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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 :-30/06/2016    (fw÷ „wý:-100) 

�� ૧: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  .(z_xz=$_) 

૧. સ�ં�ૃત ભાષાુ ંએક ભારોપીય ભાષા તર�ક� ��ૂયાકંન કર� તેના પ�રવત�નશીલ �વ"પને સમ$વો.  

૨. પચંત'ં, �હતોપદ�શ અને  નીિતશતકમાથંી તમને પસદં એવા કોઈ ૧૦ 0ભુાિષત-�2ુતકોનો 345ુપિ6 

અને શ7દાથ� સહ�ત અવુાદ લાખો. 

૩. મહાકિવ :;ુ2ના <વન અને સમય =ગ ે?ા@ત મા�હતી આપી તેની �ૃિતુ ંકથાનક વણ�વો.  

૪. મહાકિવ જગEાથના <વન અને કવન પર િવ�Fતૃ નGધ લખો.  

�� ૨: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૦૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (2×15=30) 

૧. ઉJચારણ અને �થાન અસુાર 3યજંનોના ?કારો સમ$વો.  

૨. આKાથ� અને િવLથ�નો ?યોગ Mાર� થાય છે? ઉદાહરણ સહ�ત સમ$વો.  

૩. મહાકિવ બાણની �ૃિતનો સQંR@ત કથાસાર લખો.    

૪. “�यो द�डी 	ब�धा�च”  કથનના આધાર� દંડ�ની �ૃિતઓનો પ�રચય આપો.   

�� ૩: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૪૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (h×Ãk=10) 

૧. સ�ં�ૃત ભાષા સામાWય લોકોની બોલચાલઈ ભાષા હતી તેXુ ંશેના પરથી કહ� શકાય? ઉદાહરણ સહ�ત    

    સમ$વો.  

૨. “रे रे चातक सावधान मनसा ....” 0ભુાિષતની પYં2તઓ Zણૂ� કર� તેની 345ુપિ6 અને શ7દાથ� સહ�ત 

અવુાદ લાખો.  

૩. �2ુતકની 3યા[યા આપો.  

૪. કોઈ એક ઇકારાતં ]ીQલગ̂ શ7દના િવભY2ત "પો _જુરાતી અવુાદ સાથે લાખો.  

�� ૪  નીચેનામાથંી કોઈ પણ દસ ��ોના ઉ�ર આપો.     (2×10=20) 

૧. સ�ં�ૃત ભાષામા ંધાFઓુના દસ ગણ પૈક� ચોથા ગણુ ંનામ ______ અને તેનો િવકરણ ?5યય 

_______ છે.  

૨. સ�ં�ૃત ભાષામા ં�વરોની સ[ંયા _______ અને 3યજંનોની સ[ંયા ________ છે.  

૩. સ�ં�ૃત ભાષા માટ� સ�ં�ૃત નામનો સૌ ?થમ ?યોગ ______ મા ંથયો હોવાુ ંમનાય છે d _______ 

eારા ______ સાથે કરવામા ંઆવેલા વાતા�લાપના ંસદંભ�મા ંછે.  

૪. અfટાgયાયીના ંકતા� ________અને િનhુકતના ંકતા� _________ છે.  

૫. “भारं न बाध�त” વાMમા ંRિત42ુત શ7દ _________ છે. તે શ7દુ ંસાjુ ં�વ"પ ______ છે.  

૬. સ�ં�ૃત શ7દ ‘�पत’ृ  માટ� જમ�ન ભાષામા ં____________ અને લેટ�ન ભાષામા ં__________ શ7દ 

જોવા મળે છે.  
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७. કોઈ પણ એક શ7દમા ંએકાદ �વર, 3યજંન ક� અRરનો લોપ થાય તે _______ કહ�વાય અને �વર, 

3યજંન ક� વણ�ની સાડલા બદલીને _______ કહ�વાય.  

८. મહાકિવ કાલીદાસની �ૃિતઓ પૈક� ____________ અને ____________ ને પાચં મહાકા3યોમા ં�થાન 

મm4ુ ંછે.  

૯. ભાસના ઉદયન કથા પર આધા�રત નાટકો _____ અને ______ છે.  

૧૦. “म%ृछक'टकम”्  ___________ ?કારુ ં"પક છે.  

૧૧ ર5નાવલીના કતા� ______ છે. આ ના�ટકામા ં�ુલ ______________ =ક છે.  

૧૨. મહાકિવ ભારવીએ  _____ અને મહાકિવ માઘ ે_______ �ૃિતની  રચના કર�.   

__________________________________________________________________ 

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 :-30/06/2016            (fw÷ „wý:-100) 

�� ૧: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (z_xz=$_)  

1. વૈ�દક અને વેદો6ર વૈ�દક કથાઓ િવષે પ�રચયા5મક નGધ લખો.  

2. �હતોપદ�શનો પ�રચય આપી તેુ ંિવષયવ�F ુઅને �વ"પ વણ�વો. 

3. આપેલ શ7દમયા�દામા ંઅથવ�વેદુ ંરસદશ�ન કરાવો. 

4. વેદાગં સા�હ5યનો િવ�Fતૃ પ�રચય આપો.  

�� ૨: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૦૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (2×15=30)  

1. pન કથાઓનો પ�રચય આપો. 

2. પચંત'ંમા ંપાચંેય ત'ંોમા ંકયા બોધા5મક િવષયો ક�W;�થાને રહ�લા છે? ઉદાહરણ સહ�ત �પfટ 

કરો. 

3. િશવસકં�પ 02ૂત શ7દાથ� અને અવુાદ સહ�ત લખો.  

4. સામ શ7દનો અથ� અને 3યા[યાઓ આપી સામવેદ સ�ંહતાુ ંબાq �વ"પ વણ�વો.  

�� ૩: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૪૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (h×Ãk=10) 

1. યrુવsદ શ7દમા ંરહ�લ ‘यजुस’् શ7દની િવિવધ 3યા[યાઓ આપો.  

2. ऋ-वेद મા ંજોવા મળતા ઉપમા અલકંારના કોઈ પાચં ઉદાહરણો આપો.  

3. લૌ�કક કથાના ?કારો જણાવો.  

4. ‘.सहंासन0वा1�.ंशका’  નો vૂંકમા ંપ�રચય આપો.  

�� ૪  નીચેનામાથંી કોઈ પણ દસ ��ોના ઉ�ર આપો.     (2×10=20) 

1. છદંોબw મ'ંોને _______ અને ગીતી"પ મ'ંોને ________ કહ�વાય છે.  

2. ऋ-वेदુ ંિવભાજન બર િવભાગોમા ંથયેxુ ંછે.______________ અને __________. 

3. ઋzવેદના ૭મા અfટકમા ં_______ અgયાય, ______ વગ� અને ______ મ'ંો છે.  

4. Zhુુશ02ૂતના ંઋિષ ________ છે અને �હર|યગભ� 02ૂતના ંઋિષ _____ છે. 
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5. સવેંદના �[ુય બર િવભાગોના નામ ______ અને ________ છે.  

6. યrુવsદની બ ેપરંપરાઓ __________ અને ________ ના ંનામે $ણીતી છે.   

7. તૈિ6ર�ય ઉપિનષદનો ?થમ િવભાગ _______ છે, dમા ં_______ અવુાકો છે.  

8. ભગવાન }wુના ંZવૂ�<વન અને તેમના વત�માન <વનને લગતી કથાઓને ______ અને 

_______ કથાઓ કહ� છે.  

9. મનોહર એવી રામકથા –રામાયણ લખવાુ ંિનવેદન _______ એ __________ને ક4ુ�.  

10. �હુા5કાથાને આધાર� મળેલા સારસRંેપો પૈક� કા�મીરમા ંરચાયેલ બ ેસારસRંેપો ________ અને 

____________ છે.  

11. �હતોપદ�શના ંચાર િવભાગ છે. િમ'લાભ, િમ'ભેદ, ____________ અને __________.  

12. મ�હલારો@ય નગરમા ં___________ નામે રા$ના 'ણ �ખૂ� Z'ુોને રાજનીિતુ ંKાન આપવા 

_________ નામના �ા�ણ ેબી�ુ ંઝડ@4ુ.ં  

 

_____________________________________________________________ 

 
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 :-30/06/2016          (fw÷ „wý:-100) 

�� ૧: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (z_xz=$_) 

1. વૈશેિષકદશ�નનો પ�રચય આપી તેના ?િતfઠાપક આચાય�નો પ�રચય આપો અને વૈશેિષક0'ુની 

ટ�કા પરંપરા પર નGધ લાખો.  

2. આY�તક અને નાY�તક દશ�નો કયા કયા છે? તેમનો ભેદ સમ$વી યોગદશ�નનો પ�રચય આપો.  

3. સમાસના ં?કાર જણાવી અ3યયીભાવ સમાસ અને ત5Zhુુષ સમાસ ઉદાહરણો સહ�ત સમ$વો.  

4. 3યજંનસિંધ અને િવસગ�સિંધ ઉદાહરણ આપીને વણ�વો.  

�� ૨: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૦૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (2×15=30)  

1. યોગ દશ�નનો િસwાતં વણ�વો  

2. શકંરાચાય�નો પ�રચય આપી તેમના િસwાતંો અને શાકંરદશ�નના ?માણ સા�હ5ય િવષે નGધ લખો.  

3. �વરસધંીમા ં_ણુસિંધ, X�ૃwસિંધ અને यण ्સિંધ ઉદાહરણ સહ�ત સમ$વો.  

4. િવLથ� અને હ�5વથ� �ૃદંતના ં?યોગો ઉદાહરણો આપીને �પfટ કરો.  



6 

 

5.  

�� ૩: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૪૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (h×Ãk=10)  

1. યાKવ�M��િૃતના ંરચનાકાળ =ગે િવeાનોુ ંમત વૈિવgય vૂંકમા ંવણ�વો.  

2. ભારતીય આ�મ3યવ�થાનો vૂંકમા ંપ�રચય આપો.  

3. સતી સ@તમી ?યોગ �ૂર કરવાની ર�ત ઉદાહરણ આપીને સમ$વો.  

4. પૌન:ZWુયાથ�ક ��યાપદનો ઉપયોગ Mાર� અને ક�વી ર�તે થાય છે? ઉદાહરણ સાથે સમ$વો.  

�� ૪  નીચેનામાથંી કોઈ પણ દસ ��ોના ઉ�ર આપો.     (2×10=20) 

1. “याव4जीवे5सखु ंजीवेत ्| ऋणं कृ5वा घतृ ं�पबेत ्||” આ િસwાતં _________ દશ�નનો છે.  

તેના ?વત�ક આચાય� _________ છે.  

2. ગૌતમ }wુને dનો સાRા5કાર થયો ટ� ચાર આય�સ5યોના નામ આપો. 

3. pનદશ�ન અસુાર નયના ં�[ુય બ ે?કાર ______ અને ___________ છે. 

4. Wયાય 0'ૂમા ં_____ અgયાય, _________ આ��ક  અને ૫૩૩ ______ છે.  

5. અથ�શા]મા ં �ુલ _____ અિધકરણો, _______ અgયાય અને _____ �લોકો છે.  

6. વૈશેિષકો અસુાર કાય�નો નાશ થતા ંતે કાય�ુ ંન રહ�Xુ,ં તે ________ અને કાય� ઉ5પE થાય તે 

પહ�લા કારણમા ંકાય�ુ ંરહ�X ુ ંતે _________ છે.  

7. hુપાવતારની રચના ઈ.સ.______ની આસપાસ _______ eારા થઇ હોવાુ ંમનાય છે.  

8. પતજંQલએ પોતાના �થંમા ં0બુોધ શૈલીમા ં________ુ ંખડંન અને ________ુ ંમડંન ક4ુ� છે.  

9. સબંધંક�તૂ�ૃદંતનો ઉપયોગ કર� વાM ફર� લખો:  भ8त: मि�दरं ग%छ�त, ई�वरं भज�त च | 

10. "પો ઓળખાવો: 	5य<ीभव�त, कारय�त  

11.  સિંધ જોડો: १. तत ्+ ल?न: , २. महान ्+ छेद: ३. तत ्+ मा�म ् ४. वाक् + दान  

12. સમાસ ઓળખાવો: चCपाDण:, आहार�नFाभयम,् पGचरा�म,् नीलो5पलम ् 

 

__________________________________________________________ 
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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 :-30/01/2016   (fw÷ „wý:-100) 

�� ૧: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (z_xz=$_) 

1. આચાય� મ�મટ, હ�મચ;ંાચાય� અને ભોજના ંમતે કા3યના ?યોજનો કયા છે? સિવ�તર સમ$વો.  

2. કા3યશા]ના ંઘટકત5વો પર િવ�Fતૃ નGધ લખો.  

3. �વાત�ંયો6રકાળમા ંરચાયેલા આ�િુનક સ�ં�ૃત સા�હ5ય પર પ�રચયા5મક નGધ લાખો.  

4. સોલકં�કાળમા ંરચાયેલા નાટ�સા�હ5યનો પ�રચય આપો.  

�� ૨: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૧૦૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (2×15=30)   

1. ��યાક�પ અને કા3યાલકંારનો vૂંકમા ંપ�રચય આપો.  

2. દંડ�, વામન અને આચાય� મ�મટ� આપેલી કા3યની િવભાવના �પfટ કરો.   

3. બે ?િસw _�ુર મહાકિવઓનો તથા તેમની �ૃિતઓનો vૂંકમા ંપ�રચય આપો. 

4. આચાય� રામચ;ં0રૂ�ના ં"પકોનો પ�રચય આપો.  

�� ૩: નીચેનામાથંી કોઈ પણ બે ��ોના આશર� ૪૦૦ શ�દોમા ંઉ�ર આપો.  (h×Ãk=10)   

1. રચના5મકકાળમા ંથઇ ગયેલ આલકંા�રકો પૈક� કોઈ પણ પાચં આલકંા�રકો, તેમના �થં નામ અને 

સમય જણાવો.  

2. સા�હ5ય?કારને આધાર� કા3યના ?કારો જણાવો.  

3. “?}wુરૌહ�ણયે” અને “�ૂતાગંદ” નાટકોન vૂંકમા ંપ�રચય આપો.  

4. ?ા.ડૉ. રાdW; નાણાવટ�ની �ૃિતનો પ�રચય આપો.  

�� ૪  નીચેનામાથંી કોઈ પણ દસ ��ોના ઉ�ર આપો.     (2×10=20)  

1. જમ�ન દાશ�િનક કાWટ eારા સૌWદય� િવષયક 'ણ �થંો _____,_____ અને _____ છે.  

2.  મહાકિવ માઘ ેિશ:પુાલવધ મહાકા3યમા ંરમણીયતાના �વ"પ િવષે :ુ ંક�ુ ંછે? સ�ં�ૃતમા ંલખો.  

3. “वा-वैद-Iय	धानेऽ�प रस एवा� जी�वतम ्|”  મહાકિવ ______ એ આ વચન એમના ‘સાહ�5યદપ�ણ’ 

�થંમા ં______ માથંી ઉw �ત ક4ુ�.   
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4. रस	ाणो 'ह नाMय�वNध: | અને  रसा: पुनरा5मा शर?रा�वभाPवका: | આ મત અ�ુમે ________ અને 

_________ના ંછે.  

5. આલકંા�રક રાજશેખર� પોતાના �થં _________ ની રચના ઈ.સ._________મા ંકર�.  

6. “काQयालRकारसारसंSह:”ની રચના _____ એ ઈ.સ. _____ મા ંકર�.  

7. ?ા. �ી ગૌર�?સાદ ઝાલાના ં'ણ "પકો ___________,__________ અને _________ છે.  

8. ?ા.ડૉ. વા0દુ�વ પાઠકની આકાશવાણી eારા ?સા�રત બર દ�ઘ�ગીત ના�ટકાઓ _______ અને 

_______ છે.  

9. ?ા. ઋિષરાજ અYzનહો'ીના ંઈ.સ. ૧૯૯૪ અને ૧૯૯૭ મા ં?ગટ થયેલ બે કા3યસ�ંહો અ�ુમે 

_____ અને _______ છે.  

10. રામ�ૃfણ હરખ< શા]ીના ંબે મોટા કા3યોના નામ આપો.  

11. શતાનદં �નુીએ પોતાના _hુુ સહ$નદં�વામીના ં _______ �થંનો સ�ં�ૃત અવુાદ કર� પોતાના 

_________ �થંના ચોથા ?કરણમા ં�થં�થ કય� હોવાુ ંઈિતહાસકારો માને છે.  

12. _જુરાતના દ�વશકંર Zરુો�હતે _______ િવષયક ________ �થં રJયો.  

 

 


