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વત્ર-૧ 
ક્રભ પ્રશ્નત્ર ક્રભાાંક પ્રશ્નત્ર નાભ કે્રહડટ ગણુ વભમ 

૧ CC - ૧૦૨ ગજુયાતી : બાાવ્મલશાય ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૨ MJRGUJ-૧૦૧ કાવ્મરયચમ ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૧૦૧ અલાાચીન ગજુયાતી પ્રકૃવત કવલતા ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

વત્ર-૨ 

૩ MJRGUJ-૨૦૧ ગદ્ય વારશત્મનુાં અધ્મમન  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૨૦૧ ગજુયાતી એકાાંકી વારશત્મ  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૪ MJRGUJ-૨૦૨ છાંદ અને અરાંકાય(પયજજમાત)  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

વત્ર-૩ 

૫ MJRGUJ-૩૦૧ ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મ (પયજજમાત) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૬ MJRGUJ-૩૦૨ વારશત્મ અને ગાાંધીવલચાય (પયજજમાત) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૭ MJRGUJ-૩૦૩ વારશત્મનુાં વભાજળાસ્ત્ર ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૩૦૩ રકવારશત્મ – ૧ (રકગીત) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

વત્ર-૪ 

૮ MJRGUJ-૪૦૧ અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઇવતશાવ (સધુાયક 
યગુ અને ાંરડત યગુ) (પયજજમાત) 

૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૯ MJRGUJ-૪૦૨ વાાંપ્રત ગજુયાતી વારશત્મ ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૪૦૨ રકવારશત્મ – ૨ (રકકથા) (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૦ MJRGUJ-૪૦૩ નાયીલાદી વારશત્મ  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૪૦૩ દલરત વારશત્મ  (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૧ MJRGUJ-૪૦૪ બાા અને બાા રયચમ (પયજજમાત) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

વત્ર-૫ 

૧૨ MJRGUJ-૫૦૧ અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઇવતશાવ (ગાાંધીયગુ 
અને અનગુાાંધીયગુ) (પયજજમાત) 

૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૩ MJRGUJ-૫૦૨ વલશ્વવારશત્મ ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૫૦૨ ડામસ્રયક વારશત્મ (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૪ MJRGUJ-૫૦૩ બાયતીમ વારશત્મ ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૫૦૩ વારશત્મ અને તત્ત્લજ્ઞાન (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૫ MJRGUJ-૫૦૪ વારશજત્મક વાંજ્ઞા ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૫૦૪ વારશજત્મક લાદ (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૬ MJRGUJ-૫૦૫ બાાવલજ્ઞાન (પયજજમાત)  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 
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  વત્ર-૬    
૧૭ MJRGUJ-૬૦૧ અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઇવતશાવ (આધવુનક 

યગુ અને અનઆુધવુનક યગુ) (પયજજમાત) 
૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૮ MJRGUJ-૬૦૨  ગજુયાતી વારશજત્મક ત્રકાયત્લ  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૬૦૨  વમશૂ ભાધ્મભ અને ગજુયાતી બાા (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૧૯ MJRGUJ-૬૦૩ વારશત્મ અને વવનેભા ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

અથલા MJRGUJ-૬૦૩ અનલુાદઃ વવદ્ાાંત અને વલવનમગ (વલકલ્) ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૨૦ MJRGUJ-૬૦૪ વારશત્મભીભાાંવા (પયજજમાત)  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૨૧ MJRGUJ-૬૦૫  પ્રજેક્ટકામા  ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૨૨ કય ેય વર્જનાત્ભક રેખન ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 

૨૩ કય ેય નાટયકરા ૪ ૧૦૦ ૬૦ કરાક 
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પ્રશ્નત્ર, યીક્ષા દ્ધવતનુાં ભાખ ુ(વાંબવલત) 
૧. આંતહયક યીક્ષા દ્ધવત        ગણુબાયઃ ૪૦ ગણુ 
ક. વતત મલૂમાાંકનુાં ભાખુાં        ગણુબાયઃ ૨૦ ગણુ 

ક્રભ વલગત ગણુ 

૧ શદુ્રખેન (જડણી અને લાક્ય યચના વાંદબ)ે -આલશ્મક છે.  - ૫ 

૨ વાંદબા વારશત્મની વભીક્ષા ૫ 

૩ ઈન્ટયનેટ અને દૃશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભન ઉમગ. ૫ 

૪ સ્લાધ્મામ (પ્રશ્નત્રના વાંદબે ) ૫ 

૫ રયવાંલાદ અને જૂથચચાા ૫ 

૬ ભોલખક યીક્ષા ૫ 

નોંધ- આંતહયક યીક્ષા અને શદુ્ધરેખન આલશ્મક છે. ફાકીનાભાાંથી કોઈણ ત્રણનો ઉમોગ કયલો 

 ખ. આંતહયક યીક્ષાનુાં ભાખ ુ        ગણુબાયઃ ૨૦ ગણુ 
રેલખત યીક્ષાઃ ૪૦ ગણુ (૪૦ ગણુભાાંથી ૨૦ ગણુ કયલા) 

     પ્રશ્નત્રનુાં ભાખુાં 

પ્રશ્ન વલગત ગણુ 

પ્રશ્ન-૧ એકના અથલાભાાં  એક પ્રશ્ન ૧૨ 

પ્રશ્ન-૨ એકના અથલાભાાં  એક પ્રશ્ન ૧૨ 

પ્રશ્ન-૩ ટૂાંકનોંધ એકના અથલાભાાં  એક ૬ 

પ્રશ્ન-૪ શતેરુક્ષી 2૦ પ્રશ્ન (પયજજમાત) ય.ુજી.વી. નેટ યીક્ષાની દ્વત પ્રભાણે છૂલા ૧૦ 

 ગ. યીક્ષાનો વભમઃ  ફે કરાક 
૨. ફાહ્ય યીક્ષા દ્ધવત         ગણુબાયઃ ૬૦ ગણુ 
 ક. પ્રશ્નત્રનુાં ભાખુાં 

પ્રશ્ન વલગત ગણુ 

પ્રશ્ન-૧ એકના અથલાભાાં  એક પ્રશ્ન ૧૫ 

પ્રશ્ન-૨ એકના અથલાભાાં  એક પ્રશ્ન ૧૫ 

પ્રશ્ન-૩ ટૂાંકનોંધ એકના અથલાભાાં  એક ૧૦ 

પ્રશ્ન-૪ શતેરુક્ષી ૨૦ પ્રશ્ન (પયજજમાત) ય.ુજી.વી. નેટ યીક્ષાની દ્વત પ્રભાણે છૂલા ૨૦ 

 ખ. યીક્ષાન વભમઃ  અઢી કરાક 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૧  પ્રશ્નત્ર નાં.-CC : ૧૦૨ કે્રડીટ – ૪  કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ગજુયાતી : બાાવ્મલશાય  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીને વ્માકયણ વળક્ષણ ભી યશ.ે 
(૨) વલદ્યાથી ગદ્યભાાં લયાતા વ્માકયણ વલળે રયચમ કેલે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વ્માકયણ રયચમ 
૧. જડણી વલચાય                  ૨. વાંવધ 
૩. વભાવ                          ૪. લરિંગ અન ેલચન          

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ વ્માકયણ રયચમ 
૧. લાક્યયચના                     ૨. લૂાપ્રત્મમ અને યપ્રત્મમ 
૩. વલળેણ                        ૪. વભાનાથી ળબ્દ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ વ્માકયણ રયચમ 
૧. રૂરઢપ્રમગ                     ૨. ળબ્દબાંડ 
૩. ળબ્દવમશૂ                      ૪. વલયાભલચહ્ન 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.  વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
વાંદબા ગ્રાંથ 
૧. વય ગજુયાતી વ્માકયણ – ડૉ. બયતકુભાય ઠાકય 
૨. વય વ્માકયણ રયચમ – કેતન બ ૂાંશા 
૩. દફદ્ વ્માકયણ – યભણીકરાર ભારૂ 
૪. બાા રયચમ અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ – ડૉ. જમાંત કઠાયી 
૫. બાારેખન અને બાાકોળલ્મ – મગેન્ર વ્માવ 
૬. ગજુયાતી વ્માકયણ – કનૈમારાર જી 
૭. વાથા ગજુયાતી જડણીકળ -ગજૂયાત વલદ્યાીઠ 
૮. દ્ય બશૃદ વ્માકયણ અને ગજુયાતી બાાનુાં બશૃદ વ્માકયણ - કભાળાંકય વત્રલેદી 
૯. રૂરઢપ્રમગ કળ – યવતરાર વા.નામક 
૧૦. કશલેત ભાા બાગ-૧,૨ – ીટીટ જભળેદજી નળયલનજી 
૧૧. બાા વૌંદમા -બાા વનમાભકની કચેયી 
૧૨. બાાવલલેક – બાાવનમાભકની કચેયી 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૧  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૧૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : કાવ્મહયચમ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીને દ્ય વારશત્મન રયચમ થામ અન ેઅને વારશત્મના વત્ત્લ–તત્ત્લન રયચમ થામ . 
(૨) વલદ્યાથીભાાં દ્યવારશત્મકૃવતનાાં બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા કેલામ. 
(૩) વલદ્યાથી વલવલધ કાવ્મપ્રકાયન રયચમ કેલે. 
(૪) વલદ્યાથી ભધ્મકારીન અને અલાાચીન કાવ્મન આસ્લાદ કયે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ ભધ્મકારીન અને અલાાચીન કવલતાન વાંલક્ષ્ત પ્રલાશ દળાન  ૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ભધ્મકારીન કવલતાન આસ્લાદઃ (વાંદ કયેરી કુર ૮ કવલતા)  
(૧) જકભ છાાંડી જાને - નયવવિંશ, (૨) આજની ઘડી તે યલમાભણી – યાજે, 
(૩)  જૂનુાં ત થયુાં યે દેલ– ભીયાાંફાઈ, (૪) ળા ળા રૂ લખાણુાં – અખ, (૫) 
વાંત યભ રશતકાયી – વનષ્કુાનાંદ, (૬) જે કઈ પે્રભ અંળ અલતયે – દમાયાભ, 
(૭) ભાભેરુ(આખ્માન) – પ્રભેાનાંદ(કડવુાં-5)  (૮) ધ્માન ધાયણા કામભ કયલી- 
ગાંગાવતી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ અલાાચીન કવલતાન આસ્લાદઃ (વાંદ કયેરી કુર ૮ કવલતા) 
(૧) ઊંટ કશ ેઆ વબા – દરતયાભ, (૨) મા શભ કયીને ડ – નભાદ, (૩) 
ભાંગર ભાંરદય ખર – નયવવિંશયાલ રદલેરટમા (૪) ગ્રામ્મભાતા – કરાી 
(૫)બણકાયા – ફ. ક. ઠાકય, (૬) જનની જડ વખી નશી જડ ે યે – ફટાદકય 
(૭) એક વલાયે આલી મજુને – સુાંદયમૌ (૮) હ ુત ફવ પયલા આવ્મ છાં. – 
વનયાંજન બગત 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.  વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ ગ્રાંથ ૧-૨ - ગજુયાતી વારશત્મ રયદ         
૨. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મ - અનાંતયામ યાલ 
૩. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ડૉ. યભેળ એભ. વત્રલેદી          
૫. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા – ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકય           
૬. વત્તય વારશત્મ સ્લરૂ – પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 
૭. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ડૉ. યભેળ એભ. વત્રલેદી 
૮. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ- પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 
૯.  અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ - પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૧  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૧૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : અલાાચીન ગજુયાતી પ્રકૃવત કવલતા (વલકલ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીને દ્ય વારશત્મન રયચમ થામ અન ેઅને વારશત્મના વત્ત્લ–તત્ત્લન રયચમ થામ . 
(૨) વલદ્યાથીભાાં દ્યવારશત્મકૃવતનાાં બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા કેલામ. 
(૩) વલદ્યાથી વલવલધ કાવ્મપ્રકાયન રયચમ કેલે. 
(૪) વલદ્યાથી અલાાચીન પ્રકૃવત કાવ્મન આસ્લાદ કયે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ અલાાચીન પ્રકૃવત કવલતાન રયચમ અને પ્રલાશ દળાન ૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ અલાાચીન પ્રકૃવત કવલતાન આસ્લાદઃ 
(૧)યાંગ યાંગ લાદલમાાં-સુાંદયમૌ, (૨) નભાદાની ળબા-નભાદ, (૩) ભવભ આલી 
ભશનેતની –નાથારાર દલ ે(૪) ખાખયાની ીચકાયી-યભેળ ાયેખ, (૫) ગઠડી– 
ઉભાળાંકય જળી, (૬) આજ અંધાય ખળુફ બમો રાગત-પ્રશરાદ ાયેખ, (૭) 
આમજી લૈળાખ - યાજેન્ર ળાશ (૮) યસ્તા લવાંતના  –  ભનજ ખાંડરેયમા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ અલાાચીન પ્રકૃવત કવલતાન આસ્લાદઃ 
(૧) લશતેા વકૃ્ષ લનભાાં- યઘલુીય ચોધયી (૨) ાયેલાાં –વનયાંજન બગત (૩) 
એ...ઈ ને કાળુબાય-ભનશય વત્રલેદી  (૪) વનભની ભાંજયી- ચાંરકાન્ત ટીલારા 
(૫) વાાંધ્મ ગીત – નરીન યાલ (૬) સમૂાન ળબ્દ- વપ્રમકાન્ત ભલણમાયા (૭) 
શકુ્ર- કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી (૮) કાકયીમાની ળયદ લૂણિભા – યભલણક અયારલાા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ગજુયાતી વારશત્મ રયદ 
૨. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – યભેળ વત્રલેદી 
૩. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા – ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
૪. અલાાચીન કવલતા - સુાંદયમૌ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૨  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૨૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ગદ્ય હયચમ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) .વલદ્યાથી ગદ્યનાાં સ્લરૂથી  રયચમ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી વલવલધ ગદ્ય પ્રકાયન રયચમ કેલે. 
(૩) વલદ્યાથી ગદ્યન આસ્લાદ કયે. 
(૪) વલધાથી ગદ્યની વલવલધ તયાશથી રયલચત થામ. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ ગદ્યની વલબાલના અન ેતેના પ્રકાયન વાંલક્ષ્ત રયચમ. 
નલલરકા 
નલરકથા 
વનફાંધ 
નાટક 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગદ્યરયચમ 
 સધુાયકયગુનુાં ગદ્ય –  અકફય અને ફીયફર- નલરયાભ  
 ાંરડતયગુનુાં ગદ્ય   - દાસ્મ બક્ક્ત – આનાંદળાંકય ધલૃ 
 ગાાંધીયગુનુાં ગદ્ય  - દુશ્ભનની ખાનદાની-ઝલેયચાંદ ભેઘાણી   

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩  અનગુાાંધીયગુનુાં ગદ્ય – યવલળાંકય ભશયાજ-ઈશ્વય ેટરીકય 
 આધવુનકયગુનુાં ગદ્ય – આંખે કાંકુના સયૂજ – અવનરુદ્ બ્રહ્મબટ્ટ 
 અનઆુધવુનકયગુનુાં ગદ્ય– – ફાયુાં- રકયીટ દૂધાત 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. બશૃદ ગજુયાતી ગદ્ય રયચમ – ભશનબાઈ ટેર અને ચાંરકાન્ત ળેઠ 
૨. ગદ્યવાંચમ – ૨ વાં. – મળલન્ત શકુર અને પ્રલીણ દયજી 
૩. ગાાંધીયગુનુાં ગદ્ય – દરત રઢમાય      
૫. ગદ્યાલલર – વાં. – શ્રી આળાબાઈ નયવવિંશબાઈ ટેર           
૬. ગદ્યપ્રલેળ – શ્રી રશિંભતરાર ગ.અંજારયમા 
૭. ગદ્યનલનીત– વલશ્વનાથ ભ.બટ્ટ 
૮. ગદ્યયાંગ – વ્રજયામ દેવાઈ અને કુાંજવલશાયી ભશતેા 
૯. ભનવાંદ વનફાંધ – વાં – વલજમયામ લૈધ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૨  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૨૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ગજુયાતી એકાાંકી વાહશત્મ (વલકલ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી ગજુયાતી બાાનાાં એકાાંકી વારશત્મન રયચમ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી ગજુયાતી ગજુયાતી બાાનાાં એકાાંકીન આસ્લાદ કયે. 
(૩) વલધાથી ગજુયાતી એકાાંકી વારશત્મ સ્લરૂની વલકાવયેખાથી રયલચત થામ. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ એકાાંકી વારશત્મ સ્લરૂઃ 
 એકાાંકી વારશત્મ સ્લરૂની વલકાવયેખા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગાાંધીયગુનાાં એકાાંકીઃ 
 કડરાાં- ઉભાળાંકય જળી 
 ઝાાંઝલાાં- મળલાંત ાંડમા 
 વમગયી – કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ આધવુનકયગુના એકાાંકીઃ 
 સ્લ્નાક્ષયી – રાબળાંકય ઠાકય 
 ટેરીપન – શવમખુ ફાયાડી 
 વાત શજાય વમરુ – શ્રીકાાંત ળાશ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. એકાાંકી વાંચમ – ૧,૨- વાંાદક – વલનદ અધ્લયુા 
૨. નાટક વલળે  - જમાંવત દરાર 
૩.નાટયવલભળા – બયતકુભાય ઠાકય         
૫. ળૈરી અને સ્લરૂ – ઉભાળાંકય જળી          
૬.અલબજ્ઞાન – ધીરુબાઈ ઠાકય 
૭. આમાભ – વતી વ્માવ 
૮. એકાાંકી ને ગજુયાતી એકાાંકી – રે – ગરુાફદાવ બ્રકય 
૯. એકાાંકી ને ગજુયાતી એકાાંકી, – વાં – જ ાંમત કઠાયી,  
૧૦. આધવુનક એકાાંકી – વતી વ્માવ 
૧૧. એકાાંકી સ્લરૂ અને વલકાવ – ભપત બાલવાય 
૧૨. એકાાંકી સ્લરૂ અને વારશત્મ – નાંદકુભાય ાઠક 
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૧૩. વલલેચના – વલષ્ણપુ્રવાદ વત્રલેદી 
૧૪. વભારચના – અનાંતયામ યાલર 
૧૫. વભીક્ષા - અનાંતયામ યાલર 
૧૬. સ્લાતાંત્ર્મત્તય ગજુયાતી વારશત્મનાાં એકાાંકી – વાં. ભપત ઝા 
૧૭. જ્ઞાનગાંગત્રી, ગ્રાંથ શ્રેણી -૧૦ – ર-ે જળલાંત ળેખડીલારા 
૧૮. નાટકકા – ધીરુબાઈ ઠાકય 
૧૯. આંતયયાષ્રીમ એકાાંકી – વાં – ચનુીરાર ભરડમા 
૨૦. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા – ધીરુબાઈ ઠાકય 
૨૧. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – યભેળ વત્રલેદી 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૨  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૨૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : છાંદ- અરાંકાય હયચમ (પયજજમાત)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીને કવલતાભાાં લયાતા છાંદન રયચમ થામ.  
(૨) વલદ્યાથી વારશત્મભાાં યશરેા અરાંકાયની પ્રયકુ્ક્તને જાણે અને તેની વભજ કેલે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

  ૧ ૨૦ ૧૫ 

૧ કવલતા અને છાંદ રયચમ અને કાવ્મભાાં છાંદનુાં ભશત્ત્લ  
છાંદઃ 
વળખરયણી, ભાંદાક્રાન્તા, થૃ્લી, ળાદૂારવલક્રીરડત, લવાંતવતરકા, ભનશય, અનષુ્ટુ, 
દશય, ચાઈ, શરયગીત,  

૧.૫ 30 ૨૨.૩૦ 

૨ કવલતા અને અરાંકાય રયચમ અને કાવ્મભાાં અરાંકાયનુાં ભશત્ત્લ 
અરાંકાયઃ 
ઉભા, રૂક, લણાાનપુ્રાવ, અંત્માનપુ્રાવ, ઉત્પ્રેક્ષા, વ્મવતયેક, વ્માજસ્તવુત,  
અવતળમક્ક્ત, શ્રે, મભક 

૧.૫ 30 ૨૨.૩૦ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. વય ગજુયાતી વ્માકયણ – ડૉ. બયતબાઈ ઠાકય 
૨. વારશત્મ, છાંદ અને અરાંકાય – તાયાફશને ળાશ 
૩. વય અરાંકાય વલલેચન – પ્રા. ઉેન્ર ાંડયા        
૫. છાંદ અને અરાંકાય રયચમ - ડૉ. બયતબાઈ ઠાકય           
૬. અરાંકાય પ્રલેવળકા – ડરયયામ ભાાંકડ 
૭. છાંદગાનમૌ – વી. ડી. (રડલાઈન બ્બ્રકેળન) 
૮, બશૃદવિંગ – યા. વલ. ાઠક 
૯. છાંદ અને અરાંકાય- દક્ષેળ ઠાકય અને ભલણરાર શ. ટેર 
૧૦. છાાંદવી - કાક્ન્તરાર કારાણી 
૧૧. વિંગર પ્રલળે – લચભનરાર વત્રલેદી 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૩  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૩૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ (પયજજમાત) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીઓ ભધ્મકારીન ગજુયાતી બાાનાાં વાહશત્મથી હયણચત થામ. 
(૨) વલદ્યાથીઓ ભધ્મકારીન ગજુયાતી બાાનાાં ભશત્ત્લનાાં વાહશત્મકાયોથી હયણચત થામ. 
(૩) વલદ્યાથીઓ ભધ્મકારીન ગજુયાતી બાાનાાં ભશત્ત્લનાાં વાહશત્મસ્લરૂોથી હયણચત થામ. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મનાાં ઘડતય રયફ 
ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મની રાક્ષલણકતા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨  નીચેના વારશત્કાયનુાં મગદાન  
નયવવિંશ , ભીયાાં, પ્રેભાનાંદ, અખ, દમાયાભ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ ભધ્મકારીન ગજુયાતી કાવ્મપ્રકાય 
દ્યલાતાા, પ્રફાંધ, આખ્માન, પાગ,ુ ફાયભાવી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧. આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨. વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી વારશત્મ (ભધ્મકારીન) – અનાંતયામ યાલ  
૨. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા  – ધીરુબાઈ ઠાકય  
૩. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ડૉ.પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ      
૫. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ –  ડૉ.યભેળ વત્રલેદી        
૬.  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ડૉ.ફશચેયબાઈ ટેર      
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૩  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૩૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશત્મ અને ગાાંધીવલચાય (પયજજમાત) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીઓ ગાાંધીજીના વાહશત્મભાાંના મલૂમલાન વલચાયોનો હયચમ ભેલે. 
(૨) વલદ્યાથીઓ ગાાંધીવાહશત્મના અભ્માવ દ્વાયા વાભાજજક દાવમત્લનો ખ્માર કેલે. 
 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ ગાાંધીવલચાયની ભવૂભકા : 
 - ગાાંધીવલચાય અને એકાદળ વ્રત  
 - ગાાંધીવલચાયની વભજ – યચનાત્ભક કામાક્રભ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગાાંધીવલચાય વલમક કૃવતન અભ્માવ  
૧. ગાાંધીની કાલડ- શયીન્ર દલે 

૨ ૪૦ ૩૦ 

૩ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગાાંધીજીનુાં વારશત્મ – ડૉ.યભણ ભદી                       
૨. ગાાંધીજી જીલન અને વલચાય- જી.ફી.કૃરાની 
૩. ગાાંધીજી: કેટરાક સ્લાધ્મામરેખ- નગીનદાવ ાયેખ      
૪. શ્રી ભશનરાર તરુવીદાવ ભશતેા,‘વાન’ ની લાતાા -વાંાદક -ડૉ.ફલાંત જાની 
૫. જીલનની ઝાાંખી - કેળલપ્રવાદ દેવાઈ                
૬. સુાંદયમૌ એટરે સુાંદયમૌ - યાભજીબાઈ કરડમા 
૭. તલન – વાં.-સયુાંળ દરાર 
૮. ટૂાંકીલાતાા અને ગજુયાતી ટૂાંકીલાતાા  વાંા.-જમાંત કઠાયી 
 ૯. ગાાંધીવલચાયવલભળા -આચામા કૃરાની અનલુાદક-નગીનદાવ ાયેખ 
 ૧૦. ગજુયાત વારશત્મન ઈવતશાવ ખાંડ-૪ - પ્રકાળક- ગજુયાતી વારશત્મ રયદ,અભદાલાદ. 
 ૧૧. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા(ગાાંધીયગુ) -ધીરુબાઈ ઠાકય 
 
 
 
 
 

 



14 

 

ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૩  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૩૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશત્મનુાં વભાજળાસ્ત્ર  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી વારશત્મ અન ેવભાજળાસ્ત્રન રયચમ ભેલે. 
(૨) વલદ્યાથી વારશત્મ અન ેવભાજળાસ્ત્ર લચ્ચેના વાંફ ાંધની વભજ કેલ.ે 
(૩) વલદ્યાથી વારશત્મ અન ેવભાજળાસ્ત્રના અભ્માવ દ્વાયા વાભાજજક દાવમત્લન ખ્માર કેલ.ે 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વારશત્મ અને વભાજળાસ્ત્ર 
   * વભાજળાસ્ત્રની વલબાલના    *  વારશત્મ અને વભાજળાસ્ત્ર લચ્ચેન વફાંધ 
   * વારશત્મ વર્જનભાાં વભાજળાસ્ત્રની ભવૂભકા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગજુયાતી વારશત્મભાાં વભાજનુાં વનરૂણ  * દ્ય વારશત્મભાાં  
૧. લઉએ લગવ્મા ભટા ખયડા -રકગીત    
૨. "કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં" કડવુાં - ૬ -પ્રેભાનાંદ  
૩. અખાના છ્ા  વાં.-કે.કા.ળાસ્ત્રી       
૪. ઊંટ કશ ેઆ વભાભાાં -દરતયાભ 
૫. ફાવલલાશની ગયફી -નલરયાભ       
૬. ત્રણ ાડળી - સુાંદયમૌ  
૭. આંધી ભાન કાગ - ઇન્દુરાર ગાાંધી     
૮. વગતી શલા – વરૂ ધ્રલુ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ ગજુયાતી વારશત્મભાાં વભાજનુાં વનરૂણ * ગદ્ય વારશત્મભાાં 
૧. ખીચડી - જમાંત ખત્રી          ૨. ભાને ખે  - સદુયમૌ 
૩. જન્ભત્વલ -સયેુળ જી        ૪. નેળનર વેવલિંગ - ન્નારાર ટેર 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ       ૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ ૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. વારશત્મ અને વભાજ  - ડૉ. વલદ્યતુ જળી 
૨. કરાનુાં વભાજળાસ્ત્ર  વાંાદક – અક્ષયકુભાય દેવાઈ અને નીયા દેવાઈ 
૩. ગજુયાતી નલરકથાભાાં રગ્ન અને કુાંટુાંફક્ષેત્રના આરેખન   રે - ભાણેકરાર ટેર 
૪. "કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં" -પ્રભેાનાંદ    વાંાદન -ચાંરળાંકય બટ્ટ 
૫. "સદુાભાચરયત્ર" -પ્રેભાનાંદ     વાંાદન -ચાંરળાંકય બ 
૬. અખાના છ્ા      વાં.  કે.કા.ળાસ્ત્રી   
૭. તણખાભાંડ – ધભૂકેત ુ 
૮. અવધત ૩૫ – વાં- જે. એભ.  ચાંરલારડમા અને અન્મ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૩  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૩૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : રોકવાહશત્મ – ૧ (રોકગીત) (વલકલ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી રકવારશત્મન રયચમ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી રકવારશત્મનાાં પ્રકાયથી રયલચત થામ. 
(૩) વલધાથી ગજુયાતી રકગીતનાાં રમ, યાગ અને ઢાથી રયલચત થામ. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧  રકગીત વાંજ્ઞા,સ્લરૂ અન ેપ્રકાય ૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ રકગીતન આસ્લાદ 
  રકગીત              
૧. નણાંદી જશદણી               ૫. યાજ તાયી ઊંચી ભડેીને નીચા ભર      
૨. કુાંલય અને યાણ               ૬.  ાણી ગ્માતા યે ફેની  
૩. યાભૈમા યાભ                   ૭. ઘામર                
૪. રાર કેભ કયીએ               ૮. કીડી ફાઈની જાનભાાં 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ રકગીત       ગજુયાતનાાં રકગીત  વાં-ખડીદાવ યભાય   
૧. બલના અફરા      
૨. વાની રળયુાં  
૩. લેયણ ચાકયી      
૪. ભટા ખયડા 
૫. દયડા ઊબા ખેંચતા            
૬. રીરી રીભડી યે રીર નાગય લેરન છડ 
૭. જાગ ન ે        
૮. આંબડુા જાબુાંડા શઠે યે યાંના દેલ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.  વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
  ૧. રકગીત                             વાં – યણજજતયાભ લાલાબાઈ ભશતેા 
  ૨. ગજુયાતી જૂ ાંના ગીત                  વાં- શરયળાંકય ભ. બટ્ટ 
  ૩. યરઢમાી યાત ખાંડ – ૧ – ૨           વાં -  ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
  ૪. યવવમાનાાં યાવ                         વાં – ગકુદાવ યામચયુા 
  ૫. ાયવી રગ્નગીત                     વાં-    ઈશ્વયબાઈ લીભાલાા 
  ૬. ગજુયાતનાાં રકગીત              વાં- ભધબુાઈ ટેર 
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  ૭. નલ શરક                            વાં- ષુ્કય ચાંદયલાકય 
  ૮. રકવારશત્મભાા બાગ  ૧ થી ૧૪    વાં – ગજુયાત યાજ્મ રકવારશત્મ વવભવત 
  ૯. લાગે યે રૂડી લાાંવી          વાં- ષુ્કય ચાંદયલાકય 
  ૧૦. લાગડનાાં રકગીત                    વાં – એર.ડી.જળી 
  ૧૧. યાવડાન યાંગ          વાં – ખડીદાવ બા.યભાય 
  ૧૨. ચ ૂાંદડી બાગ ૧ -૨                વાં -  ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
  ૧૩. આણુાં રકવારશત્મ- તત્ત્લદળાન અને મલૂ્માાંકન -  જમભલ્ર યભાય  
  ૧૪. રકવાંસ્કૃવત –                                       જમભલ્ર યભાય 
  ૧૫. રકવારશત્મવલભળા –                                જમભલ્ર યભાય 
  ૧૬. આણાાં રકનતૃ્મ –                                જમભલ્ર યભાય 
  ૧૭. રકવાંસ્કૃવતનાાં કરાધય -                            જમભલ્ર યભાય 
  ૧૮. રકવારશત્મ ધયતીનુાં ધાલણ –                      ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
  ૧૯. રકવારશત્મ ગદાંડીન ાંથ –                      ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
  ૨૦. રકવારશત્મનુાં વભારચન –                         ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
  ૨૧. યરઢમાી યાત બા-૧ થી ૨  -                        ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
  ૨૨. રકવાગયની રશય –                                જેઠારાર વત્રલેદી 
  ૨૩. ગજુયાતી રકવારશત્મ –                              શસ ુમાલજ્ઞક 
  ૨૪. ગજુયાતની રકવલદ્યા -                               શસ ુમાલજ્ઞક 
  ૨૫. રકવલદ્યાવલજ્ઞાન -                             શસ ુમાલજ્ઞક 
  ૨૬. રકવારશત્મ વલબાલના અને પ્રકાય -                  શસ ુમાલજ્ઞક 
  ૨૭. ગ્રાભીણ અને આરદલાવી કાંઠ ાંયયા -                શસ ુમાલજ્ઞક 
  ૨૮. ગજુયાતી રકગીત જીલનચક્ર બાગ -૨               શસ ુમાલજ્ઞક 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૪ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૪૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મનો ઇવતશાવ(પયજજમાત) (સધુાયક યગુ અને ાંહડત યગુ)) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧. વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન રયચમ કેલે. 
૨.  વલદ્યાથી અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મના મખુ્મ વર્જક અને કૃવતન રયચમ કેલે. 
૩. વલદ્યાથી સધુાયક યગુ અને વાક્ષય યગુ વલળેન અભ્માવ કયે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મને ઘડનાયાાં રયફ અને રાક્ષલણક્તા 
અલાાચીન અને ભધ્મકારીન વારશત્મ લચ્ચેન વામ્મ-બદે 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ સધુાયકયગુના મખુ્મ વર્જક અને કૃવત 
વર્જકો-    નભાદ, દરતયાભ, નલરયાભ 
 કૃવતઓ-  કયણઘરે, રલરતાદુઃખદળાક,  ઇંગ્રાાંડની મવુાપયી- ભશીતયાભ 
વનરકાંઠ   

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ વાક્ષય યગુના મખુ્મ વર્જક અને કૃવત 
વર્જકો- ગલધાનયાભ વત્રાઠી, ભલણરાર દ્વદ્વલેદી, ન્શાનારાર, નયવવિંશયાલ 
રદલેરટમા  ફ.ક. ઠાકય 
કૃવતઓ-લૂાારા, કરાીના કાવ્મ -વાં. શરયકૃષ્ણ ાઠક , બર ાંબર 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ ગ્રાંથ ૧ થી ૬– ગજુયાતી વારશત્મ રયદ 
૨. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – યભેળ વત્રલેદી 
૩. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા – ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
૪. ભશીતયાભ ગ્રાંથાલરી બાગ-૧,૨ વાં- ગજુયાત વારશત્મ અકાદભી 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૪ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૪૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાાંપ્રત વાહશત્મ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧. વલદ્યાથી વાાંપ્રત વારશત્મની વલબાલનાન રયચમ ભેલ.ે 
૨. વલદ્યાથી વારશત્મ વાંસ્થા અને ારયતવકન રયચમ ભેલ.ે 
૩. વલદ્યાથી વાાંપ્રત વારશત્મકૃવતન રયચમ ભેલે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વાાંપ્રત ગજુયાતી વારશત્મના પ્રલાશ - એક રયચમ ૧ ૧૫ ૧૦ 

૨ વાાંપ્રત વારશત્મકૃવતનુાં મલૂ્માાંકન 
લાતાા-     ૧. રીટેકવનક – ભશને્રવવિંશ યભાય   ૨. અંચ - ભશન યભાય  
કવલતા -    ૧. રશવાફના ફધામે ધાાંવધમાનુાં ધ્માન યાખ ુશુાં – અંરકત વત્રલેદી  
            ૨. એક ાાંદડુાં ખયે ત અભને પયક ડ ેછે – બાલેળ બટ્ટ 
            ૩. રક્ષ્ભીની જેભ જ રાગણી ગણ ેછે.– રશતેન આનાંદયા  
            ૪. ઝાડ શરેા મૂથી છેદામ છે – ગયાાંગ ઠાકય 
વનફાંધ -    ૧.અડી ન ળકતુાં અંધારુાં – યીના ભશતેા  
            ૨. ર્ન છ્ન– કલ્ના દેવાઈ  

૧ ૨૫ ૨૦ 

૩ વારશજત્મક વાંસ્થા અને ારયતવક 
    - ગજુયાતી વારશત્મ રયદ, ગજુયાત વલદ્યાવબા, પાફાવ ગજુયાતી વબા, 
ગજુયાત વારશત્મ અકાદભી 
    - યણજજતયાભ સલુણાચાંરક, જ્ઞાનીઠ ારયતવક,  
      કેન્દ્ન્રમ વારશત્મ  અકાદભી એલૉડા , મવૂતિદેલી ારયતવક 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. વામ્પ્રત વારશત્મ – ધીરુબાઈ ઠાકય 
૨. વામ્પ્રત ગજુયાતી કવલતાભાાં ભાનલવાંફાંધ - વનાકીની ાંડયા 
૩. વામ્પ્રત ગજુયાતી કવલતાભાાં ભનષુ્મની આંતયફાહ્ય સનૃ્દ્ષ્ટનુાં વનરૂણ - વનાકીની ાંડયા 
૪. વામ્પ્રત વાાંસ્કૃવતક કવલતા : રયલતાન અને પ્રલાશ - યીટા વત્રલેદી 
૫. વામ્પ્રત વારશત્મ પ્રલાશ - ચાંરકાન્ત ટીલાા (ળબ્દસનૃ્દ્ષ્ટ જૂન, ૨૦૧૩) 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૪  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૪૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : રોકવાહશત્મ – ૨ (રોકકથા) (વલકલ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી રકવારશત્મન રયચમ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી રકવારશત્મનાાં પ્રકાયથી રયલચત થામ. 
(૩) વલદ્યાથી રકવારશત્મકાયથી રયલચત થામ. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ રકવારશત્મ – અથા, વ્માખ્મા અને સ્લરૂ અન ેપ્રકાય ૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ રકકથાન  આસ્લાદ 
 ૧  શાંવ શાંવાલરીની લાત  –  વાં-પે્રભજી ટેર 
 ૨ યટાના વાક્ષી – પ્રતાવવિંશ યાઠડ 
 ૩ દેા દે – ઝલેયચાંદ ભઘેાણી 
 ૪ ફે બાઈફાંધ - જમાંવતરાર દલ ે

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ રકવારશત્મના વાંળધકન રયચમઃ 
ઝલેયચાંદ ભેઘાણી, જમભલ્ર યભાય, જયાલયવવિંશ જાદલ 
શસ ુમાલજ્ઞક, બગલાનદાવ ટેર 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧. આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨. વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. આણુાં રકવારશત્મ- તત્ત્લદળાન અને મલૂ્માાંકન - જમભલ્ર યભાય                             
૨. રકવાંસ્કૃવત – જમભલ્ર યભાય 
૩. રકવારશત્મવલભળા – જમભલ્ર યભાય 
૪. આણાાં રકનતૃ્મ – જમભલ્ર યભાય 
૫. રકવાંસ્કૃવતનાાં કરાધય - જમભલ્ર યભાય 
૬. રકવારશત્મ ધયતીનુાં ધાલણ – ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
૭. રકવારશત્મ ગદાંડીન ાંથ –  ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
૮. રકવારશત્મનુાં વભારચન –    ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
૯. યરઢમાી યાત બા-૧ થી ૨  -   ઝલેયચાંદ ભઘેાણી 
૧૦. વોયાષ્રની યવધાય બા -૧ થી ૫ - ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
૧૧. રકવાગયની રશય – જેઠારાર વત્રલેદી 
૧૨. ગજુયાતી રકવારશત્મ – શસ ુમાલજ્ઞક 
૧૩. ગજુયાતની રકવલદ્યા - શસ ુમાલજ્ઞક 
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૧૪. રકવલદ્યાવલજ્ઞાન - શસ ુમાલજ્ઞક 
૧૫. રકવારશત્મ વલબાલના અને પ્રકાય - શસ ુમાલજ્ઞક 
૧૬. ગ્રાભીણ અને આરદલાવી કાંઠ ાંયયા - શસ ુમાલજ્ઞક 
૧૭. રકગરુ્જયી – બાગ -૧ થી આજ સધુીનાાં અંક – વાં. ફલાંત જાની 
૧૮. વયસ્લતીની કાાંઠે -વાં. અમતૃ ટેર 
૧૯. આણા ઠાાં -વાં. અમતૃ ટેર  
૨૦. રકજણવ વાં-પે્રભજી ટેર 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૪  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૪૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : નાયીલાદી વાહશત્મ 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી નાયીલાદી વારશત્મન રયચમ ભેલ.ે 
(૨) વલદ્યાથી નાયીલાદી વારશત્મ દાથાની વભજ કેલે. 
(૩) વલદ્યાથી નાયીલાદી વારશત્મના અભ્માવ દ્વાયા વાભાજજક દાવમત્લન ખ્માર કેલે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ નાયીલાદ વાંજ્ઞા અને  વલબાલના  
-  નાયીલાદ અને વારશત્મ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગજુયાતી નાયીલાદી કૃવતન અભ્માવ 
૧. અંધાયી ગરીભાાં વપેદ ટકાાં- રશભાાંળી ળેરત 

૨ ૪૦ ૩૦ 

૩ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.  વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. નાયીઃ વારશત્મ અને વભાજ વાંદબે   -  ડૉ.નયેળ શકુ્ર, ડૉ. શતેર ઠક્કય 
૨. નાયીલાદ : ગજુયાતી વારશત્મના વાંદબાભાાં- ડ. બાલળે એભ. જેઠલા 
૩. ગજુયાતી રેલખકાની પ્રવતવનવધ લાતાા  વાંાદન -ઉા ઉાધ્મામ 
૪. શનૂ્મતાભાાં યેૂરા દરયમાન તયખાટ... વાંાદન -ઉા ઉાધ્મામ 
૫. ગજુયાતી કશલેતભાાંથી પ્રગટતી નાયીની વ્મથા- ડૉ પ્રલીણ યથલી 
૬. સ્ત્રીવભાનતા પ્રશ્ન અન ેડકાય  વાંાદન – કલ્ના ળાશ અને વલભવૂત ટેર 
૭. ચાય લાતાા (સ્ત્રીના વાભાજજક દયજ્જજા વાંદબ)ે -રશભાાંળી ળેરત 
૮. લૈરદક કાભાાં નાયીની ક્સ્થવત- નયેન્ર યાલર. 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૪  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૪૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ગજુયાતી દણરત વાહશત્મ (વલકલ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી દલરત વારશત્મન રયચમ ભેલ.ે 
(૨) વલદ્યાથી દલરત વારશત્મ દાથાની વભજ કેલે. 
(૩) વલદ્યાથી દલરત વારશત્મના અભ્માવ દ્વાયા વાભાજજક દાવમત્લન ખ્માર કેલે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ દલરત વાંજ્ઞા અથા વારશત્મની વલબાલના  
- દલરત ળબ્દન અથા              - દલરત વારશત્મની વ્માખ્મા  
- દલરત વારશત્મની રાક્ષલણકતા    - ગજુયાતી દલરત વારશત્મન ઉદૌ  બલ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગજુયાતી દલરત દ્યવારશત્મ  :  આસ્લાદ(કવલતા) 
૧. ભાય ળાભલમ  - નીયલ ટેર           
૨. ઑલયલબ્રજ – બી.ન.લણકય 
૩. ચ્મમૌ 'લ્મા આટલુાં પાટી જ્યુાં વ ?-ળાંકય ેન્ટય                 
૪. શુાં યચાળે ?- પ્રા. મળલાંત લાઘરેા 
 ૫. કાગ લીણતી કન્માનુાં ગીત-કાક્ન્તરાર ભકલાણા 'કાવતર'     
૬. રખ - વથક યભાય                          
૭. શરયજન ત ફની જ !- ઉા ભકલાણા                         
૮. ફીજુ ાં વલશ્વ - દાન લાઘરેા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ ગજુયાતી દલરત ગદ્યવારશત્મ  :  આસ્લાદ (લાતાા) 
૧. છગનાને ન વભજાતા વલાર - જૉવેપ ભેકલાન       
૨. નકરાંક    - ભશન યભાય     
૩. દર ઉપે દરવવિંશ -  શયીળ ભાંગરમૌ                  
૪. ફદર    - દરત ચોશાણ     

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. દલરત વારશત્મ  ર ે- બી.ન.લણકય    
૨.'દલરત લાતાાસનૃ્દ્ષ્ટ'  વાંા-ભશન યભાય            
૩. ગજુયાતી દલરત લાતાા  વાંા-ભશન યભાય     
૪. પ્રલતાન (વલલેચન) ર-ેભશન યભાય               
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૫. એકલચન (વલલેચન)-શયીળ ભાંગરમૌ        
૬. અનવુાંધાન (વલલેચન) રે - બી.ન.લણકય      
૭. દલરત કવલતાના ચાય દામકા  ર.ે- ડૉ.વથક યભાય    
૮. મથાથા (દલરત કવલતા આસ્લાદ) ર-ે બી.ન.લણકય        
૯. ણછ (દલરત કવલતા આસ્લાદ) ર-ે શયીળ ભાંગરમૌ     
૧૦. નલન્ભે(દલરત કવલતા આસ્લાદ) ર-ેબી.ન.લણકય 
૧૧. યણદ્વી (દલરત વર્જક રયચમ)  રે - બી.ન.લણકય    
૧૨. વાાંપ્રત દલરત વારશત્મ પ્રલાશ  ર-ેડૉ.વથક યભાય    
૧૩. સ્લકીમ  પ્રકાળક-ગજુયાતી વારશત્મ રયદ,અભદાલાદ.    
૧૪. દલરત વારશત્મ:અભ્માવ અને અલરકન વાંા. ગણુલાંત વ્માવ  
૧૫. ગજુયાતી દલરત વારશત્મની રૂયેખા વાંા. ડૉ.નાથારાર ગરશર  
૧૬. ગજુયાતી દલરત વારશત્મ(પ્ર.આ. ૨૦૧૨ )-ડૉ.બીખ ુલેગડા 
૧૭. દલરત વારશત્મ વાંા. શાદ વત્રલેદી  
૧૮. ગજુયાતી દલરત વારશત્મની કેડીએ (દલરત વારશત્મન ઈવતશાવ)  ર-ે દરત ચોશાણ   
૧૯. ગજુયાતી દલરત વારશત્મ:સ્લાધ્મામ અને વભીક્ષા-ભશન યભાય અને શયીળ ભાંગરમૌ  
૨૦. શમાતી (દળાબ્દી વલળેાાંક) વ્ટે-રડવ-ે૨૦૦૭ અંક-૬-૭  ગજુયાત દલરત વારશત્મ અકાદભી 
૨૧. દલરત વારશત્મનુાં વૌંદમાળાસ્ત્ર – ળયણકુભાય લરિંફાે  અનલુાદ-શયીળ ભાંગરમૌ અને ડૉ.કાક્ન્ત ભારવતય  
૨૨. દલરત ચેતના દીત્વલી વલળેાાંક (દલરત વારશત્મ વાંદબે પ્રશ્નત્તયી) વ્ટે-ક્ટ-૨૦૧૧ તાંત્રી-ભનજ યભાય 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૪  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૪૦૪  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : બાા અને બાાહયચમ (પયજજમાત)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી ગજુયાતી બાાન રયચમ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી ગજુયાતી ગજુયાતી બાાનાાં ઉદૌ  બલ અને વલકાવ વલળે જાણ.ે 
(૩) વલદ્યાથી ગજુયાતી બાાની ફરી વલળે જાણ.ે 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ બાાનુાં ભાનલવ્મલશાયભાાં સ્થાન અને ઉમગ 
બાાની વ્માખ્મા અન ેરક્ષણ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગજુયાતી બાાની પ્રાદેવળક ફરી 
વોયાષ્રી, સયુતી, ચયતયી અને ઉત્તયગજુયાતની ફરી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ જગતનાાં બાાકુ 
બાયતનાાં બાાકુ 
બાયતીમ આમાની ત્રણ ભવૂભકા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. બાારયચમ અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ – જમાંત કઠાયી 
૨. ગજુયાતી બાાનુાં ધ્લવન સ્લરૂ અને ધ્લવન રયલતાન –પ્રફધ ાંરડત 
૩. ગજુયાતી બાાનુાં ઐવતશાવવક વ્માકયણ – શરયલલ્રબ બામાણી 
૫. ફરીવલજ્ઞાન – મગેન્ર વ્માવ  
૬. ગજુયાતી લાક્યયચના-અયવલિંદ બાાંડાયી 
૭. ગજુયાતી વ્માકયણભાાં રયલતાન                           કે.કા.ળાસ્ત્રી 
૮. બાા અને ગજુયાતી બાા –                              કે.કા.ળાસ્ત્રી 
૯. ગજુયાતી ભાન્મબાાનુાં રઘવુ્માકયણ -                     કે.કા.ળાસ્ત્રી 
૧૦. થડક વ્માકયણ વલચાય –                                  શરયલલ્રબ બામાણી 
૧૧. અનળુીરન -                                              શરયલલ્રબ બામાણી  
૧૨. બાાની ઉત્વત્ત અને મખુ્મ બાાકુ -                   શરયલલ્રબ બામાણી  
૧૩. ગજુયાતી બાાનાાં ઈવતશાવની કેટરીક વભસ્મા -       શરયલલ્રબ બામાણી  
૧૪. જ્ઞાનગાંગત્રી -                                             શરયલલ્રબ બામાણી 
૧૫. ગજુયાતી બાાનાાં વલધામક રયફ -                    ડ.પ્રફધ ાંરડત 
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૧૬. બાાવલજ્ઞાનનાાં અલાાચીન અલબગભ –                     ડ.પ્રફધ ાંરડત 
૧૭. બાા અને તેની ફરી –                                ડ.પ્રફધ ાંરડત 
૧૮. વોયાષ્રનાાં લાક્ગ્લસ્તાયભાાં શારાયી –                        આચામા ળાાંવતબાઈ 
૧૯. બાાળાસ્ત્ર અને પ્રાચીન બાયતીમ આમા –                 ડ. લવાંતકુભાય બટ્ટ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મનો ઇવતશાવ (ગાાંધીયગુ અને અનગુાાંધીયગુ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧. વલદ્યાથી ગાાંધીયગુ અને અનગુાાંધીયગુના વારશત્મન રયચમ કેલે. 
૨. ગાાંધીયગુ અને અનગુાાંધીયગુના ભશત્ત્લના વર્જક અને કૃવતન રયચમ કેલે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દા કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧   વારશત્મને ઘડનાયાાં રયફ અને રાક્ષલણક્તા 
 - ગાાંધીયગુ અને અનગુાાંધીયગુ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગાાંધીયગુના ભશત્ત્લના વર્જક અને કૃવત 
   વર્જક - ગાાંધીજી,ક,ભા. મનુ્ળી, ઝલેયચાંદ ભેઘાણી,  સનુ્દયમૌ , ઉભાળાંકય જળી 
    કૃવત - દ્વદ્વયેપની લાત-૧ , રદવ્મચ ુ, આગગાડી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ અનગુાાંધીયગુના ભશત્ત્લના વર્જક અને કૃવત 
વર્જક – વનયાંજન બગત, ન્નારાર ટેર, જમાંવત દરાર, યાજેન્ર ળાશ 
કૃવત – ફાયીફશાય-પ્રશરાદ ાયેખ, જમાંત ખત્રીની લાતાા – વાં. ળયીપા 
લીજીલાા,  રદ વનલાાણ – ભનબુાઈ ાંચી ‘દળાક’ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – ગજુયાતી વારશત્મ રયદ 
૨. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – યભેળ વત્રલેદી 
૩. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મની વલકાવયેખા – ડૉ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વલશ્વવાહશત્મ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી  વલશ્વવારશત્મની વલબાલના  વભજે. 
(૨) વલદ્યાથી વલશ્વવારશત્મની ઉત્તભ કૃવતન અભ્માવ કયે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ - વલશ્વવારશત્મની વલબાલના 
- વલશ્વવારશત્મની રાક્ષલણકતા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ વલશ્વની ઉત્તભ કૃવતન રયચમઃ 
૧. ધી લ્ડ ભેન એન્ડ ધ વી- અવનિસ્ટ શવેભગ્લે અન.ુ- યલીન્ર ઠાકય 

૨ ૪૦ ૩૦ 

૩ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. વલશ્વવારશત્મ – યલીન્રવનફાંધભાા- ૨-યલીન્રનાથ ટાગય  
૨. એન્ટન ચેખલ- વલનદ બટ્ટ 
૩. ચેખલની કરા'- આરચના, યા.વલ.ાઠક  
૪. ચેખલ,ટીભાાં સમૂારકયણનાાં ીછાાં' -અલબરુલચ,ઉભાળાંકય જળી 
૫. 'શને્રીની વદાફશાય લાતાા, અન.ુ-યેળ વ્માવ 
૬. સયેુળ જળીનુાં વારશત્મવલશ્વ(અગ્રાંથસ્થ),વલદેવળની -વાં. વળયી ાંચાર 
૭. કાવ્મવલશ્વ  - વાં. સયેુળ દરાર 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ડામસ્ોહયક વાહશત્મ (વલકલ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧. વલદ્યાથીને ગજુયાતી ડામસ્યા વારશત્મન રયચમ થામ. 
૨. વલદ્યાથીને વલદેળી વાંસ્કૃવતન રયચમ થામ.  
૩. વલદ્યાથી ગજુયાતી ડામસ્યા વારશત્મકૃવતનાાં બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા કેલે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ ડામસ્યાઃ વાંજ્ઞા અન વલબાલના, 
ગજુયાતીભાાં ડામવયા રયચમ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ગજુયાતી ડામસ્રયક કવલતાન રયચમ 
કવલતાઃ  
૧. લસદૈુલ કુટુાંફકમૌ – નટલય ગાાંધી  ૨. રઈ ર ડરય વાયા- બયત વત્રલેદી ૩. 
ન્યમુકા નાભે ગાભ - આરદર ભન્સયુી ૪. આભ કયી જજિંદગી – ભધભુતી ભશતેા 
૫. વાપ સપૂી – ળકુય વયલૈમા ૬. ગેફી અલાજ- ચાંરકાન્ત દેવાઈ ૭. ભેન 
શટ્ટનભાાં- રશભાાંશ ુટેર ૮. ન્યમુકા ન્યમુકા- પ્રલીણ ટેર  

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ ગજુયાતી ડામસ્રયક લાતાાન રયચમ 
લાતાાઃ  
૧. પરાલય લાઝ – નલીન વલબાકય ૨. શભવવક – લત્વર ળાશ  
૩. ાનખયનુાં ાન – જમ ગજ્જજય ૪. લાન્ડા- શલુચ વ્માવ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧. આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨. વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
 
૧. અભેરયકાલાવી કેટરાક વર્જક- ભધસુદૂન કારડમા 
૨. લબ્રટનભાાં  ગજુયાતી-ઈન -ફીટલીન નેવવયી શભનેવ – પ્રલીણ ન. યડા અને જગદીળ દલે 
૩. લબ્રટનભાાં ગજુયાતી ડામસ્યા - ભકયાંદ ભશતેા, વળયીન ભશતેા        
૪. અભેરયકાલાવી કેટરાક ગજુયાતી વર્જક - ભધસુદૂન કારડમા           
૫. ગજુયાતી વારશત્મભાાં ડામસ્યા-વલભળા – વાં. કેતન બશુા 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : બાયતીમ વાહશત્મ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) .વલદ્યાથી બાયતીમ વારશત્મની વ્માક વભજ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી અરગ-અરગ બાાની કવલતા અને લાતાાન અભ્માવ કયે. 
(૩) 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ બાયતીમ વારશત્મની વલબાલના  
બાયતીમ વારશત્મનાાં રક્ષણ 
બાયતીમ વારશત્મ અને બાયતીમતા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ બાયતીમ વારશત્મન રયચમ 
૧. ભશાશ્વતેા દેલીની લાતાા- અન.ુ ચાંરકાન્ત ભશતેા 

૨ ૪૦ ૩૦ 

૩ ૧. આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨. વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. બાયતીમ કવલતા– યવુન. ગ્રાંથવનભાાણ ફૉડા 
૨. બાયતીમ લાતાા – યવુન. ગ્રાંથવનભાાણ ફૉડા 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર-૫  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશત્મ અને તત્ત્લજ્ઞાન (વલકલ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીને તત્ત્લજ્ઞાનન રયચમ થામ . 
(૨) વલદ્યાથી તત્ત્લજ્ઞાન વલમક કૃવતનાાં બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા કેલે. 
(૩) વલદ્યાથીને વારશત્મ વર્જનભાાં તત્ત્લજ્ઞાનની ભવૂભકાન રયચમ થામ. 
(૪) વલદ્યાથીને તત્ત્લજ્ઞાન વનરૂવત કૃવતનાાં અલરકન, વલલેચન કે ચચાાનોંધ તૈમાય કયલાની તારીભ ભે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વારશત્મ અને તત્ત્લજ્ઞાન 
     ૧. તત્ત્લજ્ઞાનની વલબાલના  ૨. વારશત્મ અને તત્ત્લજ્ઞાન લચ્ચેન વાંફાંધ 
     ૩. વારશત્મ વર્જનભાાં તત્ત્લજ્ઞાનની ભવૂભકા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ભધ્મકારીન વારશત્મભાાં તત્ત્લજ્ઞાનનુાં વનરૂણ (૮ કૃવત) 
૧. અલખર બ્રહ્માાંડભાાં.. -નયવવિંશ  
૨. જ્ઞાની અંગ.... - અખ  
૩. સ્લરૂ લચિંતલતાાં રૂ પ્રગટ થયુાં - બજ   
૪. ભન ત્માગી ભન લૈયાગ્મ.. -પ્રીતભ 
૫. ઉાડી ગાાંવડી લેઠની ,પ્રેભની, પ્રેભની... - ભીયાાં 
૬. બ્રહ્માનબુલ - ગલયીફાઈ 
૭. જે જે કયળ ત ેબગલળ -પ્રીતભદાવ 
૮. જીલ નરશ તેન ેવળલ.. - ધીય 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ અલાાચીન વાહશત્મભાાં તત્ત્લજ્ઞાનનુાં વનરૂણ (૮ કૃવત)  
૧. એક ઝાડ – ઉભાળાંકય જળી 
૨. અભે યે સકુૂાં રૂનુાં ભૂડુાં - ભકયાંદ દલ ે
૩. મતૃ્ય ુ-જમાંત ાઠક              
૪.  ચાંરકાાંતન બાાંગી ભકૂ્ક કયીએ- ચાંરકાાંત ળેઠ 
૫.  યટા - યભેળ ાયેખ 
૬.  ભનને વભજાલ - યાજેન્ર શકુ્ર 
૭. કડ કરભ ને - ભનજ ખાંડરેયમા     
૮. આજના ભાણવની ગઝર- જલાશય ફક્ષી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧. આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨. વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 
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વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી વલલેચનના અનફુાંધ – વાં. ચાંરકાાંત ટીલાા          
૨. રયશ્મના - ડૉ. શયીળ વ્માવ 
૩. પ્રવતબાલ – ધીરુબાઈ ઠાકય        
૪. વાંશ્મના - યભેળ ભ. શકુ્ર   
૫. વનજાનાંદ- વાં. કીકુબાઈ યતનજી દેવાઈ(ઈશ્વય વલમક પ્રાથાના)                          
૬. સ્લધ્મામ અને વાંળધન – ફલાંત જાની (જ્ઞાનભાગી કવલતા)  
૭. અધીત(એકલીવ) – વાં. જમદેલ શકુ્ર (વારશત્મ અને તત્ત્લજ્ઞાન)               
૮. ભધ્મકારીન ગજુયાતી જ્ઞાનભાગી કવલતા- વાં. ફલાંત જાની 
૯. યાધાકૃષ્ણ વલના ફીજુ ફરભા - ઉાફશને ઉાધ્મામ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૪  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશજત્મક વાંજ્ઞાઓ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧ વલદ્યાથી  વારશત્મભાાં વાંજ્ઞાની આલશ્મક્તા વલળે અધ્મમન કયે. 
૨ વલદ્યાથીભાાં વાંજ્ઞા વનરૂવત વારશત્મકૃવતનાાં બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા કેલામ. 
૩ વલદ્યાથીન ેવાંજ્ઞાનાાં સ્લરૂન રયચમ થામ. 
૪ વલદ્યાથીને વલવલધ વાંજ્ઞાનુાં અલરકન, વલલેચન કે ચચાાનોંધ તૈમાય કયલાની તારીભ ભે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વારશજત્મક વાંજ્ઞાન અથા, વલબાલના અને વલકાવ 
 ૧. વાંજ્ઞાની વલબાલના     ૨. વારશત્મભાાં વાંજ્ઞાન ુભશત્ત્લ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ વાંજ્ઞાન વલળદ રયચમ. 
૧. ઈન્દ્ન્રમવ્મત્મમ,              ૨. રયલેળ (setting)  
૩.કલ્ન (image)              ૪. ચેતનાપ્રલાશ(stream of consciousness)  
૫. યુાકથા (myth)             ૬. પ્રતીક(symbol)   
૭. કથનકેન્ર (point of view)  ૮. વાંવન્નવધકયણ (juxtaposition)   
૯. પરેળફેક                   ૧૦. ભટીપ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ વાંજ્ઞાન ગજુયાતી વારશત્મભાાં વલવનમગ 
કાવ્મોઃ 
૧. આજ – પ્રશરાદ ાયેખ (ઈન્દ્ન્રમ વ્મત્મમ)  
૨. લવાંતવલજમ– કાન્ત (યુાકલ્ન)   
૩. અંધારુાં - ભલણબાઈ દેવાઈ (કલ્ન)  
૪. સ્ભયણ – જમદેલ શકુ્ર (પરેળફેક) 
૫. રાખા વયખી લાતાા  - યભેળ ાયેખ (ભટીપ) 
૬. આધવુનક અયણ્મક – વનયાંજન બગત (પ્રતીક) 
લાતાાઓઃ 
૭. અગવતગભન – સયેુળ જી (ચેતનાપ્રલાશ)  
૮.  ખયા ફય – જમાંત ખત્રી (રયલેળ) 
૯. નવકયી - રકળય જાદલ (વાંવન્નવધકયણ)  
૧૦ શલ્ર ભલણરાર – યેળ નામક (કથનકેન્ર)  

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 
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વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. આધવુનક વારશત્મવાંજ્ઞાકળ – વાં. ચાંરકાન્ત ટીલાા ,યેળ નામક અને શાલદન વત્રલેદી      
૨. વલવળષ્ટ વારશત્મવાંજ્ઞાકળ  -  વાં. ચાંરકાન્ત ટીલાા 
૩. ભટીપ - વનાકીની ાંડયા 
૪. યુાકલ્ન – પ્રલીણ દયજી 
૫. આંતય ચેતનાપ્રલાશ - અવનરા દરાર 
૬. કલ્ન – વનવતન લડગાભા 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૪  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશજત્મકલાદ  (વલકલ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી વારશજત્મક લાદન રયચમ ભેલ.ે 
(૨) વલદ્યાથી લાદ પ્રબાવલત વારશજત્મક ગદ્યકૃવતન ભેલે. 
(૩) વલદ્યાથી લાદ પ્રબાવલત ગજુયાતી દ્યવારશજત્મક કૃવતની વભજ કેલે.  

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વારશજત્મક લાદ : વાંજ્ઞા અને વલબાલના  ૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ભશત્ત્લના લાદન રયચમ :  
 અક્સ્તત્લલાદ , ઍબ્વડા , લાસ્તલલાદ , યાલાસ્તલલાદ , પ્રતીકલાદ,  

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ લાદ પ્રબાવલત વારશજત્મક કૃવત :  
ગદ્યકૃવતઓ – ૧. ભાણવ નાભે ફાકયા-ઇન્દુ લુાય  ૨. કૃષ્ણજન્ભ – કેતન 
મનુળી   ૩. આફદાના – ચાંરકાન્ત ફક્ષી 
દ્યકૃવતઓ – ૧. લખાય-  વવતાાંશ ુમળશ્ચાંર 
              ૨. એક ફયે – યાલજી ટેર 
              ૩. કાગડ ભયી ગમ – યભેળ ાયેખ 
              ૪.  ચ્છલરાર – લચન ુભદી  

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. વારશજત્મક લાદ -મળલાંત વત્રલેદી 
૨.- અને વારશત્મ -મળલાંત વત્રલેદી 
૩. પ્રતીક અને પ્રતીકલાદ -પ્ર.એપ.વી.દામયળા          
 

 
 
 
 
 
 

 



35 

 

 

ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૫૦૫  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : બાાવલજ્ઞાન (પયજજમાત) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી જડણી, લાક્યયચનાન અભ્માવ કયે અને શદુ્ રખેન ળીખ.ે 
(૨) વલદ્યાથી જડણી, લાક્યયચના અને રેખન અંગે બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા કેલે. 
(૩) વલદ્યાથી બાા વલળે જાણકાયી ભેલ.ે 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧  બાાનુાં કામાક્ષેત્ર અને ગજુયાતી બાાનુાં ળબ્દબાંડ  
      * બાા અને લાણી   * બાા અને વાંકેત (વાંજ્ઞા)      * બાા અને કાકુ 
      * તત્વમૌ ળબ્દ    * તદૌ  બલ ળબ્દ   * દેશ્મ ળબ્દ  * અન્મ ળબ્દ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ લાક્યના પ્રકાય, વાંવધ, વભાવ ૧ ૨૦ ૧૫ 

૩   * બાાનુાં ધ્લવનતાંત્ર અને ઉચ્ચાયણ પ્રરક્રમા : ( આકૃવત વાથે )  
     * સ્ળા વ્માંજન, વાંઘી વ્માંજન, અધાસ્લય અને અનનુાવવક, વાનનુાવવક 
     * ગજુયાતી બાાના ભાન્મ સ્લય 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. બાારયચમ અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ - જમાંત કઠાયી  
૨. બાાન લજૈ્ઞાવનક અભ્માવ  - મગેન્ર વ્માવ  
૩. બાાવલજ્ઞાન - યભેળ વત્રલેદી 
૪. ધ્લવનવલજ્ઞાન અને ધ્લવનરયલતાન  - ડૉ.પ્રફધ ાંરડત 
૫. બાાવલલેક  -  પ્રકાળક - બાાવનમાભકની કચેયી,ગાાંધીનગય 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૬ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૧  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મનો ઇવતશાવ (આધવુનક અને અનઆુધવુનક યગુ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી આધવુનક અને અનઆુધવુનક ગજુયાતી વારશત્મકાયન રયચમ કેલે. 
(૨) વલદ્યાથી આધવુનક અને અનઆુધવુનક ગજુયાતી વારશત્મથી રયલચત થામ. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧  - આધવુનક વારશત્મને ઘડનાયાાં રયફ અને રાક્ષલણક્તા 
 - અનઆુધવુનક વારશત્મને ઘડનાયાાં રયફ અને રાક્ષલણક્તા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ આધવુનક યગુના ભશત્ત્લના વર્જક અને કૃવત  
વર્જકો-  સયેુળ જળી,  યાલજી ટેર, ભધ ુયામ, 
કૃવતઓ- કેભ ભકનજી ક્યાાં ચાલ્મા?(વવતાાંશ ુમળશ્ચન્ર) ,  
         પેય (યાધેશ્માભ ળભાા),  
         ઘનશ્માભ દેવાઈની શે્રષ્ઠ લાતાા (ગ.ુવા.અકાદભી) 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ અનઆુધવુનક યગુના ભશત્લના વર્જક અને કૃવત  
વર્જકો-   રશભાાંળી ળેરત, ભશન યભાય, ધ્રલુ બટ્ટ, શયીળ ભીનાશ્ર ુ
કૃવતઓ-  લાતાા વાંગ્રશઃ ફાાની ીંય-રકયીટ દૂધાત,  
          છડીને આલ તુાં - યાજેળ વ્માવ 'વભસ્કીન',  
          જગરુાં - નટલયવવિંશ યભાય 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧.વારશત્મભાાં આધવુનક્તા – સભુન ળાશ    
૨. આધવુનક્તા એક વાંકુર વાંપ્રત્મમ- લફવન આળય 
૩. ચાંરકાન્ત ફક્ષીથી પેય – સભુન ળાશ    
૪. સયેુળ જળીથી સયેુળ જળી- સભુન ળાશ 
૫. કથાલા બાગ-૨ – નયેળ લેદ, ફાબ ુદાલરયુા  
૬. ગજુયાતી નાટક : પ્રત અને પ્રમગ – ભશળે ચાંકરાર 
૭ ગજુયાતી નાટક - વતીળ વ્માવ    
૮. વાાંઠતયી ગજુયાતી નાટક – પ્રભદુાવ ટેર 
૯. ગઝરવલભળા – યાજેળ વ્માવ વભસ્કીન    
૧૦. તાણાલાણા- શભે ાંત ધયડા 
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૧૧.'યગુચેતના અને આધવુનક કવલતા', 'અદ્યતન ગજુયાતી કવલતા'- વાંવનકા, અવનરુદ્ બ્રહ્મબટ્ટ 
૧૨.'આધવુનકતાની વલબાલના', 'આધવુનક નાટક' -વલલચેનન વલબાજજત ટ, ચાંરકાન્ત ટીલાા 
૧૩.'વારશત્મભાાં આધવુનકતા' , 'અલબક્રભ, ચી.ના.ટેર 
૧૪.'આધવુનકતાન યગુ' , સ્લાધ્મામરક -૬, વનયાંજન બગત  
૧૫. કરળય બયેલુાં વકૃ્ષ- વાં. લચન ુભદી, વતીળ વ્માવ 
૧૬. અનઆુધવુનક વારશત્મ અને આણ ે- સભુન ળાશ 
૧૭. અનઆુધવુનક્તાલાદ – ચાંરકાન્ત ટીલાા 
૧૮. અનઆુધવુનક્તાલાદ – વાં- સધુા ાંડયા 
૧૯. દલરત વારશત્મ – બી.ન.લણકય 
૨૦. અલાાચીન ગજુયાતી વારશત્મન ઈવતશાવ – યભેળ વત્રલેદી 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૬ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : ગજુયાતી વાહશજત્મક ત્રકાયત્લ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીને વારશજત્મક ત્રકાયત્લન રયચમ થામ. 
(૨) વલદ્યાથી અખફાય અને વાભવમકના વારશજત્મક રખેનુાં  બાલન-આકરન-મલૂ્માાંકન ભાટેની ક્ષભતા 
કેલે. 
(૩) વલદ્યાથીને અખફાય અને વાભવમકના વારશજત્મક રેખનન ઉદૌ  બલ અને વલકાવન રયચમ કેલ.ે 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વારશજત્મક ત્રકાયત્લની રયબાા 
 ૧. વારશજત્મક ત્રકાયત્લ વાંજ્ઞા, અથા અને સ્લરૂ  ૨. ત્રકાયત્લ અને વારશત્મ 
લચ્ચેન વાંફાંધ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ૧. વારશજત્મક વાભવમક અને આંદરન  
૨. વારશજત્મક વાભવમકન ઉદૌ  બલ અને વલકાવ        

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ લતાભાન ત્ર(ભાત્ર વારશજત્મક કરભ) અને વાભવમકન રયચમ (જે તે લાના 
વાભવમક અને લતાભાન ત્ર ધ્માનભાાં રેવુાં.) 
    ૧. કુભાય ૨. યફ ૩. પાફાવ ત્રૈભાવવક ૪. ગજુયાત વભાચાય ૫. 
રદવ્મબાસ્કય  

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. ગજુયાતી દૈવનકત્ર તાવીય અને તસ્લીય – રદનેળ દેવાઈ 
૨. ત્રકાયત્લ રદળા અને દળા - વલષ્ણ ુાંડયા  
૩. ત્રકાયત્લ વવદ્ાાંત અને અધ્મમન – ચાંરકાાંત ભશતેા  
૪. વમશૂ ભાધ્મભ - માવીન દરાર 
૫. વારશત્મ અને ત્રકાયત્લ – પ્રીવત ળાશ 
૬. પ્રસ્તતુ – પ્રલીણ દયજી 
૭. વલવનમગ – યભણરાર જળી 
૮. કોમદુીદળાન – વલજમયામ ક. લૈધ 
૯. વારશજત્મક ત્રકાયત્લ – વાં. શવવત ભશતેા 
૧૦. વાંવલલાદનાાં તેજલરમ - રકળય વ્માવ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૬  પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૨  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વમશૂ ભાધ્મભો અને ગજુયાતી બાા (વલકલ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧. વલદ્યાથી અખફાય,યેરડમ,ટેરીવલઝન જેલાાં વમશૂ ભાધ્મભન રયચમ કેલે. 
૨.  આ ભાધ્મભભાાં ફરાતી બાા અને રખાતી બાાના સ્લરૂને વભજે. 
૩. અ પ્રકાયની બાા ફરલાની અને રખલાની તારીભ ભેલ.ે 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વમશૂ ભાધ્મભની વલબાલના અને પ્રકાય 
અખફાય, યેરડમ, ટેરીવલઝન, ભફાઈર 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ - અખફાયભાાં પ્રગટ થતા વભાચાયનુાં સ્લરૂ અને બાા 
- યેરડમ યથી પ્રવારયત થતા વભાચાયનુાં સ્લરૂ અને બાા 
- ટેરીવલઝન યથી પ્રવારયત થતા વભાચાયનુાં સ્લરૂ અને બાા 
- ભફાઈરભાાં વાંદેળાની બાા 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ - અખફાય ભાટેના રેખનની તારીભ 
- યેરડમ ભાટેના રેખનની તારીભ 
- ટેરીવલઝન ભાટેના રખેનની તારીભ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.  વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧.ભાધ્મભભીભાાંવા - માવીન દરાર     
૨. ટેલરવલઝન- કામાક્રભ વનભાાણ અને ભાધ્મભ રયચમ, શવમખુ ફાયાડી 
૩. ત્રકાયત્લની ાઠળાા- વનર યીખ      
૪. વમશૂભાધ્મભ અને વારશત્મ – પ્રીવત ળાશ 
૫. વમશૂ ભાધ્મભ - માવીન દરાર 
૬. વારશત્મ અને ત્રકાયત્લ – પ્રીવત ળાશ 
૭. વારશજત્મક ત્રકાયત્લ – વાં. શવવત ભશતેા 
૮. વાંવલલાદનાાં તેજલરમ - રકળય વ્માવ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૬ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશત્મ અને વવનેભા  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
૧. વલદ્યાથી વવનેભાના ભાધ્મભન રયચમ કેલે 
૨. વલદ્યાથી વારશત્મ અને વવનેભા લચ્ચેના વાંફાંધન ેવભજે. 
૩. વલદ્યાથી વારશત્મ અને વવનેભા લચ્ચેના વામ્મ-બેદને તાવે. 

 
એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ વવનેભાનુાં સ્લરૂઃ 
- વવનેભાન ઉદબલ અને વલકાવ 
- બાયતીમ વવનેભાન ઇવતશાવ-એક રયચમ 
- ગજુયાતી  વવનેભાન ઇવતશાવ-એક રયચમ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ વારશત્મ અને વવનેભા લચ્ચને વાંફાંધ 
ફાંને ભાધ્મભ લચ્ચ ેયશરેાાં વામ્મ-બેદ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ વારશત્મ કૃવતનુાં વવનેભાભાાં રૂાાંતયણ 
ન્નારાર ટેરકૃત "કાંકુ" લાતાા ઉયથી કાક્ન્ત યાઠડ રદગ્દવળિત રપલ્ભ "કાંકુ" 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
 ૧. વારશત્મ અને વવનેભાભાાં ઇવતશાવ – વાં. ધ્લવનર ાયેખ 
 ૨. વવનેભાવલભળા- અમતૃ ગાંગય 
 ૩. सिनेमा और िाहित्य – रािी मािमू रज़ा 
 ૪. फिल्म माध्यम का व्याकरण- क ॉ वरजी अग्रवाऱ रॊग प्रिॊग अप्रऱै-जून, २००५ 
 ૫. 'રપલ્ભ વલળે' -સ્લાધ્મામરક-૧, - વનયાંજન બગત 
 ૬. વવનેગરુ્જયી: એક ઝરક – જમાંત ીઠરડમા    
 ૭. વરાભ ફલરવડુ-બાલના વભૈમા , અન.ુ-રદવ્માાંગ શકુ્ર 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૬ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૩  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ :અનલુાદઃ વવદ્ધાાંત અને વલવનમોગ (વલકલ)  

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથી અનલુાદની પ્રરક્રમાન અભ્માવ કયે. 
(૨) વલદ્યાથી અનલુારદત કૃવતન અભ્માવ કયે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ અનલુાદની વલબાલના અને પ્રરક્રમા :  
અનલુાદની વ્માખ્મા 
અનલુાદના પ્રકાય 
અનલુાદ, બાાન્તય, રૂાન્તય, બાલાનલુાદ, તયજૂભ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ અનલુાદ પ્રત્મક્ષકામા 
ગજુયાતીભાાંથી રશન્દી અનલુાદ 
રશન્દીભાાંથી ગજુયાતી અનલુાદ 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ અનલુારદત કૃવતન અભ્માવ 
કલર કથા લામા ફામાવ – રે. અરકા વયાલગી 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. અનલુાદ વલજ્ઞાન – ભશનબાઈ ટેર  
૨. અનલુાદ વવદ્ાાંત અને સ્લરૂ -  વાં - યભણ વની  
૩. અનલુાદની વભસ્મા - ભશનબાઈ ટેર  
૪. 'અનલુાદની કા'- 'રયચમ અને યીક્ષા' -નગીનદાવ ાયેખ 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૬ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૪  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : વાહશત્મભીભાાંવા (પયજજમાત) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) .વલદ્યાથી વારશત્મના વૈદ્ાાંવતક ાવાાંન અભ્માવ કયે. 
(૨) વલદ્યાથી વારશત્મનાાં ઘટકતત્ત્લન રયચમ કેલે. 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ કાવ્મની વૈદ્ાાંવતક વલબાલના :  
- કરા અને કરાના પ્રકાય 
- વારશત્મકરાની વલળેતા 
- કાવ્મની વ્માખ્મા, શતેુ અને પ્રમજન 
- ળબ્દળક્ક્ત 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૨ ાશ્ચાત્મ વારશત્મભીભાાંવા 
- ્રેટની અનકુયણ વલબાલના 
-  એરયસ્ટટરની અનકુયણ વલબાલના અને કેથાવવિવ 
- રન્જાઇનવની ઉદ્દાત્તાની વલબાલના  

૧ ૨૦ ૧૫ 

૩ બાયતીમ વારશત્મભીભાાંવાઃ  
યવ વલચાય, ધ્લવન વલચાય, લક્રક્ક્ત વલચાય 

૧ ૨૦ ૧૫ 

૪ ૧.  આંતરયક યીક્ષા - ૨૦ ગણુ        
૨.   વતત મલૂ્માાંકન ૨૦ ગણુ 

૧ ૪૦ ૧૫ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

વાંદબા વારશત્મઃ 
૧. બાયતીમ કાવ્મવવદ્ાાંત – જમાંત કઠાયી અને નટુબાઈ યાજયા 
૨. બાલન:વલબાલન -૨– શરયલલ્રબ બામાણી   
૩..બાયતીમ કાવ્મભીભાાંવા - યભેળ વત્રલદેી 
૪. વારશત્મ વલલચેનના વવદ્ાાંત - વતીળ વ્માવ અને અન્મ 
૫. ્રટે-એરયસ્ટટર અને રન્જાઈનવની કાવ્મ વલચાયણા - જમાંત કઠાયી 
૬. ાશ્ચાત્મ વારશત્મ વલલચેન (પ્રાચીન કા)- વળયી ાંચાર 
૭. વારશત્મભીભાાંવા -વલષ્ણુદ બટ્ટાચામા અન.ુ સયેુળ જળી  
૮.અલબનલન યવવલચાય અને ફીજા રેખ, નગીનદાવ ાયેખ 
૯.ધ્લવન અને ાશ્ચાત્મ લચિંતન, યભેળ સુાં. ફેટાઈ   
૧૦.'બાયતીમ વારશત્મભીભાાંવા', 'તાયતમ્મ', અનાંતયામ યાલ   
૧૧.'્રેટ અને એરયસ્ટટરના કાવ્મવવદ્ાાંત' , 'અલબક્રભ', ચી.ના.ટેર  
૧૨. વારશત્મભીભાાંવા, વાં.- વલષ્ણપુ્રવાદ વત્રલેદી 
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ભશાદેલ દેવાઈ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ : વાદયા-યાાંધેજા 
વભાજવલદ્યા વલળાયદઃ ગજુયાતી 

વત્ર- ૫ પ્રશ્નત્ર નાં.-MJRGUJ : ૬૦૫  કે્રડીટ – ૪ કરાક – ૬૦  ગણુ-૧૦૦    
પ્રશ્નત્રનુાં નાભ : પ્રોજેક્ટ 

ળૈક્ષણણક શતેઓુઃ 
(૧) વલદ્યાથીભાાં વભીક્ષા વવૃત્ત અને વાંળધન વવૃત્ત કેલામ.  
(૨) વલદ્યાથી વાંદબાગ્રાંથન ઉમગ કયતા ળીખ.ે 

એકભ અભ્માવક્રભનાાં મદુ્દાઓ કે્રડીટ ગણુ વભમ 

૧ લગાવળક્ષણ અને લગાવળક્ષણનુાં મલૂ્માાંકન ૧.૫ ૪૦ ૨૫ 

૨ સ્થાવનક બાા-ફરીન વલ ે ૧.૫ ૪૦  ૨૫ 

૩ અશલેાર રેખન ૧ ૨0 ૧૦ 

 કુર ૪ ૧૦૦ ૬૦ 

 

 

 

૧૫ રદલવન અશલેાર તૈમાય કયલ. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


