
ગુજરાતી સા િહ તય
1.      ગજુરાતી વયાકરણના પણેતા તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?– હેમચંદાચાયર
2.      હમેચદંાચાયરનુ ંજનમસથળ  જણાવો ?   : ધધંકુા
3.      હમેચદંાચાયરની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો ?: િસદહૈમ (વયાકરણ), અિભધાનિચંતામિણ (કોશ), કાવયાનશુાસન, 

અલકંારશાસત), છદંાનશુાસન (છદંશાસત), પમાણમીમાસંા (નયાયશાસત), દયાશય (સસંકૃત અને પાકૃત).

4.      આિદકિવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?    – નરિસંહ મહેતા
5.      નરિસહં મહતેાનો જનમ કારે થયો હતો?    : 1414

6.      નરિસહં મહતેાનુ ંજનમસથળ ક ુછે?      : તળાજ
7.      નરિસહં મહતેાની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો?       કૃિતઓ : સદુામાચિરત, દાણલીલા,
ચાતરુીઓ (ભિકત રચનાઓ), પતુિવવાહ, હૂડંી, કંુવરબાઈનુ ંમામેરુ.

8.      નરિસહં મહતેાના જણીતા પદો  કા ંછે?: અિખલ બહાડંમા ,ં નીરખને ગગનમા ,ં વષૈણવજન તો તનેે કહીએ, 

મેહુલો ગાજ ને માધવ નાચે, વારી જઉ રે સુદંર શયામ.

9.      મધયકાિલન ગજુરાતી સાિહતયમા ંપમે િદવાની તરીકે ગજુરાતી સાિહતયમા ંકોણ જણીત ુ ંછે– મીરાં
10.     મીરાનો જનમ કારે થયો?        : 1499

11.     મીરાનુ ંજનમ સથળ કુ ંછે     : મડેતા (મારવાડ)

12.     મીરાના ખબુજ જણીતા પદો જણાવો?   : રામ રમકડુ ંજિડયુ ંરે, હા ંરે કોઈ માધવ લો, લેને તારી લાકડી, 
પગ ઘ ૂઘંરંુ બાધં મીરા નાચી રે, વ ૃદંાવન કી કંુજગલન મ,ે હરેી મ ેતો પમેદીવાની, રાણાજ હુ ંતો િગરધરને મન 
ભાવી,
13.     મીરાની જણીતી કૃિતઓ કઈ છે?      નરિસહં રા માહરા, સતયભામાનુ ંરસણું

14.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંજાની કિવ કે આખાબોલો કિવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?     – અખો
15.     અખાનો જનમ કા ંથયો હતો?       જનમ : 1591

16.     અખાનુ ંજનમસથળ જણાવો? : જતલપરુ
17.     અખાની ખબુજ જણીતી કૃિતઓ કઈ છે?  : પચંીકરણ, ગરુુિશષય સવંાદ, અનભુવિબંદુ, અખેગીતા, 
કૈવલયગીત, બાર મિહના, સાખીઓ, િચતિવચારસવંાદ, કૃષણ ઉદવ સવંાદ ભિકત સભર રચનાઓ : આજ આનદં 
મારા અગમા ંઉપનયો, શા ંશા ંરપ વખાણુ ંસતંો.

18.     મધયકાલીન ગજુરાતી સાિહતયમા ંમહાકિવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?       – પેમાનંદ
19.     પમેાનદંનો જનમ કારે થયો હતો?        : 1636

20.     પમેાનદં કાનંા વતની હતા?     જનમસથળ : વડોદરા
21.     ગજુરાતી સાિહતયના િવકાસ માટે આજવન િશખા નહી બાધંવાની પિતજા
કોણે લીધી હતી?  - પમેાનદં
22.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંમાણભટ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?        - પમેાનદં
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23.     પમેાનદંની િવિવધ કૃિતઓ  જણાવો?: નરિસહં મહતેા સબંધંી મામેરંુ, હૂડંી, શાદ, હારમાળા અને બીજ 
રચનાઓ, રણયજ, અિભમનય ુઆખયાન, સદુામાચિરત, સધુનવા આખયાન, સભુદાહરણ, ઓખાહરણ, દશમસકંધ, 

િવવેક વણજરો.

24.     મધયકાિલન ગજુરાતી સાિહતયમા ંઉતમ વાતારકાર તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?      – શામળ
25.     શામળનો જનમ કારે થયો હતો?    : 1694

26.     શામળ કાનંો વતની હતો ? : અમદાવાદ
27.     શામળની િવિવધ કૃિતઓ  જણાવો?: પદાવતી, ચદંચદંાવતી, નદંબતીસી, મદનમોહના, િસહંાસનબતીસી, 
સડૂાબહોતેરી, બરાસકસતરૂી, િશવપરુાણ, રાવણમદંોદરી સવંાદ, રણછોડજના શલોકો, છપપાઓ.

28.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંભકતકિવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? – દયારામ
29.     દયારામનો જનમ કારે થયો હતો?: 1775

30.     મધયકાલીન ગજરાતી સાિહતયના છેલલા ંપતાપી કિવ તરીકે કોણ જણીતુ ંછે?     - દયારામ
31.     દયારામે કા ંકેતમા ંમખુય પદાન કયુર?   - ગરબીઓ
32.     દયારામનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : ડભોઈ
33.     દયારામની જણીતી કૃિતઓ જણાવો?રિસક વલલભ, ભિકતપોષણ, રુકમણી િવવાહ, અજિમલ આખયાન, 

પમેરસગીતા, શીકૃષણનામમાહાતમય, શોભા સલણૂા શયામની, શયામ રંગ સમીપે ન જવું, ઋતવુણરન.

34.     લોકિહત િચંતક કિવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે – કિવ દલપતરામ
35.     કિવ દલપતરામનો જનમ કારે થયો : 1820

36.     મધયકાળ અને અવારચીન ગજુરાતી સાિહતયમા ંસજન કરનારા સાિહતયકાર
કોણ છે?- દયારામ
37.     કિવ દલપતરામે િપગળ સાિહતયનો અભયાસ કા ંકયો- મળુી, દેવાનદં સવામી
38.     કિવ દલપતરામનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : વઢવાણ
39.     કિવ દલપતરામની પિસદ કૃિતઓ કઈ છે?: દલપતકાવય ભાગ 1 – 2, લકમી, િમથયાિભમાન (નાટક), 

કાવયદોહન, જાિતિનબધં, ભિૂતિનબધં, બાલિવવાહ િનબધં, દૈવજ દપરણ, શામળ સતસઈ, કથન સપતશતી, તાિકરક 
બોધ.

40.     કિવ દલપતરામે ફાબરસ સાથે રહીને કઈ સસંથાની સથાપના કરી- ગજુરાતી વનારકલુર સોસાયટી

41.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંરાસમા ંરંગાયેલો પરદેશી તરીકે કોણ જણીતુ ંછે– અલેકઝાંડર િકન લોક ફાબરસ
42.     એલેકઝાડંર િકનલોલ ફાબરસ કા ંદેશના હતો ?      જનમસથળ : લડંન
43.     ફાબરસે ગજુરાતી સાિહતયમા ંકઈ કઈ કૃિતઓ  રચી હતી ?: રાસમાળા ભાગ 1 – 2, ગજુરાતી ભાષાની પિશષટ 
કૃિતઓનુ ંસકંલન અને સપંાદન.

44.     અવારચીન ગજુરાતી સાિહતયમા ંગજુરાતન ુગૌરવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે – નમરદ
45.     અવારચીનોનો આદ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? નમરદ
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46.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંપાણવતંો પવૂરજ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?- નમરદ
47.     ગજુરાતી સાિહતયના કા ંસાિહતયકારે નમરદને પાણવતંો પવૂરજ કહો હતો?    - કનયૈાલાલ મનુશી
48.     નમરદનો જનમ કારે થયો હતો?           : 24 – 8 – 1833

49.     નમરદનુ ંજનમસથળ કુ ંછે?    : સરુત
50.     નમરદના માનમા ંસરુતમા ંકઈ સાિહતય સસંથાની સથાપના કરાઈ?   - નમરદ સાિહતય સભા
51.     નમરદની િવિવધ કૃિતઓ  જણાવો?નમરકિવતા, નમરગદ, િપગંળપવેશ, અલકંારપવેશ, નમરકોશ, મારી હકીકત, 

રાજયરંગ, કૃષણકુમારી, શી દોપદી દશરન, સીતાહરણ, શી સારશાકુનતલ, કિવ અને કિવતા, કિવચિરત,

સજવારોપણ.

52.     ગજુરાતી સાિહતયમા ં‘સરસવતીચદં’ ના સજક તરીકે કા ંસાિહતયકાર જણીતા છે? – ગોવધરનરામ 
િતપાઠી
53.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંસજરયેલ મહાનવલ સરસવતીચદં કેટલા ભાગમા ંછે? ચાર
54.     સરસવતીચદંની નાિયકા કોણ હતી?  કુમદુ સુદંરી
55.     ગોવધરનરામનો જનમ કારે થયો હતો?       જનમ : 20 – 10 – 1855

56.     ગોવધરનરામનો જનમ કા સથળ થયો હતો?: નિડયાદ
57.     ગોવધરનરામની િવવધ કૃિતઓ જણાવો: સરસવતીચદં ભાગ 1 – 4, સનેહમદુા, સાકરજવન, કિવ દયારામનો 
અકરદેહ, સકેપબકુ, લીલાવતી જવનકલા.

58.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંઅભેદ માગરના પવાસી તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?– મિણલાલ નભુભાઈ િદવેદી
59.     મિણલાલ નભભુાઈનો  જનમ કારે થયો હતો ?: 26 – 9 – 1858

60.     મિણલાલ નભભુાઈનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : નિડયાદ
61.     કૃિતઓ : કાનતા, નિૃસહંાવતાર (નાટકો), ગલુાબિસંહ, સદુશરન ગદાવલી, પાણિવિનમય, નારી પિતષઠા, 
ગજુરાતના બાહણો, િસદાતંસાર (િનબધં), માલતી માધવ, ઉતમ રામચિરત (રપાતંર), પમેજવન, િશકાશતક 
(કિવતા).

62.     અવારચીન ગજુરાતી સાિહતયમા ંસાિહતયના ઉજગર, ગજુરાતી સાિહતયમા ંકણવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?– 

નરિસંહરાવ િદવે િટયા
63.     અવારચીન ગજુરાતી સાિહતયમા ંઅગેજ ઢબની કિવતોઓ રચવાની શરઆત વાસતિવક રીતે કોણે કરી? –

નરિસહંરાવ િદવેિટયા
64.     નરિસહંરાવ િદવટેીયાનો  જનમ કારે થયો હતો?      3 – 9 – 1859

65.     નરિસહંરાવ કોના પતુ હતો? પિસદ સાિહતયકાર ભોળાનાથ િદવેટીયા
66.     નરિસહંરાવનો જનમ કા ંસથળ થયો હતો  : અમદાવાદ
67.     નરિસહંરાવની કીિતરદા કૃિતઓ કઈ છે?: કુસમુમાળા, હદયવીણા, નપૂરુઝકંાર, સમરણસિંહતા, મનોમકુુર ભાગ 
1 – 4, સમરણમકુુર, નરિસહંરાવની રોજનીશી, ગજુરાતી લેગવેજ અને િલટરેચર ભાગ 1 – 2 , િવવતરલીલા,
તરંગલીલા (િનબધં)

www.dharamsinhrathod.com

www.dh
ara

msin
hr

ath
od

.co
m

http://dharam939.blogspot.in
http://dharam939.blogspot.in


68.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંખડંકાવયોના સજક તરીકે કા ંકિવ જણીતા છે? – મિણશંકર રત નજ ભટ ‘કાન ત ‘

69.     કિવ કાનતનો જનમ કારે થયો?   : 20 – 11 – 1867

70.     કિવ કાનત કાનંા વતની હતા : ચાવડં (અમરેલી)
71.     કાનતની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો?: પવૂારલાપ (કાવયસગંહ), રોમન સવરાજય, ગરુુ ગોિવદંિસહં, દુખી સસંાર 
(નાટકો), િશકણનો ઇિતહાસ, સવંાદમાલા, િસદાતં સારનુ ંઅવલોકન, હીરામાણેકની મોટી એક ખાણ, કુમાર અને
ગૌરી (વાતારઓ).

72.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંએકમાત હાસયનવલકથા ‘ભદભંદ‘ના સજક તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?– રમણભાઈ 
નીલકંઠ
73.     રમણભાઈ નીલકંઠનો જનમ કારે થયો હતો? : 13 – 3 – 1868

74.     રમણભાઈ નીલકંઠનો જનમ કા ંસથળ થયો હતો? : અમદાવાદ
75.     રમણભાઈ નીલકંઠની કૃિતઓ જણાવો ?: ભદભંદ, શોધમા ં(નવકથાઓ), રાઈનો પવરત (નાટક), હાસયમિંદર 
(િનબધંો) કિવતા અને સાિહતય 1 – 4 , ધમર અને સમાજ 1 – 2

76.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંધમરનો તારો તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? – આનંદશંકર ધુવ
77.     ગજુરાતી સાિહતયના િવદાન િવવેચક અને ભાષાસશંોધક તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?- આનદંશકંર ધવુ
78.     આનદંશકંર ધવુનો જનમ કારે થયો ?: 25 – 2 – 1869

79.     આનદંશકંરનો જનમ કા ંસથળ થયો હતો? : અમદાવાદ
80.     આનદંરશકંરની િવિવધ કૃિતઓ  જણાવો?: કાવયતતવ િવચાર, સાિહતયિવચાર, આપણો ધમર, િહનદુ ધમરની 
બાળપોથી, ધમરવણરન, િવચારમાધરુી, િહનદુ (વદે) ધમર,
81.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંઆનદંશકંરે કા ંમેગેઝેનીનુ ંિદગદશરન, તતંી પદ પર રહા ંહતા : સદુશરન.

82.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંઉતમ સોનેટ રચનાર કિવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? – બળવંતરાય ક . ઠાકોર
83.     બળવતંરાય ઠાકોર કા ંઉપનામથી જણીતા હતો?- સેહની
84.     બળવતંરાયનો જનમ કારે થયો ? : 23 – 10 – 1869

85.     બળવતંરાયનુ ંજનમસથળ કુ ંછે? : ભરચ
86.     ઉમાશકંર જોષી અને સુદંરમે કાવય િદકા કોની પાસે લીધી હતી?- બ.ક.ઠાકોર
87.     બ.ક.ઠાકરની િવિવધ કૃિતઓ  જણાવો ?ભણકાર ધારા ભાગ 1 – 2 , ઉગતી જવાની, લગનમા ંબહચયર, 
દશરિનયું, કિવતાિશકણ, પયોગશાળા, પચંોતેરમ.ે

88.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંકા ંરાજએ સાિહતયને ઉતમ પદાન કયુર છે? –સુરિસ ંહજ તખતિસહંજ ગોિહલ 
‘કલાપી ‘
89.     સરુિસહંજ તખતિસહજ ગોહીલ કા ંઉપનામથી જણીતા છે?      - કલાપી
90.     કલાપી કાનંા રાજ હતા? -લાઠી
91.     કલાપીનો જમ કારેં થયો હતો?            - જનમ : 26 – 1 – 1874

92.     કલાપી કેટલા વષર જવયા ંહતા?           26 વષર
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93.     કલાપીનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : લાઠી
94.     કલાપીએ ગજુરાતી સાિહતયમા ંકઈ કઈ કૃિતઓ  આપી?: કલાપીનો કેકારવ, કલાપીની પતધારા, કાશમીરનો 
પવાસ, માયા અને મિુદકા (નવલકથા), હમીરજ ગોિહલ, હદયિતપટુી, ભરત (ખડંકાવય).

95.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંસરુતાની વાડીનો મીઠો મોરલો- તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?- કલાપી

96.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંકિવવર તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?  –  ન હાનાલાલ દલપતરામ
97.     ગજુરાતી સાિહતયમા ંકા ંિપતા-પતુ કિવ સાિહતયકારે 101 વષર સાિહતયનુ ંસજન કરી સાિહતયની સવેા કરી?- 

નાનાલાલ- દલપતરામ
98.     કિવ નાનાલાલ કા ંઉપનામથી જણીતા છે?    પમેભિકત
99.     કિવ નાનાલાલનો જનમ કારે અન ેકા ંથયો હતો : 16 – 3 – 1877 , અમદાવાદ
100.    કિવ નાનાલાલનુ ંવતન કુ ંહત ું? વઢવાણ
101.    કિવ નાનાલાલની કીિતરદા કૃિતઓ કઈ છે ?    કૃિતઓ : કેટલાકં કાવયો ભાગ 1 – 3, નહાના નહાના રાસ (ભા. 
1 – 3), િચતદશરનો, ગીતામજંરી, બાળકાવયો, મહરેામણના ંમોતી, વસતંોતસવ, હિરદશરન, હિરસિંહતા (ભા. 1 –

3), ઉષા, સારિથ, આપણા ંસાકરરતનો.

102.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંપજાચક ુસાિહતયકાર કોણ છે?       પંિડત સુખલાલજ
103.    પજાચક ુપિંડત સખુલાલજએ કા ંકેતમા ંઉતમ પદાન કયુર છે? િનબધં
104.    સખુલાલજનો જનમ કારે અને કા ંથયો હતો?: 8 – 2 – 1880 , લીમલી
105.    સખુલાલજની કૃિતઓ જણાવો?:મારંુ જવનવતૃ, યોગદશરન, દશરન અને િચંતન, જન ધમરનો પાણ, 

વાદમહાણરવ, પમાણમીમાસંા, જાનિબંદુ, હતેિબંદુ.

106.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંગજુરાત સાિહતય સભાની સથાપના કરનાર દૃષટા તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? 

રણિજતરામ મહેતા
107.    ગજુરાતી સાિહતય પિરષદના સવપનદષટા – રણિજતરામ મહતેા
108.    રણિજતરામ મહતેાના માનમા ંગજુરાતી સાિહતયમા ંકો ઍવોડર આપવામા ંઆવે છે? રણિજતરામ 
સવૂરણચદંક
109.    રણિજતરામનો જનમ કારે થયો હતો : 25 – 10 – 1881 ,જનમસથળ : સરુત
110.    રણિજતરામની િવિવધ કૃિતઓ  જણાવો ?: રણિજતકૃિત સગંહ, રણિજતરામના િનબધંો, લોકગીત, 

રણિજતરામ ગદસચંય.

111.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંસવાયા ગજુરાતી તરીકે કા ંસાિહતયકારને ઓળખવામા ંઆવે છે? – દતાતેય 
બાલકૃષ ણ કાલેલકર ‘કાકાસાહેબ ‘

112.    સવાઈ ગજુરાતીનુ ંિબરુદ કોણે આપયુ ંહત ું? –ગાધંીજ
113.    કાકા સાહબે કાલેલકરનો  જનમ કારે તથા કા ંથયો હતો? : 1 – 12 – 1885 ,મતૃય ુ: 21 – 8 – 1981 ,સતારા
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114.    કાકા સાહબેકાલેલકરે કઈ કૃિતઓનુ ંસજન કયુર ?ઓતરાદી દીવાલો, જવનનો આનદં, રખડવાનો આનદં, 

જવનલીલા, િહમાલયનો પવાસ, જવનભારતી, પવૂરરંગ, જવનસસંકૃિત, જવનિચંતન, જવતા તહવેારો, ગીતા ધમર, 
જવન
પદીપ, સમરણયાતા.
115.    કાકા સાહબેે મખુયતવે કા ંકેતમા ંપદાન કયુર ? િનબધં
116.    કાકાસાહબે ગજુરાતમા ંકા ંકાયરરત હતો?- ગજુરાત િવદાપીઠ- કલનાયક

117.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંરામનારાયણ પાઠક કા ંઉપનામોથી જણીતા છે? સવૈરિવહારી-િનબંધ , િદરેફ-

વાતારકાર , શેષ-કાવય ,

118.    રા.િવ.પાઠકનો જનમ કારે થયો હતો?       જનમ : 8 – 4 – 1887 મતૃય ુ: 21 – 8 – 1955 જનમસથળ : ગાણોલ 
ધોળકા)
119.    રા.િવ. પાઠકની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો?: િદરેફની વાતો, શષેના ંકાવયો, કાવયની શિકત, સાિહતય િવમશર, 
કાવય- સાિહતયના ંવહણેો, સાિહતયલોક, કાવય પિરશીલન, મનોિવહાર, બહૃત િપંગળ, મધયમ િપગંળ, કુલાગંાર, 

ગોિવદંગમન, કાવયસમચુચય.

120.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંઅનાસકત, અિવચળ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? – સ વામી આનંદ
121.    સવામી આનદંનો જનમ  અને મતૃય ુકારે થયુ ંહત ુ ં?: 8 – 9 – 1887 મતૃય ુ: 25 – 1 - 1976 જનમસથળ : 
િશયાણી
122.    સવામી આનદંની પિસદ કૃિતઓ કઈ છે?: ઈશનુુ ંબિલદાન, ધરતીનુ ંલણૂ, લોકગીતા, ભગવાન બદુ, 

ગાધંીજના ંસસંમરણો, ઉતરાપથની યાતા, બચપણના ંબાર વરસ, રામાયણ, મહાભારત અને સતં કથા.

123.    ગજુરાતી સાિહતયના સવપનદષટા તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે?– કનૈયાલાલ મુનશી
124.    કનૈયાલાલ મનુશીએ કા ંઉપનામથી સાિહતયનુ ંસજન કયુર હત ું?- ઘનશયામ
125.    કનૈયાલાલ મનુશીનો જનમ અને મતૃય ુકારે થયું? જનમ : 30 – 12 –1887    મતૃય ુ: 8 – 2 – 1971

126.    કનૈયાલાલ મનુશીનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : ભરચ
127.    કા ંસાિહતયકારે ભારતીય બધંારણની રચનામા ંડાફટીગ કિમિટમા ં એક સભય તરીકે કાયર કયુર હત ું? 

કનયૈાલાલ મનુશી
128.    ધધં-ે પિસદ વકીલ, કમે રાજનેતા, સાિહતયકાર અને હૈદરાબાદ રાજયને ભારતમા ંજોડવા માટેના સિકય 
વાતારકાર તરીકે કા સાિહતયકારે કાયર કયુર હત ું?      - કનૈયાલાલ મનુશી
129.    કનૈયાલાલ મનુશીની કૃિતઓ  જણાવો?: વેરની વસલૂાત, કોનો વાકં , સવપનદષટા, તપિસવતી, પાટણની 
પભતુા, ગજુરાતનો નાથ, જય સોમનાથ, કૃષણાવતાર ખડં 1 – 8 , લોપામદુા, કાકાની શશી, ધવુસવાિમની દેવી,
ગજુરાતની અિસમતા.
130.    કાક- મજંરી,ના સજક તરીકે કા ંસાિહતયકાર જણીતા છે?- કનયૈાલાલ મનુશી
131.    કાક- મજંરી કઈ કૃિતના પિસદ પાતો છે? ગજુરાતનો નાથ

132.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંયગુદૃષટા વાતારકાર તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? –રમણલાલ દેસાઈ
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133.    રમણલાલ દેસાઈનો જનમ  અને મતૃય ુકારે થયા? : 12 – 5 – 1892 મતૃય ુ: 20 – 9 – 1954

134.    રમણલાલ દેસાઈનુ ંજનમસથળ કુ ંછે? : િશનોર
135.    રમણલાલ િનલકંઠની પિસદ કૃિતઓ જણાવો?: કોિકલા, પિૂણરમા, ઠગ, િદવયચકુ, પલય, ભારેલો અિગન, 

ગામલકમી : ભાગ 1 થી 4 , જયતં, િશરીષ, અપસરા, બાલા જોગણ, શિંકત હદય.

136.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંચોટદાર વાતારઓ દારા જણીતા છે?  ગૌરીશંકર ગોવધરનરામ જોશી - ધમૂકેત ુ
137.    ગજુરાતી સાિહતયની અનમોલ વાતાર ‘પોસટઓિફસ’ના સજક કોણ છે ?– ગૌરીશકંર જોશી ‘ધમૂકેત ુ‘
138.    પોસટ ઓિફસનો િવશની અનમોલ વાતારઓના આલબમમા ંકયા નામથી અનવુાદ થયો છે- The letter

139.    ગૌરીશકંરનો જનમ કા ંથયો છે?જનમ : 12 – 12 – 1892 મતૃય ુ: 11 – 3 – 1965 જનમસથળ : વીરપરુ
140.    ધમૂકેતનુી િવિવધ કૃિતઓ જણાવો?    કૃિતઓ : તણખા, િતભેટો, વનવેણ ,ુ સાધંયરંગ, વાતારરતનો, પથૃવીશ, 

ચૌલાદેવી, આમપાલી, મહામાતય ચાણક, ધવુદેવી, ઇિતહાસની તજેમિૂતરઓ, િજબાનની જવનવાણી, જવન
સવપન.

141.    કા ંગજુરાતી સાિહતયકાર રાષટીય શાયર તરીકે ઓળખાય છે? –  ઝવેરચંદ મેઘાણી
142.    ઝવરેચદં મઘેાણીને રાિષટય શાયર તરીકે કોણે સબંોધયા હતો?- ગાધંીજ
143.    ઝેરનો છેલલો કટોરો બાપ ુપી જજો- કાવય કઈ ઘટના સાથે સકંળાયેલ છે?- બીજ ગોળમેજ પિરષદ
144.    ઝવરેચદં મઘેાણીનો જનમ કારે થયો?               જનમ : 17 – 8 – 1896 મતૃય ુ: 9 – 3 – 1946

145.    ઝવરેચદં મઘેાણીનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : ચોટીલા
146.    ઝવરેચદં મઘેાણીની જણીતી કૃિતઓ કઈ છે?    : સૌરાષટની રસધાર, સોરઠી બહારવિટયા, સોરઠ તારા ં
વહતેા ંપાણી, વસુધંરાના ંવહાલાદંવલાં, તલુસીકયારો, વેિવશાળ, પભ ુપધાયાર, માણસાઈના દીવા, રાણો પતાપ, 

શાહજહા ,ં કંકાવટી, રિઢયાળી રાત, યગુવદંના, કુરબાનીની કથાઓ, સોરઠી સતંો, રવીનદ વીણા.

147.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંિવદાના જવ તરીકે કોણ જણીત ુ ંછે? – રિસકલાલ પરીખ
            રિસકલાલ પરીખનો જનમ કા ંથયો હતો?      જનમસથળ : સાદરા
148.    રિસકલાલ પરીખની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો ?: કાવયપકાશખડંન, નતૃયરતનકોશ કાવયાદશર : કાવયપકાશ 
સકેંત, પરુોવચન અને િવવેચન (લેખસગંહ), આકાશ ભાષિત (વાય ુપવચનો), ગજુરાતનો રાજકીય અને
સાસંકૃિતક ઇિતહાસ (સપંાદન).

149.    જયંિત દલાલનો જનમ કા ંથયો હતો?                જનમસથળ : અમદાવાદ
150.    જયિંત દલાલની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો ?: ધીમ ુઅને વીભા, પાદરના ંતીરથ (નવલકથા), ઝબકુાં, 
જવિનકા, અવતરણ, પવેશ બીજો, પવેશ તીજો, પવેશ ચોથો(નાટક), કાયા લાકડાનંી માયા લગૂડાનંી, બળવાખોર 
િપતાની તસવીર, ખભે િપછોડીને દીઠો ચાદં.

151.    ગજુરાતી સાિહતયમા ંસનુદરમ ્ઉપનામથી કા ંકિવએ સજન કયુર છે?  િતભુવનદાસ લુહાર ‘સુન દરમ્‘
152.    સનુદરમ ્ઉપનામ િતભવૂનદાસે કાથંી લીધેલુ ંછે? ગાધંીજની આતમકથામા ંઆવતા િગરિમટીયા- સનુદરમ 
પરથી
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153.    સનુદરમ કાનંા વતની હતા?       જનમસથળ : િમયંા-માતર(ભરચ િજલલો)
154.    સનુદરમ ્ની જણીતી કૃિતઓ કઈ છે?: કાવયમગંલા, વસધુા, યાતા (કિવતા), હીરાકણી અને બીજ વાતો, 
િપયાસી, ઉનનયન (નવિલકા), અવારચીન કિવતા, સાિહતયિચંતન (િવવેચન), પાવકના ંપથંે (નવલકથા), વાસતંી 
પિૂણરમા (નાટક), દિકણાયન (પવાસ).

155.    કા ંસાિહતયકારએ તમેના જવનનો ઘણો સમય પોડીચેરીમા ંશી અરિવંદના અતવેાસી તરીકે ગાળયો 
હતો? સુદંરમ્

156.    િવશશાિંતના કિવ તરીકે ગજુરાતી સાિહતયમા ંકોણ જણીત ુ ંછે? – ઉમાશંકર જોશી
157.    ઉમાશકંર જોશીનુ ંઉપનામ શુ ંછે?   વાસકૂી
158.    ઉમાશકંર જોશી નો જનમ કારે થયો હતો?   : 27 – 7–1911 મતૃય ુ: 19– 12– 1988

159.    ઉમાશકંર જોશીનુ ંજનમસથળ કુ ંછે : બામણા (ઉ.ગજુરાત)

160.    ઉમાશકંર જોશીની પિસદ કૃિતઓ કઈ છે? કૃિતઓ : િવશશાિંત, ગગંોતી, િનશીથ, આિતથય, અિભજા, 
ધારાવસત (કિવતા), શાવણી મેળો, તણ અધુર બે (નવિલકા), સાપના ભારા, શહીદ (એકાકંી), ઉઘાડી બારી, ગોિષઠ
(િનબધં), તતંી-બિુદપકાશ
161.    ઉમાશકંર જોશીને કઈ કૃિત માટે જાનપીઠ પરુસકાર પાપત થયો હતો? - િનશીથ
162.    િનશીથ માટે કઈ સાલમા ંજાનપીઠ પરુસકાર આપવામા ંઆવયો?   1969

163.    માત સાત ચોપડી પાસ એવા કા ંસાિહતયકારે ગજુરાતી સાિહતયમા ંનવલકથાનુ ંઘોડાપરુ લાવી આપયું 
છે?   પનાલાલ પટેલ
164.    પનનાલાલ પટેલનો જનમ કા ંથયો હતો?    જનમ : 7-5-1912 મતૃય ુ: 6-4-1989 જનમસથળ : માડંલી (હાલ 
રાજસથાન)

165.    પનાલાલ પટેલની કીિતરદા કૃિતઓના નામ જણાવો ?: મળેલા જવ, માનવીની ભવાઈ, ના છટકે, પાછલે 
બારણે, નવુ ંલોહી, પડઘા અને પડછાયા, પાથરને કહો ચઢાવે બાણ (નવલકથા), જવો દાડં, પાનેતરના રંગ, 

ચીતરેલી દીવાલો (નવિલકા) અલપઝલપ (આતમકથા)

166.    અમાસના તારા કા ંલેખકની કૃિત છે?       –        િકસનિસહં ચાવડા
167.    અમતૃા કા ંલેખકની કૃિત છે?     – રઘવુીર ચૌધરી
168.    અહલયાથી ઇિલઝાબેથ કા ંલેખકની કૃિત છે?        – સરોજ પાઠક
169.    આકાર કા ંલેખકની કૃિત છે?      – ચદંકાનત બકી
170.    આગગાડી,નાટય ગઠરીયા ,ં બાદં ગઠિરયા ,ં મદંાિકની કા ંલેખકની કૃિત છે?     – ચદંવદન મહતેા
171.    આપણો ધમર કા ંલેખકની કૃિત છે? – આનદંશકંર ધવુ
172.    અખડં દીવો કા ંલેખકની કૃિત છે? – લીલાબહને
173.    અિભનય પથંે કા ંલેખકની કૃિત છે?                – અમતૃ જની
174.    અિભનવનો રસિવચાર કા ંલેખકની કૃિત છે?    – નગીનદાસ પારેખ
175.    અલગારી રખડપટી કા ંલેખકની કૃિત છે?   – રિસક ઝવેરી
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176.    કૃષણન ુજવનસગંીત કા ંલેખકની કૃિત છે?        – ગણુવતં શાહ
177.    ખોવાયેલી દુિનયાની સફરે કા ંલેખકની કૃિત છે?– યશવંત મહતેા
178.    ગામલકમી (ભાગ ૧ થી ૪) કા ંલેખકની કૃિત છે?– ર.વ.દેસાઇ
179.    ગહૃપવેશ કા ંલેખકની કૃિત છે? – સરેુશ જોષી
180.    ગજુરાતનો નાથ, પાટણની પભતુા કા ંલેખકની કૃિત છે?      – ક.મા. મનુશી
181.    ગોિવદેં માડંી ગોઠડી, સરાચરમા ંકા ંલેખકની કૃિત છે?             – બકુલ િતપાઠી
182.    ગજુરાતી દિલતવાતારઓ કા ંલેખકની કૃિત છે?       – હિરશ મગંલમ્
183.    ચહરેા કા ંલેખકની કૃિત છે?     – મધ ુરાય
184.    ચાલો અિભગમ બદલીએ,મારા અનભુવો કા ંલેખકની કૃિત છે? – સવામી સિચચદાનદં
185.    િચહન કા ંલેખકની કૃિત છે?– ધીરેનદ મહતેા
186.    જનમટીપ કા ંલેખકની કૃિત છે?– ઇશવર પટેલીકર
187.    જયાજયતં કા ંલેખકની કૃિત છે?– નહાનાલાલ
188.    જતર કા ંલેખકની કૃિત છે?– મફત ઓઝા
189.    જવનનુ ંપરોઢ કા ંલેખકની કૃિત છે?– પભદુાસ ગાધંી
190.    િજગર અને અમી કા ંલેખકની કૃિત છે?– ચનુીલાલ શાહ
191.    ઝેર તો પીધા ંછે જણી જણી કા ંલેખકની કૃિત છે? – મનભુાઇ પચંોળી
192.    તણખા (ભાગ ૧ થી ૪) કા ંલેખકની કૃિત છે?– ધમૂકેત ુ
193.    તપોવનની વાટે, ભજનરસ કા ંલેખકની કૃિત છે?– મકરંદ દવે
194.    થોડા ંઆસ ુથોડા ંફલ કા ંલેખકની કૃિત છે?– જયશકંર સુદંરી
195.    દિકણાયન કા ંલેખકની કૃિત છે?– સનુદરમ્
196.    િદગિદગતં કા ંલેખકની કૃિત છે?– પીતી સનેગપુતા
197.    િદરેફની વાતો કા ંલેખકની કૃિત છે?– રા. િવ. પાઠક
198.    િનશીથ,સમયરંગ કા ંલેખકની કૃિત છે?– ઉમાશકંર જોષી
199.    નીરખ િનરંજન કા ંલેખકની કૃિત છે?– િનરંજન િતવદેી
200.    પસનન ગઠિરયા ,ં િવનોદની નજરે કા ંલેખકની કૃિત છે?– િવનોદ ભટ
201.    બીજ સવારનો સરૂજ કા ંલેખકની કૃિત છે?– હસ ુયાિજક
202.    ભદભંદ, રાઇનો પવરત કા ંલેખકની કૃિત છે?– રમણભાઇ નીલકંઠ
203.    મળેલા જવ, માનવીની ભવાઇ કા ંલેખકની કૃિત છે?– પનનાલાલ પટેલ
204.    માધવ કયાયં નથી મધવુનમા ંકા ંલેખકની કૃિત છે?– હિરનદ દવે
205.    અશવતથ કા ંલેખકની કૃિત છે?– ઉશનસ્
206.    અિગનકંુડમા ંઊગેલુ ંગલુાબ કા ંલેખકની કૃિત છે?– નારાયણ દેસાઇ
207.    અધારી ગલીમા ંસફેદ ટપકા ંકા ંલેખકની કૃિત છે?– િહમાશંી શેલત
208.    આતમકથા (ભાગ ૧ થી ૫) કા ંલેખકની કૃિત છે?– ઇનદુલાલ યાિજક
209.    આપણો ઘડીક સગં કા ંલેખકની કૃિત છે?– િદગીથ મહતેા
210.    એક ઉદર અને જદુનાથ, લઘરો કા ંલેખકની કૃિત છે?– લાભશકંર ઠાકર
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211.    ઊધવરલોક કા ંલેખકની કૃિત છે?– ભગવતીકુમાર શમાર
212.    કલાપીનો કેકારવ કા ંલેખકની કૃિત છે?– કલાપી
213.    કુસમુમાળા કા ંલેખકની કૃિત છે?– નરસીહરાવ િદવટેીયા
214.    કેનદ અને પિરઘ કા ંલેખકની કૃિત છે?– યશવતં શકુલ
215.    માણસાઇના દીવા, યગુવદંના કા ંલેખકની કૃિત છે?– ઝવરેચદં મઘેાણી
216.    િમથયાિભમાન કા ંલેખકની કૃિત છે?– દલપતરામ
217.    મોરના ંઇડા ંકા ંલેખકની કૃિત છે?– કૃષણલાલ શીધરાણી
218.    મોત પર મનન કા ંલેખકની કૃિત છે?– િફરોજ દાવર
219.    મળૂ સોતા ંઊખડેલા કા ંલેખકની કૃિત છે?– કમબેુન પટેલ
220.    રંગતરંગ (ભાગ ૧ થી ૫) કા ંલેખકની કૃિત છે? – જયોિતનદ દવે
221.    રચના અને સરંચના કા ંલેખકની કૃિત છે?– હિરવલલભ ભાયાણી
222.    રાનેરી કા ંલેખકની કૃિત છે?– મિણલાલ દેસાઇ
223.    રેખાિચત કા ંલેખકની કૃિત છે?– લીલાવતી મનુશી
224.    લીલડુી ધરતી કા ંલેખકની કૃિત છે?– ચનુીલાલ મિડયા
225.    વસધુા કા ંલેખકની કૃિત છે?– સનુદરમ્
226.    વડવાનલ કા ંલેખકની કૃિત છે?– ધીરુબહને પટેલ
227.    વનવગડાના ંવાસી કા ંલેખકની કૃિત છે?– વનેચર
228.    વનાચંલ કા ંલેખકની કૃિત છે?– જયતં પાઠક
229.    િવખટૂા ંપડીને કા ંલેખકની કૃિત છે?– અિશવન દેસાઇ
230.    િવિદશા કા ંલેખકની કૃિત છે?– ભોળાભાઇ પટેલ
231.    િવદેશ વસવાટના ંસભંારણા કા ંલેખકની કૃિત છે?– િજતનેદ દેસાઇ
232.    િવવકે અને સાધના કા ંલેખકની કૃિત છે?– કેદારનાથ
233.    શિવરલક કા ંલેખકની કૃિત છે?– રિસકલાલ પરીખ
234.    િશયાળાની સવારનો તડકો કા ંલેખકની કૃિત છે?– વાડીલાલ ડગલી
235.    શયેાથીની સાધના કા ંલેખકની કૃિત છે?– નરહિર પરીખ
236.    વયિકત ઘડતર કા ંલેખકની કૃિત છે?– ફાધર વાલેસ
237.    સતયના પયોગો, િહદં સવરાજય કા ંલેખકની કૃિત છે?– ગાધંીજ
238.    સરસવતીચદં કા ંલેખકની કૃિત છે?– ગોવધરનરામ િતપાઠી
239.    સમળૂી કાિનત કા ંલેખકની કૃિત છે?– િકશોરલાલ મશરવાળા
240.    સાવજકથાઓ કા ંલેખકની કૃિત છે?– કનયૈાલાલ રામાનજુ
241.    સાત એકાકંી કા ંલેખકની કૃિત છે?– તારક મહતેા
242.    સદુામા ચિરત કા ંલેખકની કૃિત છે?– નરિસહં મહતેા
243.    સોનાનો િકલલો કા ંલેખકની કૃિત છે?– સકુનયા ઝવેરી
244.    સાત પગલા ંઆકાશમા ંકા ંલેખકની કૃિત છે?– કંુદિનકા કાપિડયા
245.    િસદહમેશબદાનશુાસન કા ંલેખકની કૃિત છે?– હમેચદંાચાયર
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246.    િહમાલયનો પવાસ કા ંલેખકની કૃિત છે?– કાકા કાલેલકર
247.    ગજુરાતમા ંસાિહિતયક આબોહવા પગટાવવા ગજુરાતના સસંકાર પરુુષ રણિજતરામ વાવાભાઈના 
િનષઠાભયાર પયતનોથી ઈ.સ.૧૯૦૫મા ંગજુરાતી સાિહતય પિરષદ અિસતતવમા ંઆવી.
248.    પિરષદના પથમ સમંેલનના પમખુ તરીકે મહાન નવલકથાકાર ગોવધરનરામ મા. િતપાઠીની સવેા સાપંડી.
249.    ઈ.સ.૧૯૨૦ સધુી રણિજતરામ પિરષદના ચાલકબળ હતા.
250.    ઈ.સ.૧૯૨૦થી રમણભાઈ નીલકંઠ અને આનદંશકંર ધવુની પરેણા અને ઉષમા પિરષદને છેક ઈ.સ.૧૯૨૮ 
સધુી પાપત થયા .ં
251.    ઈ.સ.૧૯૨૮થી ૧૯૫૫ સધુી પિરષદનુ ંસકુાન કનૈયાલાલ મનુશીએ સભંાળયુ ંહત ું.
252.    અમદાવાદમા ંઈ.સ.૧૯૩૬મા ંયોજયેલુ ંબારમુ ંપિરષદ-સમંેલન મહાતમા ગાધંીજના પમખુપદ અન ે
કિવવર રવીનદનાથ ટાગોરના અિતિથિવશષેપદથી અિવસમરણીય બની રહું.
253.    ઈ.સ.૧૯૫૫મા ંગોવધરનરામની જનમભિૂમમા ંઅન ેએમની જનમશતાબદીના વષરમા ંપિરષદ પનુજનમ પામી. 
એ પછી સાિહતય પિરષદના સભયો દારા ચ ૂટંાયેલા હોદેદારો દારા તેનુ ંસચંાલન થાય છે.

254.    ઉમાશકંર જોશી અને યશવતં શકુલએ સાિહતય પિરષદના લોકશાહી સવરપની માવજતમા ંઊડો રસ લીધો 
અને સસંથાને આજવન સવેા આપીને પિરષદનુ ંનતૂન લોકાિભમખુ સવરપ િવકસાવયું.
255.    ગજુરાતના ગામીણ િવસતારોમા ંકામ કરતી િશકણ અને સસંકારની િવિશષટ સસંથાઓમા ંપિરષદના ં
યોજયેલા ં૨૩ જાનસતો તેની ફલશિુત છે.

256.    મનભુાઈ પચંોળી-દશરકે પિરષદ-પમખુ તરીકે સહદય દાતાઓના સપંકરની મોટા પાયે પહલે કરી અન ે
સાિહતય પિરષદના હાલના ‘ગોવધરનભવન’ના પાયા નખંાયા.
257.    'દશરક'ની જવનદિષટ સાથે સકંળાયેલા રઘવુીર ચૌધરીએ ઈ.સ. ૧૯૭૫થી પિરષદના મતંી તરીકે અન ે
પછી કમશ: ટસટી તથા પમખુ રપે સિકય રહીને પિરષદ સાથે સતત િનસબત દાખવી છે.

258.    પિરષદના ગોવધરનભવનમા ંપવૂે કોશકાયારલય દારા અને પછીથી પિરષદના ‘કસતરુભાઈ લાલભાઈ 
સવાધયાયમિંદર (ક.લા.સવાધયાયમિંદર)’ દારા ગજુરાતી ભાષાસાિહતયના સશંોધન -સપંાદન - િવવેચનના 
મહતતવના ગથંો પકાિશત થયા.
259.    પિરષદનુ ં‘ચીમનલાલ મગંળદાસ જહરે ગથંાલય’ પિશષટ ગથંો, ગથં સગંહો અને સામિયકો સદંભે સમધૃધ 
થયું.
260.    પિરષદના મખુપત ‘પરબ’નુ ંસવરપ બદલાયુ ંઅને ત ેસાિહતય સજન- િવવેચન અને સશંોધનના 
ધયાનપાત માિસક તરીકે િસથર થઈન ેપિતષઠા પામયું.
261.    ‘પરબ’ના તતંી-સપાદક તરીકે ભોળાભાઈ પટેલની દીઘરકાળ સેવા મળી.
262.    મહાન સજકોના નામે ગપુતદાન આપવાની પણાલી શી બળવતંભાઈ પારેખે આરંભી અને જળવી.
263.    પિરષદ-પમખુો િવનોદ ભટ અને ધીરુભાઈ ઠાકરે પિરષદનો આિથરક ભાર હળવો કયો છે તો
264.    િનરંજન ભગતે સાિહતયના ંવૈિશક ધોરણોની યાદ તાજ રખાવી છે.

265.    પિરષદના શતાબદી-સમંેલનના પમખુ તરીકે સશુી.ધીરુબેન પટેલ જવા સજક અને સાસંકૃિતક દાિયતવ 
ધરાવતા ંમિહલાની વરણી થઈ - એ સમગ ગજુરાતીભાષી પજ માટે આનદં અને ગૌરવદાયી ઘટના છે.

266.    અમદાવાદમા ંએનુ ંપહલેુ ંસમંેલન ૧૯૦૫મા ંયોજયુ ંહત ું.
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267.    ઈ.સ.૧૯૫૫મા ંએના પથમ પમખુ ગોવધરનરામની જનમભિૂમમા ંઅને એમની જનમશતાબદીમા ં
ક.મા.મનુશીની સમંિત સાથે પિરષદ પનુજનમ પામી.
268.    નવી પિરષદનુ ંપથમ સમંેલન ઈ.સ.૧૯૫૬મા ંકાકાસાહબે કાલેલકરના પમખુપદે અમદાવાદમા ંયોજયું 
અને એ રીતે અમદાવાદમા ંજ જનમેલી પિરષદ િદજ બની.
269.    ગજુરાતી સાિહતય પિરષદના હાલના પમખુ કોણ છે?    -       ભગવતીકુમાર શમાર
270.    ગજુરાતી સાિહતયના ઉપપમખુ કોણ છે?      -       વષાર અડાલજ, અિનલા દલાલ
271.    ગજુરાત વનારકલુર સોસાયટીની સથાપના ૨૬ િડસમેબર, ૧૮૪૮ના રોજ ફાબરસ સાહબેે અમદાવાદમા ંકરી 
હતી.
272.    ૪ એપીલ, ૧૮૪૯ના રોજ આ સસંથાએ ‘વરતમાન’ (અઠવાિડક) પગટ કયુર.
273.    ૧૫ મ,ે ૧૮૫૦ના રોજ ‘બિુદપકાશ’ (પખવાિડક) શર કયુર. આજ પણ ‘બિુદપકાશ’ (માિસક) પગટ થાય છે.

274.    ઇ.સ. ૧૮૪૯મા ં‘નિેટવ લાઇબેરી’ની સથાપના કરવામા ંઆવી. અમદાવાદના ભદ િવસતારમા ંઆવેલુ ંઆ 
પસુતકાલય િહમાભાઇ ઇિનસટટયટૂ તરીકે પખયાત છે.‘

275.    ગજુરાત વનારકયલુર સોસાયટી’ નુ ંપછી ‘ગજુરાત િવદાસભા’મા ંરપાતંર થયું.
276.    ગજુરાતી ભાષા સાિહતયના િવકાસ અને ઉનનિતના ઉદેશથી વડોદરામા ંઇ.સ. ૧૯૧૬મા ં‘વડોદરા સાિહતય 
સભા’ ની સથાપના થઇ.

277.    વડોદરા સાિહતય સભાએ ઇ.સ. ૧૯૪૪મા ં‘પમેાનદં સાિહતય સભા’ નામ ધારણ કયુર.
278.    સાિહતયોપયોગી જાનવધરક વયાખયાનો, સાિહિતયક ગથંોનું
પકાશન તમેજ સાિહતયકારોની જયિંતઓની ઉજવણી આ સસંથા કરે છે. 

279.    ઇ.સ. ૧૯૨૩મા ંસરુતમા ં‘ગજુરાતી સાિહતય મડંળ’ ની સથાપના થઇ.

280.    ગજુરાતી સાિહતય મડંળ સાથે ઇ.સ. ૧૯૩૯મા ંનમરદનુ ંનામ સકંળાતા તે ‘નમરદ સાિહતય સભા’ બની.
281.    આ સસંથાએ મહોતસવ, સમારોહ જવા કાયરકમો અને ઉતસવો યોજ ગજુરાતી સાિહતય અને કલાની 
આરાધના કરી છે.

282.    આ સસંથા ઇ.સ. ૧૯૪૦ થી ‘નમરદ સવુણરચદંક’ એનાયત કરે છે.

283.    ફાબરસ ગજુરાતી સભા ગજુરાતી ભાષાના ંપાચીન હસતિલિખત પસુતકોના સગંહના આશયથી ઇ.સ. 

૧૮૬૫મા ંસસંથા સથપાઇ હતી.
284.    આ સસંથાને ધમર, સાિહતય, િવજાન અને સશંોધન કેતે ૭૫ જટલા ંપકાશનો પિસદ કયાર છે.

285.    સસંથાને ઇ.સ. ૧૯૩૨થી પોતાના મખુપત ‘ફાબરસ ગજુરાતી સભા’ તમૈાસીક પતનુ ંપકાશન શર કયુર હત ું,
286.    ગજુરાત રાજય સચંાિલત ‘ગજુરાત સાિહતય અકાદમી’ ની સથાપના ઇ.સ. ૧૯૮૨મા ંથઇ.

287.    ગજુરાત સાિહતય અકાદમી વષર દરિમયાન પગટ થયેલી કૃિતઓમાથંી સારી કૃિતને પરુસકાર આપે છે અન ે
સજકોનુ ંબહુમાન કરે છે.

288.    આ ઉપરાતં સાિહતય સજન તથા સશંોધન માટે ફૅલોિશપ, પિરસવંાદ, કાયરિશિબર, ગથંપકાશન વગેરે 
પવિૃતઓ કરે છે.

289.    સસંથાનુ ંમખુપત ‘શબદસિૃષટ’ િનયિમત પગટ થાય છે.
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