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                                           શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
                                  એભ.એ. ાટટ- ૧  

                                      ગજુયાતી   
 

                          પ્રશ્નત્ર -૧૦૧   પ્રવળષ્ટ કૃવતઓ  
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ગજુયાતી વાહશત્મની દ્ય અને ગદ્યની કૃવતઓ અને તેના રક્ષણથી વલદ્યાથી જ્ઞાત 
થળ.ે 
 
એક્ભ : ૧  પ્રવળષ્ટ કૃવતઓની વલબાલના,વ્માખ્મા અને રાક્ષણણકતાઓ 
એક્ભ :૨   દનુાં સ્લરૂ- રક્ષણ  
            ભીયાાંના દ-વાં.કે.કા.ળાસ્ત્રી,આદળટ પ્રકા.  

  એક્ભ :૩   નલરકથાનુાં સ્લરૂ- રક્ષણ  
              કયણઘરે-નાંદળાંકય   
  એકભ :૪   નાટકનુાં સ્લરૂ- રક્ષણ 
              યાઈન લટત-યભણબાઈ નીરકાંઠ,આદળટ પ્રકા. 
 
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 
ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ બાગ : ૧ થી ૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૧ થી ૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
ભધ્મકારીન વાહશત્મ સ્લરૂ-ભાંજુરાર ભજમદુાય  
ગજુયાતી નલરકથા –યઘલુીય ચોધયી 
યભણબાઈ નીરકાંઠ-યવતરાર ફયીવાગય,વાહશત્મ અકાદભી,હદલ્શી  
 
 
 
 



                                શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                     એભ.એ. ાટટ- ૧  

                                        ગજુયાતી   
                        પ્રશ્નત્ર -૧૦૨  બાયતીમ વાહશત્મ ભીભાાંવા  
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: બાયતીમ વાહશત્મના વવદ્ાાંતથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 
એક્ભ : ૧ યવ પ્રહિમા ,બયતનુાં યવસતુ્ર ,રલ્રટ,ળાંકુક,બટ્ટ નામક અને અણબનલ ગપુ્તની 
યવ વલમક વલચાયણા  
            વાધાયણીકયણ,યવપ્રવતતીના વલઘ્ન  
એક્ભ :૨   ધ્લવન વાંપ્રદામ, ધ્લવનનુાં સ્લરૂ,આનાંદલધટન ન ધ્લવનવલચાય, ધ્લવનના પ્રકાય  
એક્ભ :૩   લિક્ક્ત વાંપ્રદામ, લિક્ક્તની વલબાલના,બાભશ,દાંડી અને કુાંતકની વલચાયણા 
એકભ :૪   જગન્નાથન યભણીમતાન વવદ્ાાંત  
 

 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 
અણબનલ ગપુ્તન યવ વલચાય અને ફીજા રેખ –નગીનદાવ ાયેખ  
કાવ્મવલચાય,અન.ુનગીનદાવ ાયેખ 
ધ્લવન-યભેળ શકુર  
ધ્લન્મારક- ડરયયામ ભાાંકડ 
બાયતીમ કાવ્મવવદ્ાાંત-જમાંત કઠાયી  
યવ વવદ્ાાંત : એક હયચમ –પ્રભદકુભાય ટેર 
યવ અને ધ્લવન - નગીનદાવ ાયેખ 
વાહશત્મના વવદ્ાાંત- નગીનદાવ ાયેખ 
 
 
 



                               શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી    
                                    એભ.એ. ાટટ- ૧  

                                       ગજુયાતી   
                      પ્રશ્નત્ર -૧૦૩  અનઆુધવુનક  ગજુયાતી વાહશત્મ  
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે  
શતે ુ: અનઆુધવુનક  ગજુયાતી વાહશત્મથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 

એક્ભ :૧ અનઆુધવુનક  વાહશત્મની વલબાલના  
          આધવુનકતા અને અનઆુધવુનક  વાહશત્મ લચ્ચેન વાંફાંધ 
          ગજુયાતી અનઆુધવુનક  વાહશત્મના લરણ અને નોંધાત્ર વલળે  
એક્ભ:૨  લીનેળ અંતાણીની લાતાટઓ [લાતાટ વલળે-વલનેળ અંતાણી,વાં.ભણણરાર શ.ટેર, 
         અરૂણદમ પ્રકાળન ] 
એક્ભ:૩ વૈયાંધ્રી-વલનદ જળી,પ્રફાંધ કાવ્મ,[પ્રલીણ પ્રકાળન,યાજકટ] 
એક્ભ:૪ ફાંને કૃવતઓની ટૂાંકી નોંધ  
 
 
 
 
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 
અનઆુધવુનકતા લાદ –ચાંદ્રકાન્ત ટીલાા,બાબાઈ ટેર 
આધવુનકત્તય વાહશત્મ-વાં.સધુા વનયાંજન ાંડયા,ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી 
એક શત લીનેળ-લીનેળ અંતાણી[આત્ભકથા],આય.આય.ળેઠ પ્રકા. 
ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૧ થી ૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
 
            



                             શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                   એભ.એ. ાટટ- ૧  

                                      ગજુયાતી   
                        પ્રશ્નત્ર -૧૦૪  વાહશત્મ સ્લરૂ : વૉનેટ  
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વૉનેટ વાહશત્મ સ્લરૂથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 

એક્ભ :૧ અ વાહશત્મ સ્લરૂની વલબાલના  
          ફ વાહશત્મ સ્લરૂના રક્ષણ  
એક્ભ :૨ અ વાહશત્મ સ્લરૂના ઉદબલની ીહઠકા  
          ફ વાહશત્મ સ્લરૂની  વલકાવયેખા 
          ક વાાંપ્રત ક્સ્થવત  
એક્ભ :૩ આણાાં વૉનેટ-વાં.ચન્દ્રળાંકય બટ્ટ ,આદળટ પ્રકા.[અભ્માવ િભ ભાટે વનમત કયેરા 
વૉનેટની માદી આ વાથે વાભેર છે] 
એક્ભ :૪ કૃવતરક્ષી ટૂાંકી નોંધ  
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 
આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ-ઇણરમાવ આખરી,સયુણબ બ્લર.આણાંદ 
વૉનેટ-વલનદ જળી,પ્રલીણ પ્રકાળન,યાજકટ  
ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૨,૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
સ્લરૂવવન્નધાન-વાં.સભુન ળાશ,ાર્શ્ટ પ્રકાળન 
 
અભ્માવ િભ ભાટે વનમત કયેરા વૉનેટની માદી :  
ફલાંત યામ  ઠાકય : બણકાયા,પ્રેભની ઉા,લાટની એક સુાંદય વાાંજ 
કાન્ત : ઉશાય  
નયવવશયાલ હદલેહટમા : લીણાનુાં અનયુણન  



યાભનાયામણ વલ.ાઠક : છેલ્્ુાં દળટન,અબેદ  
સનુ્દયભ : [વત્રમવૂતિ]ગાાંધી,અશ થૃ્લી ભૈમા ! 
ઉભાળાંકય જળી : જઠયાક્નન,યડ ન મજુ મતૃ્યનુે !,યહ્યા લો તેભાાં,બરે શ ૃાંગ ઊંચા 
કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી : બયતી,અયફી યણ  
પ્રશરાદ ાયેખ : વલદામ,લાત  
શહયશ્ર્લન્દ્ર બટ્ટ : જઈળ આ હ્રદમ બીતય,તુાં વાયવથ,તુાં જ યાંત  
યાજેન્દ્ર ળાશ : આયષુ્મના અલળેે : ઘયબણી,પ્રલેળ,સ્લજનની સ્મવૃતભાાં,હયલતટન 
વનયાંજન બગત : આધવુનક અયણ્મ,કરાફા ય સમૂાટસ્ત  
ફારમકુુાંદ દલે : જૂનુાં ઘય ખારી કયતાાં  
ઉળનવ : લાલી ફા આલી ,હુાં જાણુાં,વદૃ્પ્રીવત 
જમાંત ાઠક : લતન થી વલદામ થતાાં,લો છી લતનભાાં,બીનુાં વભમલન  
સયેુળ દરાર : રીરા તાયી  
ભાધલ યાભાનજુ : તભે આવ્માાં કને  
જગદીળ જળી : ફીજી ખેે,લભ લનભાાં,શલે ત  
બગલતી કુભાય ળભાટ : તરુવીણટ,વતકૃાંઠે,પયીથી  
યભેળ ાયેખ : પ્રથભ યાવત્ર  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૧  

                                       ગજુયાતી   
 

                       પ્રશ્નત્ર -૧૦૫ ગજુયાતી વાહશત્મ વલલેચન  
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ગજુયાતી વાહશત્મ વલલેચન અને વલલેચન ગ્રાંથથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 

એક્ભ :૧ ગજુયાતી વાહશત્મ વલલેચન : પ્રેયણાસ્ત્રત અને ઘડતયનાાં હયફ  
          જસ્વ,ઊભી,ણચત્તક્ષબ,અનકુયણ અને કલ્ના [નભટદ ,નલરયાભ,યભણબાઈ 
નીરકાંઠ અને આનાંદળાંકય ધ્રલુને અનરુક્ષીને ] 
એક્ભ :૨ વલચાય પ્રાધાન્મ,જીલન દળટન [ફ.ક.ઠાકય,યાભનાયામણ ાઠકને અનરુક્ષીને ] 
એક્ભ :૩ બાા,ળૈરી,રૂયચના,વાંિભણ [ઉભાળાંકય જળી,સયેુળ જીને અનરુક્ષીને]  
એક્ભ :૪ અરાંકાય,કલ્ન,પ્રતીક,યુાકલ્નની વલબાલના અને ગજુયાતી વાહશત્મ વલલેચન 
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 
આણુાં વલલેચન વાહશત્મ-શીયાફશને ાઠક  
ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૧,૨,૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
ગજુયાતી વાહશત્મ વલલેચન-જમાંત કઠાયી  
વલલેચનના વલવલધ અણબગભ-વાં.વલનામક યાલર,ભનશય ભદી 
વલલેચનની ભવૂભકા-પ્રભદકુભાય ટેર  
વાહશત્મભીભાાંવા-ફશચેયબાઈ ટેર  
સધુાયક યગુનુાં વાહશત્મ વલલેચન-વાં.યાજેળ ાંડયા,ાર્શ્ટ પ્રકા. 
 
 
 
 



                               શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૧  

                                       ગજુયાતી   
                                પ્રશ્નત્ર -૧૦૬ વેવભનાય 
 
વનમભ : દયેક વલદ્યાથીએ એક રઘ ુળધ વનફાંધ તૈમાય કયલાન યશળેે.  
          આ રઘ ુળધ વનફાંધ ૬૦ થી ૭૦ ાનાાંની ભમાટદાભાાં શલ જઈએ. 
          વનફાંધ ભોણરક શલ જરૂયી છે. 
          રઘળુધ વનફાંધ ટાઈ કયેર ,સ્ામયર ફાઇહડિંગ વાથે યીક્ષા ણૂટ થમે યજૂ   
કયલાન યશળેે. 
 
 
                                    અથલા  
                       પ્રશ્નત્ર -૧૦૬ ગજુયાતી આત્ભકથા  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ગજુયાતી વાહશત્મના આત્ભવતૃ્તાાંતથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 
એક્ભ :૧ આત્ભકથાનુાં સ્લરૂ,રક્ષણ  
         આત્ભકથાન ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ઉદબલ અને વલકાવ 
એક્ભ :૨ ભાયી શકીકત-નભટદ, નભટદ યગુાલતટ ટ્રસ્ટ પ્રકાળન  
એક્ભ :૩ મકુ્ક્ત વતૃ્તાાંત-હશભાાંળી ળેરત,અરૂણદમ પ્રકાળન  
એક્ભ :૪ કૃવત આધાહયત ટૂાંકી નોંધ   
 

વાંદબટ ગ્રાંથ : 
આત્ભકથા સ્લરૂ-યવવરા કહડમા 
આત્ભકથા સ્લરૂ-વતીળ વ્માવ,અરુણદમ પ્રકા. 
ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૧,૨,૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
આણાાં વાહશત્મ સ્લરૂ-ઇણરમાવ આખરી,સયુણબ બ્લર.આણાંદ 



                               શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                     એભ.એ. ાટટ- ૨ 

                                         ગજુયાતી   
                             પ્રશ્નત્ર : ૨૦૧ પ્રવળષ્ટ કૃવતઓ 
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ગજુયાતી પ્રવળષ્ટ વાહશત્મથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 
નીચેની કૃવતઓને અનરુક્ષીને : 
એક્ભ ૧ : ચ ૂાંટેરી કવલતા-સુાંદયભ,વાં.ચાંદ્રકાન્ત ળેઠ,ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી  
   કાવ્મ માદી  : કડલાાં કાયેરાાં ,ત્રણ ાડળી ,બદુ્નાાં ચુ,ભાનલી ભાનલ ,ધ્રલુ દ ક્યશી 
?,ફાન પટગ્રાપ ,હુાં ત છૂાં ,એક વલાયે ,શાંકાયી જા ,નમુાં,વલયાટની ગરી ,કણ ?,તે યમ્મ 
યાત્રે ,,તને ભેં,ઘણ ઉઠાલ,૧૩-૭ ની રકર,ફણક્ષવ,ભળમાાં,ભેયે વમા !,ષુ્ થૈ આલીળ,પ્રભ ુ
દેજ,ફાંધાઈ ગયુાં [કુર ૨૨ કાવ્મ] 
એક્ભ ૨ : પ્રવળષ્ટ નલણરકાઓ-બાગ : ૧ -વાં.યઘલુીય ચોધયી,અરુણદમ પ્રકા. 
એક્ભ ૩ : વયઠ,તાયાાં લશતેાાં ાણી-ઝલેયચાંદ ભેઘાણી,ગરૂ્જય પ્રકા. 
એક્ભ ૪ : કૃવત આધાહયત ટૂાંકી નોંધ  
 

 
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 

ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૧,૨,૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ : બાગ ૩-૪,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
ભેઘાણી વલલેચના વાંદશ-વાં.જમાંત કઠાયી, ગરૂ્જય પ્રકા. 
 
 

 



                               શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                     એભ.એ. ાટટ- ૨ 

                                        ગજુયાતી   
                          પ્રશ્નત્ર : ૨૦૨ ાર્શ્ાત્મ વાહશત્મભીભાાંવા   
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ાર્શ્ાત્મ વાહશત્મના વવદ્ાાંતથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 
એક્ભ : ૧ અ પ્રેટની કા વલચાયણા  
           ફ એહયસ્ટટરની ટે્રજેડીની વલબાલના  
એક્ભ : ૨ અ રોંજાઈનવની બવ્મતાની વલબાલના 
           ફ લર્ૌટઝલથટન કવલતા વલચાય  
એક્ભ : ૩ અ કરયીજન કલ્ના વલચાય 
           ફ ભેથ્યુટ આનોલ્ડન  કવલતા વલચાય 
એક્ભ :૪  ટી.એવ.એણરમટન  કવલતા વલચાય 
           યાંયા અન ેલમૈહકતક પ્રવતબા ,કરાની નીલૈમહકતકતા ,કવલતાના ત્રણ 
સયૂ,લસ્તગુત વશવફાંધન વવદ્ાાંત 
 

 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : એહયસ્ટટરનુાં કાવ્મળાસ્ત્ર-અવનરુદ્ બ્રહ્મબટ્ટ  
              ાર્શ્ાત્મ વાહશત્મ વલલચેનનાાં વવદ્ાાંત-ફશચેયબાઈ ટેર  
              ક્શ્ર્લભનુાં વાહશત્મ વલલેચન-વળયી ાંચાર  
              પ્રેટ અન ેએહયસ્ટટરની કાવ્મવલચાયણા- જમાંત કઠાયી  
              પ્રેટનુાં વાહશત્મળાસ્ત્ર-અ.ના.દેળાાંડે  
              વાહશત્મ વલલચેન- ફશચેયબાઈ ટેર 

 
 



                                શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                     એભ.એ. ાટટ- ૨ 

                                         ગજુયાતી   
                       પ્રશ્નત્ર : ૨૦૩  બાા વવદ્ાાંત અને વ્મલશાય   
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી બાાનાાં વવદ્ાાંત,વલકાવ, બાાભાાં થમેરા બાાલૈજ્ઞાવનકના કામટન હયચમ 
ભેલળે. 
 
એક્ભ :૧ અ બાાવલજ્ઞાનની વલવલધ ળાખાઓન હયચમ ,એન અન્મ વલદ્યાળાખાઓ 
વાથેન વાંફાંધ  
            ફ બાાઓનુાં આનલુાંવળક અને સ્લરૂવનષ્ઠ લગીકયણ  
એક્ભ :૨ ધ્લવન ળાસ્ત્ર :ધ્લવન ,લાણચકધ્લવન,ધ્લવનઘટક,અક્ષય અને વાંધ્મક્ષય ,સ્લય અને 
અધટસ્લય,ભભટયત્લ અને ભશાપ્રાણત્લ,વાનનુાવવક સ્લય અને નાવવકમ વ્માંજન  
એક્ભ:૩ રૂળાસ્ત્ર :રૂઘટક ,રૂઘટકનાાં પ્રકાય ,મકુત અને વનફદ્ 
વાભગ્રીઘટક,કામટઘટક,અંગવાધક ઘટક,દવાધક ઘટક 
એક્ભ: ૪ અ લાકમ વલચાય : દિભ દવાંલાદ ,વાદુાં,વાંયકુત અને વાંકુર લાક્ય , 
લાક્યરૂાાંતય  
           ફ પ્રાચીન બાયતીમ આમટથી ભધ્મભ બાયતીમ આમટ સધુીના મખુ્મ ધ્લવન 
હયલતટન અને વ્માકયણગત હયલતટન વાથેન વલકાવિભ  
           ક અભ્રાંળથી ગજુયાતી સધુીના મખુ્મ ધ્લવનહયલતટન અને વ્માકયણગત 
હયલતટન વાથેન વલકાવિભ  
 
વાંદબટ ગ્રાંથ :  
              ગજુયાતી બાાનુાં ધ્લવનસ્લરૂ અને ધ્લવનહયલતટન-પ્રફધ ાંહડત  
              ગજુયાતી બાાનુાં વ્માકયણ-મગેન્દ્ર વ્માવ  
              ગજુયાતી લાકમ વલચાય-અયવલિંદ બાંડાયી  
              બાા હયચમ અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ- જમાંત કઠાયી 



                                શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                     એભ.એ. ાટટ- ૨ 

                                         ગજુયાતી   
               પ્રશ્નત્ર : ૨૦૪  વાહશત્મભાાં ભાનલીમ મલૂ્મ : નાયી ચેતના  
 
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ભાનલીમ મલૂ્મ વાહશત્મભાાં ળલદફદ્ થામ એને વભજલાની સઝૂ આ અભ્માવથી 
વલદ્યાથીઓ ભેલળે. 
  
એક્ભ :૧ નાયીલાદી વાહશત્મ અને વાહશત્મભાાં નાયીચેતના 
          ગજુયાતી વાહશત્મભાાં નાયીચેતનાના આરેખન : વલશાંગાલરકન 

  એક્ભ :૨ ફત્રીવ તૂીની લેદના-ઇરા આયફ ભશતેા  
  એક્ભ :૩ ળતરૂા-વાં.ળયીપા લીજીલાા ,ગરૂ્જય પ્રકા. [વાંદગીની લાતાટઓ :ભા ને 
ખે,ખીચડી,આ ઘેય ેરે ઘેય,બણકાય,વાહયકા વિંજયસ્થા,ચચયાટ,ફાયુાં,ળક્ક્તાત,કૂરડી, 
થી,ળફલત,આઢ,અણબનાંદન,મકુતા] 
  એક્ભ :૪ કૃવત આધાહયત ટૂાંકી નોંધ 
 
 
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : આધવુનકત્તય વાહશત્મ-વાં.સધુા વનયાંજન ાંડયા,ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી 
              નાયીલાદ : નુ વલિચાયણા -વાં.યાંજના શયીળ,અન્મ,ગરૂ્જય પ્રકા. 

            નાયીલાદી વલળેાાંક,યફ,જુરાઇ,૧૯૯૦  
            વાહશત્મભાાં નાયીચતેના-વાં.કલ્ના ળાશ 
               

   
 
 



                               શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                     એભ.એ. ાટટ- ૨ 

                                         ગજુયાતી   
                       પ્રશ્નત્ર : ૨૦૫ ગજુયાતી  વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લ  
દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથીઓ ગજુયાતી  વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લની ભવૂભકા અને તેના પ્રદાનની ભાહશતી 
ભેલળે. 
  

  એક્ભ :૧ ભાધ્મભ,રક ભાધ્મભ  
            વમશૂ ભાધ્મભની વલબાલના,રક્ષણ ,પ્રબાલ  
  એક્ભ :૨ સધુાયક યગુ અને ાંહડત યગુનુાં વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લ 
            સધુાયક યગુ : દાાંહડમ,બદુ્ધદ્પ્રકાળ,ગજુયાત ળાાત્ર,ગજુયાતી,વત્મપ્રકાળ  
            ાંહડત યગુ : વપ્રમાંલદા-સદુળટન,લવાંત,જ્ઞાનસધુા  
  એક્ભ :૩ ગાાંધીયગુનુાં વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લ  
            લીવભી વદી,પ્રસ્થાન,કોમદુી-ભાનવી,કુભાય,વાંસ્કૃવત  
  એક્ભ :૪ આધવુનક વાભવમક : ણક્ષવતજ,યે,કૃવત,વાંજ્ઞા 
            આજના વાભવમક : યફ,એતદ,ળલદસષૃ્ટી,પાફટવ ગજુયાતી વબા,વભી,ેકવલતા  
  
 

        

વાંદબટ ગ્રાંથ : ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ : ૧,૨,૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
              ત્રકાયત્લના પ્રલાશ-વલષ્ણ ુાંડયા   
              વાંદબટ  - જમાંત કઠાયી 
              વાભવમકની સષૃ્ટી-વાં.માવીન દરાર  
              વાહશત્મ અને વમશૂ ભાધ્મભ –પ્રીવત ળાશ,ાર્શ્ટ પ્રકા. 
              વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લ-હકળય વ્માવ,ાર્શ્ટ પ્રકા. 
              વાહશત્ત્મક વાભવમક : યાંયા અને પ્રબાલ -વાં.શવવત ભશતેા,યન્નાદે 
              ગજુયાતી વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લ : પ્રલાશ અને પ્રમગ-વલનામક જાદલ  

 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૨   
                                       ગજુયાતી   
                                પ્રશ્નત્ર -૨૦૬ વેવભનાય 
 
વનમભ : દયેક વલદ્યાથીએ એક રઘ ુળધ વનફાંધ તૈમાય કયલાન યશળેે.  
          આ રઘ ુળધ વનફાંધ ૬૦ થી ૭૦ ાનાાંની ભમાટદાભાાં શલ જઈએ. 
          વનફાંધ ભોણરક શલ જરૂયી છે. 
          રઘળુધ વનફાંધ ટાઈ કયેર ,સ્ામયર ફાઇહડિંગ વાથે યીક્ષા ણૂટ થમે યજૂ   
કયલાન યશળેે. 
 
 
                                    અથલા  
                       પ્રશ્નત્ર -૨૦૬ રઘનુલર અધ્મમન  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ગજુયાતી વાહશત્મના પ્રલાશ અને વર્જનથી વલદ્યાથી હયણચત થળ.ે 
 
એક્ભ :૧ રઘનુલરનુાં સ્લરૂ –રક્ષણ  
          ગજુયાતી રઘનુલરન ઇવતશાવ અને વલકાવ 
એક્ભ :૨ લાભણાાં-ન્નારાર ટેર  
એક્ભ :૩ વાંસ્કાય-ય.ુઆય.અનાંતમવુતિ,અન.ુશવમખુ દલે  
એક્ભ :૪ આંધી ગરી-ધીરૂફશને ટેર  
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : ગજુયાતી કથાવલર્શ્ –ફાબ ુદાલરયુા 
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ, બાગ :૩,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
              ન્નારાર ટેર-યઘલુીય ચોધયી  
              રઘનુલર વલભળટ-નયેળ લેદ  
              રઘનુલર : સ્લરૂ અને વલકાવ-વાં.ભપત ઓઝા  



                             શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૩   
                                       ગજુયાતી   
                     પ્રશ્નત્ર -૩૦૧ ગ્રાંથકાય ન હયચમ : ળાભ  

 
  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  

એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી ભધ્મકારીન વાહશત્મથી અને એના પ્રલાશથી હયણચત થળ.ે 
 
એક્ભ :૧ વર્જકને ઘડનાયા હયફ  
એક્ભ :૨ વર્જકના વભગ્ર રક્ષી વાહશત્મન હયચમ  
એક્ભ :૩ વર્જકની ભશત્લની યચનાઓન અભ્માવ : ભદન ભશના,નાંદફત્રીવી  
એક્ભ :૪ વર્જકની ળક્ક્તને સ્ષ્ટ કયતાાં પ્રશ્નન અભ્માવ  
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ-બાગ : ૧,૨, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ : ૧, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
              ભધ્મ કારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ-અનાંતયામ યાલ 
              
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૩   
                                       ગજુયાતી   
            પ્રશ્નત્ર -૩૦૨ ગજુયાતી  બાા વલચાય અને વલવનમગી બાાવલજ્ઞાન  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: બાા વાંદબટભાાં થમેરા બાાલૈજ્ઞાવનક ના કામોની વભજ તથા બાાનાાં વલવલધ 
અણબગભન હયચમ  વલદ્યાથીને થળે. 
 
 
એક્ભ :૧ ગજુયાતી  બાાભાાં બાાલૈજ્ઞાવનકએ કયેરા પ્રદાનની વભગ્ર રૂયેખા  
એક્ભ :૨  ૧-નયવવિંશ યાલ   ૨-ટી.એન.દલે  ૩- પ્રફધ ાંહડતનાાં રાક્ષણણક પ્રદાન 
એક્ભ :૩  ૧-શહયલલ્રબ બામાણી  ૨- મગેન્દ્ર વ્માવ  ૩- ઊભી દેવાઇનાાં રાક્ષણણક 
પ્રદાન 
           વલવનમગી બાાવલજ્ઞાનનાાં કામટકે્ષત્રન વાભાન્મ હયચમ 
એક્ભ :૪ અ વાભાત્જક બાાવલજ્ઞાન 
          ફ ભનબાા વલજ્ઞાન 
 
 

  વાંદબટ ગ્રાંથ : વાંયચના અને વાંયચન –સભુન ળાશ  
                વાભાત્જક બાાવલજ્ઞાન- મગેન્દ્ર વ્માવ   
                ળરૈી અન ેસ્લરૂ-ઉભાળાંકય જળી  
                બાા,વભાજ અને વાહશત્મ- મગેન્દ્ર વ્માવ   
                વાહશત્મ વાંજ્ઞાકળ-જમાંત ગાડીત       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૩   
                                       ગજુયાતી   
                           પ્રશ્નત્ર -૩૦3 તરુનાત્ભક વાહશત્મ  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: તરુનાત્ભક વાહશત્મ નુાં ભશત્લ વલદ્યાથી વભજે. 
 

એક્ભ :૧ અ  તરુનાત્ભક વાહશત્મ : વાંજ્ઞા અને સ્લરૂ  
          ફ  તરુનાત્ભક વાહશત્મનુાં ભશત્લ,પ્રમજન  
          ક  તરુનાત્ભક વાહશત્મભાાં અનલુાદની ભવૂભકા  
એક્ભ :૨ અ તરુનાત્ભક વાહશત્મનુાં કામટક્ષેત્ર 
          ફ વલર્શ્વાહશત્મ : વાંજ્ઞા અને સ્લરૂ 
એક્ભ :૩ તરુનાત્ભક વાહશત્મન પ્રબાલ : 
          અ યલીન્દ્રનાથ ટાગયન ગજુયાતી વાહશત્મ ય પ્રબાલ  
          ફ વાંસ્કૃત વલચાયધાયાન ગજુયાતી વલલેચન ય પ્રબાલ  
          ક વર્શ્ભની વલચાયધાયાન આધવુનક ગજુયાતી કવલતા અને વલલેચન ય પ્રબાલ  
એક્ભ :૪ વળભાનાાં ફૂર-ધીરુફશને ટેર અને ગશૃદાશ-ળયતચાંદ્ર ચટ્ટાધ્મામની કૃવતઓન  
તરુનાત્ભક અભ્માવ  
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ : ૨,૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
              તરુનાત્ભક વાહશત્મ- ધીરુ યીખ  
              તરુનાત્ભક વાહશત્મ- પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  
              તરુનાત્ભક વાહશત્મની હદળાભાાં –અવર્શ્ન દેવાઇ  
              તરુનાત્ભક વાહશત્મ : બાયતીમ વાંદબટ-ચૈતન્મ દેવાઇ 
 
 
 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૩   
                                       ગજુયાતી   
                         પ્રશ્નત્ર -૩૦૪  વાહશત્મ સ્લરૂ : દ્ય 

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ગજુયાતી દ્ય યચનાઓનાાં વલવલધ સ્લરૂથી વલદ્યાથી વજ્જ થામ. 
 
એક્ભ :૧ યાવ વાહશત્મ સ્લરૂની વલબાલના,રક્ષણ  
એક્ભ :૨ બયતેર્શ્ય ફાહુફરી યાવ-ળાણરબદ્ર સહૂય ,વાં.ફલાંત જાની  
એક્ભ :૩ ખાંડકાવ્મ સ્લરૂની વલબાલના,રક્ષણ 
એક્ભ :૪ ગજુયાતી શ્રેષ્ઠ ખાંડકાવ્મ-વાં.ણચન ુભદી  
અભ્માવિભભાાં વભાવલષ્ટ ખાંડકાવ્મ : 
        લવાંતવલજમ,ચિલાક વભથનુ-કાન્ત,ણચત્ર વલરન-નયવવિંશયાલ,ગ્રાભભાતા-કરાી, 
એબરલા-દા.ખ.ૂફટાદકય,છેલ્રી જૂા –પ્રશરાદ ાયેખ ,ફાહુક- ણચન ુભદી ,વળખાંડી-
વલનદ જળી ,તકુાયાભનુાંસ્લગાટયશણ-યા.વલ.ાઠક,જટાયુાં-
વવતાાંશમુળશ્ર્લન્દ્ર,અર્શ્ત્થાભાનીસ્લાગતક્ક્ત- 
નણરન યાલ,અંતઘડીએ અજાવભર-શવમખુ ાઠક  
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : આધવુનક ગજુયાતી કવલતા પ્રલાશ-જમાંત ાઠક  
              આધવુનક ગજુયાતી કવલતાભાાં બાા કભટ –વતીળ વ્માવ  
              કવલતાની વભજ-શભે ાંત દેવાઇ  
              કાવ્મ પ્રત્મક્ષ –ચાંદ્રકાન્ત ળેઠ  
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ : ૨,૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
              ળરૈી અન ેસ્લરૂ-ઉભાળાંકય જળી  
              સ્લરૂ વાંવન્નધાન -વાં.સભુન ળાશ  
              ખાંડકાવ્મ સ્લરૂ- જમદેલ શકુર,અરુણદમ પ્રકા.  
              ખાંડકાવ્મ : સ્લરૂ અને વલકાવ- ણચન ુભદી 



               
                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૩   
                                       ગજુયાતી   
                             પ્રશ્નત્ર -૩૦૫   રકવાહશત્મ  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી વળષ્ટ વાહશત્મની વાથે રકવાહશત્મન હયચમ કેલે. 
 

એક્ભ :૧ અ રકવલદ્યાવલજ્ઞાનની વલબાલના  
          ફ રક લાઙ્ગભમ-વાંજ્ઞા અને સ્લરૂ  
એક્ભ :૨ અ રકવાહશત્મ અને અણબજાત વાહશત્મ લચ્ચેન બેદ  
          ફ રકવાહશત્મનુાં લગીકયણ  
          ક રકવાહશત્મનાાં રક્ષણ  
એક્ભ :૩ રકગીત : યહઢમાી યાત-વાં.ઝલેયચાંદ ભેઘાણી  
          અ રકગીતની વલબાલના, સ્લરૂ અને રકગીતની વલળેતા  
          ફ રકગીતનુાં લગીકયણ  
          ક રકગીતભાાં કા-વોન્દમટ 
એક્ભ :૪ રકવાહશત્મનાાં વાંળધન-વાંાદનની વભસ્માઓ  
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : ળલદન વદાગય-કનબુાઈ જાની 
              રક લાઙ્ગભમ- કનબુાઈ જાની 
              રકવાહશત્મ બાગ :૧-૨-ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
              રકવાહશત્મ : વલબાલના અને પ્રકાય-શસ ુમાણજ્ઞક  
              ગજુયાતી રકવલદ્યા- શસ ુમાણજ્ઞક 
              ગજુયાતી રકવાહશત્મ- શસ ુમાણજ્ઞક 
              રકગીત : તત્લ અને તાંત્ર –વાં.ફલાંત જાની  
              ગજુયાતી રકગીત-ખડીદાવ યભાય  
              શેંડ લાત ભાાંડીએ-ળાાંવતરાર આચામટ  



 
                               શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૩   
                                       ગજુયાતી   
                                પ્રશ્નત્ર -૩૦૬ વેવભનાય 
 
વનમભ : દયેક વલદ્યાથીએ એક રઘ ુળધવનફાંધ તૈમાય કયલાન યશળેે.  
          આ રઘ ુળધ વનફાંધ ૬૦ થી ૭૦ ાનાાંની ભમાટદાભાાં શલ જઈએ. 
          વનફાંધ ભોણરક શલ જરૂયી છે. 
          રઘળુધ વનફાંધ ટાઈ કયેર ,સ્ામયર ફાઇહડિંગ વાથે યીક્ષા ણૂટ થમે યજૂ   
કયલાન યશળેે. 

 
                                      અથલા  
                     પ્રશ્નત્ર -૩૦૬ ગજુયાતી શાસ્મ વાહશત્મ  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી વળષ્ટ વાહશત્મનાાં એક ભશત્લનાાં ડાલથી હયણચત થામ. 
 

એક્ભ :૧ શાસ્મવનફાંધની રાક્ષણણકતાઓ,વ્માંગ,ઉશાવ,ઠેકડી,અવતળમક્ક્ત લ.  
એક્ભ :૨ ગજુયાતી શાસ્મ વાહશત્મના ભશત્લનાાં વર્જકન હયચમ  
          આજનુાં ગજુયાતી શાસ્મવાહશત્મ 
એક્ભ:૩ અલાચીન ગજુયાતી શાસ્મયચનાઓ-વાં.યવતરાર ફયીવાગય ,પ્રકા.વાહશત્મ 
અકાદભી,હદલ્શી  
એક્ભ:૪ કૃવત આધાહયત ટૂાંકી નોંધ  

 

વાંદબટ ગ્રાંથ : ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ :૨,૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
               વલનદ વલભળટ-વલનદ બટ્ટ,ગરૂ્જય પ્રકા. 
               શાસ્મ યાભળટ-નયત્તભ લાાંદ,આદળટ પ્રકા. 
               યભણબાઈ નીરકાંઠ ગ્રાંથાલરી-૩,વાં.યભેળ શકુર,ગજુ.વા.અકાદભી  
               ગજુયાતી શાસ્મવાહશત્મ : ગઈ કાર અને આજ -વાં.યાજેન્દ્ર જળી,ગરૂ્જય પ્રકા. 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૪    
                                       ગજુયાતી   
           પ્રશ્નત્ર -૪૦૧ ગ્રાંથકાયન હયચમ : ઉળનવ(નટલયરાર કુફેયદાવ ાંડયા) 

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી બાા વાહશત્મનાાં ઉત્તભ વર્જક્ન હયચમ કેલે. 
 
એક્ભ :૧ વર્જકને ઘડનાયાાં હયફ  
એક્ભ :૨ વર્જકના વભગ્ર વાહશત્મન હયચમ 
એક્ભ :૩ વર્જકની ભશત્લની યચનાઓન અભ્માવ:ઉળનવનાાં શ્રેષ્ઠ કાવ્મ-વાં.ભપત 
ઓઝા,આદળટ પ્રકા. અને વદ્દભાતાન ખાાંચ(સ્ભયણ કથા)નાાં વલળે વાંદબટભાાં  
એક્ભ :૪ વર્જકની વર્જક ળક્ક્તને સ્ષ્ટ કયતા પ્રશ્નન અભ્માવ  
 
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : ઉળનવ : વર્જક અને વલલેચક-યભણ વની, 
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ :૨,૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
              ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ : બાગ : ૪,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૪    
                                       ગજુયાતી   
                   પ્રશ્નત્ર -૪૦૨ કળવલજ્ઞાન અને ઇવતશાવ રેખન  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી કળ અને ઇવતશાવની યચના પ્રહિમાથી તથા તેના વલવલધ પ્રકાયથી 
હયણચત થામ. 
 
એક્ભ :૧ અ કળ એટરે શુાં? વલબાલના અને ગજુયાતી વાહશત્મના વભગ્ર કળન હયચમ  
          ફ કળવનભાટણની પ્રહિમાની વદૈ્ાાંવતક વભજ  
એક્ભ :૨ અ કળભાાં ઉમગભાાં રેલાનાયી વાભગ્રીની વાંદગીની પ્રહિમા 
          ફ કળની એકરૂતા ભાટે શુાં કયામ ? 
          ક ગજુયાતી વાહશત્મભાાં થમેરા નોંધાત્ર કળન વલગતે હયચમ,ઉમણગતા  
એક્ભ :૩ અ વાહશત્ત્મક ઇવતશાવરેખનની વલબાલના અને ગજુયાતી વાહશત્મનાાં વભગ્ર 
ઇવતશાવ ગ્રાંથન હયચમ 
           ફ ઇવતશાવના પ્રકાય  
           ક વાહશત્ત્મક ઇવતશાવ અન ેઅન્મ ઇવતશાવ 
એક્ભ :૪  અ ભધ્મકારીન વાહશત્મન ઇવતશાવ  
           ફ અલાટચીન વાહશત્મન ઇવતશાવ 
           ક સણૂચની ઉમણગતા,ગજુયાતી વાહશત્મનાાં સણૂચગ્રાંથન હયચમ 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : અધીત-૧૭ -વાં.ઉા ઉાધ્મામ,અન્મ,વલ.ગરૂ્જય  
              ઇવતશાવની વલબાલના-આય.એન.ભશતેા  
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ :૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
              વલલચેન થી –વળયી ાંચાર,વાંલાદ પ્રકા. 
              વાહશત્મના ઇવતશાવની અણબધાયણા-ચાંદ્રકાન્ત ટીલાા  
 
 



                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૪    
                                       ગજુયાતી   
                           પ્રશ્નત્ર -૪૦૩  બાયતીમ વાહશત્મ  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી બાયતીમ વાહશત્મ વાંજ્ઞા ની વભજ ભેલળે અને ઉત્તભ બાયતીમ વાહશત્મથી 
હયણચત થળે.  
 

  એક્ભ :૧ બાયતીમ વાહશત્મ : વાંજ્ઞા અને વલબાલનાન તફક્કા પ્રભાણે અભ્માવ  
  એક્ભ :૨ અણબજ્ઞાન ળાકુાંતર –કવલ કાણરદાવ  
  એક્ભ:૩ એક ભેરી ચાદય[નલરકથા]-યાજેન્દ્રવવિંશ ફેદી ,અન.ુભશન દાાંડીકય ,અરૂણદમ 
પ્રકા. 
  એક્ભ :૪ વતયાડે ફૂટી કૂાં [નાટક]-ભશળે એરકુાંચલાય,રૂાાં.યલીન્દ્ર ાયેખ,વાંલાદ પ્રકા. 
 
 

વાંદબટ ગ્રાંથ : અધનુા-બાબાઈ ટેર  
              ભશાકવલ કાણરદાવ-ગોતભ ટેર,ડીલાઇન બ્લર. 
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ :૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
              યચનાલરી-ચાંદ્રકાન્ત ટીલાા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૪    
                                       ગજુયાતી   
                       પ્રશ્નત્ર -૪૦૪  વાહશત્મ અને કાભીભાાંવા  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: વલદ્યાથી વાહશત્મ કાના સ્લરૂ વાથે અન્મ કાઓન હયચમ કેલળે.  
 
એક્ભ :૧ ૧ કાભીભાાંવા સ્લરૂ,કામટક્ષેત્ર,ઉદબલ અને વલકાવ  
          ૨ કાની વલબાલના  
          ૩ રણરતકાઓ લચ્ચેના આંતયવાંફાંધ  
          ૪ પ્રસ્તવુતકયણની કાઓ  
          ૫ લાણણજમની કાઓ 
એક્ભ :૨ ક કા અને વાહશત્મ         
          ખ કાવર્જનભાાં પ્રયેણા ,અનભુવૂત,અનકુયણ અને રૂનુાં સ્થાન  
એક્ભ :૩ ક વર્જન અને બાલનની વભસ્માઓ  
          ખ કાના આસ્લાદ અન ેઅથટઘટનના પ્રશ્ન  
એક્ભ :૪ કાના સ્લરૂ વાંદબે પ્રસ્તતુ કૃવતન અભ્માવ : અંગત –યાલજી ટેર  
 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : કા એટરે શુાં ?-ટલ્સ્તમ 
              ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ :૨,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
              વાહશત્મ વલલચેનના વવદ્ાાંત –નગીનદાવ ાયેખ  
 
 
 
 
 



 
                              શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૪    
                                       ગજુયાતી   
                 પ્રશ્નત્ર -૪૦૫  અનલુાદ વલજ્ઞાન અને અહઠત યચનાઓ  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્ લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: ભાતબૃાા વવલામની અન્મ બાાભાાં વલદ્યાથી વજ્જ થળે ,અન્મ બાાની કૃવતઓના 
અનલુાદથી હયણચત થળે. 

 
એક્ભ :૧ અ અનલુાદનુાં સ્લરૂ અને વ્માખ્માઓ  
          ફ અનલુાદની આલશ્મકતા અને ઉમણગતા  
એક્ભ :૨ અ અનલુાદકની વજ્જતા  
          ફ અનલુાદના પ્રકાય  
          ક અનલુાદની ભમાટદાઓ  
          ખ અનલુાદ વલજ્ઞાન,કા કે કોળલ્મ ? 
એક્ભ :૩ અનલુાદ કાન વલવનમગ  
          વાહશત્ત્મક અનલુાદભાાંથી હશિંદી,અંગે્રજી,વાંસ્કૃત યચનાઓન ગજુયાતીભાાં અનલુાદ  
એક્ભ :૪ જેણે રાશય નથી જયુાં એ જન્મ્મ જ નથી-અવગય લજાશત ,અન.ુળયીપા લીજી 
લાા (ગરૂ્જય પ્રકા.) 
 
વાંદબટ ગ્રાંથ : અનલુાદ કા-અન.ુનલનીત ભદ્રાવી  
              અનલુાદવલજ્ઞાન-ભશનબાઈ ટેર  
              અનલુાદ : વવદ્ાાંત અને વભીક્ષા-વાં.યભણ વની  
              અનલુાદની વભસ્માઓ : એક વાંગષ્ષ્ઠ- વાં.ભશનબાઈ ટેર  
              વનલદેન-અવનરા દરાર  
              નીયક્ષીય વલલકે –નગીનદાવ ાયેખ,વાં. ભશનબાઈ ટેર  
              વાહશત્ત્મક અનલુાદ-વાં.કીવતિદા ળાશ  
         



                             શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી     
                                    એભ.એ. ાટટ- ૪    
                                       ગજુયાતી   
                              પ્રશ્નત્ર -૪૦૬, વેવભનાય  
 
રઘ ુળધવનફાંધ ભાટેના વનમભ આ વાથે જડેરા છે.  
          દયેક વલદ્યાથીએ એક રઘ ુળધ વનફાંધ તૈમાય કયલાન યશળેે.  
          આ રઘ ુળધ વનફાંધ ૬૦ થી ૭૦ ાનાાંની ભમાટદાભાાં શલ જઈએ. 
          વનફાંધ ભોણરક શલ જરૂયી છે. 
          રઘળુધ વનફાંધ ટાઈ કયેર ,સ્ામયર ફાઇહડિંગ વાથે યીક્ષા ણૂટ થમે યજૂ   
કયલાન યશળેે. 
 
                                      અથલા  
                           પ્રશ્નત્ર -૪૦૬,પ્રલાવ વાહશત્મ  

  દયેક એક્ભ ૧૪ ભાકટન યશળેે  
એક પ્રશ્ન શતેરુક્ષી-વલકલ્લા યશળેે.આ પ્રશ્ન દયેક એક્ભભાાંથી  છૂલાન યશળે.ે 
શતે ુ: પ્રલાવ વાહશત્મથી વલદ્યાથી વજ્જ થળ,ેપ્રલાવ વાહશત્મની કૃવતઓથી હયણચત થળે. 
 
એક્ભ :૧ અ પ્રલાવ વાહશત્મના સ્લરૂ-રક્ષણ 
          ફ ગજુયાતી પ્રલાવ વાહશત્મનાાં ભશત્લના ડાલ,વલકાવિભ  
એક્ભ :૨ વલહદળા-બાબાઈ ટેર  
એક્ભ :૩ માવત્રક-પ્રફધકુભાય વાન્માર,અન.ુસજુ્ઞા ળાશ,ગજુ.વાહશત્મ હયદ  
એક્ભ :૪ અરગાયી યખડટ્ટી-યવવક ઝલેયી,નલબાયત પ્રકા. 

 
વાંદબટ ગ્રાંથ : 
           ગજુયાતી વાહશત્મકળ,બાગ :૨,૩, ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
           ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ-બાગ :૩ થી ૭,ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ. 
 
         


