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1. બલાઇની ળરૂઅત કણે, ક્યાયે કયી શતી ? - બ્રાહ્મણ વાઇતે ંદયભી વદીભાં
2. રકકરા ક્ષેત્રે ગુજયાત વયકાયતયપથીકમ ભશત્લ ૂણણયુ સ્કાયઅલાભાં અલે છે ? :
ઝલેયચંદ ભેઘાણી ુયસ્કાય
3. કમા ભશાયાષ્ટ્રીમન કવલએ ગુજયાતી વાહશત્મભાં નોંધાત્ર પા અપ્મ છે ? :
ફાુવાશેફ ગામકલાડ
4. યભણરાર વનીનું ગુજયાતી વાહશત્મના કમા ક્ષેત્રભાં પ્રદાન છે ? : ફા વાહશત્મ
5. યવવકરાર યીખનું ‘ળવલિરક’ નાટક કમા વંસ્કૃત નાટકને અધાયે યચાયું છે ? :
મ ૃચ્છકહટકમ ૌ
6. ખાએ ભદાલાદ અલીને કમાં લવલાટ કમો શત? : દે વાઇની 
7. ગુજયાતી બાાના પ્રથભ કાવ્મવંગ્રશનું વંાદન કણે કયુું ? : દરતયાભ
8. ગુજયાતી કવલતા ક્ષેત્રે મ ૂ ઇટારીના વનેટન વોપ્રથભ પ્રમગ કયનાય કણ ભનામછે ? :
ફલંતયામ ક.ઠાકય
9. ગુજયાતી વાહશત્મની પ્રથભહયદકમાં ને કમાયે મજાઆ શતી? : ભદાલાદ-૧૯૦૫
10. ગુજયાતી બાારેખન ને ગુજયાતી રૂ યચના કમા ળતાયુ વાહશત્મકાયન ફહુમ ૂલ્મ
પા છે ? : કેળલયાભ કાળીયાભ ળાસ્ત્રી (કે. કા. ળાસ્ત્રી)
11. ગુજયાતી વાહશત્મભાં વૉનેટકાવ્મ યચના વલકવાલલાભાં કન વલળે પા છે ? :
ફલંતયામ ક. ઠાકય
12. ‘ગુજયાતન તસ્લી’ કાવ્મ કણે રખયુછે
ં ? :કવલ ન્શાનારાર
13. શ્રીયં ગ લધ ૂત ભશાયાજન સુપ્રવવદ્ધ ગ્રંથ કમ છે ? : શ્રી ગુરુરીરામ ૃત
14. કવલ નાકયનું લતન કયું શત ું ? : લડદયા
15. યભણરાર લ.દે વાઇન જન્ભ કમાં થમ શત ? : વળનય
16. ગુજયાતી બાા વાહશત્મના ધ્મમન-વંળધનભાટે કઆ વંસ્થાની સ્થાના થઆ શતી?
Ans: વવળમર એન્ડ લરટયયી એવવળમેળન
17. ખંડકાવ્મનું વર્જન વોપ્રથભ કણે કયુું શલાનું ભનામ છે ?: કવલ કાન્ત
18. ‘ખફ બયીને ભે એટલું શસ્ચા કે કૂલ બયીને ભે યઆ ડયા’ ગીતના રેખક કણ છે ? :
જગદીળ જળી
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19. ગઝરકાય અહદર ભનસુયીની વોપ્રથભ યચના કમા વાભવમકભાં પ્રકાવળત થઆ શતી? :
કુભાય
20. ૧૮૨૬ ભાં શેર-લશેરી સ્થામેરી ગુજયાતી ળાાનાં વોપ્રથભ વળક્ષક કણ શતા? :
દુગાણયાભ ભશેતા
21. Day to Day Gandhi’ નાભની ડામયી રખનાયગુજયાતી કણ શતા? : ભશાદે લબાઇ દે વાઇ
22. ખા ઈય વોથી લધાયે પ્રબાલ કઇ વલચાયધાયાન છે ? : ળાંકયભત
ું બ્રહ્માનંદ
23. ખાબગતના ગુરુન ું નાભ શુશં ત?:
24. ખાએ ભદાલાદ અલીને કમાં લવલાટકમો શત? : દે વાઇની 
25. ખાએ ગીતા યઅધાહયત કઇ નોંધાત્ર કૃવત યચી છે ?: ખેગીતા
26. ખાન જન્ભ કમાં થમ શત? : જેતરુય (ભદાલાદ નજીક)
ું શહય...’ – અ દ કનું છે ?: નયવવિંશભશેતા
27. ‘લખર બ્રહ્માંડભાં એક તશ્રી
28. ખ કઇ યં યાના વર્જક તયીકે જાણીત છે ?: જ્ઞાનભાગી કાવ્મધાયા
29. ખ કના ળાવનભાં ટંકળાભાં પયજ ફજાલત શત? Ans: ફાદળાશ જશાંગીય
30. ‘ગ્નનકુંડભાં ઈગેલ ું ગુરાફ’ કનું જીલનચહયત્ર છે ? :ભશાદે લબાઆદે વાઆ
31. ભદાલાદ ળશેય ભધ્મે મુગ્સ્રભ વાહશત્મને વાચલતી કઆ રામબ્રેયી અલેરી છે ? : ીય
મુશમ્ભદળાશ રામબ્રેયી
32. લાણચીન ગુજયાતી કાવ્મપ્રલાશભાં ‘PARODY’ પ્રવતકાવ્મન પ્રમગ કણે કમો છે ?
Ans: કવલ યદે ળય પયાભજી ખફયદાય
33. લાણચીન ગુજયાતી બાાનું પ્રથભદે ળબહકત કાવ્મ કણે રખયુ?ં Ans: કવલ દરતયાભ
34. લાણચીન ગુજયાતી ભશાનલરકથા કઆ છે ? તેના વર્જક કણ છે ? Ans: વયસ્લતીચન્ર ગલધણનયાભ વત્રાઠી
35. લાણચીન ગુજયાતી વાહશત્મભાં સુધાયકયુગની પ્રથભ કાવ્મકૃવત કઇ છે ? Ans: ફાાની
ીંય
36. ‘લાણચીન યુગના રૂણ’ તયીકે સુધાયકયુગભાં કમા વર્જકને લફયદાલલાભાં અવ્મા છે ?
Ans: કવલ નભણદાળંકય રારળંકય દલે
37. ‘અ નબ ઝુકયું તે કાનજી...’ ગીતના યચવમતા કણ છે ?
38. ‘અ ભન ાંચભના ભેાભાં...’ ગીતના કવલ કણ છે ?
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39. અઇન્સ્ટાઇનના વાેક્ષલાદના વવદ્ધાંત ય વંળધનકામણ કયનાય ગુજયાતી ગલણતજ્ઞ
ડૉ.ી.વી. લૈદ્યનું વંળધનકામણ કમા નાભે પ્રચલરત છે ? Ans: લૈદ્ય ભેરીકવ
40. અચામણ અનંદળંકય ધ્રુલ કયું વાભવમક ચરાલતા ? Ans: લવંત
41. અચામણ અનંદળંકય ધ્રુલન જન્ભકમાં થમ શત ? Ans: ભદાલાદ
42. અચામણ અનંદળંકય ધ્રુલે કઇ યુવનલવવિટીભાં ઈકુરવત તયીકે શદ્દ વંબાળ્મ શત ?
Ans: લાયાણવી હશન્દુ યુવનલવવિટી
43. ‘અટરા ફૂર નીચે ને અટર રાંફ વભમ ગાંધી કદી સ ૂત ન’ત. - કમા કવલની
નુભ ૂવતછે ? Ans: કવલ શવમુખ ાઠક
44. અત્ભઓઢે ને ગન છે ડીના હદનદળણક કણ શતા ? Ans: કાંવત ભડીમા
45. અહદ ળંકયાચામણના કમા વળષ્ટ્મએ દ્વાયકાભાં ળાયદાીઠની સ્થાના કયી શતી? Ans:
શસ્તભરકાચામણ
46. અળાલરના અળા બીરને શયાલી કણાણલતી ળશેયની સ્થાના કણે કયી? Ans: કણણદેલ
47. ‘અનંદભંગ કરું અયતી’ - નાભી અયતી રખનાય કણ છે ? Ans:કવલ પ્રીતભ
48. અબુભાં અહદનાથનું અયવભંહદય કણે ફંધાવ્યુ શત?ું Ans: વલભરભંત્રી
49. અમણવભાજની સ્થાના કણે કયી શતી? Ans: સ્લાભી દમાનંદવયસ્લતી
50. ‘આંધી ભાન કાગ’ કૃવતના રેખકકણ શતા? Ans: ઇન્દુરારગાંધી
51. આ.વ. ૧૮૪૯ ગુજયાતી બાાભાં પ્રથભ વાપ્તાહશક કણે પ્રકાવળત કયુ?
ું Ans: એરેકઝાન્ડય
હકન્રક પર્બવણ
52. ઇડયના યાજા યણભલ્રનાં જીલન ય અધાહયત કઇ કૃવત યચાઇ છે ? Ans: યણભલ્ર છંદ
53. ઇબ્રાશીભ ટે રનું ઈનાભશું છે ?

Ans: ફેકાય

54. ઈંનરૅંડ જનાયા વોપ્રથભ ગુજયાતી વાહશત્મકાય કણ શતા?

Ans: ભહશતયાભ નીરકંઠ

55. ‘એક મુયખને એલી ટેલ,થ્થય એટરા  ૂજે દે લ’- કાવ્મંહકત કમા કવલની છે ? Ans: જ્ઞાની
કવલ ખ
56. ઈભાળંકય જળીએ ‘આંખ, કાન ને નાકની કવલતા’ કશીને કમા કવલન ભહશભા કમો છે ?
Ans: કવલ પ્રશરાદ ાયે ખ
57. ઈભાળંકય જળીએ ખાને કેલ કવલ કહ્ય છે ? Ans: શવત હપરસ ૂપ
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58. ઈભાળંકય જળીએ વલવાુય જેરભાંથી વો શેલ ું કયું એકાંકી રખયું શત?ું

Ans: ળશીદનું

સ્લપ્ન
59. ઈભાળંકય જળીના એકાંકી વંગ્રશનું નાભ અ.

Ans: વાના બાયા ને શલેરી

60. ઈભાળંકય જળીનું ઈનાભ જણાલ. Ans: લાસ ૂકી
61. ઈળનસ ૌ કમા કવલનું ઉનાભ છે ? Ans: નટલયરાર ંડમા
62. એરેકઝાન્ડય હકન્રક પાફણવના વશમગથી કવલ દરતયાભે કઇ વંસ્થાની સ્થાના કયી?
Ans: ગુજયાતલનાણકયુરયવવામટી
63. એરેમ્મ્ફક કેવભકર લકણ વ કંની લરવભટેડની સ્થાના કની વશામથી થઆશતી? Ans:
વત્રભુલનદાવ ગજજય
64. ઐવતશાવવક દૃષ્ષ્ટ્ટએ લાણચીન ગુજયાતી વાહશત્મના ગ્રણી વર્જક કણ ગણામ છે ? Ans:
કવલ દરતયાભ
65. કટકટી વભમેવેન્વયળી વાભેની રડાઆભાં કમા ગુજયાતી વાપ્તાહશકે ભશત્લની ભ ૂવભકા
બજલેર શતી? Ans: વાધના વાપ્તાહશક
66. કનૈમારાર ભાણેકરાર મુનળીની કઆત્રણ ઐવતશાવવક નલરકથાઓભાં ગુજયાતના
આવતશાવનું દળણન કયાલે છે ? Ans: ાટણની પ્રભુતા, ગુજયાતનનાથ, યાજાવધયાજ
67. કનૈમારાર મુનળીએ‘ ગુજયાત ને તેન ું વાહશત્મ’ - એ વલમ કમા અંગ્રેજી ગ્રંથભાં ચચ્મો
છે ? Ans: ગુજયાત એન્ડ ઇટ્વ લરટયે ચય
68. કનૈમારારમુનળીના ભત ભજુફ નયવવિંશભશેતા કમા વૈકાભાં થઇ ગમા? Ans: ૧૬ભાવૈકા
69. કનૈમારાર મુનળીની ભશાનલરકથા ‘કૃષ્ટ્ણાલતાય’ કેટરા બાગભાં વલબાજીત છે ?Ans:
અઠ
70. કમા કવલ ગયફીઓના કવલ તયીકેપ્રવવદ્ધદ્ધ ામ્મા છે ? Ans: કવલ દમાયાભ
71. કમા જાણીતા લચત્રકાયે વાંસ્કૃવતક ભેગેઝીન ‘કુભાય’ની ળરૂઅત કયી શતી? Ans: યવલળંકય
યાલ
72. કમા જાણીતા નાટયકાયે વાહશત્મકૃવત ‘થડા આંસુ, થડા ફૂર’યચી? Ans: જમળંકય સુદયી
ં
73. કમા ભશાયાષ્ટ્રીમન કવલએ ગુજયાતી વાહશત્મભાં નોંધાત્ર પા અપ્મ છે ? Ans:
ફાુવાશેફ ગામકલાડ
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74. કમા વળલભંહદયભાં નયવવિંશ ભશેતાને‘યાવદળણન’ થમા શતા? Ans: ગનાથ
ભશાદે લ(જૂનાગઢ)
75. કવલ ‘કાન્ત’ નુમ
ં ૂ નાભ શું છે ?
76. કવલ ‘સુદયમ
ં
’ૌ નું મ ૂ નાભ શું છે ?

Ans: ભલણળંકય યત્નજી બટ્ટ
Ans: વત્રભુલનદાવ ુરુત્તભદાવ લુશાય

77. કવલ ઈભાળંકય જળીના કમા કાવ્મવંગ્રશને બાયતીમ જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય ભળ્મ છે ? Ans:
વનળીથ
78. કવલ કરાીનું ુરું નાભ શું છે ? Ans: સુયવવિંશજી તખતવવિંશજી ગહશર
79. કવલ કરાીન કમ કાવ્મવંગ્રશ ખ ૂફ પ્રવવદ્ધ છે ?

Ans: કરાીન કેકાયલ

80. કવલ દમાયાભના વર્જનભાં વોથી લધાયે કઆ કૃવતઓ જલા ભે છે ? Ans:ગયફી
81. કવલ દમાયાભની દયચનાઓ કમા નાભથી વલખમાત છે ? Ans: ગયફીકાવ્મ
82. કવલ દમાયાભનું ફાણનું નાભ શું શત?ું

Ans: દમાળંકય

83. કવલ દમાયાભને ગુરુઇચ્છાયાભ બટ્ટે કમ ભંત્ર અપ્મ શત? Ans: શ્રી કૃષ્ટ્ણઃ ળયણં ભભ
84. કવલ દરતયાભન જન્ભ કમાં થમ શત ? Ans: લઢલાણ
85. કવલ દરતયાભે સ્લાવભનાયામણ વંપ્રદામના કમા વંત ાવેથી ધભણદીક્ષા રીધી શતી?
Ans: ભ ૂભાનંદસ્લાભી
86. કવલ નભણદનું તખલ્લુવ જણાલ.

Ans: પ્રેભળમણ

87. કવલ નભણદને ‘લાણચીનભાં અદ્ય’ એવું કશી કણે લફયદાવ્મા છે ? Ans: કનૈમારારમુનળી
88. કવલ નભણદનેકયું લફરુદઅલાભાં અવ્યું છે ? Ans: લીય
89. કવલ નભણદન જન્ભ કમાં ને કમાયે થમ શત? Ans: સુયત-૧૮૩૩
90. કવલ નભણદેકમા વાભવમક દ્વાયા વભાજ સુધાયાની દાંડી ીટી શતી? Ans: ડાંહડમ
91. કવલ નભણદે જગતન ઇવતશાવ કમા નાભે રખમ છે ? Ans:યાજમયં ગ
92. કવલ નભણદે મુફ
ં ઇની કઇ ળાાભાં ભ્માવ કમો શત? Ans: એેષ્લ્પન્સ્ટન
93. કવલ નાકયનું લતન કયું શત?ું Ans:લડદયા
94. કવલ દ્મનાબે કઇ કૃવતની યચનાકયી છે ? Ans: કાન્શડદે પ્રફંધ
95. કવલ ફલન્તયામ ઠાકયના જાણીતા વૉનેટવંગ્રશનું નાભ અ. Ans: બણકાયા
96. કવલ ફટાદકયનું  ૂરું નાભ શું છે ?

Ans: દાભદય ખુળારદાવ ફટાદકય

97. કવલ બટ્ટીએ કમા ભશાકાવ્મની યચના કયી શતી? Ans: યાલણલધ
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98. કવલ બારણનું મ ૂ નાભ શું શત?ું Ans: ુયત્તભ વત્રલેદી
99. કવલ બારણે જેન ગુજયાતીભાં વાયાનુલાદ કમો છે તે ‘કાદં ફયી’ના યચવમતા કણ શતા?
Ans: ફાણબટ્ટ
100. કવલ બીભ કના વળષ્ટ્મ શતા ? Ans: કવલ બારણ
101. કવલ બજા બગતની દયચના કમા નાભે ઓખામ છે ? Ans: ચાફખા
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