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પ્રશ્ન : ૦૧ :
  નીચે આપેલ ત્રણ વિકલપપોમાથંી કપોઈ એક મદુ્ા પર ઓછામા ંઓછા ૨૫૦ અને િધમુા ંિધ ુ

૩૦૦ શબ્પોમા,ં યપોગય ઉ્ાહરણપોનપો આધાર લઈને વનબધં લખપો. (૧૫ ગણુ)
 ૧.૧ કપોરપોના િાયરસ પિૂવે અને પછીનુ ંભારત – કેટલાકં વનરીક્ષણપો
 ૧.૨ રીવમકસ હહન્ી હિલમી ગીતપો – કેટલા ંઉપકારક?
 ૧.૩ ઑનલાઈન વશક્ષણ – લાભાલાભ

પ્રશ્ન : ૦૨ :
  નીચેના ંબે વિકલપપોમાથંી કપોઈ પણ એક પકંકતનપો આશરે ૧૦૦ શબ્પોમા ંવિચારવિસતાર કરપો.

 (૧૦ ગણુ)
 ૨.૧ િનસપવત નહીં, ન િેલ, નહીં વકૃ્ષ જયા ંઝૂમતા;ં
  વિહંગ નહીં, રેહિયપો ટહકુતપો પરેૂ િપોલ્મેૂ ...
  - વનરંજન ભગત
 ૨.૨ વિવધના ંએ જ મહાવનમામાણ, પાથમાને કહપો ચિાિે બાણ ... – નહાનાલાલ

પ્રશ્ન : ૦૩ :
  નીચે આપેલ ગદ્યખિંનપો (૩૩૦ શબ્પો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ેએ રીતે લગભગ ૧/૩ 

ભાગમા ંસકેં્ષપ કરપો. (૧૦ ગણુ)
  * વિદ્યાપીઠપોમા ં્ેખાતા આિા વિરપોધાભાસપો આપણને કેટલાક પાયાના વિરપોધપો તરિ ્પોરી 

જાય છે. અતયાર સધુી આપિામા ંઆિતી િીગ્ીઓેનુ ંઆવથકમા મલૂય એિા િીગ્ીધારીઓની 
અલપ સખંયા અને ઉચચ વશક્ષણ માટેનુ ંઅનકુળૂ િલણ ધરાિનારાઓની અલપસખંયા પર 
આધાર રાખત ુ ંહત ુ.ં પણ હિે જપો ઉચચ અભયાસ માટેનુ ંઅનકુળૂ િલણ ધરાિનારાઓની 
સખંયા િધી ગઈ હપોય તપો આપપોઆપ એનુ ંમલૂય પણ અદૃશય થઈ જાય છે અને એની 
સાથે જ અવનિાયમાતયા શ્રમવિભાજનની ચઢતીઊતરતી ભાજંણી પણ ભાગંી પિે છે. ઉચચ 
વશક્ષણ માટેનુ ંઅનકુળૂ િલણ (એપ્ટટ્િૂ) પછી એને કશીક િીગ્ીથી પ્રમાણણત ક્ુું હપોય 
કે ન ક્ુું હપોય, જપો િધ ુવયાપક બનતુ ં્ેખાત ુ ંહપોય તપો આ િીગ્ી પસં્ ગીના એક વનણામાયક 
ધપોરણ તરીકે કામ આપી શકે નહીં : સામાજજક દૃપ્ટએ જે સનતપોષ પ્રા્ત થિપો જપોઈએ તે 
પણ ્ક્ષતા અને ગણુિત્ાના પર જ આધાર રાખે છે એમ કહી શકાય નહીં. ઉચચ વશક્ષણ 
માટેનપો અવધકાર અને વિકાસ માટેના અવધકાર સાથે સાથે જઈ શકે નહીં. આમ વશક્ષણથી 
ઉન્નવતની ખાતરી મળતી ન હપોય તપો બેમાથંી એક િસત ુસાચી છે. કા ંતપો એ કેિળ સમયનપો 
અપવયય છે, સમાજના પર લા્ેલપો વથૃા ભાર છે (કારણ કે એથી નથી લાભ થતપો વિદ્યાથથીને 
કે નથી લાભ થતપો મિૂીિા્ી સમાજને) કા ંતપો એ સામાનય સિરૂપની ઉપયપોણગતાવનરપેક્ષ 
એિી કેળિણી છે અને એિપો િૈભિ સમાજને પરિિે છે. પણ એમ હપોય તપો વશક્ષણ માટેના 
અબાવધત અવધકારની એક અવનિાયમા ઉપપવત્ પણ આપણે સિીકારી લેિી પિે; જે વશક્ષણ 
કપોઈ વયિસાય કે કારહક્દી તરિ લઈ જતુ ં નથી તેને વિદ્યાથથીઓ સિીકારે છે તે કેિળ 
‘જ્ાનના ખાતર જ્ાન માટે,’ વયિસાયલક્ષી વશક્ષણ તરીકે નહીં.

  આ તબકે્ જ વિદ્યાપીઠની સસંથામા ં રહલેા વિરપોધપો છતા થિા માિેં છે. વિદ્યાથથીઓને 
અમકુ ધપોરણે જ પ્રિેશ માટે પસં્ ગી આપિાની પદ્ધવતનપો વિદ્યાથથીઓએ વશક્ષણ માટેના 
લપોકશાહીમાનંા અબાવધત અવધકારને નામે વિરપોધ કયયો. ‘સૌને સરખી તક’ એ સતૂ્રને 
અનસુરીને કરેલી માગંણી અવનિાયમાતયા આપણને શ્રમવિભાજનના ચઢતાઊતરતા ક્રમની 
વયિસથાનપો છે્ ઉરાિીને સમાનતા માટેના આગ્હ તરિ લઈ જાય. વશક્ષણ માટેનપો અવધકાર 
જપો સૌ કપોઈનપો હપોય, વશક્ષણ એ અમકુ લપોકપોનપો વિવશ્ટાવધકાર ન હપોય તપો પછી એ વશક્ષણ 
પામનારને પણ કશપો વિવશ્ટાવધકાર પ્રા્ત ન થાય તે સપ્ટ છે. ઉચચ ઉપાવધ ધારણ 
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કરનારાઓએ પણ શરીરશ્રમ કરિાનપો રહ,ે આને પહરણામે સમાજની શ્રમવયિસથાને, 
ટેકવનકલ શ્રમવયિસથાને પણ િગાિી ્ેિાની રહ.ે

‘વિદ્યાવિનાશને માગવે’
સરેુશ જપોષી

પ્રશ્ન : ૦૪ :
  નીચે આપેલ ગદ્યખિંની સઘન િાચના કરી પ્રશ્નપોના ઉત્રપો આપપો. (૨ ગણુ × ૫ પ્રશ્નપો) 

(૧૦ ગણુ)
  * સખુ ક્ષણણક છે એટલે નશ્વર છે,  તે િાત સાચી છે. જપો સખુ ક્ષણણક ના હપોય તપો સખુ,  સખુ 

બની જ ના શકે.  મીઠાઈને મપોઢામા ંમકૂીને ચાિીને પેટમા ંઉતારી ્ ેિામા ંસખુ છે.  મીઠાઈથી 
મપોઢંુ ભરી રાખિાથી તપો ગ ૂગંળામણ થશે, સખુ નહહ થાય.  સખુ, શાશ્વત કે સનાતન હપોય 
જ નહહ. માનપો કે િૈકંુઠમા ંઅંતકાળ સધુી જીિાતમા પરમાતમાના ં્શમાન કરિાનુ ંશાશ્વત સખુ 
મેળિે છે. પરમાતમા એક ક્ષણ માટે પણ દૂર થતા ના હપોિાથી ્ શમાન,  સામી્ય િગેરેનુ ંસખુ 
પણ શાશ્વત છે આવુ ંકહવે ુ ંબરાબર નથી, કારણ કે સસંારમા ંપરમાતમાના ં્શમાન થતા ંન 
હપોિાથી તથા તેના માટે તીવ્ર તાલાિેલી જગાિી હપોિાથી તથા તેિા સસંકારિાળપો જીિાતમા 
્શમાન-સખુની શાશ્વતતા પ્રતયે આકષામાય છે. પણ ખરેખર જપો તેને સતત માત્ર પરમાતમા જ 
્ેખાયા કરે તપો તે કંટાળી જશે અને બીજુ ંકાઈંક જપોિા મળે તપો સારંુ તેિી અપેક્ષા કરતપો થઈ 
જશે. તાજમહલેમા ંસતત િસનારને તાજમહલે જપોિાનપો રપોમાચં કે આનં્  નથી થતપો. તે તપો 
આિનાર નિા-નિા પ્રિાસીઓને જપોિા તનમય  રહતેપો હપોય છે. કપોઈપણ સખુને સાતતયરૂપ 
મળે કે તરત જ તે સખુપણુ ંખપોઈ બેસે છે. ક્ષણણકતામા ંનિીનતા છે.  આ નિીનતા સખુની 
કરપોિરજજુ છે.

  માનપો કે એક આતમા, મપોક્ષગવતમા ં દુઃખના વનતાનત આભાિાળા અને શાશ્વત સખુિાળા 
સથાનમા ં અનતંકાળ સધુી કસથર થયપો. ખરેખર તપો આપણી આગળ સસંારના દુઃખપોનુ ં
ણબહામણુ ંણચત્ર િારંિાર ્પોરા્ુ ંહપોિાથી આપણને આિા કપોઈ શાશ્વત સખુના સથાન પ્રતયે 
ભાિનાતમક તીવ્ર આકષમાણ જાગે છે.  માનપો કે આવુ ંકપોઈ મપોક્ષનુ ંધામ હપોય તપોપણ તયા ં
દુઃખનપો લેશ પણ ના હપોિાથી સખુના પ્રકાર ના હપોઈ શકે,  એટલે ખરેખર તપો તયા ંસખુનુ ં
અકસતતિ જ ના હપોઈ શકે. અનતંકાળ સધુી કાઈં જ કયામા વિના માત્ર  દુ:ખાભાિરૂપમા ંકસથર 
થવુ ંતે કલલૉરપોિપોમમા સ ૂઘંાિિાથી થયેલી મછૂામાિસથા જેવુ ંથ્ુ.ં

  કેટલાક િળી પપોતે સિય ંબ્રહ્મરૂપ થઈ જિાથી શાશ્વત પરમસખુની પ્રાપ્ત માને છે.  આ 
પણ હાસયાસપ્ છે. ખાિં સિય ંમધરુતામય  હપોિા છતા ંપપોતાની મધરુતાનુ ંસખુ પપોતે 
મેળિી શકતી નથી.  કપોઈ અનય જ - શરબત િગેરે દ્ારા - ખાિંનુ ંસખુ મેળિે છે.  ખાિંને 
બપોરીમા ંકે િબબામા ંસેંકિપો િષમા બધં કરી રાખિાથી  કાઈં તે પરમ સખુી થઈ જિાની નથી.  
એમ જપો આતમા,  બ્રહ્મ થઈ જતપો હપોય અને બ્રહ્મ વસિાય બીજા કપોઇનુ ંઅકસતતિ જ ના રહતે ુ ં
હપોય તપો એકલપો બ્રહ્મ શાશ્વત, પરમસખુી ના થઈ શકે. સખુ માટે અવનિાયમા શરત છે, દુઃખનુ ં
અકસતતિ.  કાકં કપોઈ દુઃખી હપોય તપો તેની તલુનામા ંઆપણે પપોતે સખુી માનીએ છીએ.  
કપોઈ દુ:ખી હપોય જ નહહ, દુઃખનુ ંનામ પણ ના હપોય તપો સખુ કપોને કહિેાય?  સસંાર પ્રતયે 
સતત ભારે નિરત પે્ા કરિાથી આિા કપોઈ કાલપવનક શાશ્વત સખુમા ંમાણસ  રાચતપો થઈ 
જતપો હપોય છે.  ખરેખર તપો તે પ્રતયક્ષ સખુપોનપો દ્પોહી બનીને મયામા પછીના ંકાલપવનક શાશ્વત 
સખુપોની મધલાળમા ંવયથમાની હક્રયાઓ તથા વમથયા જ્ાનમા ંરાચયા કરતપો હપોય છે.  જપો તેને 
ખયાલ આિી જાય કે સખુ ક્ષણણક જ હપોય, શાશ્વત હપોય જ નહહ; ક્ષણણકતાની સતત કિીઓ 
ઉમેરિાથી આપણને સખુમા ં ણચરંજીવિતા ્ેખાય પણ તે પ્રતયેક ક્ષણ કિીઓના કારણે 
્ેખાય છે: તપો તે ભલૂવુ ંન જપોઈએ.  આવુ ંજ દુઃખનુ ંપણ સમજવુ.ં  અથામાત તે પણ ક્ષણણક 
છે.  દુઃખ ક્ષણણક છે એટલે તેની વનવવૃત્ કરી શકાય છે.  જપો તે શાશ્વત થઈ જાય તપો તેની 
વનવવૃત્ જ શક ના બને.
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ગીતા અને આપણા પ્રશ્નપો
સિામી સચચચ્ાનં્

 *
 ૪.૧ લેખકના મતે સખુનુ ંસિરૂપ શુ ંછે?
 ૪.૨ તાજમહલના ઉ્ાહરણથી લેખક શુ ંકહિેા માગેં છે?
 ૪.૩ સખુ માટે લેખક શેને અવનિાયમા શરત ગણે છે? શા માટે?
 ૪.૪ સખુ-દુઃખમા ંણચરંજીવિતાનપો અનભુિ કેિી રીતે થઈ શકે?
 ૪.૫ મનુ્ યજીિનમા ંસખુ-દુઃખની હાજરી વિશે લેખકનુ ંશુ ંમાનવુ ંછે?

પ્રશ્ન : ૦૫ : (આશરે ૧૫૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)
  'ક ખ ગ' િૈવશ્વક સિૈપચછક સસંથાના સહભાગીઓના પ્રયતનપોથી સમગ્ વિશ્વમાથંી પપોણલયપો 

નાબ ૂ્  થયપો છે. સસંથાએ આ લક્ય વસધધ કરિા કયા પ્રકારનુ ંઆયપોજન ક્ુું હત ુ ંએ અંગે 
પ્રચાર માધયમપોને જાણકારી આપતુ ંસસંથાના પ્રમખુનુ ંવનિે્ન લખપો.

પ્રશ્ન : ૦૬ : (આશરે ૧૦૦ શબ્પો) (૦૫ ગણુ)
  કપોરપોનાની િૈવશ્વક મહામારીને કારણે ભારત ્ેશ આવથથિક સકંટમાથંી પસાર થઈ રહ્પો છે. આ 

સકંટમાથંી સિળતાપિૂમાક ઉગરિા માટે માગમા્શમાન આપતપો પત્ર ‘ત થ ્’ વિશ્વવિદ્યાલયના 
અથમાશાસ્ત્ર વિભાગના પ્રલૉિેસર ભારતના નાણામંતં્રીશ્રીને સબંપોધીને લખિા માગેં છે. આ 
પત્રનુ ંલખાણ તૈયાર કરપો.

પ્રશ્ન : ૦૭ : (આશરે ૨૦૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)
  સપોકસયલ મીહિયામા ંપ્રસરતી અિિાઓથી સમાજ પર થતી નકારાતમક અસર અંગે સાિચેત 

કરત ુ ંએક ચચામાપત્ર ‘અ બ ક’ નામના સમાજશાસ્ત્રી સથાવનક િતમામાનપત્ર ‘ચ છ ટ’ના તતં્રીને 
સબંપોધીને લખિા ઇચછે છે. આ ચચામાપત્ર તૈયાર કરપો.

પ્રશ્ન : ૦૮ : (આશરે ૨૦૦ શબ્પો) (૧૦ ગણુ)
  તમે વમત્રપો સાથે પવચિમ બગંાળ કસથત 'શાવંતવનકેતન'ની લીધેલી મલુાકાત વિશે 

અહિેાલ લખપો.

પ્રશ્ન : ૦૯ :

 આપેલ અંગે્જી ગદ્યખિંનપો ગજુરાતીમા ંભાિાતમક અનિુા્ કરપો. (૧૦ ગણુ)

 *
 “My message is that we’ll be watching you.
  “This is all wrong. I shouldn’t be up here. I should be back in school on the other side of the 

ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!
  “You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I’m one of the 

lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are 
in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of 
eternal economic growth. How dare you!

  “For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look 
away and come here saying that you’re doing enough, when the politics and solutions needed 
are still nowhere in sight.

  “You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I 
am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept 
on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe.

  “The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance 
of staying below 1.5 degrees [Celsius], and the risk of setting off irreversible chain reactions 
beyond human control.

  “Fifty per cent may be acceptable to you. But those numbers do not include tipping points, 
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most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity 
and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of 
your CO2 out of the air with technologies that barely exist.

 “So a 50% risk is simply not acceptable to us — we who have to live with the consequences.
  “To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees global temperature rise – the best odds 

given by the [Intergovernmental Panel on Climate Change] – the world had 420 gigatons of CO2 
left to emit back on Jan. 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons.

  “How dare you pretend that this can be solved with just ‘business as usual’ and some technical 
solutions? With today’s emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone 
within less than 8 1/2 years.

  “There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, 
because these numbers are too uncomfortable. And you are still not mature enough to tell it 
like it is.

  “You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of 
all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say: We will never forgive 
you.

  “We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The 
world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.

 “Thank you.”
  Climate activist Greta Thunberg, 16, addressed the U.N.’s Climate Action Summit in New York 

City (2019)

પ્રશ્ન : ૧૦ :
 સચૂના પ્રમાણે ગજુરાતી વયાકરણને લગતા પ્રશ્નપોના ઉત્રપો આપપો. (૧×૧૦=૧૦ ગણુ)
 ૧૦.૧ : રૂહઢપ્રયપોગનપો અથમા આપી તેમનપો િાકમા ંપ્રયપોગ કરપો.
 ૧૦.૧.૧ અણગયારા ગણિા
 ૧૦.૨ : કહિેતનપો અથમા સમજાિપો.
 ૧૦.૨.૧ ઉં્ર ફંક મારતપો જાય અને કરિતપો જાય
 ૧૦.૩ : સમાસનપો વિગ્હ કરી તેની ઓળખ આપપો.
 ૧૦.૩.૧ ્ીિાસળી
 ૧૦.૪ : પકંકતનપો છં્ ઓળખાિપો.
 ૧૦.૪.૧ ભરભરભર ભકૂ્પો થાય આયાસપણૂમા, ઠરિ મરિ ખાગંા ખોંચરા અક્ષરપોનપો.
 ૧૦.૫ : અલકંાર ઓળખાિપો.
 ૧૦.૫.૧ કમળકળી થકી કપોમળં રે બેની અંગ છે એનુ!ં
 ૧૦.૬ : શબ્સમહૂ માટે એક શબ્ આપપો.
 ૧૦.૬.૧ જેને શત્ ુનથી તે
 ૧૦.૭ : શબ્ની જપોિણી સધુારપો.
 ૧૦.૭.૧ જીજીવિશા
 ૧૦.૮ : િાકમા ંજપોિણીની ભલૂપો સધુારપો.
 ૧૦.૮.૧  વકુ્ષપોની પાં્ િાખંણચત િાળીઓ િચચેથી પસાર થતા ંજે પ્રતીરપોધી સગંીતાતમક 

ગ ૂજંાર થાય છે તેનાથી એની ગતી માપી શકાય છે.
 ૧૦.૯ : શબ્ની સવંધ જપોિપો અને છપોિપો.
 ૧૦.૯.૧ સવંધ છપોિપો | અનયાથમા
 ૧૦.૯.૨ સવંધ જપોિપો | અગ્ + અશન
 ૧૦.૧૦ : િાકરચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉત્ર આપપો.
 ૧૦.૧૦.૧ આચિયમા િાક બનાિપો | આ ભયાનક દૃશય છે.
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