
 

૧ દવભ ાં લેદ તયીકે કોને ઓખલ ભ ાં આલે છે? દુશો 

૨ સવદ્ધય જ જમસવિંશન  વભમભ ાં કમ  જૈન કસલ થઇ ગમ ? શભેચાંદ્ર ચ મય 

૩ વાંસ્કૃતભ ાંથી પેયપ ય થઈને ઉત યી આલેર  ળબ્દો કમ  ન ભે ઓખ મ 
છે? 

તદ્દબલ 

૪ ૧૪ ભ ાં વૈક ભ ાં ભતી પ્રથભ પ ગ ુયચન  કઈ ? સવયીસ્થરૂીબદ્ર પ ગ ુ

૫ 

છે? 

બક્તતર્ગુ 

ઈડયન  ય લ યણભલ્રે મવુરભ ન સફુ ને ય જમ આપ્મો એનુાં સનરૂણ 
કઈ કૃસતભ ાં થર્ુાં છે? 

યણભલ્ર છાંદ 

ાંહડતર્ગુને ફીજા કમ  ન ભે ઓખ મ છે? વ ક્ષય ર્ગુ 

૨૧ કસલ ન ન્શ ર રે ગો.ભ .સત્ર ઠીને શુાં કશી લફયદ વ્મ ? જગતવ ક્ષય 

૨૨ ‘જ્ઞ નફ ર’કોનુાં ઉન ભ છે? ભણીર ર દ્વિલેદી 

૨૩ કોસળમો વભજી ળકે તેલી બ  નો આગ્રશ કોને ય ખ્મો ? ગ ાંધીજી 

૨૪ ક ક વ શફે ક રેરકયનુાં ગજુય તી વ હશત્મભ ાં ઉત્તભ પ્રદ ન ળ ભ ાં છે? સનફાંધકે્ષતે્ર 

૨૫ ‘ભ નલ અથયળ સ્ત્ર’ ન ભનુાં અથયળ સ્ત્રનુાં પસુ્તક કોને આપ્ર્ુાં ? નયસવશ િ યક દવ યીખ 

ગજુય તી વ હશત્મ પ્રશ્નોત્તયી બ ગ-૨  

‘આખ્મ ન’ ળબ્દ શભેચાંદ્ર ચ મયન  કમ  ગ્રાંથભ ાં વૌ પ્રથભ પ્રમોજામો? ક વ્મનળુ ળન 

૬ ળ ભે જેન  આશ્રમે વ હશત્મ વજૉન કર્ુું તે આશ્રમદ ત નુાં ન ભ શુાં શત ુાં? યખીદ વ 

૭ નયસવિંશ ભશતે થી આયાંબ થમેર  ર્ગુને કમ  ન ભે ઓખલ ભ ાં આલે 

૮ નયસવિંશ ભશતે ની કસલત ન ાંુ ઊતગાંુ  સળખય કર્ ાંુ છે? પ્રબ સતમ  

૯ ભધ્મક ભ   ાં ’ફવીાં  ફોરન  કસલ’ તયીકે કોણ ઓખ મ છે? દમ ય ભ 

અવ ઇત ઠ કયનુાં ન ભ ગજુય તી વ હશત્મકે્ષતે્ર ભશત્લનુાં પ્રદ ન કર્ુાં? બલ ઈ લેળો 

૧૩ આખ્મ નભ ાં કડલ નો પ્રમોગ કયન ય પ્રથભ કસલ કોણ ? બ રણ 

૧૪ ધીય ની ક વ્મયચન ઓ કમ  ન ભે પ્રચલરત થઇ? ક પી 

૧૫ 

૧૦ ‘યણભલ્ર છાંદ’ કૃસતન  કયત  કોણ છે? શ્રીધય વ્મ વ 

૧૧ અવ ઈત ઠ કય ક્ ાંન  લતની શત ? સવદ્ધપયુ 

૧૨ 

‘પ્રફોધફત્રીવી’ કૃસતન  કત યન ુાં ન ભ જણ લો. ભ ાંડણ 

૧૮ નભયદ કઈ કૃસતને સધુ ય નુાં ફ ઈફર ગણ લે છે? હશન્દુઓની ડતી 

૧૯ આમયવભ જની સ્થ ન  કોને કયી ? દમ નાંદ વયસ્લતી 

૨૦ 

૧૬ ‘લવાંતસલર વ’ નો વ હશત્મ પ્રક ય કમો ? પ ગ ુ

૧૭ 
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૨૬ અલ યચીન ગજુય તી વ હશત્મભ ાં યોજનીળી રખલ નો પ્રથભ પ્રમ વ કોને 
કમો? 

દુગ યય ભ ભશતે  

૨૭ કમ  કસલ યભશસિ અયસલિંદનો પ્રબ લ લત યમ છે? સનુ્દયભ 

૨૮ ‘પ્ર ચીન ’ ક વ્મવાંગ્રશન  કસલ કોણ છે? ઉભ ળાંકય જોી 

૨૯ ઉળનવ કઈ કૃસતને  ‘ખેતી અને પ્રીસતનુાં ભશ ક વ્મ’ કશ ેછે? ભ નલીની બલ ઈ 

૩૦ 

‘આણ  વ યસ્લતો’ ગ્રાંથ કોણે આપ્મો? કે.ક.ળ સ્ત્રી 

૩૩ 

‘અસતજ્ઞ ન’ ખાંડક વ્મ કમ  કસલનુાં છે? ક ન્ત 

૫૦ ‘ગ ાંધીજી એટરે ગ ાંધીજી’ –કમ  અરાંક યનુાં ઉદ શયણ છે? અનન્લમ 

 

ન્ન ર ર ટેરને ઇડયઅભ્મ વ અથે રઇ જન ય કોણ શત ાંુ ? હશિંભતસવિંશજી ભશ ય જ 

૩૧ ક નજી અને જીલી કઈ નલરકથ ન  મખુ્મ  ત્રો છે? ભેર  જીલ 

૩૨ 

નયસવિંશ ભશતે નો જન્ભ થમો તે ગ ભન ાંુ ન ભ શ ાંુ ? ત જા 

૩૯ નયસવિંશ ભશતે ન ાંુ કર્ ાંુ દ ગ ધાં ીજીને ખફુ સપ્રમ શત?ાંુ  લૈષ્ણલજન તો... 

૪૦ ‘જુન ાંુ તો થર્ ાંુ યે દેલ...’ – દયચન  કોની છે? ભીય  ાં

૪૧ 

શભેચાંદ્ર ચ મે ‘સવદ્ધશભે’ વ્મ કયણ ગ્રાંથભ ાં દુશ ઓ કઈ બ  ભ ાં યચ્મ  છે? અપ્રબાંળ 

૩૬ પ્ર ગ નયસવિંશ ર્ગુન  મખુ્મ વજૉક કોણ છે ? શભેચાંદ્ર ચ મય 

૩૭ ‘લચન મતૃ’ ગદ્યયચન ન  યચસમત નુાં ન ભ શુાં છે? વશજાનાંદ સ્લ ભી 

૩૮ 

કમ  કસલની ગણન  રોક કસલભ ાં થ મ છે? દુર બ મ  ક ગ 

૩૪ ‘બીન્નભ રનુાં ય જ્મ ગજુૉય ય જ્મન  બ ગરૂ શતુાં’ એભ કોણે નોધ્ર્ુાં ? હ્ય-ુએન-વાંગ 

૩૫ 

જ્ઞ નભ ગી કસલત નુાં ઊત્ુાંગ સળખય કમો કસલ છે? અખો 

૪૨ પે્રભ નાંદન  ગરુુનુાં ન ભ શુાં શત ુાં? ય ભચયણ 

૪૩ કસલ ળ ભનુાં લતન કર્ુાં શત ુાં? લેજરપયુ 

૪૪ ‘બયતેશ્વય ફ હફુરી ય વ’ કૃસતન  કત યન ુાં ન ભ આો? ળ લરબદ્રસયૂી 

૪૫ ભધ્મક રીન ગજુય તી વ હશત્મની પ્રથભ આખ્મ ન કૃસતનુાં ન ભ છે? સદુ ભ ચહયત્ર 

૪૬ કઈ કૃસતભ ાં સલધલ  સલલ શનો પ્રશ્ન સનરૂ મો છે? લેનચહયત્ર 

૪૭ વૌ પ્રથભ રોકગીતોનુાં વાં દન કોણે કર્ુું? નભયદ 

૪૮ ‘કુસભુભ  ’ ક વ્મવાંગ્રશ કમ  કસલનો છે? નયસવિંશય લ હદલેહટમ  

૪૯ 
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૧૫ જૂમ ભોતનુાં નાભ શુાં શતુાં? 

 વાહશત્મ પ્રશ્નોત્તયી  બાગ - ૧ 

૧ 'ત્માગીને બોગલી જાણો' ક્ાાં ઉનનદની ાંક્તત છે? ઇળોનનદ 

૨ હુાં ભાનલી ભાનલ થાઉં તો ઘણુાં'- આ ાંક્તતના કનલ કોણ છે? સનુ્દયમ ્

૩ 'ચિત્રગપુ્ત' કમા કનલનુાં ઉનાભ છે? ફાંવીધય શતુર 

૪ ઘટભાાં ઘોડા થનગને આતભ લીંઝે ાાંખ' ાંક્તતના કનલ કોણ છે? ઝલેયિાંદ ભેઘાણી 
૫ 'પે્રભબક્તત' કોનુાં ઉનાભ છે? કનલ નાન્શારાર 

૬ કે.કા.ળાસ્ત્રીનુાં ઉનાભ શુાં છે? કાઠીમાલાડી 
૭ ગાાંધીજીએ 'વલાઈ ગજુયાતી'નુાં ચફરુદ કોણે આેલુાં? કાકાવાશફે કારેરકય 

૮ 'કરભને ખોે ભાથુાં મકૂી જીલલાની પ્રનતજ્ઞા' કોંણે કયી શતી? કનલ નભમદ 

૯ ગજુયાતી બાાભાાં વૌપ્રથભ રખામેરી આત્ભકથાનુાં શુાં નાભ શત ુાં? ભાયી શકીકત 

૧૦ ગજુયાતી ગઝરના નતા તયીકે કોણ ઓખામ છે? ફારાળકાં ય કાંથાહયમા 
૧૧ ગજુયાતી બાાન ાંુ પ્રથભ વોનેટ 'બણકાય' કોણે યિેલ?ાં ુ  કનલ ફ.ક.ઠાકોય 

૧૨ વાત ગરા આકાળભા' ાં કોની કૃનત છે? કુન્દનનકા કાહડમા 
૧૩ લલ્રબ બટ્ટન ાંુ નાભ કમા વાહશત્મ પ્રકાય વાથે જોડામેલ ાંુ છે? ગયફા 
૧૪ 'વાક્ષાત વયસ્લતી' ન ાં ુ ચફરુદ કોને આલાભા ાં આવય ાંુ છે? શ્રીભદ યાજિદ્રાં  

ચનુીરાર આળાયાભ બગત 

૧૬ પે્રભાનદાં  વાહશત્મ વબા ક્ા ાં આલેરી છે? લડોદયા 
૧૭ "લૂામરા" કાવમ વગ્રાં શના કનલન ાંુ નાભ શ ાંુ છે? કનલ 'કાન્ત' 

૧૮ ગજુયાતભા ાં એબ્વડમ પ્રકાયના નાટકો કોને યિેરા છે? રાબળકાં ય ઠાકય 

૧૯ ગજુયાત લનામક્યરુય વોવામટીની સ્થાના કોણે કયી શતી? પાફમવ વાશફે 

૨૦ કમા કનલએ મફાંુ ઈને 'ચૃ્છ લગયની નગયી' વાથે વયખાલી છે? નનયાંજન બગત 

૨૧ ન્નારાર ટેરની કઈ કૃનત જ્ઞાનીઠ એલોડમ ભાટે નલજેતા ફની છે? ભાનલીની બલાઈ 

૨૨ યાષ્ટ્રીમ ળામયન ાં ુ ચફરુદ કોને ભેર છે? ઝલેયિદાં  ભેઘાણી 
૨૩ જામ બીત્ ાંુ એલોડમ કમા ખેતય ભાટે અામ છે? ભાનલકલ્માણ 

૨૪ "અઢાયવો વત્તાલન" નાટકના યિનમતા કોણ છે? દળમક 

૨૫ ભાનલીની બલાઈભા ાં ખરનામકની ભનૂભકા કોને બજલી છે? ભારી ડોળી 
૨૬ વસ્ત ુવાહશત્મલધમક વસ્થાાં ના સ્થાક કોણ શતા? ચબ ુઅખડાં ાનદાં  

૨૭ ફાકોની ''મછૂાીભા' તયીકે કમા ગજુયાતી વાહશત્મકાય જાણીતા છે? ચગજુબાઈ ફધેકા 
૨૮ ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ કય ાંુ તૈ્રભાનવક પ્રકાનળત કયે છે? બાાનલભળમ 
૨૯ 'યનવક શગાં ૃ ાયી કનલ'' તયીકે કોણ જાણીત ાંુ છે? દમાયાભ 

૩૦ ઈશ્વય ેટરીકયકૃત 'રોશીની વગાઇ' એ કેલા પ્રકાયની વાહશત્મ કૃનત છે? નલચરકા 
૩૧ ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભી ક્ા ાં આલેરી છે ? ગાધીાં નગય 
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૩૨ ગજુયાતી આખ્માનના નતા તયીકે કોણ ઓખામ છે? બારણ 

૩૩ યણજીતયાભ સલુણમિાંદ્ર એલોડમ કઈ વાંસ્થા દ્વાયા અામ છે? ગજુયાત વાહશત્મ હયદ 

૩૪ સ્નેશયશ્ભીનુાં નાભ કમા વાહશત્મ પ્રકાય વાથે જોડામેર છે? શાઇકુ 

૩૫ "ીળાં ગરુાફ અને હુાં" એ કોની કૃનત છે? રાબળાંકય ઠાકય 

૩૬ ગરુાફદાવ બ્રોકયનુાં ઉનાભ શુાં છે? કથક 

૩૭ "ધભૂકેત"ુ નુાં મૂ નાભ શુાં છે? ગૌયીળાંકય ગો.જોળી 
૩૮ "જે ોતુાં તે ભાયત ુાં એલો દીવે ક્રભ કુદયતી"- ના કનલ કોણ છે? કરાી 
૩૯ 5,7,5 એ યિના કમા વાહશત્મ પ્રકાયની છે? શાઇકુ 

૪૦ ગજુયાતી બાાનુાં પ્રથભ વાભાજજક કરુણાાંતનાટય કયુાં છે? 
રરીતા દુુઃખ દળમક , નાટયકાય - 
યણછોદબાઈ ઉદમયાભ દલે 

૪૬ કરાી ઉનાભ કમા કનલનુાં છે? 

ાંહડત યગુોના યુીધા એટરે કોણ ? ગોલધમનયાભ નત્રાઠી 

૪૧ જીલયાભ બટ્ટ કઈ કૃનતન ાંુ અભય ાત્ર છે? દરતયાભ ના 'નભથ્માચબભાન' ન ાં ુ
૪૨ "બરુબરુ" તખલ્લવુ કમા કનલન ાંુ છે? ડાહ્યાબાઈ ી.દેયાવયી 
૪૩ "બાાને શ ાંુ લગે ભતૂ ? જે યણભા ાં જીતે તે શયૂ" ક્તતનાં ા વર્જક કનલ કોણ છે? અખો 
૪૪ "કઈ રાખો નનયાળાભા ાં અભય આળા છુામેરી છે" - કોની ક્ાં તત છે? ભણીરાર દ્વદ્વલેદી 
૪૫ ળમદ' કોન ાંુ ઉનાભ છે? શયાજી રલજી દાભની 

સયુનવિંશજી તખ્તનવિંશજી ગોહશર 

૪૭ જ્ઞાનીઠ એલોડમ  ભેલનાય ગજુયાતના પ્રથભ કનલ કોણ શતા? ઉભાળાંકય જોળી 
૪૮ વાંત કફીયના ગરુુનુાં નાભ શુાં શત ુાં ? યાભાનાંદ 

૪૯ પ્રથભ ગજુયાતી ળબ્દકોળની યિના કોને કયી શતી ? નભમદે 

૫૦ 
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