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SECTION B – Reading and Writing

F884 – 2015 Post AMEC QP 14.12.2013 
Section B: Reading and Writing 

Recommended time for Section B: 1 hour and 15 minutes 
In Section B there are 10 marks for the Quality of Language.  

સવાલ ૩ થી ૭    

સવાલ ૩ થી ૭મા ંબધા જ સવાલો એક જ લેખ “ભારતમા ં�ી સમાનતા”  પર આધાિરત છે.   

નીચેનો લેખ વાચંો.   
તમારંુ કામ સહલેુ ંકરવા માટે નીચેના લેખની નકલ ‘ઇન્સટર્  શીટ’ પર આપી છે. 

 
૧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
૨ 
 
 
 
 
 
 
૩ 
 
 
 
 
 
 
૪ 

ભારતમા ં�ી સમાનતા  
ભારતની સ�ંકૃિતમા ં�ીને મહાશિક્ત તરીકે પજૂવામા ંઆવે છે. ભારતનો ઈિતહાસ સાક્ષી પરેૂ છે કે પરુાણા 
કાળમા ં  �ીને પરુુષની �મ બધી જ િવ�ાઓમા ંપારંગત કરવામા ંઆવતી. ભારતના બધંારણમા ંપણ �ીને 

પરુુષ સમાન હક્કો આપવામા ંઆ�યા છે. અત્યારે મોટા ભાગના ંમાતાિપતા િદકરાને કદાચ વધારે િશક્ષણ 

આપતા ંહશે, તેમ છતા,ં દીકરીને પણ તેઓ યોગ્ય રીતે ભણાવે છે અને ઉિચત �ટ આપે છે. દીકરી વહાલનો 
દિરયો બનીને કુટંુબીજનોના જીવનને ભયુર્ં ભયુર્ં રાખે છે.  
 
દરેક માબાપ ઉંમરલાયક દીકરીને સારે ઠેકાણે પરણાવવાની આશા સેવે છે. ક્યારેક આ ‘સારંુ ઠેકાણુ’ં �વગર્ 
સમાન નીવડે છે, પણ ક્યારેક પહલેા ંસ�ંકારી લાગતો મરૂિતયો અને તેના કુટંુબીજનો પછીથી મ�ુકેલીઓ ઊભી 
કરે છે. લગ્ન સમયે કન્યા પક્ષને પોસાય નિહ તેટલુ ંદહજે માગેં છે અને લગ્ન પછી ભણેલીગણેલી વહુની 
�વતતંર્તા પર કાપ મકેૂ છે.  
 
ઘણી વખત પિત અને ઘરનો બીજો પરુુષવગર્ પારકી દીકરીને માન અને પેર્મ આપે છે પણ સાસ ુઅને નણદં 

નવી વહુને પજવવામા ં પા� ં વળીને જોતા ં નથી. ઘરના કામનો બધો બોજ નવી વહુ પર ઢોળી દે છે, 

વાતવાતમા ંતેને અને તેના િપયરને મેણા ંમારે છે અને નાની નાની બાબતે તેના પિત પાસે તેની ફિરયાદ કરે 

છે. આમ �ી જ �ીની દુ�મન બને છે. 
 
ભારતમા ં‘બેટી બચાઓ’ની �બંેશ ચાલી રહી હોવા ંછતા ં�ી�ણૃ (female foetus) ધરાવતી કેટલીયે ગભર્વતી 
�ીઓને કુટંુબીજનો ગભર્પાત (abortion) કરાવવા મજબરૂ કરે છે. કાયદા પર્માણે આ ગભર્પાત એક ગનુો 
ગણાય છે પણ લાલચ ુડોક્ટરો મ� માગ્યા પૈસા લઈને ખાનગી રીતે આ કલકંભયુર્ં કાયર્ કરી આપે છે. �ી જો સામે 

થાય તો તેને િપયરનો ર�તો દેખાડે છે અથવા તેના પર અત્યાચાર ગજુારે છે. �ી�ણૃની હત્યાને કારણે ભારતના 
રાજ્યોમા ંઅત્યારે પરુુષ કરતા ં�ીની સખં્યા સરેરાશ ઘટતી ગઈ છે. િદ�હીમા ંતબીબી િવ�ાથ�ની પર થયેલા 
બળાત્કાર અને એ બાબતની પોિલસની િન���યતા િવશે � ઊહાપોહ જાગ્યો તેમા ં કેટલાય પરુુષોએ પણ સાથ 

આપ્યો એ પર્સશંનીય છે. ભારતના લોકો �ીને પર્ધાનપદે પણ બેસાડી શકે છે અને સમાજમા ંતેને સાવ ગૌણ 

પણ ગણી શકે છે. ભારતની એક એક  �ી �વતતંર્તાથી રહી શકશે ત્યારે જ ભારતને સાચી આઝાદી સાપંડી છે 
એમ કહી શકાશે.  
 
 

 
 
 
 
 
સવાલ ૩   



3

F884/01 Jun16 Turn over© OCR 2016

F884 – 2015 Post AMEC QP 14.12.2013 
સવાલ ૮ થી ૧૧   
સવાલ ૮ થી ૧૧મા ંબધા જ સવાલો એક જ લેખ  “ય.ુકે.ના ગહૃજીવનમા ંટેક્નોલોજી” પર આધાિરત છે.  

નીચે આપેલો લેખ વાચંો.   
                          તમારંુ કામ સહલેુ ંકરવા માટે નીચેના લેખની નકલ ‘ઇન્સટર્  શીટ’ પર આપી છે. 

  
 

 
 
૧ 
 
 
 
 
 
૨ 
 
 
 
 
 
૩ 
 
 
 
૪ 
 
 
 
 
 
 
 
૫ 

ય.ુકે.ના ગહૃજીવનમા ંટેક્નોલોજી 
 

ય.ુકે.મા ંરહતેા ગજુરાતીઓમાથંી મોટા ભાગના ગજુરાતીઓ લગભગ પચાસેક વષર્થી અહીં �થાયી થયેલા છે. 

ભારતમા ંકે આિફર્કામા ંતેઓ ઘરના ંસઘળા ંકામ હાથ મહનેત કરીને કરતા અથવા નોકરો પાસે કરાવતા. આ 

દેશમા ંઆવીને તેમને નોકર રાખવાનુ ંપોસાય તેમ ન હત ુ ંપણ અહીંના કેટલીયે જાતના યતંર્ો અને સાધનોએ 
તેમના કામને સહલેુ ંકયુર્ં. 
 

પહલેાનંા વખતમા ં જ્યારે ઘરને વાળી�ડીને સાફ રાખવા સાવરણી વપરાતી ત્યારે કેટલીક રજ ઊડીને 

રાચરચીલા ંપર છવાઈ જતી. બધો જ કચરો ચસૂી લેતા વે�મૂ યતંર્એ સાવરણીની જગ્યા લઈ લીધી પછી આ 

સમ�યા ટળી ગઈ.  
 
ઘરના બેઠકખડંમા ંઆવેલુ ં  મહત્ત્વની વ�ત ુ તે ટેિલિવઝન. વષ� પહલેા ં તેમા ં િદવસના અમકુ કલાક જ 

કાયર્કર્મો આવતા પણ હવે તો ચોવીસે કલાક ચાલતુ ંઅને કેટલીયે ચેનલો જોવાની સગવડ આપતુ ંટેિલિવઝન 
દરેક માટે એક આવ�યક અંગ બની ગયુ ંછે.  
 

રસોડામા ંતો યતંર્ોએ તેમનુ ંરાજ �થા�યુ ંછે. કોલસાના ધમુાડાને કારણે આંખને આંસથુી નવડાવતી સગડીને 

બદલે ચાપં દબાવતાનંી સાથે અિગ્ન આપતો ચલૂો રસોઈ કરનારનો િપર્ય સાથી બન્યો. લોકો ઓવનમા ં
બનાવેલા ં કેક, િબ��ુટ �વા ંઅનેક પકવાન ના�તામા ંપીરસવા ંલાગ્યા.ં ગાજર કોબીનુ ંકચુબંર બનાવવુ ંછે? 

ચોપરમા ંતે ચપટી વગાડતામા ંતૈયાર. કોથમીર-મરચાનંી ચટણીનુ ંપણ એવુ ંજ. ખાડંણી – દ�તાને તો જાણે 

દેશવટો જ આપી દીધો. 
 
આજની ગજુરાતી ગિૃહણી િદવસભર સતંાનો અને પિતદેવ માટે દોડધામ કરતી હોય એટલે તેના કામને સહલેુ ં
અને ઝડપી કરતા ંયતંર્ોને તે આવકારે છે. તેમ છતા,ં કોલસાની સગડીમા ંશેકેલા ંરીંગણાનો �વાદ વીજળીથી 
ચાલતા ઓવનમા ં શેકેલા ંરીગણા ંકરતા ંતેને ચિડયાતો લાગે છે. વીજળીથી ચાલતા િમક્સરમા ંબનાવેલી 
ચટણી ક્યારેય ખાડંણીમા ંખાડંેલી ચટણીની તોલે આવે ખરી? આજકાલ ગિૃહણીઓ ��ળૂતા અને પગના 
દુખાવાની ફિરયાદ કરે છે એ પણ આ યતંર્ોના વપરાશને કારણે જ તો. હાથે કપડા ંધોવા-ંનીચોવવામંા ંશરીરને 

�ટલી કસરત મળતી તેટલી કસરત કંઈ કપડા ંધોવાનુ ં  યતંર્ વાપરવાથી ન મળે. નીચે બેસીને સગડી પર 

રસોઈ કરવામા ં� ઊઠબેસ થતી તે પગમા ંજોમ પરૂતી, જ્યારે ઊભા રહીને ચલૂા પર રસોઈ કરવાથી પગને 

કેટલો માર પડે. વળી યતંર્ો ચલાવવા વીજળીનો �યય થાય છે અને લગભગ બધા ંજ યતંર્ો વાતાવરણમા ં
અવાજનુ ંપર્દૂષણ વધારે છે. તો પછી થોડીક હાથ મહનેત કરીને પયાર્વરણના િમતર્ શા માટે ન બનીએ?  
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�.ુક�.ના ��ૃ��ન�ા ંટ��ન���� 
 

ય.ુકે.મા ંરહતેા ગજુરાતીઓમાથંી મોટા ભાગના ગજુરાતીઓ લગભગ પચાસેક વષર્થી અહીં �થાયી થયેલા છે. 

ભારતમા ંકે આિફ્રકામા ંતેઓ ઘરના ંસઘળા ંકામ હાથ મહનેત કરીને કરતા અથવા નોકરો પાસે કરાવતા. આ 

દેશમા ંઆવીને તેમને નોકર રાખવાનુ ંપોસાય તેમ ન હત ુ ંપણ અહીંના કેટલીયે જાતના યતં્રો અને સાધનોએ 
તેમના કામને સહલેુ ંકયુર્ં. 
 

પહલેાનંા વખતમા ં �યારે ઘરને વાળી�ડીને સાફ રાખવા સાવરણી વપરાતી �યારે કેટલીક રજ ઊડીને 

રાચરચીલા ંપર છવાઈ જતી. બધો જ કચરો ચસૂી લેતા વે�મૂ યતં્રએ સાવરણીની જગ્યા લઈ લીધી પછી આ 

સમ�યા ટળી ગઈ.  
 
ઘરના બેઠકખડંમા ં આવલેી  મહ��વની વ�ત ુતે ટેિલિવઝન. વષ� પહલેા ંતેમા ંિદવસના અમકુ કલાક જ 

કાયર્ક્રમો આવતા પણ હવે તો ચોવીસે કલાક ચાલતુ ંઅને કેટલીયે ચેનલો જોવાની સગવડ આપતુ ંટેિલિવઝન 
દરેક માટે એક આવ�યક અંગ બની ગયુ ંછે.  
 

રસોડામા ંતો યતં્રોએ તેમનુ ંરાજ �થા�યુ ંછે. કોલસાના ધમુાડાને કારણે આંખને આંસથુી નવડાવતી સગડીને 

બદલે ચાપં દબાવતાનંી સાથે અિગ્ન આપતો ચલૂો રસોઈ કરનારનો િપ્રય સાથી બ�યો. લોકો ઓવનમા ં
બનાવેલા ં કેક, િબ��કટ �વા ંઅનેક પકવાન ના�તામા ંપીરસવા ંલાગ્યા.ં ગાજર કોબીનુ ંકચુબંર બનાવવુ ંછે? 

ચોપરમા ં તે ચપટી વગાડતામા ં તૈયાર. કોથમીર-મરચાનંી ચટણીનુ ં પણ એવુ ં જ. ખાડંણી – દ�તો જાણે 

ભતૂકાળ બની ગયા. 
 
આજની ગજુરાતી ગિૃહણી િદવસભર સતંાનો અને પિતદેવ માટે દોડધામ કરતી હોય એટલે તેના કામને સહલેુ ં
અને ઝડપી કરતા ંયતં્રોને તે આવકારે છે. તેમ છતા,ં કોલસાની સગડીમા ંશેકેલા ંરીંગણાનો �વાદ વીજળીથી 
ચાલતા ઓવનમા ં શેકેલા ંરીગણા ંકરતા ં તેને ચિડયાતો લાગે છે. વીજળીથી ચાલતા િમક્સરમા ંબનાવેલી 
ચટણી ક્યારેય ખાડંણીમા ંખાડેંલી ચટણીની તોલે આવે ખરી? આજકાલ ગિૃહણીઓ ��ળૂતા અને પગના 
દુખાવાની ફિરયાદ કરે છે એ પણ આ યતં્રોના વપરાશને કારણે જ તો. હાથે કપડા ંધોવા-ંનીચોવવામંા ંશરીરને 

�ટલી કસરત મળતી તેટલી કસરત કંઈ કપડા ંધોવાનુ ં  યતં્ર વાપરવાથી ન મળે. નીચે બેસીને સગડી પર 

રસોઈ કરવામા ં� ઊઠબેસ થતી તે પગમા ંજોમ પરૂતી, �યારે ઊભા રહીને ચલૂા પર રસોઈ કરવાથી પગને 

કેટલો માર પડે. વળી યતં્રો ચલાવવા વીજળીનો �યય થાય છે અને લગભગ બધા ંજ યતં્રો વાતાવરણમા ં
અવાજનુ ંપ્રદૂષણ વધારે છે. તો પછી થોડીક હાથ મહનેત કરીને પયાર્વરણના િમત્ર શા માટે ન બનીએ?  
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F884 – 2015 Post AMEC QP 14.12.2013 
Section C:  Writing 

Recommended time for Section C: 1 hour 

નીચેના સવાલોમાથંી એક ચંટૂો. ગજુરાતીમાં એક િનબધં લખો. તમારે ઓછામાં ઓછા ૨૫૦ શબ્દો લખવા જોઈએ. 

તમે ૪૦૦થી વધારે શબ્દો ન લખો તેવી ભલામણ અમે કરીએ છીએ. 

તમારા િનબધંમાં કોઈ પણ દેશમાં વસેલા ગજુરાતી ભાષા બોલતા સમાજને લગતા દાખલા અને માિહતીનો 
સમાવેશ થવો જોઈએ.  

સવાલો ખાસ પાના પર પણ છાપેલા છે.  

સવાલ ૧૨ સમાજ: કાયદો અને સરુક્ષા  

“લોકોના જીવનમાં તણાવ અને અસતંોષ વધે છે ત્યારે તેઓ સરકાર સામે બળવો કરે છે.”   

તમે આ િનવેદન સાથે સહમત થાઓ છો? દાખલા તરીકે, વધતી જતી મ�ઘવારી, બેકારી, વગેરે િવશે વાત કરીને 

તમારા અિભપર્ાયોનું સમથર્ન કરો. 
તમારા લખાણમાં ગજુરાતી બોલતા સમાજને સબંિંધત મ�ુાઓનો સમાવેશ કરવાનું યાદ રાખો. 

સવાલ ૧3 સમાજ:  એકતા અને અલગતા  

તમારા સમાજ માટે એક લેખ લખો. તમારા લેખમાં સમજાવો કે ગુજરાતી લોકો માટે ખાસ સગવડોવાળાં વ ૃ
�ા�મો ખોલવાની જ�ર છે અને તેમ કરવાથી કુટુંબની કઈ કઈ િચંતાઓ અને મુ�કેલીઓને દૂર કરી  શકાશે.   

સવાલ ૧૪ પયાર્વરણ: પર્દૂષણ   

“ગજુરાતી લોકોમાં પર્દૂષણ િવશે સમજ હોવાં છતાં તેઓ તે બાબતે બેદરકાર રહે છે.”   

તમે આ િનવેદન સાથે સહમત થાઓ છો? ગજુરાતી સમાજમાં થતા, દાખલા તરીકે, જમીન, પાણી અને અવાજના 
પર્દૂષણ સબંધંી લખીને તમારા અિભપર્ાયોનું સમથર્ન કરો.  

સવાલ ૧૫ પયાર્વરણ:  ઊજાર્ �યવવથા  

તમારી િનશાળના સામિયક માટે ‘ઊજાર્ - બગાડ ઘટાડો અને બચાવ કરો’ એ િવષય પર લેખ લખો.  લેખમા,ં 
ગજુરાતી લોકો ઘરમાં કઈ કઈ રીતે ઊજાર્નો બગાડ ઘટાડી શકે એ િવશે સ ૂચનો આપો અને આમ કરવાથી થતા 
ફાયદાઓ સમજાવો.   

સવાલ ૧૬ િવ�ાન અને ટેકનોલોજી: તબીબી િવ�ાનનો િવકાસ 
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