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1. બલાઇની ળરૂઅત કણે, ક્યાયે કયી શતી ? - બ્રાહ્મણ વાઇતે દંયભી વદીભા ં
2. રકકરા ક્ષેત્રે ગજુયાત વયકાયતયપથીકમ ભશત્લણૂણયુસ્કાયઅલાભા ંઅલે છે ? : 

ઝલેયચદં ભેઘાણી યુસ્કાય 

3. કમા ભશાયાષ્ટ્રીમન કવલએ ગજુયાતી વાહશત્મભા ંનોંધાત્ર પા અપ્મ છે? : 

ફાવુાશફે ગામકલાડ 

4. યભણરાર વનીનુ ંગજુયાતી વાહશત્મના કમા ક્ષેત્રભા ંપ્રદાન છે? : ફા વાહશત્મ 

5. યવવકરાર યીખનુ ં‘ળવલિરક’ નાટક કમા વસં્કૃત નાટકન ેઅધાયે યચાયુ ંછે ? : 

મચૃ્છકહટકમૌ 
6. ખાએ ભદાલાદ અલીન ેકમા ંલવલાટ કમો શત? : દેવાઇની  

7. ગજુયાતી બાાના પ્રથભ કાવ્મવગં્રશનુ ંવંાદન કણે કયુું ? : દરતયાભ 

8. ગજુયાતી કવલતા ક્ષેત્રે મૂ ઇટારીના વનટેન વોપ્રથભ પ્રમગ કયનાય કણ ભનામછે? : 

ફલતંયામ ક.ઠાકય 

9. ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભહયદકમા ંને કમાયેમજાઆ શતી? : ભદાલાદ-૧૯૦૫ 

10. ગજુયાતી બાારખેન ને ગજુયાતી રૂ યચના કમા ળતાય ુવાહશત્મકાયન ફહુમલૂ્મ 
પા છે ? : કેળલયાભ કાળીયાભ ળાસ્ત્રી (કે. કા. ળાસ્ત્રી) 

11. ગજુયાતી વાહશત્મભા ંવૉનેટકાવ્મ યચના વલકવાલલાભા ંકન વલળે પા છે ? : 

ફલતંયામ ક. ઠાકય 

12. ‘ગજુયાતન તસ્લી’ કાવ્મ કણે રખયુછેં ? :કવલ ન્શાનારાર 

13. શ્રીયંગ લધતૂ ભશાયાજન સપુ્રવવદ્ધ ગ્રથં કમ છે ? : શ્રી ગરુુરીરામતૃ 

14. કવલ નાકયનુ ંલતન કયુ ંશત ુ ં? : લડદયા 
15. યભણરાર લ.દેવાઇન જન્ભ કમા ંથમ શત ? : વળનય 

16. ગજુયાતી બાા વાહશત્મના ધ્મમન-વળંધનભાટે કઆ વસં્થાની સ્થાના થઆ શતી? 

Ans: વવળમર એન્ડ લરટયયી એવવળમેળન 

17. ખડંકાવ્મનુ ંવર્જન વોપ્રથભ કણે કયુું શલાનુ ંભનામ છે?: કવલ કાન્ત 

18. ‘ખફ બયીને ભે એટલુ ંશસ્ચા કે કૂલ બયીને ભ ેયઆ ડયા’ ગીતના રેખક કણ છે? : 

જગદીળ જળી 
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19. ગઝરકાય અહદર ભનસયુીની વોપ્રથભ યચના કમા વાભવમકભા ંપ્રકાવળત થઆ શતી? : 

કુભાય 

20. ૧૮૨૬ ભા ંશરે-લશરેી સ્થામેરી ગજુયાતી ળાાના ંવોપ્રથભ વળક્ષક કણ શતા? : 

દુગાણયાભ ભશતેા 
21. Day to Day Gandhi’ નાભની ડામયી રખનાયગજુયાતી કણ શતા? : ભશાદેલબાઇ દેવાઇ 

22. ખા ઈય વોથી લધાયે પ્રબાલ કઇ વલચાયધાયાન છે? : ળાકંયભત 

23. ખાબગતના ગરુુનુ ંનાભ શુશંત ુ?ં: બ્રહ્માનદં 

24. ખાએ ભદાલાદ અલીને કમા ંલવલાટકમો શત? : દેવાઇની  

25. ખાએ ગીતા યઅધાહયત કઇ નોંધાત્ર કૃવત યચી છે?: ખેગીતા 
26. ખાન જન્ભ કમા ંથમ શત? : જેતરયુ (ભદાલાદ નજીક) 
27. ‘લખર બ્રહ્માડંભા ંએક ત ુશં્રી શહય...’ – અ દ કનુ ંછે?: નયવવિંશભશતેા 
28. ખ કઇ યંયાના વર્જક તયીકે જાણીત છે?:  જ્ઞાનભાગી કાવ્મધાયા 
29. ખ કના ળાવનભા ંટંકળાભા ંપયજ ફજાલત શત? Ans: ફાદળાશ જશાગંીય 

30. ‘ગ્નનકંુડભા ંઈગેલુ ંગરુાફ’ કનુ ંજીલનચહયત્ર છે?  :ભશાદેલબાઆદેવાઆ 

31. ભદાલાદ ળશયે ભધ્મે મગુ્સ્રભ વાહશત્મને વાચલતી કઆ રામબ્રયેી અલેરી છે? : ીય 
મશુમ્ભદળાશ રામબ્રેયી 

32. લાણચીન ગજુયાતી કાવ્મપ્રલાશભા ં‘PARODY’ પ્રવતકાવ્મન પ્રમગ કણે કમો છે?   

Ans: કવલ યદેળય પયાભજી ખફયદાય 

33. લાણચીન ગજુયાતી બાાનુ ંપ્રથભદેળબહકત કાવ્મ કણે રખયુ?ં Ans: કવલ દરતયાભ 

34. લાણચીન ગજુયાતી ભશાનલરકથા કઆ છે? તેના વર્જક કણ છે?  Ans: વયસ્લતીચન્ર - 
ગલધણનયાભ વત્રાઠી 

35. લાણચીન ગજુયાતી વાહશત્મભા ંસધુાયકયગુની પ્રથભ કાવ્મકૃવત કઇ છે? Ans: ફાાની 
ીંય 

36. ‘લાણચીન યગુના રૂણ’ તયીકે સધુાયકયગુભા ંકમા વર્જકન ેલફયદાલલાભા ંઅવ્મા છે? 

Ans: કવલ નભણદાળકંય રારળકંય દલ ે

37. ‘અ નબ ઝુકયુ ંત ેકાનજી...’ ગીતના યચવમતા કણ છે?     Ans: વપ્રમકાન્ત ભલણમાય 

38. ‘અ ભન ાચંભના ભેાભા.ં..’ ગીતના કવલ કણ છે?      Ans: યભળે ાયેખ 
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39. અઇન્સ્ટાઇનના વાેક્ષલાદના વવદ્ધાતં ય વળંધનકામણ કયનાય ગજુયાતી ગલણતજ્ઞ 
ડૉ.ી.વી. લૈદ્યનુ ંવળંધનકામણ કમા નાભે પ્રચલરત છે?  Ans: લૈદ્ય ભેરીકવ 

40. અચામણ અનદંળકંય ધ્રલુ કયુ ંવાભવમક ચરાલતા ? Ans: લવતં 

41. અચામણ અનદંળકંય ધ્રલુન જન્ભકમા ંથમ શત ? Ans: ભદાલાદ 

42. અચામણ અનદંળકંય ધ્રલુે કઇ યવુનલવવિટીભા ંઈકુરવત તયીકે શદ્દ વબંાળ્મ શત ? 

Ans: લાયાણવી હશન્દુ યવુનલવવિટી 
43. ‘અટરા ફૂર નીચે ને અટર રાફં વભમ ગાધંી કદી સતૂ ન’ત. - કમા કવલની 

નભુવૂતછે?   Ans: કવલ શવમખુ ાઠક 

44. અત્ભઓઢે ને ગન છેડીના હદનદળણક કણ શતા ? Ans: કાવંત ભડીમા 
45. અહદ ળકંયાચામણના કમા વળષ્ટ્મએ દ્વાયકાભા ંળાયદાીઠની સ્થાના કયી શતી? Ans: 

શસ્તભરકાચામણ 
46. અળાલરના અળા બીરન ેશયાલી કણાણલતી ળશયેની સ્થાના કણે કયી? Ans: કણણદેલ 

47. ‘અનદંભગં કરંુ અયતી’ - નાભી અયતી રખનાય કણ છે? Ans:કવલ પ્રીતભ 

48. અબભુા ંઅહદનાથનુ ંઅયવભહંદય કણે ફધંાવ્ય ુશત ુ?ં   Ans: વલભરભતં્રી 
49. અમણવભાજની સ્થાના કણે કયી શતી?   Ans: સ્લાભી દમાનદંવયસ્લતી 
50. ‘આંધી ભાન કાગ’ કૃવતના રેખકકણ શતા?   Ans: ઇન્દુરારગાધંી 
51. આ.વ. ૧૮૪૯ ગજુયાતી બાાભા ંપ્રથભ વાપ્તાહશક કણે પ્રકાવળત કયુું? Ans: એરેકઝાન્ડય 

હકન્રક પર્બવણ 
52. ઇડયના યાજા યણભલ્રના ંજીલન ય અધાહયત કઇ કૃવત યચાઇ છે? Ans: યણભલ્ર છદં 

53. ઇબ્રાશીભ ટેરનુ ંઈનાભશુ ં છે?     Ans: ફેકાય 

54. ઈંનરૅંડ જનાયા વોપ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મકાય કણ શતા?    Ans: ભહશતયાભ નીરકંઠ 

55. ‘એક મયુખને એલી ટેલ,થ્થય એટરા જૂે દેલ’- કાવ્મહંકત કમા કવલની છે? Ans: જ્ઞાની 
કવલ ખ 

56. ઈભાળકંય જળીએ ‘આંખ, કાન ને નાકની કવલતા’ કશીને કમા કવલન ભહશભા કમો છે?  

Ans: કવલ પ્રશરાદ ાયેખ 

57. ઈભાળકંય જળીએ ખાને કેલ કવલ કહ્ય છે?  Ans: શવત હપરસપૂ 
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58. ઈભાળકંય જળીએ વલવાયુ જેરભાથંી વો શલે ુ ંકયુ ંએકાકંી રખયુ ંશત ુ?ં    Ans: ળશીદનુ ં
સ્લપ્ન 

59. ઈભાળકંય જળીના એકાકંી વગં્રશનુ ંનાભ અ.    Ans: વાના બાયા ને શલેરી 
60. ઈભાળકંય જળીનુ ંઈનાભ જણાલ.  Ans: લાસકૂી 
61. ઈળનસૌ કમા કવલનુ ંઉનાભ છે ? Ans: નટલયરાર ડંમા 
62. એરેકઝાન્ડય હકન્રક પાફણવના વશમગથી કવલ દરતયાભે કઇ વસં્થાની સ્થાના કયી? 

Ans: ગજુયાતલનાણકયરુયવવામટી 
63. એરેમ્મ્ફક કેવભકર લકણવ કંની લરવભટેડની સ્થાના કની વશામથી થઆશતી?   Ans: 

વત્રભલુનદાવ ગજજય 

64. ઐવતશાવવક દૃષ્ષ્ટ્ટએ લાણચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ગ્રણી વર્જક કણ ગણામ છે? Ans: 

કવલ દરતયાભ 

65. કટકટી વભમેવેન્વયળી વાભેની રડાઆભા ંકમા ગજુયાતી વાપ્તાહશકે ભશત્લની ભવૂભકા 
બજલેર શતી? Ans: વાધના વાપ્તાહશક 

66. કનૈમારાર ભાણકેરાર મનુળીની કઆત્રણ ઐવતશાવવક નલરકથાઓભા ંગજુયાતના 
આવતશાવનુ ંદળણન કયાલે છે? Ans: ાટણની પ્રભતુા, ગજુયાતનનાથ, યાજાવધયાજ 

67. કનૈમારાર મનુળીએ‘ ગજુયાત ને તને ુ ંવાહશત્મ’ - એ વલમ કમા અંગે્રજી ગ્રથંભા ંચચ્મો 
છે? Ans: ગજુયાત એન્ડ ઇટ્વ લરટયેચય 

68. કનૈમારારમનુળીના ભત ભજુફ નયવવિંશભશતેા કમા વૈકાભા ંથઇ ગમા?  Ans: ૧૬ભાવકૈા 
69. કનૈમારાર મનુળીની ભશાનલરકથા ‘કૃષ્ટ્ણાલતાય’ કેટરા બાગભા ંવલબાજીત છે?Ans: 

અઠ 

70. કમા કવલ ગયફીઓના કવલ તયીકેપ્રવવદ્ધદ્ધ ામ્મા છે ? Ans: કવલ દમાયાભ 

71. કમા જાણીતા લચત્રકાયે વાસં્કૃવતક ભેગેઝીન ‘કુભાય’ની ળરૂઅત કયી શતી? Ans: યવલળકંય 
યાલ 

72. કમા જાણીતા નાટયકાયે વાહશત્મકૃવત ‘થડા આંસ,ુ થડા ફૂર’યચી? Ans: જમળકંય સુદંયી 
73. કમા ભશાયાષ્ટ્રીમન કવલએ ગજુયાતી વાહશત્મભા ંનોંધાત્ર પા અપ્મ છે? Ans: 

ફાવુાશફે ગામકલાડ 
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74. કમા વળલભહંદયભા ંનયવવિંશ ભશતેાન‘ેયાવદળણન’ થમા શતા? Ans: ગનાથ 
ભશાદેલ(જૂનાગઢ) 

75. કવલ ‘કાન્ત’ નુમંૂ નાભ શુ ંછે?    Ans: ભલણળકંય યત્નજી બટ્ટ 

76. કવલ ‘સુદંયમૌ’નુ ંમૂ નાભ શુ ંછે?    Ans: વત્રભલુનદાવ રુુત્તભદાવ લશુાય 

77. કવલ ઈભાળકંય જળીના કમા કાવ્મવગં્રશને બાયતીમ જ્ઞાનીઠ યુસ્કાય ભળ્મ છે?  Ans: 

વનળીથ 

78. કવલ કરાીનુ ંરંુુ નાભ શુ ંછે?  Ans: સયુવવિંશજી તખતવવિંશજી ગહશર 

79. કવલ કરાીન કમ કાવ્મવગં્રશ ખફૂ પ્રવવદ્ધ છે?    Ans: કરાીન કેકાયલ 

80. કવલ દમાયાભના વર્જનભા ંવોથી લધાયે કઆ કૃવતઓ જલા ભે છે?   Ans:ગયફી 
81. કવલ દમાયાભની દયચનાઓ કમા નાભથી વલખમાત છે?  Ans: ગયફીકાવ્મ 

82. કવલ દમાયાભનુ ંફાણનુ ંનાભ શુ ંશત ુ?ં    Ans: દમાળકંય 

83. કવલ દમાયાભને ગરુુઇચ્છાયાભ બટ્ટ ેકમ ભતં્ર અપ્મ શત? Ans: શ્રી કૃષ્ટ્ણઃ ળયણ ંભભ 

84. કવલ દરતયાભન જન્ભ કમા ંથમ શત ? Ans: લઢલાણ 

85. કવલ દરતયાભે સ્લાવભનાયામણ વપં્રદામના કમા વતં ાવેથી ધભણદીક્ષા રીધી શતી?  

Ans: ભભૂાનદંસ્લાભી 
86. કવલ નભણદનુ ંતખલ્લવુ જણાલ.       Ans: પ્રેભળમણ 
87. કવલ નભણદન ે‘લાણચીનભા ંઅદ્ય’ એવુ ંકશી કણે લફયદાવ્મા છે?   Ans: કનૈમારારમનુળી 
88. કવલ નભણદનેકયુ ંલફરુદઅલાભા ંઅવ્યુ ંછે? Ans: લીય 

89. કવલ નભણદન જન્ભ કમા ંને કમાયે થમ શત? Ans: સયુત-૧૮૩૩ 

90. કવલ નભણદેકમા વાભવમક દ્વાયા વભાજ સધુાયાની દાડંી ીટી શતી?  Ans: ડાહંડમ 
91. કવલ નભણદે જગતન ઇવતશાવ કમા નાભે રખમ છે?  Ans:યાજમયંગ 

92. કવલ નભણદે મુફંઇની કઇ ળાાભા ંભ્માવ કમો શત? Ans: એેષ્લ્પન્સ્ટન 

93. કવલ નાકયનુ ંલતન કયુ ંશત ુ?ં   Ans:લડદયા 
94. કવલ દ્મનાબે કઇ કૃવતની યચનાકયી છે?   Ans: કાન્શડદે પ્રફધં 

95. કવલ ફલન્તયામ ઠાકયના જાણીતા વૉનેટવગં્રશનુ ંનાભ અ.  Ans: બણકાયા 
96. કવલ ફટાદકયનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે?    Ans: દાભદય ખળુારદાવ ફટાદકય 

97. કવલ બટ્ટીએ કમા ભશાકાવ્મની યચના કયી શતી?   Ans: યાલણલધ 
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98. કવલ બારણનુ ંમૂ નાભ શુ ંશત ુ?ં   Ans: યુત્તભ વત્રલેદી 
99. કવલ બારણે જેન ગજુયાતીભા ંવાયાનલુાદ કમો છે ત ે‘કાદંફયી’ના યચવમતા કણ શતા? 

Ans: ફાણબટ્ટ 

100. કવલ બીભ કના વળષ્ટ્મ શતા ? Ans: કવલ બારણ 

101. કવલ બજા બગતની દયચના કમા નાભે ઓખામ છે? Ans: ચાફખા 
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