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મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર        angelacademy.co.in  

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  1 

ગજુરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટે. 

ગજુરાતી સાહિત્ય 
 કશવનુ ંનામ, ઉપનામ, જન્સમ્થળ, શવિેષતા (િેમા ંપ્રખ્યાત છે) 

તેનુ ંઅલગથી ટેબલ.   

 ગજુરાતી સાહિત્યના 40 કશવઓની કૃશતઓને યાદ રાખવાની 

સરળ ચાવીઓ.  

 ગજુરાતી સાહિત્યના પરીક્ષામા ંપછુાયેલા પ્રશ્નો.  

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   
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માગકદિકક : સામત ગઢવી 
(10 પરીક્ષાઓમા ંસફળ થયેલ અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 
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ગજુરાતી સાહિત્યકાર શવષેની કેટલીક અગત્યની માહિતી : 

સાહિત્યકારનુ ંનામ  તખલ્લસુ / ઉપનામ  જન્સમ ્થળ  પ્રદાન / પ્રખ્યાત  

નરશસિંિ મિતેા  આહદકવી, નરસૈયો   તળાજા(ભાવનગર)  પ્રભાશતયા, ઝૂલર્ા છંદ  

મીરાબંાઈ  જનમ જનમની દાસી  મેડતા (રાજ્થાન)   પદ  
ભાલર્  આખ્યાનના શપતા  પાટર્  આખ્યાન 
અખો (અક્ષયદાસ સોની) જ્ઞાનનો વડલો, િસતો હફલસફુ, ઉત્તમ છપ્પાકાર જેતલપરુ(અમદાવાદ)  છપ્પા   

પે્રમાનદં  મિાકશવ, આખ્યાન શિરોમણર્  વડોદરા  આખ્યાન  

િામળ  પ્રથમ વાતાકકાર, પદ્યવાતાકના શપતા અમદાવાદ  પદ્યવાતાક  

ધીરો  કાફીના શપતા  ગોઠડા(વડોદરા)  કાફી  
ભોજો  ચાબખાના શપતા  અમરેલી  ચાબખા 
દયારામ ભકતકશવ, મ્તકશવ, ગરબી સમ્રાટ , બસંીબોલનો કશવ  ડભોઈ  ગરબી 
ગગંાસતી  સોરઠની મીરા  રાજપરા, પાણલતાર્ા  ભજન  
દલપતરામ  લોકહિતણચિંતક, કવીશ્વર   વઢવાર્  િડૂલા  

(ઉખાર્ા પ્રકારની રચના) 
મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટ  કશવ કાતં, મધરુ ઊશમિકાવ્યના સર્જક, ખડં કાવ્યના જનક  ચાવડં  ખડંકાવ્ય  

રમર્ભાઈ નીલકંઠ  મકરંદ, ગજુરાતના પ્રથમ સમથક િા્યકાર, ભદ્રભંદ્રના સર્જક  અમદાવાદ  િા્યલેખક  

બળવતંરાય કલ્યર્રાય 
ઠાકોર  

સેિની, વલ્કલ  ભરૂચ  સોનેટ  

(14 પકં્તતનુ ંકાવ્ય) 
કનૈયાલાલ મનુિી  ્વપ્નદ્રષ્ટા  ભરૂચ  ઐશતિાશસક નવલકથા  

દત્તાતે્રય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર  સવાઈ ગજુરાતી   સતારા, મિારાષ્ર  લણલત શનબધં  
ગૌરીિકંર જોષી  ધમૂકેત ુ વીરપરુ  નવણલકા (ટૂંકીવાતાક)  

ઝવેરચદં મેઘાર્ી  કસુબંલ રંગનો ગાયક, રાષ્રીય િાયર, પિાડનુ ંબાળક, 
સાહિત્યિાસ્ત્રી   

ચોટીલા  લોકસાહિત્ય  

રમર્લાલ વસતંલાલ દેસાઈ  યગુમશૂતિ વાતાકકાર  શિનોર (વડોદરા)  વાતાકપ્રધાન નવલકથા  
ન્સિાનાલાલ   કશવવર, કશવ સમ્રાટ, પે્રમભક્તત   અમદાવાદ  ઊશમિકાવ્ય, ડૌલન િૈલી  

પન્નાલાલ પટેલ  સાહિત્ય જગતનો ચમત્કાર  માડંલી(રાજ્થાન)   નવલકથા  

ઝીર્ાભાઈ દેસાઈ   ્નેિરશિમ, જીવન માગંલ્યના કશવ  ચીખલી(વલસાડ)   િાઈકુ(5-7-5 = 17 અક્ષર)  

બાલાિકંર કંથાહરયા  બાલ, મ્ત, કલાન્સત, ગજુરાતી ગઝલના શપતા  નહડયાદ  ગઝલ  

ણગજુભાઈ બધેકા મછુાળીમા, શવનોદી, બાળકોના બેલી   બાળસાહિત્યકાર  

જ્યોશતન્સદ્ર દવે  અવળવાણર્યા, ગપુ્તા  સરુત  િા્યસાહિત્યકાર 

મોિનલાલ પટેલ    લઘકુથા  

વલ્લભ મેવાડો   અમદાવાદ  ગરબા  

નમકદ  યગુ શવધાયક સર્જક, અવાકચીનોમા ંઆદ્ય  સરુત   

એલેકઝાડંર ફાબકસ  ગજુરાતી ભાષા સાહિત્યનો પરદેિી પે્રમી  લડંન   

ગોવધકનરામ શત્રપાઠી  પહંડતયગુના પરુોધા, જગત સાક્ષર   નહડયાદ  

મણર્લાલ દ્વદ્વવેદી  અભેદમાગકના પ્રવાસી, બ્રહ્મશનષ્ઠ  નહડયાદ   

નરશસિંિરાવ હદવેટીયા  સાહિત્ય હદવાકર, ગજુરાતી ભાષાના જાગ્રત ચોકીદાર  અમદાવાદ   

સરુશસિંિજી ત. ગોહિલ  કલાપી, સરુતાની વાડીનો મીઠો મોરલો, પ્રર્ય અને અશ્રનુા 
કશવ   

લાઠી   

રામનારાયર્ પાઠક  દ્વદ્વરેફ, િેષ, ્વેરશવિારી, જાત્રાળુ  ગાર્ોલ(અમદાવાદ)   

નટવરલાલ પડંયા  ઉિનસ,્ આરણ્યક  સાવલી(વડોદરા)   
રશસકલાલ પરીખ  મશૂષકાર, રોમે રોમે શવદ્યાના જીવ  સાદરા   

શત્રભવુનદાસ પ.ુ લિુાર  સનુ્સદરમ, શત્રશલુ, ગાધંીયગુના મધૂકન્સય કશવ   શમયા-ંમાતર   
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કેટલાક સાહિત્યકારના ઉપનામ અથવા તખલ્લસુ : 

સાહિત્યકાર તખલ્લસુ 
બરતત અલી શવરાર્ી  બેફામ  

િરજી લવજી દામાર્ી  િયદા 
બાલાભાઈ દેસાઈ  જયણભખ્ખ ુ

લાભિકંર ઠાકર  પનુવકસ ુ

અમતૃલાલ ભટ્ટ  ઘાયલ 

હકિનશસિંિ ચાવડા  જજપ્સી 
અબ્બાસ વાસી  મરીઝ  

કેિવ િષકદ ધ્રવુ  વનમાળી 
રમર્ભાઈ નીલકંઠ  મકરંદ  
ધીરુભાઈ ઠાકર  સવ્યસાચી 
સુદંરજી બેટાઈ  દ્રૌપાયન 

્વામી પે્રમાનદં પે્રમસખી  

પ્રફુલ્લ દવે ઈવાડેવ  

બાલાિકંર કંથાહરયા  કાલાનં્સત બાલ મ્તી  

કે.કા િાસ્ત્રી  કાઠીયાવાડી શવદુર 

અલીખાન બલચૂ  શનૂ્સય પાલનપરુી 
બસંીલાલ વમાક  ચકોર  

પરમાનદં મર્ીિકંર ભટ્ટ ત્રાપજકર  

લલ્લભુાઈ ઠકકર  ણભક્ષ ુઅખડાનદં  

મધસુદુન પારેખ  શપ્રયદિી 
જયંશત પટેલ  રંગલો  

હદનકર રાય વૈધ  શમનશપયાસી  

હિિંમતલાલ દવે  ્વામી આનદં  

અરદેિર ખબરદાર  અદલ, મોટાભાઈ  
શપ્રશતસેન ગપુ્તા  અશ્ક્ય, નામમુહકન  
ફકીર મિુમ્મદ ગલુામનબી  આહદલ મનસરુી  

ભોગીલાલ ગાધંી  ઉપવાસી  
સરેુિ દલાલ  હકરાત વકીલ 
ઈબ્રાિીમ પટેલ  બેકાર  
સયૂકકાતં શત્રપાઠી  શનરાલા 
અનતંરાય રાવળ  િૈશનક  
ઘનિકંર શત્રપાઠી  અઝીઝ 
મનભુાઈ શત્રવેદી  સરોદ, ગાહફલ 
જયિકંર ભોજક  સુદંરી  
રાજેિ વ્યાસ  શમસ્્કન  
ધનવતં ઓઝા  અહકિંચન  
જયેન્સદ્ર દવે  યયાશત 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ઉમાિકંર જોષી  વાસહુક, શવશ્વિાશંતના કશવ બામર્ા (સાબરકાઠંા)   

લાભિકંર ઠાકર  લઘરો, પનુવકસ ુ પાટડી  

આનદંિકંર ધ્રવુ  પ્રબદુ્ધ જ્ઞાનમશૂતિ  અમદાવાદ   
મનભુાઈ  પચંોલી  દિકક પચંાશિયા(મોરબી)   

દામોદર ખ.ુ બોટાદકર  સૌદયકદિી,  બોટાદ   

રશસકલાલ પરીખ  મશૂષકાર, રોમે રોમે શવદ્યાના જીવ  સાદરા   

ચદં્રવદન ચી. મિતેા  ચાદંામામા  સરુત   

રાજેન્સદ્ર િાિ  રામવ ૃદંાવની  કપડવજં   

રમેિ પારેખ  છ અક્ષરનુ ંનામ    

ણચનમુોદી  ઈિાકદ  શવજાપરુ   

રઘવુીર ચૌધરી  લોકાયતસરૂી  બાપપુરુા, ગાધંીનગર   

બકુલ શત્રપાઠી   ઠોઠશનિાળીયો   

ઈશ્વર પેટલીકર(પટેલ)    પેટલી (આર્દં)   
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::- ગજુરાતી સાહિત્યમા ંપ્રથમ કૃશતઓ -:: 

ક્રમ પ્રકાર કૃશત લેખક 

1.  રાસ. ભારતેશ્વર બાહુબણલ રાસ. િાણલભદ્ર સહૂર. 
2.  ફાગ ુકાવ્ય. શસહરયણુલભદ્ ફાગ.ુ જજનપહ્મસહૂર. 
3.  લોકવાતાક. િંસરાજ-વચ્છરાજ ચોપાઈ. શવજયભટ્ટ. 
4.  ઋતકુાવ્ય અને શુગંાર કાવ્ય. વસતં શવલાસ.  - 
5.  રૂપકકાવ્ય. શત્રભવુન દીપક પ્રબધં. જયિેખર સહૂર. 
6.  બારમાસી કાવ્ય. નેશમનાથ ચતષુ્પાહદકા. શવનયચદં્ર. 
7.  પ્રબધં. કાન્સિડદે પ્રબધં. પદ્મનાભ. 
8.  આખ્યાન. સદુામાચહરત્ર. નરશસિંિ મિતેા. 
9.  નાટક. લક્ષ્મી દલપતરામ. 
10.  નવલકથા. કરર્ઘેલો નદંિકંર મિતેા. 
11.  જીવન ચહરત્ર. કોલબંસનો વતૃાતં. પ્રાર્લાલ મથરુદાસ. 
12.  ઈશતિાસ. ગજુરાતનો ઈશતિાસ. પ્રાર્લાલ એદલજી ડોસા. 
13.  મનોશવજ્ઞાન. ણચત્તિાસ્ત્ર. મણર્લાલ નભભુાઈ દ્વદ્વવેદી. 
14.  મિાનવલ. સર્વતીચદં્ર. ગોવધકન રામ શત્રપાઠી. 
15.  નવલકથા. કરર્ઘેલો. નદંિકંર મિતેા. 
16.  નવણલકા ગોવાલર્ી. કંચનલાલ મિતેા 
17.  કાવ્યસગં્રિ 

(કશવતા) 
ગજુરાતી કાવ્યદોિન  

(બાપાની પીંપર.) 
દલપતરામ. 
(દલપતરામ) 

18.  આત્મકથા. મારી િકીકત. નમકદ. 
19.  િબ્દકોષ. નમકકોષ. નમકદ. 
20.  શનબધં. મડંળી મળવાથી થતા ંલાભ. નમકદ. 
21.  ખડંકાવ્ય. વસતં શવજય. કાન્સત. 
22.  એકાકંી. લોમિશષિર્ી. બટુભાઈ ઉમરવાડીયા. 
23.  સોનેટ. ભર્કાર. બ.ક.ઠાકોર. 
24.  ગઝલ. બોધ. બાલિકંર કંથાહરયા. 
25.  વાચનમાળા િોપ વચનમાળા. - 
26.  મહુદ્રત પુ્ તક. શવદ્યાસગં્રિપોથી. - 
27.  પચંાગ. સવંત 1871નુ ંગજુરાતી પચંાગ. - 
28.  કરૂર્ પ્રિક્્ત. ફાબકસ શવરિ. દલપતરામ. 
29.  વાતાકસગં્રિ. તાહકિકબોધ. દલપતરામ. 
30.  િા્યપ્રધાન કૃશત. ભદ્રભંદ્ર.ં રમર્ભાઈ નીલકંઠ. 
31.  ચહરત્ર. કશવચહરત્ર. નમકદ. 
32.  મૌણલક નાટક. ગલુાબ. સૌપ્રથમ ગજુરાતી ્નાતક નગીનદાસ મારફશતયા. 
33.  લાબંી ગદ્યકથા. પથૃ્વી ચદં્રચહરત. મણળકયસુદંરસહૂરકંત. 
34.  દેિભક્તત કાવ્ય. 

(અવાકચીન ગજુરાતી ભાષનુ)ં 
હુન્નરખાનની – ચડાઈ. દલપતરામ. 

 

 

 

 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર        angelacademy.co.in  

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  5 

 

ગજુરાતી ભાષા સાહિત્યના અગત્યના પાત્રો :  

પાત્ર કૃશત લેખક 

અશનલ, શત્રવેદીજી, દંડૌતીબાવા, મલય.  પહરક્રમા નમકદા મૈયાની.  અમતૃલાલ વેગડ.  

પ ૂજંો, ચદંા, ભીમો. જનમટીપ.  ઈશ્વર પેટલીકર. 
નગીન, સરૂજ.  ભવસાગર.  ઈશ્વર પેટલીકર.  

મગુ,ં અમરતકાકી  લોિીની સગાઈ  ઈશ્વર પેટલીકર 

ગોરાર્ી, પરભગુોર, ગગંા બારરે્ ટકોરા.  ઉમાિકંર જોષી.  

ઝૈનલુ આબેદીન, લક્ષ્મર્ િાસ્ત્રી, પ્રાક્ષી, અિમદ જલાલદુ્દીન, સમ્શદુ્દીન, 
આશિયામ્મા, શિવ સબુ્રમણ્યા ઐય્યર. રામાનદં િાસ્ત્રી, અરશવિંદમ, શિવ 
પ્રકાિન.  

વીંગ્ઝ ઓફ ફાયરનુ ંગજુરાતી અનવુાદ 
‘’અગન પખં’’  

એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ.  

લક્ષ્મી, મરૃ્ાલવતી, ણભલ્લમ, મુજં, તૈલપ, શવલાસ,જકકલા,  પથૃ્વી વલ્લભ.  કનૈયાલાલ મનુિી  

ગગંસવકજ્ઞ, સજ્જન, ચૌલા,ભીમદેવ સોલકંી જય સોમનાથ.  કનૈયાલાલ મનુિી.  

કાક, મુજંાલ, ઉદો, શસદ્ધરાજ, મીનળ, કીશતિદેવ,મજંરી.  ગજુરાતનો નાથ.  કનૈયાલાલ મનુિી.  

મુજંાલ, મીનળદેવી, શત્રભવુન  પાટર્ની પ્રભતુા  કનૈયાલાલ મનુિી  

ભગીરથી,આકકા, ચીમી,શવષ્ણ ુનાઈક, ભાગ,ુ રામમામા, દત્ત.ુ  ્મરર્યાત્રા (આકકા)  કાકા સાિબે કાલેલકર.  

ડંકકક , રામજીભા, િરગોવન, રૂખી.  દહરયાલાલ.  ગરુ્વતંરાય આચાયક.  

બદુ્વદ્ધધન, ગરુ્ સુદંરી,કુમદુ સુદંરી, લક્ષ્મીનદંન, સર્વતી ચદં્ર, ગમુાન.  સર્વતી ચદં્ર.  ગોવધકનરામ શત્રપાઠી.  

શનયશત, કેસરીશસિંિ, શપનાક, કોિા, પ્રિલાદ શસિંઘ, રાજુલા,  ચદં્રકાન્સત બક્ષીની શે્રષ્ઠવાતાકઓ (ચક્ષ:ુશ્રવા)  ચદં્રકાન્સત બક્ષી.  

િાિ, યિ.  આકાર  ચદં્રકાન્સત બક્ષી.  

રૂખી, બાધરજી, જોન્સસ.  આગગાડી.  ચદં્રવદન મિતેા.  

હરખવ,સલેુખા.  વ્યાજનો વારસ.  ચનુીલાલ મહડયા.  

માડંર્, સતં,ુ ગોબર.  લીલડુી ધરતી.  ચનુીલાલા મહદયા.  

કાનો, ણગલો, ધરમિી, ખોડુભા, ધમો.  જીવ (છકડો)  જયશંતલાલ ગોહિલ.  

ધીમુ,ં શવભા  ધીમુ ંઅને શવભા  જયતંી દલાલ  

વાલજી વર્કર, મેઢી, કંકુ, ટીિો.  આંગણળયાત.  જોસેફ મેકવાન.  

લક્ષમર્, સહરતા, ભાનભુાઈ  લક્ષમર્ની અક્ગ્ન પહરક્ષા  જોસેફ મેકવાન  

સિુીલા,સખુલાલ.  વેશવિાળ.  ઝવેરચદં મેઘાર્ી.  

પની,કેશ,ુ નરિહર  અંતરપટ  ઝીર્ાભાઈ દેસાઈ  

સતંો,ભગો.  મલક.  દલપત ચૌિાર્.  

જીવરામ ભટ્ટ.  શમથ્યા ણભમાન.  દલપતરામ.  

સભુાગંી, કંુદરન, પરેિ.  આંધળી ગલી.  ધીરૂબેન પટેલ.  

વોચમેન અલીડોસો, મરીયમ.  પો્ટઓહફસ.  ધમૂકેત.ુ  

ભીમદેવ સોલકંી  ચોલાદવી ધમૂકેત ુ 

ભોળા ભટ્ટ.  ભટ્ટનુ ંભોપાળંુ.  નવલરામ પડંયા.  

ગરુ્સુદંરી, માધવમતં્રી, કેિવમતં્રી, કર્કદેવ, રૂપસુદંરી.  કરર્ઘેલો.  નદંિકંર મિતેા. 
ઝમકુ, જમના, મખુી, મનોરદા.  વળામર્ા.ં  પન્નલાલા પટેલ.  

જીવી, કાનજી.  મળેલા જીવ.  પન્નાલાલ પટેલ  

ડોિી,કાળુ,માલો,રાજુ. માનવીની ભવાઈ.  પન્નાલાલ પટેલ.  

મથરુ,મર્ી.  સાચા િમર્ા.  પન્નાલાલ પટેલ.  

મણર્બા, ્વામીજી, શવવેકાનદંજી.  જજજ્ઞાસનુી ડાયરી (પ્રકૃશતકી ભાષા સમજો)  પરુૂરાજ જોષી.  

નીલકંઠ,શિવિકંર,નીરા.  

મગં,ુ અમરતકાકી.  

સમયદ્વદ્વપ.  

લોિીની સગાિી.  

ભગવતીકુમાર િમાક.  

ઈશ્વર પેટલીકર.  
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બોદલેર, કાણલદાસ,  કોઈ સાદ પાડે છે.  મણર્લાલ પટેલ.  

શ્રીલેખા, શનિાદ, ઋત ુમદુૂ,  ચિરેા.  મધરુાય.  

સહુરતા,આનદં,સદુત,  હદપશનવાકર્.  મનભુાઈ પચંોળી ‘દિકક’  

સોકે્રહટસ, પેહરહકલસ, ઝેક્ન્સથપી  સોકે્રહટસ  મનભુાઈ પચંોળી  

રોહિર્ી, સત્યકામ, ગોપાળબાપા  ઝેરતો પીધા ઝાર્ી ઝાર્ી  મનભુાઈ પચંોળી   

ભદ્રભંદ્ર.  ભદ્રભંદ્ર.  રમર્ભાઈ નીલકંઠ.  

કલ્યાર્કામ, પવકતરાય, લીલાવતી, રાઈ,જાલકા.  રાઈનો પવકત.  રમર્લાલ નીલકંઠ.  

સિુીલા, અરૂર્, જનાદકન.  હદવ્યચક્ષ.ુ  રમર્લાલ વ. દેસાઈ.  

મિરેૂ, અશશ્વન.  ગ્રામલક્ષ્મી.  રમર્લાલ વ. દેસાઈ.  

મગંળપાડેં, રૂદ્રદત્ત, ગૌતમ,કલ્યાર્ી.  ભારેલો અક્ગ્ન.  રમર્લાલ વ. દેસાઈ.  

અલો ખાચર, સોનલ.  રમેિ પારેખના કાવ્યપત્રો.  રમેિ પારેખ.  

અમતૃા, ઉદયન, અશનકેત.  અમતૃા.  રશવુીર ચૌધરી.  

ખેમી.  ખેમી.  રામનારાયર્ શવ. પાઠક.  

મિારાજ, કમળા, દંવતી, ઓઝા  જક્ષર્ી.  રામનારાયર્ ંશવ. પાઠક.  

મકંુુદરાય  મકંુુદરાય  રામનારાયર્ પાઠક  

લણલતા,સત્ય.  અશ્રઘુર.  રાવજી પટેલ.  

દાદ,ચકું,ડાક.દવે, ચપંક, ઈસ્ન્સદરા, બિનેપર્ી, છગનભાઈ,  બાથટબમા ંમાછલી. (વકૃ્ષ)  લાભિકંર ઠાકર.  

અજય,માલા.  શછન્નપત્ર.  સરેુિ જોષી.  

કૃષ્ર્, નારદ.  માધવ યાયં નથી.  િહરન્સદ્ર દવે.  

લઘરો  લાભિકંર ઠાકરનુ ંકાવ્ય પાત્ર  લાભિકંર ઠાકર 

ગજુરાતી ભાષાના સમાચાર પત્રો :  

 

મુબંઈ સમચાર, મુબંઈ. 1822 

ખેડા વતકમાન, ખેડા,  1851 

રા્ત ગોફતાર, મુબંઈ. 1851 

સત્યપ્રકાિ, મુબંઈ. 1855 

ગજુરાતશમત્ર, સરુત,  1863 

ડાહંડયો, સરુત, (ગજુરાતી સાહિત્યનુ ંપ્રથમ સામશયક)  નમકદ  1864 

મમુહકન, અમદાવાદ. 1873 

ગજુરાત, મુબંઈ, 1880 

ગજુરાતી, મુબંઈ,  1880 

કૈસરેહિિંદ, મુબંઈ, 1881 

જ્ઞાસંધુા, અમદાવાદ. 1887 

શ્રી સયાજીશવજય, વડોદરા. 1892 

પ્રજાબધં,ુ અમદાવાદ. 1898 

સર્વતી શૃગંાર, અમદાવાદ.  1900 

ગજુરાતી પચં, અમદાવાદ. 1901 

વસતં, અમદાવાદ.  1902 

હિિંદુ્તાન,મુબંઈ,  1913 

વીસમી સદી, મુબંઈ. 1917 

નવજીવન, અમદાવાદ. 1919 

બાલજીવન, વડોદરા. 1920 

ફૂલછાબ, રાજકોટ,  1921 

સૌરાષ્ર, રજકોટ. 1921 

નવચેતન, અમદાવાદ,  1922 

ગાડંીવ, સરુત. 1923 

િહરજનબધં,ુ અમદાવાદ, 1923 

કુમાર, અમદાવાદ. 1924 

કૌમદુી, અમદાવાદ. 1924 

પ્ર્થાન, અમદાવાદ,  1926 

ગજુરાત ટાઈમ્સ, નહડયાદ. 1926 

ઊશમિ-નવરચના, રાજકોટ  1930 

ઘરિાળા, ભાવનગર . 1930 

સ્ત્રીજીવન, અમદાવાદ, 1930 

ફાબ્સ ગજુરાતી સભાનુ ંતૈ્રમાશસક અમદાવાદ. 1931 

જન્સમભશુમ, મુબંઈ.  1934 

નતૂન શિક્ષર્, વડોદરા, 1935 

રેખા, અમદાવાદ. 1939 

અખડંઆનદં, અમદાવાદ,  1947 

લોકમત, નહડયાદ. 1947 

સં્ કૃશત, અમદાવાદ, 1947 

બહુદ્રપ્રકાિ,અમદાવાદ,  1950 

શમલાપ, ભાવનગર. 1950 

જનકલ્યાર્, અમદાવાદ, 1952 

સમપકર્, મુબંઈ.  1958 

સગુણર્તમ, અમદાવાદ. 1963 

્વાધ્યાય, વડોદરા,  1963 

ગ્રથં, મુબંઈ,  1964 

સમાલોચક, મુબંઈ, 1995 
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ગજુરાતી સાહિત્યના શવકાસ સાથે સકંળાયેલી સં્ થાઓ :  

1. ગજુરાત વનાકક્યલુર સોસાયટી (ગજુરાત શવધાસભા): 
આ સં્ થાની ્થાપના 26 હડસેમ્બર, 1848ના રોજ ફાબકસ સાિબે અમદાવાદમા ંકરી િતી. 4 એશપ્રલ, 1849ના રોજ  આ સં્ થાએ 'વરતમાન' 
(અઠવાહડક) પ્રગટ કયુું. 15 મે, 1850ના રોજ 'બદુ્વદ્ધપ્રકાિ'(પખવાહડક) િરુ કયુું. આજે પર્ 'બદુ્વદ્ધપ્રકાિ' (માશસક) પ્રગટ થાય ચી. ઈ. સ. 1849મા ં
'નેહટવ લાઈબે્રરી' ની ્થાપના કરવામા ંઆવી. અમદાવાદના ભદ્ર શવ્તારમા ં આવેલુ ંઆ પુ્ તકાલય    હિમાભાઈ  ઈન્સન્સ્ટટયટુ   તરીકે પ્રખ્યાત છે. 
'ગજુરાત  વનાકક્યલુર  સોસાયટી' નુ ંપછી  'ગજુરાત શવધાસભા' મા ંરૂપાતંર થયુ.ં આ સં્ થાએ  લગભગ  એક િજાર  પુ્ તકોનુ ં  પ્રકિન કરીને  
સાહિત્યશવકાસમા ંમિત્વનો ફાળો આપ્યો છે.   

2. ગજુરાત  સાહિત્ય સભા: 

ગજુરાતી ભાષા, સાહિત્ય અને સિંોધનને ઉતે્તજન આપવા માટે ઈ. સ. 1904મા ંરર્જજતરામ વાવાભાઈ મિતેાએ અમદાવાદમા ં'ગજુરાત સાહિત્ય 
સભા' ની ્થાપના કરી. ગજુરાતી સાહિત્યનો શવ્તાર કરવા અને તેને લોકશપ્રય બનાવવા શવશવધ પ્રવશૃત્તઓ િરુ કરી. ઈ. સ. 1928ના રજત જયતંી 
વષકથી ગજુરાતની અક્્મતાને પોતાના કાયક અને કૃશત દ્રારા પ્રગટ કરતા સાહિત્યસર્જક કે કલાકારને 'રર્જજતરામ સવુર્કચદં્રક'થી પરુ્કૃત કરવામા ં
આવે છે.   

3. ગજુરાતી સાહિત્ય પરીષદ:  

સમ્ત ગજુરાતી ભાષી પ્રજાને સાહિત્ય અને શવધાના રસથી આંદોણલત કરી એને સાહિત્ય પ્રીત્યથે એકશત્રત કરવા ઈ.સ. 1905મા ંગજુરાતી સાહિત્ય 
પહરષદની ્થાપના કરવામા ંઆવી િતી. શવિાળ સમેંલનો, કલા સાહિત્ય, પરુાતત્વના ંપ્રદિકનો, યાખ્યાનો, કશવ સમેંલનો, નાટયપ્રયોગો અને 
લોકસગંીતના કાયકક્રમો દ્રારા પહરષદે નવજાગશૃત અને નવચેતનાનો સચંાર કરી, સાહિત્યક પ્રવશૃત્તના ંપાસાનેં પલ્લશવત કયાું છે. આ ઉપરાતં પહરષદ 
સાહિત્ય પ્રવશૃત્તને પે્રરર્ા આપતુ ંસામશયક 'પરબ' પર્ ચલાવે છે.  
ભાષાશવમિક નામે તૈ્રમાશસક બિાર પાડે છે.  
પ્રથમ અશધવેિનના અધ્યક્ષ :  ગોવધકનરામ શત્રપાઠી  

4.  પે્રમાનદં સાહિત્ય સભા:  

ગજુરાતી ભાષા સાહિત્યના શવકાસ અને ઉન્નશતના ઉદે્દિથી વડોદરામા ંઈ.સ. 1916મા ં'વડોદરા સાહિત્ય સભા' ની ્થાપના થઈ, જેરે્ ઈ.સ. 1944મા ં
'પે્રમાનદં સાહિત્ય સભા' નામ ધારર્ કયુું. સાહિત્યોયોગી  જ્ઞાનવધકક વ્યાખ્યાનો, સાહિજત્યક ગ્રથંોનુ ંપ્રકાિન ુતેમજ સાહિત્યકારોની જયતંીઓની 
ઉજવર્ી આ સં્ થા કરે છે.   

દર 2 વષે પે્રમાનદં ચદં્રક એનાયત કરે છે.  

5. નમકદ સાહિત્ય સભા:  

ઈ.સ. 1923મા ંસરુતમા ં'ગજુરાતી સાહિત્ય મડંળ' ની ્થાપના થઈ. ઈ.સ. 1939મા ંતેની સાથે નમકદનુ ંનામ સકંળાતા ંતે 'નમકદ સાહિત્ય સભા' બની. 
આ સં્ થાએ મિોત્સવ, સમારોિ જેવા કાયકક્રમો અને ઉત્સવો યોજી ગજુરાતી સાહિત્ય અને કલની આરાધના કરી છે. આ સં્ થા ઈ.સ. 1940 થી 'નમકદ 
સવુર્કચદં્રક' એનાયત કરે છે.    

6. ફાબકસ ગજુરાતી સભા:  

ગજુરાતી ભાષાના ંપ્રાચીન િ્તણલણખત પુ્ તકોના સગં્રિના આિયથી ઈ.સ. 1865મા ંઆ સં્ થા ્થાપાઈ િતી. આ સં્ થાએ ધમક, સાહિત્ય, શવજ્ઞાન 
અને સિંોધન કે્ષતે્ર 75 જેટલા ંપ્રકાિનો પ્રશસદ્ધ કયાું છે. સં્ થાએ ઈ.સ. 1932થી પોતાના મખુપત્ર 'ફાબકસ ગજુરાતી સભા' તૈ્રમાશસક પત્રનુ ંપ્રકાિન િરૂ 
કયુું િત ુ ંજે આજે પર્ પ્રગટ થાય છે .   

7. ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી:  

ગજુરાત રાજ્ય સચંાલીત 'ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી'ની ્થાપના ઈ.સ. 1982મા ંથઈ. વષક દરશમયાન પ્રગટ થયેલી કૃશતઓમાથંી સારી કૃશતને 
અકદમી પરુ્કાર(ગૌરવ પુ્ કાર) આપે છે અને સર્જકોનુ ંબહુમાન કરે છે . આ ઉપરાતં સાહિત્ય સર્જન તથા સિંોધન માટે ફેલોશિપ, પહરસવંાદ, 
કાયકશિણબર, ગ્રથંપકાિન વગેરે પ્રવશૃત્તઓ કરે છે. સં્ થાનુ ંમખુપત્ર 'િબ્દસસૃ્ષ્ટ' શનયશમત પ્રગટ થાય છે. તેના દ્વારા ગૌરવ પુ્ કાર અપાય છે.  
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 ગજુરાતી સાહિત્યના પ્રકારો :  

 

 જૈન સાહિત્ય ્વરૂપ  

(1) રાસ  

 રાસ એ મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યનો સૌથી પ્રથમ સાહિત્ય પ્રકાર 
છે.  

 િમેચદં્રાચાયક ની કૃશત દેિીનામ માળા મા ંરાસક િબ્દ પરથી ઉતરી 
આવેલ છે.  

 રાસ મા ંમખુ્યત્વે જૈન તીથકકરો ની કથા વ્તનેુ ધ્યાનમા ંલઈ વ ૃદંમા 
રાસને રજુ કરવામા ંઆવે છે.  

 િાલીભદ્રશરુી દ્રારા લખાયેલો ભરતેશ્વર બિાબલીરાસ એ ગજુરાતી 
સાહિત્યનો ઉત્તમ રાસ સાહિત્ય પ્રકાર છે.  

(2) પ્રબધં  

 પ્રબધં મા ંમખુ્યત્વે શવરરસ િોય છે.  

 મિાપરુૂષ ના યદુ્ધગાથા કે િૌયકગાથા ને રજુ કરવામા ંઆવે છે.  

 પદ્મનાભ નામના સાહિત્ય કાર દ્રારા લખાયેલી કાન્સિડદે શે્રષ્ઠ પ્રબધં છે.   

(3) ફાગ ુ:-  

 ફાગ ુિબ્દ એ “ફગ”ુ પરથી આવેલો છે.  

 ફગ ુિબ્દનો પ્રથમ ઉલ્લેખ િમેચદં્રાચાયકની કૃશત દેિીનામમાળા મા ં
જોવા મળે છે.  

 ફાગ ુએ રાગ છે અને ફાગર્ માસ મા ંગાવા મા ંઆવે છે.  

 જૈન સાહિત્યમા ફાગ ુસાહિત્ય પ્રકારમા ંશગૃારં પ્રદાન ના શવષયવ્તનેુ 
ધ્યાનમા રાખવામા ંઆવે છે.  

 રાજ િેખર સરુી દ્રારા લખાયેલ ુનેમીનાથ ફાગ ુ વસતંવીલાસ શે્રષ્ઠા 
સાહિત્ય કૃશત છે.  

(4) બારમાસી  

 બારમાસી મખુ્યત્વે “બારમાસની શવરિન ુવર્કન કરતો સાહિત્ય પ્રકાર છે  

 જેમા મનષુ્ય જીવનના ્વજનો દ્રારા શવરિની વેદનાને અિી સુદંર રીતે 
વર્કવી છે  

 શવનયચદં્ર સરુી દ્રારા લખાયેલ ુનેમીનાથ – ચલખુ્યાદીકો અથવા 
ચત ુ્ ત પાદીકા એ ઉત્તમ બારમાસી સાહિત્ય છે.   

 જૈનોતર સાહિત્ય ્વરૂપ  

(1) પદ :-  

 પદ ની રચના નરશસિંિ મિતેા એ કરી છે પદનો િાબ્દીક અથક ડગલ ુકે 
પગલ ુથાય છે  

 પદ બે અથવા ચાર ણલટીમા ંલખાયેલ મધ્યકાલીન ગજુરાતી ન ુસૌથી 
નાનો અને સૌથી વધ ુલખાયેલ સાહિત્ય પ્રકાર છે.  

 નરશસિંિ મિતેા ઉપરાત મીરાબાઈ, દયારામ પાસેથી વીસાળ પદોન ુ
પ્રમાર્ મળે છે.  

 મીરાબાઈ ગજુરાતી સાહિત્યમા ંસૌથી વધ ુપદ લખેલ છે ભજન અને 
પ્રભાતીયા પદના પેરા પ્રકાર છે તેમના રચીતા પર્ નરશસિ મિતેા છે.  

(2) ગરબી :-  

 ગરબી એ િક્તત અને કૃષ્ર્ ભક્તત સાથે સકંળાયેલ સાહિત્ય પ્રકાર છે.  

 ગરબી ના પીતા દયારામ છે.  

 ગરબી સ્ત્રી-પરુુષ પ્રધાન સાહિત્ય પ્રકાર ગર્ાય છે.  

 દયારામે હક્રષ્ર્ ભક્તત આધારીત ગરબી લખેલી છે.  

(3) ગરબો  

 ગરબો િબ્દ એ સં્ કૃત ભાષાના ગભકહદપ માથી ઉતરી આવ્યો છે.  

 ગરબાના સર્જકે અમદાવાદમા ંજન્સમેલા મેવાડો વલ્લભ ભટ્ટ તેમના 
ભાઈ મેવાડો ઘોળા ભટ્ટ ેગરબાન ુસર્જક કરીય ુછે.  

 આ બને્ન ભાઈઓ બહુચરાજીમા ભક્તત કરતા િતા અને પછી તેમરે્ 
બેચરાજીને કમકભશૂમ – બનાવી િતી.  

 નવરાત્રી ના પ્રસગંોમા ંમાતાજી ની ્તતુી અંગે-ગાવામા ંઆવતા ગરવા 
તેમરે્ લખ્યા છે તેમરે્ િક્તત-ભક્તત પર આધારીત ગરબા લખેલા છે.  

 નવરાત્રીના પ્રસગંોમા ગાવામા ંઆવતો આનદંનો ગરબો કાળીકાળનો 
ગરબો સ ૃગંારનો ગરબો કજોડા નો ગરબો આપેલ છે.  

 ગરબા એ માત્ર સ્ત્રી પ્રધાન છે.  

 મેવાડા ભાઈ ઓ એ આદ્યિક્તત મા ંઅંબેની આરતી આપેલ છે.  

(4) આખ્યાન  

 આખ્યાનનો િાબ્દીક અથક િરૂવાત થી આરંણભને કરવ ુએવો થાય છે.  

 આખ્યાન ના બીજ નરશસિ મિતેા પાસે થી મળ્યા.  

 પરંત ુઆખ્યાનો “શપતા ભાલર્” કિવેાય છે. તેમરે્ આખ્યાન ને કડવા 
અથવા કડવ ુમા ંશવભાજીત કરેલા માટે ભાલર્ ને કડવાના શપતા 
ભાલર્ પર્ કિવેાય.  

 આખ્યાન ને એટલે કે આરંણભને કિવે ુ– પૌરાર્ીક કે ઐશતિાશસક કથા 
વ્તનુો આધાર લઈને લોકો સમથક રજુ કરવામા ંઆવતી ઘટનાને 
આખ્યાન કિવેાય.  

 આખ્યાન સાથે સકંળાયેલ વ્યક્તતને માર્ભટ્ટ – તરીકે ઓળખાય છે.  

 શે્રષ્ઠ આખ્યાન કાર :- પે્રમાનદં  

આખ્યાન શિરોમર્ી :- પે્રમાનદં  

 પે્રમાનદેં આખ્યાનને આજી વીકાન ુસાધન બનાવેલ ુપે્રમાનદંને 
ગજુરાતી સાહિત્યનો આખ્યાન શિરોમર્ી કે મિાકશવ ન ુણબરોદ મળેક 
છે.  

(5) કાફી  

 એક જ રાગમા ંગવાતા પાચં-કડીના પદ 

 કાફી ના રણચતા :- ધીરો ભગત  

 કાફી એ જ્ઞાન આધાહરત સાહિત્ય પ્રકાર છે.   

(6) રાજીયા :-  

 મતૃ્ય ુપ્રસગેં ગાવામા ંઆવતા િોકગીત ને રાજીયા કિવેાય  

 રાજીયા ના રચીતા મળૂ મરાઠી તથા કબીર પથંના :- કશવ બાપ ુસાિબે 
ગાયકવાડ  

(7) પદ્યવાતાક :-  

 જુની પરુાર્ીક પ્રચણલત કથાવ્ત ુકે કાલ્પનીક યાત્રોનો આધાર લઈને 
લોકો સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવતી ઘટનાને પદ્યવાતાક કિવેાય છે. 

 પદ્યવાતાકના સર્જક :- િામળ મિારાજ  

(8) છપ્પા :-  

 છપ્પા એ જ્ઞાન આધાહરત સાહિત્ય પ્રકાર છે.  



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર  .. ગાધંીનગર        angelacademy.co.in  

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  9 

 મધ્યકાળમા ંછપ્પાના રચીતા અજ્ઞય જ્ઞોની (અખો) ને ગર્વામા આવે 
છે.  

 છપ્પા એટલે છ લીટીન ુનાનકડુ કાવ્ય  

 અખાએ મખુ્યત્વે સમાજમા ંપ્રવેિેલો સડાવો ધમકના આડંબરો ને દુર 
કરી સાચા ધમક અને નૈતીક – મલુ્યની ્થાપના માટે તેમરે્ જ્ઞાન – 
આધારીત – છપ્પા લખેલા છે.   

(9) ચાબખા :-  

 કટાક્ષ ની ભાષામા ંલખાયેલ સાહિત્ય પ્રકાર છે  

 ચાબખા ના રચીતા ભોજા ભગત સતં શ્રી જલારામ બાપનૂા ગરુુ િતા 
(શવરપરૂ)  

 ભોજા ભગત ભોજારામ તરીખે પર્ જાર્ીતા છે.  

(10) ભવાઈ  

 ભવાઈ જુના – પરૂાર્ીક આધર લઈ ભવાઈ ના પાત્રો દ્રારા રજુ 
કરવામા ંઆવે છે.  

 ભવાઈ ના સર્જક શપતા :- અસાઈત ઠાકર જે શસધ્ધપરૂ ના િતા.  

 360 જેટલા વેિ આપેલ આ ઉપરાત અસાઈત ઠાકરે િંસાઉલી નામે 
ગ્રથં પર્ લખેલો  

 રામદેવ પીરનો વેિ સૌથી જુનામા જુનો િતો.  

 

 

 

 

 

 

* જ્ઞાનપીઠ એવોડક શવજેતા કશૃતઓ :  

 

૧) શનિીથ ( કાવ્યસગં્રિ ) ઉમાિકંર જોષી – ૧૯૬૭  

૨) માનવીની ભવાઈ ( નવલકથા ) પન્નાલાલ પટેલ – ૧૯૮૫  

૩) ધ્વશન ( કાવ્યસગં્રિ )  – રાજેન્સદ્ર િાિ – ૨00૧  

૪) અમતૃા (નવલકથા)  - રઘવુીર ચૌધરી -2015  
 

નામ  િરૂયાત  પ્રથમ  છેલ્લે  

રર્જજતરામ સવુર્કચદં્રક  1928  ઝવેરચદં મેઘાર્ી   

સાહિત્ય અકાદમી પરુ્કાર  1955  મિાદેવભાઈ દેસાઈ   

ગૌરવ પરુ્કાર  1983  શવષ્ણપુ્રસાદ શત્રવેદી   

નરશસિંિ મિતેા એવોડક  1999 રાજેન્સદ્ર િાિ   
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ગજુરાતી સાહિત્ય 

 

૧. નામ  િમેચદં્રાચાયક  

ઉપનામ કણલકાલસવકજ્ઞ  

જન્સમ ધધંકુા  

ચાવી  કૃશતઓ  
શસધ્ધ 

અણભ-ણચિંતા  

છોડ દે 
યોંકી દ્રયા 
કા 
છંદા 
સં્ કૃતભાષાકોષ 
ઔર યોગિાસ્ત્ર કા 
પ્રમાર્  

વીતગયા િ.ે 

શસધ્ધિમે િબ્દાન ુિાસન 

અણભધાન-ણચિંતામર્ી  

દેિી નામમાળા 
દ્રયાશ્રય કાવ્ય 
કાવ્યન ુિાસન  

છંદાન ુિાસન 
સં્ કૃત ભાષાકોિ 
યોગિાસ્ત્ર 
પ્રમાર્મીમાિંા 
વીતરાગ 

 
 િમેચદં્રાચાયકને શસધ્ધિમે િબ્દાન ુિાસન લખવાની પે્રરર્ા 

શસદ્ધરાજ જયશસિંિ ેઆપેલી.  

 શસધ્ધિમેિબ્દાનિુાસન ગજુરાતી ભાષાનો પ્રથમ વ્યાકરર્ ગ્રથં 
ગર્ાય છે.  
 

 
 

 
૨.  નામ  નરશસિંિ મિતેા (પ્રભાશતયા) 
ઉપનામ આહદકશવ, નરસૈયો 
જન્સમ તળાજા-ભાવનગર 

વસવાટ-જૂનાગઢ 

માતા-દયાકંુવર, શપતા- કૃષ્ર્દાસ, પજત્ન- મારે્કબાઈ,  

પતુ્ર – િામળદાસ, પતુ્રી – કંુવરબાઈ 
ચાવી  કૃશતઓ 
નરશસિંિ મિતેાએ ત્રર્ 
હફલ્મ બનાવી 
સદુામચહરત્ર 

િામળિાનો શવવાિ 

કંુવરબાઈનુ ંમામેરુ 

તેમા હિરો તરીકે 
શ્રીકૃષ્ર્ને લીધા અને 
તેમનીપાસે   હુંડીઓ 

ભરાવવા      ચાતરુીઓ 

પવૂકક         દાર્લીલા 
કરાવી 

 
 
 

સદુામાચહરત્ર 

િામળિાનો શવવાિ 

કંુવરબાઈનુ ંમામેરુ 

 
 
 

હુંડીઓ 

ચાતરુીઓ 

દાર્લીલા 

 નરશસિંિ મિતેાની જાર્ીતી પકં્તતઓ :-  

 નીરખને ગગનમા ંકોર્ ધમૂી રહ્યો, તે જ હું તેજ હું િબ્દ બોલે,  

 ભતૂળ ભક્તત પદારથ મોટંુ બ્રહ્મલોકમા ંનાિી રે.... 
 વૈષ્ર્વજન તો તેને રે કિીયે........,  

 િામણળયો તે ઉરનુ ંભષૂર્ િદયા ભીડી રાખુ ંરે......, 
 ઉંચી મેડી તે મારા સતંની........,  

 પે્રમરસ પાનેત ુ,ં મોરના શપચ્છઘર તત્વનુ ંટપૂણુ ંતચુ્છ લાગે....  

 અણખલ બ્રહ્માડંમા ંએક ત ુજ શ્રીિહર......  

 એવા રે અમો રે, તેમે કિો છો તો વળી તેવા રે,  

 િળવે િળવે િળવે િહરજી મારે મહંદહરયે આવ્યા રે........  

 સખી આજની ઘડી તે રડીયામર્ી રે લોલ....  

 જળકમળ છોડી મને બાળા......... 
 
 
 
 

 
3. નામ  મીરાબાઈ (પદ)  

ઉપનામ જનમ જનમની દાસી 
જન્સમ મેડતા – મારવાડ – રાજ્થાન 

રાવ દૂદાજીની પૌત્રી  

શસસોદેયા વિંના રાર્ા સગં્રામશસિંિના પતુ્ર ભોજરાજની પજત્ન  
ચાવી  કૃશતઓ 
  

 
વદૃાવન કી કંુજ ગલી મે  

પગ ઘુઘંરુ બાધં મીરા નાચી 
રામ રમકડુ જડીય ુરે 

લે ને તારી લાકડી 
િા રે કોઈ માધવ લો 
 

 
 મીરાબંાઈની જાર્ીતી પકં્તતઓ :  

 િા ંરે કોઈ માધવ લો......,  

 મખુડાની માયા લાગી રે મોિન પ્યારા ! મખુડંુ મે જોયુ ંતારંૂ, 
સવક જગ થયુ ંખારૂ,  

 મેરે તો ણગરધર ગોપાલ, દૂસરા ના કોઈ, જાકે શસર મોરમકુુટ, 
મેરા પશત સોઈ,  

 વાગે છે રે વાગે છે વ ૃદંાવન મોરર્ી વાગે છે.  

 જૂનુ ંથયુ ંરે દેવળ જૂનુ ંતો થયુ,ં  

 રામ રાખે તેમ રિીયે, ઓધવજી રામ રાખે તેમ રિીયે. 
 પે્રમની પે્રમની પે્રમની રે મને લાગી કટારી પે્રમની,  

 અબ તો મેરા રામ નામ દૂસરા ન કોઈ.  

 ઝેર તો પીધા છે જાર્ી જાર્ી મેવાડના રાર્ા,  

 નદંલાલ નિી રે આવુ ંને ઘેર કામ છે....,  
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4. નામ  અખો ( અક્ષયદાસ સોની ) [ છપ્પા ]  
ઉપનામ જ્ઞાનનો વડલો, ’ઉત્તમ છપ્પાકારા’’, 

‘’િસતો હફલસફુ 

જન્સમ જેતલપરુ – અમદાવાદ 

દેસાઈની પોળ ખાડીયા 
ચાવી  કૃશતઓ 

બે ગીતા લખી   
અખેગીતા 
કૈવલ્યગીતા 
ત્યાર બાદ  

બારમાસ 
 સાખીઓ 

ગાઈ પછી ત્રર્ સવંાદ 
લખ્યા 
 ગરુુ શિષ્ય સવંાદ     

 કષૃ્ર્-ઉદ્રવ સવંાદ 

 ણચત્ત-શવચાર સવંાદ 

પછી ચોરીનો   
અનભુવ 
થતા તેનુ ં     
પચંીકરર્ 
કરાવી દીધ.ુ 

 

અખેગીતા 
કૈવલ્યગીતા 
 
 

બારમહિના 
સાખીઓ 

 
 
 

ગરુુ શિષ્ય સવંાદ 

કષૃ્ર્-ઉદ્રવ સવંાદ 

ણચત્ત-શવચાર સવંાદ 

 
 

અનભુવ 

 

પચંીકરર્ 

 
 અખાની જાર્ીતી પકં્તતઓ :  

 અમારે િજારે વષક અંધારે ગયા, તમે આવા ડાહ્યા બાળક 
યાથંી થયા ?  

 એક મરૂખને એવી તેવ, પથ્થર એટલા પજૂે દેવ.....  

 ભાષાને શુ ંવળગે ભરૂ ? રર્મા ંજે જીતે તે શરુ....  

 સો અંધામા કાર્ો રાવ, આંધળાને કાર્ા પર ભાવ,  

 ઓછં પાત્રને અસકંુ ભણ્યો, વઢકર્ી વહુએ દીકરો જણ્યો.  

 દેિાણભમાન િત ુપાિેર, શવદ્યા મળતા ંવધ્યુ ંિેર. 
 

 
5. નામ  પે્રમાનદં  [ આખ્યાન ]  
ઉપનામ મિાકશવ, આખ્યાન શિરોમણર્ 

જન્સમ વડોદરા 
ચાવી  કૃશતઓ 
પે્રમાનદં કિ ે
સદુામાચહરત્રમા ં 

              સ ુ
               ન 
               ચદં્ર 

        દિમના     
હદવસે  

 

સદુામાચહરત્ર 
સધુન્સવાઆખ્યાન 

નળાખ્યાન 
ચદં્રિાસ આખ્યાન 
દિમ્કંધ 

 
 

          અણભમન્સયનુુ ં
            મામેરુ 
           ઓખાના                             
રર્મા ં ભરાિે 
ત્યારે  શવવેક વર્ઝાિે 
 સભુદ્રાનુ ં િરર્ કરિે 

 

અણભમન્સયઆુખ્યાન 
 મામેરુ 
 ઓખાિરર્ 

રર્યજ્ઞ 

શવવેક વર્ઝાિે 

સભુદ્રા િરર્ 

 પે્રમાનદં જાર્ીતા માર્ભટ્ટ ્(કથાકાર) અથવા ગાગહરયા ભટ્ટ ્
િતા.  

 પે્રમાનદંની ‘’ઓખાિરર્’’ કૃશત દર ચૈત્ર મહિનામા ંગવાય છે.  

 પે્રમાનદંની ‘’સદુામાચહરત્ર’’ કૃશત દર િશનવારે ગવાય છે.  

 ‘’જ્યા ંસધુી ગજુરાતી ભાષાનો બીજી ભાષાઓના કરતા શવિેષ 
ઉત્કષક થાય નિીં ત્યાસંધુી પાઘડી પિરેીિ નિીં’’ પ્રમાનદંની 
આ પ્રતીજ્ઞા જાર્ીતી છે.  

 પે્રમાનદં સાહિત્ય સભા વડોદરામા ંઆવેલ છે. તેની દ્વારા દર 2 
વષે  પે્રમાનદં ચદં્રક આપવામા ંઆવે છે.  

 ગોળશવના મોળો કંસાર, માત શવના સનૂો સસંાર...  

 
6. નામ  િામળ   [’ ’પદ્યવાતાકના શપતા.’’  ,  

છપ્પા’’]  
ઉપનામ પ્રથમ વાતાકકાર’, પદ્યવાતાકના શપતા 
જન્સમ અમદાવાદ [1700 – 1770] 
ચાવી  કૃશત  
ચદં્ર 
મદન 

રાવર્ 
અંગદ 

દ્રોપદી 
અને પદ્માવતી 
બરાસ 
ગામે  શિવપરુાર્ 
સાભંળવા ગયા ત્યા ં
િામળ મિારાજે તેમને 4 
વાતાક કિી   

32      નદં 
 32      શસિંિ 
 72      સ ુ

 25      વે 

ચદં્રચદં્રાવતી 
મદનમોિન 
રાવર્ – મદંોદરી સવંાદ 
અંગદશવસ્ષ્ટ 
 દ્રોપદી 
પદ્માવતી 
બરાસક્તરુી 
શિવપરુાર્ 

 
 
 
 

નદંબત્રીસી 
શસિંિાસનબત્રીસી 
સડુાબિોતેરી 
વેતાલપચ્ચીસી 
 

 

 દોહ્યલા હદવસ કાલે વામિે, જીવતો નર ભદ્રા પામિે.  

 સાદી ભાષા, સાદી કડી, સાદી વાત શવવેક, સાદામા ંશિક્ષા કથે, 
એ જ કશવજન એક.  

 આ ઉપરાતં ‘’પેટ કરાવે વેઠ’’, ‘’લક્ષ્મી તેને લીલા લિરે’’, 
‘’ગાજ્યા મેિ વરસે નહિ’’ પર્ િામળા છપ્પાની જ પકં્તતઓ 
છે.  
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7. નામ  દયારામ  [ગરબી. ] 
ઉપનામ ભતત કશવ / મ્તકશવ,   

‘’ગરબી સમ્રાટ’’ , ‘બસંીબોલા’’  

જન્સમ 

કમકભશૂમ 

ચાદંોદ-કરનાળી  

ડભોઈ(1775 – 1853) 
રશસકવલ્લભે 

કૃષ્ર્લીલામા ં
દાર્ચાતરુી પવૂકક  

શ્ક્યામ  

અને િોભાના  

પે્રમરસનુ ં  

ઋતવુર્કન કયું છે તે 
વાચંી શ્રી કૃષ્ર્એ 
સત્યભામા 
અને   રૂકમર્ી 
ની પે્રમપહરક્ષા 
લીધી તે પાસ થતા 
તેમેની સાથે શવવાિ કયાક 
અને અજાશમલ 

ને ભક્તતપોષર્ 

અને ભક્તતવેલ 

રશસકવલ્લ્ભ 

કૃષ્ર્લીલા 
દાર્ચાતરુી 
શ્ક્યામ રંગ સમીપે ન જાઉ 
િોભા સલરુ્ા શ્ક્યામની 
પે્રમરસગીતા 
ઋતવુર્કન 

શ્રી કૃષ્ર્ મિાત્મય 

સત્યભામા શવવાિ 

રૂકમર્ી શવવાિ 

પે્રમપહરક્ષા 
 
 
 

અજાશમલ આખ્યાન 

ભક્તત પોષર્ 

ભક્તતવેલ 
 દયારામની જાર્ીતી પકં્તતઓ :  

 જે કોઈ પે્રમ-અંિ અવતરે, પે્રમરસ તેના ઉરમા ંઠરે,  

 શ્ક્યામ રંગ સમીપે ન જાઉં,  

 વ્રજ વિાલુ ંરે, વૈ કંુઠ નિીં આવુ,ં  

 હું શુ ંજાણુ ંજે વ્િાલે મજુમા ંશુ ંદીઠંુ,  

 ઓ વાસંલડી વેરર્ થઈ લાગી રે,  
 ઉભા રિો તો કહું વાતડી ણબિારીલાલ 
8. નામ  દલપતરામ 

ઉપનામ લોકહિત ણચિંતક,  કશવશ્વર 

જન્સમ વઢવાર્(1820-1898) 
દલપરામ લોકહિિંતણચિંતક 
િતા એટલે લોકહિત માટે 

દલપરામ કાવ્ય 1 અને2 

દલપરામ શપિંગળ 

કાવ્યદોિન 

ત્યાર બાદ તેમરે્  ત્રર્ 
શનિંબધ લખ્યા 
જ્ઞાશત 

ભશૂત 

બાળશવવાિ 

જે દેવ તલુ્ય રહ્યા 
પછી તેમને 

 ફાબકસ શવરિ લખી જેમા ં 

 
 
 

દલપતરામ કાવ્ય 1 અને2 

દલપતશપિંગળ 

કાવ્યદોિન 

 
 
 

જ્ઞાશતશનબધં 

ભશૂતશનબધં 

બાળશવવાિ 

દૈવજ્ઞ દપકર્ 

 

ફાબકસ શવરિ 

શમથ્યાણભમાન 

લક્ષ્મી 
અને િામળ સતસઈ 
વચ્ચેનુ ંકથન 

તાહકિક રીતે 

 વર્કવેલુ ંછે.    

શમથ્યાણભમાન 

લક્ષ્મી 
િામળ સતસઈ 

કથન સપ્તિતી 
તાકીક બોધ 

 
 અવાકચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સૌ પ્રથમ કશવ.  

 એલેકઝાન્સડર ફાબકસ સાથે મળી ‘’ગજુરાત વનાકક્યલુર 
સોસાયટી’’ (ગજુરાત શવદ્યાસભા) ની ્થાપના કરી તથા તેના 
દ્વારા પ્રકાશિત સામાશયક ‘’બદુ્વદ્ધપ્રકાિ’’ ના તતં્રીપદે પર્ રહ્યા.  

 દલપતરામે તત્કાલીન વડોદરાના મિારાજા ખડેંરાવ 
ગાયકવાડના દરબારમા ંજઈને ‘’રૂડી ગજુરાતી વાર્ી રાર્ીના 
વકીલ’’ તરીકે પોતાની ઓળખાર્ આપી િતી.  

 એલેકઝાન્સડર ફાબકસે દલપતરામને ‘’કશવશ્વરનુ’ં’ ણબરૂદ આપ્યુ ં
િત ુ.ં  

 િડૂલા. (ઉખાર્ા પ્રકારની રચના) માટે જાણર્તા છે.  
 દલપતરામની નીચેની કૃશતઓ જે શવિેષતા ધરાવે છે.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી નાટક – લક્ષ્મી.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી કશવતા – બાપાની પીંપર.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી કાવ્યસગં્રિ – કાવ્યા દોિન.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી કરૂર્પ્રશિક્્ત – ફાબકસ શવરિ.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી વાતાકસગં્રિ – તાહકિક બોધ.  

 અવાકચીન ગજુરાતીનુ ંસૌ પ્રથમ દેિભક્તત કાવ્ય – 
હુન્નરખાનની ચડાઈ.  

 છંદિાસ્ત્રમા ંપ્રકાશિત થયેલ દલપતરામનુ ંપુ્ તક – દલપત 
શપિંગળ.  

 દલપતરામનુ ંશે્રષ્ઠ નાટક – શમથ્યા ણભમાન.  

 દલપતરામનુ ંશે્રષ્ઠ પાત્ર – જીવરામ ભટ્ટ.  

 ‘લક્ષ્મી’ નાટક દલપતરામે ગ્રીક નાટયકાર એહર્ટો ફેશનસની 
‘્લટુસ’ નામની કૃશતના આધારે રચાયુ ંિત ુ.ં  

 

 
9. નામ  એલેકઝાન્સડર ફાબકસ 

ઉપનામ ગજુરાતી ભાષા સાહિતયનો પરદેિી 
પે્રમી 

જન્સમ લડંન(1821 – 1865) 
કૃશત  રાસમાળા ભાગ 1 અને 2 
તેમના નામે સાદરમા ંફાબકસ બજાર અને ફાબકસ ્કુલ આવેલી છે. 
 
 
 

 
10. નામ  નમકદ 

ઉપનામ યગુ શવધાયક સર્જક, 
અવાકચીનોમા ંઆદ્ય 

જન્સમ સરુત(1833 – 1880) 
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નમકદે નમક નામે પાચં કૃશતઓ 
લખી 
કશવતા 
ગદ્ય 
વ્યાકરર્ 
 કોિ 
કથા કોિ 

 
 

ત્યારબાદ ત્રર્ પ્રવેિ કયાક 
અલકંાર પ્રવેિ 
શપિંગળ પ્રવેિ 
રસ પ્રવેિ 

પછીબે િકીકત  લખી 
મારી િકીકત 

જેમા કશવ અને કશવતા 
તેમજ કશવ ચહરત્ર શવિેલખ્યુ ં
જ્યારે  મેવાડની િહકકત 
મા     ઉતરના                          
રાજ્ય રંગ 
અને    ધમક શવચાર 
 સજીવા રોપર્ કયાક છે.  

 આ િકીકત   

કૃષ્ર્કુમારી 
  દ્રોપદી 
સીતા 
ને  સાર િાકુન્સતલે વાચંી  

 
 

નમક કશવતા 
નમક ગદ્ય 
નમક વ્યાકરર્ 
નમક કોિ 
નમક કથાકોિ 

 
 
 

અલકંાર પ્રવેિ 
શપિંગળ પ્રવેિ 
રસ પ્રવેિ 

 

મારી િકીકત 

કશવ અને કશવતા 
કશવ ચહરત્ર 

મેવાડની િહકકત 
ઉતર નમકદ ચહરત્ર 
રાજ્ય રંગ 

ધમક શવચાર 

સજીવા રોપર્ 

 

કૃષ્ર્ કુમારી  

દ્રોપદી  
 સીતાિરર્ 

િાર િાકુન્સતલ 

 

 
 નમકદની કેટલીક કૃશતઓ જે શવિેષતા ધરાવે છે.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી આત્મકથા – મારી િકીકત.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી િબ્દકોષ – નમકકોિ  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતીશનબધં – મડંળી મળવાથી થતા ંલાભ.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી ચહરત્ર – કશવચહરત્ર.  

 સૌ પ્રથમ ગજુરાતી સાહિત્યનુ ંસામશયક – ડાહંડયો. (1864)  

 ગજુરાતી સાહિત્યનો સૌ પ્રથમ દેિાણભયાન શવધાન – કલમને 
ખોળે હું.  

 

 નમકદની જાર્ીતી પકં્તતઓ :  

 જય જય ગરવી ગજુરાત, દીપે અરૂર્ પરભાત.  

 સહુ ચલો જીતવાને જગં, બ્યગૂલો વાગે, યા િોમ કરીને પડો, 
ફતેિ છે આગે.  

 કોની કોની છે ગજુરાત,  

 િખંનાદ સભંળાયે ભૈયા, શરૂ પરુૂષને તેડંુ િો. શધ:ક શધ:ક 
દાસપણુ,ં બળ્યુ ંતમારૂ િાર્પણુ.ં  

 વીર સત્યને રસીક ટેકીપણુ,ં અહરપર્ ગાિે હદલથી,  

 સજન નેિ નીભાવવો ઘર્ો, દોિયલો યાર, તરવો સાગર 
િાડેકે, સવુ ુ ંિાસ્ત્ર પર ધાર.  

 ડગલુ ંભયુું કે ના િટવુ.ં  

 જગતનુ ંનરૂ સપં છે, કુસપેં રાજ્ય ગયા, ઘર ગયા, બદુ્વદ્ધ ગઈ, 
િરીર ગયા અને ધન ગયા.  

 
 

 
11. નામ  ગોવધકનરામ શત્રપાઠી 
ઉપનામ પહંડત યગુના પરુોધા, ’જગત સાક્ષર’’ 

જન્સમ નહડયાદ (1885 – 1907) 
ગોવધકમાન શત્રપાઠીએ બે 
બકુ લખી  

૧) સર્વતી ચનં્સદ્ર જેમા ં   
દયારામનો અક્ષર દેિ અને    
લીલાવતી જીવન કલા વર્કવી 
છે  
૨) ્કેપ બકુ 

  જેમા       ્નેિમદુ્રા 
   અને   સાક્ષર જીવન 

   ની વાતો લખી છે    

 
 
 

સર્વતીચનં્સદ્ર ભાગ 1 થી 4 

દયારામનો અક્ષર દેિ 

લીલાવતી જીવન કલા 
 

્કેપબકુ  

્નેિમદુ્રા 
સાક્ષર જીવન 

 ગોવધકનરામને કશવન્સિાનાલાલે ‘’જગત સાક્ષર’’ કહ્યા છે.  

 ગજુરાતી સાહિત્યની સૌ પ્રથમ ‘’મિાનવલકથા’’ – ‘’સર્વતી 
ચદં્ર’’ ના સર્જક.  

 ઈ.સ. 1905મા ંઅમદાવાદમા ંયોજાયેલ પ્રથમ ગજુરાતી 
સાહિત્ય પહરષદના અશધવેિનના પ્રમખુ.  

 

 
 

12. નામ  મર્ીલાલ નભભુાઈ શત્રવેદી 
ઉપનામ બ્રિમશનષ્ઠ / િીલાિતક /  

અભેદ માગકના પ્રવાસી 
જન્સમ નહડયાદ(1858 – 1898) 
મર્ીલાલ શત્રવેદી કિ ેછેકે         
નશૃસિંિાવતારમા ં     કાન્સતા 
 નારીને       

ગલુાબશસિંિ 
સાથે    પે્રમજીવન 
શવતાવવાની  

અમર આિા િતી આથી  
તેરે્ પ્રાર્ વીનીમય અને    
આત્મ શનમજ્જનની     
શિક્ષા  લીધી 
જ્યારે  સદુિકન 
અને    માલતી માધવે 
 ગજુરાતના બ્રાહ્મર્ોના       
શસધ્ધાતં  અનસુાર 

ઉતરરામચહરતન ુ

(રૂપાતંર) ગધાવલી  

 

નશૃસિંિાવતાર 
 કાન્સતા 
નારીપ્રશતષ્ઠા  

 ગલુાબશસિંિ 
 પે્રમજીવન 

 અમર આિા 
પ્રાર્ વીનીમય 

આત્મ શનમજ્જન 

 શિક્ષા િતક 

સદુિકન  

માવલે માધવ  

ગજુરાતના બ્રાહ્મર્ો   

શસધ્ધાતંસાર  

ઉપરામચહરતમ (રૂપાતંર)  

ગધાવલી  
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મા કયુક.   
 કંઈ લાખો શનરાિામા ંઅમર આિા છપાઈ છે.  

 

 
 

13.  નામ  નરશસિંિરાવ હદવેટીયા  
ઉપનામ 

 
 

સાહિત્ય હદવાકર, / ’ગજુરાતી 
ભાષાના જાગ્રત ચોકીદાર’’ 

જન્સમ અમદાવાદ[1859 – 1937] 
 

નરશસિંરાવની રોજનીિી 
2 લીલા 

 

અને 

    2     મકુુર 

ગજુરાતી લેંગ્વેજ મા લખેલા 
છે આ ઉપરાતં  

્મરર્સહિતામા ં 

 કુસમુમાળા 
અને   પે્રમાળજ્યોત 
ના નોપરુ ઝકંાર 
ને િદયવીર્ા 
 સાથે સરખાવી છે. 
 

 

નરશસિંિરાવની રોજનીિીમા 
શવવતકલીલા 
તરંગલીલા 
્મરર્મકુુર 

મનોમકુુર 

ગજુરાતી લેંગ્વેજ એન્સડ લીટરેચર   
 

્મરર્સહિતા 
કુસમુમાળા 
પે્રમાળજ્યોત 

નપૃરુ ઝકંાર 

િદયવીર્ા  

 

 મગંલ મહંદર ખોલો દયામય મગંલ  મહંદર ખોલો,  

 આ વાદ્યને કરૂર્ ગાન શવિેષ ભાવે,  

 પે્રમળ જ્યોશત તારો દાખવી, મજુ જીવનપથં ઉજાળ  

 
 

 

14. નામ  મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટ 
ઉપનામ કાન્સત[મધરુ કોમલ ઉશમિકાવ્યના 

સર્જક]  ’ખડં કાવ્યના જનક’’ 
જન્સમ ચાવડ  - અમરેલી નજીક 

ગરુુ ગોશવિંદશસિંિના સમયમા ં
સાગર અને િિી 
“રોમન રાજ્યના  

દુુઃખી સસંારમા ં
શિક્ષર્નો ઈશતિાસ” 
સવંાદમાલા માથંી ભર્તા 
િતા જ્યારે 

વસતંશવજય 

અને ચક્રવાક શમથનુ 
પે્રશસડેન્સટ ણલિંકનના ચરીત્ર 
શસધ્ધાતંસારનુ ંઅવલોકન 
કરતા િતા  ત્યારે 
અશતજ્ઞાનના કારરે્ 

ગરુુ ગોશવિંદશસિંિ 

સાગર અને િિી 
રોમન રાજ્યના  

ના દુુઃખી સસંાર 

મા  શિક્ષર્નો ઈશતિાસ  

સવંાદમાલા  

 

વસતંશવજય 

અને ચક્રવાક શમથનુ 
પે્રશસડેન્સટ ણલિંકનનુ ંચરીત્ર 
શસધ્ધાતંસારનુ ંઅવલોકન 

 
 

અશતજ્ઞાન  

કુમાર અને ગૌરીએ 

પવૂાકલાય કયોકે આપર્ને 

િીરા મારે્કની મોટી એક 
ખાર્ મળિે 

કુમાર અને ગૌરી 
 પવૂાકલાય 

 

િીરા મારે્કની મોટી એક ખાર્  

 
 
 

 
 ઓ હિન્સદુ દેવભશૂમ સતંાન સૌ તમારા, કરીએ તમોને વદંન, 

્વીકારજો અમારા.  

 
15.  નામ  રમર્ભાઈ નીલકંઠ 
ઉપનામ મકરંદ, “ગજુરાતના સમથક 

િા્યકાર” 

જન્સમ અમદાવાદ[1869-1928] 
રમર્ભાઈ નીલકંઠે ભદ્રભંદ્ર 

ની િોધમા 
રાઈનો પવકત ખોદયો 
તેમાથી િા્યમહંદર 

કશવતા અને સાહિત્ય 

ધમક અને સમાજ શનકળ્યા 

ભદ્રભંદ્ર 

િોધમા 
રાઈનો પવકત  

િા્યમહંદર 

કશવતા અને સાહિત્ય ભાગ 1 થી 4 

ધમક અને સમાજ ભાગ 1 અને 2  
 

 
 

 આનદંિકંર ધ્રવેુ રમર્ભાઈ નીલકંઠને ગજુરાતના જાિરે 
જીવનના ‘’સકલ પરુૂષ’’ કહ્યા છે.  

 અશવ્મરર્ીય અને ગજુરાતી ભાષાની સૌ પ્રથમ 
િા્યપ્રધાનકૃશત “ભદ્રભંદ્ર” ના સર્જક.  

 
 

 

16.  નામ  આનદંિકંર ધ્રવુ 
ઉપનામ પ્રબધુ્ધ  જ્ઞાનમશૂતિ 
જન્સમ અમદાવાદ[1869 – 1942] 
હિિંદુ ધમકની બાળપોથી 
નામની હફલ્મન ુ
    હદગ્દિકન કયુું  

તેમા ંતેમના ત્રર્ શવચાર 

    કાવ્યત્વ  શવચાર 

    સાહિત્ય શવચાર 

    શવચાર   માધરુી 
ત્રર્ ધમક 
આપર્ો ધમક 
હિિંદુ(વેદ)  ધમક 
ધમક વર્કન 

 દિાકવ્યા છે.  

હિિંદુ ધમકની બાળપોથી 
 

હદગ્દિકન 

 
 

કાવ્યત્વ  શવચાર  

સાહિત્ય શવચાર 

શવચાર   માધરુી 
 

આપર્ો ધમક 
હિિંદુ  ધમક 
ધમક વર્કન  

 

 
 

 વારાર્સીની હિન્સદુ યશુનવશસિટીના ઉપકુલપશત પદે રિનેાર.  
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17.  નામ  બળવતંરાય  કલ્યાર્રાય  
ઠાકોર 

ઉપનામ 

 

સેિનેી, વલ્કલ, બ.ક. ઠાકોર,  

‘’આધશુનક કશવતાના જ્યોશતધકર’’ 
 

જન્સમ ભરૂચ[1869 – 1952] 
ચાવી   

બ.ક. ઠાકોર કિ ેછે કે  ઉગતી 
જવાનીમા ં 

એક   તોડેલી   ડાળના 
ભર્કાર 

સોશવયેતને 

લગ્નના 
પચંોતેરમે વષે સાભંરે છે 

જયારે 
દિકશનય ુ

મ્િારા   સોનેટ 
ને કશવતા   શિક્ષર્મા ં
પ્રયોગ 
 કરવા કિ ેછે. 
                     

 

ઉગતી જવાની 
એક   તોડેલી   ડાળ 

ભર્કારધારા   1 અને 2  
સોશવયેત   નવજુવાની 
લગ્નમા  બહ્મચયક 
પચંોતેરમે  

 
 

દિકશનય ુ

મ્િારા   સોનેટ 
કશવતા   શિક્ષર્ 

પ્રયોગમાળા  

 
 

 
 બ.ક. ઠાકોરનુ ંવખાર્ાત ુ ંસાહિત્ય : ‘’સોનેટ’’ (ગજુરાતી 

સાહિત્યનુ ંસૌ પ્રથમ સોનેટ- ભર્કાર પથૃ્વીછંદમા ંસોનેટ રચવા 
માટે જાર્ીતા)  

સોનેટ એટલે 14 ણલટીનુ ંકાવ્ય.  

 

 વ્િાલા મારા, શનિહદન િવે થાય ઝખંા િમારી,  
 શનિાન ચકૂ માફ નિીં નીચુ ંશનિાન,  
 જીવતુ ંહદલ જેતવાનુ ંકામે છે, જજિંદગી ણઝિંદાહદલનુ ંનામ છે.  
 પષુ્કળ કશવતા માત્ર શ્રવર્રંજની......,  
 શપ્રયે, તજુ લટે ધરૂ ્વચ્છ આ મોગરો..  
 

 
18.  નામ  સરુશસિંિ તખ્તશસિંિજી ગોહિલ 
ઉપનામ ‘’કલાપી’’, સરુતાની  વાડીનો 

મીઠો  મોરલો,  “ગજુરાતના 
વસકઝવથક’’ , ‘’ગજુરાતના ઓમાર 
ખય્યમ’’ 

જન્સમ લાઠી  - અમરેલી 
ચાવી   

કલાપીનો કેકારવ સાભંળી 
માયા અને મહુદ્રકાએ  
ભરત 

ણબલ્વમગંળ 

અને િમીરજી ગોહિલ  

કલાપીનો કેકારવ 
માયા અને મહુદ્રકા 
ભરત 

ણબલ્વમગંળ 

િમીરજી ગોહિલ 

ની શત્રપટુી 
ને ્વીડનબગક 
સાથે કશ્ક્મીરનો પ્રવાસ  

કરી ત્યાથી  

 કલાપીની પત્રધારા 
લાવવા કહ્ુ.ં 
 

િદયશત્રપટુી 
્વીડનબગકના શવચારો 
કશ્ક્મીરનો પ્રવાસ 

 

કલાપીની પત્રધારા  

 
 
 

 
 કશવ કલાપીને તેમના શમત્ર કાન્સતે ‘’સરુતાની વાડીનો મીઠો 

મોરલો’’ કહ્યો છે.  

 જ્યારે કશવ સુદંરમે કલાપીને ‘’યવુાનોનો કશવ’’ કહ્યો છે.  

 ક.મા. મનુિીએ ‘’પ્રર્ય અને અશ્રનુા કશવ ‘’ કહ્યા છે.  
 જ્યા ંજ્યા ંનજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યા ંઆપની,  

 િા પ્તાવો ! શવપલુ ઝરણુ ં્વગકથી ઉતયુું છે, પાપી તેમા ં
ડૂબકી દઈને પણુ્યિાળી બને છે.  

 સૌદયક વેડફી દેતા, ના ના સુદંરતા મળી, સૌદયક પિેંલા 
પામતા સુદંર બનવુ ંપડે.  

 જે પોષત ુ ંતે ભારત ુ ંએવો દીસે ક્રમ કુદતરી.  

 હક્મત કરાવે ભલૂ તે ભલૂો કરી નાખં ુબધી,  

 ચળકાર તારો એ જ પર્ , ત ુ ંજ ખનૂની તલવાર છે.  

 રસિીને ધરા થૈ, દયાિીન થયો નપૃ.  

 
19.  નામ  ન્સિાનાલાલ દલપતરામ 

ઉપનામ ગજુરાતના કશવવર, ’પે્રમભક્તત’’ 
‘’કશવસમ્રાટ’’ 

જન્સમ અમદાવાદ[1877 – 1946] 
ચાવી   
ન્સિાનાલાલે 

 ન્સિાના  ન્સિાના   રાસમા 
ગીતમજંરી 
ના સારશથ 

મિરેામર્ 

અને તેની પ્રારે્શ્વરી 
ઉષા શવષે લખ્યુ.ં  

ત્યાર બાદ 
િરીસહંિતા 
મા  વસતંોત્સવ 

દરમ્યાન  કુરુકે્ષત્ર 

મા  યોજાયેલ ણચત્રદિકન 

દરમ્યાન થયેલા િરીદિકન 

શવષે લખ્યુ.ં  

આ ઉપરાતં 
શવરાટ 

અને શવલાસ 

માટે કેટલાક કાવ્યો 

 

ન્સિાના  ન્સિાના  રાસ 

ગીતમજંરી 
સારશથ 

મિરેામર્ના મોતી 
પ્રારે્શ્વરી 
ઉષા 
 

િરીસહંિતા 
વસતંોત્સવ 

કુરુકે્ષત્ર 

ણચત્રદિકન 

િરીદિકન 

 
 
 

શવરાટ  હિિંડોળો 
શવલાસની િોભા 
કેટલાક કાવ્યો ભાગ 1-3 

બાળકાવ્યો 
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અને બાળકાવ્યો લખ્યા. 
તેમા 
સાક્ષરરત્નો 
સાહિત્યમથંન 

અને શપતતૃપકર્ 

ની વાતો લખી. 

 
 

આપર્ા સાક્ષરરત્નો 
સહિત્યમથંન 

શપતતૃપકર્નુ ંવર્કન કયુક છે. 
 
 

 
 નીલો કમલરંગ વીંઝર્ો, િો નદંલાલ,  
 ઝીર્ા ંઝરમર વરસે, મેિ, ભીજ ેં મારી ચુદંલડી,  
 અસત્યો માિં ેથી પ્રભ ુપરમ સત્યે ત ુ ંલઈ જા,  
 સૌદયક િોભે છે િીલથી ને યૌવન િોભે છે સમંય વડે.  
 ગણ્યા ગર્ાય નિીં, વીણ્યા વર્ાય નિીં,  
 ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને મોટંુ છે ત ુજ નામ.  
 મ્િારા નયર્ાનંી આવસરે, ન નીતખ્યા િહરને જરી,  
 નથી કાઈં પછૂય,ુ નથી કાઈં પછૂવુ ંરે,  
 ધન્સયો િો ! ધન્સય પુણં્ય પ્રદેિ ! અમારો ગણુર્યાલ ગરુ્જર 

ભશૂમ !  
 

20   નામ  રર્જજતરામ  વાવાભાઈ મિતેા 
ઉપનામ ગજુરાતી સાહિત્યસભા અને 

પહરષદના 
્વપ્નદ્રષ્ય 

જન્સમ સરુત[1881 – 1917] 
ચાવી   
રર્જજતરામ   કૃશતસગં્રિ 

અને રર્જજતરામ ગદ્યસચંય 

મા ં
રર્જજતરામના શનબધંો  

અને લોકગીતનો  

સગં્રિ કરવામા ંઆવ્યો. 

રર્જજતરામ   કૃશતસગં્રિ 

રર્જજતરામ ગધંસચંય 

 
 

રર્જજતરામના શનબધંો 
લોકગીત  

 
 કનૈયાલાલ મનુિીએ રર્જજતરામ મિતેાને ‘’ગજુરાતની 

રાષ્રીય અક્્મતાના અવતારા’’ તરીકે ઓળખાવ્યા િતા. 
તેમની યાદમા ં‘ગજુરાત સાહિત્ય સભા’ દ્વારા ઈ.સ. 1928 
થી સાહિત્યકારોને ‘રર્જજતરામ સવુબકચદં્રક’ આપવામા ં
આવે છે.  

 
21.  નામ  દત્તાતે્રય બાલકૃષ્ર્ 

કાલેલકર(રાજાધ્યક્ષી) 
ઉપનામ  કાકા સાિબે, સવાઈ ગજુરાતી 

(ગાધંીજી) 
જન્સમ  સતારા – મિારાષ્ર 

ચાવી  કૃશત 

ણચિંતન 

આનદં 
જીવન ણચિંતન 

જીવન આનદં  

પ્રદીપ 
ભારતી 
લીલા 
સં્ કૃશત 

આ ઉપરાતં  

તિવેારો દરમ્યાન ઓતરાદી 
હદવાલો 
ને પરૂ્કરંગ 
કરી ્મરર્યાત્રા એ જતા 
જેમા 
હિમાલયના પ્રવાસ  
દરશમયાન ગીતા સાથે  

રખડવાનો આનદં યાદ 
કરતા ં

જીવન પ્રદીપ  

જીવન ભારતી  

જીવન લીલા  

જીવન સં્ કૃશત  

 

જીવતા તિવેારો  

ઓતરાતી હદવાલો  

પરૂ્કરંગ  

્મરર્યાત્રા  

 
 

હિમાલયનો પ્રવાસ  

ગીતા ધમક  

રખડવાનો આનદં  

 

 (વતન કાલેલી િોવાથી કાલેલકર કિવેાયા)  
 કાકાસાિબેનુ ંવખાર્ાત ુ ંસાહિત્ય : લણલત શનબધં.  
 નદીને ‘’લોકમાતા’’ કિી. 1965મા ંરાષ્રીય સાહિત્ય 

અકાદમી એવોડક પ્રાપ્ત થયો.  

22.  નામ  રામનારાયર્ શવ. પાઠક 

ઉપનામ  દ્વદ્વરેફ, િેષ, ્વૈરશવિારી 
જન્સમ  ગાર્ોલ જજ. અમદાવાદ. 

ચાવી  કૃશત 

દ્વદ્વરેફની વાતોમા ંલખે છે  

ખેમીએ 

મકુુન્સદરાયને  
શવમિક કરતા ં
 એક પ્રશ્ન પછુયો 
“સાહિત્ય 
અને સાહિત્ય લોક  
તેમજ કાવ્યની િક્તત 

અને કાવ્ય પરીિીલન” 
મા ંશુ ંતફાવત છે  

તેવી રીતે 
િેષના કાવ્યો 
મનોશવિાર 
મા જક્ષર્ી  
એ ગોશવિંદ  

ને ઉધ્ધીને  

પછૂય ુકે  

બિૃત શપિંગળ શુ ંછે. 
 

દ્વદ્વરેફની વાતો ભાગ 1-2 

ખેમી 
મકુુન્સદરાય  
શવમિક  

એક પ્રશ્ન  

સાહિત્ય  

સાહિત્ય લોક  

કાવ્યની િક્તત 

 કાવ્ય પરીિીલન 
 
 
 

િેષના કાવ્યો  

મનોશવિાર  

જક્ષર્ી 
ગોશવિંદગમન  

ઉધ્ધીને 

 
 

બિૃતશપિંગળ  

23.  નામ  કનૈયાલાલ મારે્કલાલ મનુ્સિી 
ઉપનામ  ઘનશ્ક્યામ, ્વપ્ન દ્રષ્ટ 

જન્સમ  ભરૂચ 
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ચાવી  કૃશત 

કૃષ્ર્ાવતાર  

મા પાટર્ની પ્રભતુા  

જાળવવા  

તેમજ વેરની વસલુાત  

કરવા ગજુરાતના નાથ  

રાજાધીરાજ  

એવા પથૃ્વીવલ્લભ  

ભગ્ન પાદુકા  

પિરેી અડધે ર્તે  

થી સીધા ચઢાર્ ભયાક 
જયારે તેમના કાકા  

ભગવાન કૌહટલય   

એ ્વપ્ન શસધ્ધીની િોધમા ં 

લોપામદુ્રા 
ધારર્ કરી  
જય સોમનાથ   

ના જાપ િરૂ કયાું.  

  

કૃષ્ર્ાવતાર  

પાટર્ની પ્રભતુા 
 

વેરની વસલુાત 

ગજુરાતના નાથ 

રાજાધીરાજ  

પથૃ્વીવલ્લભ  

ભગ્ન પાદુકા  

અડધે ર્તે 

સીધા ચઢાર્ 

 
 

કાકાની િીિી 
ભગવાન કૌહટલય   

્વપ્ન શસધ્ધીની િોછમા ં
લોપામદુ્રા 
 

જય  સોમનાથ 

 
 

 ‘’ગજુરાતી અક્્મતા’’ નો સવક પ્રથમ જયઘોષ કરનાર 
‘’્વપ્નરષ્ટા’’.  

 ભારતમા ંવન મિોત્સવની િરૂઆત કરાવાનાર.  
 ઈ.સ.1904 : ભરૂચમા ંમફત પુ્ તકાલયની ્થાપના કરી.  
 ઈ.સ.1912 : ‘’ભાગકવ’’ માશસકની ્થાપના કરી.  
 ઈ.સ.1922 : ‘’ગજુરાત’’ માશસકનુ ંપ્રકાિન.  
 ઈ.સ. 1937-39 : મુબંઈ રાજ્યમા ંગિૃપ્રધાન.  
 ઈ.સ. 1938 : ભારતીય શવધાનસભાની ્થાપના, મુબંઈ ખાતે.  
 ઈ.સ. 1946 : ઉદયપરુમા ં‘’અણખલ ભારત હિન્સદ સાહિત્ય 

પહરષદ’’ ના પ્રમખુ.  
 ઈ.સ. 1950 : કેન્સદ્રમા ંપ્રધાન પદે.  
 ઈ.સ. 1948મા ં: ભારતના બદં્ગારર્ માટેની “ખરડા સશમશત” ના 

સભ્ય.  
 ઈ.સ. 1952-57 : ઉત્તરપ્રદેિમા ંરાજ્યપાલ.  
 ઈ.સ.1954 : શવશ્વ સં્ કૃશત પહરષદની ્થાપના. 
 ઈ.સ. 1959 : સકમપકર્” માશસકરનો પ્રારંભ.  
 

 
24.  નામ  રમર્લાલ વસતંભાઈ દેસાઈ 

ઉપનામ  યગુમશુતિ વાતાકકાર  

જન્સમ  શિનોર(વડોદરા) 
ચાવી  કૃશત 

ઠગ 

અપ્સરાએ તેના  

હદવ્ય ચક્ષ ુ

વડે ભારેલો અક્ગ્ન 

ઠગ 

અપ્સરા 
હદવ્યચક્ષ ુ

ભારેલો અક્ગ્ન 

વરસાવી પણૂર્િમા 
ના હદવસે બાલાજોગર્  

અને ગ્રામલક્ષ્મી  

ગામમા ંપ્રલય સર્જયો જેમા ં
જયતં  
શિરીષ  

હૃદયનાથ  

કોહકિંલા  

કાચંન અને ગેરુ  

મતૃ્ય ુપામ્યા 
  
 
 

પરૂ્ીમા 
બાલાજોગર્ 
ગ્રામ લક્ષ્મી  
 

જયતં  

શિરીષ  

હૃદયનાથ  

કોહકિંલા 
કાચંન અને ગેરુ 
 
 

25.  નામ  ગૌરીિકંર જોિી 
ઉપનામ  ધમૂકેત,ુ ટૂંકીવાતાકના કસલી 
જન્સમ  વીરપરુ 

ચાવી  કૃશત 

આમ્રપાલી  

સેનીમામા વનવેણુ ં 

હફલ્મ જોતી વખતે  

ચૌલાદેવી  

ધ્રવુદેવી  

અને કર્ાકવતી  

નો શત્રભેટો 
 જજબ્રાન  

સાથે થતા ંતર્ખા  

થયા ત્યારે રાજ સનં્સયાસી 
અવશંતનાથે 
બાજી સભંાળી એટલામા ં
બાજુની પો્ટઓહફસમા ં 

ધમૂકેત ુપડતા અલીડોસો  

અને ભૈયાદાદા બિાર 
આવ્યા  

આમ્રપાલી 
વનવેણુ ં
 

ચૌલાદેવી 
ધ્રવુદેવી 
કર્ાકવતી  
શત્રભેટો 
જજબ્રાનની જીવનવાર્ી 
તર્ખા ભાગ 1થી4 
રાજ સનં્સયાસી 
 અવશંતનાથ 
 
 

પો્ટઓહફસ 

  

ભૈયાદાદા 
 

 ધમૂલેતનુ ુ ંવખાર્ાત ુ ંસાહિત્ય : ટૂંકીવાતાક. (નવણલકા) 
(ધમૂકેત ુટૂંકીવાતાકને ‘’તર્ખો’’ કિતેા િતા)  

 શે્રષ્ઠ નવણલકા : પો્ટ ઓહફસ (શવશ્વાતાક સાહિત્યમા ં્થાન 
મળેલ છે.)  

 પો્ટ ઓહફસ વાતાકની જાર્ીતી પકં્તત, ‘’માર્સ પોતાની 
દ્ર્સ્્ષ્ટ છોડી બીજાની દેઅષએૃ જુએ તો અડધ ુજગત િાતં 
થઈ જાય.’’  

 ધમૂકેતએુ ‘’ગીતાજંલી’’ નો અનવુાદ કયો િતો.  
 
26.  નામ  ઝવેરચદં મેઘાર્ી 
ઉપનામ  રાષ્રીય િાયર, કસબુલરંગનો 

ગાયક, ‘’પિાડનુ ંબાળક’’, 
’સાહિત્યિાસ્ત્રી’’ 
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જન્સમ  ચોટીલા 
ચાવી  કૃશત 

વસધુરાનો વિાલો દવાલો 
કોઇનો લાડકવાયો 
સૌરાષ્રની રસધાર 

સોરઠી બિારવટીયો 
માર્સાઇનો દીવો 
પ્રભ ુ
રાર્ો પ્રતાપ પધારી રહ્યો છે 
તેવી યગુવદના 
રવીન્સદ્ર વીર્ા 
વગાડતા શસધડુા એ કરી 
એ વખતે કંકાવટી 
ના વેવીિાળ 

થતા તે રઢીયાળી રાતે 

શિવાજીન ુિાલરડુ ગાતી 
અને સોરઠના વિતેા પાર્ી 
જોઇ ત્યા તલુિી યારો 
બનાવ્યો 

વસધુરાનો વિાલો દવાલો 
કોઇનો લાડકવાયો 
સૌરાષ્રની રસધાર 

સોરઠી બિારવટીયો 
માર્સાઇનો દીવો 
પ્રભપુધાયાક  

રાર્ા પ્રતાપ  

યગુવદના  

રવીન્સદ્ર વીર્ા 
 શસધડુો  
કંકાવટી 
વેવીિાળ  

રઢીયાળી રાતે  

શિવાજીન ુિાલરડુ  

સોરઠ તારા વિતેા પાર્ી 
તલુિી યારો 
 
 

 ગાધંીજીએ ઝવેરચદં ‘’યગુવદંના’’ કાવ્યસગં્રિ બદલ ‘રાષ્રીય 
િાયર’ કિી નવાજ્યા િતા.  

 છેલ્લો કટોરો આ : પી જજો બાપ ુ! સાગર પીનારા ! અંજણલ 
નવ ઢોળજો, બાપ ુ!  

 નથી જાણ્ય ુઅમારે પથં થી આફત પડી છે,  
 િજારો વષકની જુની અમારી વેદનાઓ,  
 ઓ રાજ નમે લાગ્યો કસુબંીનો રંગ,  
 ઝલકે ઝલકે જળ માછલી, છલકે જારે્ વીરા મારાની  આંખ 

રે..  
 આગે કદમ, આગે કદમ, આગે કદમ, યારો, ફનાના પથં પર 

આગે કદમ...  
 ઘટમા ંઘોડા થનગને, આતમ વીજે પાખં, અર્દીઠેલી ભોમ પર 

યૌવન માડેં આંખ..  
યાદરાખો : 
 સૌ પ્રથમ રર્જજતરામ સવુર્કચદં્રક  મેળવનાર-ઝવેરચદં 

મેઘાર્ી (ઈ.સ.1928)  
 ‘’છેલ્લો કટોરો’’ એ ગાધંીજીને ગોળમેજી પહરષદમા ંભાગ 

લેવા અનલુક્ષીને રચેલી કૃશત છે.  
 ‘’નાર્સાઈના દીવા’’ પુ્ તકમા ંરશવિકંર મિારાજના 

અનભુવોને આધારે ઉજાગર કરતી વાતાકઓનુ ંઆલેખન કયુું.  
 
27.   નામ  રશસકલાલ પરીખ 

ઉપનામ  રોમે રામે શવધાના જીવ, મશૂષકાર 

જન્સમ  સાદરા 
ચાવી  કૃશત 

રશસકલાલ પરીખ  
કાવ્યાનુ ંિાસનમા   

      ્મશૃત 

      િશવિલક 
અને  મેના ગજુરાતી 
ના    જીવનના વિરે્ો 
લખ્યા ંછે 
 

 

કાવ્યાનુ ંિાસન 

્મશૃત 
િશવિલક  
મેના ગજુરાતી  

જીવનના વિરે્ો 
 
 
 
 
 

28.   નામ  જયશંત દલાલ  

ઉપનામ  સાહિત્યકાર અને સમાજસેવક 

જન્સમ  અમદાવાદ 

ચાવી  કૃશત 

જયશંતલાલ દલાલ ત્યારે 
ઝબયુા જ્યારે 

તેમરે્ ગાલનુ ંકાજળ કૃશત 
લખી તેમા ંધીમ ુઅને શવભા 
ની માની દીકરી 
જવશનકા 
દ્રોપદીનો સિકાર 
મળવા તે પાદર 
માથી ્વગક 
મા અવતરર્ પામી 
આ માટે તેરે્ અંધારાપટ 
સોયનુ ંનાકુ 
પરોવ્યુ.ં 
 
 

 
 

ઝબયુા   

ગાલનુ ંકાજળ 

ધીમુ ંઅને શવભા 
માની દીકરી 
જવશનકા 
દ્રોપદીનો સિકાર 
પાદરના તીથક 
્વગકકંપ 
અવતરર્ 
અંધારાપટ 
સોયનુ ંનાકુ 

 
 

29.  નામ  શત્રભવુનદાસ લિુાર 

ઉપનામ  સનુ્સદરમ, ગાંધીયગુના મધૂકન્સય 
કશવ, શત્રશલુ, ‘’બસંીબોલના કશવ’’ 

જન્સમ  શમયા – માત્તર 

ચાવી  કૃશત 

શત્રભવુનદાસ લિુારે 

કાવ્યમગંલા 
મા કહ્ુ ંછે કે    મહુદતા 
ની વરદા(ઉમર) થતા ં 
પાવકના પથેં 
યાત્રા 
કરવાની તેની ઉંત્કઠા વધી 
એટલે  વાસતંી પરૂ્ીમા 
ના રોજ તે  વસધુા 
અને લોકલીલા 
ને સાથે લઈને નીકળી 
ર્તામા ંતેરે્  

 

કાવ્યમગંલા 
મહુદતા  

વરદા  

પાવકના કંથે  

યાત્રા  

ઉંત્કંઠા 
વાસતંી પણૂર્િમા 
વસધુા 
લોકલીલા 
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કડકવાળી, 
હિરાકર્ી અને બીજીવાતો 
કરી. 

કડકવાળી 
િીરાકર્ી અને બીજીવાતો 
 
 

 ગાધંીજીના િ્તે ‘’તારાગૌરી રૌપ્ય ચદં્રક’’ મેળવનાર.  
 મિશષિ અરશવિંદના પ્રભાવના કારરે્ પુડુંચેરીમા ં્થાયી થયા 

િતા.  
 

 તમે મે ઝખંી છે, યગુોથી ઘીખેલા પ્રખર સિારતી તરસથી,  
 જગની સહુ કડીઓમા ં્નેિની સવકથી વડી.  
 હું માનવી માનવ થાઉં તોય ઘણુ,ં  
 િર્ો ના પાપીને, દ્વદ્વગરુ્ બનિે પાપ જગના, લડો પાપ સામે, 

શવમલ હદલના ગપુ્ત બળથી, 
 નમ ુતને પથ્થરને ! નિી નિી શ્રધ્ધા તર્ા આસનને નમ ુ

નમ.ુ..  
 િજી ઘર્ અદ્વદ્વ ઉલઘંવાના, િજી ઘર્ા સાગર માપવાના....  
 એક કર્ રે આપો, આખો મર્ નિીં માગં,ુ  
 માનવના નેર્મા ંન વેર્મા ંસમાતી, સાત સાત રંગમા ંન 

ઝાલી ઝલાતી......  
 હું ચાહું છં સુદંર ચીજ સસૃ્ષ્ટની...  
30.  નામ  ઉમાિકંર જોિી 
ઉપનામ  વાસકુી, શવશ્વિાશંતના કશવ 

જન્સમ  બામર્ા જજ.સાબરકાઠંા. 
ચાવી  કૃશત 

શવશ્વિાશંત 

માટે ગોષ્ઠી 
કરતા અને ધાર્ીનુ ંગીત 
ગાતા 
એકવાર શ્રાવર્ીનો મેળો 
પરૂ્ક કરી ગગંોત્રી 
ફરવા નીકળ્યા 
ર્તામા ં પ્રાચીના 
અને નીિીથ 
ની િવેલી 
મા શવસામો 
ખાવા પિોચ્યા 
ત્યા  બારી ઉધાડતા 
સાપના ભારા 
અને એક ચસુાયેલ ગટુલો 
મળ્યા 

શવશ્વિાશંત 

ગોષ્ઠી 
ઘાર્ીનુ ંગીત 
 

શ્રાવર્ીનો મેળો 
ગગંોત્રી 
 
પ્રાચીના 
શનિીથ 
િવેલી 
શવસામો 
 

ઉઘાડી બારી 
સાપના ભારા 
એક ચસુાયેલ ગોટલો 
 
 

 ઉમાિકંર જોષી રાજ્યસભાના સભ્ય રિી ચયૂા છે.  
 ઉમાિકંર જોષી ઈ.સ.1968મા ંગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદના 

પ્રમખુ પદે ઈ.સ. 1978 થી 82 સધુી ગજુરાતી સાહિત્ય 
આકાદમીના અધ્યક્ષ પદે રહ્યા િતા.  

 ઈ.સ.1970મા ંગજુરાત યશુનવશસિટીના ઉપકુલપશત રિી ચોયા 
છે તથા િાશંતશનકેતન શવશ્વભારતી યશુનવશસિટીના ઉપકુલપશત 

અને ભાષાભવનના અધ્યક્ષ રિી ચયૂા છે.  
 વ્યક્તત મટીને બનુ ંશવશ્વમાનવી, સાથે ધળુ વસુધંરાની.  
 મળતા મળી ગઈ મોંફ્િરેી ગજુરાત, ગજુરાત મોરી મોરી રે....  
 ધન્સયભશૂમ ગજુરાત ધન્સય િ ેધન્સય ણગરાગજુરાતી,  
 શવિાળે જગ શવ્તારે નથી એક જ માનવી,  
 ભોશમયો શવના મારે ભમવા’તા ડંુગર...  
 માનવી પ્રકૃશત સૌને વસદૈુવ કુટુમ્બરકમ,  
 ભખૂ્યા જનોનો જઠરાક્ગ્ન જાગિે, ખડેંરની ભ્મકર્ી ન લાધિે,  
 સૌંદયક પી, ઉરઝરર્ ગાિે પછી આપમેળે,  
 ત્રર્ વાના મજુને મળ્યા, િૈય,ુ મ્તકને િાથ, બહુ દઈ દેધુ ં

નાથ, જે ચોથ ુનથી માગંવુ.ં  
 િજાર િસવા કરંૂ, િદયમા ંખિુાલી નથી,  
 મને મળી શનષ્ફળતા અનેક, તેથી થયો સફળ કૈક હું જીંદગીમા.ં  
 મોટાઓની અલ્પતા જોઈ થાયો, નાનાની મોટાઈ જોઈ જીવુ ં

છં.  
31.  નામ  પન્નાલાલ પટેલ 

ઉપનામ  સાહિત્ય જગતનો ચમત્કાર 

જન્સમ  માડંવી – રાજ્થાન 

ચાવી  કૃશત 

પન્નાલાલ પટેલ અલપઝલપ 

મા ંલખે છે કે 
“સાચા સામર્ા 
છે જજિંદગીંના ખેલ 
એટલે તો મળેલો જીવ 
બનેં છે  માનવીની ભવાઈ” 
તેનુ ંઉદાિરર્ છે  

સખુ દુખના સાથી 
કચ અને દેવયાની.  
વાત્રક 
અને વૈતરર્ીને કાઠેં 
નવ ુલોિી 
 જોતા નગદનારાયરે્ 
ના છટકે કહ્ુ ંકે  
પાથકને કિો ચડાવે બાર્ 

સરુભી 
ના વળામર્ા 
કંકુચોડી  

પાછલે બારરે્ 
થી કરીશ ુ

અલપઝલપ 

 
સાચા સામર્ા 
જજિંદગીનાખેલ 
મળેલા જીવ 
માનવીની ભવાઈ 
 

સખુ દુખના સાથી 
કચ અને દેવયાની 
વાત્રકને કાઠેં 

વૈતરનીની કાઠેં 
નવ ુલોિી 
નગદનારાયર્ 
ના છટકે 
પાથકને કિો ચડાવે બાર્ 

સરુભી 
વળામર્ા ં
કંકુ 
પાછલે બારરે્ 

 

 નવલકથા : પન્નાલાલ પટેલની નવલકથા ‘’માનવીની 
ભવાઈ’’ને જ્ઞાનપીઠ પરુ્કાર ઈ.સ.1985મા ંપ્રાપ્ત થયો િતો.  

 
 વાિ રે માનવી, તારંુ િૈયુ ં! એક પા લોિીના કોગળાને, બીજી 

પા પ્રીતના ઘ ૂટંડા... 
 મનના મોરલા મનમા ંજ રમાડવા અને મનખો પરુો કરવો..  
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 માનવી ભ ૂડંો નથી, ભખૂ ભ ૂડંી છે,  
 મેલુ ંછં ધરતી ખોળે ખેલતો, મારી માટીનો મોંઘેરો મોર...  
 

 
32.   નામ  ચદં્રવદન ચીમનલાલ પિતેા 
ઉપનામ  ચાદંામામા, ચ.ંચી. મિતેા 
જન્સમ  વડોદરા 
ચાવી  કૃશત 

ધરા ધરુ્જરી 
નો અખો 
પે્રમનુ ંમોતી 
છે એટલે તેરે્ ગીફટમા ં
મોંઘી ગાડી 
આગ ગાડી 
અને દેડકાની પાચં િેરી 
મળી,  

જ્યારે યમલ 
ઈલા 
અને ખમ્માબીપ ુ
સતંાકુકડી 
ચાદંાપોળી 
બાધં ગઠહરયા 
રમકડાની દુકાન 
વગેરે રમતા રમતા િતા.ં  

 
 
 

ધરા ધરુ્જરી  

અખો અને બીજા નાટકો 
પે્રમનુ ંમોતી 
 
 

મોંઘી ગાડી 
આગ ગાડી 
દેડકાની પાચં િેરી 
 

યમલ 

ઈલાકાવ્યો 
ખમ્માબાપ ુ
સતંાકુકડી 
ચાદંાપોળી 
બાધં ગઠહરયા 
રમકડાની દુકાન 
 
 

 પ્રભો ! છંકારી દે સકલ ગ્રિ તારા ઉદશધમા,ં  
 ્વતતં્રતા ! ્વતતં્રતા ! રિો હદલે ત ુમશૂતિમતં,  
 અમે ઉત્તર ગરુ્જર વાસી.....  

 

 
33.      નામ  ઝીર્ાભાઈ દેસાઈ 

ઉપનામ  જીવનમાગલ્યના કશવ, ્નેિરક્શ્ક્મ 

જન્સમ  ચીખલી(વલસાડ) 
ચાવી  કૃશત 

ઝીર્ાભાઈ દેસાઈએ  

નવી દુશનયા 
બનાવી જેમા ં સાફલયટાણુ ં
થાય એટલે નવી ણક્ષશતજો 
ઉઘડે 

અને અંતરપટ 
મા ગાતા આસોપાલવ 
નીકળે તેમજ તટેુલા તાર 
્વગક અને પથૃ્વી 
ને જોડેતા.  

 

નવી દુશનયા 
 સાફલયટાણુ ં
ઉઘડે નવી ણક્ષશતજો 
 

 અંતરપટ 
  

ગાતા આસોપાલવ 

તટેુલા તાર 

 ્વગક અને પથૃ્વી 
 

જયારે પનઘટ 
પર સોનેરી ચાદં 

અને રૂપેરી સરૂજ 
રમત રમતા  
 
 

પનઘટ 

સોનેરી ચાદં 

રૂપેરી સરૂજ 

 ઊંચી નીચી ફયાક કરે જીવનની ઘટમાળા, ભરતી એની ઓટ 
છે, ઓટ પછી જુવાળ,  

 જાગી ઉઠે ઉર ઉર મીઠી વેદના ઓ અતીતા ! આજે મારે િદય 
રર્કે તારંૂ ઉન્સમત્ત ગીત,  

 એવરે્ટ તો પગ નીચે....  
 

 
 

34.  નામ  મનભુાઈ પચંોળી 
ઉપનામ  દિકક 

જન્સમ  પચંાશિયા 
ચાવી  કૃશત 

મનભુાઈ પચંોળી કિ ેછે કે 
અઢારસો સતાવન 

મા જણલયાવાલા 
બાગમા ંસોકે્રહટસે  
ઝેર પીધ ુતેનુ ં 

શનવાકર્ થતા તેની 
ચેતોશવ્તારની યાત્રા 
કુરુકે્ષત્ર 
માથંી નીકળી 
ત્યારી મિાભારતનો મમક 
સમજાયો. 

 

અઢારસો સતાવન 

જણલયાવાલા 
 સોકે્રહટસે  
ઝેર તો પીધા જાર્ી જાર્ી 
દીપ શનવાકર્ 
 ચેતોશવ્તારની યાત્રા 
 કુરુકે્ષત્ર 
  
 

મિાભારતનો મમક 
 
 

35.  નામ  ઈશ્વર પટેલીકર 

ઉપનામ   

જન્સમ  પટેલી(પેટલાદ, આર્દં) 
ચાવી  કૃશત 

ઈશ્વર પેટલીકરને  
જનમટીપ ની સજા થઈ 
એટલે કાળ કોટડીમા ંબધં 
કયાક તેઓ શવચારતા િતા ંકે 

મારા પર દુખના પોટલા 
પડયા છે 
િવે આ ભવસાગર  
કઈ રીતે પાર થિે 

મારી િૈયા સગડી 
કોર્ બનિે? 

ત્યારે અકળલીલા થઈ 
લોિીની સગાઈ 
ન િોવા છતા ં

 

જનમટીપ 

કાળ કોટડી 
 
 

દુખના પોટલા 
 

ભવસાગર 

 
 

મારી િૈયા સગડી ભાગ 1-2 

 

અકળલીલા 
લોિીની સગાઈ 
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તેને કાિીનુ ંકારવત મળ્યુ ં
એટલે તેઓ ઋર્ાનબુધંન  
થયા.ં  

 

કાિીનુ ંકારવત 

ઋર્ાનબુધંન 

36.  નામ  યિંવત શકુલ 

ઉપનામ   

જન્સમ  ઉમરેઠ 

ચાવી  કૃશત 

યિંવત શકુલ 

કેન્સદ્ર અને પરીઘમા ંલખે છે 
કે ક્રાન્સતીકારી ગાધંીજી 
કિતેા  ્નેિ 
ની ઉપલબ્ધી 
સમય 
સાથે સમાજ ઘડતર 
મા ંઅગત્યનો ભાગ ભજવે 

છે. 
 
 

 

કેન્સદ્ર અને પરીઘ 

ક્રાન્સતીકારી ગાધંીજી 

્નેિનો િબ્દ  

ઉપલબ્ધી 
સમય સાથે વિતેા 
 

સમાજ ઘડતર 

37.  નામ  િરીન્સદ્ર દવે 

ઉપનામ   

જન્સમ  ખભંારા 
ચાવી  કૃશત 

િરીન્સદ્ર દવે  કિ ેછે કે 
અપકર્   

મૌન 

િતો કારર્કે  
માધવ કયાયં નથી 
મધવુનમા ં
ત્યારે આસવે                      
તેને કહ્ુ ં
કૃષ્ર્ અને માનવસબંધો 
સમય સાથે વધતા જાય છે  

 

અપકર્ 

મૌન  
 
માધવ કયાયં નથી મધવુન  

 

આસવ 

કૃષ્ર્ અને માનવસબંધો સમય 

 
 
 
 
 
 
 

38.  નામ  ભોળાભાઈ પટેલ 

ઉપનામ   

જન્સમ  સોજા 

ચાવી  કૃશત 

શવહદિા ગાય છે કે 

રાધે તારા ડંુગહરયા 
કાચંનજગા ંઅને  
હિમાલય 
બોલે ઝીર્ા મોર અને  

પવૂોત્તરમા ં
દેવાની ધારી પર 

શવહદિા  

રાધે તારા ડંુગહરયા પર 

કાચંનજગા ં
દેવાત્મા હિમાલય 
બોલે ઝીર્ા મોર 

પવૂોત્તર 

દેવાની ધારી 

ચૈત્તર ચમકે ચાદંની 
 
 

ચૈત્તર ચમકે ચાદંની 
 
 
 
 
 

39.  નામ  રઘવુીર ચૌધરી 
ઉપનામ  લોકાયતસરુી  

જન્સમ  બાપપુરુા 
ચાવી  કૃશત 

અમતૃા 
પવૂકરાગ 
પર્પર 
પે્રમ 
ઉપર 
અંતર 
સિ 
 

અમતૃા 
પવૂકરાગ 
પર્પર 
પે્રમ 
ઉપરવાસ 
અંતરવાસ 

સિવાસ 

 

 
 

40.   નામ  ફકીર મિંમદ ગલુામનની મનસરૂી 
ઉપનામ  આહદત્ય મનસરૂી 
જન્સમ  અમદાવાદ 

ચાવી  કૃશત 

કયા ંછે દહરયો કયા ંછે 
સાહિલ 

મા ંકિી છે કે 
પેક્ન્સસલની કબર 
મા 
સતત 
િાથપગ બધંાયેલા 
રિતેો  જડબેસલાક 

થઈ જાય છે અને 
પગ 
વળાકં 
લેતા નથી.  

   
 

કયા ંછે દહરયો 
કયા ંછે સાહિલ 

 
 

પેક્ન્સસલની કબર અની મીર્બતી 
 

સતત 
િાથપગ બધંાયેલા 
જડબેસલાક રામ જાંબ ુ
 

પગરવ 
વળાકં 
 

 

અન્સય અગત્યની કૃશતઓ  

અમાસન તારા હકિનશસિંિ ચાવડા 

અમતૃા રઘવુીર ચૌધરી 

અિલ્યાથી ઈણલઝાબેથ સરોજ પાઠક 

આકાર ચદં્રકાન્સત બક્ષી 

આગગાડી, નાટય ગઠહરયા,ં બાધં ચદં્રવદન મિતેા 
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ગઠહરયા,ં મદંાહકની 

આપર્ો ધમક આનદંિકંર ધ્રવુ  

અખડં દીવો લીલાબિને  

અણભનય પથેં અમતૃ જાની 

અણભનવનો રસશવચાર નગીનદાસ પારેખ  

અલગારી રખડપટ્ટી રશસક ઝવેરી 

અશ્વવત્થ ઉિનસ ્

અક્ગ્નકંુડમા ંઊગેલુ ંગલુાબ નારાયર્ દેસાઈ  

અંધારી ગલીમા ંસફેદ ટપકા ં હિમાિંી િેતલ 

આત્મકથા (ભાગ 1થી 5 ) ઈન્સદુલાલ યાણજ્ઞક 

આપર્ો ઘડીક સગં  હદગીિ મિતેા  

એક ઉંદર અને જદુનાથ, લઘરો લાભિકંર ઠાકર  

ઊધ્વકમલૂ ભગવતીકુમાર િમાક 

કલાપીનો કેકારવ  કલાપી 

કુસમુમાળા નરશસિંિરાવ હદવેહટયા 

કેન્સદ્ર અને પહરઘ યિવતં શકુલ 

કુષ્ર્નુ ંજીવનસગંીત  ગરુ્વતં િાિ  

ખોવાયેલી દુશનયાની સફરે  યિવતં મિતેા  

ગ્રામલક્ષ્મી (ભાગ 1થી 4 )  ર. વ. દેસાઈ  

ગિૃપ્રવેિ સરેુિ જોષી  

ગજુરાતનો નાથ, પાટર્ની પ્રભતુા  ક. મા. મનુિી  

ગોશવિંદે માડંી ગોઠડી, સચરાચરમા ં બકુલ શત્રપાઠી 

ગજુરાતી દણલતવાતાકઓ  િહરિ મગંલમ ્

ચિરે  મધ ુરાય  

ચલો અણભગમ બદલીએ, મારા અનભુવો  ્વામી ચ્ચ્ચદાનદં 

ણચિન  ધીરેન્સદ્ર મિતેા  

જનમટીપ  ઈશ્વર પેટલીકર  

જયાજયતં  ન્સિાનાલાલ 

જાતર અમફત ઓઝા 

જીવનનુ ંપરોઢ  પ્રભદુાસ ગાધંી  

જજગર અને અમી  ચનુીલાલ િાિ  

ઝેર તો પીધા ંછે જાર્ી જાર્ી  મનભુાઈ પચંોલી 

તર્ખ (ભાગ 1થી 4 ) ધમૂકેત ુ 

તપોવનની વાટે, ભજનરસ  મકરંદ દવે  

થોડા ંઆંસ ુથોડા ંફૂલ જયિકંર સુદંરી  

દણક્ષર્ાયન  સનુ્સદરમ ્

હદગહદગતં  પ્રીશત સેનગપુ્તા  

હદ્રરેફની વાતો                                                                                રા. શવ. પાઠક  

શનિીથ, સમયરંગ  ઉમાિકંર જોષી  

નીરખ શનરંજન  શનરંજન શત્રવેદી  

પ્રસન્ન ગઠહરયા,ં શવનોદની નજરે  શવનોદ ભટ્ટ  

બીજી સવારનો સરૂજ  િસ ુયાણજ્ઞક  

ભદ્રભંદ્ર,ં રાઈનો પવકત  રમર્ભાઈ નીલકંઠ  

મળેલા જીવ, માનવીની ભવાઈ  પન્નાલાલા પટેલ  

માધવ યાયં નથી મધવુનમા ં િરીન્સદ્ર દવે 

માર્સાઈના દીવા, યગુવદંના  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

શમથ્યાણભમાન  દલપતરામ 

મોરના ંઈંડા ં કૃષ્ર્લાલ શ્રીધરાર્ી  

મોત પર મનન હફરોજ દાવર  

મળૂ સોતા ંઊખડેલા ં કમબેુન પટેલ  

રંગતરંગ (ભાગ 1થી 5)  જ્યોશતન્સદ્ર દવે  

રચના અને સરંચના  િહરવલ્લભ ભાયાર્ી  

રાનેરી  મણર્લાલા દેસાઈ  

રેખાણચત્ર  લીલાવતી મનુિી 

લીલડુી ધરતી  ચનુીલાલ મહડયા  

વસધુા સનુ્સદરમ ્

વડવાનલ ધીરુબિને પટેલ  

વનવગડાના ંવાસી  વનેચર 

વનાચંલ  જયતં પાઠક  

શવખટુા પડીને  અશશ્વન દેસાઈ  

શવહદિા  ભોળાભાઈ પટેલ  

શવદેિ વસવાટના ંસભંારર્ા ં જજતેન્સદ્ર દેસાઈ 

શવવેક અને સાધના કેદારનાથ  

િશવિલક  રશસકલાલ પરીખ 

શિયાળાની સવારનો તડકો વાડીલાલ  ડગલી 

શે્રયાથીની સાધન  નરિહર પરીખ  

વ્યક્તત ઘડતર ફાધર વાલેસ 

સત્યના પ્રયોગો, હિિંદ ્વરાજ્ય  ગાધંીજી 

સર્વતીચદં્ર  ગોવધકનરામ શત્રપાઠી  

સમળૂી ક્રાક્ન્સત  હકિોરલાલ મિરૂવાળા  

સાવજકથાઓ  કનૈયાલાલ રામાનજુ 

સાત એકાકંી  તારક મિતેા  

સદુામા ચહરત્ર  નરશસિંિ મિતેા 

સોનાનો હકલ્લો  સકુન્સયા ઝવેરી  

સાત પગલા ંઆકાિમા ં કંુદશનકા કાપહડયા 

શસદ્રિમેિબ્દાનિુાસન િમેચદં્રાચાયક  

હિમાલયનો પ્રવાસ  કાકા કાલેલકર  
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ગજુરાતી સાહિત્યના પરીક્ષામા ંપછુાયેલા  તેમજ પાઠયપુ્ તક પર આધારીત અગત્યના પ્રશ્નો :  

1.  ‘શતલક કરતા ંતે્રપન થયા,ં જપમાળાના ંનાકા ંગયા’ આ પ્રશસદ્ર પકં્તતના કશવ કોર્ છે ? અખો 
2.  ‘બ્રહ્મ સત્ય છે કગત શમથ્યા છે’ એવુ ંકય કશવએ લહ્ુ ંછે ?   અખો 
3.  ધોરર્-6ના ગજુરાતીના એકમ ‘લાયક ઉમેદવાર’ ના લેખક કોર્ છે ? અનતંરાય રાવળ  

4.  કશવ ન્સિાનાલાલનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  અમદાવાદ  

5.  અમતૃા પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ?   રઘવુીર ચૌધરી 
6.  ગજુરાતના લોકનાટય ભવાઈનો પ્રારંભ કોરે્ કયો ?  અસાઈત ઠાકર 

7.  ‘આંખે કંકુના સરૂજ આથમ્યા’ કાવ્યમા ંકશવ કઈ વેલને િર્ગારવાનુ ંકિ ેછે ? અંશતમ શવદાય માટેની  

8.  ‘સત્યના પ્રયોગો’ પુ્ તકનો સાહિત્યપ્રકાર જર્ાવો.  આત્મકથા  

9.  ‘આવો’ કવ્યમા ંકશવએ  ‘અમે’ િબ્દ કોના માટે વાપયાક છે ? આત્મા  

10.  ‘િહરનો મારગ છે શરૂાનો’ પદની રચના કરનાર કશવશ્રી પ્રીતમદાસની અન્સય રચના કઈ છે ?  આનદં મગંળ કરંૂ આરતી  

11.  હિન્સદુ ધમકની બાળપોથી કોરે્ લખ્યુ ંછે ? આનદંિકંર ધ્રવુ  

12.  વષક 2012મા ંઅવસાન પામનાર સાહિત્યકારશ્રી અશશ્વન ભટ્ટની જાર્ીતી કૃશત કઈ ?  આિકામડંળ  

13.  
      

સાહિત્યકે્ષતે્ર અપાતો જ્ઞાનંપીઠ એવોડક સૌ પ્રથમ કઈ મહિલાને અપાયો િતો ? આિાપરૂ્ાક દેવી  

14.  ‘મજિબ નિીં સીખાતા આપસ મેં બૈર રખના’ ના કશવ કોર્ છે ? ઈકબાલ  

15.  સોનેટનો ઉદભવ કયા ંથયેલો ગર્ાય છે ? ઈટાલી 
16.  ‘રિને કો ઘર નહિિં િૈ, સારજિા ંિમારા’ આ વાય પ્રયોગ શ્રી જયશંત દલાલે કોના માટે કયો િતો ? ઈન્સદુલાલ યાણજ્ઞક  

17.  કયા સર્જકને ‘અમીર નગરીના ગરીબ ફકીર’ નુ ંણબરૂદ મળેલ છે ? ઈન્સદુલાલ યાણજ્ઞક  

18.  લોિીની સાગાઈ – વાતાક કયા લેખકની છે ?   ઈશ્વર પેટલીકર  

19.  ‘મળતા મળી ગઈ મોંઘેરી ગજુરાત, ગજુરાત મોરી મોરી રે...’ આ કાવ્ય પકં્તતના સર્જક કશવનુ ંનામ શુ?ં ઉમાિકંર જોષી  

20.  જ્ઞાનપીઠ એવોડક પ્રાપ્ત કરનારા પ્રથમ ગજુરાતી કોર્ િતા ? ઉમાિકંર જોષી 
21.  કયા જાર્ીતા ગજુરાતી કશવ અને સાહિત્યકારનુ ંતખલ્લસુ ‘ વાસકુી’ છે ? ઉમાિકંર જોષી 
22.  યા ંકશવના ‘ શનિીથ’ કાવ્ય ગ્રથંને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પાહરતોશષક એનાયત થયુ ંિત ુ?ં  ઉમાિકંર જોષી  

23.  ‘સાપના ંભારા’ અને ‘ઉઘાડી બારી’  એ કોની કૃશતઓ છે ? ઉમાિકંર જોષી  

24.  ‘સદા સૌમ્ય િી વૌભવે ઉભરાતી, મળી માતભૃાષા મનેુ ગજુરાતી’ માતભૃાષા વદંનાની આ પકં્તતઓ કયા 

કશવની છે ?  

ઉમાિકંર જોષી  
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25.  ‘શવિાળે જગ શવ્તરે નથી એક માનવી, પશ ુછે પક્ષી છે વનોની છે વન્પશત’ પ્રખ્યાત પકં્તતઓ કયા 

કશવની છે ?  

ઉમાિકંર જોષી 

26.  ‘હડમલાઈટ’ કૃશતનો સાહિત્ય પ્રકાર જર્ાવો. એકાકંી   

27.  ‘વકૃ્ષ’ શ્રી લાભિકંર ઠાકર રણચત સાહિત્યનો કયો પ્રકાર છે ? એકાકંી  

28.  “એવા રે અમે એવા” પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ? શવનોદ ભટ્ટ ે

29.  ‘લોિીની સગાઈ’ વાતાકના લેખક કોર્ છે ? ઈશ્વર પેટલીકર  

30.  પે્રમાનદંની કઈ કૃશત દર ચૈત્ર માસમા ંગવાય છે ?  ઓખાિરર્  

31.  ‘ગજુરાતનો નાથ’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી 
32.  ‘ ગજુરાતની અક્્મતા’ િબ્દના પ્રરે્તા કોર્ િતા ? કનૈયાલાલ મનુિી 
33.  ‘ઘનશ્ક્યામ’ કયા લેખતનુ ંઉપનામ છે ? કનૈયાલાલ મનુિી 
34.  ભારતી શવધાભવનની ્થાપના કોરે્ કરી િતી ?  કનૈયાલાલ મુનંિી  

35.  િા પ્તાવો !શવપલુ ઝરણુ ં્વગકથી ઉતયુું છે. આ પકં્તત કયા કશવની છે ? કલાપી 
36.  સરુશસિંિજી તખ્તશસિંિજી ગોહિલનુ ંઉપનામ શુ ંછે ? કલાપી 
37.  ‘જ્યા ંજ્યા ંનજર મારી ઠરે, યાદી ભરી ત્યા ંઆપની’ કયા કશવની પ્રખ્યાત ગઝલ છે ? કલાપી  

38.  ‘જ્યા ંજયા ંવસે ગજુરાતી , ત્યા-ંત્યા ંસદાકાળ ગજુરાત’ આ પકં્તત કોની છે ? કશવ ખબરદાર  

39.  કશવ નાનાલાલ કોના પનોતા પતુ્ર િતા ? કશવ દલપતરામ  

40.  ‘મારી િકીકત’ કોની આત્મકથા છે ? કશવ નમકદ 

41.  ‘જય જય ગરવી ગજુરાત ......’ ની પકં્તતઅઓના સર્જક કયા મિાનભુાબ છે ? કશવ નમકદાિકંર દવે 

42.  ‘ખમ્મા વીરાને જાઉં વારરે્ રે લોલ’ ની રચના કોરે્ કરી છે ? કશવ બોટાદકર 

43.  જનનીની જોડ સખી ! નિી.......ના રચશયતા કોર્ છે ? કશવ બોટાદકર 

44.  ‘જય સોમનાથ’ , ‘જય દ્રારકેિ, જય બોલો શવશ્ર્વના નાથની’ આ કાવ્યના રચશયતા કશવ કોર્ છે ? કશવ રમેિ ગપુ્તા  

45.  ગજુરાતી ભાષાના પ્રભતુ્વને લઈને ‘સવાઈ ગજુરાતી’ તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ? કાકાસાિબે કાલેલકર  

46.  ગાધંીજીએ કોને સવાઈ ગજુરાતી કિીને નવાજ્યા િતા ? કાકાસાિબે કાલેલકર  

47.  ‘ચકોર’ નુ ંનામ નીચેનામાથંી િેની સાથે સકંળાયેલુ ંછે ? કાટૂકન 

48.  ભારતના િેતસપીયર તરીકે સાહિત્યજગતમા ંકોર્ ઓળખય છે ?  કાણલદાસ  

49.  કાવ્યમા ંયશત કોને કિવેાય છે ? કાવ્યમા ંકયાકં શવરામ લેવાય તે  

50.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીની છેલ્લી નવલકથા કઈ િતી ? કાળચક્ર  

51.  ચળકાટ તારો એ જ પર્, તજુ ખનૂની  તલવાર છે- કયા કશવની રચનામા ંઆ ઉલ્લેખ આવે છે ? ચીન ુમોદી  

52.  ‘ગરુ્વતંી ગજુરાત અમારી ગરુ્વતંી’ ગજુરાતના કશવ કોર્ છે ?  ખબરદાર  

53.  ગજુરાતીસાહિત્યમા ંકશવ કાન્સતની રચનાઓ અશતજ્ઞાન, ચક્રવાન શમથનુ, કચદેવયાની એ કયો પ્રકાર 

કિવેાય છે ?   

ખડંકવ્ય 

54.  ‘અશતજ્ઞાન’ ના રચશયતા કશવ કાન્સત છે, આ ;અશતજ્ઞાન’ શુ ંછે ? ખડંકાવ્ય  

55.  ‘ઉગી જવાના’ શ્રી િષક બ્રહ્મભટ્ટ રણચત ........... ગઝલ 

56.  “ન ધરા સધુી ન ગગન સધુી, નહિ ઉન્નશતના પતન સધુી”. ગની દિીવાલા 
57.  ‘હદવસો જુદાઈના જાય છે ‘ આ પકં્તતના રચશયતા કોર્ છે ?  ગની દિીંવાલા  

58.  દયારામ સાથે કયુ ંસાહિત્ય્વરૂપ સકંળાયેલુ ંછે ? ગરબી  

59.  બાળકોની મછૂાળી મા કોને માટે વપરાયેલ છે ? ણગજુભાઈ બધેકા 
60.  ગીતાધમક કૃશત કોની છે ? ્વામી આનદંની 
61.  િાલમા ંઅમદાવાદ ક્્થત ‘ગજુરાત શવધાસભા’નુ ંમળૂનામ શુ ંિત ુ ં? ગજુરાત વનાકકયલુર સોસાયટી  
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62.  ગજુરાતી ભાષાનો ‘સાથક જોડ્ર્ીકોિ’ કઈ સં્ થાનુ ંપ્રકાિન છે ? ગજુરાત શવધાપીઠ 

63.  રર્જજતરામ સવુર્કચદં્ર્ક કોર્ એનાયત કરે છે ? ગજુરાત સાહિત્ય સભા 
64.  કઈ સં્ થા ભાષા સાહિત્ય પ્રત્યે અભીરુણચ જાગે એ માટે ‘આ્વાદ’ ,’સં્ કાર’ અને ‘હદક્ષા’ પરીક્ષાઓ યોજે છે 

?   

ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદ  

65.  દૈનીકપત્રમા ં‘શવચારોના વદૃાવનમા ં‘  કોલમ લખનાર લેખક કોર્ છે ?  ગરુ્વતં િાિ 

66.  ‘ અખોવન’ કૃશત કોની છે ?  ગરુ્વતંરય આચાયક  

67.  લગ્નોત્સકુ નાયીકાની િતાિા અને શનરાિાની વેદના કયા કાવ્યમા ંરજૂ થઈ છે ? ગોરમાને પાચેં આંગળીએ પજૂ્યા  

68.  ગજુરાતની પ્રથમ મિાનવલ કથા ‘સર્વતી’ કોના દ્રારા રચવામા ંઆવેલી િતી ? ગોવધકનરામ શત્રપાઠી 
69.  પ્રથમ ગજુરાતી ટંુકી વાતાકન ુ ંિીષકક શુ ંિત ુ ં? ગોવાલર્ી 
70.  ‘ધમૂકેત’ુ નુ ંમળૂ નામ જર્ાવો. ગૌરીિકંર જોષી 
71.  ‘આજ રે સપનામા’ં કાવ્યામા ંજેઠની સરખામર્ી કોની સાથે કરવામા ંઆવી છે ? ઘમ્મર વલોણુ ં
72.  ‘પેહરણલશસસ’ નવલકથા કયા લેખકની છે ? ચદં્રકાન્સત બક્ષી  

73.  ‘તપ્વી સાર્વત’ પાઠના લેખક જર્વો. ચદં્રકાન્સત િેઠ  

74.  ‘આગગાડી’ના રચશયતા કોર્ છે ?  ચદં્રવદન મિતેા   

75.  કયા સાહિત્યકારનુ ંતખલ્લસુ ‘ચદંામામા’ છે ?  ચદં્રવદન મિતેા 
76.  ‘ ઈલા કાવ્યો’ ના લેખક કોણ?્ ચદં્ર્વદન ચી. મિતેા 
77.  ‘ઈિાકદ’ઉપનામ ધારર્ કરનાર.  ણચન ુમોદી  

78.  ‘વ્યવિાર અને પરમાથક ‘ પાઠનો પ્રકાર લખો. ણચિંતનાત્મક શનબધં 

79.  ‘ લીલડુી ધરતી’ નવલથાના લેખક કોર્ િતા ?  ચનુીલાલ મહડયા 
80.  ‘અખો’ કયા સાહિત્ય ્વરુપ માટે પ્રખ્યાત છે ? છપ્પા  

81.  ‘થોડા આંસ,ુ થોડા ફૂલ’ કોની આત્મકથા છે ? જયિકંર સુદંરી 
82.  ક.મા. મનુિીની કઈ નવલકથા ઉપરથી હફલ્મ બનાવવામા ંઆવી િતી? જય સોમનાથ  

83.  ‘વનાચંલ’ કૃશતના લેખક કોર્ છે ? જયતં પાઠક  

84.  કોનુ ંતખલ્લસુ માય હડયર જય ુછે ?  જયશંતલાલ ગોિલે  

85.  શ્રધ્ધાનો િોય શવષય તો પરુાવાની િી જરૂર?”  જલનમાતરી 
86.  ‘બે્રડ લેબર’ િબ્દનો ગાધંીજીએ િો અનવુાદ કયો છે ? જાતમિનેત  

87.  ગજુરાતી બાળસાહિત્યનુ ંઅમર પાત્ર ‘ શમયા ંફૂસકી’ ના સર્જક કોર્ છે ?  જીવરામ જોષી  

88.  ‘રેતીની રોટલી’ નામે િા્ય શનબધં કોરે્ લખ્યો છે ?  જ્યોતીન્સદ્ર દવે  

89.  પ્રશસદ્ર ગજુરાતી ગીત ‘ કોઈનો લાકડવાયો’ના રચશયતા છે,   ઝવેરચદં મેઘાર્ી 
90.  રર્જીતરામ સવુર્કચદં્રક સૌ પ્રથમ યા સાહિત્યકારને મળ્યો િતો? ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

91.  લોકશપ્રય કાવ્ય  ‘ કસુબંીનો રંગ ‘ ના કશવ કોર્ છે ? ઝવેરચદં મેઘાર્ી 
92.  ‘’ ઘટમા ંઘોડા થનગને આતમ વીંઝે પાખં અર્દીઠેલી ભોમ પર યૌવન માડેં આંખ’’ પકં્તતઓના 

રચતશયતા કશવ એટલે........ 

ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

93.  ‘સૌરાષ્રની રસધાર’ ના લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

94.  ‘માર્સાઈના દીવા’ પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ? ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

95.  ્વામી દયાનદં સર્વતીની જન્સમભશૂમનુ ંનામ.....  ટંકારા  

96.  ગજુરાતમા ંશે્રષ્ઠ કશવ નાનાલાલ િેને માટે પ્રખ્યાત છે ? ડોલનિૈલી 
97.  કશવ નાનાલાલે ઉશમિકાવ્યો, કથાકાયો, ણચત્રકાવ્યો કઈ િૈલીમા ંલખ્યા ંછે ? ડોલનિૈલી 
98.  નરશસિંિ મિતેાનુ ંજન્સમ્થળ કયુ ંછે ? તળાજા 
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99.  િાઈકુમા ંકેટલી પકં્તતઓ િોય છે ? ત્રર્ 

100.  ‘સનુ્સદરમ’્ એ કયા લેખકનુ ંતખલ્લસુ છે? ઉપરાતં બીજુ ંકયુ ંઉપનામ ? શત્રભવુનદાસ લિુાર, શત્રશળુ, 

કોયાભગત  

101.  કાકાસાિબે કાલેલકરનુ ંમળૂ નામ શુ ં?  દત્તતે્રય  

102.  ગજુરાતી સાહિત્યકાર મનભુાઈ પચંોળીનુ ંતખલ્લસુ જર્ાવો. દિકક  

103.  ‘સોકે્રહટસ’ નવલકથાના સર્જક કોર્ છે ? દિકક 

104.  ગજુરાતી ભાષાનુ ંસૌ પ્રથમ નાટક ‘લક્ષ્મી’ કોની રચના છે ? દલપતરામ 

105.  ‘દેખ ણબચારી બકરી કેરો જોતા ન કોઈ પકડે કાન એ ઉપકાર ગર્ી ઈશ્વરનો િરખ િવે ત ુ ંહિન્સદુ્તાન’ 

અંગે્રજ િાસનથી અંજાઈને દાસત્વની માનશસતતા દિાકવતી આ પકં્તતઓ કયા ંકશવની છે ? 

દલપતરામ  

106.  ગજુરાતમા ંપાયાની કેળવર્ી માટે ‘મછૂાળીમા’ તરીકે જાર્ીતા શિક્ષર્િાસ્ત્રીન6ુ કયુ ંપ ુ્ તક પી.ટી.સી. ના 

અભ્યા્્મમા ંસામેલ કરવામા ંઆવ્યુ ંછે ?  

હદવા્વપ્ન  

107.  “પગ મને ધોવા દો રઘરુાય” કોની રચના છે ?  દુલાભાયાકાગ 
108.  ‘લાડુનુ ંજમર્’ વાતાકન ુ ંમખુ્ય પાત્ર કયુ ંછે ? દેવિકંર  

109.  અમદાવાદમા ંકશવ અખાનુ ંમકાન કયા ંઆવેલુ ંછે ?  દેસાઈની પોળ  

110.  રામનારાયર્ શવ. પાઠકના ઉપનામ કયા છે? હદ્રરેફ, િેષ, ્વૈરશવિારી, જાત્રાળુ 

111.  શ્રી ગૌરીિકંર જોષીનુ ંતખલ્લસુ કયુ ંછે ? ધમૂકેત ુ 

112.  બાલમકુુન્સદ દવેએ કયુ ંઆખ્યાન લખી સર્જનની િરૂઆત કરી િતી ?  ધ્રવુ્યાખ્યાન  

113.  ‘ઉિનસ’ તખલ્લસુથી જાર્ીતા બનેલા કશવનુ ંનામ જર્ાવો. નટવરલાલ કુબેરદાસ પડંયા 
114.  ‘ગોવધકનરામ શત્રપાઠી’ નો જન્સમ કયા ંથયો િતો ? નહડયાદ  

115.  ‘આહદ કશવ’ તરીકે કોર્ જાર્ીત ુ ંછે ? નરશસિંિ મિતેા 
116.  ગજુરાતી ભાષામા ંભક્તતગીતો લખવાનો પ્રારંભ કોરે્ કયો ?  નરશસિંિ મિતેા  

117.  ‘જાગીને જુએ તો જગત દીસે નિીં બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે’ પ્રભાશતયાની આ રચના કોરે્ કરી ? નરશસિંિ મિતેા  

118.  ગાધંીજીનુ ંસૌથી શપ્રય કિવેાત ુભજન ‘વૌષ્ર્વ જન તો તેને રે કિીએ ......’ ના રચશયતા કોર્ િતા ?  નરશસિંિ મિતેા  

119.  ‘નળાખ્યાન’ ની રચના કોરે્ કરી ? પે્રમાનદં અને નરશસિંિ મિતેા   

120.  ‘મગંલ મદંીર ખોલો દયામલ મગંલ મદંીર ખોલો’આ પકં્તત કયા કશવની છે ? નરશસિંિરાવ હદવેટીયા 
121.  ‘હ્દયવીર્ા’ અને ‘ શવવતકલીલા’ કોની રચનાઓ છે ? નરશસિંિરાવ દીવેટીયા  

122.  માનવ અથકિાસ્રના લેખક કોર્ છે?  નરિહર પરીખ 

123.  ગજુરાતી ભાષાનો પ્રથમ િબ્દકોિ........ નમકકોિ 

124.  કલમને ખોળે છં આ શવધાન કોનુ ંછે ? નમકદ 

125.  નીચેનુ ંશવધાન કોરે્ કહ્ુ ંછે તે જર્ાવો .’’આખો પ્રાતં ઘર્ા જુગની ભર શનિંદ્રામાથંી ચોંકીને જાગ્યો અને 

બિાવરુ જોવા લાગ્યો’’? 

નમકદ 

126.  ‘જય જય ગરવી ગજુરાત , દીપે અરુર્ પ્રભાત’ આ પકં્તત કોની છે ? નમકદ 

127.  ગજુરાતી સહિત્યમા ં‘અવાકચીનોમા ંઆધ’ જાર્ીતા સર્જક કોર્ છે ? નમકદ  

128.  ‘અવાકચીન ગઘના શપતા’ તરીકે કોર્ જાર્ીતા છે ? નમકદ  

129.  ભારતીય શવધાભવન દ્રારા પ્રગટ થત ુ ંગજુરાતી સામશયક કયુ ંછે ? નવનીત-સમપકર્  

130.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંપ્રથમ નવલકથા લખનારનુ ંનામ દિાકવો, નદંિકંર તળુજાિકંર મિતેા 
131.  ‘અક્ગ્નકંુડમા ંઉગેલ ુગલુાબ’ પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ?  નારાયર્ દેસાઈ 

132.  શ્રી ઉમાિકંર જોષીની નીચેની કૃશતમાથંી કઈ કૃશતને એવોડક મળેલ છે ? નીિીથ 

133.  ‘પે્રમભક્તત’ કોનુ ંઉપનામ છે ?  ન્સિાનાલાલ કશવ  
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134.  ‘કેમ પજૂા કરંુ’ કાવ્યનુ ંસાહિત્ય ્વરૂપ કયુ ંછે ? પદ  

135.  ‘મદનમોિના’ આ મધ્યકાલીન કૃશત કયા ્વરૂપની છે? પધવાતાક 
136.  ‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથાના લેખક છે? પન્નાલાલ પટેલ 

137.  ‘મળેલા જીવ’ કોની કૃશત છે ? પન્નાલાલ પટેલ  

138.  ‘અલપઝલપ’ ના લેખક કોર્ છે ? પન્નાલાલ પટેલ  

139.  ગજુરાત સાહિત્ય પહરષદ દર માસે એક સામશયક બિાર પાડે છે જેનુ ંનામ...... છે ?  પરબ  

140.  લાભિકંર ઠાકર બીજા કયા નામે જાનીતા છે ? પનુવકસ ુ

141.  “ભલુો ભલે બીજુ ંબધ ુમા બાપને ભલુિો નહિ” ? પશુનત મિારાજ. 
142.  ‘સાર્વત’ ઉપનામ કયા લેખકનુ ંછે ?  પરુૂરાજ જોષી 
143.  ‘જક્કલા’ પાત્ર કઈ કૃશતમા ંઆવે છે તે દિાકવો ?  પશૃથવીવલ્લભ  

144.  શવશ્વકક્ષાએ થયેલા વાતાકસચંયમા ં‘ધમુકેત’ુ ની કઈ વાતાકને ્થાન મળ્યુ ંિત ુ ં?  પો્ટ ઓહફસ  

145.  ‘આ નભ ઝૂક્યુ.ં..’ ગ્રથંમા ંકયા કશવની સમગ્ર કશવતાઓ પ્રગટ થઈ છે ? શપ્રયકાન્સત મણર્યારની  

146.  ‘લીલેરો ઢાળ’ કવ્યસગં્રિના સર્જક કોર્ છે ? શપ્રયકાન્સત મર્ીયાર  

147.  કઈ કૃશત ભતત કશવ દયારામની છે ? પે્રમરસગીતા 
148.  ‘જયા સધુી ગજુરતી ભાષાને ગૌરવ નિીં મળે ત્યા ંસધુી પાઘડી નિીં પિરુે.’આવી પ્રશતજ્ઞા કોરે્ લીધી િતી 

? 

પે્રમાનદં 

149.  ગજુરતી સાહિત્યમા ં‘ઓખિરર્’ ના સર્જકનુ ંનામ શુ ંછે ?  પે્રમાનદં  

150.  ‘કશવ-શિરોમર્ી’ નુ ંમાન કોરે્ મળ્યુ ંછે ? પે્રમાનદં  

151.  ગજુરાતી સહિત્યના સવોત્તમ આખ્યાન કશવ કોર્ છે ? પે્રમાનદં  

152.  ગજુરાતીમા ંસૌ પ્રથમ ‘ભર્કારા’એ સોનેટ સગં્રિના લેખક કોર્  ?  બ.ક.ઠાકર  

153.  ગજુરાતી સોનેટના શપતા તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  બ.ક.ઠાકર  

154.  ‘શનિાન ચકૂ માફ , નિીં માફ નીચુ ંશનિાન ‘પકં્તત કોરે્ લખી છે ? બ.ક.ઠાકોર 

155.  ‘ચદં્ર્વન ચીમનલાલ મિતેા ‘ પાઠના લેખક જર્ાવો . બકુલ શત્રપાઠી  

156.  નયનને બધં રાખીને... ગઝલના રચશયતા કોર્ છે ?  બરકત વીરાર્ી  

157.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંસોનેટ કાવ્યની િરૂઆત કયા કશવએ કરી િતી ? બળવતંરાય ઠાકોર  

158.  ગજુરાતી પાઠયપુ્ તક મડંળનુ ંસામશયક કયુ ંછે ?  બાલસસૃ્ષ્ટ  

159.  સૌથી દીધકકાલીન આયષુ્ય ધરાવતા સામયીકનુ ંનામ જર્ાવો ? બદુ્વદ્ધપ્રકાિ  

160.  બરકતઅલી ગલુામહુસેન વીરાર્ીનુ ંઉપનામ કયુ ંછે ? બેફામ  

161.  ‘ જનનીની જોડ સખી નિીં જડે રે લોલ’ આ પકં્તત કોની રચેલી છે ? બોટાદકર 

162.  ‘જમો થાળ જીવર્ જાઉં વારીં કોરે્ લખ્યુ ંછે ? બ્રહ્માનદં ્વામી  

163.  મીરાબંાઈ કેવા વસ્ત્રો પસદં કરે છે ? ભગવા ં
164.  ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ પ્રશિ્ટ િા્ય નવલકથા કઈ ?  ભદ્રભંદ્ર ં 

165.  ‘દુશનયા અમારી’ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ? ભાનપુ્રસાદ પડંયા 
166.  ્વ.ક.મા. મનુિી ્થાશપત, ભારતીય સસંકૃશત, ધમક, શવધાક, ઈશતિાસ અને સાહિત્યનુ ંસિંોધન, સવંધકન અને 

સગંોપન કરતી સં્ થાનુ ંનામ શુ ં? 

ભારતીય શવધાભવન 

167.  ‘સ્ત ુસાહિત્ય’ ના ્થાપક કોર્ િતા ? ણભક્ષ ુઅખડંાનદં  

168.  ‘ધણૂળયે મારગ’ કશવતાના કશવ કોર્  છે ?  મકરંદ દવે  

169.   ગજુરાત વનાકક્યલુર સોસાયટીની વ્યવ્થાપક સશમશતમા ં્થાન મેળવનાર સૌ પ્રથમ ગજુરાતી કોર્ િત ુ ં? મગનલાલ વખતચ ંિેઠ 

170.  ‘કાન્સત’ નુ ંમળૂ નામ શુ ંછે ? મણર્િકંર ભટ્ટ  
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171.  ‘પવુાકલાપ’ના રચશયતા - મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટ  

172.  ‘શપ્રયદિી’ કોનુ ંઉપનામ છે ? મધસુદુન પારેખ 

173.  અડધી સદીની વાચંનયાત્રાના સપંાદક કોર્ છે ? મિને્સદ્ર મેઘાર્ી  

174.  કયો શનબધં ગજુરાતી સાહિત્યમા ંપ્રથમ ગર્ાય છે ?  મડંળી મળવાથી થતા લાભ   

175.  પન્નાલાલ પટેલને તેમની કઈ ક્રુશત માટે ભારશતય જ્ઞાનપીઠ પાહરતોશષક એનાયત થયુ ંિત ુ ં? માનવીની ભવાઈ 

176.  ‘કાળુ’ અને ‘રાજુ’ આ પાત્રો કઈ કૃશતના છે ?  માનવીની ભવાઈ  

177.  ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રથમ આત્મકથા કઈ છે ? મારી િકીકત 

178.  ‘િા રે કોઈ માધવ લ્યો’ કૃશત કોની ? મીરા ં
179.  ‘ભોળી રે ભરવાડર્.........’ પદના રચશયતા કોર્ છે ?  મીરાબંાઈ 

180.  ‘ઝેની’ પાઠના લેખક જર્ાવો. મોતી પ્રકાિ 

181.  ‘એક અપતુ્ર માર્સનો પ્રબધં’ પાઠના લેખક જર્ાવો. મોિનલાલ શત્રપાઠી 
182.  ‘માતાનુ ં્મારક’ – કૃશત કયા વાતાકસગં્રિમાથંી લેવામા ંઆવ્યુ ંછે ? મોિમ્મદ માકંડની વાતાકઓ ભાગ -1 

183.  ‘ડીમલાઈટ’ એકાકંીના લેખક કોર્ છે ?  રઘવુીર ચૌધરી  

184.  ગજુરાત સાહિત્ય સભા દ્રારા સાહિત્ય માટે અપાતો પરુ્કાર જર્ાવો. રર્જજતરામ સવુર્કચદં્રક  

185.  ‘ગજુરાત સાહિત્ય સભા’ની ્થાપના કોરે્ કરી િતી ?  રર્જીતરામ મિતેા  

186.  ગજુરાતી િા્ય સાહિત્યમા ં‘ િા્યસમ્રાટ’ નુ ંણબરૂદ કોને મળ્યુ ંછે ? રતીલાલ બોરીસાગર  

187.  ‘ભદ્રભંદ્ર’ એ કોની જાર્ીતી કૃતી છે ?  રમર્ભાઈ નીલકંઠ  

188.  કયા  સાહિત્યકાર બાળસાહિત્યકાર તરીકે ઓળખય છે ?  રમર્લાલ સોની  

189.  ‘છ અક્ષરનુ ંનામ’ કાવ્યસગં્રિ કયા કશવનો છે ?  રમેિ પારેખ  

190.  ‘ગોરમાને પાચં  આંગળીએ પજૂ્યા’ ગીતના કશવ કોર્ ?  રમેિ પારેખ 

191.  ગજુરાતના મકૂસેવક એટલે કોર્ ? રશવિકંર મિારાજ  

192.  ‘માર્સાઈના દીવા’ પુ્ તકનુ ંમખુ્ય પાત્ર કયુ ંછે ?  રશવિકંર વ્યાસ  

193.  રાજાશધરજ પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી 
194.  ‘’ ટેલ-ઓફ ટ ૂયશુનવશસિટીઝ’’ પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ? ડાક.એમ. એન. દેસાઈ  

195.  ‘દુિા’ એ િાનો શવશિષ્ટ પ્રકાર છે ? લોકસાહિત્યનો 
196.  ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદના િાલના પ્રમખુ કોર્ છે ? વષાક અડાલજા  

197.  ‘સીદ્ધાતં શિરોમર્ી’ ગ્રથં કયા શવષય સાથે  સબંશંધત છે ? શવજ્ઞાન 

198.  સફારી કયા શવષયનુ ંપાણક્ષક છે ? શવજ્ઞાન  

199.  શવશ્વિાશંત એ કયા કશવની કૃશત છે ?  ઉમાિકંર જોષીની 
200.  ‘કલમ ! િવે તારે ખોળે છઉં’ આ અરજ કોની ?  વીર નમકદ 

201.  િમેચદં્રાચાયક કૃત ‘શસધ્ધિમે’ કયા પ્રકારનો ગ્રથં  છે ? વ્યાકરર્ગ્રથં 

202.  કયુ ંસામશયક ગજુરાતી સાહિત્ય અકાદમીનુ ંમખુ્પત્ર છે ? િબ્દસસૂ્ષ્ટ 

203.  ગજુરાતી સાહિત્ય અકાદમીનુ ંમખુપત્ર કયુ ંછે ? િબ્દસસૂ્ષ્ટ 

204.  “મને આ જોઈને િસવુ ંિજારોવાર આવે છે, પ્રભ ુતારા બનાવેલા....”  િયદા 
205.  ‘જજત તમારી’ પુ્ તકના લેખક . શિવખેરા 
206.  ‘અનભુશુત’ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ? શરેુિ દલાલ 

207.  “અમને નાખી દો, જજિંદગીની આગમા,ં આગને પર્ ફેરવીશુ ંબાગમા”ં  િેખાદમ આબવુાળા. 
208.  સત્યના પ્રયોગો-આત્મકથાના લેખક કોર્? શ્રી મોિનદાસ કરમચદં ગાધંી 
209.  વેદોને ણબજા કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ?  શ્રશુત  
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210.  ‘અજે્ઞય’ તખલ્લસુથી કયા હિિંદી સાહિત્યકાર જાર્ીતા છે ? સચ્ચ્ચદાનદંન વાત્સાયન 

211.  ગાધંીજીએ કાકાસાિબેને કયા નામથી નવાજ્યા િતા?  સવાઈ ગજુરાતી  

212.  ‘મા-બાપને ભલૂિો નિીં’ એ યાદગાર ભજનની રચના કોરે્ કરી ?  સતં પશુનત મિારાજ  

213.  ગજુરાતી ભાષા કઈ ભાષા પરથી ઉતરી છે ?  સં્ કૃત  

214.  ઉમાિકંર જોષીનુ ંકયુ ંસામશયક સાહિત્ય કે્ષતે્ર અજોડ ગર્ાય છે ? સં્ કૃશત 

215.  કંુદનીકા કાપહડયા દ્રારા કઈ કૃશત રચવામા ંઆવી છે ?  સાત પગલા ંઆકાિમા ં 

216.  જ્ઞાનપીઠ એવોડક કયા કે્ષત્ર માટે અપાય છે ? સાહિત્ય કે્ષતે્ર 

217.  ‘નરશસિંિ મિતેા’ એ રચેલી કઈ કૃશતમા ંઆખ્યાનના મળૂ જોવા મળે છે?  સદુામાચહરત્ર  

218.  કશવ નમકદ કયા િિરેના વતની િતા ? સરુત  

219.  ‘થીગડંુ’ વાતાકના લેખક કોર્ છે ?  સરેુિ જોષી  

220.  મોંજાને ચીંધવા સિલેા નથી...... સરેુિ દલાલ 

221.  ‘ હું માનવી માનવ થાઉં તો ઘણુ’ં આ પકં્તત કયા કશવની ? સુદંરમ 

222.  ‘જગની સૌ કડીઓમા ં્નેિની સવકથી વડી ‘ આ પકં્તતના કશવનુ ંનામ શુ ંછે ? સુદંરમ  

223.  ‘કલાપી’ ઉપનામથી જર્ીતા કશવ કોર્ છે ? સરૂશસિંિજી તખ્તશસિંિજી ગોહિલ  

224.  મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમા ંકયો સાહિત્ય પ્રકાર નથી ? સોનેટ  

225.  ‘ શે્વતણગહર તરફ જતા ંગંધવે મનોમથંન અનભુવ્યુ’ં કોની કશૂતમા ંઆ ઉલ્લેખ છે ? ્નેિરક્શ્ક્મક[્વગક અને પથૂ્વી] 
226.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંકાવ્યનો ‘િાઈકુ’ પ્રકાર કોરે્ પ્રચણલત કયો? ્નેિરક્શ્ક્મ 

227.  શ્રી ઝીર્ાભાઈ દેસાઈનુ ંતખલ્લસુ કયુ ંછે ? ્નેિરક્શ્ક્મ  

228.  ‘’અધોગશતનુ ંમળૂ : વર્કવ્યવ્થા’’ તથા ‘’ શિવાજીની િાયકગાથા’’ પુ્ તકોના સર્જક કોર્ છે ?   ્વામી સચ્ચ્ચદાનદં  

229.  શિક્ષાપાત્રી અને વચનામતૃની રચના કોરે્ કરેલ છે ?  ્વામી સિજાનદં  

230.  ‘’મને એ જોઈને િસવુ ંિજારોવાર આવે છે, પ્રભ ુ! તારા ંબનાવેલા આજે તને બનાવે છે !’’ પ્ર્તતુ પકં્તત 
કય ગઝલકારની છે ? 

િરજી  લવજી દામાર્ી ‘િયદા’ 

231.  ‘િયદા’ એ કોનુ ંતખલ્લસુ છે ?  િરજી લવજી દામાર્ી  

232.  ઘરિાળા સં્ થા-ભાવનગર સાથે કયા કેળવર્ીકરનુ ંનામ સકંળાયેલુ ંછે ?   િરભાઈ શત્રવેદી 
233.  ‘માધવ યાયં નથી’ મોરશપચ્છ જેવી મલુાયમ આ નવલકથાના િબ્દ્વામી િહરન્સદ્ર્દ દવે  

234.  ‘ભધૂરકાકા’ નુ ંપાત્ર કઈ કૃશતમા ંઆવે છે ?  િવેલી  

235.  જાપાન દેિનો કયો કાવ્યપ્રકાર ગજુરાતી સાહિત્યમા ંઆવ્યો છે ?   િાઈકુ  

236.  ‘અનલિક’ એટલે શુ ં? હું બ્રહ્મ છં 

237.  જેના નામ સાથે ‘ કણલકાલ સવકજ્ઞ’ નુ ંસન્સમાનસચૂક શવિેષર્ વપરાય છે,? િમેચદં્ર સરુી 
238.  કાણલકાલસવકજ્ઞ તરીકે કોર્ જાર્ીત ુ ંછે ?  િમેચદં્રાચાયક.  

239.  િમેચદં્રાચાયકનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  ઘધંકુા  

240.  િમેચદં્રાચાયકને દીક્ષા કોરે્ આપી િતી ?  જૈનાચાયક દેવચદં્રસહૂર  

241.  શસદ્ધિમે િબ્દાનિુાસન વ્યાકરર્ ગ્રથં કોરે્ રચ્યો છે ?  િમેચદં્રાચાયક 
242.  ગજુરાતી ભાષાના આહદકશવ કોર્ ગર્ાય છે ?  નરશસિંિ મિતેા  

243.  નરશસિંિ મિતેાનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  તળાજા  

244.  નરશસિંિ મિતેા રણચત દાર્લીલા ચાતરુીઓ કેવા પ્રકારની રચનાઓ છે ?  ભક્તત રચનાઓ 

245.  જન્સમ જનમની દાસી મીરાબંાઈનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  મેડતા (મારવાડ)  

246.  મીરાબંાઈને કૃષ્ર્ ભક્તતનો મહિમા કોરે્ સમજાવ્યો િતો ?  દાદારાવ દુદાએ  

247.  મીરાબંાઈના લગ્ન કોની સાથે થયા િતા ?  મેવાડના રાર્ા સાગંાના મોટાપતુ્ર 
ભોજરાજ સાથે  

248.  જ્ઞાનના વડલા તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  અખો.  

249.  અખાની કટાક્ષમય રચનાઓ કયા નામે ઓળખાય છે ?  છપ્પા 
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250.  અખાનુ ંમળૂનામ શુ ંછે ?  અક્ષયદાસ સોની.  

251.  અખાનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  જેતલપરુ (અમદાવાદ)  

252.  આખ્યાનના શપતા તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  ભાલર્  

253.  ભાલરે્ કઈ કૃશતનો સં્ કૃતમાથંી ગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કયો િતો?  કાદંબરી  

254.  મિાકશવ પે્રમાનદંનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  વડોદરા 
255.  પે્રમાનદંનો વ્યવસાય શુ ંિતો ?  માર્ભટ્ટ  

256.  કોની પે્રરર્ાથી પે્રમાનદેં ગજુરાતીમા ંસાહિત્ય રચ્યુ ં?  ગરુૂ રામચરર્ની  

257.  ગજુરાતી ભાષાને અન્સય ભાષા જેવુ ંગૌરવના મળે ત્યા ંસધુી માથા પર પાઘડી નહિિં પિરંેૂ, એવી પ્રશતજ્ઞા 
કોરે્ લીધી િતી ?  

પે્રમાનદેં  

258.  ગજુરાતી ભાષા એવો િબ્દ પ્રથમવાર ઉચ્ચારનાર કશવ કોર્ િતા ?  પે્રમાનદં  

259.  પ્રથમ વાતાકકાર તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  િામળ.  

260.  િામળનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  વેંગર્પરુ (અમદાવાદ)  

261.  ‘મદનમોિના’, ‘ચદં્રચદં્રાવતી’, ‘રાવર્ મદંોદરી સવંાદ’ કોની કૃશતઓ છે ?  િામળની  

262.  કોની સાહિત્ય રચનાઓ કાફી તરીકે ઓળખાય છે ?  ધીરો 
263.  ભતતકશવ દયારામનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  ડભોઇ  

264.  િૈવસપં્રદાયમાથંી વૈષ્ર્વ સપં્રદાય કોરે્ અપનાવ્યો િતો ?  દયારામે  

265.  કોની રચનાઓ ‘ગરબી’ તરીકે ઓળખાય છે ?  દયારામ  

266.  ‘શ્ક્યામરંગ સમીપે ન જાવુ,ં ‘દાર્ચાતરુી’, ‘અજાશમલ આખ્યાન’ કોની કૃશતઓ છે ?  દયારામ  

267.  ભોજાભગતની પદ્યરચનાઓ કયા નામે ઓળખાય છે ?  ચાબખા  

268.  ચેલૈયા આખ્યાન અને નાની ભતતમાળા કોની કૃશતઓ છે ?  ભોજાભગત  

269.  સતં જલારામના ગરુૂ કોર્ ગતા ?  ભોજાભગત  

270.  ગગંાસતી યાનંા વતની િતા ?  સમહઢયાળા (ભાવનગર)  

271.  પાનબાઈ ગગંાસતીના કોર્ િતા ?  પતૂ્રવધ ુ

272.  ‘મેરૂ તો ડગે જેના મન ના ડગે, વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવે પાનબાઈ’ કૃશતઓ કોની છે ?  ગગંાસતી 
273.  ‘લોકહિતણચિંતક’ તરીકે કોન ઓળખાય છે ?  દલપતરામ  

274.  દલપતરામ કયાનંા વતની િતા ?  વઢવાર્  

275.  બાળકાવ્યો લખવાની િરૂઆત કોરે્ કરી િતી ?  દલપતરામી  

276.  દલપતરામ કયા સામાશયકના તતં્રીપદે રહ્યા િતા ?  બદુ્વદ્ધપ્રકાિ  

277.  ગજુરાતી ભાષાની સૌપ્રથમ કરૂર્ પ્રિક્્ત ‘ફાબકસ શવરિ’ કોરે્ લખી િતી ?  દલપતરામે 

278.  દલપતે ગજુરાતી ભાષાનુ ંપ્રથમ નાટક કયુ ંલખ્યુ ંિત ુ?  લક્ષ્મી  

279.  ગજુરાતી ભાષાનો પરદેિી પે્રમી તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  એલેકઝાન્સડર ફાબકસ  

280.  1848મા ંગજુરાત વનાકકુલર સોસાયટીની ્થાપના કોરે્ કરી િતી?  એલેકઝાન્સડર બાબકસે  

281.  એલેકઝાન્સડરની યાદમા ંફાબકસ બજાર અને ફાબકસ ્કલૂની ્થાપના યા ંકરવામા ંઆવી છે ?  સાદરા 
282.  સરુતમા ંજન્સમેલ નમકદ કયા નામે જગપ્રશસદ્ધ છે ?  યગુ શવધાયક સર્જક  

283.  ગજુરાતી ભાષાનો પ્રથમ શનબધં ‘મડંળી મળવાથી થતા લાભો’ લખનાર ?  નમકદ  

284.  નમકદે કઈ પ્રથમ આત્મકથા લખી િતી ?  મારી િકીકત  

285.  નમકદ દ્વારા રચાયેલ કયો પ્રથમ કોષ ગર્ાય છે ?  નમકકોષ  

286.  ‘ભટ્ટનુ ંભોપાળુ’, ‘મેઘછંદ’, ‘બાળલગ્ન બત્રીસી’ જેવી કૃશતઓના રચનાકાર કોર્ છે ?  નવલરામ  

287.  પહંડત યગુના પરુોધા ગર્ાતા ગોવધકનરામ શત્રપાઠીનો વ્યવસાય શુ ંિતો ?  વકીલ  

288.  ગોવધકનરામ શત્રપાઠી રણચત ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રથમ મિાનવલકથા તથા સાહિત્ય કે્ષત્રનુ ંઅદ્વદ્વશતય 
સર્જન એટલે ?  

સર્વતી ચદં્ર : 1 થી 4 

289.  બ્રહ્મશનષ્ઠ, અભેદમાગકના પ્રવાસી મણર્લાલ નભભુાઈ દ્વદ્વવેદીનુ ંગજુરાતી શસવાય કઈ ભાષાઓના શવદ્વાન 
િતા ?  

અંગે્રજી અને સં્ કૃત 

290.  ‘કુસમુમાળા’, ‘િદયવીર્ા’ જેવી કૃશતઓના રચનાકાર ?  નરશસિંિરાવ હદવેટીયા  
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291.  ઊશમિકાવ્યના સર્જક મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટનુ ંતખલ્લસુ ?  કાન્સત 

292.  કશવ કાન્સતના મતૃ્યનુા હદવસે પ્રગટ થયી િતી તે કૃશતનુ ંનામ જર્ાવો.   પવૂાકલાપ  

293.  ગજુરાતના પ્રથમ સમથક િા્યકાર તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  રમર્ભાઇ મહિપતરામ નીલકંઠ 

294.  ‘ભદ્રભદ્ર’ , ‘રાઈનો પવકત’, ‘િા્યમહંદર’ કોની કૃશતઓ છે ?  રમર્ભાઇ નીલકંઠ  

295.  પહંડત યગુની પ્રશતભા મશૂતિઓમા ંઅગ્રર્ી કોર્ ગર્ાતા િતા ?  આનદં િકંર ધ્રવુ  

296.  નવો સાહિત્યપ્રકાર ‘સોનેટ’નુ ંસર્જન કરનાર બળવતંરાય ક. ઠાકોરનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ભરૂચ  

297.  ભર્કારા ભાગ 1-2, ઉગતી જવાની, લગ્નમા ંબ્રહ્મચયક વગેરે. સાહિત્ય કૃશતઓ કોની છે ?  બ.ક.ઠાકોર  

298.  શરૂતાની વાડીનો મીઠો મોરલો આ નામથી કોર્ જગપ્રશસદ્ધ છે?  સરૂશસિંિજી તખતશસિંિજી ગોહિલ  

299.  સરૂશસિંિજી ગોહિલનુ ંઉપનામ જર્ાવો.  કલાપી  

300.  કશવ કલાપીનુ ંજન્સમ્થળ જર્ાવો.  લાઠી  

301.  ‘કલાપીનો કંકારવ’. ‘િદય શત્રપટુી’, ‘કાશ્ક્મીરનો પ્રવાસ’, ‘ણબલ્વમગંળ’ કોની કૃશતઓ છે ?  કલાપી  

302.  કશવવર ન્સિાનાલાલ કોના પતુ્ર િતા ?   દલપતરામના  

303.  ‘જયાજયતં’, ‘ઈન્સદુકુમાર’, ‘ન્સિાના ન્સિાના રાસ’, કોની કૃશતઓ છે ?  કશવ ન્સિાનાલાલની  

304.  રામનારાયર્ શવ.પાઠકનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ગાર્ોલ  

305.  રામનારાયર્ શવ. પાઠકના કાવ્યો કયા નામે ઓળખાય છે ?  િેષ ઉપનામથી 
306.  રામનારાયર્ શવ.પાઠકે ‘દ્વદ્વરેફ’ ઉપનામથી શુ ંલખ્યુ ંછે ?  વાતાકઓ  

307.  ‘્વૈરશવિારી’ ઉપનામથી કોરે્ શનબધંો લખ્યા છે ?  રા.શવ.પાઠકે  

308.  રા.શવ.પાઠકને કોર્ ગાધંીયગુના ‘સાહિત્ય ગરુૂ’ તરીકે ઓળખાવે છે ?  ઉમાિકંર જોષી  

309.  િીતળાના રોગનો ભોગ બનતા 16 વષકની વયે આંખો ગમુાવી છતા ંપ્રકાડં પહંડત બનનાર કોર્ ?  સખુલાલ  

310.  ‘મારૂ જેવનવતૃ’, ‘ણચિંતન’, ‘યોગદિકન’, ‘પ્રમાર્મીમાસંા’ કોની કૃશતઓ છે ?  સખુલાલ  

311.  અમદાવાદમા 1904મા ંગજુરાત સાહિત્યસભા તથા 1905મા ંગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદની ્થાપના કરનાર 
કોર્ િતા ?  

રર્જજતરામ વાવાભાઇ મિતેા  

312.  રર્જજતરામ મિતેાના માનમા ંરર્જીતરામ સવુર્કચદં્રક કયા વષકથી એનાયત થાય છે ?  1928  

313.  સવાઈ ગજુરાતી તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  દત્તાતે્રય બાળકૃષ્ર્ કાલેલકર  

314.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંખબુ જ આગળ વધનાર કાલેલકરજીનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  સતારા. (મિારાષ્ર)  

315.  ્વામી આનદંનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ? શિયાર્ી (ઝાલાવાડ)  

316.  ્વામી આનદંનુ ંમળુનામ શુ ંિત ુ ં?  હિિંમતલાલ દવે  

317.  ‘ઈશનુ ુ ંબણલદાન’, ‘લોકગીતા’, ‘ગાધંીજીના સં્ મરર્ો’ કોની કૃશતઓ છે ?  ્વામી આનદં  

318.  કનૈયાલા મનુિીનુ ંઉપનામ શુ ંિત ુ ં?  ્વપ્નદ્રષ્ટા  

319.  કનૈયાલાલ મનુિી કયા ઉપનામથી કશવતા લખતા ?  ઘનશ્ક્યામ  

320.  બધંારર્સભાના સભ્ય તરીકે કોરે્ કાયક કરેલુ ંછે ?  કનૈયાલાલ મનુિી  

321.  ભારતીય શવદ્યાભવનના ્થાપક ?  ક.મા.મનુિી  

322.  ક.મા.મનુિી એ કયા રજ્યના રાજ્યપાલ તરીકે કાયક કયુું છે ?  ઉત્તરપ્રદેિ  

323.  ‘વેરની વસલૂાત’, ‘પાટર્ની પ્રભતુા’, ‘જય સોમનાથ’, ‘કાકાની િીિી’ કોની કૃશતઓ છે ?  ક.મા.મનુિી  

324.  ‘યગુમશૂતિ વાતાકકાર’ રમર્લાલ વ. દેસાઈ યાનંા વતની િતા ?  શિનોર  

325.  ‘ભારેલો અક્ગ્ન’, ‘શનિાહરકા’, ‘હદવ્યચક્ષ’ુ, ‘પણૂર્િમા’, ‘પ્રલય’ કોની કૃશતઓ છે ?  ર.વ. દેસાઇ  

326.  ‘ટૂંકી વાતાકના કસબી ‘એટલે કોર્ ?  ગૌરીિકંર જોષી  

327.  ગૌરીિકંર જોષીનુ ંતખલ્લસુ ?  ધમૂકેત ુ 

328.  ગૌરીિકંર જોષીનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  વીરપરુ  

329.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીનુ ંજન્સમ્થળ કયુ ંછે ?  ચોટીલા  

330.  સૌરાષ્રના દુિાઓ અને લોકકથાઓ કોરે્ પનુજર્જવીત કયાક િતા ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

331.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીને રાષ્રીય િાયરનુ ંણબરૂદ કોરે્ આપ્યુ ંિત ુ ં?  મિાત્મા ગાધંીએ  

332.  ઝવેરચદં મેઘાર્ી પોતાને શુ ંકિીને ઓળખાવતા ?  પિાડનુ ંબાળક  

333.  રશસકલાલ પરીખનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  સાદરા  
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334.  ‘્મશૃત’, ‘મેનાગરુ્જરી’, ‘જીવના વિરે્ો’, ‘િશવિલક’, ‘કાવ્યાનિુાસન’ કોની કૃશતઓ છે ?  રશસકલાલ પરીખ  

335.  શવદ્રતા અને િા્યનો શવશનયોગ જ્યોશતન્સદ્ર દવે યાનંા વતની િતા ?  સરુત  

336.  ‘વડ અને ટેટા’, ‘ખોટી બે આની’, ‘લગ્નનો ઉમેદવાર’, ‘અમે બધા’ વગેરે કોની કૃશતઓ છે ?  જ્યોશતન્સદ્ર દવે  

337.  ઈલા કાવ્યોના સર્જક ચદં્રમિતેાનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંિત ુ?  વડોદરા  

338.  ‘ઈલાકાવ્યો’, ‘બાધં ગઠહરયા’, ‘અખો અને બીજા નાટકો’, ‘પે્રમનુ ંમોતી’ વગેરે કૃશતઓ કયા કશવની છે ?   ચદં્રવદન મિતેા  

339.  ઝીર્ાભાઈ દેસાઈનુ ંતખલ્લસુ ?  ્નેિરક્શ્ક્મ  

340.  ઝીર્ાભાઈ દેસાઈને કયા સાહિત્ય પ્રકારના પ્રરે્તા માનવામા ંઆવે છે ?  િાયકુ  

341.  ‘અંતરપટ’, ‘સાફલ્ય ટાણુ’ં, ઊઘડે તવી ણક્ષશતજો’, ‘પનઘટ’ વગેરે કોની કૃશતઓ છે ?  ્નેિરક્શ્ક્મ  

342.  ્નેિરક્શ્ક્મનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  ચીખલી  

343.  શમયામાતર કોનુ ંજન્સમ ્થળ છે ?  શત્રભવુનદાસ લિુાર  

344.  શત્રભવુનદાસ લિુારનુ ંતખલ્લસુ ?  સનુ્સદરમ,્ કોયાભગત,મરીણચ  

345.  ‘કાવ્યમગંલા’, ‘વસધુા’, ‘યાત્ર’, ‘દણક્ષર્ાયન’, ‘િીરાકર્ી’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ?  સનુ્સદરમ ્ 

346.  ‘સોયનુ ંનાકંુ’, ‘માની દીકરી’, ‘દ્રોપદીનો સિકાર’ કોની કૃશતઓ છે ?  જયશંત દલાલ  

347.  શવશ્વિાશંતના કશવ ઉમાિકંર જોષીનુ ંજન્સમ ્થળ જર્ાવો.  બામર્ા  

348.  ગજુરાત યશુનવશસિટી અને િાશંતશનકેતનના ઉપકુલપશત તરીકે રિલેા ઉપરાતં રાજ્યસભાના સભ્ય અને 
રાષ્રીય સાહિત્ય એકેડેમીના પ્રમખુ પદે કોર્ રહ્ ુિત ુ ં?  

ઉમાિકંર જોષી  

349.  ઉમાિકંર જોષી કયા માશસકના સપંાદક તરીકે રહ્યા િતા ?  સં્ કૃશત  

350.  ‘શનિીથ’, ‘ગગંોત્રી’, ‘શવશ્વિાશંત’, ‘સાપન ભારા’, ‘સપ્તપદી’ વગેરે કોની કૃશતઓ છે ?  ઉમાિકંર જોષી  

351.  ઉમાિકંર જોષીનો ‘શનિીથ’ કાવ્ય સગં્રિ માટે જ્ઞાનપીઠ પરુ્કાર કયા વષે મળ્યો િતો ?  ઇ.સ. 1967  

352.  પન્સન્નાલાલ પટેલનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  માડંલી (રાજ્થાન)  

353.  માનવીની ભવાઈ નવલકથા માટે પન્સન્નાલાલ પટેલને કયા વષકમા ંજ્ઞાનપીઠ પરુ્કાર મળ્યો િતો ? ઇ.સ. 1985  

354.  ‘મળેલા જીવ’, ‘ભાગ્યાના ભેરંુ’, ‘પ્રાથકને કિો ચડાવે બાર્’ વગેરે કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ?  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

355.  મનભુાઈ પચંોળીનુ ંતખલ્લસુ ?  દિકક  

356.  ગ્રામ દણક્ષર્ામશૂતિ સર્ોસરાની લોકભારતી શવદ્યાપીઠ જેવી કેળવર્ીની બશુનયાદી સં્ થાઓમા ંકોરે્ સેવાઓ 
આપેલી છે ?  

દિકક  

357.  મનભુાઈ પચંોળી શવધાનસભાના સભ્ય બની ગજુરાતમા ંકયા મતં્રી પદે સેવા આપી િતી  ?  શિક્ષર્મતં્રી  

358.  ‘દીપશનવાકર્’, ‘સોકે્રહટસ’, ‘ઝેરતો પીધા છે જાર્ી જાર્ી’ વગેરે કૃશતઓ કોની છે ?  દિકક  

359.  યિવતં શકુલનુ ંજન્સમ ્થળ ?  ઉમરેઠ  
360.  ‘કેન્સદ્ર અને પહરઘ’, ‘ઉપલન્સબ્ધ’, ‘સમય સાથે વિતેા’ કોની કૃશતઓ છે ?  યિવતં શકુલ  

361.  ઈશ્વર પેટલીકરનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  પેટલાદ (પેટલી)  

362.  ઈશ્વર પેટલીકર કયા માશસક દ્વારા સામાજજક પ્રશ્નોની છર્ાવટ કરતા િતા ?  સસંાર  

363.  ‘જન્સમટીપ’, ‘મારી િૈયાસગડી’, ‘કાિીનુ ંકરવત’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ?  ઇશ્વર પેટલીકર  

364.  સરેુિ જોષીનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  વાલોડ  

365.  ‘મરર્ોત્તર’, ‘કથોપકથન’, ‘ઈદમ ્સવકમ’્ વગેરે કોની કૃશતઓ છે ?  સરેુિ જોષી  

366.  મકરંદ દવેનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  ગોંડલ  

367.  મકરંદ દવેએ વલસાડ જજલ્લાના આહદવાસી શવ્તારમા ંનદંીગ્રામની ્થાપના કયા વષકમા ંકરી િતી ?  1985  

368.  ‘તરર્ા’, ‘ઝબકૂ વીજળી ઝબકૂ’, ‘સરુજમખુી’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ?  મકરંદ દવે  

369.  બકુલ શત્રપાઠીનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?  નહડયાદ  

370.  બકુલ શત્રપાઠીના કયા િા્ય કટાક્ષ લેખોના સગં્રિને ગજુરાત સરકાર તરફથી ઉત્તમ િા્ય પુ્ તક તરીકેનુ ં
ઈનામ મળ્યુ ંિત ુ ં?  

સચરાચર  

371.  દહરયાઈ સાિસની નવલકથાઓના લેખક તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  ગરુ્વતં આચાયક  

372.  મળૂ અમદાવાદના આહદલ મનસરુીનુ ંમળૂનામ શુ ંિત ુ ં?  ફકીર મોિંમદ ગલુામનબી મનસરુી  

373.  ‘કયા ંછે દહરયો કયા ંછે સાહિલ’, ‘પગરવ’, ‘વળાકં’ વગેરે કૃશતઓ કોની છે ?  આહદલ મનસરુી  

374.  ‘એકાન્સત’, ‘િ્તાક્ષર’, ‘શસમ્ફેની’, ‘તારીખનુ ંઘર’,’ણભલ્લુ ંચલક ચલાણુ’ં કોની કૃશતઓ છે ?  સરેુિ દલાલ  
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375.  ચદં્રકાતં બક્ષીનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ?   પાલનપરુ 

376.  અક્્તત્વવાદી શવચારસરર્ીને લીધે કોને ઘટનાના બેતાજ બાદિાિ તરીકે ઓળખવમા ંઆવે છે ? ચદં્રકાતં બક્ષી 
377.  ‘સમય’, ‘મૌન’, ‘માધવ કયાયં નથી’કોની કૃશતઓ છે ? િહરન્સદ્ર દવે 

378.  ભપૂત વડોદહરયાનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ? ધ્ાગંધ્ા 
379.  ભપૂત વડોદહરયા કયા દૈશનતના તતં્રી તરીકે રહ્યા િતા ં? ફૂલછાબ અને સમભાવ 

380.  ૧૯૮૨થી ૧૯૮૫ સધુી ગજુરાત સરકારના માહિતી શનયામક તરીકે કોર્ રહ્યા િતા ં? ભપૂત વડોદહરયા 
381.  ‘પરખ’, ‘પે્રમ એક પજૂા, ‘અંતરના રૂપ’, ‘ઘરે બાહિરે’ કોની કૃશતઓ છે ? ભપૂત વડોદહરયા 
382.  મોિમ્મદ માકંડનુ ંજન્સમ ્થળ કયુ ંછે ? પાણળયાદ 

383.  1982મા ંમોિમ્મદ માકંડ કઈ અકાદમીના પ્રથમ અધ્યક્ષ પદે ્થાન પામ્યા િતા ?  ગજુરાત સાહિત્ય અકાદમી 
384.  ગજુરાતના પ્રથમ પ્રવાસ ગ્રથં ઈંગ્લેન્સડની મસુાફરીનુ ંવર્કન કોરે્ લખ્યો િતો ?  મહિપતરામ રૂપરામ શનલકંઠ  

385.  મહિપતરામ શનલકંઠે લખેલી પ્રથમ સામાજીક નવલકથાનુ ંનામ જર્ાવો.  સાસ ુવહુની લડાઇ  

386.  અમતૃ ઘાયલની સમગ્ર રચનાઓના સગં્રિનુ ંનામ જર્ાવો.  આઠોજામ ખમુારી  

387.  2001મા ંધ્વશન કાવ્ય સગં્રિ માટે જ્ઞાનપીઠ પરુ્કાર કોને મળ્યો િતો ?  રાજેન્સદ્ર િાિ  

388.  શપ્રયકાન્સત મણર્યાર કેવા શમજાજના કશવ તરીકે પ્રખ્યાત છે ?  રોમેન્સટીક  

389.  નટવરલાલ કુબેરદાસ પડંયાનુ ંતખલ્લસુ ?  ઉિનસ ્

390.  બાલાભાઈ વીરચદં દેસાઈનુ ંતખલ્લસુ ?  જય ણભખ્ખ ુ 

391.  ‘ભાગ્ય શનમાકર્’, ‘માદરે વતન’, ‘પે્રમનુ ંમહંદર’ વગેરે કોની કૃશતઓ છે ?  ઉિનસ ્

392.  પવૂકરાગ’, ‘અમતૃા’, ‘સિવાસ’, ‘અંતરવાસ’, ‘ઉપરવાસ’ વગેરે કોની કૃશતઓ છે ?  રઘવુીર ચૌધરી 
393.  રઘવુીર ચૌધરીને તેમની કઈ કૃશત માટે જ્ઞાનપીઠ મળેલ છે ?  અમતૃા  
394.  રઘવુીર ચૌધરીનુ ંઉપનામ અને જન્સમ્થળ જર્ાવો ?  લોકાયતસરૂી, બાપપુરુા 
395.  ‘શવનોદશવમિક’ નામનુ ંગજુરાતી ભાષાનુ ંિા્યનુ ંસૌ પ્રથમ ગભંીર પુ્ તક કોનુ ંછે ?  શવનોદ ભટ્ટ  

396.  ‘મરી જવાની મજા’કોની પ્રખ્યાત કૃશત છે ? લાલિકંર ઠાકર  

397.  ણગજુભાઈ બધેકા કયા નામે ઓળખાય છે ?  બાલકોની મછુાળી મા  

398.  ‘ક્ષર્ોના મિલેમા’ં, ‘ઈિાકદ ગઢ’ કોની કૃશતઓ છે ?  ણચન ુમોદી  

399.  ‘મીરા યાણજ્ઞકની ડાયરી’ કોની કૃશત છે ?  ણબિંદુ ભટ્ટ  

400.  હકિનશસિંિ ચાવડાનુ ંતખલ્લસુ ?  જજપ્સી  

401.  ‘કુમકુમ’, ‘સવકરી’, ‘ધરતીની પતુ્રી’, ‘અમાસના તારા’ કોની પ્રચણલત કૃશતઓ છે ?  જજપ્સી  

402.  બાલાિકંર કંથારીયા િેના શપતા તરીકે ઓળખાય છે ?  ગજુરાતી ગઝલ  

403.  ‘મારે પર્ એક ઘર િોય’ કોની કૃશત છે ?  વષક અડાલજા  

404.  ‘સાત પગલા આકાિમા’ં, ‘અગન શપપાસા’ કોની કૃશત છે ?  કંુડશનકા કાપડીયા 
405.  અિલ્યાથી એણલઝાબેથ કોની કૃશત છે ?  સરોજ પાઠક  

406.  ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા ‘કરર્ઘેલો’ ના લેખકનુ ંનામ જર્ાવો.  નદંિકંર તલુજાિકંર મિતેા  

407.  પ્રથમ ગજુરાતી રંગીન હફલ્મ, લીલડુી ધરતીના સર્જકનુ ંનામ જર્ાવો.   ચશુનલાલ મડીયા  

408.  અમદાવાદમા ંસૌ પ્રથમ ગજુરતી સાહિત્ય સભાની ્થાપના કોરે્ કરી િતી ? રર્જીતરામ મિતેા  

409.  ચદં્રકાન્સત બક્ષીનુ ંશત્રઅંકી નાટક કયુ ંછે ?  જ્યશુથકા  

410.  સપુ્રશસદ્ધ નાહટકા ‘કર્કસુદંરી’ના રચશયયા કોર્ છે ?  કશવ ણબલ્િર્  

411.  ભારત સરકાર દ્વારા શે્રષ્ઠ નાટયકારનો એવોડક સૌરાષ્રના કયા નાટયકારને મળ્યો છે ?  પ્રભદુાસ શત્રવેદી 
412.  ‘્કંદપરુાર્’ કયા ંરચાયુ ંિત ુ ં?  વડનગર  

413.  જયદેવ દ્વારા રચવામા ંઆવેલ ગીત ગોશવિંદનો ગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કોરે્ કયો િતો ?  કેિવ િષકદ ધ્રવુ (વનમાળી) 
414.  ગજુરાતમા ંઆધશુનક નતૃ્ય પ્રયોગોમા ંસગંીતને નતૃ્યની સમકક્ષ દરજ્જો કયા કલાકારે અપાવ્યો ?  અતલુ દેસાઇ  

415.  કયા િા્યલેખકને ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા પાચં વખત પાહરતોશષક મળ્યુ ંછે ?  શવનોદ ભટ્ટ  

416.  કશવ શપ્રયકાન્સત મણર્યારનો પરંપરાગત વ્યવસાય ?  ચડૂીઓ બનાવવાનો  

417.  પત્રકાર સાહિત્યકાર ઈશ્વર પેટલીકરની અખબારમા ંછપાતી કઈ કોલમ ખબૂ લોકશપ્રય બની િતી ?  લોકસાગરને તીરે તીરે 

418.  અમદાવાદનો ઈશતિાસ લખનાર પ્રથમ ઈશતિાસકાર કોર્ િતા ?  મગનલાલ વખતચદં િેઠ  
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419.  કળાના કે્ષતે્ર કચ્છી ઘરાનાની િરૂઆત કરનાર કોર્ િતો ?  રામશસિંિ માલમ  

420.  િા્ય લેખક તારક મિતેાએ કોને ગરુૂ માન્સયા છે ?  જ્યોશનન્સદ્ર દવે  

421.  પે્રમાનદેં 165 કડવાનુ ંકયુ ંસૌથી મોટુ આખ્યાન લખ્યુ ંછે ?  દિમ્કં્રધ  

422.  કશવ કાન્સતના કયા નાટકને રંગભશૂમ પર અનેકવાર ભજવવામા ંઆવ્યુ ંછે ?  જાણલમ ટુણલયા  

423.  મહિપતરામ નીલકંઠ સપંાહદત ભવાઈ સગં્રિની પ્રથમ આવશૃત્તમા ંકુલ કેટલા વેિોનો સમાવેિ થયો છે ?  15  

424.  મિપેતરામ નીલકંઠે કોનુ ંજીવન ચહરત્ર લખ્યુ ંછે ?  કરિનદાસ મળૂજી 

425.  “રણખયલ રૂડો રાજવી ભોજ સમોવડ ભપૂ” કાવ્યપકં્તત િામળે કોની માટે લખી િતી ?  રણખદાસ  

426.  કશવ ન્સિાનાલાલે મિાકાવ્યનો પ્રયોગ કઈ રચનામા ંકયો છે ?  કુરૂકે્ષત્ર  

427.  સનુ્સદરમ ્કાવ્ય_____ શવવેચનનો ઐશતિાશસક ગ્રથં ?  અવાકચીન કશવતા  

428.  ‘અખોવન’, ‘આપઘાત’ અને ‘અલ્લાબેલી’ જેવી સપુ્રશસદ્ધ નવલકથાઓના લેખક કોર્ છે ?  ગરુ્વતરંાય આચાયક  

429.  ‘લીલડુી ધરતી’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ?  ચશુનલાલ મહડયા  

430.  લાભિકંર ઠાકરનુ ંઉપનામ શુ ંછે ?  પનુવકસ ુઅને લઘરો 
431.  ‘સવ્યસાચી’ ઉપનામ ધરાવતા સાહિત્યકાર ?  ધીરૂભાઇ ઠાકર  

432.  ‘વળાકં’, ‘પગરવ’ અને ‘સતત’ એ કયા જાર્ીતા ગઝલકારના કાવ્ય સગં્રિ છે ?  આહદલ મનસરુી  

433.  ‘યગુવદંના’ કયા કશવનો કાવ્યસગં્રિ છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

434.  ‘્મરર્યાત્રા’ કોની આત્મકથા છે ?  કાકાસાિબે કાલેલકર  

435.  “કલાએ અનકુરર્ નથી, સર્જન છે” આ શવધાન કયા સાહિત્યકારનુ ંછે ?  રામનારાયાર્ શવ.પાઠક 

436.  કશવ કલાપીના જીવન પર આધાહરત હફલ્મ કોરે્ બનાવી િતી ?  મનિર રસકપરૂ  

437.  કશવતાને છંડોના બધંનમાથંી મતુત કરવા ન્સિનાલાલે કઈ નવી િૈલીનુ ંસર્જન કયુું ?  ડોલન િૈલી  

438.  ગોવધકનરામનો એકમાત્ર કાવ્ય સગં્રિ કયો છે ?  ્નેિમદુ્રા 
439.  પોતાની કારહકદીની િરૂઆતના ગાળામા ંસરુશસિંિજી તખ્તશસિંિ ગોહિલ (કલાપી) કયા ઉપનામથી 

કાવ્યસર્જન કરતા િતા ?    

મધકુર  

440.  િામળની ‘સડૂાબિોતેરી’મા ંકેટલી નાનકડી પદ્યવાતાકઓ સમાયેલી છે ?  72  

441.  આનસંિકંર ધ્રવુ અમદાવાદની ગજુરાત કોલેજમા ંકયા શવષયના અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવતા િતા ?  સં્ કૃત  

442.  ‘સ્ત ુસાહિત્ય’ના ્થાપક કોર્ િતા ?  ણભક્ષ ુઅખડંાનદં  

443.  નહડયાદમા ં‘િહરઓમ આશ્રમ’ િરૂ કરનાર કોર્ િતા ?  પજૂ્યશ્રી મોટા  

444.  કશવ અખો અમદાવાદમા ંયા ંરિેતા િતા ?  દેસાઇની પોળ ખાહડયા  

445.  ગજુરાતી ભાષાનુ ંપ્રથમ બાળપાણક્ષક કયુ ંિત ુ ં?  ગાડંીવ  

446.  ‘આંધળી માનો કાગળ’ કૃશતના લેખક કોર્ િતા ?  ઇન્સદુલાલ ગાધંી  

447.  “જ્યા ંજ્યા ંવસે ગજુરાતી, ત્યા ંત્યા ંસદાકાળ ગજુરાત’ આ પ્રશસદ્ધ કાવ્ય કોરે્ રચ્યુ ંછે ?  અરદેિર ખબરદાર  

448.  ‘્વગકની શનસરર્ી’ કોની કૃશત છે ?  કશવ પે્રમાનદં  

449.  “મને એ જોઈને િસવુ ંિજારો વાર આવે છે, પ્રભ ુ! તારા બનાવેલા આજે તને બનાવે છે !” આ પકં્તત કયા 
ગઝલકારની છે ?  

િરજી લવજી દામાર્ી (િાયદા)  

450.  ભતત કવશયત્રી મીરા ંકઈ સાલમા ંગજુરાતના દ્વારકામા ંઆવીને વ્યા િતા ?  ઇ.સ. 1537  

451.  મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યનો પિલેો રાસ કયો ગર્ાઅ છે ?  ભરતેશ્વર બાહુબણલરાસ  

452.  “જેને રામ રાખે, તેને કોર્ ચાખે” આ પદ કોરે્ રચ્યુ ંછે ?  કશવ ધીરો 
453.  ગજુરાતી કશવતામા ં‘ખડંકાવ્ય’નો શભુારંભ કોરે્ કયો િતો ?  કશવ કાન્સત  

454.  “શનિાન ચકૂ માફ, નહિિં માફ નીચ ુશનિાન” કોનુ ંશવધાન છે ?  બળવતંરાય ઠાકોર  

455.  હિન્સદુ વેદ ધમક પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ?  આનદંિકંર ધ્રવુ  

456.  “ભલુ ંથયુ ંભાગંી જજંાળ, સખેુ ભજીસ ુશ્રી ગોપાળ” આ ઉક્તત કયા ભતત કશવની છે ?  નરશસિંિ મિતેા  

457.  ભારતમા ંવનમિોત્સવ દ્વારા વકૃ્ષારોપર્નો શવચાર કયા ગજુરાતી સાહિત્યકારની ભેટ છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી  

458.  ગજુરાતમા ંકાશતિકીપનૂમનો સૌથી મોટો મેળો કયા ંભરાય છે ?  સોમનાથ  

459.  સાધ ુબાવાના મેળા તરીકે કયો મેળો કયા ્થળે ભરાય છે ?   શિવરાશત્રનો મેળો, ગીરનારમા ં 

460.  ગજુરાતી લોકસાહિત્યના ફેલાવા માટે કઈ કોમનો મિત્વનો ફાળો છે ?  ભાટચારર્  
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461.  ગજુરાતી ભાષા કઈ ભાષા ઉપરથી ઉતરી આવી છે ?  સં્ કૃત  

462.  ગજુરાતી ભાષાના જાગતૃ ચોકીદાર તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  નરશસિંિરાવ હદવેટીયા  

463.  નરશસિંિ મિતેાએ કોના પર હ ૂંડી લખી િતી ?  િામળિા િેઠ  

464.  પે્રમાનદંના નળાખ્યાનમા ંઆવતો નળ કયા દેિનો રાજા છે ?  નૈષધ  

465.  શિક્ષાપત્રીની રચના કોરે્ કરી િતી ?  સિજાનદં ્વામીએ  

466.  ગજુરાતી બાળસહિત્યના અમરપાત્રો ‘શમયા ંફુસકી’ અને ‘તભા ભટ્ટ’ના સર્જકનુ ંનામ આપો.  જીવરામ જોષી  

467.  સતં પશુનત મિારાજની ગ્રથંશે્રર્ીનુ ંનામ શુ ંછે ?  જ્ઞાન ગગંોત્રી  

468.  પજૂ્ય શ્રી મોટાનુ ંમળૂ નામ શુ ંછે ?  ચનુીલાલ આિારામ ભાવસાર  

469.  તાના અને રીરી કયા ભતત કશવ સાથે લોિીનો સબંધં ધરાવે છે ?  કશવ નરશસિંિ મિતેા (દોહિત્રી)  

470.  “શસિંિને િસ્ત્ર િા ! વીરને મતૃ્ય ુિા!” પકં્તતના કશવ કોન િતા ?  ન્સિાનાલાલ  

471.  સપુ્રશસદ્ધ સાહિત્યકાર રમર્લાલ નીલકંઠે ગજુરાતના નામ પરથી કઈ રાષ્રીય સં્ થા ્થાપી િતી ?  ગજુરાત સભા  

472.  ગજુરાતી સાહિત્યના શવશિષ્ટ કલા્વરૂપ ‘આખ્યાન’ને કયા મિાકશવએ ઘાટ આપ્યો ?  કશવ પે્રમાનદં  

473.  રશવિકંર મિારાજનુ ંમખુ્ય સતુ્ર કયુ ંિત ુ ં?  ઘસાઇને ઉજળા થઇએ  

474.  ‘day to Day Gandhi’ ડાયરી લખનાર કોર્ િતા ?  મિાદેવાભાઇ દેસાઇ  

475.  મિાદેવાભાઇ દેસાઇનુ ંજીવનચહરત્ર કોરે્ લખ્યુ ં? કયા નામે ?    નારાયર્ભાઈ દેસાઈ, અક્ગ્નકંુડમા ં
ઉગેલ ુગલુાબ  

476.  મોઢેરા નતૃ્ય મિોત્સવનુ ંઆયોજન દર વષે કયા માસમા ંથાય છે ?  જાન્સયઆુરી  

477.  અમદાવાદમા ંઆવેલી કઈ સં્ થામા ંસૌથી વધ ુસખં્યામા ંજૈન ધમકની દુલકભ િ્તપે્રતો સચવાયેલી છે ?  એલ.ડી.ઇન્સડોલોજી  

478.  ભવાઈના આદ્યશપતા અસાઈત ઠાકર કઈ સદીમા ંથઈ ગયા ?  15મી સદીમા ં 

479.  ભટ્ટ વલ્લભ મેવાડાની પદ રચનાઓ કયા નામે જાર્ીતી છે ?  િક્તતની ભક્તત  

480.  કશવ ભાલરે્ ‘નળાખ્યાન’ની રચના કયા સં્ કૃત ગ્રથંોને આધારે કરી િતી ?  નૈષશધય ચહરત અને નલચપં ૂ 

481.  સપુ્રશસદ્ધ મધ્યયગુની કશવ ભાલરે્ મિાકશવ બાર્ભટ્ટ ચહરત કયા સં્ કૃત ગ્રથંનુ ંગદ્ય રૂપાતંરર્ કયુું િત ુ ં?  કાદંબરી  

482.  ભતત કશવ નરશસિંિ મિતેાએ સદુામાચહરત્રના પદો કયા સં્ કૃત ગ્રથંને આધારે રચ્યા િતા ?  શ્રીમદ્ ભાગવત  

483.  કશવ નમકદે કય સામાશયક દ્વારા સમાજ સધુારાની દાડંી પીટી િતી ?  ડાહંડયો  

484.  કશવ દયારામને ગરુૂ ઈચ્છારામ ભટ્ટ ેકયો મતં્ર આપ્યો િતો ?  શ્રી કૃષ્ર્ : િરર્ ંમમ  

485.  ગજુરાતની સૌપ્રથમ પ્રાદેશિક મકૂ હફલ્મ કઈ િતી ?  ભતત શવદૂર  

486.  કાિીનો દીકરો હફલ્મમા ંપ્રથમવાર અને છેલ્લીવર કયા જાર્ીતા સગંીતકારે સગંીત આપ્યુ ંિત ુ ં?  કે્ષમભુાઇ હદવેટીયા  

487.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંભવાઈ સગં્રિ નામનો ગ્રથં કોરે્ સપંાહદત કયો છે ?  મહિપતરામ નીલકંઠે  

488.  મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમા ંકયા કબીરપથંી સતં પોતાને િહરની દાસી તરીક ઓળખાવે છે ?  દાસી જીવર્  

489.  ગજુરાતી સાહિત્યના કયા કશવ જન્સમથી અંધ િતા ?  કશવ પ્રીતમ  

490.  “આનદં મગંળ કરંુ આરતી” ના સર્જક ?  કશવ પ્રીતમ  

491.  ગજુરાતી ભાષા માટે સૌ પ્રથમ ‘ગરુ્જર ભાષા’ એવો િબ્દ પ્રયોગ કરનાર કોર્ િત ુ ં?  કશવ ભાલર્  

492.  “મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાક મિાકાળી રે” આ ગરબો લખનાર?  િામળ  

493.  મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના કયા કશવ શનરક્ષર િતા ?  ભોજા ભગત  

494.  કશવ નાકરનુ ંવતન કયુ ંિત ુ ં?  વડોદરા  

495.  ગજુરાતી કશવતા સાહિત્યમા ં‘મિાકશવ’ કે ‘કશવ સમ્રાટ’ તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  કશવ ન્સિાનાલાલ  

496.  ગજુરાતીમા ંઅક્્મતા િબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોરે્ કયો િતો ?  કનૈયાલાલ મનુિી  

497.  રશવન્સદ્રનાથ ટાગોરના ‘ગીતાજંલી’ કાવ્યસગં્રિનો ગજુરાતી અનવુાદ કોરે્ કયો છે ? નગીનદાસ પારેખ  

498.  ગાધંીજીને શપ્રય “કાચબા-કાચબી”ના ભજનના રચશયતા ?  કશવ ભોજા ભગત  

499.  કયા મિારાષ્રીયન કશવએ ગજુરાતી સાહિત્યમા ંનોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે ?  બાપ ુસાિબે ગાયકવાડ  

500.  જ્ઞાનપીઠ પાહરતોશષક શવજેતા પન્સન્નાલાલ પટેલનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  માડંલી  

501.  ભવાઈના આદ્યશપતા અસાઈત ઠાકર નાત બિાર મકૂાયા બાદ કયા ંઆવીને વ્યા િતા ?  ઊંઝા  

502.  અસાઈત ઠાકર ઉંજામા ંઆવ્યા પછી કઈ જ્ઞાશતએ ઓળખાવા લાગ્યા ?  તરગાળા  

503.  ્વાશમનારાયર્ સપં્રદાયના કયા સતેં દરરોજ કાવ્ય રચવાનો શનયમ રાખ્યો િતો ?  બ્રહ્માનદં ્વામી  
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504.  ગજુરાતના કબીરપથંી સતં મોરાર સાિબે યાનંા રાજકંુવર િતા ?  થરાદ  

505.  ઈડરના રાજા રર્મલ્લના ંજીવન પર આધાહરત કઈ કૃશત રચાઈ છે ?  રર્મલ્લ છંદ  

506.  “બ્રહ્મ સત્ય, જગત શમથ્યા” આ કૈવલાદ્વૈતના શસદ્ધાતંનુ ંપ્રશતપાદન કરનાર કશવ કોર્ છે ?  જ્ઞાની કશવ અખો  

507.  ભવાઈમા ંસામાન્સય રીતે નટોની સખં્યા કેટલી િોય છે ?  21  

508.  રશવન્સદ્રનાથે ટાગોરે આનદંિકંર ધ્રવુને કયુ ંણબરૂદ આપ્યુ ંિત ુ ં?  ઉત્તમ વ્યવિારજ્ઞ  

509.  ભવાઈમા ંસૌથી પિલેા કોનો વેિ ભજવાય છે ?  ગર્પશત  

510.  “દેિાણભમાન િત ુપાિેર, શવદ્યા ભર્તા વધ્ય ુિેર...”  અખો  

511.  “દેિાણભમાન િત ુ ંપાિેર શવદ્યા ભર્તા વધ્યુ ંિેર...”  અખો  

512.  “ન હિિંદંુ નીકળ્યા ન મસુલમાન નીકળ્યા...”  અમતૃ ઘાયલ  

513.  “ગરુ્વતંી ગજુરાત અમારી ગરુ્વતંી ગજુરાત.”  અરદેિર ખબરદાર  

514.  “જ્યા ંજ્યા ંવસે એક ગજુરાતી ત્યા ંત્યા ંસદાકાળ ગજુરાત...”  અરદેિર ખબરદાર  

515.  “જ્યા ંજ્યા ંગજુરાતી બોલાતી ત્યા ંત્યા ંગરુ્જરી મિોલાત...”  અરદેિર ખબરદાર  

516.  “જ્યારે પ્રર્યની જગમા ંિરૂઆત થઈ િિે.”  આહદલ મનસરુી  

517.  “ધન્સય ભશૂમ ગજુરાત ધન્સય િ ેણગરા ગજુરાતી.”  ઉમાિકંર જોષી  

518.  “શવિાળ જગ શવ્તારે નથી એક જ માનવી...”  ઉમાિકંર જોષી  

519.  “ભોશમયા શવના મારે ભમવાતા ડંુગરા...”  ઉમાિકંર જોષી  

520.  “મળતા મળી ગઈ મોંઘેરી ગજુરાત, ગજુરાત મોરી મોરી રે...”  ઉમાિકંર જોષી  

521.  “વ્યક્તત મટીને બનુ ંશવશ્વમાનવી, માથે ધરંુ ધળૂ વસુધંરાની...”  ઉમાિકંર જોષી  

522.  “ભોખ્યા જનની જઠરાક્ગ્ન જાગિે, ખડેંરની ભ્મ કર્ી ન લાગિે...”  ઉમાિકંર જોષી  

523.  “જીવન અંજલી થાજો મારૂ જીવન અંજલી થાજો...”  કરસનદાસ મારે્ક  

524.  “મને એ સમજાતુ ંનથી કે આવુ ંિાને થાય છે.....”  કરસનદાસ મારે્ક  

525.  “છે ગરીબોના કુબામા ંતેલ ટીપુયં દોિયલુ.ં..”  કરસનદાસ મારે્ક  

526.  “દેવડીએ દંડ પામે ચોર મડૂી જારના...”  કરસનદાસ મારે્ક  

527.  “ચળકાટ તારો એ જ પર્ ત ુ ંજ ખનુની તલવાર છે....” કલાપી  

528.  “જે પોષત ુતે મારત ુ ંએવો ક્રમ હદિે કુદરતી...”  કલાપી  

529.  “જ્યા ંજ્યા ંનજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યા ંઆપની...”  કલાપી  

530.  “ન ધરા સધુી ન ગગન સધુી નહિિં ઉિાશતના પતન સધુી...”  ગની દિીવાલા  

531.  “િોધતો િતો ફુલ ને ફોરમ િોધતી િતી મને...”  ચદં્રકાન્સત િેઠ  

532.  “ખોબો ભરીને અમે એટલુ ંિ્યા, કે કુવો ભરીને અમે રોઈ પડયા...”  જગદીિ જોષી  

533.  “શ્રદ્ધાનો િોય શવષય તો પરુાવની િી જરૂર ?”  જલન માતરી  

534.  “વ્રજ વિાલ ુરે ગોકુલ નહિિં આવુ.ં..”  દયારામ  

535.  “પગ મને ધોવા દો રઘરુાય...”   દુલા ભાયા કાગ    

536.  “તરર્ા ઓથે ડંુગર રે, ડંુગર કોઈ દેખે નહિિં...”  ધીરો  

537.  “ભતૂળ ભક્તત પદારથ મોટંુ બ્રહ્મલોકમા ંનાિીં રે....”  નરશસિંિ મિતેા  

538.  “વૈષ્ર્વજનતો તેને કિીએ જે પીડ પરાઈ જારે્ રે....”  નરશસિંિ મિતેા  

539.  “મગંલ મહંદર ખોલો દયામય...” નરશસિંિરાવ હદવેટીયા  

540.  “જય જય ગરબી ગજુરાત, દીપે અરૂર્ પ્રભાત.”  નમકદ  

541.  “સૌ ચલો જીતવા જગં, બ્યગુલો વાગે, યા િોમ કરીને પડો, ફતેિ છે આગે...”  નમકદ 

542.  “હું તો બસ ફરવા આવ્યો છં હું કયુ ંએકે કામ તમારૂ કે મારંૂ...”  શનરંજન ભગત  

543.  “અસત્યો માિંથેી પ્રભ ુપરમ સત્યે ત ુ ંલઈ જા...”  ન્સિાનાલાલ  

544.  “ધન્સય િો! ધન્સય જ પણુ્ય પ્રદેિ! અમારો ગણુર્યલ ગરુ્જર દેિ...”  ન્સિાનાલાલ  

545.  “માનવી ભ ૂડંો નથી ભખૂ ભ ૂડેં છે....”  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

546.  “મનના મોરલા મનમા ંજ રમાડવા અને મનખો પરુો કરવો...”  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

547.  “વાિ રે માનવી, તારૂ િૈયુ ં! એક પા લોિીના કોગળા ને...”  પન્સન્નાલાલ પટેલ  
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548.  “ભલૂો ભલે બીજુ બધ,ુ મા-ંબાપને ભલૂિો નહિિં...”  પશુનત મિારાજ  

549.  “આ નભ ઝૂક્યુ ંતે કાનજીને ચાદંની તે રાધા રે...”  શપ્રયકાતં મણર્યાર  

550.  ‘િહરનો મારગ છે શરૂાની નહિિં કાયરનુ ંકમ જોને...”  પ્રીતમ  

551.  “જનની ની જોડ સખી નિીં જડે રે લોલ...”  બોટાદકર  

552.  “જીવને શ્વાસ તાર્ી સગાઈ ઘરમા ંઘડી ન રાખે ભાઈ...”  ભોજો ભગત  

553.  “અમે રે સકંુુ રે રૂનુ ંપમુડંુ, તમે અત્તર રંગીલા રસદાર....”  મકરંદ દવે  

554.  “કોક હદન ઈદ અને કોક હદન રોજ...”  મકરંદ દવે  

555.  “ગમતુ ંમળે તો અલ્યા ગુજંે ન ભરીએ, ગમતાનો કરીએ ગલુાલ...”  મકરંદ દવે  

556.  “ઊંબરે ઉભી સાભંળંુ રે બોલ વાલમના...”  મણર્લાલ દેસાઇ  

557.  “કંઈ લાખો શનરાિાઓમા ંઅમર આિા છપાઈ છે....”  મણર્લાલ ન. હદ્રવેદી  

558.  “રામ રાખે તેમ રિીએ, ઓધવજી રામ...”-   મીરાબાઇં 

559.  “જુનુ ંતો થય ુરે દેવળ જુનુ ંતો થયુ.ં..”   મીરાબંાઇ  

560.  “આ મન પાચંમના મેળામા ંસહુ જાત લઈને આવ્યા છે...”  રમેિ પારેખ  

561.  “કેવહડયાનો કાટંો અમને વન વગડામા ંવાગ્યો રે...”  રાજેન્સદ્ર િાિ  

562.  “ઈંધર્ા ંવીર્વા ગૈતી મોરી િૈયર...”  રાજેન્સદ્ર િાિ  

563.  “આપર્ા ઘડવૈયા બાધંવ આપરે્...”  રાજેન્સદ્ર િાિ  

564.  “ભાઈ રે આપર્ા દુ:ખનુ ંકેટલ ુજોર ? નાની એવી જાતક વાત...”  રાજેન્સદ્ર િાિ  

565.  “મારી આંખે કંકુના સરુજ આથમ્યા...”  રાવજી પટેલ  

566.  “તારી આંખનો અફીર્ી, તારા બોલનો બધંાર્ી...”  વેર્ીભાઇ પરુોહિત  

567.  “મને આ જોઈને િસવુ ંિજારોવાર આવે છે, પ્રભ ુતારા બનાવેલા તને બનાવે છે...”  િયદા  

568.  “અમને નાખંીદો, જજિંદગીની આગમા,ં આગને પર્ ફેરવીશુ ંબાગમા.ં..”  િેખાદમ આબવુાલા  

569.  “જગની સહુ કડીઓમા ં્નેિી સવકથી વડી...”  સનુ્સદરમ ્ 

570.  “હું માનવી માનવ થાઉં તોય ઘણુ.ં..”  સુદંરમ ્ 

571.  “િર્ોના પાપીને દ્વદ્વગરુ્ બનિે પાપ જગના ંલડો પાપો સામે...”  સુદંરમ ્
572.  “પાન લીલુ ંજોયુ ંને તમે યાદ આવ્યા...”  િહરન્સદ્ર દવે  

573.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીને રર્જજતરામ સવુર્ક ચદં્રક યારે મળ્યો િતો ? 1928મા ં 

574.  રમર્લાલ સોનીને રર્જજતરામ સવુર્કચદં્રક યારે અપકર્ કરવામા ંઆવ્યો ?  1996મા ં 

575.  ‘કન્સયા શવદાય’ ગીતના કશવ કોર્ છે ?  અશનલ જોષી  

576.  ‘કદાચ’, ‘બરફના પખંી’ અને ‘ઓરા ંઆવો તો વાત કરીએ’ આ કાવ્યસગં્રિો કોના છે ?  અશનલ જોષી  

577.  નાથાલાલ ભાર્જી દવેનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  અમરેલી જજલ્લાના ભવુા ગામમા ં 

578.  કશવ દુલા ભાયા કાગ કયાનંા વતની િતા ?  અમરેલી જજલ્લાના મજાદર ગામના  

579.  રશતલાલ બોરીસાગર યાનંા વતની િતા ?  અમરેલી જજલ્લાના સાવરકંુડકલાના  

580.  ‘સૌંદયકની નદી નમકદા’ અને ‘પહરક્રમા નમકદમૈયાની’ આ જાર્ીતી રચનાઓ કોની છે ?  અમતૃલાલ વેગડ  

581.  રમર્લાલ સોનીનો જન્સમ યા ંથયો િતો ? અરવલ્લી જજલ્લાના કોકાપરુ  
ગામમા ં 

582.  ‘આપરે્’ આ ગીતની રકના કોરે્ કરી ?  અશસત બચુ  

583.  ‘સત્યના પ્રયોગો’ નો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે ?  આત્મકથા ખડં  

584.  ઉમાિકંર જોષીને યારે જ્ઞાનપીઠ પરુ્કારથી નવાજવામા ંઆવ્યા િતા ?  ઇ.સ. 1968મા ં 

585.  ્વામી આનદેં કયા િીષકકથી લેખમાળા લખીને ગજુરાતી લેખન િરૂ કયુું િત ુ ં?  ઇશનુુ ંબણલદાન  

586.  ‘જનમટીપ’માથંી લેવામા ંઆવેલી ‘સાઢં નાઠયો’ના લેખક કોર્ છે?  ઇશ્વર પેટલીકર  

587.  ‘ભવસાગર’ અને ‘મારી િૈયાસગડી’ આ જાર્ીતી નવલકથાના લેખક કોર્ છે ?  ઇશ્વર પેટલીકર  

588.  ઈશ્વર પેટલીકરનુ ંમળૂનામ શુ ંિત ુ ં?  ઇશ્વર મોતીભાઇ પેટલી  

589.  મિાત્મા ગાધંી કયા કયા શવચારપત્રોના તતં્રી િતા ?  ઈસ્ન્સડયન ઓશપયન, યિં ઇસ્ન્સડયા, 
નવજીવન અને િહરજન બધં.ુ   
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590.  ‘મળતા મળી ગઈ મોંઘેરી ગજુરાત, ગજુરાત મોરી મોરી રે...’ આ પ્રખ્યાત કાવ્યના સર્જક કોર્ છે ?   ઉમાિકંર જોષી  

591.  ‘ગગંોત્રી’ અને ‘શનિીથ’ જાર્ીતા કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  ઉમાિકંર જોષી  

592.  ‘પ્રાચીન’, ‘મિાપ્ર્થાન’, ‘અણભજ્ઞા’, ‘સપ્તપદી’ વગેરે કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  ઉમાિકંર જોષી  

593.  ‘શ્રાવર્ી મેળો’ અને ‘શવસામો’ જેવા વાતાક સગં્રિો કોરે્ આપ્યા છે ?  ઉમાિકંર જોષી  

594.  ‘સાપના ભારા’ અને ‘િવેલી’ જેવા અંકાકી સગં્રિોના લેખક કોર્ છે ?  ઉમાિકંર જોષી 
595.  ‘ગોસ્ષ્ઠ’ અને ‘ઉઘાડી બારી’ શનબધં સગં્રિોના લેખક કોર્ છે ?   ઉમાિકંર જોષી  

596.  ગાધંીકથાના લેખક કોર્ છે ?  ઉમાિકંર જોષી 
597.  ‘શવિાળ જગશવ્તારે...’આ ઊશમિગીતના લેખક કોર્ છે ?  ઉમાિકંર જોષી  

598.  પ્રખ્યા કૃશત ‘વળાવી બા આવી’ના લેખક કોર્ છે ?  ઉિનસ ્

599.  ‘પ્રસનુ’ અને ‘નેપથ્યે’ અને ‘આદ્રા’ આ કાવ્યસગં્રિો કોના છે ?  ઉિનસ ્

600.  ‘તરૃ્નો ગ્રિ’ અને ‘્પદં અને છંદ’ આ કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  ઉિનસ ્

601.  થાકો નહિિં, િારો નહિિં, થોભો નહિિં મઝધારમા,ં આ જાર્ીતી પકં્તત કોની છે ?  ઉષા ઉપાધ્યાય  

602.  િૌયકગીત ‘અમે બાધંવો સરદારના’આ કાવ્યના રચશયતા કોર્ છે ?  ઉષા ઉપાધ્યાય.  

603.  નવલકથા ‘કીશતિદેવનો મુજંાલ સાથે મેળાપ’ રચના કોની છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી  

604.  ‘પાટર્ની પ્રભતુા’ કોની કૃશત છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી  

605.  ‘ગજુરાતનો નાથ’ અને ‘રાજાશધરાજ’ નવલકથા કોની છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી 
606.  ‘જય સોમનાથ’ના લેખક કોર્ છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી  

607.  ‘વેરની વસલુાત’ અને ્વપ્નદ્રષ્ટા’ના લેખક કોર્ છે ?  કનૈયાલાલ મનુિી 
608.  સાિસકથાનુ ંશનરૂપર્ કરતી ‘માત ૃિદય’ના લેખક કોર્ છે ?  કનૈયાલાલ રામાનજુ  

609.  ‘સાવજનુ ંઅપમાન’, ‘રીંછ દરબારમા ંઅણગયાર રાતો’ અને ‘અપગં તનમા ંપર્ મનમા ંનહિ’ આ જાર્ીઆ 
પુ્ તકો કોના છે ?  

કનૈયાલાલ રામાનજુ  

610.  ‘જ્યોશતધામ’ કાવ્યના લેખક કોર્ છે ?  કરસનદાસ મારે્ક   

611.  ‘પજૂ્ય મોટા’ના લેખક કોન છે ?  કલ્પેિ પટેલ  

612.  ‘વાડ’ અને ‘મલાજો’ આ જાર્ીતા વાતાક સગં્રિો કોના છે ?  કલ્પેિ પટેલ  

613.  ‘મિારથી કર્ક’, ‘શવકર્ક’ અને ‘ઘરવડો’ જેવી નવલકથાઓના સર્જક કોર્ છે ?  કલ્પેિ પટેલ  

614.  ‘જીવન ચહરત્ર’, ‘મામાનુ ંઘર’ કૃશત કોની છે ?  કલ્પેિ પટેલ 

615.  ખડંકાવ્ય ‘ગ્રામમાતા’ના સર્જક કોર્ છે ?  કશવ કલાપી  

616.  જાર્ીતો પ્રવાસ સગં્રિ ‘કાશ્ક્મીરનો પ્રવાસ’ના લેખક કોન છે ?  કશવ કલાપી  

617.  ખ્યાતનામ કૃશત ‘શમથ્યાણભમાન’કોની છે ?  કશવ દલપતરામ  

618.  ગજુરાતના કયા લોકસાહિત્યકાર ‘ભગત બાપ’ુ તરીકે ઓળખાય છે ?  કશવ દુલા ભાયા કાગ  

619.  ‘મિરેામર્ના મોતી’, ‘સોિાગર્’ તેમજ ‘પાનેતર’ આ બાળકાવ્યોની રચના કોરે્ કરી િતી ?  કશવ ન્સિાનાલાલ  

620.  પ્રખ્યાત પકં્તત કોની છે ? ‘મારા કેરચટ ભીના કંથ દો, શસિંધાયો જી રર્વાટ’  કશવ ન્સિાનાલાલ  

621.  ‘મીઠા ંમધનેુ મીઠા મેહુલા રેલોલ, એથી મીઠી તે મોરી માત રે’. આ સપુ્રશસદ્ધ પકં્તત કોની છે ?  કશવ બોટાદકર  

622.  ‘જતની’ કાવ્યની રચના કોરે્ કરી ?  કશવ બોટાદકર  

623.  ‘રાસતરંણગર્ી’, ‘કલ્લોણલની’ આ જાર્ીતા કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  કશવ બોટાદકર  

624.  ‘સ્ત્રોતક્્વની’, ‘શનઝકહરર્ી’ અને ‘િૈવણલની’ આ પ્રશસદ્ધ કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  કશવ બોટાદકર  

625.  કયા કશવ સૌંદયકદિી કશવ તરીકે ઓળખાય છે ?  કશવ બોટાદકર  

626.  ઉમાિકંર જોષીને તેમના કયા સર્જન માટે સાહિત્ય અકાદમીનો પરુ્કાર મળ્યો િતો ?  કશવની શ્રદ્ધા  

627.  મનબેુન ગાધંીનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  કંચાચી 
628.  ‘જીવનનો આનદં’ અને ‘રખડવાનો આનદં’ના લેખક કોર્ છે ?  કાકસાિબે કાલેલકર  

629.  ‘્મરર્યાત્રા’ કોની આત્મકથા છે ?  કાકસાિબે કાલેલકર 

630.  કશવ દુલા ભાયા કાગન લખનનો સગં્રિ કય નામે પ્રશસદ્ધ છે ?  કાગવાર્ી  

631.  મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટનુ ંતખલ્લસુ કયુ ંછે ?  કાન્સત  

632.  ‘હિમખડં’ અને ‘મગંલ-અમગંલ’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ?  હકિોર અંધાહરયા  
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633.  લઘનુવલ ‘વલયની અવકાિી સફર’ નામનો શવજ્ઞાનકથાના સર્જક કોન છે ?  હકિોર અંધાહરયો  

634.  ‘વીરવાડા’ અને ‘અરવલ્લી’ નવલકથાની રચના કોરે્ કરી ?  હકિોરશસિંિ સોલકંી  

635.  કાવ્ય ્વરૂપ ‘િાઈન્સકા’ જેવો પ્રકાર કોરે્ ખેડયો િતો ?  હકિોરશસિંિ સોલકંી 
636.  ‘તમન્સન્ના’ નામનુ ંમાશસક કોના દ્વારા ચલાવવામા ંઆવતુ ંિત ુ ં?  કુતબુ આઝાદ  

637.  કુટંુબકથા સં્ કારની શ્રીમતંાઈના લેખક કોર્ છે ?  કુન્સદશનકા કાપહડયા  

638.  ‘પે્રમના આંસ’ુ અને ‘કાગળની િોળી’ આ પ્રખ્યાત વાતાક સગં્રિોના લેખક કોર્ છે ?  કુન્સદશનકા કાપહડયા 
639.  નવલકથા ‘સાત પગલા’ંના લેણખકા કોર્ છે ?  કુન્સદશનકા કાપહડયા 
640.  પ્રખ્યાત પ્રાથકના સગં્રિ ‘પરમ સમીપે’ના લેખક કોર્ છે ?  કુન્સદશનકા કાપહડયા  

641.  ધીરૂભાઈ પરીખ કયા જાર્ીતા સામાશયકોના તતં્રી િતા ?  કુમાર અને કશવલોક  

642.  પ્રસગં કથા ‘અપગંના ઓજસ’ના લેખક કોર્ છે ?  કુમારપાળ દેસાઇ  

643.  રાજેન્સદ્ર િાિનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ખેડા જજલ્લાના કપડવજંમા ં 

644.  જલન માતરીનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ખેડા જજલ્લાના માતરમા ં 

645.  ‘િરૂઆત કરીએ’ આનો સાહિત્ય પ્રકાર જર્ાવો.  ગઝલ  

646.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીને ‘રાષ્રીય િાયર’નુ ંણબરૂદ કોરે્ આપ્યુ ંિત ુ ં?  ગાધંીજી  

647.  ગાધંીજીના લખાર્ોની ગ્રથંશે્રર્ી કયા નામે પ્રગટ થઈ છે ?  ગાધંીજીનો અક્ષરદેિ  

648.  રઘવુીર દલશસિંિ ચૌધરીનો જન્સમ કયા ંથતો િતો ?  ગાધંીનગર જજલ્લાના બાપપુરુા 
ગામમા ં  

649.  ‘રાવર્નુ ંશમથ્યાણભમાન’ આ કથા કાવ્યના સર્જક કોર્ છે ?   ણગરધરદાસ  

650.  ‘ણબલ્લો હટલ્લો ટચ’ આત્મકથા કોની છે ?  ગરુ્વતં િાિ  

651.  એકાકંી ‘ઈશતિાસનુ ંએક પાનુ’ં કોની રચના છે ?  ગલુાબદાસ બ્રોકર  

652.  ‘ધ્મસરે’ અને ‘મનતા ભતૂ’ આ નાટય સગં્રિો કોના છે ?  ગલુાબદાસ બ્રોકર  

653.  ગૌરીિકંર જોષીનુ ંજન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ગોંડલના વીરપરુમા ં 

654.  ‘ભીખ’ુ આ પખ્યાત રચના કોની છે ?  ગૌરીિકંર ગોવધકનરામ જોષી  

655.  ‘પો્ટ ઓહફસ’, ‘ભૈયાદાદા’, ‘રજપતૂાર્ી’, ‘એક ટૂંકી મસુાફરી’, ‘જીવનનુ ંપ્રભાત’, ‘પથૃ્વી આને ્વગક’, 
‘િદયપલટો’. ‘આત્માના આંસ’ુ આ પ્રખ્યાત ટૂંકી વાતાકઓ કોની છે ?  

ગૌરીિકંર જોષી  

656.  પ્રશસદ્ધ બોધ કથા ‘જુમો ણભ્તી’ એ કોની કલમનુ ંસર્જન છે ?  ગૌરીિકંર જોષી. ‘ધમૂકેત’ુ  

657.  કનૈયાલાલ મનુિીનુ ંઉપનામ શુ ંિત ુ ં?  ઘનશ્ક્યામ  

658.  ચદં્રકાન્સત િેઠની કઈ કૃશતને સાહિત્ય અકાદમી હદલ્િીનો પરુ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે ?  ઘળૂમાનંી પગલીઓ  

659.  ‘બાનો ભખ’ુ આત્મકથાના લેખક કોર્ છે ?  ચદં્રકાન્સત પડંયા  

660.  પદ્ય ‘સોના જેવી સવાર’ના કશવ કોઅન છે ?  ચદં્રકાન્સત િેઠ  

661.  ‘બાધં ગઠહરયા’ અને ‘છોડ ગઠહરયા’ આ જાર્ીતા પ્રવાસ શવષયક લેખોના સગં્રિોના લેખક કોર્ છે ?  ચદં્રવદન સી.મિેતા 
662.  ‘ભમીએ ગજુરાતે, અ વાટે ન રેલવાટે’ના લેખક કોઅન છે ?   ચદં્રવદન સી.મિેતા 
663.  દયારામ યાનંા વતની િતા ?  ચાર્ોદ  

664.  પ્રખ્યાત કૃશત ‘ઈચ્છા કાકા’ના લેખક કોર્ છે ?  ચનુીલાલ મહડયા  

665.  ‘વ્યાજનો વારસ’ નવલકથાના લેખક કોર્ છે ?  ચનુીલાલ મહડયા 
666.  ‘ધધૂવાતા પરૂ’ અને ‘િરર્ાઈના સરૂ’ આ વાતાકસગં્રિોના લેખક કોર્ છે ?  ચનુીલાલ મહડયા 
667.  વાતાક સગં્રિ ‘અંત:સ્ત્રોતના’ લેખક કોર્ છે ?  ચનુીલાલ મહડયા 
668.  ‘રંગદા’, ‘શનૂ્સયિેષ’ અને ‘રામલો રોણબન હડૂ’ આ જાર્ીતા એકાકંી અને શત્રઅંકી નાટયસગં્રિોના લેખક કોર્ 

છે ?  

ચનુીલાલ મહડયા  

669.  ‘ણચતારો’ કાવ્યની રચના કોરે્ કરી છે ?  જયતં પાઠક  

670.  ‘ગાજે છે ગીત જ્યા ંિતેનારે રંગ ભયુક નાનુ ંરૂપાળંુ મારંૂ ગામડંુ, આ કાવ્ય પકં્તત કોની છે ?  જયશંતલાલ માલધારી  

671.  ‘ધરતીના છોરંૂ’ અને ‘ગ્રામ્વરાજ’ આ પુ્ તકો કોના છે ?  જયશંતલાલ માલધારી  

672.  ‘મજંજલ િો જેનુ ંધ્યેય, એ ર્તા નહિિં જુએ, ઉદ્યમી િો, િ્તની રેખા નહિિં જુએ’ આ સભુાશષતના કશવ કોર્ છે 
?  

જલન માતરી  
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673.  જલાલદુ્દીન અલ્વીએ કોનુ ંમલૂનામ છે ?  જલન માતરી  

674.  ‘િજી મારા દેિ’ના કશવ કોર્ છે ?  જિવતં દેસાઇ  

675.  લોકકથા ‘લેખર્ ઝાલીનો રિી’ના કશવ કોન છે ? જોરાવરશસિંિ જાદવ  

676.  ‘મરદ કસુબંલરંગ ચડે’, ‘આપર્ા કસબીઓ’, ‘મરદાઈના માથા સાટે’ અને ‘લોકજીવનના મોતી’ આ 
પુ્ તકોના રચનાકાર કોર્ છે ?  

જોરાવરશસિંિ જાદવ  

677.  ઊશમિગીત ‘ચરર્ોમા’ં ના લેખક કોન છે ?  જોસેફ મેકવાન  

678.  પ્રખ્યાત પકં્તત ‘ઊગમરે્ આભમા ંરેલાય રંગ’ના કશવ કોર્ છે ?  જોસેફ મેકવાન  

679.  િા્ય કથા ‘િરદીના પ્રતાપે’ના કતાક કોર્ છે ?  જ્યોશતન્સદ્ર દવે  

680.  ‘માર્સાઈના દીવા’ના રચશયતા કોર્ છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

681.  જાર્ીત ુ ંગીત ‘યાચના’ના લેખક કોર્ છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

682.  ‘શસિંધડુો’ અને ‘યગુવદંના’ આ જાર્ીતા કાવ્યસગં્રિો કોના છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

683.  ‘વેર્ીના ફૂલ’ અને ‘હકલ્લો’ આ કાવ્યસગં્રિો કોના છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

684.  ‘વેશવિાળ’, ‘સોરઠ તારા વિતેા પાર્ી’ અને ‘તલુસી યારો’ આ જાર્ીતી નવલકથાઓના લેખક કોન છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

685.  ‘સોરઠી બિારવહટયા’મા લેખક કોર્ છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

686.  ‘સૌરાષ્રની રસધાર’ના લેખક કોર્ છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

687.  ‘રહઢયાળી રાત’ અને ‘ચ ૂદંડી’ પ્રશસદ્ધ ગ્રથંો કોના છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

688.  ‘કંકાવટી’, ‘ધરતીનુ ંધાવર્’ અને ‘િાલરડા’ં, ‘ઋતગુીતો’ તથા ‘સોરઠી સતંવાર્ી’ના લેખક કોર્ છે ?  ઝવેરચદં મેઘાર્ી  

689.  પ્રખ્યાત લોકકથા દીકરાનો મારનારના લેખક કોન છે ?  ઝેવરચદં મેઘાર્ી  

690.  ગૌરીિકંર જોષીનુ ંપ્રદાન ગજુરાતી સાહિત્ય કયા કે્ષત્રમા ંછે ?  ટૂંકીવાતાકના  

691.  ચાર્ોદ બાદ દયારામે કયા ંવસવાટ કયો િતો ?  ડભોઇમા ં 

692.  ગીત ‘કમાડે ચીતયાક મેં...’ આ ગીતના રચશયતા કોર્ છે ?  તષુાર શકુલ  

693.  ‘તારી િથેળી’ આ કાવ્ય સગં્રિના લેખક કોર્ છે ?  તષુાર શકુલ  

694.  ‘પછૂીને થાય નહિિં પે્રમ’ અને ‘મારો વરસાદ’ આ કાવ્યસગં્રિના લેખક કોર્ છે ?  તષુાર શકુલ  

695.  કાકાસાિબે તરીકે કોર્ જાર્ીતા િતા ?  દત્તાતેય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર  

696.  ‘જીવનલીલા’ અને ‘જીવન સં્ કૃશત’ આ જાર્ીતા ગ્રથંોના લેખક કોર્ છે ?  દત્તાતે્રય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર  

697.  પ્રશસદ્ધ પ્રવાસ સગં્રિ ‘હિમાલયનો પ્રવાસ’ના લેખક કોર્ છે ?   દત્તાતે્રય બાલકૃષ્ર્ કાલેલકર  

698.  ગદ્ય ‘જીવનપાથેય’ના લેખક કોર્ છે ?  દત્તાયેય બાલકૃષ્ર્  

699.  ‘ઓ વ્રજનારી’ આ પદના રચશયતા કોર્ છે ?  દયારામ  

700.  ‘રશસકવલ્લભ’ તથા ‘ભક્તતપોષર્’ આ પસુ્ષ્ટસપં્રદાયનુ ંમમક રિ્ય કોરે્ પ્રગટ કરી િતી ?  દયારામ  

701.  આખ્યાન ‘અજાશમલાખ્યાન’ આ કૃશતની રચના કોરે્ કરી ?  દયારામ  

702.  ‘પ્રશ્નોત્તરમાણલકા’ અને ‘સતસૈયા’ આ ગદ્ય કૃશતઓના લેખક કોર્ છે ?  દયારામ  

703.  દયારામની ગરબીઓ કયા ગ્રથંમા ંસગં્રિાયેલી છે ?  દયારામ રસસધુામા ં 

704.  જાર્ીતી કૃશત ‘સગુધં કચ્છની’ કોની રચના છે ?  દિકન ધોળહકયા  

705.  દલપતરામના કાવ્યોનો સગં્રિ કયા ગ્રથંમા ંકરવામા ંઆવ્યો છે ?  દલપત કાવ્ય ભાગ- 1 અને 2  

706.  ‘જીવરામ ભટ્ટ’ પાત્રલેખનના રચનાકાર કોર્ ?  દલપતરામ  

707.  નાટક ‘જીવરામ ભટ્ટ જમવા બેઠા’ના લેખક કોન છે ?  દલપતરામ  

708.  દલપતરામનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ? દલપતરામ  

709.  કશવ બોટાદકરનુ ંપરંુૂ નામ શુ ં?  દામોદર ખિુાલદાસ બોટાદકર  

710.  ગીત ‘ચદંના’ના કશવ કોર્ છે ?  દામોદા ખ.ુબોટાદકર  

711.  ‘િ ેજી તારા આંગણર્યા પછૂીને કોઈ આવે રે, આવકારો મીઠો આપજે’ આ પ્રખ્યાત ભજનના રચશયતા કોર્ 
છે ? 

દુલા ભાયા કાગ  

712.  સુદંરજી ગોકળદાસ બેટાઈનુ ંજન્સમ્થળ કયુ ંછે ?  દેવભશૂમ દ્વારકા જજલ્લાનુ ંબેટ દ્વારકા  

713.  લોકકથા ‘કદર’ના લેખક કોર્ છે ?  દોલત ભટ્ટ  

714.  રામનારાયર્ વી.પાઠકે વાતાકઓનુ ંસર્જન કયા ઉપનામથી કયુું ?  દ્વદ્વરેફ  
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715.  ્વામી આનદંના પાત્ર પ્રસગંો અને લેખો કયા સગં્રિમા ંઆલેખાયેલા છે ?  ધરતીની આરતી  

716.  ‘પ્રકૃશતગીત સુદંર સુદંર’ના કશવ કોર્ છે ?  ધમેન્સદ્ર મા્તર  

717.  જોરાવરશસિંિ ધનભુા જાદવનો જન્સમય યા ંથયો િતો ?  ધધંકુા તાલકુાના આકરૂ ગામમા ં 

718.  જીવન ચહરત્ર ‘રશવિકંર મિારાજ’ના લેખક કોર્ છે ?   ધીરૂભાઇ પરીખ  

719.  છપ્પા સગં્રિ ‘અંગ પચીિી’ના સર્જક કોર્ છે ?  ધીરૂભાઇ પરીખ  

720.  િાઈકંુ સગં્રિ ‘અણગયા’ના કયાક  કોર્ છે ?  ધીરૂભાઇ પરીખ  

721.  ગૌરીિકંર ગોવધકનરામ જોષીનુ ંતખલ્લસુ કયુ ંછે ?  ધમૂકેત ુ 

722.  ‘તર્ખા મડંળ’ વાતાકસગં્રિ કોનો છે ?  ધમૂકેત ુ 

723.  ‘િનમા’ં પ્રકૃશતગીતના કશવ કોર્ છે ?  ધ્રવુ ભટ્ટ  

724.  ‘કર્કલોક’, ‘સમદુ્રાક્ન્સતકે’, ‘તત્વમશસ’, ‘અતિશપ’ અને ‘અકુપાર’ જેવી નવલકથાની રચના કોરે્ કરી છે ?  ધ્રવુ ભટ્ટ 

725.  હકિોર યાનંો સગં્રિ ‘ખોવાયેલ ુનગર’ના લેખક કોર્ છે ?  ધ્રવુ ભટ્ટ  

726.  ‘શ્રણુ્વતં’ુ અને ‘ગાય તેના ગીત’ આ કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  ધ્રવુ ભટ્ટ  

727.  ‘ઊડે રે ગલુાલ’ ઊશમિ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ?  નટવર પટેલ  

728.  ‘ઘરૈયાની આવી ટોળી, ઊડે રે ગલુાલ’ આ પકં્તતના લેખક કોર્ છે?  નટવર પટેલ  

729.  ઉિનસ ્ઉપનામ કોનુ ંછે ?  નટવરલાલ કુબેરદાસ પડંયા  

730.  બકુલ શત્રપાઠી કયાનંા વતની િતા ?  નહડયાદ 

731.  ‘સખી, આજની ઘડી રણળયામર્ી, મારો વિાલોજી આવ્યાની વધામર્ી જીરે સખી’ આ ભક્તતગીતની પકં્તત 
કોની છે ?  

નરશસિંિ મિતેા  

732.  ‘જાર્ીત ુ ંપદ સતંો ! અમે્ર વિવાહરયા’ના લેખક કોર્ છે ?  નરશસિંિ મિતેા  

733.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ં‘આહદકશવ’ તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  નરશસિંિ મિતેા  

734.  ‘િામળિાિનો શવવાિ’ કાવ્યસગં્રિના રચશયતા કોર્ છે ? નરશસિંિ મિતેા  

735.  ‘િાર’, ‘હ ૂંડી’, ‘મામેરૂ’, અને ‘શ્રાદ્ધ’ આ કાવ્યરચનાઓના કશવ કોર્ છે ?  નરશસિંિ મિતેા 
736.  ‘સતંો ! અમે  રે વિવેાહરયા રામનામના’ આ જાર્ીત ુ ંપદના કશવ કોર્ છે ?  નરશસિંિ મિતેા  

737.  પ્રકૃશત ગીત ‘મિનેતની મોસમ’ના કશવ કોર્ છે ?  નાથાલાલ દવે  

738.  ‘કાણલિંદી’, ‘જાિન્સવી’, ‘અનરુગ’, ‘શપયાબીન’ આ કાવ્યસગં્રિો કોના છે ?  નાથાલાલ દવેના  

739.  ‘ઘડતર અને ચર્તર’ કોની આત્મકથા છે ?  નાનાભાઇ ભટ્ટ  

740.  ‘એક જલસા’ આ સર્જન કોનુ ંછે ?  નાનાભાઇ ભટ્ટ  

741.  ‘મિભારતના પાત્રો’ તથા ‘રામાયર્ના પાત્રો’ના લેખક કોર્ છે?  નાનાભાઈ ભટ્ટ  

742.  રામનારાયર્ શવ. પાઠકે ‘્વૈરશવિારી’ ઉપનામથી કયા સાહિત્ય પ્રકારનુ ંસર્જન કયુું ?  શનબધં  

743.  પ્રખ્યા ઊશમિકાવ્ય ‘વીરની શવદાય’ના કશવ કોર્ છે ?  ન્સિાનાલાલ કશવ  

744.  ઉત્તમ ઊશમિકાવ્ય અને ડોલન િૈલીના પ્રયોગિીલ સર્જક કોર્ છે ?  ન્સિાનાલાલ કશવ 

745.  બોધકથા ‘મિનેતનો રોટલો’ના લેખક કોર્ છે ?  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

746.  બોધકથા ‘પરીક્ષા’ના લેખક કોર્ છે ?  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

747.  ‘વળામંર્ા’ં, ‘મળેલાજીવ’ અને ‘માનવીની ભવાઈ’ આ જાર્ીતી નવલકથાઓના સર્જક કોર્ છે ?  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

748.  ‘સખુ દુ:ખના સાથી’, ‘વાત્રકને કાઠેં’ અને ‘ઓરતા’ જેવા વાતાકસગં્રિોના લેખક કોર્ છે ?  પન્સન્નાલાલ પટેલ  

749.  પ્રવીર્ દરજીનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  પચંમિાલ જજલ્લાના મિલેોલ 
ગામમા ં 

750.  ્વામી સચ્ચ્ચદાનદંનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  પાટર્ જજલ્લાના સમી તાલકુાના 
મજુપરુ ગામમા ં 

751.  ‘મારા અક્ષર’ કોની કૃશત છે ?  શપિંકીબિને પડંયા  

752.  ગજુરાતી ધ્વશન વ્યવ્થા અને ગજુરાતી કોિ રચનના સિંોધન કતાક કોર્ છે ?  શપિંકીબિને પડંયા  

753.  ‘સફળયાત્રા’ના લેખક કોર્ છે ?  પજુાલાલ  

754.  ‘િોખીન ણબલાડી’ આ વાતાકન ુ ંસર્જન કોરે્ કયુું છે ?  પષુ્પાબિેન અંતાર્ી  

755.  ‘નાટક ભલૂની સજા’ના લેખક કોર્ છે ?  પ્રકાિલાલ  
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756.  સોનેટ ‘ઘડતર’ના કશવ કોર્ છે ?  પ્રતાપશસિંિ િ. રાઠોડ  

757.  પ્રખ્યાત કૃશત ‘બાનો વાડો’ના સર્જક કોર્ છે ?  પ્રવીર્ દરજી  

758.  ‘લીલાપંર્ક’, ‘ઘાસના ફૂલ’, ‘વેણરુવ’આ પ્રખ્યત શનબધં સગં્રિોના લેખક કોન છે ?  પ્રવીર્ દરજી  

759.  જાર્ીતા શનબધં સગં્રિો ‘ગાતા ઝરર્ા’ં અને ‘પચંમ’ના લેખક કોર્ છે ?  પ્રવીર્ દરજી  

760.  ‘અદના આદમીનુ ંગીત’ના લેખક કોર્ છે ?  પ્રિલાદ પારેખ  

761.  ન્સિાનાલાલનુ ંઉપનામ શુ ંિત ુ ં?  પે્રમભક્તત  

762.  આખ્યાન ‘સદુામો દીઠા શ્રી કૃષ્ર્દેવ રે !’ ના લેખક કોર્ છે ?  પે્રમાનદં  

763.  ગજુરાતી સાહિત્યના કયા કશવ ઉત્તમ માર્ભટ્ટ અને કથાકાર િતા ?  પે્રમાનદં  

764.  ‘ઓખાિરર્’ અને ‘ચદં્રિાસ આખ્યાન’ના રચશયતા કોર્ છે ?  પે્રમાનદં  

765.  ‘અણભમન્સય ુઆખ્યાન’ અને ‘સદુામા ચહરત્ર’ના લેખક કોર્ છે ?  પે્રમાનદં 

766.  પ્રખ્યાત કૃશત ‘કંુવરબાઈનુ ંમામેરરૂ’ના લેખક કોર્ છે ?  પે્રમાનદં  

767.  ‘નળખ્યાના’ અને ‘રર્યજ્ઞ’ આ જાર્ીતા આખ્યાયોના લેખક કોર્ છે ?  પે્રમાનદં  

768.  આખ્યાન ‘દિમ્કંધ’ ના લેખક કોન છે ?  પે્રમાનદં   

769.  ‘ગોવધકન ણગહરધારર્’ના લેખક કોન છે ?  પે્રમાનદં  

770.  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંકશવ શિરોમર્ી તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  પે્રમાનદં 

771.  ‘દાર્લીલા’ અને ‘શવવેક વર્જારો’ કૃશતઓ કોની છે ?  પે્રમાનદં  

772.  ઝવેરચદં મેઘાર્ી કયા પત્રો સાથે સકંળયેલા િતા ?  ફૂલછાબ  

773.  િા્ય શનબધં ‘નવાવષકના સકંલ્પો’ના લેખક કોર્ છે ?  બકુલ શત્રપાઠી  

774.  ‘સચરાચરમા’ં અને ‘દ્રોર્ાચાયકનુ ંશસિંિાસન’આ જાર્ીતા શનબધં સગં્રિ કોના છે ?  બકુલ શત્રપાઠી  

775.  ગજુરાતી ભાષામા ંએકાકંી નાટકનો પ્રારંભ કોના દ્વારા કરવામા ંઆવ્યો િતો ?  બટુભાઇ ઉમરવાડીયા  

776.  હકિોરશસિંિ સોલકંીનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  બનાસકાઠંા જજલ્લાના મગરવાડા 
ગામમા ં 

777.  ઊશમિ કાવ્ય ‘અક્કલ દક્કલ’ના રચશયતા કોર્ છે ?  બાલમકુુન્સદ દવે  

778.  ‘બોધ’ ગઝલ સગં્રિ કોનો છે ?  બાલાિકંર કંથાહરયા  

779.  ગજુરાતની ગશમમાની વાત દિાકવતી કાવ્ય ‘અણભનદંન’ના કશવ કોર્ છે ?  ભાગ્યેિ જિા 
780.  પ્રશસદ્ધ કૃશત ‘શસિંિની દો્તી’ના સર્જક કોર્ છે ?  ભાર્ભાઇ ગીડા  

781.  ‘નમર્ીગીરી’ અને ‘સોરઠનો િર્ગાર’ આ પ્રખ્યાત કૃશતઓના સર્જક કોર્ છે ?  ભાર્ભાઇ ગીડા  

782.  નાનાભાઈ ભટ્ટ યાનંા વતની િતા ?  ભાવનગર  

783.  નરશસિંિ મિતેાનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ભાવનગર જજલ્લાના તળાજા ગામમા ં 

784.  નરશસિંિ મિતેાનો જન્સમ કયા6 થયો િતો ?  ભાવનગર જજલ્લાના તળાજામા ં 

785.  કશવ બોટાદકરનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  ભાવનગર જજલ્લાના બોટાદમા ં 

786.  ‘ધણૂળય મારગ’ આ પદ્ય ઉશમિગીત કોની કલમે લખાયુ ંછે ?  મકરન્સદ દવે  

787.  ‘બાને’ સોનેટ કાવ્યના કશવ કોર્ છે ?  મણર્લાલ દેસાઇ  

788.  ‘માટીવટો’, ‘ભ ૂસંાતા ગ્રમણચત્રો’ અને ‘િલેી’ અને ‘અંજળ’ આ જાર્ીતા પુ્ તકોના લેખક કોર્ છે ?  મણર્લાલ િ. પટેલ  

789.  સાહિત્યપ્રકાર પત્ર ધરાવતી કૃશત ‘બિનેનો પત્ર’ના લેખક કોર્ છે ?  મણર્લાલ િ.ે પટેલ  

790.  ‘ઓ હિિંદ ! દેવ ભશૂમ ! સતંાન સૌ તમારા...’ આ જાર્ીતી પ્રાથકનાના કશવ કોર્ છે ?  મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટ  

791.  હિિંદમાતાને સબંોધન પ્રાથકનાના કતાક કોર્ છે ?   મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટ  

792.  કાવ્યસગં્રિ ‘પવૂાકલાપ’ના કશવ કોર્ છે ?  મણર્િકંર રત્નજી ભટ્ટ  

793.  ધમેન્સદ્ર મા્તરનુ ંતખલ્લસુ શુ ંછે ?  મધકુર  

794.  ઊશમિ ગીત ‘અપાઈ મજુથી ગય’ુના લેખક કોર્ છે ?  મનસખુલાલ ઝવેરી  

795.  ‘શવરાટ-દિકન’ અને ‘બાપ-ુમારી મા’ં આ પુ્ તકો કોના છે ?  મનબુિને ગાધંી  

796.  ‘બે ખાનાનો પહરગ્રિ’ વર્કનના લેણખકા કોર્ છે ?  મનબેુન ગાધંી  

797.  ‘સહદભ :સગં :’ આ આત્મકથા કોની છે ?  મનભુાઇ પચંોળી  

798.  પ્રશસદ્ધ ઊશમિગીત ‘તમને ઓળખુ ંછં મા’ ના કશવ કોર્ છે ?  મનોિર શત્રવેદી  
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799.  ‘મોંસઝૂણુ’ં, ‘છટ્ટી મકૂી વીજ’ અને ‘શમતવા’ આ કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  મનોિર શત્રવેદી  

800.  ‘ગજવામા ંગામ’ અને ‘ના’તો’ આ બાળવાતાક સગં્રિોની રચના કોને કરી છે ?  મનોિર શત્રવેદી  

801.  ‘નથી’ નવલકથાના સર્જક કોર્ છે ?   મનોિર શત્રવેદી  

802.  ‘હિિંદ્વરાજ’, ‘આરોગ્યની ચાવી’ અને ‘અનાિક્તતયોગ’ જેવા જાર્ીતા પુ્ તકોની રચના કોરે્ કરી ?  મિાત્મ ગાધંી  

803.  ‘સત્યના પ્રયોગો’ના લેખક કોર્ છે ?  મિાત્મા ગાધંી  

804.  ‘વ્યાપક ધમક ભાવના’ કૃશત કોની છે ?  મિાત્મા ગાધંી  

805.  કાકાસાિબે કાલેલકરને ‘સવાઈ ગજુરાતી’નુ ંણબરૂદ કોરે્ આપ્યુ ંિત ુ ં?  મિાત્મા ગાધંીજીએ  

806.  ‘અત્યતં સાધનુદં’, ‘ઈબ્રાિીમ ચાચા’, ‘સતં ફ્ાશંસસ’ આ નોંધપાત્ર કૃશતઓ કોની છે ?  મિાદેભાઇ દેસાઇ  

807.  રશવન્સદ્રનાથ ટાગોરની કૃશત કાબલુીવાળાનો ગજુરાતીમા ંઅનવુાદ કોરે્ કયો ?  મિાદેવભાઇ દેસાઇ  

808.  િરીિ જેઠાલાલ મગંલમનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  મિસેાર્ા જજલ્લાના ફલ ુગામમા ં 

809.  લોકસેવક રશવિકંરના અનભુવોનુ ં ઝવેરચદં મેઘાર્ીએ કયા ગ્રથંમા ંશનરૂપર્ કયુું છે ?  માર્સાઇના દીવા  

810.  પન્સન્નાલાલ પટેલનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  માડંલી  

811.  પ્રખ્યાત ભજન ‘ગોશવિંદના ગરુ્ગાશુ’ંના કશવયત્રી કોર્ છે ?  મીરાબંાઇ  

812.  સતંબાલનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  મોરબી જજલ્લાના ટોળ ગામમા ં 

813.  એકાકંી નાટક ‘સાકરનો િોધનારો’ના રચનાકાર કોર્ છે ?  યિવતં પડંયા  

814.  ‘પડદા પાછળ’ જેવા મોટા નાટકોના સગં્રિ કોનો છે ?   યિવતં પડંયા  

815.  ‘બાળ નાટકો’ આ નાટક સગં્રિના લેખક કોન છે ?  યિવતં પડંયા  

816.  પ્રવાસનુ ંવર્કન કરતી ‘સાગર કાઠંાનો પ્રવાસ’ના લેખક કોર્ છે ?  રઘવુીર ચૌધરી  

817.  જાર્ીતી નવલકથા ‘ઉપરવાસ કથાત્રથી’ના લેખક કોર્ છે ?  રઘવુીર ચૌધરી  

818.  નાટય સગં્રિ ‘ઝૂલતા શમનારા’ના લેખક કોર્ છે ?  રઘવુીર ચૌધરી  

819.  ‘સાિસની ભવ્યતા’ શનબધં સગં્રિના રચનાકાર કોર્ છે ?  રઘવુીર ચૌધરી  

820.  િા્યકથા ‘એક જાદુઈ પત્રની વાતાક’ના લેખક કોર્ છે ?  રશતલાલ બોરીસાગર  

821.  ‘મરક-મરક’ અને આનદંલોક જેવા િા્યગ્રથંો કોરે્ આપ્યા છે  ?  રશતલાલ બોરીસાગર 

822.  પ્રવાસનુ ંવર્કન કરતી નમકદા મૈયા કોની કૃશત છે ?  રમર્લાલ સોની  

823.  ‘દેિભતત જગડુિા’મા લેખક કોર્ છે ?  રમર્લાલ સોની  

824.  શવશ્વની લોકકથાઓ એ કોનુ ંજાર્ીત ુ ંપ ુ્ તક છે ?  રમર્લાલ સોની  

825.  ‘ગ્રીસનો લોક ભડંાર’ અને ‘સતંસાગર’ કોના જાર્ીતા પુ્ તકો છે?  રમર્લાલ સોની  

826.  જગદીિ શત્રવેદીનો કઈ િા્યકૃશતને ગજુરાતી સાહિત્ય પહરષદનુ ં‘જ્યોશતન્સદ્ર દવે’ પાહરતોશષક મળેલુ ંછે ?  રમજુની રેલગડી  

827.  ‘કાબલુીવાલા’ અને ‘પો્ટમા્ટર’ આ જાર્ીતી વાતાક સગં્રિો કોના છે ?  રશવન્સદ્રનાથા ટાગોર  

828.  મકરંદ દવે યાનંા વતની િતા ?  રાજકોટ જજલ્લાના ગોંડલના  

829.  જયશંતલાલ માલધારીનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  રાજકોટ જજલ્લાના શિવરાજગઢ 
ગામમા ં 

830.  મીરાબંાઈનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  રાજ્થાનના મેડતા ગામમા ં 

831.  ‘કંુજમા ંકોયલ બોલતી એનો િેરીઓ આવે સાદ’ આ જાર્ીતી રચના કોની છે ?  રાજેન્સદ્ર િાિ 

832.  ‘આંબે આવ્યો મોર, રૂમઝૂમ અને મોરપીંછ’ આ બાળ સગં્રિોની રચના કોરે્ કરી ?  રાજેન્સદ્ર િાિ  

833.  ‘આપર્ા દુ:ખનુ ંજોર ?’ આ પ્રખ્યાત કૃશત કોની છે ?  રાજેન્સદ્ર િાિ  

834.  ‘ધ્વશન’, ‘આંદોલન’, ‘ઉદગીશત’  આ કાવ્ય સગં્રિો કોના છે ?  રાજેન્સદ્ર િાિ 

835.  ‘િાતં કોલાિલ’, ‘ણચત્રર્ા’ અને ‘શવષાદને સાદ’ આ કૃશતઓ કોની છે ?  રાજેન્સદ્ર િાિ  

836.  ‘ક્ષર્ જે ણચરંતન’, ‘મધ્યમા’, ‘દણક્ષર્ા’ અને ‘પત્રલેખા’ આ કાવ્યસગં્રિો કોના છે ?  રાજેન્સદ્ર િાિ 

837.  ગદ્ય શનબધં ‘પાદર’ના લેખક કોન છે ?  ડાક. હકિોરશસિંિ સોલકંી  

838.  પ્રસગં લેખ ‘શવરલ ત્યાગ’ના લેખક કોર્ છે ?  ડાક. ગભંીરશસિંિ ગોહિલ  

839.  ‘નમકગદ્ય’ અને ‘અક્ષરલોક’નુ ંસપંાદન કોરે્ કયુું છે ?  ડાક. ગભંીરશસિંિ ગોહિલ 

840.  જાર્ીતા બાળ વાતાક સગં્રિો ‘ણખસકોલી તો ણખસકોલી’ અને ‘પખંીડંુ ઊડી-ઊડી જાય’ના લેખક કોર્ છે ?  ડાક. ગભંીરશસિંિ ગોહિલ 
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841.  ‘અખબારી નોંધ’ સપુ્રશસદ્ધ ગદ્યનોંધના લેખક કોર્ છે ?   ડાક. ચનં્સદ્રકાન્સત મિતેા  

842.  િા્યકથા ‘ફાટેલી નોટ’ કોનુ ંસર્જન છે ?  ડાક. જગદીિ શત્રવેદી  

843.  ‘ઝાલર’, ‘અમરફળ’, ‘કખૂ’, ‘જળતીથક’, ‘લોકવાર્ી’ આ જાર્ીતા પુ્ તકોના લેખક કોર્ છે ?  ડાક. રાઘવજી માઘડ  

844.  શિક્ષર્ શવષયક પુ્ તકો ‘મારી શિક્ષર્ ગાથા’ અને ‘વગક એ જ ્વગક’ના લેખક કોર્ છે ?  ડાક. રાઘવજી માઘડ.  

845.  ‘સાઈલન્સસ પ્લીઝ’, ‘મોતીચારો’, ‘પે્રમનો પગરવ’ અને ‘ઉંદરભાઈને આવી આંખો’ આવી આ જાર્ીતા 

પુ્ તકો કોના છે ?  

ડાક.આઇ.કે. વીજળીવાળા  

846.  બોધવાતાક ‘દ્વદ્વદલ’ના રચનાકાર કોર્ છે ?  ડાક.આઇ.કે.વીજળીવાળા  

847.  વલ્લભભાઈનુ ંચહરત્રલેખ ‘અખડં ભારતના શિલ્પી’ના લેખક કોર્ છે ?  ડાક.રાઘવજી માઘડ  

848.  કુન્સદશનકા કાપહડયાનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  લીંમડી મકુામે  

849.  પે્રમાનદં કયાનંા વતની િતા ?  વડોદરા  

850.  પે્રમાનદં યાનંા વતની િતા ?  વડોદરા  

851.  નટવરલલ કુબેરદાસ પડંયાનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  વડોદરા જજલ્લાના સાવલી ગામમા ં 

852.  ‘ચાલો મળાવ જઈએ’, આ જાર્ીતા શનબધંનુ ંઆલેખન કોરે્ કયુું છે ?  શવનોહદની શનલકંઠ  

853.  ‘આરસીની ભીતરમા’ં તથા ‘રસદ્વાર’ આ કૃશતઓ કોની છે ?  શવનોહદની શનલકંઠ 

854.  ‘કાયાકસી અને બીજીવાતો’ તથા ‘કદલીવન’ આ કૃશતઓના લેણખકા કોર્ છે ?  શવનોહદની શનલકંઠ 

855.  ધીરૂભાઈ ઈશ્વરલાલ પરીખનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  શવરમગામ  

856.  ‘ઝરમર’, ‘પરોહઢયાની પદમર્ી’ અને ‘નમર્ા’ં અ જાર્ીતા ગીત સગં્રિો કોના છે ?  વેર્ીભાઇ પરુોહિત  

857.  ‘આવ, ભાર્ા આવ !’ ના લેખક કોર્ છે ?  િાિબદુ્દીન રાઠોડ  

858.  ‘િો મ્ટ ગો ઓન’ના લેખક કોર્ છે ?  િાિબદુ્દીન રાઠોડ 

859.  સતંબાલનુ ંસસંાહરક નામ શુ ંિત ુ ં?  શિવલાલ  

860.  રામનારાયર્ શવ. પાઠકે કશવતાનુ ંસર્જન કયા ઉપનામથી કયુું ?  િેષ  

861.  વેર્ીભાઈ પરુોહિતનુ ંઉપનામ આપો.   સતં ખરુિીદાસ  

862.  િૌયક ગીત ‘પગલે પગલે’ના કશવ કોર્ છે ?  સતંબાલ  

863.  ‘સવકધમક પ્રાથકના’, ‘શવશ્વવાત્સલ્ય મિાવીર’, ‘બ્રહ્મચાયક સાધન’, ‘ધમાકનબુધં’, ‘શવશ્વદિકન’ આ જાર્ીતા 

પુ્ તકોના લેખક કોર્ છે ?  

સતંબાલ  

864.  ઉમાિકંર જોષીનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  સાબરકાઠંા જજલ્લાના બામર્ા ગામમા ં 

865.  મિાદેવભાઈ િહરભાઈ દેસાઈનો જન્સમ યા ંથયો િતો ?  સરુત જજલ્લાના સરસગામમા ં 

866.  કશવ કલાપીનુ ંમળૂનામ શુ ંિત ુ ં? સરુશસિંિજી તખતશસિંિજી ગોહિલ  

867.  િાિબદુ્દીન રાઠોડનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  સરેુન્સદ્રનગર જજલ્લાના થાનગઢમા ં 

868.  કશવ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈનો જન્સમ કયા ંથયો િતો ?  સરેુન્સદ્રનગર જજલ્લાના ંવઢવાર્મા ં 

869.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીનો જન્સમ કયા6 થયો િતો ?   સરેુન્સદ્રનગરના ચોટીલામા ં 

870.  પ્રાથકના ‘પવકતતાર’ના કશવ કોર્ છે ?  સરેુિ દલાલ  

871.  ‘પવકતતારા િોળા ખભંા, સરવર તારી આંખ’આ પ્રશસદ્ધ પકં્તતના કશવ કોર્ છે ?  સરેુિ દલાલ  

872.  ‘ન હું ઝાઝુ માગ’ુ આ ઊશમિકાવ્યના રચશયતા કોર્ િતા ?  સુદંરજી બેટાઇ  

873.  ‘ન હું ઝાઝુ ંમાગં,ુ નથી મારૂ ત્રાગુ’ં આ પ્રખ્યાત પકં્તતની રચના કોરે્ કરી િતી ?  સુદંરજી બેટાઇ  

874.  ‘ઈન્સદ્ર ધન’ુ ‘શવિેષાજંણલ’, ‘સદગત ચદં્રિીલા’ ‘તલુસીદાસ વ્યજંના’ ‘અન ુવ્યજંના’, ‘િીિીરે વસતં’ અને 

‘શ્રાવર્ી ઝરમર’ આ કાવ્યગ્રથંોના રચશયતા કોર્ છે ?  

સુદંરજી બેટાઇ  

875.  ઝવેરચદં મેઘાર્ીની કશવતાઓ કયા કાવ્યગ્રથંમા ંસગં્રિાયેલી છે ?  સોનાનાવડી  

876.  ‘કુળકથાઓ’ અને ‘ધરતીના લરુ્’ના લેખક કોર્ છે ?  ્વાશમ આનદં  
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877.  ‘સતંોના અનજુ’ અને ‘નઘરોળ’ના લેખક કોર્ છે ?  ્વાશમ આનદં  

878.  ગાધંીજીના સપંકકમા ંઆવતા ‘નવજીવન’ના પ્રકાિન પ્રવશૃત્તમા ંજોડાનાર ગજુરાતી સાહિત્યકાર કોર્ િતા ?  ્વામી આનદં  

879.  ‘સતંોના અનજુ’ અને ‘કુળકથાઓ’ આ જાર્ીતી કૃશતઓની રચના કોરે્ કરી ?  ્વામી આનદં  

880.  ‘નઘરોળ’ અને ‘નવલા ંદિકન’ના લેખક કોર્ છે ?  ્વામી આનદં  

881.  ‘િોભા અને સશુિમા’ કોની કૃશત છે ?  ્વામી આનદં  

882.  ‘અઢી આના’ આ ગદ્ય (જીવન પ્રસગં)ના લેખક કોર્ છે ?  ્વામી સચ્ચ્ચદાનદં  

883.  ‘મારા અનભુવો’, અને ‘શવદેિયાત્રાના પે્રરક પ્રસગંો’ના લેખક કોર્ છે ?  ્વામી સચ્ચ્ચદાનદં  

884.  ‘છેલ્લી રેન’ પુ્ તકના લેખક કોર્ છે ?  ્વામી સચ્ચ્ચદાનદં 

885.  પ્રાથકનાગીત ‘એકક દે ણચનગારી’ના કશવ કોર્ છે ?  િહરિર ભટ્ટ 

886.  ‘િદયરંગ’ કાવ્ય સગં્રિ કોનો છે ?  િહરિર ભટ્ટ  

887.  ‘શતરાડ’, ‘ચોકી’ અને ‘અગનઝાળ’ આ નવલકથાઓ કોની છે ?  િરીિ મગંલમ  

888.  વાતાકસગં્રિ ‘તલપ’ ના લેખક કોર્ છે ?  િરીિ મગંલમ  

889.  ‘સેવામશૂતિ : પરીણક્ષતલાલ મજમદુાર’ આ જીવન ચહરત્રના લેખક કોર્ છે ?  િરીિ મગંલમ ્

890.  ગઝલ ‘િરૂઆત કરીએ’ના લેખક કોન છે ?  િષક બ્રહ્મભટ્ટ  

891.  ‘મોનની મિહેફલ’ કાવ્યસગં્રિના લેખક કોર્ છે ?  િષક બ્રહ્મભટ્ટ  

892.  ગઝલ સગં્રિ ‘જીવવાનો હરયાઝ’ના લેખક કોર્ છે ?  િષક બ્રહ્મભટ્ટ 

893.  વેર્ીભાઈ પરુોહિતનુ ંજન્સમ કયા ંથયો િતો ?  િાલના દેવભશૂમ દ્વારકા જજલ્લાના 

જામખભંાણળયા  

894.  ‘ભારતરત્ન : ડાક. આંબેડકર’ જીવન ચહરત્રના લેખક કોર્ છે ?   િા્યદા પડંયા  

895.  િહરવિંરાય વચ્ચને વલ્લભભાઈને િાની ઉપમા આપી િતી ?  હિિંદકી નીડર જબાન  

 

 


