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DSL  - 03 :- ËþoLk MkkrníÞ, Ä{oþk† yLku ÔÞkðnkrhf  ÔÞkfhý 

DSL  - 04 :- MktMf]ík fkÔÞ rððu[Lk yLku økwshkíkLkwt MktMf]ík MkkrníÞ 

«ËkLk 

  yøkíÞLke Mkq[Lkkyku 

 rðãkÚkeoykuyu ÃkkuíkkLkk ÃkkXÞ¢{kuLkk MðkæÞkÞfkÞkuo yÇÞkMkfuLÿ/ÞwrLkðŠMkxeLke 

 ðuçk-MkkEx ÃkhÚke {u¤ððkLkk hnuþu. 

 Mkºkktík Ãkheûkk ykÃkðk {kxu MðkæÞkÞ fkÞo hsw fhðk VhSÞkík Au. MðkæÞkÞ fkÞo 

s{k fhkðu÷ Lknª nkuÞ, íkku Ãkheûkk Vku{o Mðefkhðk{kt ykðþu Lknª. 

 íkiÞkh fhu÷ MðkæÞkÞfkÞkouo yÇÞkMkfuLÿ Ãkh s{k fhkððkLke AuÕ÷e Œkhe¾ 

30/12/2016 Au. yk Œkhe¾ …Ae rðãkÚkeoyku îkhk {kuf÷kðu÷ MðkæÞkÞfkÞkuo 

Mðefkhðk{kt ykðþu ™ne. 

 s{k fhkðu÷ MðkæÞkÞfkÞkuoLke ÃknkU[ yÇÞkMkfuLÿ ÃkhÚke ÷uðe VhSÞkík Au. 

 rðãkÚkeoykuyu r™ÞŒ Mk{Þ {ÞkoËk{kt MðkæÞkÞfkÞkuo yÇÞkMkfuLÿ …h s{k 

fhkððk Œu{s {qÕÞktf™ ÚkÞk ƒkË {qÕÞktf™ …ºkf MkkÚkuLkk MðkæÞkÞfkÞkuo yÇÞkMk 

fuLÿ …hÚke yð~Þ Ãkhík ÷uðk.  

 rzÃ÷ku{k yÇÞkMk¢{{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 50 {kfoMk  sYhe Au.. 
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MkºkeÞfkÞo {kxu ykð~Þf Mkq[™kyku 

r«Þ rðãkÚkeo r{ºkku 

ËqhðŒeo rþûký{kt yÇÞkMk {kxu Ëhuf yÇÞkMk¢{{kt …kXÞ¢{ ËeX MðkæÞkÞfkÞkuo hsq fhðk VhSÞkŒ Au.  

yk Þwr™ðrMkoxe{kt ð»ko 2008 MkwÄe™k …úðuþkÚkeoyku {kxu B.A./B.Com ™k …úÚk{ ð»ko, ƒeò ð»ko Œu{s ºkeò 

ð»ko™k Œ{k{ yÇÞkMk¢{/…kXÞ¢{{kt [kh fuúrzx™k …kXÞ¢{{kt ƒu y™u ykX ¢urzx™k …kXÞ¢{{kt ºký 

MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh fhðk™ku r™Þ{ nŒku. yufuzu{ef Ã÷k™et„ ƒkìz™e (A.P.B.BktsqheÚke) yku„ü-2009 Úke 

…kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf MðkæÞkÞfkÞo hsq fhðk™e ™ðe …ØrŒ þY ÚkÞu÷ Au. ŒuÚke yk…™u …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf 

MðkæÞkÞfkÞo su yÇÞkMk fuLÿ …hÚke {uékððk™k nkuÞ y™u Œu™u r™rùŒ ÚkÞu÷ AuÕ÷e Œkhe¾{kt Mð-yæÞÞ™™k 

ykÄkhu ŒiÞkhe fhe, …kuŒk™k yÇÞkMk fuLÿ …h s{k fhkððk™k hnuþu. Ëhuf MðkæÞkÞfkÞo {kxu 100 „wý r™rùŒ 

Au. su{kt …kMk Úkðk {kxu 36 „wý sYhe Au. …rhýk{{kt Œu™ku ¼khktf 30% Au. 

yk MkºkeÞfkÞo™ku {wÏÞ WËTu~Þ …heûkk {kxu™e …qðo ŒiÞkhe Au. MkºkeÞfkÞo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™wt 

{k¤¾wt …heûkk™k …ú&™…ºkku suðwt nkuÞ Au. «&™ku™k sðkƒ{kt yÇÞkMk Mkk{„úe™wt …w™hkðŒo™ fhðk™wt ™Úke nkuŒwwt. 

Œ{u ðkt[™Úke su þeÏÞk Aku, su Mk{ßÞk Aku, Œu …kuŒk™e Çkk»kk{kt ÷¾ðk™wt nkuÞ Au. suÚke Œ{u MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh 

fhðk™e fk{„ehe „t¼ehŒkÚke fhþku. Œ{khu …kXÞ¢{™k MðkæÞkÞfkÞkuo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™k sðkƒ 

Õk¾Œk …nu÷k «Úk{ …k™k W…h ™e[u {wsƒ™e {krnŒe ÷¾ðe sYhe Au. 

sðkçk {kxu fuð¤(Võík) Vq÷MfuÃk fkøk¤Lkku s WÃkÞkuøk fhku yLku íku fkøk¤kuLku ÔÞðÂMÚkík çkktÄðk 

Ëhu sðkçkLkk Ãknu÷k «&™ MktÏÞk ykð~Þf (VhrsÞkík) ÷¾ku. 

MðnMíkkûkh {kt sðkçk ÷¾ku. 

LkkUÄ :- Mkºkktík Ãkheûkk ykÃkíkk Ãknu÷k MðkæÞkÞfkÞkuo s{k fhkððk VhrsÞkík Au. 

yLÞÚkk (Lkrníkh) Ãkheûkk ykÃkðk{kt ykðþu Lknª. 

 

™kutÄýe ™tƒh:-     

       …qÁt ™k{ :-         

       Mkh™k{wt :-           

       {kuƒkR÷ ™t :-       

       Œkhe¾ :-            

yÇÞkMk¢{ :-        

…kXÞ¢{ :-             

MðkæÞkÞ MktÏÞk:-      

y{u RåAeyu Aeyu fu Œ{u Ëhuf MkºkeÞfkÞo y÷„ y÷„ [ku…zk{kt MktwËh Çkk»kk{kt W…h Ëþkoðu÷ {wsƒ™e 

{krnŒe MkkÚku AuÕ÷e Œkhe¾ …nu÷k yÇÞkMk fuLÿ …h {kuf÷e yk…þku. 

 sq™k rðãkÚkeoyku (2008 MkwÄe™k) {kxu sq™e …æÄrŒ™k MðkæÞkÞfkÞkuo Þwr™ðŠMkxe™e ðuƒMkkRx …h 

W…ÕkçÄ Au. su æÞk™u ÷uðwt. 

                þw¼uåAk Mkn 
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 

…kXÞ¢{ fkuz :- DSL-01 :- MktMf]ík¼k»kk : MðYÃk yLku Ãkrh[Þ 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- DSL-01/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 

yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :-30/12/2016    (fw÷ „wý:-100) 

પ્રશ્ન ૧: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૫૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  .(z_xz=$_) 
૧. વષંકૃત બાાન  ંએક બાયીમ બાા તયીકે મલૂમાકંન કયી તેના રયલતતનળીર ષલરૂને વભજાલ.  

૨. ચંતતં્ર, રશતદેળ અને  નીતતળતકભાથંી તભને વદં એલા કઈ ૧૦ સ બાતત-મ ક્તકન ય ત્તિ 

અને ળબ્દાથત વશીત અન લાદ રાખ. 

૩. ભશાકતલ શ દ્રક્ના જીલન અને વભમ અંગ ેપ્રાપ્ત ભારશતી આી તેની કૃતતન  ંકથાનક લર્તલ.  

૪. ભશાકતલ જગન્નાથના જીલન અને કલન ય તલષતતૃ નોંધ રખ.  
પ્રશ્ન ૨: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૦૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (2×15=30) 

૧. ઉચ્ચાયર્ અને ષથાન અન વાય મજંનના પ્રકાય વભજાલ.  

૨. આજ્ઞાથત અને તલદ્યથતન પ્રમગ ક્યાયે થામ છે? ઉદાશયર્ વશીત વભજાલ.  

૩. ભશાકતલ ફાર્ની કૃતતન વકં્ષિપ્ત કથાવાય રખ.    

૪. “त्रयो दण्डी प्रबन्धाश्च”  કથનના આધાયે દંડીની કૃતતઓન રયચમ આ.   

પ્રશ્ન ૩: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૪૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (h×Ãk=10) 

૧. વષંકૃત બાા વાભાન્મ રકની ફરચારઈ બાા શતી તેવ  ંળેના યથી કશી ળકામ? ઉદાશયર્ વશીત    

    વભજાલ.  

૨. “रे रे चातक सावधान मनसा ....” સ બાતતની કં્ક્તઓ રૂ્ત કયી તેની ય ત્તિ અને ળબ્દાથત વશીત 

અન લાદ રાખ.  

૩. મ ક્તકની માખ્મા આ.  

૪. કઈ એક ઇકાયાતં સ્ત્રીક્ષરિંગ ળબ્દના તલબક્ક્ત રૂ ગ જયાતી અન લાદ વાથે રાખ.  

પ્રશ્ન ૪  નીચેનામાાંથી કોઈ પણ દસ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.     (2×10=20) 

૧. વષંકૃત બાાભા ંધાત  ઓના દવ ગર્ ૈકી ચથા ગર્ન  ંનાભ ______ અને તેન તલકયર્ પ્રત્મમ 
_______ છે.  

૨. વષંકૃત બાાભા ંષલયની વખં્મા _______ અન ેમજંનની વખં્મા ________ છે.  
૩. વષંકૃત બાા ભાટે વષંકૃત નાભન વો પ્રથભ પ્રમગ ______ ભા ંથમ શલાન  ંભનામ છે જે _______ 

દ્વાયા ______ વાથે કયલાભા ંઆલેરા લાતાતરાના ંવદંબતભા ંછે.  
૪. અશટાધ્મામીના ંકતાત ________અને તનર કતના ંકતાત _________ છે.  
૫. “भारं न बाधतत” લાક્યભા ંિતતય ક્ત ળબ્દ _________ છે. તે ળબ્દન  ંવાચ  ંષલરૂ ______ છે.  
૬. વષંકૃત ળબ્દ ‘पऩत’ृ  ભાટે જભતન બાાભા ં____________ અન ેરેટીન બાાભા ં__________ ળબ્દ 

જલા ભે છે.  



4 
 

७. કઈ ર્ એક ળબ્દભા ંએકાદ ષલય, મજંન કે અિયન ર થામ તે _______ કશલેામ અને ષલય, 
મજંન કે લર્તની વાડરા ફદરીને _______ કશલેામ.  

८. ભશાકતલ કારીદાવની કૃતતઓ ૈકી ____________ અને ____________ ને ાચં ભશાકામભા ંષથાન 
ભળય  ંછે.  

૯. બાવના ઉદમન કથા ય આધારયત નાટક _____ અને ______ છે.  
૧૦. “मचृ्छकटिकम”्  ___________ પ્રકાયન  ંરૂક છે.  
૧૧ યત્નાલરીના કતાત ______ છે. આ નારટકાભા ંક ર ______________ અંક છે.  
૧૨. ભશાકતલ બાયલીએ  _____ અને ભશાકતલ ભાઘ ે_______ કૃતતની  યચના કયી.   
__________________________________________________________________ 

zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 

…kXÞ¢{ fkuz :- DSL-02:- «rþ»x MktMf]ík MkkrníÞLkku Ãkrh[Þ 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- DSL-02/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 

yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :-30/12/2016            (fw÷ „wý:-100) 

પ્રશ્ન ૧: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૫૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (z_xz=$_)  

1. લૈરદક અને લેદિય લૈરદક કથાઓ તલ ેરયચમાત્ભક નોંધ રખ.  

2. રશતદેળન રયચમ આી તેન  ંતલમલષત  અને ષલરૂ લર્તલ. 

3. આેર ળબ્દભમાતદાભા ંઅથલતલેદન  ંયવદળતન કયાલ. 

4. લેદાગં વારશત્મન તલષતતૃ રયચમ આ.  
પ્રશ્ન ૨: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૦૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (2×15=30)  

1. જૈન કથાઓન રયચમ આ. 

2. ચંતતં્રભા ંાચંેમ તતં્રભા ંકમા ફધાત્ભક તલમ કેન્દ્રષથાને યશરેા છે? ઉદાશયર્ વશીત ષશટ 

કય. 

3. તળલવકંલ સકૂ્ત ળબ્દાથત અને અન લાદ વશીત રખ.  

4. વાભ ળબ્દન અથત અને માખ્માઓ આી વાભલેદ વરંશતાન  ંફાહ્ય ષલરૂ લર્તલ.  

પ્રશ્ન ૩: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૪૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (h×Ãk=10) 

1. મજ લેદ ળબ્દભા ંયશરે ‘यजुस’् ળબ્દની તલતલધ માખ્માઓ આ.  

2. ऋग्वेद ભા ંજલા ભતા ઉભા અરકંાયના કઈ ાચં ઉદાશયર્ આ.  

3. રોરકક કથાના પ્રકાય જર્ાલ.  

4. ‘ससहंासनद्वात्त्रसंिका’  ન ટૂંકભા ંરયચમ આ.  

પ્રશ્ન ૪  નીચેનામાાંથી કોઈ પણ દસ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.     (2×10=20) 

1. છદંફદ્ધ ભતં્રને _______ અને ગીતીરૂ ભતં્રને ________ કશલેામ છે.  
2. ऋग्वेदન  ંતલબાજન ફય તલબાગભા ંથમેલ  ંછે.______________ અને __________. 
3. ઋગ્લેદના ૭ભા અશટકભા ં_______ અધ્મામ, ______ લગત અને ______ ભતં્ર છે.  
4.  ર ળસકૂ્તના ંઋત ________ છે અને રશયણ્મગબત સકૂ્તના ંઋત _____ છે. 
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5. વલેંદના મ ખ્મ ફય તલબાગના નાભ ______ અને ________ છે.  
6. મજ લેદની ફ ેયંયાઓ __________ અને ________ ના ંનાભે જાર્ીતી છે.   
7. તૈતિયીમ ઉતનદન પ્રથભ તલબાગ _______ છે, જેભા ં_______ અન લાક છે.  
8. બગલાન બ દ્ધના ંલૂતજીલન અને તેભના લતતભાન જીલનને રગતી કથાઓન ે______ અને 

_______ કથાઓ કશ ેછે.  
9. ભનશય એલી યાભકથા –યાભામર્ રખલાન  ંતનલેદન _______ એ __________ને કય ું.  
10. બ્ર શાત્કાથાને આધાયે ભેરા વાયવિંે ૈકી કાવભીયભા ંયચામેર ફ ેવાયવિંે ________ અને 

____________ છે.  
11. રશતદેળના ંચાય તલબાગ છે. તભત્રરાબ, તભત્રબેદ, ____________ અન ે__________.  
12. ભરશરાયપ્મ નગયભા ં___________ નાભે યાજાના ત્રર્ મખૂત  ત્રને યાજનીતતન  ંજ્ઞાન આલા 

_________ નાભના બ્રાહ્મર્ ેફીડ  ંઝડપ્ય .ં  
 

_____________________________________________________________ 

 

zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 

…kXÞ¢{ fkuz :- DSL-03:- ËþoLk MkkrníÞ, Ä{oþk† yLku ÔÞkðnkrhf  ÔÞkfhý 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- DSL-03/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 

yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :-30/12/2016          (fw÷ „wý:-100) 

પ્રશ્ન ૧: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૫૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (z_xz=$_) 

1. લૈળેતકદળતનન રયચમ આી તેના પ્રતતશઠાક આચામતન રયચમ આ અને લૈળેતકસ ત્રની 

ટીકા યંયા ય નોંધ રાખ.  

2. આક્ષતક અને નાક્ષતક દળતન કમા કમા છે? તેભન બેદ વભજાલી મગદળતનન રયચમ આ.  

3. વભાવના ંપ્રકાય જર્ાલી અમમીબાલ વભાવ અને તત્ ર  વભાવ ઉદાશયર્ વશીત વભજાલ.  

4. મજંનવતંધ અન ેતલવગતવતંધ ઉદાશયર્ આીને લર્તલ.  

પ્રશ્ન ૨: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૦૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (2×15=30)  

1. મગ દળતનન તવદ્ધાતં લર્તલ  

2. ળકંયાચામતન રયચમ આી તેભના તવદ્ધાતં અને ળાકંયદળતનના પ્રભાર્ વારશત્મ તલે નોંધ રખ.  

3. ષલયવધંીભા ંગ ર્વતંધ, વદૃ્ધદ્ધવતંધ અને यण ्વતંધ ઉદાશયર્ વશીત વભજાલ.  

4. તલદ્યથત અને શતે્લથત કૃદંતના ંપ્રમગ ઉદાશયર્ આીને ષશટ કય.  



6 
 

5.  

પ્રશ્ન ૩: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૪૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (h×Ãk=10)  

1. માજ્ઞલલક્યષમતૃતના ંયચનાકા અંગે તલદ્વાનન  ંભત લૈતલધ્મ ટૂંકભા ંલર્તલ.  

2. બાયતીમ આશ્રભમલષથાન ટૂંકભા ંરયચમ આ.  

3. વતી વપ્તભી પ્રમગ દૂય કયલાની યીત ઉદાશયર્ આીને વભજાલ.  

4. ોન: ન્માથતક રિમાદન ઉમગ ક્યાયે અને કેલી યીતે થામ છે? ઉદાશયર્ વાથે વભજાલ.  

પ્રશ્ન ૪  નીચેનામાાંથી કોઈ પણ દસ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.     (2×10=20) 

1. “यावज्जीवेत्सखु ंजीवेत ्| ऋणं कृत्वा घतृ ंपऩबेत ्||” આ તવદ્ધાતં _________ દળતનન છે.  

તેના પ્રલતતક આચામત _________ છે.  

2. ગોતભ બ દ્ધને જેન વાિાત્કાય થમ ટે ચાય આમતવત્મના નાભ આ. 

3. જૈનદળતન અન વાય નમના ંમ ખ્મ ફ ેપ્રકાય ______ અને ___________ છે. 

4. ન્મામ સતૂ્રભા ં_____ અધ્મામ, _________ આદ્ધિક  અને ૫૩૩ ______ છે.  

5. અથતળાસ્ત્રભા ં ક ર _____ અતધકયર્, _______ અધ્મામ અને _____ વરક છે.  

6. લૈળેતક અન વાય કામતન નાળ થતા ંતે કામતન  ંન યશવે  ,ં તે ________ અને કામત ઉત્ન્ન થામ તે 

શરેા કાયર્ભા ંકામતન  ંયશવે   ંતે _________ છે.  

7. ર ાલતાયની યચના ઈ.વ.______ની આવાવ _______ દ્વાયા થઇ શલાન  ંભનામ છે.  

8. તજંક્ષરએ તાના ગ્રથંભા ંસ ફધ ળૈરીભા ં________ન  ંખડંન અને ________ન  ંભડંન કય ું છે.  

9. વફંધંકભતૂકૃદંતન ઉમગ કયી લાક્ય પયી રખ:  भक्त: मन्न्दरं गच्छतत, ईश्वरं भजतत च | 

10. રૂ ઓખાલ: प्रत्यऺीभवतत, कारयतत  

11.  વતંધ જડ: १. तत ्+ ऱीन: , २. महान ्+ छेद: ३. तत ्+ मात्रम ् ४. वाक् + दान  

12. વભાવ ઓખાલ: चक्रऩाणण:, आहारतनद्राभयम,् ऩञ्चरात्रम,् नीऱोत्ऩऱम ् 

 

__________________________________________________________ 
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 

…kXÞ¢{ fkuz :- DSL-04:- MktMf]ík fkÔÞ rððu[Lk yLku økwshkíkLkwt MktMf]ík 

MkkrníÞ «ËkLk MkºkeÞfkÞo fkuz :- DSL-03/AST-01/TMA/2015 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 

yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :-30/12/2016   (fw÷ „wý:-100) 

પ્રશ્ન ૧: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૫૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (z_xz=$_) 

1. આચામત ભમ્ભટ, શભેચદં્રાચામત અને બજના ંભતે કામના પ્રમજન કમા છે? વતલષતય વભજાલ.  

2. કામળાસ્ત્રના ંઘટકતત્લ ય તલષતતૃ નોંધ રખ.  

3. ષલાતતં્ર્મિયકાભા ંયચામેરા આધ તનક વષંકૃત વારશત્મ ય રયચમાત્ભક નોંધ રાખ.  

4. વરકંીકાભા ંયચામેરા નાટયવારશત્મન રયચમ આ.  

પ્રશ્ન ૨: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૧૦૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (2×15=30)   

1. િીમાકલ અને કામારકંાયન ટૂંકભા ંરયચમ આ.  

2. દંડી, લાભન અને આચામત ભમ્ભટે આેરી કામની તલબાલના ષશટ કય.   

3. ફે પ્રતવદ્ધ ગ જૉય ભશાકતલઓન તથા તેભની કૃતતઓન ટૂંકભા ંરયચમ આ. 

4. આચામત યાભચદં્રસયૂીના ંરૂકન રયચમ આ.  

પ્રશ્ન ૩: નીચેનામાાંથી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના આશરે ૪૦૦ શબ્દોમાાં ઉત્તર આપો.  (h×Ãk=10)   

1. યચનાત્ભકકાભા ંથઇ ગમરે આરકંારયક ૈકી કઈ ર્ ાચં આરકંારયક, તેભના ગ્રથં નાભ અને 

વભમ જર્ાલ.  

2. વારશત્મપ્રકાયને આધાયે કામના પ્રકાય જર્ાલ.  

3. “પ્રબ દ્ધયોશીર્મે” અને “દૂતાગંદ” નાટકન ટૂંકભા ંરયચમ આ.  

4. પ્રા.ડૉ. યાજેન્દ્ર નાર્ાલટીની કૃતતન રયચમ આ.  

પ્રશ્ન ૪  નીચેનામાાંથી કોઈ પણ દસ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.     (2×10=20)  

1. જભતન દાળતતનક કાન્ટ દ્વાયા વોન્દમત તલમક ત્રર્ ગ્રથં _____,_____ અને _____ છે.  

2.  ભશાકતલ ભાઘ ેતળશ ારલધ ભશાકામભા ંયભર્ીમતાના ષલરૂ તલે શ  ંકહ્  ંછે? વષંકૃતભા ંરખ.  

3. “वाग्वैदग््यप्रधानेऽपऩ रस एवात्र जीपवतम ्|”  ભશાકતલ ______ એ આ લચન એભના ‘વાશીત્મદતર્’ 

ગ્રથંભા ં______ ભાથંી ઉદ્ધતૃ કય ું.   
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4. रसप्राणो टह नाट्यपवधध: | અને  रसा: ऩुनरात्मा िरीरापवभाावका: | આ ભત અન િભે ________ અને 

_________ના ંછે.  

5. આરકંારયક યાજળેખયે તાના ગ્રથં _________ ની યચના ઈ.વ._________ભા ંકયી.  

6. “काव्याऱङ्कारसारसंग्रह:”ની યચના _____ એ ઈ.વ. _____ ભા ંકયી.  

7. પ્રા. શ્રી ગોયીપ્રવાદ ઝારાના ંત્રર્ રૂક ___________,__________ અને _________ છે.  

8. પ્રા.ડૉ. લાસ દેલ ાઠકની આકાળલાર્ી દ્વાયા પ્રવારયત ફય દીઘતગીત નારટકાઓ _______ અને 

_______ છે.  

9. પ્રા. ઋતયાજ અક્ગ્નશત્રીના ંઈ.વ. ૧૯૯૪ અને ૧૯૯૭ ભા ંપ્રગટ થમેર ફે કામવગં્રશ અન િભે 

_____ અન ે_______ છે.  

10. યાભકૃશર્ શયખજી ળાસ્ત્રીના ંફે ભટા કામના નાભ આ.  

11. ળતાનદં મ નીએ તાના ગ ર  વશજાનદંષલાભીના ં _______ ગ્રથંન વષંકૃત અન લાદ કયી તાના 

_________ ગ્રથંના ચથા પ્રકયર્ભા ંગ્રથંષથ કમો શલાન  ંઈતતશાવકાય ભાને છે.  

12. ગ જયાતના દેલળકંય  યરશતે _______ તલમક ________ ગ્રથં યચ્મ.  

 

 


