
PE -2  િશ ણ અને સમકાલીન ભારત 

એકમ ૧  

      ૧. િશ ણનો અથ આપી સકં પના પ ટ કરો. 
      ૨. િશ ણની સકં પના પ ટ કર  તે ુ ંમહ વ જણાવો. 
      ૩. સમકાલીન ભારતીય સમાજની લા ણકતાઓ જણાવી તેની િવ તૃ ચચા કરો. 
      ૪. સમકાલીન ભારતીય સમાજની લા ણકતાઓ કઈ કઈ છે? 

      ૫. સમકાલીન ભારતીય સમાજની સમ યાઓ જણાવી તેના ઉપાયોની ચચા કરો. 
      ૬. સમકાલીન ભારતીય સમાજની સમ યાઓ જણાવો. 
      ૭. રા ય એકતાનો અથ પ ટ કરો. 
      ૮. રા ય એકતા ુ ંમહ વ જણાવો. 
      ૯. રા ય એકતાનો અથ આપી તે ુ ંમહ વ પ ટ કરો. 
    ૧૦. રા ય એકતા સામેના પડકારો જણાવી તેને ુ ર કરવા િશ કની િૂમકા જણાવો. 
એકમ ૨ 

1. ¼khíkeÞ çktÄkhýLke {wÏÞ ÷kûkrýfíkkyku sýkðku. 
2. LkkøkrhfLke {q¤¼qík Vhòu sýkðku. 
3. {qÕÞ yux÷u þwt ? {qÕÞLkk «fkhku sýkðku. 
4. LkkøkrhfLkk {q¤¼qík yrÄfkhkuLke [[ko fhku. 
5. ÷kufþkne yux÷u þwt ? þk¤k{kt ÷kufþkneLkk «kuíMkknLk {kxuLkk fkÞo¢{kuLke ÞkËe ykÃkku. 
6. ÷kufþkneLke ÔÞkÏÞk ykÃkku. 
7. ¼khíkeÞ çktÄkhý õÞkhÚke y{÷{kt ykÔÞwt ?  
8. {qÕÞ rþûkýLkwt {níð MÃk»x fhku. 

9.“{qÕÞ rþûký ËuþLkk rðfkMk {kxu sYhe A”u – yk rðÄkLk Mk{òðku.  
 
એકમ ૩  

૧. ભાષાિશ ણ ગે કોઠાર પચંના મતં યો જણાવો.. 

૨. િ ભાષા ૂ  એટલે ુ?ં 

3. કોઠાર િશ ણપચં ારા ુચત ભાષાક ય નીિત માથંી ઉદભવતા ો નોધો. 

૪. કોઠાર િશ ણપચં ારા ુચત ભાષાક ય નીિત માથંી ઉદભવતા ોના ઉકલો 

જણાવો.  



૫. ‘ભારતના ુ દા ુદા રા યોમા ં ાથિમક અને મા યિમક ક ાએ ભાષા િશ ણમા ં

ભ તાઓ છે.’ ચચ . 

૬. રામ િૂતસિમિતની ટ એ સાં ત િશ ણ – િશ ણ તાલીમમા ંકઈ િતઓ છે? 

 

૭ સાવિ ક ાથિમક િશ ણ યેય હાસંલ કરવા માટની રામ િૂત સિમિતની ભલામણો 

નોધો. 

૮. તાલીમી િશ કો તૈયાર કરવા માટ ઇ ટનશીપ મોડલ સમ વો. 

૯. મા યિમક શાળાના િશ કની તાલીમ ગેની રામ િૂત સિમિતની ભલામણો નોધો.      

  િશ ક યવસાય ગેની રામ િૂત સિમિતની ભલામણો જણાવો. 

૧૧. ૧૯૮૬ની રા ય િશ ણનીિતની ભલામણો નોધો. 

૧૨. જુરાત સરકારની વંચતો માટની જોગવાઈઓ જણાવો. 

૧૩.  વંચતો માટની બધંારણીય જોગવાઈઓ જણાવો. 

૧૪. વંચતોની યા યા આપી અથ જણાવો.  

એકમ ૪ 

૧. ક યા કળવણી ુ ંમહ વ દશાવી ક યા કળવણી માટ વેશો સવ ુ ંમહ વ જણાવો. 
૨. શાળા વેશો સવનો અથ સમ વી તેના હ ઓુ અને મહ વ જણાવો. 
૩. વેશો સવ કાય મમા ંિશ ક અને આચાયની િૂમકા જણાવો. 
૪. શાળા વેશો સવ ુ ંઆયોજન અને અમલીકરણ સિવ તાર સમ વો.  
૫. ણુો સવનો અથ જણાવી તેના હ ઓુ  વણવો. 
૬ ણુો સવ એટલે ુ?ં તે ુ ંમહ વ જણાવો. 
૭. ણુો સવ કાય મમા ંિશ ક અને આચાયની િૂમકા વણવો. 
૮. ણુો સવમા ંકઈ કઈ બાબતોની ચકાસણી કરવામા ંઆવે છે? સિવ તાર વણવો. 
૯. સવિશ ા અ ભયાનનો અથ સમ વી તેના હ ઓુ જણાવો. 
૧૦. સવ િશ ા અ ભયાનની ુ ય િૃતઓ વણવો. 
૧૧. સવ િશ ા અ ભયાન એટલે ુ?ં તેની રચના જણાવી તે ુ ંમહ વ સમ વો. 
૧૨. મ યાહન ભોજન યોજનાનો પ રચય આપી તેની હ ઓુ જણાવો. 
૧૩. મ યાહન ભોજન યોજના ુ ંમાળ ુ ંજણાવી તેની જ રયાત તમારા શ દોમા ંવણવો. 
૧૪. મ યાહન ભોજન યોજનાના લાભ અને મયાદાઓ જણાવો. 
૧૫. મ યાહન ભોજન યોજનાનો ઉ ેશ સારો હોવા છતા ંતે સં ણૂ સફળ થઈ શક  નથી એ 

તમે માનો છો? તેના કારણો આપો. 
૧૬. િશ ક સ જતા તાલીમના હ ઓુ અને જ રયાત વણવો  



૧૭. િશ ક સ જતા તાલીમની જ રયાત જણાવી તેને અસરકારક બનાવવાના ઉપાયો 
વણવો. 

૧૮. િશ ક સ જતા તાલીમના લાભ અને મયાદાઓ જણાવો. 
૧૯. BISAG ુ ં ૂ ું નામ જણાવી તે ુ ંકાય ે  જણાવો. 
૨૦. BISAG ુ ં બધંારણીય માળ ુ ંજણાવો. 
૨૧. BISAGના ઉ ેશો જણાવી તેના સેવા ે ો જણાવો. 
૨૨. BISAG િશ ક – િશ ણમા ંકઈ ર તે ઉપયોગી બને છે? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PE-2  Education and Contemporary India 
Unit 1 
 

1. Giving the meaning of Education, clarify its concept. 

2. Clarify the concept of Education and mention its importance. 

3. State the characteristics of contemporary Indian Society & discuss them in detail. 

4. What are the characteristics of contemporary Indian Society? Mention them.    

5. State the problems of Contemporary Indian Society and discuss its remedies. 

6. State the problems of Contemporary Indian Society. 

7. Clarify the importance of National Integration. 

8. State the importance of National Integration. 

9. Giving the meaning of National Integration, clarify its importance.  

10. Stating the challenges against National Integration, mention the role of a teacher to 

remove them. 

UNIT-2 
 

1. Describe the main features of Indian Constitution. 
2. Mention the fundamental duties of Civilian. 
3. What is value?  State its types. 
4. Discuss the Fundamental Rights of Indian Civilian. 
5. What is democracy? Give the list of activities to promote (maintain) democracy in school. 
6. Give the definition of Democracy 
7. When was Indian Constitution Implemented? 
8. Clarify the Importance of Value Education. 

 9.  “ Value Education is necessary for Nations Development” – Explain this statement  

 

Unit 3 

     1. Mention the opinions of Kothari commission regarding the language education. 
     2. What is three language formula? 
     3. Note down the problems created due to language policy suggested by Kothari commission. 
    4. Mention the remedies of the problems created due to language policy suggested by Kothari 

commission. 
    5. ‘There are disparities of language education at primary & secondary level in various states 

of India’- Discuss 
    6. What are the lacking points of present teacher education programme as per the 

recommendations provided by Rammurti committee. 



    7. Note down the recommendations of Rammurti committee for achieving the aim of universal 
primary education. 

    8. Explain the Internship model of Preparing trained teachers. 
    9. Mention the recommendations of Rammurti committee for secondary school teachers 

training.           
   10. State the recommendations of Rammurti committee regarding Teacher’s profession. 
   11. Note down the recommendations of National Education Policy of 1986. 
   12. Mention the provisions of deprived class made by Gujarat Government. 
   13.  Mention the constitutional provisions made for deprived class. 
   14. Define the deprived class and mention its meaning.  
UNIT-4 

1. What is the need for girl child education? In said context give importance of “Praveshotsav”. 
2. What is “Praveshotsav” ? state its objectives and importance. 
3. What is the role of teacher and the principal in the “Praveshotsav”? 
4. Explain in detail the planning and iimplementation process of “Praveshotsav”? 
5. Explain the meaning and objectives of “Gunotsav”? 
6. What is “Gunotsav”? state its importance. 
7. What is the role of teacher and the principal in the “Gunotsav”? 
8. What are the parameters to be checked for “Gunotsav”? State its objective. 
9. What do you understand by “Sarva Shiksha Abhiyan”?  
10. What are the major activities of “Sarva Shiksha Abhiyan”? 
11. What is “Sarva Shiksha Abhiyan”? Give its structure and importance. 
12. Give brief introduction about “Mid Day Meal Project” and state its objectives? 
13. Give the structure of “Mid Day Meal Project” and state its requirement in your oven words? 
14. Give the benefits and limitation of “Mid Day Meal Project”. 
15. The objectives of “Mid Day Meal Project” is prais worthy yet it has not achieved the kind of 

success it deserves. “Do you agree? Give reasons. 
16. State the objectives and importance of  teachers training. 
17. What is the requirement of teachers training ? state the ways to make the training more 

effective. 
18. Give the benefits and limitations of teachers training. 
19. Give full form of “BISAG” and its area of application. 
20. Give the detailed structure of “BISAG”. 
21. State the objectives of “BISAG” and its area of application. 
22.  How is “BISAG” helpful in training the teachers? 

 
 
 
 
 

 


