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મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 20

મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 10

મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 10

પ્રશ્ન : ૧   નીચે આપેલ પાચં વિકલપપોમાથંી કપોઈ એક મદુ્ા પર ઓછામા ંઓછા ૨૫૦ અને 
િધમુા ંિધ ુ૩૦૦ શબ્પોમા,ં યપોગય ઉ્ાહરણપોનપો આધાર લઈને વનબધં લખપો.

 ૧.૧ આધવુનક મનષુયની ભૌવિકિા્ી જીિનશલૈીના ંપરરણામપો

 ૧.૨  ગાધંીજીના ંવયક્િતિના ંકયા ંપાસાઓંને લીધે િેઓ અદ્વિિીય બનયા?

 ૧.૩ ગજુરાિી ડાયસપપોરા – આરંભ, વિકાસ અને પરરણામપો

 ૧.૪ ભારિીય નયાવયક પ્રરરિયાના પ્રશ્નપો અને ઉપાયપો

 ૧.૫ રડજજટલ યગુમા ંબાળકપોમા ંપરંપરાગિ રમિપોને લપોકવપ્રય કરિા અંગેના પડકારપો

પ્રશ્ન : ૨  નીચે આપેલ ત્રણ વિકલપપોમાથંી કપોઈ પણ બે પકં્િઓનપો આશરે ૧૦૦થી ૧૫૦ 
શબ્પોમા ંવિચારવિસિાર કરપો. (૦૫ ગણુ  ૦૨ પકં્િઓ)

 ૨.૧   સાિે રે સમ્ર એના પેટમા,ં / છાની િડિાનલની આગ, / ને પપોિે છીછરા ં
અિાગ: / સપના ંઆળપોટે એમા ંછપોરુ થઈને ચાગલા:ં / ઊના ંરે પાણીના ંઅદ્ભુિ 
માછલા.ં – િણેીભાઈ પરુપોરહિ

 ૨.૨  અમે રે સકંુૂ રૂનુ ં પમૂડુ,ં / િમે અત્તર રંગીલા રસ્ાર; / િરબપોળી દ્પો ને 
િારેિારને, / િીંધપો અમને વહાલા, આરંપાર: / આિપો, રે આિપો હપો જીિણ, 
આમના. – મકરં્ ્િે

 ૨.૩  રજકણ સરૂજ થિાને સમણે, ઊગમણે ઊડિા લાગે, જઈ ઢળી પડે આથમણે. 
– હરીનદ્ર ્િે

પ્રશ્ન : ૩  નીચે આપેલ ગદ્ખડંનપો (૧૮૫ શબ્પો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ેએ રીિે લગભગ 
૧/૩ ભાગમા ંસકં્ેપ કરપો.

  આપણા આધયાજતમક જગિમા ંજ્ાન અને જ્ાની શબ્પો ભરપરૂ રહ ે છે. ‘જ્ાનમાગ્ગ’ 
નામનપો વનવચિિ માગ્ગ પણ પ્રચલલિ છે. જ્ાન કપોને કહિેાય િથા જ્ાની કપોને કહિેાય 
એ બાબિમા ંસૌ સૌના અલગ અલગ મિ છે. જેમ કે િતત્તિને સચપોટ જાણવુ ંિે જ્ાન 
અને આિા જ્ાનિાળા જ્ાિા પરુુષને જ્ાની કહિેાય – આિપો મિ નયાયાર્ શાસ્તપોનપો 
છે. સાખંયાર્ શાસ્તપો વિિકેજ્ાનને જ જ્ાન માને છે, જેનપો અથ્ગ છે પ્રકૃવિ િથા પરુુષ 
બન્ેનુ ંઅલગઅલગ િાસિવિક સિરૂપ જાણવુ ંિે. આિપો વિિકે કરનાર જ્ાની અથિા 
વિિકેી પરુુષ કહિેાય. જૈન િથા બૌધધાર્નુ ંકથન છે કે ચૈિનય િથા જડના મળૂભિૂ 
િાસિવિક િતતિને જાણીને રિમે રિમે જ્ાનનપો વિકાસ કરી પણૂ્ગ સતય રૂપને જાણવુ ંિે 
સમયગજ્ાન કહિેાય.

  િે્ાનિીઓનુ ંકથન છે કે એકમાત્ર બ્રહ્મ જ સતય છે બાકી બધુ ંવમથયા પ્રપચં છે િથા 
હુ ંપપોિે જ બ્રહ્મ છ,ં મારા વસિાય બીજા કપોઈની સત્તા નથી િેવુ ંદૃઢ અપરપોક્ જ્ાન િે 
જ જ્ાન છે. િજૈ્ાવનકપોનુ ંકથન છે કે પ્રયપોગશાળા વિારા સાલબિ થયેલા સચપોટ વનણ્ગયપો 
જ જ્ાન છે. પ્રયપોગશાળામા ંજે વસધધ ના થઈ શકુ ંહપોય િે માનયિાઓ માત્ર છે. િેને 
સભંાિનાઓ કહી શકાય, જ્ાન નરહ. નાકસિકપોનુ ંકથન છે કે જે ઇન્નદ્રયપો િગેરે વિારા 
સાલબિ થાય િે જ જ્ાન છે, બાકીનુ ંબધુ ંઅજ્ાન છે.

પ.ૃ ૧૬૮ | ‘ગીિા અને જ્ાન’ માથંી
પસુિક - ગીિા અને આપણા પ્રશ્નપો (ગરૂ્જર પ્રકાશન)

સિામી સચ્ચ્ાનં્
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પ્રશ્ન : ૪   નીચે આપેલ ગદ્ખડંની સઘન િાચના કરી પ્રશ્નપોના ઉત્તરપો આપપો. 
(૨ ગણુ  ૫ પ્રશ્નપો)

 *

  સાચી કસથવિ એ છે કે િદ્ન લપોકવપ્રય અને મારહિીપ્ર્ પત્રપો અને િદ્ન ભારેખમ અને 
્ેખાિમા ંશષુક પત્રપોએ કપોઈક િ્ચેનપો માગ્ગ શપોધિપો પડશ.ે સારહજતયક પત્રકારતિ િપો 
હિ ેપરરષ્ કે અકા્મી જેિી સસંથાઓને આશરે જ ચાલશે એમ લાગે છે. કપોઈ 
ઉતસાહી વયક્િ આમા ંપડે િપો એના હાલ આજે હાજી મહમં્ કરિા ંપણ ખરાબ થાય 
એમ છે. સિાિતં્યપોત્તર પત્રપોએ અનેક ર્શાઓમા ં વસધધધના ં સપોપાન સર કયાાં છે. 
ફેલાિપો, મદુ્રણ, પાનાનંી સખંયા, સાજસજ્જા, આ બધાનંી દૃન્ષટએ િિ્ગમાનપત્રપોએ 
વિકાસ અને વિસિાર સાધયપો છે. ફેલાિપો િધિા અખબારપોનપો પ્રભાિ પણ િધયપો છે. 
િસિીનપો હિ ેપહલેાથી ઘણપો મપોટપો ભાગ અખબાર િાચંિપો થયપો છે. પણ એની સાથ ે
અખબારની જિાબ્ારી પણ િધિી જપોઈએ. પ્રા્ેવશક પત્રપોએ ફેલાિપો િધાયા્ગ પછી 
િધ ુ પીઢ, પખુિ અને સિસથ બનવુ ં જપોઈએ. િથા માત્ર ફેલાિપો િધારિા માટે 
સનસનાટી સર્જિાના િલણથી દૂર રહવે ુ ં જપોઈએ. આપણપો સમાજ અનેક ધમમો, 
સપં્ર્ાયપો, ભાષાઓ અને વિચારસરણીમા ંવિભ્િ છે. સમાચાર લેખનમા ંથપોડી ત્રુટના 
ઉગ્ર પ્રતયાઘાિપો જનમાનસ પર પડિા હપોય તયારે માધયમપોએ સયંમ જાળિિાનુ ંસતૂ્ર 
ખાસ યા્ રાખવુ ંઘટે. “િિ્ગમાનપત્રપો એ ભારે શક્િ છે. પણ જેમ વનરંકુશ પાણીનપો 
ધપોધ ડુબાિ ેછે ને પાકનપો નાશ કરે છે િેમ વનરંકુશ કલમનપો ધપોધ નાશ કરે છે” એ 
ગાધંીજીની ઉક્િ સિિ યા્ રાખિી જપોઈએ.

ડૉ. યાસીન ્લાલ
પ.ૃ ૧૮૨ | સિાિતં્યપોત્તર ગજુરાિ | સ.ં – વશરીષ પચંાલ

પાર્્ગ પચબલકેશન, અમ્ાિા્

 પ્રશ્નપો
 *
 ૪.૧ લેખકના મિે િિ્ગમાનપત્રપોની િતકાલીન કસથવિ કેિી છે?
 ૪.૨ સારહજતયક પત્રકારતિ વિશ ેલેખકનુ ંશુ ંમિંવય છે?
 ૪.૩  સિિતં્રિા મેળવયા પછી િિ્ગમાનપત્રપોની કસથવિ વિશ ે લેખક કયા ં વનરીક્ણપો 

આપે છે?
 ૪.૪ િિ્ગમાનપત્રપો સામે લેખક કયુ ંભયસથાન ચીંધે છે?
 ૪.૫  લેખક િિ્ગમાનપત્રપોની પરરસથવિથી સતંષુટ જણાય છે? કારણપોસરહિ ઉત્તર 

આપપો.
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પ્રશ્ન : ૫  (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)

  ઈ.સ. ૨૦૧૯મા ંભારિે આંિરરાષટ્ીય સિરની અનેકવિધ રમિપોને સમાિિી લગભગ 
૭૧ ્ ેશપોમાથંી લખલાડીઓને આમવંત્રિ કરિી કપોમનિલેથ ગેમસનુ ંઆયપોજન જિાહરલાલ 
નહરુે સટેરડયમ, ર્લહી ખાિે કયુાં છે. આ સપધા્ગન ુ ં ઉદ્ાટન િકિવય ભારિ ્ેશના 
મહામરહમ રાષટ્પવિ મહપો્ય આપશ.ે આ ઉદ્ાટન સમારંભનુ ંઔપચારરક ઉદ્પોધન 
િૈયાર કરપો.

પ્રશ્ન : ૬ (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)

  િાઇબ્રનટ ગજુરાિ સવમટમા ં્લક્ણ આરરિકાના ંપ્રવિવનવધ મડંળ અને ગજુરાિ સરકાર 
િ્ચે થયેલ કરારની વિશષે બાબિપો વિશ ે પ્રચાર માધયમપોને જાણકારી આપતુ ં
ગજુરાિ સરકારના મારહિી કવમશ્નરનુ ંવનિે્ ન લખપો.

પ્રશ્ન : ૭ (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)

  ્ ર િષષે જાહરે કરાિા પરુસકારપોમા,ં િષ્ગ ૨૦૧૯નપો ઉત્તમ કાવયસગં્રહનપો પરુસકાર  
‘ક ખ ગ’ કવિને એમના કાવયસગં્રહ ‘ચ છ જ’ માટે એનાયિ કરિાની ઘપોષણા ગજુરાિ 
સારહતય અકા્મીએ કરી છે. આ પરુસકાર મળયાનપો આનં્  પ્રગટ કરિપો અને 
કાવયસગં્રહનપો પરરચય આપી એની વિશષેિાઓને િણ્ગિિપો પત્ર કવિ ગજુરાિી 
સારહતય પરરષ્ના મખુપત્રના િતં્રીશ્ીને પ્રકાશન અથષે લખે છે. આ પત્રનુ ંલખાણ 
િૈયાર કરપો.

પ્રશ્ન : ૮ (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)

  એક કલાપ્રેમી નાગરરક િરીકે િમે ઇ્છપો છપો કે કલા-સારહતયજગિ અંગેના સમાચારપો 
સથાવનક િિ્ગમાનપત્રપોમા ં િધ ુ માત્રામા ં પ્રકાવશિ થાય. આ અંગેની ્લીલ કરત ુ ં
ચચા્ગપત્ર ‘ટ ઠ ડ’ સથાવનક િિ્ગમાનપત્રના િતં્રીને સબંપોધીને લખપો.

મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 10

મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 10

મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 10

મે��લે 
ગણુ

કુલ ગુણ : 10
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પ્રશ્ન : ૯ (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)
  ્ ેશ ‘અ બ ક’ના નાગરરકપોનપો િષ્ગ ૨૦૦૬થી ૨૦૧૬ ્રવમયાન ઈનટરનેટનપો ઉપયપોગ 

લભન્ િયજૂથના કુલ નાગરરકપોમાથંી કેટલા (%) નાગરરકપોએ કરેલપો છે િેની વિગિપો 
નીચે આપેલ છે.

 ૨૦૦૬થી ૨૦૧૬ સધુીના સમગ્ર સમયગાળાને ધયાનમા ંરાખીને -
 (૧) ્રેક િયજૂથના નાગરરકપોમા ંઈનટરનેટના ઉપયપોગ અંગે,

 (૨)  એક િયજૂથના નાગરરકપોની અનય ત્રણ િયજૂથપોના નાલગરકપોના ઈનટરનેટ 
ઉપયપોગ સાથ ેતલુના કરી,

 (૩)  િમામ િયજૂથપોને સમગ્રપણે ધયાનમા ંરાખીને – ્ેશ ‘અ બ ક’ના નાલગરકપોમા ં
ઈનટરનેટના ઉપયપોગ અંગે િારણપો આપપો.

િષ્ગ િયજૂથ
(18-29)

િયજૂથ
(30-49)

િયજૂથ
(50-64)

િયજૂથ
(65+)

2006 86% 82% 70% 32%
2007 89% 85% 71% 35%
2008 89% 84% 72% 38%
2009 92% 84% 75% 40%
2010 92% 85% 74% 43%
2011 94% 87% 77% 46%
2012 96% 91% 79% 54%
2013 97% 92% 81% 56%
2014 97% 92% 81% 57%
2015 97% 95% 82% 63%
2016 99% 96% 87% 64%

પ્રશ્ન:૧૦ (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)

  વશયાળાની સિારે ગજુરાિ ખાિે આિલેા ંનળ સરપોિરની લીધેલી મલુાકાિ ્ રવમયાન 
વનહાળેલા યાયાિર પક્ીઓ વિશ ેિમને થયેલા અનભુિનપો અહિેાલ લખપો.
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પ્રશ્ન:૧૧ (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)

  ખેિપે્ાશપોને ઓનલાઈન િચેિા માટેનુ ંનવુ ંપપોટ્ગલ એ.પી.એમ.સી.એ કાય્ગરિ કયુાં 
છે. એ અંગેના ફાય્ા વિશ ેબે ખેડિૂવમત્રપો િ્ચે થયેલા સિંા્નુ ંઆલેખન કરપો.

પ્રશ્ન:૧૨ આપેલ અંગે્રજી ગદ્ખડંનપો ગજુરાિીમા ંભાિાતમક અનિુા્ કરપો.

  Sir William Jones announced his ‘discovery’ of Sanskrit in a powerful tribute 
to that language: “The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a 
wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the 
Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them 
a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, 
than could possibly have been produced by accident; so strong indeed, that 
no philologer could examine them all three, without believing them to have 
sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists: there 
is a similar reason, though not quite so forcible, for supposing that both the 
Gothick and the Celtick, though blended with a very different idiom, had the 
same origin with the Sanscrit; and the old Persian might be added to the 
same family.”

Page 408 | ‘The Battle for Sanskrit’ by Rajiv Malhotra

HarperCollins Publishers, India

(ISBN: 978-93-5177-538-6)
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પ્રશ્ન:૧૩  સચૂના પ્રમાણે ગજુરાિી વયાકરણને લગિા પ્રશ્નપોના ઉત્તરપો આપપો.
 (૨૧૦=૨૦ ગણુ)

 ૧૩.૧ :  રૂરઢપ્રયપોગપોનપો અથ્ગ આપી િેમનપો િાક્યમા ંપ્રયપોગ કરપો.

 ૧૩.૧.૧  પિન પર ચઢવું

 ૧૩.૧.૨  સળી આપિી 

 ૧૩.૨ :  કહિેિપોનપો અથ્ગ સમજાિપો.

 ૧૩.૨.૧ આિ ેતયારે ઘપોડાના િગેે; જાય તયારે કીડીને િગેે

 ૧૩.૨.૨ મપોર પીછાથંી રલળયામણપો

 ૧૩.૩ : સમાસનપો વિગ્રહ કરી િેની ઓળખ આપપો.
 ૧૩.૩.૧ ગભ્ગશ્ીમિં
 ૧૩.૩.૨ સખુાિં

 ૧૩.૪ :  પકં્િઓના છં્  ઓળખાિપો.

 ૧૩.૪.૧   આવયપો આવયપો એ જ આષાઢ પાછપો, ગપોરંભામા ં િીજ સચંાર આછપો; 
ઊંચી ડપોકે ડુગંરે ્ ્્ગ  મીઠા- ગે’કી રે’િા મપોરલા મત્ત ્ીઠા.

 ૧૩.૪.૨  જપોયપો િાવમલ ્ેશ બેસી ઘરમા ંકે માગ્ગમા ંખેિરે, 
જપોયા ંપ્રાગંણ સિકસિકે સહુિિા ંમાગંલય વનતયે ધરી.

 ૧૩.૫ :  અલકંાર ઓળખાિપો.

 ૧૩.૫.૧  જપો ચદં્રમડંલમા ંબે નીલકમલ હપોિ િપો એ સલુપોચનાના મનપોહર િ્નની 
સરખામણી થઈ શકિ.

 ૧૩.૫.૨  સારી રરિયાઓને પ્રિિા્ગિિપો, ર્શાઓના માલલનયને-મલલનિાને દૂર કરિપો, 
અતયિં િેજસિી ્ે્ીપયમાન એિપો વિભાકર પ્રકાશ ેછે.

 ૧૩.૬ :  શબ્સમહૂપો માટે એક શબ્ આપપો.

 ૧૩.૬.૧ કપોઈ પણ વિજ્ાનની સાકેંવિક ભાષા

 ૧૩.૬.૨ વનષપક્ વયક્િ
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 ૧૩.૭ :  શબ્પોની જપોડણી સધુારપો.

 ૧૩.૭.૧ ત્રીિીષટપ

 ૧૩.૭.૨ શશૂ્સુા

 ૧૩.૮ :  િાક્યપોમા ંજપોડણી અને િાક્યરચનાની ભલૂપો સધુારપો.

 ૧૩.૮.૧  વનિીનપો વિચાર ઘણી િાર સકંલૂચિિાથી અને ખપોટી રીિે કરિામા ં 
આિપો છે.

 ૧૩.૮.૨  િેઓએ પણ ધણપો શ્મ કરી, ઘણુ ંદુખ િઠેી ઘણપો િાર હાર ખાઈ પપોિાની 
સરકિઓ કેળિી હપોય છે...

 ૧૩.૯ :  શબ્પોની સવંધ જપોડપો અને છપોડપો.

 ૧૩.૯.૧  શબ્ની સવંધ જપોડપો | લચદ્ + મય

 ૧૩.૯.૨  શબ્ની સવંધ છપોડપો | ઋષીર્ર

 ૧૩.૧૦ :  િાક્યરચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉત્તર આપપો.
 ૧૩.૧૦.૧  વનષેધ િાક્યમા ંફેરિપો | કપોણ આિ ેછે?
 ૧૩.૧૦.૨  પ્રેરક િાક્યમા ંફેરિપો | હુ ંકામ કરંુ છ.ં
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