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1.

કવલ સ ુંદયભના પ્રથભ કાવ્મ વુંગ્રશન ું નાભ જણાલ. Ans: કમા બગતની કડલી લાણી

2.

કવલતા આત્ભાની અ-મ ૃત કરા છે ’- તેવકું મા વલલેચકેકહ્ ું છે ? Ans: આનુંદળુંકય ફાબાઇ

ધ્રલ
3.

કવલશ્વય દરતયાભેવોપ્રથભ કમ વનફુંધ રખ્મ શત ? Ans: ભ ૂતવનફુંધ

4.

કહ્ ું કથેતે ળાન કવલ? ળીખી લાતને ળાને નલી’ - આ કાવ્મુંકકત કમા કવલની છે ? Ans:

કવલ ળાભ
5.

કુંઈક રાખ વનયાળાભાું, અભય આળાછુાઇ છે ’ના કવલ કણ છે ? Ans: ભણણરાર ન.
દ્વિલેદી

6.

કાકાવાશેફ કારેરકયની ભાત ૃબાા કઇ શતી? Ans: ભયાઠી

7.

કાકાવાશેફ કારેરકયે રખેર ‘જીલનન આનુંદ’ અને ‘યખડલાન આનુંદ’ ગ્રુંથન

વાકશત્મપ્રકાય જણાલ. Ans:રણરતવનફુંધ
8.

કાગલાણી’ના યચવમતા કણ શતા? Ans: દરા બામા કાગ

9.

કાવ્મ લાચનન વલમ નથી, શ્રલણન છે ’- આ વલધાન કણે કયું છે ? Ans: યાભનાયામણ

ાઠક
10. કાુંકકયમા તાલ ઉય એકભાત્ર ભુંકદય કમા વુંતે ફનાલેલ ું છે ? Ans: વુંત દાદ દમાર
11. ગુંગા વતીના બજન કને ઉદ્દે ળીને રખામા શતા? Ans: ાનફાઇ
12. ગુંગાવતીની ત્રલધ ૂન ું નાભ શ ું શત ું? Ans: ાનફાઈ
13. ગાુંધી વલચાયધાયા મજફ કામયયત વલશ્વવલદ્યારમન ું નાભ આ. Ans: ગ ૂજયાતવલદ્યાીઠ
14. ગજયાતના ચાલકમ યાજલીઓ વલળે ભાકશતી આતાું વુંસ્કૃતકાવ્મ ‘કભાયાર ચકયત્રમ’ૌ
નાું યચવમતા કણ છે ? Ans: શેભચન્દ્રાચામય
15. ગજયાતના શસ્તણરણખત ગ્રુંથબુંડાયભાું કઇ એકભાત્ર ણરવ વચલામેરી છે ? Ans: ાુંડણરી
16. ગજયાતન ‘તસ્લી’ કાવ્મ કણે રખ્ય ું છે ? Ans: કવલ ન્દ્શાનારાર
17. ગજયાતન ભધ્મયગીન ઇવતશાવ જાણલા ભાટે પ્રભાણભ ૂત ગણાતા ગ્રુંથ‘કાન્દ્શડદે
પ્રફુંધ’ના યચવમતા કણ છે ? Ans: કવલ દ્મનાબ
18. ગજયાતભાું ફરાતી બાાને ગજયાતી તયીકે વોપ્રથભ કણે ઓખાલી ? Ans: પ્રેભાનુંદ
19. ગજયાતભાુંલનાયકયરય વવામટીની સ્થાના કણે કયી ? Ans: એરેકઝાન્દ્ડય કકન્દ્રક
પર્બવય
20. ગજયાતભાું વલકવેરી કઇ જાણીતી રકનાટયકાન ું નાભ વુંસ્કૃત ળર્બદ ‘બલ’ યથી
ઉતયી આવ્ય ું છે ? Ans: બલાઇ
21. ગજયાતી કવલ બારણ કમાુંના લતની શતા ? Ans: વવદ્ધય
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22. ગજયાતી કવલ ભીઠ્ઠુ શુંવે ળુંકયાચામયના કમા સ્તત્રન ગજયાતી વભશ્રકી અનલાદ કમો
છે ? Ans: વોન્દ્દમયરશેયી
23. ગજયાતી કવલતા ક્ષેત્રે ‘મકતધાયા’ અને ‘ભશાછુંદ’ન વોપ્રથભ પ્રમગ કયનાય કણ છે ?
Ans: અયદે ળય ખફયદાય
24. ગજયાતી કવલતા વાકશત્મભાું ‘ભશાકવલ’ કે ‘કવલવમ્રાટ’ તયીકે કણ ઓખામ છે ? Ans:
કવલ ન્દ્શાનારાર
25. ગજયાતી કવલતાના આકદકવલન ું ણફરૂદ કને ભળય ું છે ? Ans: નયવવિંશભશેતા
26. ગજયાતી કવલતાભાું ખુંડકાવ્મન પ્રાયું બ કણે કમો ? Ans: કવલ કાન્દ્ત
27. ગજયાતી બાા ભાટે વો પ્રથભ‘ગ ૂર્જય બાા’ એલ ળર્બદપ્રમગ કયનાયકણ છે ? Ans:
બારણ
28. ગજયાતી બાા વાકશત્મના અધ્મમન-વુંળધન ભાટે કઇ વુંસ્થાની સ્થાના થઇ શતી?
Ans: વવળમર એન્દ્ડ ણરટયયી એવવળમેળન
29. ગજયાતી બાાના ‘જાગૃત ચકીદાય’ની ઉભા કને આલાભાું આલીછે ? Ans:
નયવવિંશયાલકદલેકટમા
30. ગજયાતી બાાના પ્રથભ કાવ્મવુંગ્રશન ું વુંાદન કણે કય?
ું Ans: દરતયાભ
31. ગજયાતી બાાના પ્રાચીન શસ્તણરણખત સ્તકના વુંગ્રશ ભાટે કઇ વુંસ્થા કામયયત શતી?
Ans: પાફયવ ગજયાતી વબા
32. ગજયાતી બાાની કઇ ળૈરી ભાત્ર ન્દ્શાનારાર કવલ  ૂયતી જ ભમાયકદત યશી? Ans:
ડરનળૈરી
33. ગજયાતી બાાની પ્રથભ આત્ભકથા કઇ છે ? Ans: ભાયી શકીકત
34. ગજયાતી બાાની પ્રથભ આત્ભકથા કણે રખી? Ans: નભયદ
35. ગજયાતી બાાની પ્રથભ શાસ્મનલર આનાય રેખક કણ શતા? Ans: યભણરાર
નીરકુંઠ
36. ગજયાતી બાાન વલયપ્રથભ વ્માકયણગ્રુંથ કણે યચ્મ શત? Ans: શેભચુંરાચામય
ૂ ી લાતાય’ સ્લરૂ આનાય વોપ્રથભ વાકશત્મકાય કણ શતા?
37. ગજયાતી બાાભાું ‘ટુંક
Ans: ધ ૂભકેત
38. ગજયાતી બાાભાું છાકાભ ળરૂ થતાું વોપ્રથભ કય ું સ્તક છાય?ું Ans: વલદ્યાવુંગ્રશ
39. ગજયાતી બાાભાું રકવાકશત્મના વલયપ્રથભ વુંળધક-વુંાદક કને ગણલાભાું આલે છે ?
Ans: ઝલેયચુંદ ભેઘાણી
40. ગજયાતી રકવાકશત્મના વલસ્તાય ભાટે કઈ કભન વવિંશપા છે ? Ans: બાટચાયણ
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41. ગજયાતી ‘લનાયકયરય વવામટી’ આજે કમા નાભે ઓખામ છે ? Ans: ગજયાતવલદ્યાવબા
42. ગજયાતી વાકશત્મ અકાદભી િાયા કય ું વાભવમક પ્રકાવળત થામ છે ? Ans: ળર્બદ સ ૃષ્ટટ
43. ગજયાતી વાકશત્મ ક્ષેત્રે નોંધાત્ર પ્રદાન ફદર કમ સલણયચરું ક એનામત કયલાભાું આલે
છે ? Ans: યણજજતયાભ સલણયચરું ક
44. ગજયાતી વાકશત્મ કયદના સ્થાક કણ શતા ? Ans: યણજજતયાભ લાલાબાઇ
45. ગજયાતી વાકશત્મ કયદન ું મખત્ર કય ું છે ? Ans: યફ
46. ગજયાતી વાકશત્મ ભુંડની સ્થાના કમાયે કમાું થઇ? Ans: ૧૯૨૩-સયત
47. ગજયાતી વાકશત્મના કમા કવલ જન્દ્ભથી જ અંધ શતા ? Ans: કવલ પ્રીતભ
48. ગજયાતી વાકશત્મના વલવળટટ કરાસ્લરૂ આખ્માનને ઘાટ કમા ભશાકવલએ આપ્મ? Ans:
કવલ પ્રેભાનુંદ
49. ગજયાતી વાકશત્મનાું કમા ભશાનવર્જક મફ
ું ઈ યાજમનાું ગૃશપ્રધાન અનેમખ્મ ન્દ્મામાધીળ
યહ્યા શતા? Ans: કનૈમારાર મનળી
50. ગજયાતી વાકશત્મની પ્રથભઐવતશાવવક નલરકથા કઈ છે ? Ans: કયણઘેર
51. ગજયાતી વાકશત્મની પ્રથભ કરણપ્રળસ્સ્ત ‘પાફયવ વલયશ’ના યચવમતા કણ છે ? Ans: કવલ
દરતયાભ
52. ગજયાતી વાકશત્મની પ્રથભ કયદ કમાું અને કમાયે મજાઇ શતી? Ans: અભદાલાદ૧૯૦૫
53. ગજયાતી વાકશત્મની વોપ્રથભ નલણરકાન ું નાભ શ ું શત ું? Ans: ગલારણી
54. ગજયાતી વાકશત્મન ું પ્રથભરૂાુંતકયત નાટક કય ું છે ? Ans: રક્ષ્ભી
55. ગજયાતી વાકશત્મને દે ળાણબભાન અને લતનપ્રેભના વોપ્રથભ કાવ્મ કણે આપ્મા? Ans:
કવલ નભયદ
56. ગજયાતી વાકશત્મન પ્રથભવલલેચનગ્રુંથ કમ ગણામ છે ?

Ans: નલરગ્રુંથાલણર

57. ગજયાતી વાકશત્મભાું ‘આખ્માનન વતા’ કણ ગણામ છે ? Ans: કવલ બારણ
58. ગજયાતી વાકશત્મભાું ‘દ્વિયે પ’ની લાતાયઓ મ ૂકમા રેખકન ું વર્જન છે ? Ans: યા. વલ. ાઠક
ૂ ા’ નાભન કાવ્મપ્રકાય યચનાય કણ છે ? Ans: કવલ દરતયાભ
59. ગજયાતી વાકશત્મભાું ‘શડર
60. ગજયાતી વાકશત્મભાું કની દયચનાઓ ‘કાપી’ તયીકે પ્રવવદ્ધ થઇ છે ? Ans: કવલ ધીય
61. ગજયાતી વાકશત્મભાું ફાકાવ્મ રખલાની ળરૂઆત કણે કયી શતી? Ans: કવલ
દરતયાભ
62. ગજયાતી વાકશત્મભાું ભણણરાર દ્વિલેદી ભાટે કમ ળર્બદપ્રમગ લયામછે ? Ans: અબેદ
ભાગયના પ્રલાવી
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63. ગજયાતી વાકશત્મભાું શ્રેટઠ શાસ્મરેખક તયીકે કની ગણના થામ છે ? Ans: જમવતન્દ્ર શ.
દલે
64. ગજયાતી વાકશત્મભાું વૉનેટકાવ્મ યચના વલકવાલલાભાું કન વલળે પા છે ? Ans:
ફલુંતયામ ક. ઠાકય
65. ગજયાતી શાસ્મવાકશત્મના ‘શાસ્મ વમ્રાટ’ ન ું ણફરૂદ કને ભળય ું છે ? Ans: જમતીન્દ્ર શ. દલે
66. ગજયાતીના ભશાન વુંગીતકાય અવલનાળ વ્માવે વોપ્રથભ કમા નાટકભાું વુંગીત આેલ ું ?
Ans: રલકળ અને વીતાત્માગ
67. ગજયાતીભાું વોપ્રથભ કડલાફદ્ધ આખ્માન યચલાની ળરૂઆત કણે કયી ? Ans: બારણ
68. ગ’જાયે જે વળયે તાયે જગતન નાથ તે સ્શેજે’-આ ગઝર કણે રખી છે ? Ans:
ફારાળુંકયકુંથાકયમા
69. ગજયાત વલદ્યાીઠની સ્થાના કણે કયી શતી? Ans: ભશાત્ભા ગાુંધીજી
70. ગ ૂર્જયી ભ ૂ’કાવ્મના યચવમતા કણ છે ? Ans: સ ુંદયમ ૌ
71. ગલધયનયાભે તાની ત્રીન ું ચકયત્ર કમા સ્તકભાું આરેખ્ય ું છે ? Ans: રીરાલતી
જીલનકરા
72. ગકશરલાડનાું કી સ્ત્રી-ર શાથભાું સ ૂડાું, વાલયણી, સડરાું
ું ૂ , ડારાું, વાુંફેરાું રઈ
લત
ય ાકાયે પયીને કય ન ૃત્મ કયે છે ? Ans: ઢર યાણ
73. ગભેજી કયદભાું જલા ગાુંધીજીને ઉદ્દે ળીને શ્રી ભેઘાણીએ કય ું કાવ્મ રખ્ય ું શત ું? Ans:
છે લ્ર કટય
74. ‘ઘનશ્માભ’ કમા ભશાન ગજયાતી વાકશત્મકાયન ું ઉનાભછે ? Ans: કનૈમારાર
ભાણેકરાર મનળી
75. ‘ઘ ૂભકેત’ તખલ્લવથી જાણીતા થમેરા વાકશત્મકાયન ું નાભ શ ું છે ? Ans: ગોયીળુંકય જી
ૂ
76. ‘ચકય’તયીકે ઓખાતાું ગજયાતના જાણીતા કાટય વનસ્ટન
ું નાભ જણાલ. Ans: ફુંવીરાર
લભાય
77. ‘છુંદરમ બ ૃશત’ કમા જાણીતા કવલન કાવ્મવુંગ્રશ છે ? Ans: કવલ વનયું જનબગત
78. છાખાન ું ળરૂ કયનાય પ્રથભગજયાતી તયીકે કણ શતા? Ans:દગાયયાભ ભશેતા
79. છે ક ૧૮૭૫ની વારભાું ‘દે ળી કાયીગયીને ઉત્તેજન’ સ્તક કણે રખ્ય ું શત ું? Ans:
શયગવલિંદદાવ કાુંટાલારા
80. જનનીની જડ વખી, નશ જડે યે રર’ –જાણીતી કાવ્મુંકકતના યચવમતા કણ છે ? Ans:
દાભદય ખળારદાવ ફટાદકય
81. જનભટી’ કની પ્રવવદ્ધ કૃવત છે ? Ans: ઈશ્વય ેટરીકય
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82. ‘જમ જમ ગયલી ગજયાત’કાવ્મ યચના કની છે ? Ans: કવલ નભયદ
83. ‘જમણબખ્ખ યસ્કાય’ ગજયાત વયકાય તયપથી ળેના ભાટે એનામતકયલાભાું આલેછે?
Ans: ભાનલકલ્માણના ક્ષેત્રે ઉભદા પ્રવ ૃવત્ત કયલા ફદર
84. ‘જમાું જમાું નજય ભાયી ઠયે ,માદી બયી ત્માું આની’- ુંકકત કમા કવલની છે ? Ans: કવલ
કરાી
85. ‘જમાું જમાું લવે એક ગજયાતી, ત્માું ત્માું વદાકા ગજયાત...’કવલતા કણે રખી છે ? Ans:
કવલ ખફયદાય
86. “જમાું સધી ગજયાતી બાાને ગોયલનશીં ભે ત્માું સધી ાઘડી નશીં શેરું ". - આલી
પ્રવતજ્ઞા કણે રીધી શતી? Ans:ભશા કવલ પ્રેભાનુંદ
87. જમવતવુંઘની સ્થાના કણે કયી શતી?

Ans: મ ૃદરા વાયાબાઈ

88. ‘જવભાઓડણ’, ‘ઝુંડા ઝરણ’ અને‘યાજા દે ઘણ’ જેલા લેળ રખનાય કણ શતા ? Ans:
અવાઈત ઠાકય
89. જાણીતા ગઝરકાય શ ૂન્દ્મારનયીન ું મ ૂ નાભ શછ
ું ે ? Ans: અરીખાન ફરચ
90. ‘જજગયન માય જદ ત ફધ વુંવાય જદ છે ’ - આ ગઝર કની છે ? Ans: ફારાળુંકય
કુંથાકયમા
91. ‘જીલનભાું ભ ૂખભડું ૂ ી છે ને તેથી મ ભડું ૂ ી ત બીખ છે ’ - ન્નારાર ટે રની કઇ ભશાન
નલરકથાન આ વલચાય છે ? Ans: ભાનલીની બલાઇ
92. ‘જૂન ુંત થય ું યે દે લ જૂન ુંત થય ું’ બજન કના િાયા ગલાત ું શત ું? Ans: ભીયાું
93. જે યચનાભાું કઈ ભશાન ઐવતશાવવક વ્મકકતન ું ચકયત્ર આરેખાય ું શમ તેને શ ું કશેછે?
Ans: પ્રફુંધ
94. ‘જેને યાભ યાખે તેને કણ ચાખે’ નાભન ું દ કણે યચ્ય ું છે ? Ans: કવલ ધીય
95. જ્ઞાનીઠ ાકયતવક વલજેતા ન્નારાર ટેરન જન્દ્ભ કમાું થમ શત ? Ans: ભાુંડરી
96. જ્ઞાનીઠ યસ્કાયભેલનાય પ્રથભગજયાતી વાકશત્મકાય કણ છે ?Ans: ઉભાળુંકય જી
97. જ્ઞાની કવલ અખાન ું જન્દ્ભસ્થ કય ું છે ? Ans: જેતરય
98. ઝલેયચુંદ ભેઘાણી કમા ગજયાતી દૈ વનક વભાચાયત્રભાું ત્રકાય શતાું? Ans: ફૂરછાફ
99. ઝલેયચુંદ ભેઘાણીએ સ્લતુંત્રતા અને યતુંત્રતાને રગતા વુંગ્રાભગીત કમા કાવ્મવુંગ્રશભાું
રખ્મા શતા ? Ans: વવિંધડ
100. ઝલેયચુંદ ભેઘાણીના કમા સ્તકભાું મ ૂકવેલક તયીકે  ૂજમ દાદા યવલળુંકય ભશાયાજન ું
વ્મકકતત્ત્લ સેયે પ્રગટ થામ છે ? Ans: ભાણવાઇના દીલા
101. ઝલેયચુંદ ભેઘાણીન ું ઉનાભ શ ું શત ું?

Ans: સકાની
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102. ઝલેયચુંદ ભેઘાણીને ‘યાટરીમ ળામય’ન ું ણફરદ અાલનાય રકવપ્રમ કાવ્મવુંગ્રશ કય ું છે ?
Ans: યગલુંદના
ૂ ી લાતાય એટરે ‘તણખ’ આ વલધાન કન ું છે ? Ans: ગોયીળુંકય વત્રાઠી
103. ટુંક
104. ટલ્વટમની ‘લૉય એન્દ્ડ ીવ’ ભશાનલરન ગજયાતી અનલાદ કણે કમો છે ? Ans:
જમુંવત દરાર
105. ‘તને વાુંબયે યે ,ભને કેભ લીવયે યે ‘ના કવલ કણ છે ? Ans: પ્રેભાનુંદ
106. ‘તયણાઓથે ડગ
ું ય યે ,ડગ
ું ય કઈ દે ખે નશીં’ - જેલી સ ુંદય યચનાના યચવમતાન ું નાભ
જણાલ. Ans: કવલ ધીય
107. ‘તાયી આંખન અપીણી’ - ગીત કણે રખ્ય ું? Ans: લેણીબાઇ યકશત
108. ‘તાયે ભાથે નગાયા લાગે ભતના યે ’- દના યચવમતા કણ છે ? Ans: દે લાનુંદસ્લાભી
109. ‘ત્માગ ન ટકેયે લૈયાગ્મ વલના...’ યચના કની છે ? Ans: વનટકાનુંદ સ્લાભી
110. ‘વત્રભલનદીક પ્રફુંધ’ના કવલન ું નાભ જણાલ. Ans: જમળેખય સ ૂકય
111. ‘થડા આંસ, થડા ફૂર’ નાભે આત્ભકથા કણે રખી છે ? Ans: જમળુંકય સ ુંદયી
112. ‘દત્તાત્રેમ ફારકૃટણને વો કમા' નાભે ઓખે છે ? Ans: કાકાવાશેફ કારેરકય
113. ‘દળયક’ ઉનાભ કમા વલખ્માત વાકશત્મ વર્જકન ું છે ? Ans: ભનબાઇ યાજાયાભ ુંચી
114. ‘દળયક’ની કઇ ભશાન પ્રેભકથા યથી ગજયાતી કપલ્ભ ફની છે ? Ans: ઝેય ત ીધાું છે
જાણી જાણી
115. ‘દળયક’ન ું કય ું વત્રઅંકી નાટક ભશાબાયત ય આધાકયત છે ? Ans: કયત્રાણ
116. દરતયાભના ‘લેનચકયત્ર’ભાું સ્ત્રીજીલનની કઇ વભસ્માની લાત છે ? Ans: ફાવલધલાની
વભસ્મા
117. દરતયાભના એક જાણીતા નાટકન ું નાભ આ.

Ans: વભથ્માણબભાન

118. દરતયાભન ું નાટક ‘રક્ષ્ભી’ કમા ગ્રીક નાટક ઉય આધાકયત છે ? Ans: પ્લ ૂટ્વ
119. દાવી જીલણ કન અલતાય ગણામ છે ? Ans: યાધા
120. દ્વિયે પ’ ઊનાભથી ઓખાતા ગજયાતી વાકશત્મકાયન ું નાભ જણાલ. Ans: યાભનાયામણ
વલ. ાઠક
121. નયવવિંશ અને ભીયાું ભાટે ‘ખયા ઈલ્ભી, ખયા શ ૂયા’ વલળેણ કણે લામાું છે ? Ans: કવલ
કરાી
122. નયવવિંશભશેતા એ કના ય હડ
ું ૂ ી રખી શતી ? Ans: ળાભળા ળેઠ (શ્રીકૃટણ)
123. નયવવિંશભશેતાએ પ્રબાવતમાભાું ળેન ભકશભા ગામ છે ? Ans:જ્ઞાન
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124. નયવવિંશ ભશેતાથી ળરૂ થમેરા યગને કમા યગ તયીકેઓખલાભાુંઆલે છે ? Ans:
બકકતયગ
125. નયવવિંશભશેતાની દીકયીન ું નાભ શ ું શત ું?

Ans: કુંલયફાઇ

126. નયવવિંશભશેતાન ું જન્દ્ભસ્થ કય ું? Ans: તાજા
127. નયવવિંશ ભશેતાને જૂનાગઢના કમા યાજલીના વભકારીન ગણલાભાું આલેછે? Ans: યા’
ભાુંડણરક
128. નયવવિંશના ભટાબાગના દ કમા છુંદભાું યચામા છે ? Ans: ઝરણાછુંદ
129. નયવવિંશનીયચનાઓ મખ્મત્લે કેલા પ્રકાયની છે ? Ans: દ
130. નયવવિંશયાલ કદલેકટમાની ‘સ્ભયણવુંકશતા’ કરૂણપ્રળસ્સ્ત કને ઉદ્દે ળીને યચાઇ છે ? Ans:
સ્લગયસ્થ ત્ર નણરનકાન્દ્તને
131. નયવવિંશયાલ દીલેકટમાના કાવ્મવુંગ્રશન ું નાભ શછ
ું ે ? Ans: કસભભાા
132. નભયદ- અલાયચીનભાું આદ્ય’ જીલનચકયત્રના રેખકન ું નાભ જણાલ. Ans:
કનૈમારારમનળી
133. નભયદ યણચત સપ્રવવદ્ધ કવલતા ‘જમ જમ ગયલી ગજયાત...’ વોપ્રથભ ગજયાતી બાાના
કમા ળર્બદકભાું પ્રકાવળત થઇ શતી? Ans: નભયકળ
134. નભયદના કમા કાવ્મભાું એન ું આત્ભચકયત્ર વનરૂાત ું જલા ભે છે ? Ans: લીયવવિંશ
135. નભયદની કવલતાન એક વલવળટટ વલમ કમ શત? Ans: લતનપ્રેભ
136. નભયદની કાવ્મબાલના ય કમા વિભી વાકશત્મકાયન પ્રબાલ જલા ભે છે ? Ans: કવલ
લડઝયલથય
137. નલ બાગભાું વલસ્તયે ર ‘બગલદગભુંડર’ ળર્બદકળ કમા યાજલીએ તૈમાય કયાવ્મ શત?
Ans: ભશાયાજા બગલતવવિંશજી
138. નલરકથા ‘ેયેણરવવવ’ના રેખક કણ છે ? Ans: ચુંરકાન્દ્ત ફક્ષી
139. નલરયાભ કય ું વાભાવમક ચરાલતા શતા?

Ans: ગજયાતી ળાાત્ર

140. નુંદફત્રીવી’ અને ‘વવિંશાવન ફત્રીવી’ દ્યલાતાયઓ કણે રખી છે ? Ans: કવલ ળાભ
141. નાયામણ દે વાઇ ણરણખત ગાુંધીજીના બ ૃશદૌ જીલનચકયત્રન ું નાભ શછ
ું ે ? Ans: ભારું જીલન
એજ ભાયી લાણી
142. ન્દ્શાનારાર કવલ કમા જાણીતા કવલના ત્ર શતા? Ans: કવલ દરતયાભ
143. ન્નારાર ટેરની કઇ નલરકથા યથીકપલ્ભ ફની છે ? Ans: ભાનલીની બલાઇ
144. ન્નારાર ટેરની કઇપ્રવવદ્ધ નલરકથાને બાયતીમ જ્ઞાનીઠ યસ્કાય પ્રાપ્ત થમ છે ?
Ans: ભાનલીની બલાઇ
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145. ‘ાછ પ્રલાવીઓભાું ઘણા વભત્ર ણશતા, કણે કમો પ્રશાય ભને કુંઇ ખફયનથી’ ગઝરના રેખક કણ છે ?Ans: આકદર ભન્દ્સયી
146. ાન રીલ ું જય ું ને તભે માદ આવ્મા’ - જેલા જાણીતા ગીતનાું યચવમતા કણ છે ? Ans:
શકયન્દ્ર દલે
147. યાણભાુંથી ગજયાતી બાાભાું દ્ય રૂાુંતયકયનાય કવલ કમા શતા? Ans: કવલ બારણ
148.  ૃથ્લી છુંદને પ્રલાશી ફનાલલાન પ્રમગ કમા કવલએ કમો છે ? Ans: ફલુંતયામ ક.
ઠાકય
149. ેસ્ન્દ્વર કરય અને ભીણફત્તી’ નાટકના રેખક કણ છે ?

Ans: આકદરભન્દ્સયી

150. તાના છપ્ા િાયા વાભાજજક કકયલાજ ય કટાક્ષ કયનાયા અખા બગતની પ્રવતભા
અભદાલાદના કમા વલસ્તાયભાું મ ૂકલાભાું આલેરી છે ? Ans: ખાકડમા
151. પ્રફધ ફત્રીવી’ કૃવતના યચવમતા કણ છે ? Ans: કવલ ભાુંડણફુંધાય
152. પ્રાકૃતભાુંથી પેયપાય ાભી આલેરીબાા કમા નાભે ઓખામ છે ? Ans: અભ્રુંળ
153. પ્રેભાનુંદ ભાટે ‘A Prince of Plagiarists’ - આવ ું વલધાન કણે કયય છે ? Ans: કનૈમારાર
મનળી
154. પ્રેભાનુંદ મ ૂ કમાુંના લતની શતા ? Ans: લડદયા
155. પ્રેભાનુંદની ‘ભાભેરું ’ કૃવત કના જીલન વાથે જડામેરી છે ? Ans: નયવવિંશ ભશેતાની દીકયી
કુંલયફાઈ
156. પ્રેભાનુંદની કઈ કૃવત દય ળવનલાયે ગલાતી શતી? Ans: સદાભાચકયત્ર
157. પ્રેભાનુંદની પ્રખ્માત કૃવત કઇ છે ? Ans: ઓખાશયણ
158. પ્રેભાનુંદે જીલનવનલાયશ અથે કમ વ્મલવામ સ્લીકામો શત ? Ans:વની
159. પયીદ ભશભદ ગરાભનફી ભન્દ્સયીન ું ઉનાભ જણાલ.

Ans: આકદર

160. ‘બ્રહ્મ વત્મ,જગત વભથ્થા’ આકૈ લરાિૈતનાું વવદ્ધાુંતન ું પ્રવતાદન કયનાયકવલ કણ છે ?
Ans: જ્ઞાની કવલ અખ
161. બકત કલવમત્રી ગુંગાવતીન ું લતન કય ું શત ું? Ans: વભકઢમાા (જજ. બાલનગય)
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