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Instructions: 

1.  Attempt all the questions. 

2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 

3.  Draw diagrams wherever necessary. 

4.  Figure to the right side indicates marks.  

5.  Do not write anything in question paper 

 

Q.1     MCQ                                                                                                                              14 
 

૧ ‘કંક’ુ નવલકથાની પ્રથમ આવૃહિ કયારે થઈ િિી ?    
   (A) ૧૯૪૦ (B) ૧૯૫૦ (C) ૧૯૬૦ (D) ૧૯૭૦ 

૨.‘કંક’ુ સૌપ્રથમ ટ ંકીવાિાા િરીકે કયાં પ્રગટ થયેલી ?  
  (A) નવરાષ્ટ (B) પરબ (C) શબ્દસૃહષ્ટ (D) બુહધિપ્રકાશ 

૩. 'કકં'ુ ફિલ્મના પ્રોડ્યુશર- ડાયરેક્ટર કોણ છે ?  
   (A) મનોજ રાઠોડ (B) અહનલ રાઠોડ (C) કાહતિભાઈ રાઠોડ(D) ફદપક રાઠોડ  
૪. ‘ગુજરાિીમાં સૌપ્રથમ શ્રેષ્ઠ હિત્રપટનો પુરસ્કાર કઈ ફિલ્મને મળ્યો છે ?  
   (A) કંકુ  (B) અભુમકરાણી (C) 'હમિામસાલા (D) વેહવશાળ  
૫.અમેફરકાના હશકાગો ફિલ્મ િેહસ્ટવલમાં 'કંક'ુ ફિલ્મના પાત્રને એવોડા મળ્યો િિો ?    (A) સોનબાઈ (B) સ બેદાર (C) અભુહમયાં (D) પલ્લવી મિેિા 
૬. 'અભુમકરાણી' કોની સાહિત્યકૃહિ છે ?  
  (A) િુનીલાલ મડીયા (B) િ મકેિુ (C) ગુલાબદાસ બ્રોકર (D) મેઘાણી 
 

૭. ‘ગેમી, જીવન ઠક્કર, થાણેદાર' વગેરે કઈ કૃહિના પાત્રો છે ?  
  (A) કંકુ  (B) અભુમકરાણી (C) 'હમિામસાલા (D) વેહવશાળ  
૮. ‘હમિામસાલા'માં સોનબાઈનંુ પાત્ર કઈ અહભનેત્રી ધવારા ભજવવામાં આવયંુ િિંુ ?  
  (A)કાજલ  (B) ફદપ્િી નવલ (C) પલ્લવી મિેિા (D) હસ્મિા પાફટલ 

૯. 'મળેલા જીવ'ના ફદગ્દશાકનંુ નામ જણાવો ?  
  (A) મનિર રસકપુર(B) વલ્લભ િોક્સી (C) કેિન મિેિા (D) પી.બી. ઝવેરી   
૧૦. ફિલ્મોના હનમાાણ માટે કોણ સિાય કરે છે ?      (A) ફિલ્મ િાયનાતસ કોપોરેશન (B) ફિલ્મ બોડા    (C) ભારિ ફિલ્મ બોડા (D) નેશનલ બોડા  



  Seat No:________ 

૧૧. ફિલ્મહનમાાણની પ્રફિયા કેટલા િબક્કામાં થાય છે ?  
  (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) િાર 
૧૨. 'ખ મો, મલકિંદ, કાળુ, િીફરયો, ગલાકાકા કઈ કૃહિના પાત્રો છે ?  
  (A) (A) કંકુ  (B) અભુમકરાણી (C) 'હમિામસાલા (D) વેહવશાળ  
૧૩. 'હમિામસાલા' શાનંુ કારખાનંુ કેતરમાં છે ? 

  (A)મરિાનંુ (B) પ્લાહસ્ટકનંુ (C) સ્ટીલનંુ (D) િમાકુનંુ 

૧૪. ‘અભુમકરાણી'માં શાનંુ કારખાનંુ બિાવવામાં આવયંુ છે ?  
  (A)મરિાનંુ (B) પ્લાહસ્ટકનંુ (C) સ્ટીલનંુ (D) િમાકુનંુ  
Q: 2  ૧. સાહિત્ય અને હસનેમાની હવભાવના સ્પષ્ટ કરી બંને કે્ષત્રોની પાયાની                14     પફરભાષા સમજાવો ?        અથવા       ૨. ‘કંક’ુ નવલકથા અને ફિલ્મ ‘કંક’ુ વચ્િેના સામ્ય-વૈષમ્યની િિાા કરો ? 

Q:- 3   ૧.  ફિલ્મહનમાાણની પ્રફિયાના ઘટકો સમજાવો ?                                     14                         અથવા 
      ૨. ટ ંકીવાિાા પરથી બનેલ ફિલ્મ ‘હમિા-મસાલા’ અને ‘અભુમકરાણી’ સામ્ય-     વૈષમ્યની િિાા કરો ? 

 

Q:- 4   ૧. સાહિત્ય અને ફિલ્મના આંિરસંબંિના ભેદો સમજાવો ?              અથવા  
       ૨. ગુજરાિી સાહિત્ય આિાફરિ હસનેમાનો પ્રાથહમક ઈહિિાસ િિો ?  
Q:-5       ટ ંકનોંિ લખો  (ગમે િે બે )                                                        14                ૧. ‘અભુ-મકરાણી’ સાહિત્યકૃહિનો આરંભ             ૨. ‘કંક’ુ નવલકથાનો આરંભ            ૩. ‘હમિા-મસાલા’ : ફિલ્મકૃહિનો મધ્ય           ૪. ‘કંક’ુ ફિલ્મકૃહિનો અંિ 


