	of	 urban-
industrial and technological revolution and rapacious and speedy exploitation 
of	natural	resources,	 increased	rate	of	exchange	of	matter	and	energy,	and	ever-
increasing	 industrial	 wastes,	 urban	 effluents,	 and	 consumer	 goods.	 Singh	 has	
defined	 pollution	 in	 a	 very	 simple	manner,	 i.e.,	 “Disequilibrium	 condition	 from	
equilibrium	condition	in	any	system.”	This	definition	may	be	applied	to	all	types	of	
pollution	ranging	from	physical	to	economic,	political,	social,	and	religious.	Over	the	
past	couple	of	decades,	various	sources	of	pollution	were	identified	that	altered	the	
composition	of	water,	air,	and	soil	of	the	environment.	The	substances	that	cause	
pollution	are	known	as	pollutants.	A	pollutant	can	be	any	chemical	or	geochemical	
substance,	biological	organism	or	product,	or	physical	substance	that	 is	released	
intentionally or inadvertently by man into the environment with actual or potential 
adverse,	harmful,	unpleasant,	or	inconvenient	effects.	Such	undesirable	effects	may	
be	direct	or	indirect,	being	mediated	via	resource	organisms	or	climate	change.
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Q.-9.	 	Read	the	following	passage	carefully	and	answer	questions	that	follow.	 (10	×	2	=	20)

	 	At	the	outset	do	not	be	worried	about	this	big	question	-	Truth.	It	is	a	very	simple	

matter if each one of you starts with the desire to get as much as possible. No human 

being	is	constituted	to	know	the	truth,	the	whole	truth,	and	nothing	but	the	truth;	

and	even	the	best	of	men	must	be	content	with	fragments,	with	partial	glimpses,	

never	the	full	fruition.	In	this	unsatisfied	quest	of	attitude	of	mind,	the	desire,	the	

thirst	–	a	thirst	that	from	the	soul	must	rise!	Charles	Lamb	remarks,	 that	some	

people	do	not	know	what	to	do	with	truth	when	it	is	offered	to	them,	but	the	tragic	

fate	 is	 to	 reach,	 after	 years	 of	 patient	 search,	 a	 condition	 of	mind-blindness	 in	

which	truth	is	not	recognized,	though	it	stares	you	in	face.	This	can	never	happen	to	

a	man	who	has	followed	step	by	step	the	growth	of	truth,	and	who	knows	the	painful	

phases of its evolution. It is one of the great tragedies of life that every truth has to 

struggle to acceptance against honest but mind-blind students. Only steadfastness 

of	purpose	and	humility	enables	the	student	to	shift	his	position	to	meet	the	new	

conditions	in	which	new	truths	are	born,	or	old	ones	modified	beyond	recognition.	

The	honest	heart	will	keep	him	in	touch	with	his	fellow	students	and	furnish	that	

sense of comradeship without which he travels an arid waste alone.

 Questions:

	 1.	 In	the	unsatisfied	quest,	where	must	the	thirst	arise?

	 2.	 The	remark	of	which	literary	figure	is	expressed	in	the	passage?

	 3.	 What	happens	to	some	people	when	the	truth	is	offered	to	them?

	 4.	 What	is	meant	by	condition	of	mind	-	blindness?

 5.  Who can overcome the condition of mind - blindness and to whom this never 

happens?

	 6.	 Which	is	one	of	the	great	tragedies	of	life?

	 7.	 What	enables	the	student	to	shift	his	position?

	 8.	 What	happens	in	new	condition?

	 9.	 What	will	the	student’s	honest	heart	do?

 10. Give a suitable title to the passage.
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Q.-10.	 Do	as	directed:	 (20	×	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)			 �

	 i.	 	Aristotle	 is	 known	 to	 have	 said	 something	 like	 this:	 _______	man	 is	 a	
political animal is pretty obvious.

	 	 A.	 This

	 	 B.	 The

  C. A

	 	 D.	 That

  E. None of the above

	 ii.	 	When	 I	 woke	 up	 this	morning,	 there	 was	 _______	 heavy	 dew	 covering	
_______	long	green	summer	grass	in	our	garden.

  A. the / a

	 	 B.	 (no	article)	/	the

  C. some / a

	 	 D.	 the	/	(no	article)

  E. a / a

 iii. We have already done the exercise. (Change the voice)

  A. Already the exercise has been done by us.

	 	 B.	 The	exercise	has	already	been	done	by	us.

	 	 C.	 The	exercise	had	been	already	done	by	us.

	 	 D.	 The	exercise	is	already	done	by	us.

  E. None of the above.

	 iv.	 	The	agent	had	disclosed	the	secret	before	it	was	evening.	(Change the voice)

	 	 A.	 The	secret	was	disclosed	by	the	agent	before	it	was	evening.

	 	 B.	 	The	secret	had	disclosed	by	the	agent	before	it	had	been	evening.

	 	 C.	 	The	secret	had	been	disclosed	by	the	agent	before	it	was	evening.

	 	 D.	 	The	secret	was	disclosed	by	the	agent	before	it	had	been	evening.

  E. None of the above
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	 v.	 	Payal	said	that	she	had	been	planning	for	that	for	a	while.	(Change into direct 
speech)

	 	 A.	 Payal	said,	“I	had	a	plan	for	this	for	a	while.”

	 	 B.	 Payal	said,	“I	have	planned	for	this	for	a	while.”

	 	 C.	 Payal	said,	“I	have	been	planning	for	this	for	a	while.”

	 	 D.	 Payal	said,	“I	planned	this	for	a	while.”

  E. None of the above

	 vi.	 He	said,	“Can	we	go	tomorrow?”	(Change into indirect speech)

  A. He said if we can go tomorrow.

	 	 B.	 He	asked	if	we	could	go	the	following	day.

	 	 C.	 He	asked	if	we	could	go	the	previous	day.

  D. He said whether we could go the following day.

  E. None of the above

	 vii.	 Stop	it.	(Transform the given sentence into interrogative.)

	 	 A.	 Will	you	stop	it?

	 	 B.	 Please	stop	it.

	 	 C.	 Can	you	stop	it?

	 	 D.	 Please	stop.

  E. None of the above.

	 viii.	 	Unfortunately,	our	local	library	had	_______	books	on	the	subject,	so	I’m	
going	to	the	city	library	tomorrow	hoping	to	find	_______	more.

  A. much / a little

	 	 B.	 a	little	/	a	lot

  C. little / many

  D. a few / much

  E. few / some

	 ix.	 Look!	One	of	_______	in	the	race	_______.

  A. stallion / have fallen

	 	 B.	 the	athletes	/	had	fallen

  C. the horses / has fallen

  D. children / are falling

  E. the competition / was falling
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	 x.	 	If	there	is	_______	food	in	the	world	for	everyone,	why	do	so	_______	
people	die	of	starvation?

  A. little / much

	 	 B.	 enough	/	many

  C. much / few

  D. any / a lot of

  E. less / more

	 xi.	 	In	 their	 discussions	 concerning	 the	 proposed	 defence	 strategies,	 NATO	
diplomats	 found	 they	 could	 not	 agree	 _______	 what	 the	 alliance	 was	
_______,	what	weapons	it	would	threaten	to	use	and	in	what	circumstances.

  A. on / for

	 	 B.	 about	/	into

  C. with / over

  D. by / about

  E. before / through

	 xii.	 	The	works	of	the	ancient	Greek	physician	Hippocrates	commonly	known	as	
the	Hippocratic	Collection,	 consist	_______	about	70	works,	_______	
which only a relatively small number are possibly by him.

  A. of / of

	 	 B.	 in	/	for

  C. for / in

  D. at / about

  E. by / within

	 xiii.	 	The	actor’s	_______	decline	in	popularity	was	as	striking	and	unexpected	
as his meteoric rise to prominence had been.

  A. sudden

	 	 B.	 gradual

  C. precipitous

  D. dazzling

  E. inevitable

	 xiv.	 	The	 letter	was	 so	 badly	written	 that	 I	 could	 not	_______	what	 she	was	
trying to say.

  A. give in

	 	 B.	 turn	over

	 	 C.	 hold	off

  D. wear down

	 	 E.	 make	out
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	 xv.	 Lean	and	mean	(Choose the correct meaning)
	 	 A.	 To	destroy	something
	 	 B.	 To	create	something
  C. Using only what is necessary
  D. Not afraid of dangerous situations
  E. None of the above

	 xvi.	 Choose	the	correct	synonym	of	the	word	‘ABDICATE’.
  A. Join
	 	 B.	 Search
  C. Abandon
  D. Advance
  E. None of the above

	 xvii.	 Choose	the	correct	antonym	of	the	word	‘COERCIVE’.
	 	 A.	 Progressive
	 	 B.	 Promoting
  C. Opinionated
  D. Gentle
  E. None of the above

	 xviii.	 	‘A	person	living	permanently	in	a	certain	place’	(Give one word substitution)
	 	 A.	 Resident
	 	 B.	 Native
  C. Domicile
	 	 D.	 Subject
  E. None of the above

	 xix.	 I	hope	the	____	is	fine.
  A. weather
	 	 B.	 wethere
  C. whether
  D. weathere
  E. wether

	 xx.	 Give	me	a	_______	of	cake.
  A. peace
	 	 B.	 piece
  C. piace
  D. pieca
  E. paece
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Q.-11.	 Translate	the	following	passage	from	Gujarati	into	English.

	 	એ�ક	વાર	રાતની	ટ્�નમાં	માર�	મારા	વતન	સાવરકંુડલા	જવાનું	હતુ.ં	માર�	તાં	આવ�લા	બ�	મહ�માના�	પણ	મારી	સાથ�	
આવવાના	હતા,	આમાનંા	એ�ક	સન�હી	રરઝવવેશન	કરાવવા	સ્�શન�	ગયા.	રરઝવવેશનના	ફા�મ્મમાં	નામ,	જારત	એન�	ઉંમર	
દશા્મવવાનાં	હા�ય	છ�.	મારા	નામ	ક�	મારી	જારત	એગં�	મૂઝંવણ	એનુભવવાનું	સન�હી	માટ�	કશુ	ંકારણ	નહા�તુ,ં	પરંત	ુમારી	
ઉંમર	એગં�	એ�મન�	ખર�	જ	મૂઝંવણ	થઈ.	રરઝવવેશન	કરાવવા	માટ�	એ�	નીકળ્ા	તાર�	હંુ	એ�મન�	મારી	ઉંમર	કહ�તાં	ભલૂી	
ગયા�	એન�	એ�	પૂછતાં	ભલૂી	ગયા.	એનુમાનન�	આધાર�	એ�મન�	મારી	ઉંમર	લખવાની	થઈ.	એ�	ખર�	જ	મૂઝંાયા.	રરક્ામાં	
ઘ�ર	પૂછવા	આવ�	તા�	એ�ક	રરઝવવેશન	જ�ટલા�	ખર્મ	વધુ	થાય	ન�	બસમાં	આવ�	તા�	રરઝવવેશનની	બારી	બંધ	થઈ	જાય.	
એનુમાનન�	આધાર�	એ�મણ�	મારી	ઉંમર	લખવાના�	રનણ્મય	કયાવે.	હંુ	નાના�	હતા�	તારથી	મા�ટા�	દ�ખાઉં	છંુ	ન�	મા�ટા�	થયા	
પછી	વધુ	મા�ટા�	દ�ખાઉં	છંુ.	મારા	આ	દ�ખાવ�	એ�મન�	ગ�રમાગવે	દા�યા્મ.	વળી	કમરના�	દુખાવા�,	ઢીરંણના�	દુખાવા�,	હાટ્મની	
તકલીફ,	જતા	રહ�લા	માથાના	વાળ	–	આ	બધા	સાંયા�ગગક	પુરાવાઆ� ની	એ�મણ�	મદદ	લીધી.	મારી	ઉંમરમાં	એ�મણ�	
દસકા�	ઉમ�રી	દીધા�.	સાઠન�	બદલ�	એ�મણ�	મારી	ઉંમર	સસત્�ર	વર્મ	દશા્મવી.	મારી	ઉંમર	છ�	એ�ના	કરતાં	કા�ઈ	વધુ	કહ�	ક�	
માન�	એ�	સામ�	હંુ	ક્ાર�ય	વાંધા�	નથી	લ�તા�.	પણ	આ	ભલૂન�	કારણ�	ક�વી	આફતના�	સામના�	કરવાના�	આવવાના�	છ�	એ�ની	
એ�મન�	ક�	આ	આફત	ઊભી	થઈ	તાં	સધુી	મન�	સહ�જ�	કલપના	નહા�તી.

	 	રટરકટ	જા�ઈ	હંુ	રમક્ા�.	મારા	સીટ	નંબર	સામ�	સસત્�ર	વર્મ	દશા્મવ�લાં	હતાં.	સસરનયર	સસટીઝન	તરીક�	કનસ�શનના�	
લાભ	આપવામાં	આવા�	હતા�.	સન�હીએ�	કહું,	‘ખા�ટંુ	કનસ�શન	લ�વાના�	આપણા�	ઈરાદા�	નહા�તા�,	પરંત	ુભગવાન	તમન�	
કનસ�શનના�	લાભ	એપાવવા	ઈચછતા	હશ�	એ�ટલ�	એ�મણ�	મારી	પાસ�	ભલૂ	કરાવી.’

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 
TOTAL 

MARKS: 20



PSM-3 1

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

મે��લે ગણુ / 
OBTAINED 

MARKS

કુલ ગુણ / 

TOTAL  
MARKS: 10

Q.-1.  Describe the judicial and espionage system of India during the Mauryan period.

પ્ર.-1.	 મ�ૌર્યક�ળ	દરમર�ન	ભ�રતન�	નર�યરક	અને	જાસસૂીતતં્રનું	વર્યન	કર�ે.

Q.-2.  Evaluate the contribution of Bhakti Movement in the cultural formation of India.

પ્ર.-2.	 ભ�રતન�	સ�ંસ્કૃ યતક	ઘડતરમ�ં	ભયતિ	આદં�ેલનન�	પ્રદ�નને	મલૂવ�ે.

Q.-3.  Discuss the immediate and long-term impact of the Indian War of Independence of 
1857.

પ્ર.-3.	 ઈ.સ.	1857ન�	ભ�રતન�	સવ�તતં્ર	સગં્�મન�	ત�તક�લલક	અને	દુર�ેગ�મી	પયરર�મ�નેી	ચચ�્ય	કર�ે.

Q.-4.  Review the factors responsible for the origin of Mahagujarat Movement and analyze 
its consequences.

પ્ર.-4.	 	મહ�ગજુર�ત	ચળવળન�	ઉદર	મ�ટેન�	પયરબળ�નેી	સમીક્�	કર�ે	અને	તને�	પયરર�મ�નેું	યવશ્ષેર	કર�ે.

Q.-5.  Mention how the religious tradition and interest of mass are combined in folk arts.

પ્ર.-5.	 	લ�ેકકલ�મ�ં	ધ�લમ્િ ક	પરંપર�	અને	જનસમહૂની	રુલચનું	સરં�જેન	કેવી	રીત	ેકરવ�મ�ં	આવે	છે	ત	ેજર�વ�ે.

Q.-6.	 	What	 is	 known	 as	 “Aavanu”	 and	 “Jaavanu-Gaavanu”	 in	 Bhavai?	 Explain	 it	 with	
examples.

પ્ર.-6.	 ભવ�ઈમ�ં	“આવણ”ં	અને	“જાવણં-ગ�વણ”ં	ક�નેે	કહેવ�ર	છે?	ત	ેસદકૃષ�ંત	સમજાવ�ે.

Q.-7.	 	Whether	there	is	a	need	of	Gujarati	Theatre	troupes	in	the	current	time?	Explain	in	
detail	the	measures	to	be	taken	to	revive	the	Gujarati	Theatre	troupes?

પ્ર.-7.	 	શુ	ંસ�પં્રત	સમરમ�ં	ગજુર�તી	રંગભલૂમની	ન�ટ્યમડંળીઆેની	આવશરકત�	છે?	ગજુર�તી	ન�ટ્યમડંળીઆેને	પનુજજીયવત	
કરવ�	કર�	પગલ�	લવે�	જાઈેઅ	ેત	ેયવગતવ�ર	સમજાવ�ે.

Q.-8.	 	Discuss	with	examples	the	role	of	Indian	Cinema	in	promoting	civic	sense	among	
the masses.

પ્ર.-8.	 	લ�ેક�ેમ�ં	“સીવીક	સનેસ”ને	પ્ર�ેતસ�હન	આપવ�મ�ં	ભ�રતીર	સસનેમ�ની	ભલૂમક�ની	ઉદ�હરર	સહ	ચચ�્ય	કર�ે.

Q.-9.	 Discuss	the	characteristics	of	the	hilly	regions	of	Gujarat.

પ્ર.-9.	 ગજુર�તન�	ડંુગર�ળ	યવસત�ર�નેી	યવશશષત�આેની	ચચ�્ય	કર�ે.
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Q.-10	 	What	 is	 knowledge	 economy?	 Assess	 India’s	 progress	 in	 becoming	 a	 knowledge	
economy.

પ્ર.-10.	 	જ્�ન	 આધ�રીત	 અર્યવ્યવસ્�	 (knowledge-based	 economy)	 અટેલે	 શુ?ં	 ન�ેલજે	 ઈક�ને�ેમી	 બનવ�મ�ં	
ભ�રતની	પ્રગયતનું	મલૂ�ંકન	કર�ે.

Q.-11.	 	Considering	the	current	population	related	issues	of	India,	whether	there	is	a	need	
of	population	control?	Yes	or	No?	Endorse	your	reflections.

પ્ર.-11.	 	ભ�રતની	 સ�ંપ્રત	 વસતીયવષરક	 બ�બત�નેે	 ધર�ને	 લેત�ં	 વસતીયનરતં્રરની	આવશરકત�	 છે?	 હ�	 કે	 ન�?	 તમ�ર�	
પ્રયતભ�વ�નેું	સમર્યન	કર�ે.

Q.-12.  Some sportspersons have not only been limited to their best performance in 
respective games during their tenure but have also made the respective game 
popular	by	giving	it	a	prominent	identity.	Discuss	with	examples.

પ્ર.-12.	 	કેટલ�ક	રમતવીર�ે	પ�ેત�ન�	ક�ર્યક�ળ	દરમર�ન	જે	ત	ેરમતમ�ં	તઆેેન�	મ�ત્ર	ઉતકકૃષ	દેખ�વ	પૂરત�ં	જ	સીમીત	રહ�ં	નરી	
પરંત	ુતઆેેઅ	ેજે	ત	ેરમતને	અકે	આગવી	આેળખ	આપી	લ�ેકયપ્રર	બન�વી	છે.	ઉદ�હરર�ે	સ�ર	ેચચ�્ય	કર�ે.

Q.-13.	 	Write	a	note	on	 the	use	of	Science	and	Technology	 in	our	 internal	 security	with	
examples.

પ્ર.-13.	 	આપરી	આતંરીક	સરુક્�મ�ં	યવજ્�ન	અને	ટેકન�ેલ�જેીન�	ઉપર�ેગ	પર	ઉદ�હરર�ે	સહીત	ન�ંધ	લખ�ે.

Q.-14.	 	Recently	the	Supreme	Court	said	that	it	would	implement	a	system	for	safe	digital	
transmission	of	bail	orders	to	jails	across	country.	Explain	its	importance.

પ્ર.-14.	 	ત�જેતરમ�ં	સવ�વોચચ	અદ�લત	ેકહું	 કે	ત	ેદેશભરમ�ં	જેલ�નેે	જામીનહુકમ�નેું	સરુક્ીત	ડીજીટલ	ટ્�નસમીશન	મ�ટેની	
વ્યવસ્�નું	અમલીકરર	કરશ.ે	તનેું	મહતવ	સમજાવ�ે.

Q.-15.  Write a note on advantages and disadvantages of the technology of Reverse Osmosis 
(RO)	in	drinking	water.

પ્ર.-15.	 	પીવ�ન�	પ�રીમ�ં	“રીવસ્ય	આેસમ�ેસસસ”	(RO)	ટેકન�ેલ�જેીન�	લ�ભ	અને	ગેરલ�ભ	પર	ન�ંધ	લખ�ે.

Q.-16.  Write a note on the occupational hazards of Police while discharging duties at 
various places and suggest its needful measures.

પ્ર.-16.	 	જુદ�	જુદ�	સ્ળ�ેઅ	ેફરજા	ેબજાવતી	વખત	ેપ�ેલીસન�	વ્યવસ�યરક	જાખેમ�ે	પર	ન�ંધ	લખ�ે	અને	તને�	જરૂરી	ઉકેલ�ે	
સચૂવ�ે.
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Q.-17.	 	What	is	Zero	Budgeting	Agriculture?	Discuss	its	importance	in	present	context.

પ્ર.-17.	 “ઝીર�ે	બજેટ”	કકૃ લષ	અટેલે	શુ?ં	સ�ંપ્રત	સમરમ�ં	તને�	મહતવની	ચચ�્ય	કર�ે.

Q.-18.	 	Analytically	evaluate	the	recently	concluded	Tokyo	Olympic	Games	with	reference	

to India.

પ્ર.-18.	 	ત�જેતરમ�ં	સપંન્ન	રરેલ	ટ�ેક�ે	આેલલલમપક્સ	રમત�ેતસવની	ભ�રતન�	સદંભ્યમ�ં	યવશ્ષેર�ત્મક	મલૂવરી	કર�ે.

Q.-19.	 	Every	year	Government	of	India	announces	the	best	10	Police	Stations	on	the	basis	

of certain parameters. Discuss these parameters.

પ્ર.-19.	 	દર	વષવો	ભ�રત	સરક�ર	કેટલ�ક	મ�પદંડ�ને�	આધ�ર	ે10	શ્ષે્ઠ	પ�ેલીસ	સે્શન�ે	જાહેર	કર	ેછે.	આ	મ�પદંડ�નેી	ચચ�્ય	કર�ે.

Q.-20.	 	Explain	the	salient	features	and	its	importance	of	Gujarat	Integrated	Logistics	and	

Logistics	Parks	Policy	2021.

પ્ર.-20.	 	ગજુર�તની	સકંલલત	લ�ેસજસસ્ક્સ	અને	લ�ેસજસસ્ક્સ	પ�ક્ય	 નીયત	2021ની	મખુ્ય	 યવશષેત�અ�	ે ં	અને	તનેું	 મહતવ	

સમજાવ�ે.
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Q.-1.  The Constituent Assembly of India provided for an equal Social and Regional 
representation in its composition. - Discuss.

પ્ર.-1.	 	ભારતની	બંધારણ	સભાએ�	ત�ની	રચનામાં	સમાન	સામાજિક	એન�	પ્રાદ�શિક	પ્રતતતનતધત્વ	માટ�ની	જ�ગ્વાઈ	કરી.	-	
ચચાચા	કરા�.

Q.-2.	 	How	the	subjects	in	the	State	List	can	be	transferred	to	the	Concurrent	List?	Explain	
with	examples.

પ્ર.-2.	 	રાજ્યયાદીના	ત્વષયા�ન�	ક�્વી	રીત�	સમ્વતતી	યાદીમાં	બદલી	િકાય	?	-	ઉદાહરણા�	સાથ�	સમજ્વા�.

Q.-3.	 	“The	power	of	the	President	under	Article	356	is	not	absolute	but	conditional.”	-	
Argue.

પ્ર.-3.	 	“એનુચ �્દ	356	હ�ઠળ	રાષ્ટ્રપતતની	સત્ા	સપંૂણચા	નથી	પરંત	ુિરતી	 �્.”	-	દલીલ	કરા�.

Q.-4.	 	Discuss	the	provisions	of	citizenship	available	for	the	NRIs	with	its	benefits.

પ્ર.-4.	 	જબન	તન્વાસી	ભારતીયા�	માટ�	ઉપલબધ	નાગતરકત્વની	જ�ગ્વાઈઓ� ની	ત�ના	લાભા�	સાથ�	ચચાચા	કરા�.

Q.-5.	 	What	 is	 the	 importance	of	 the	District	Planning	Committee	 in	 the	participatory	
development	process	in	India?	Discuss.

પ્ર.-5.	 	ભારતમાં	સહભાગી	ત્વકાસ	પ્રતકયામાં	જિલલા	ઓયા�િન	સમમતતનું	િુ	ંમહત્વ	 �્	?	-	ચચાચા	કરા�.

Q.-6.	 	Discuss	 the	 recommendations	 of	 2nd	 Administrative	 Reforms	 Commission	
pertaining	to	police	in	its	5th	Report	titled	“Public	Order”.

પ્ર.-6.	 	બીજ	્વહી્વટી	સધુારા	ઓયા�ગના	પા�લીસ	પરત્વ�ના	ત�ના	“જહ�ર	વ્ય્વસ્ા”	શિષચાક	સાથ�ના	પાંચમા	એહ�્વાલની	
ભલામણા�ની	ચચાચા	કરા�.

Q.-7.	 	Which	 are	 the	 canons	of	 Social	Accountability	 to	keep	Public	Administration	on	
track?	Discuss.

પ્ર.-7.	 	જહ�ર	્વહી્વટન�	યા�ગય	રીત�	રાખ્વા	માટ�	સામાજિક	ઉત્રદાતયત્વના	જસદાંતા�	કયા	 �્	?

Q.-8.  Social Audit is necessary for improving any organization’s social and ethical 
performance. - Discuss.

પ્ર.-8.	 	કા�ઈપણ	સસં્ાની	સામાજિક	એન�	નૈતતક	કામગીરીન�	સધુાર્વા	માટ�	સામાજિક	એન્વ�ષણ	િરૂરી	 �્.	-	ચચાચા	કરા�.
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Q.-9.  Discuss the probable impact of current Afghan crises on Indian interests.

પ્ર.-9.	 	પ્ર્વતચામાન	એફઘાન	કટા�કટીની	ભારતના	તહતા�	પરની	સભંત્વત	એસરા�ની	ચચાચા	કરા�.

Q.-10	 	Discuss	the	rationale	and	utility	of	having	various	regulatory	commissions	in	India?

પ્ર.-10.	 	ભારતમાં	ત્વત્વધ	તનયમનકારી	ઓયા�ગા�	રાખ્વા	માટ�ની	તકચાસગંતતા	એન�	ઉપયા�મગતાની	ચચાચા	કરા�.

Q.-11.	 	“Focus	on	Judicious	action	rather	than	no	action	or	extreme	action	while	dealing	
with	crime	and	to	avoid	the	urge	to	seek	publicity	including	social	media.”	-	Reflect	
on this statement with reference to police force.

પ્ર.-11.	 	“ગનુા	ઉપર	કામગીરી	કરતી	્વખત�	કિુ	ંન	કર્ંુવ	એથ્વા	ઓતં્તતક	પગલાં	લ�્વા	કરતાં	ત્વ્વ�કપૂણચા	પગલાં	ઉપર	ધયાન	
ક�તનરિત	કર્ંુવ	એન�	સા�શિયલ	મીતિયા	સહીતની	પબલીસીટી	માટ�ની	ઈચ્ાન�	ટાળ્વી.”	-	ઓ	ત્વધાન	ઉપર	પા�લીસ	
દળના	સદંભભે	પ્રતતભા્વ	ઓપા�.

Q.-12.	 	“Non-performance	of	duty	by	a	public	servant	is	also	a	type	of	corruption.”	-	Justify.

પ્ર.-12.	 “જહ�ર	સ�્વક	દ્ારા	ફરજ�નું	પાલન	ન	કર્ંુવ	એ�	પણ	ભ્રષ્ાચારના�	એ�ક	પ્રકાર	 �્.”	-	ઉમચત	ઠ�ર્વા�.

Q.-13.  Gujarat Budget 2021-22 has focussed more on Social Development. - Discuss.

પ્ર.-13.	 ગિુરાત	એદંાિપત્ર	2021-22	એ�	સામાજિક	ત્વકાસ	ઉપર	્વધુ	ધયાન	ક�તનરિત	કયુું	 �્.	-	ચચાચા	કરા�.

Q.-14.	 	The	Foreign	Exchange	Reserves	of	India	is	very	positive	in	the	recent	times.	-	Draw	
a	complete	picture	of	India’s	Foreign	Exchange	Reserves.

પ્ર.-14.	 	ભારતના�	ત્વદ�િી	મરુિા	ભિંાર	તાિ�તરના	સમયમાં	ખૂબ	િ	તનશ્ાત્મક	(positive)	 �્.	ભારતના	ત્વદ�િી	મરુિા	ભિંારનું	
સપંૂણચા	મચત્ર	રિૂ	કરા�.

Q.-15.	 	What	is	the	definition	of	Fiscal	Deficit	in	Union	Budget?	Why	emphasis	is	given	on	
curtailing	fiscal	deficit	for	any	economy?

પ્ર.-15.	 	ક�તનરિય	એદંાિપત્રમાં	રાિકા�ષીય	ખાધની	વ્યાખ્ા	િુ	ં �્	?	કા�ઈપણ	એથચાતતં્ર	માટ�	રાિકા�ષીય	ખાધ	ઘટાિ્વા	પર	િુ	ં
કામ	ભાર	મકૂ્વામાં	ઓ્વ�	 �્	?

Q.-16.	 	What	 is	Geographical	 Indication?	What	 is	 the	significance	of	having	GI	tag	for	a	
particular	product?	Enlist	the	GI	products	of	Gujarat.

પ્ર.-16.	 	જીઓ� ગ્ાફીકલ	ઈનિીક�િન	એ�ટલ�	િુ	ં?	ચા�ક્કસ	ઉતપાદન	/	બના્વટ	માટ�	GI	ટ�ગ	હા�્વાનું	મહત્વ	િુ	ં �્	?	ગિુરાતની	
GI	ઉતપાદન	/	બના્વટની	યાદી	ઓપા�.
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Q.-17.	 Discuss	India’s	performance	in	the	Global	Competitiveness	Index.

પ્ર.-17.	 ્ૈવશવિક	સપધાચાત્મકતા	સચૂકાંકમાં	ભારતના	પ્રદિચાનની	ચચાચા	કરા�.

Q.-18.	 	Discuss	the	significance	of	the	under	construction	Delhi-Mumbai	Express	Highway.

પ્ર.-18.	 તનમાચાણાતધન	તદલહી-મુબંઈ	એ�ક્સપ્ર�સ	હાઈ્વ�ના	મહત્વની	ચચાચા	કરા�.

Q.-19.	 	Family	values	play	an	important	role	in	making	a	public	servant	honest	or	corrupt.	

- Discuss.

પ્ર.-19.	 	પારી્વાતરક	મલૂા�	જહ�ર	સ�્વકન�	પ્રામાણણક	એથ્વા	ભ્રષ્ાચારી	બના્વ્વામાં	એગત્ની	ભમૂમકા	ભિ્વ�	 �્.	-	ચચાચા	

કરા�.

Q.-20.	 	Maritime	 Security	 is	 now	 the	 focal	 point	 of	 India’s	 Foreign	 Policy	 and	 Defence	

Strategy. - Discuss.

પ્ર.-20.	 	મ�રીટાઈમ	 સીક્ુરીટી	 હ્વ�	 ભારતની	 ત્વદ�િનીતત	 એન�	 સરંક્ષણ	 વ્યૂહરચનાનું	 ક�તનરિય	 જ �બંદુ	 �્.	 

-	ચચાચા	કરા�.
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