
શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૩ ગજુયાતી  

કય વી.વી-૨૦૧  
 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

વાહશત્મ સ્લરૂન અભ્માવ : ટૂાંકી લાતાા  

કૃવત : ગજુયાતી લાતાાસષૃ્ટટ, વાંાદક - ફાલ ુદાલરયુા,ઉત્ર ટેર  

૩+૧= ૪ વ્માખ્માન Credit : 4 

શતે ુ: વલદ્યાથી અલાાચીન ટૂાંકીલાતાાના સ્લરૂની જાણકાયી ભેલળે. 
 

એકભ ૧.          ૧૪ ગણુ  

 (અ)  ટૂાંકીલાતાાની વલબાલના         

 (ફ)  ટૂાંકીલાતાાનાાં વ્મલાતાક રક્ષણ  

 (ક)  ગજુયાતીભાાં ટૂાંકીલાતાાન  pNŸEJ અને વલકાવ  

 

એકભ ૨. કૃવતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. કૃવતરક્ષી ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. કૃવતરક્ષી ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  ટૂાંકીલાતાા અને ગજુયાતી ટૂાંકીલાતાા - જમાંત કઠાયી  
(૨)  ટૂાંકીલાતાા : વલજમ ળાસ્ત્રી  
(૩)  ટૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વાહશત્મ - જમાંત ાઠક, યભેળ શકુ્ર   
(૪)  ટૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વળલ્ - ઈશ્વયરાર દલે  
(૫)  ટૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વલકાવ - નલીન ભદી  
(૬)  આ6F\ વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.ઇલરમાવ આખરી     

(૭)  લાતાા વલળે - યઘલુીય ચોધયી  
(૮)  નલી ટૂાંકીલાતાાની કાભીભાાંવા - હકળય જાદલ  
(૯)  નલી લાતાા - વાંાદક - યાધેશ્માભ ળભાા  
(૧૦) ભધ્મકારીન - અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.બયતકુભાય ઠાકય  
 
 
 
 
 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૩ ગજુયાતી  

કય વી.વી.૨૦૨  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

ગ્રાંથકાયન અભ્માવ  

લચન ુભદી : (૧) લચન ુભદીનાાં ઉત્તભ કાવ્મ, વાં:વલનામક યાલર  
    (૨) લચન ુભદીના પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ વાં: વતીળ વ્માવ  

શતે ુ: વલદ્યાથી એક પ્રવથતમળ વજૉકના વ્મક્ક્તત્લ અને લા¢ Ÿભમથી હયલચત થળે  

 

એકભ ૧.   વજૉકના જન્ભ-વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનને રગતા   ૧૪ ગણુ 

        વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન   

   
 

એકભ ૨.  પ્રથભ કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. ફીજી  કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન      ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. પ્રથભ કૃવતની ટૂાંકનોંધ       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. ફીજી કૃવતની ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  કાવ્મનુાં વકૃ્ષ (લચન ુભદીની કવલતા વભીક્ષાના અભ્માવરેખ) વાં.વતીળ વ્માવ,વલનામક યાલર  
(૨)  ાાંચ એકાાંકીકાય - ડૉ. ઇલરમાવ આખરી     
(૩)  આ6F\ વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.ઇલરમાવ આખરી     

(૪)  ભધ્મકારીન - અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ. બયતકુભાય ઠાકય 

(૫)  લચન ુભદીનુાં નાટમ વાહશત્મ - ડૉ. બયત કાનાફાય  
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૩ ગજુયાતી  

કય - ૨૦૩  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ બાગ - ૧  
૩+૧= ૪ વ્માખ્માન Credit : 4 

શતે ુ: વલદ્યાથી ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મથી હયલચત થળે અને એના વલવલધ પ્રલાશથી લાકેપ થળે   
 

એકભ ૧.            ૧૪ ગણુ 

(અ)  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મની મખુ્મ-મખુ્મ રાક્ષલણકતાઓ     
 (ફ)  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મને ઘડનાયાાં યાજકીમ તેભજ વાાંસ્કૃવતક  

      હયફ 
  

એકભ ૨.  પ્રા UŸ નયવવિંશ યગુના જૈન અને જૈનેતય વજૉકનુાં વાહશત્મ-   ૧૪ ગણુ 

 ભશÀલની કૃવતઓ         

 

એકભ ૩. નયવવિંશ, ભીયાાં, બારણની વાહશત્મવેલા     ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪.          ૧૪ ગણુ 

 (અ)  યાવ-પાગ,ુ પ્રફાંધ - સ્લરૂના વજૉક અને જે-તે સ્લરૂની  

              એક-એક કૃવતન વાંલક્ષપ્ત હયચમ  
 (ફ)  ભધ્મકારનુાં ગદ્યવાહશત્મ  

 (ક)  ભધ્મકારીન કલવમત્રીઓ  

 

એકભ ૫. વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન (ઉયના ચાયેમ એકભ ય આધાહયત)  ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ (ભધ્મકારીન) - અનાંતયામ યાલર  
(૨)  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ : બાગ ૧- ૨, પ્ર. ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
(૩)  ગજુયાતી વાહશત્મકળ- બાગ:૧ પ્ર. ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ     
(૪)  ગજુયાતી વાહશત્મની રૂયેખા (ભધ્મકારીન) - ધીરુબાઈ ઠાકય  
(૫)  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ - ડૉ.યભેળ એચ.વત્રલેદી  
(૬)  ભધ્મકારીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ચાંદ્રકાાંત ભશતેા, ભાંજુરાર ભજમદુાય  

(૭)  ભધ્મકારીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ. બયતકુભાય ઠાકય   
 
 
 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૩ ગજુયાતી  

ઈરેહકટ Ÿલ - ૨૦૧  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

વાહશત્મ સ્લરૂન અભ્માવ : ટૂાંકી લાતાા  

કૃવત : ગજુયાતી લાતાાસષૃ્ટટ, વાંાદક - ફાલ ુદાલરયુા,ઉત્ર ટેર  

૩+૧= ૪ વ્માખ્માન Credit : 4 

શતે ુ: વલદ્યાથી અલાાચીન ટૂાંકીલાતાાના સ્લરૂની જાણકાયી ભેલળે. 
 

એકભ ૧.          ૧૪ ગણુ  

 (અ)  ટૂાંકીલાતાાની વલબાલના         

 (ફ)  ટૂાંકીલાતાાના વ્મલાતાક રક્ષણ  

 (ક)  ગજુયાતીભાાં ટૂાંકીલાતાાન ઉદ્દબલ અને વલકાવ  

 

એકભ ૨. કૃવતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. કૃવતરક્ષી ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. કૃવતરક્ષી ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  ટૂાંકીલાતાા અને ગજુયાતી ટૂાંકીલાતાા - જમાંત કઠાયી  
(૨)  ટૂાંકીલાતાા : વલજમ ળાસ્ત્રી  
(૩)  ટૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વાહશત્મ - જમાંત ાઠક, યભેળ શકુ્ર   
(૪)  ટૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વળલ્ - ઈશ્વયરાર દલે  
(૫)  ટૂાંકીલાતાા : સ્લરૂ અને વલકાવ - નલીન ભદી  
(૬)  આ6F\  વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.ઇલરમાવ આખરી     

(૭)  લાતાા વલળે - યઘલુીય ચોધયી  
(૮)  નલી ટૂાંકીલાતાાની કાભીભાાંવા - હકળય જાદલ  
(૯)  નલી લાતાા - વાંાદક - યાધેશ્માભ ળભાા  
(૧૦) ભધ્મકારીન - અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.બયતકુભાય ઠાકય  
 
 
 
 
 



વાંદ કયેરી લાતાાઓ :  

1. સ્ટ ઓહપવ - ધભૂકેત ુ

2. મકુુન્દયામ - દ્વિયેપ 

3. ભાજા લેરાનુાં મતૃ્ય ુ- સનુ્દયભŸ 

4. છેલ્લુાં છાણુાં - ઉભાળાંકય જળી 
5. રૂ - ગરુાફદાવ બ્રકય 

6. રશીની વગાઈ - ઈશ્વય ેટરીકય 

7. લાની ભાયી કમર - ચનુીરાર ભહડમા 
8. રશીનુાં ટીુાં - જમાંત ખત્રી 
9. જગભશને શુાં જયુાં? - જમાંતી દરાર 

10. થીંગડુાં - સયેુળ જી 
11.  ચક્ષ:ુશ્રલા - ચાંદ્રકાાંત ફક્ષી 
12. ગકજીન લેર - ઘનશ્માભ દેવાઈ 

13. ન કૌંવભાાં ન કોવ ફશાય - વયજ ાઠક  

14. અંધાયી ગરીભાાં વપેદ ટકાાં - હશભાાંળી ળેરત 

15. વાચી ગાજજમાણીનુાં કાડુાં - ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૩ ગજુયાતી  

ઈરેહકટ Ÿલ - ૨૦૨  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

ગ્રાંથકાયન અભ્માવ  

લચન ુભદી : (૧) લચન ુભદીનાાં ઉત્તભ કાવ્મ, વાં:વલનામક યાલર  
    (૨) લચન ુભદીનાાં પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ વાં: વતીળ વ્માવ  

      ૩+૧= ૪ વ્માખ્માન Credit - 4   

શતે ુ: વલદ્યાથી એક પ્રવથતમળ વજૉકના વ્મક્ક્તત્લ અને લા¢ Ÿભમથી હયલચત થળે  

 

એકભ ૧.   વજૉકના જન્ભ-વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મ વજૉનને રગતા   ૧૪ ગણુ 

        વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન   

   
 

એકભ ૨.  પ્રથભ કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. ફીજી કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. પ્રથભ કૃવતની ટૂાંકનોંધ       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. ફીજી કૃવતની ટૂાંકનોંધ       ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  કાવ્મનુાં વકૃ્ષ (લચન ુભદીની કવલતા વભીક્ષાના અભ્માવરેખ) 

      વાં:વતીળ વ્માવ, વલનામક યાલર 
(૨)  ાાંચ એકાાંકીકાય - ડૉ.ઈલરમાવ આખરી    
(૩)  આ6F\ વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.ઈલરમાવ આખરી      

(૪)  ભધ્મકારીન - અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ. બયતકુભાય ઠાકય 

(૫)  લચન ુભદીનુાં નાટમ વાહશત્મ - ડૉ. બયત કાનાફાય  
 
 

  

 

 

 

  



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૪ ગજુયાતી  

કય - ૨૧૧  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

વાહશત્મ સ્લરૂન અભ્માવ - એકાાંકી  

ગજુયાતી પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ - વાંાદક ચાં.ચી.ભશતેા 
      ૩+૧= ૪ વ્માખ્માન Credit - 4   

શતે ુ: વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના એકાાંકી નાટકના સ્લરૂનુાં જ્ઞાન ભેલળે. 
 

એકભ ૧.            ૧૪ ગણુ 

(અ)  એકાાંકીનાાં સ્લરૂની વલબાલના         

 (ફ)  એકાાંકીનાાં વ્મલાતાક રક્ષણ  

 (ક)  ગજુયાતીભાાં એકાાંકીન pNŸEJ અને વલકાવ  

 
 

એકભ ૨.  કૃવતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. કૃવતરક્ષી ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. ટૂાંકા પ્રશ્ન         ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  એકાાંકી અને ગજુયાતી એકાાંકી - જમાંત કઠાયી  
(૨)  એકાાંકી સ્લરૂ અને વલકાવ - ભપતરાર બાલવાય  
(૩)  આધવુનક એકાાંકી - વતીળ વ્માવ  
(૪)  ાાંચ એકાાંકીકાય - ઇલરમાવ આખરી 
(૫)  ળૈરી અને સ્લરૂ - ઉભાળાંકય જળી  
(૬)  આ6F\ વાહશત્મ સ્લરૂ - ઇલરમાવ આખરી 
(૭)  અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ. બયતકુભાય ઠાકય  
 

 

 

 

 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૪ ગજુયાતી  

કય - ૨૧૨  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

ગ્રાંથકાયન અભ્માવ ડૉ.પ્રલીણ દયજી 

(૧) ચીવ (કાવ્મવાંગ્રશ) (૨) ગાતાાં ઝયણા(વનફાંધ વાંગ્રશ) 

૩+૧=૪ વ્માખ્માન credit ૪   
      

શતે ુ: વલદ્યાથી એક પ્રવથતમળ વજૉકના વ્મક્ક્તત્લ અને લા¢ Ÿભમથી હયલચત થળે  

 

એકભ ૧.   વજૉકના જન્ભ-વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનને રગતા   ૧૪ ગણુ 

        વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન   

   
 

એકભ ૨.  પ્રથભ કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. ફીજી  કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન      ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. પ્રથભ કૃવતની ટૂાંકનોંધ       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. ફીજી કૃવતની ટૂાંકનોંધ       ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.બયતકુભાય ઠાકય   
(૨)  આ6F\ વાહશત્મસ્લરૂ - ડૉ.ઇલરમાવ આખરી     

(૩)  વનફાંધ સ્લરૂ - ડૉ.પ્રલીણ દયજી    

(૪)  વનફાંધ અને ગજુયાતી વનફાંધ - જમાંત કઠાયી  
(૫)  વજૉક પ્રલીણ દયજી - એક અભ્માવ - ડૉ.પ્રદી એવ.જળી  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૪ ગજુયાતી  

કય - ૨૧૩  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ બાગ - ૨  
૩+૧=૪ વ્માખ્માન credit ૪   

      

શતે ુ: વલદ્યાથી ભધ્મકારીન વાહશત્મથી હયલચત થળે અને એના વલવલધ પ્રલાશથી લાકેપ થળે  
 

એકભ ૧.   અખ અને જ્ઞાનભાગી કવલતાપ્રલાશ      ૧૪ ગણુ 

         

એકભ ૨.  પ્રેભાનાંદ અને ભધ્મકારીન આખ્માન પ્રલાશ     ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. ળાભ અને દ્યલાતાાન ુાં વાહશત્મ સ્લરૂ     ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. દમાયાભ અને ગયફીનુાં સ્લરૂ       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. ચાયેમ એકભને આધાયે વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન    ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ (ભધ્મકારીન) - અનાંતયામ યાલ   
(૨)  ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ બાગ ૧-૨, પ્ર.ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
(૩)  ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ - ૧, પ્ર.ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

(૪)  ગજુયાતી વાહશત્મની રૂયેખા (ભધ્મકારીન) - ધીરુબાઈ ઠાકય 

(૫)  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ - ડૉ.યભેળ વત્રલેદી  
(૬)  ભધ્મકારીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ચાંદ્રકાાંત ભશતેા, ભાંજુરાર ભજમદુાય  

(૭)  ભધ્મકારીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.બયતકુભાય ઠાકય  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૪ ગજુયાતી  

ઈરેહકટલ - ૨૧૧  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

વાહશત્મ સ્લરૂન અભ્માવ - એકાાંકી  

ગજુયાતી પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ - વાંાદક ચાં.ચી.ભશતેા 
      ૩+૧= ૪ વ્માખ્માન Credit - 4   

શતે ુ: વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મના એકાાંકી નાટકના સ્લરૂનુાં જ્ઞાન ભેલળે. 
 

એકભ ૧.            ૧૪ ગણુ 

(અ)  એકાાંકીનાાં સ્લરૂની વલબાલના         

 (ફ)  એકાાંકીનાાં વ્માલતાક રક્ષણ  

 (ક)  ગજુયાતીભાાં એકાાંકીન pNŸEJ અને વલકાવ  

 
 

એકભ ૨. કૃવતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. કૃવતરક્ષી ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. ટૂાંકા પ્રશ્ન         ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  એકાાંકી અને ગજુયાતી એકાાંકી - જમાંત કઠાયી  
(૨)  એકાાંકી સ્લરૂ અને વલકાવ - ભપતરાર બાલવાય  
(૩)  આધવુનક એકાાંકી - વતીળ વ્માવ  
(૪)  ાાંચ એકાાંકીકાય - ઇલરમાવ આખરી 
(૫)  ળૈરી અને સ્લરૂ - ઉભાળાંકય જળી  
(૬)  આ6F\ વાહશત્મ સ્લરૂ - ઇલરમાવ આખરી 
(૭)  અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ. બયતકુભાય ઠાકય  
 

 

 

 

 



શ્રી ગવલિંદ ગરુુ યવુનલવવિટી 
ફી.એ.વેભેસ્ટય - ૦૪ ગજુયાતી  

કય - ૨૧૨  

 (જૂન ૨૦૧૭ થી અભરભાાં ) 

ગ્રાંથકાયન અભ્માવ - ડૉ.પ્રલીણ દયજી 

(૧) ચીવ (કાવ્મવાંગ્રશ) (૨) ગાતાાં ઝયણા(વનફાંધ વાંગ્રશ) 

૩+૧=૪ વ્માખ્માન credit ૪   
      

શતે ુ: વલદ્યાથી એક પ્રવથતમળ વજૉકના વ્મક્ક્તત્લ અને લા¢ Ÿભમથી હયલચત થળે  

 

એકભ ૧.   વજૉકના જન્ભ-વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મ વજૉનને રગતા   ૧૪ ગણુ 

        વલકલ્ આધાહયત પ્રશ્ન   

   
 

એકભ ૨.  પ્રથભ કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૩. ફીજી  કૃવતના વાભાન્મ પ્રશ્ન      ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૪. પ્રથભ કૃવતની ટૂાંકનોંધ       ૧૪ ગણુ 

 

એકભ ૫. ફીજી કૃવતની ટૂાંકનોંધ        ૧૪ ગણુ 

 

વાંદબાગ્રાંથ:- 

(૧)  અલાાચીન વાહશત્મ સ્લરૂ - ડૉ.બયતકુભાય ઠાકય   
(૨)  આ6F\ વાહશત્મસ્લરૂ - ડૉ.ઇલરમાવ આખરી     

(૩)  વનફાંધ સ્લરૂ - ડૉ.પ્રલીણ દયજી    

(૪)  વનફાંધ અને ગજુયાતી વનફાંધ - જમાંત કઠાયી  
(૫)  વજૉક પ્રલીણ દયજી - એક અભ્માવ - ડૉ.પ્રદી એવ.જળી  
 


