
SUBJECT CODE : 21                                 Conventional Paper  

૩ કલાક                                         ગજુરાતી (ફરજજયાત)      ર૦૦ ગણુ 
                                        મખુ્ય પરીક્ષા     

૧ નિબધં (૪૦૦ શબ્દો) 
વૈચારીક/વર્ણિા્મકક/ત્મકકાા્મકક અિે સમકાજિી જલવતં સમકસ્યાઓિ ે
લગતા નવષયો. 

૨ કાવ્ય પકંકતિો નવચાર નવસ્તાર. 

૩ અંગ્રેજીમકાાંી ગજુરાતીમકા ંભાષાતંર 

૪ અરજી લેખિ/અહવેાલ લેખિ 

૫ પત્ર વ્યવહાર/અરજી (મકાગર્ી પત્ર, ફકરયાદ,નવિતંી પત્ર) 

૬ પત્રકાર પકરષદ (ઊર્જણ, ખતે નધરાર્, કૃનષ સમકસ્યાઓ, નસિંચાઈ, પ્રદૂષર્ 
જેવી સમકસ્યાઓ સકહત) 

૭ શભુેચ્છા/અભભિદંિ પત્ર 
૮ પ્રચાર મકાધ્યમકો મકાટે નિવેદિ તૈયાર કરવુ.ં 
૯ ઔપચાકરક ભાષર્ો તૈયાર કરવા.(સ્વાગત, નવદાય, ઉદઘાટિ વગેરે) 
૧૦ સવંાદ કૌશલ્ય – બે વ્યકકતઓ વચ્ચેિો સવંાદ 

(જૂા ચચાણ, સભાનુ ં કામકકાજ, પાર્ીિો પ્રશ્ન, કૃનષ સમકસ્યા, તરોગ્ય નવષયક 
બાબતો, ગ્રામક સફાઈ વગેરે) 

૧૧ સારાશંલેખિ એક તતૃીયાશં સારાશં લેખિ કરી નશષણક તપવુ.ં 
૧૨ તપેલ ફકરામકાાંી પ્રશ્નોિા જવાબો લખવા 
૧૩ તપેલા ફકરાિો તશય સરળ તાા સહલેા શબ્દોમકા ંજર્ાવવો. 
૧૪ વ્યાકરર્ 
 (૧) રુકિપ્રયોગોિો અાણ અિે વાકયમકા ંપ્રયોગ 
 (૨) કહવેતોિો અાણ 
 (૩) સનંધ નવગ્રહ અિે જોડાર્ 

 (૪) જોડર્ી 

 (૫) સમકાસિો નવગ્રહ અિે ઓળખ 

 (૬) નવરૂધાાણ અિે સમકાિાાણ 

 (૭) કતણકરમકાાંી કમકણભર્ અિ ેકમકણભર્મકાાંી કતણકરમકા ંરૂપાતંર 

 (૮) વાકયિા પ્રકાર – નવનધ વાકયમકાાંી નિષેધ વાક્ય અિે નિષેધ 
વાકયમકાાંી નવનધ વાકયમકા ં રૂપાતંર, નવનધ વાકયમકાાંી પ્રશ્નાાણ 
વાકય અિે પ્રશ્નાાણ વાકયમકાાંી નવનધ વાકયમકા ંરુપાતંર . 

 (૯) પવુણ પ્ર્યય અિે પર પ્ર્યય 
 (૧૦) છદં અિે અલકંાર 
 (૧૧) અનગુો અિે િામકયોગી 
 (૧૨) નવશેષર્ , કિયા નવશેષર્ , કૃદંત, નિપાત 
 (૧૩) ગજુરાતી ભલિંગ વ્યવસ્ાા 
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MAIN EXAMINATION 
 
 

ENGLISH COMPULSORY 
 

100 MARKS           3 HOURS 
 
 

1. Essay ( Maximum 400 words )     

 It will have four to five topics pertaining to the current burning issues and 

themes. The candidate is expected to reveal all that one has grasped and to 

communicate through writing one’s critical understanding of the subject and to 

express it in the best possible individual style.  

 

2. Letter Writing  

(1) An Informal Letter  

(2) Formal Letter – official / Business Letter  

 

3. A Report of an event or a ceremonial function an Official Work    

 

4. A Notice or an Appeal or a Warning or a Press Release for the Media 

 
     

 
5. Dialogue Writing  

 A Dialogue between two persons on a topical issue 
  

6. Formal Speeches – Welcome / Send-Off – Inaugural Speech etc.   

7. An Individual conversion with a group of people 

(1) At a Job Interview  

(2) At a Press Conference   

(3) At a place where some problematic situation has arisen  

e.g. Flood , Earthquake etc. 

 

8. Precis – Writing   

- A passage of about 300 words will be given for precis writing. 

Candidates are expected to reduce the passage to one third of its 

original length in their own words. The purpose of Precis Writing is to 

judge the candidate’s ability to comprehend, analyze and summarize 

the main ideas of a given passage. 

 



9. Comprehension 

 A passage of about 300 words will be given with a set of   

 questions based thereon. 

 

10. Translation of a passage from English Language to Gujarati Language. 

    

 

11. English Grammar   

 
  (1) Tenses / Sequence of Tenses. 

  (2) Voice: Active and Passive. 

  (3) Narration: Direct and Indirect. 

  (4) Transformation of Sentences: Assertive to Negative. 

  (5) Interrogative, Exclamatory and Vice-versa. 

  (6) Use of Articles and Determiners. 

  (7) Use of Prepositions. 

  (8) Correction of sentences including subject, Verb, Agreement. 

  (9) Degree of Adjectives, Connectives and Words wrongly used. 

  (10) Administrative Glossary. 

  (11) Synonyms. 

  (12) Antonyms. 

  (13) One word substitution. 

  (14) Forming new words by using prefixes and suffixes. 

  (15) Confusing words. 
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