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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  1 

ગજુયાત વયકાય દ્વાયા રેલાતી તભાભ યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટે . 

ગજુયાતી વાહશત્મ 
 કશલનુ ંનાભ, ઉનાભ, જન્સભ્થ, શલળેતા (ળેભા ંપ્રખ્માત છે) 

તેનુ ંઅરગથી ટેફર.   

 ગજુયાતી વાહશત્મના 40 કશલઓની કશૃતઓને માદ યાખલાની 

વય ચાલીઓ.  

 ગજુયાતી વાહશત્મના યીક્ષાભા ંછુામેરા પ્રશ્નો.  

AAANNNGGGEEELLL   AAACCCAAADDDEEEMMMYYY   

7575  072  872 
 

ભાગકદળકક : વાભત ગઢલી  
(10 યીક્ષાઓભા ંવપ થમેર અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  
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ગજુયાતી વાહશત્મકાય શલેની કેટરીક અગત્મની ભાહશતી : 

વાહશત્મકાયનુ ંનાભ  તખલ્લવુ / ઉનાભ  જન્સભ ્થ  પ્રદાન / પ્રખ્માત  

નયશવિંશ ભશતેા  આહદકલી, નયવૈમો   તાજા(બાલનગય)  પ્રબાશતમા, ઝૂરણા છંદ  

ભીયાફંાઈ  જનભ જનભની દાવી  ભેડતા (યાજ્થાન)   દ  
બારણ  આખ્માનના શતા  ાટણ  આખ્માન 
અખો (અક્ષમદાવ વોની) જ્ઞાનનો લડરો, શવતો હપરસપુ, ઉત્તભ છપ્ાકાય  જેતરયુ(અભદાલાદ)  છપ્ા   

પે્રભાનદં  ભશાકશલ, આખ્માન શળયોભણણ  લડોદયા  આખ્માન  

ળાભ  પ્રથભ લાતાકકાય, દ્યલાતાકના શતા  અભદાલાદ  દ્યલાતાક  

ધીયો  કાપીના શતા  ગોઠડા(લડોદયા)  કાપી  
બોજો  ચાફખાના શતા  અભયેરી  ચાફખા 
દમાયાભ બકતકશલ, ભ્તકશલ, ગયફી વમ્રાટ , ફવંીફોરનો કશલ  ડબોઈ  ગયફી 
ગગંાવતી  વોયઠની ભીયા  યાજયા, ાણરતાણા  બજન  
દરતયાભ  રોકહશતણચિંતક, કલીશ્વય   લઢલાણ  શડૂરા  

(ઉખાણા પ્રકાયની યચના) 
ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટ  કશલ કાતં, ભધયુ ઊશભિકાવ્મના વજૉક, ખડં કાવ્મના જનક  ચાલડં  ખડંકાવ્મ  

યભણબાઈ નીરકંઠ  ભકયંદ, ગજુયાતના પ્રથભ વભથક શા્મકાય, બદ્રબંદ્રના વજૉક  અભદાલાદ  શા્મરેખક  

ફલતંયામ કલ્મણયામ 
ઠાકોય  

વેશની, લલ્કર  બફૃચ  વોનેટ  

(14 કં્તતનુ ંકાવ્મ) 
કનૈમારાર મનુળી  ્લપ્નદ્રષ્ટા  બફૃચ  ઐશતશાશવક નલરકથા  

દત્તાતે્રમ ફારકૃષ્ણ કારેરકય  વલાઈ ગજુયાતી   વતાયા, ભશાયાષ્ર  રણરત શનફધં  
ગૌયીળકંય જોી  ધભૂકેત ુ લીયયુ  નલણરકા (ટૂંકીલાતાક)  

ઝલેયચદં ભેઘાણી  કસુફંર યંગનો ગામક, યાષ્રીમ ળામય, શાડનુ ંફાક, 
વાહશત્મળાસ્ત્રી   

ચોટીરા  રોકવાહશત્મ  

યભણરાર લવતંરાર દેવાઈ  યગુમશૂતિ લાતાકકાય  શળનોય (લડોદયા)  લાતાકપ્રધાન નલરકથા  
ન્સશાનારાર   કશલલય, કશલ વમ્રાટ, પે્રભબક્તત   અભદાલાદ  ઊશભિકાવ્મ, ડૌરન ળૈરી  

ન્નારાર ટેર  વાહશત્મ જગતનો ચભત્કાય  ભાડંરી(યાજ્થાન)   નલરકથા  

ઝીણાબાઈ દેવાઈ   ્નેશયશળભ, જીલન ભાગંલ્મના કશલ  ચીખરી(લરવાડ)   શાઈકુ(5-7-5 = 17 અક્ષય)  

ફારાળકંય કંથાહયમા  ફાર, ભ્ત, કરાન્સત, ગજુયાતી ગઝરના શતા  નહડમાદ  ગઝર  

ણગજુબાઈ ફધેકા મછુાીભા, શલનોદી, ફાકોના ફેરી   ફાવાહશત્મકાય  

જ્મોશતન્સદ્ર દલે  અલલાણણમા, ગપુ્તા  સયુત  શા્મવાહશત્મકાય 

ભોશનરાર ટેર    રઘકુથા  

લલ્રબ ભેલાડો   અભદાલાદ  ગયફા  

નભકદ  યગુ શલધામક વજૉક, અલાકચીનોભા ંઆદ્ય  સયુત   

એરેકઝાડંય પાફકવ  ગજુયાતી બાા વાહશત્મનો યદેળી પે્રભી  રડંન   

ગોલધકનયાભ શત્રાઠી  હંડતયગુના યુોધા, જગત વાક્ષય   નહડમાદ  

ભણણરાર દ્વદ્વલેદી  અબેદભાગકના પ્રલાવી, બ્રહ્મશનષ્ઠ  નહડમાદ   

નયશવિંશયાલ હદલેટીમા  વાહશત્મ હદલાકય, ગજુયાતી બાાના જાગ્રત ચોકીદાય  અભદાલાદ   

સયુશવિંશજી ત. ગોહશર  કરાી, સયુતાની લાડીનો ભીઠો ભોયરો, પ્રણમ અને અશ્રનુા 
કશલ   

રાઠી   

યાભનાયામણ ાઠક  દ્વદ્વયેપ, ળે, ્લેયશલશાયી, જાત્રાફૄ  ગાણોર(અભદાલાદ)   

નટલયરાર ડંયા  ઉળનસ,્ આયણ્મક  વાલરી(લડોદયા)   
યશવકરાર યીખ  મશૂકાય, યોભે યોભે શલદ્યાના જીલ  વાદયા   

શત્રભલુનદાવ .ુ લશુાય  સનુ્સદયભ, શત્રશરુ, ગાધંીયગુના મધૂકન્સમ કશલ   શભમા-ંભાતય   

ઉભાળકંય જોી  લાસહુક, શલશ્વળાશંતના કશલ ફાભણા (વાફયકાઠંા)   
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કેટરાક વાહશત્મકાયના ઉનાભ અથલા તખલ્લવુ : 

વાહશત્મકાય તખલ્લવુ 
ફયતત અરી શલયાણી  ફેપાભ  

શયજી રલજી દાભાણી  ળમદા 
ફારાબાઈ દેવાઈ  જમણબખ્ખ ુ

રાબળકંય ઠાકય  નુલકસ ુ

અમતૃરાર બટ્ટ  ઘામર 

હકળનશવિંશ ચાલડા  જજપ્વી 
અબ્ફાવ લાવી  ભયીઝ  

કેળલ શકદ ધ્રલુ  લનભાી 
યભણબાઈ નીરકંઠ  ભકયંદ  
ધીરુબાઈ ઠાકય  વવ્મવાચી 
સુદંયજી ફેટાઈ  દ્રૌામન 

્લાભી પે્રભાનદં પે્રભવખી  

પ્રફુલ્ર દલે ઈલાડેલ  

ફારાળકંય કંથાહયમા  કારાનં્સત ફાર ભ્તી  

કે.કા ળાસ્ત્રી  કાઠીમાલાડી શલદુય 

અરીખાન ફલચૂ  શનૂ્સમ ારનયુી 
ફવંીરાર લભાક  ચકોય  

યભાનદં ભણીળકંય બટ્ટ ત્રાજકય  

રલ્લબુાઈ ઠકકય  ણબ ુઅખડાનદં  

ભધસુદુન ાયેખ  શપ્રમદળી 
જમંશત ટેર  યંગરો  

હદનકય યામ લૈધ  શભનશમાવી  

હશિંભતરાર દલે  ્લાભી આનદં  

અયદેળય ખફયદાય  અદર, ભોટાબાઈ  
શપ્રશતવેન ગપુ્તા  અશ્ક્ય, નામભુહકન  
પકીય મશુમ્ભદ ગરુાભનફી  આહદર ભનસયુી  

બોગીરાર ગાધંી  ઉલાવી  
સયેુળ દરાર  હકયાત લકીર 
ઈબ્રાશીભ ટેર  ફેકાય  
સમૂકકાતં શત્રાઠી  શનયારા 
અનતંયામ યાલ  ળૈશનક  
ઘનળકંય શત્રાઠી  અઝીઝ 
ભનબુાઈ શત્રલેદી  વયોદ, ગાહપર 
જમળકંય બોજક  સુદંયી  
યાજેળ વ્માવ  શભસ્્કન  
ધનલતં ઓઝા  અહકિંચન  
જમેન્સદ્ર દલે  મમાશત 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

રાબળકંય ઠાકય  રઘયો, નુલકસ ુ ાટડી  

આનદંળકંય ધ્રલુ  પ્રબદુ્ધ જ્ઞાનમશૂતિ  અભદાલાદ   
ભનબુાઈ  ચંોરી  દળકક ચંાશળમા(ભોયફી)   

દાભોદય ખ.ુ ફોટાદકય  વૌદમકદળી,  ફોટાદ   

યશવકરાર યીખ  મશૂકાય, યોભે યોભે શલદ્યાના જીલ  વાદયા   

ચદં્રલદન ચી. ભશતેા  ચાદંાભાભા  સયુત   

યાજેન્સદ્ર ળાશ  યાભવ ૃદંાલની  કડલજં   

યભેળ ાયેખ  છ અક્ષયનુ ંનાભ    

ણચનભુોદી  ઈળાકદ  શલજાયુ   

યઘલુીય ચૌધયી  રોકામતસયૂી  ફાુયુા, ગાધંીનગય   

ફકુર શત્રાઠી   ઠોઠશનળાીમો   

ઈશ્વય ેટરીકય(ટેર)    ેટરી (આણદં)   
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::- ગજુયાતી વાહશત્મભા ંપ્રથભ કૃશતઓ -:: 

ક્રભ પ્રકાય કૃશત રેખક 

1.  યાવ. બાયતેશ્વય ફાહુફણર યાવ. ળાણરબદ્ર સહૂય. 
2.  પાગ ુકાવ્મ. શવહયયણુરબદ્ પાગ.ુ જજનહ્મસહૂય. 
3.  રોકલાતાક. શંવયાજ-લચ્છયાજ ચોાઈ. શલજમબટ્ટ. 
4.  ઋતકુાવ્મ અને શુગંાય કાવ્મ. લવતં શલરાવ.  - 
5.  ફૃકકાવ્મ. શત્રભલુન દીક પ્રફધં. જમળેખય સહૂય. 
6.  ફાયભાવી કાવ્મ. નેશભનાથ ચતષુ્ાહદકા. શલનમચદં્ર. 
7.  પ્રફધં. કાન્સશડદે પ્રફધં. દ્મનાબ. 
8.  આખ્માન. સદુાભાચહયત્ર. નયશવિંશ ભશતેા. 
9.  નાટક. રક્ષ્ભી દરતયાભ. 
10.  નલરકથા. કયણઘેરો નદંળકંય ભશતેા. 
11.  જીલન ચહયત્ર. કોરફંવનો વતૃાતં. પ્રાણરાર ભથયુદાવ. 
12.  ઈશતશાવ. ગજુયાતનો ઈશતશાવ. પ્રાણરાર એદરજી ડોવા. 
13.  ભનોશલજ્ઞાન. ણચત્તળાસ્ત્ર. ભણણરાર નભબુાઈ દ્વદ્વલેદી. 
14.  ભશાનલર. વય્લતીચદં્ર. ગોલધકન યાભ શત્રાઠી. 
15.  નલરકથા. કયણઘેરો. નદંળકંય ભશતેા. 
16.  નલણરકા ગોલારણી. કંચનરાર ભશતેા 
17.  કાવ્મવગં્રશ 

(કશલતા) 
ગજુયાતી કાવ્મદોશન  

(ફાાની ીંય.) 
દરતયાભ. 
(દરતયાભ) 

18.  આત્ભકથા. ભાયી શકીકત. નભકદ. 
19.  ળબ્દકો. નભકકો. નભકદ. 
20.  શનફધં. ભડંી ભલાથી થતા ંરાબ. નભકદ. 
21.  ખડંકાવ્મ. લવતં શલજમ. કાન્સત. 
22.  એકાકંી. રોભશશિણી. ફટુબાઈ ઉભયલાડીમા. 
23.  વોનેટ. બણકાય. ફ.ક.ઠાકોય. 
24.  ગઝર. ફોધ. ફારળકંય કંથાહયમા. 
25.  લાચનભાા શો લચનભાા. - 
26.  મહુદ્રત ુ્ તક. શલદ્યાવગં્રશોથી. - 
27.  ચંાગ. વલંત 1871નુ ંગજુયાતી ચંાગ. - 
28.  કફૃણ પ્રળક્્ત. પાફકવ શલયશ. દરતયાભ. 
29.  લાતાકવગં્રશ. તાહકિકફોધ. દરતયાભ. 
30.  શા્મપ્રધાન કૃશત. બદ્રબંદ્ર.ં યભણબાઈ નીરકંઠ. 
31.  ચહયત્ર. કશલચહયત્ર. નભકદ. 
32.  ભૌણરક નાટક. ગરુાફ. વૌપ્રથભ ગજુયાતી ્નાતક નગીનદાવ ભાયપશતમા.  
33.  રાફંી ગદ્યકથા. થૃ્લી ચદં્રચહયત. ભણકમસુદંયસહૂયકંત. 
34.  દેળબક્તત કાવ્મ. 

(અલાકચીન ગજુયાતી બાનુ)ં 
હુન્નયખાનની – ચડાઈ. દરતયાભ. 
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ગજુયાતી બાા વાહશત્મના અગત્મના ાત્રો :  

ાત્ર કૃશત રેખક 

અશનર, શત્રલેદીજી, દંડૌતીફાલા, ભરમ.  હયક્રભા નભકદા ભૈમાની.  અમતૃરાર લેગડ.  

 ૂજંો, ચદંા, બીભો. જનભટી.  ઈશ્વય ેટરીકય. 
નગીન, સયૂજ.  બલવાગય.  ઈશ્વય ેટરીકય.  

ભગુ,ં અભયતકાકી  રોશીની વગાઈ  ઈશ્વય ેટરીકય 

ગોયાણી, યભગુોય, ગગંા ફાયણે ટકોયા.  ઉભાળકંય જોી.  

ઝૈનરુ આફેદીન, રક્ષ્ભણ ળાસ્ત્રી, પ્રાક્ષી, અશભદ જરાલદુ્દીન, વમ્શદુ્દીન, 
આશળમામ્ભા, શળલ સબુ્રભણ્મા ઐય્મય. યાભાનદં ળાસ્ત્રી, અયશલિંદભ, શળલ 
પ્રકાળન.  

લીંગ્ઝ ઓપ પામયનુ ંગજુયાતી અનલુાદ 
‘’અગન ખં’’  

એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ.  

રક્ષ્ભી, મણૃારલતી, ણબલ્રભ, મુજં, તૈર, શલરાવ,જકકરા,  થૃ્લી લલ્રબ.  કનૈમારાર મનુળી  

ગગંવલકજ્ઞ, વજ્જન, ચૌરા,બીભદેલ વોરકંી  જમ વોભનાથ.  કનૈમારાર મનુળી.  

કાક, મુજંાર, ઉદો, શવદ્ધયાજ, ભીન, કીશતિદેલ,ભજંયી.  ગજુયાતનો નાથ.  કનૈમારાર મનુળી.  

મુજંાર, ભીનદેલી, શત્રભલુન  ાટણની પ્રભતુા  કનૈમારાર મનુળી  

બગીયથી,આકકા, ચીભી,શલષ્ણ ુનાઈક, બાગ,ુ યાભભાભા, દત્ત.ુ  ્ભયણમાત્રા (આકકા)  કાકા વાશફે કારેરકય.  

ડંકકક , યાભજીબા, શયગોલન, ફૃખી.  દહયમારાર.  ગણુલતંયામ આચામક.  

બદુ્વદ્ધધન, ગણુ સુદંયી,કુમદુ સુદંયી, રક્ષ્ભીનદંન, વય્લતી ચદં્ર, ગભુાન.  વય્લતી ચદં્ર.  ગોલધકનયાભ શત્રાઠી.  

શનમશત, કેવયીશવિંશ, શનાક, કોળા, પ્રશરાદ શવિંઘ, યાજુરા,  ચદં્રકાન્સત ફક્ષીની શે્રષ્ઠલાતાકઓ (ચ:ુશ્રલા)  ચદં્રકાન્સત ફક્ષી.  

ળાશ, મળ.  આકાય  ચદં્રકાન્સત ફક્ષી.  

ફૃખી, ફાધયજી, જોન્સવ.  આગગાડી.  ચદં્રલદન ભશતેા.  

હયખલ,સરેુખા.  વ્માજનો લાયવ.  ચનુીરાર ભહડમા.  

ભાડંણ, વતં,ુ ગોફય.  રીલડુી ધયતી.  ચનુીરારા ભહદમા.  

કાનો, ણગરો, ધયભળી, ખોડુબા, ધભો.  જીલ (છકડો)  જમશંતરાર ગોહશર.  

ધીમુ,ં શલબા  ધીમુ ંઅને શલબા  જમતંી દરાર  

લારજી લણકય, ભેઢી, કંકુ, ટીશો.  આંગણમાત.  જોવેપ ભેકલાન.  

રક્ષભણ, વહયતા, બાનબુાઈ  રક્ષભણની અક્ગ્ન હયક્ષા  જોવેપ ભેકલાન  

સળુીરા,સખુરાર.  લેશલળા.  ઝલેયચદં ભેઘાણી.  

ની,કેશ,ુ નયશહય  અંતયટ  ઝીણાબાઈ દેવાઈ  

વતંો,બગો.  ભરક.  દરત ચૌશાણ.  

જીલયાભ બટ્ટ.  શભથ્મા ણબભાન.  દરતયાભ.  

સબુાગંી, કંુદયન, યેળ.  આંધી ગરી.  ધીફૃફેન ટેર.  

લોચભેન અરીડોવો, ભયીમભ.  ો્ટઓહપવ.  ધભૂકેત.ુ  

બીભદેલ વોરકંી  ચોરાદલી ધભૂકેત ુ 

બોા બટ્ટ.  બટ્ટનુ ંબોાફંૄ.  નલરયાભ ડંયા.  

ગણુસુદંયી, ભાધલભતં્રી, કેળલભતં્રી, કણકદેલ, ફૃસુદંયી.  કયણઘેરો.  નદંળકંય ભશતેા. 
ઝભકુ, જભના, મખુી, ભનોયદા.  લાભણા.ં  ન્નરારા ટેર.  

જીલી, કાનજી.  ભેરા જીલ.  ન્નારાર ટેર  

ડોળી,કાફૄ,ભારો,યાજુ. ભાનલીની બલાઈ.  ન્નારાર ટેર.  

ભથયુ,ભણી.  વાચા ળભણા.  ન્નારાર ટેર.  

ભણણફા, ્લાભીજી, શલલેકાનદંજી.  જજજ્ઞાસનુી ડામયી (પ્રકૃશતકી બાા વભજો)  ફુૃયાજ જોી.  

નીરકંઠ,શળલળકંય,નીયા.  

ભગં,ુ અભયતકાકી.  

વભમદ્વદ્વ.  

રોશીની વગાશી.  

બગલતીકુભાય ળભાક.  

ઈશ્વય ેટરીકય.  

ફોદરેય, કાણરદાવ,  કોઈ વાદ ાડે છે.  ભણણરાર ટેર.  

શ્રીરેખા, શનળાદ, ઋત ુમદુૂ,  ચશયેા.  ભધયુામ.  
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સહુયતા,આનદં,સદુત,  હદશનલાકણ.  ભનબુાઈ ચંોી ‘દળકક’  

વોકે્રહટવ, ેહયહકરવ, ઝેક્ન્સથી  વોકે્રહટવ  ભનબુાઈ ચંોી  

યોહશણી, વત્મકાભ, ગોાફાા  ઝેયતો ીધા ઝાણી ઝાણી  ભનબુાઈ ચંોી   

બદ્રબંદ્ર.  બદ્રબંદ્ર.  યભણબાઈ નીરકંઠ.  

કલ્માણકાભ, લકતયામ, રીરાલતી, યાઈ,જારકા.  યાઈનો લકત.  યભણરાર નીરકંઠ.  

સળુીરા, અફૃણ, જનાદકન.  હદવ્મચ.ુ  યભણરાર લ. દેવાઈ.  

ભશફેૃ, અશશ્વન.  ગ્રાભરક્ષ્ભી.  યભણરાર લ. દેવાઈ.  

ભગંાડેં, ફૃદ્રદત્ત, ગૌતભ,કલ્માણી.  બાયેરો અક્ગ્ન.  યભણરાર લ. દેવાઈ.  

અરો ખાચય, વોનર.  યભેળ ાયેખના કાવ્મત્રો.  યભેળ ાયેખ.  

અમતૃા, ઉદમન, અશનકેત.  અમતૃા.  યશલુીય ચૌધયી.  

ખેભી.  ખેભી.  યાભનાયામણ શલ. ાઠક.  

ભશાયાજ, કભા, દંલતી, ઓઝા  જક્ષણી.  યાભનાયામણ ંશલ. ાઠક.  

મકંુુદયામ  મકંુુદયામ  યાભનાયામણ ાઠક  

રણરતા,વત્મ.  અશ્રઘુય.  યાલજી ટેર.  

દાદ,ચકું,ડાક.દલે, ચંક, ઈસ્ન્સદયા, ફશનેણી, છગનબાઈ,  ફાથટફભા ંભાછરી. (વકૃ્ષ)  રાબળકંય ઠાકય.  

અજમ,ભારા.  શછન્નત્ર.  સયેુળ જોી.  

કૃષ્ણ, નાયદ.  ભાધલ યામં નથી.  શહયન્સદ્ર દલે.  

રઘયો  રાબળકંય ઠાકયનુ ંકાવ્મ ાત્ર  રાબળકંય ઠાકય 

ગજુયાતી બાાના વભાચાય ત્રો :  
 

મુફંઈ વભચાય, મુફંઈ. 1822 

ખેડા લતકભાન, ખેડા,  1851 

યા્ત ગોપતાય, મુફંઈ. 1851 

વત્મપ્રકાળ, મુફંઈ. 1855 

ગજુયાતશભત્ર, સયુત,  1863 

ડાહંડમો, સયુત, (ગજુયાતી વાહશત્મનુ ંપ્રથભ વાભશમક)  નભકદ  1864 

મભુહકન, અભદાલાદ. 1873 

ગજુયાત, મુફંઈ, 1880 

ગજુયાતી, મુફંઈ,  1880 

કૈવયેહશિંદ, મુફંઈ, 1881 

જ્ઞાસંધુા, અભદાલાદ. 1887 

શ્રી વમાજીશલજમ, લડોદયા. 1892 

પ્રજાફધં,ુ અભદાલાદ. 1898 

વય્લતી શૃગંાય, અભદાલાદ.  1900 

ગજુયાતી ચં, અભદાલાદ. 1901 

લવતં, અભદાલાદ.  1902 

હશિંદુ્તાન,મુફંઈ,  1913 

લીવભી વદી, મુફંઈ. 1917 

નલજીલન, અભદાલાદ. 1919 

ફારજીલન, લડોદયા. 1920 

ફૂરછાફ, યાજકોટ,  1921 

વૌયાષ્ર, યજકોટ. 1921 

નલચેતન, અભદાલાદ,  1922 

ગાડંીલ, સયુત. 1923 

શહયજનફધં,ુ અભદાલાદ, 1923 

કુભાય, અભદાલાદ. 1924 

કૌમદુી, અભદાલાદ. 1924 

પ્ર્થાન, અભદાલાદ,  1926 

ગજુયાત ટાઈમ્વ, નહડમાદ. 1926 

ઊશભિ-નલયચના, યાજકોટ  1930 

ઘયળાા, બાલનગય . 1930 

સ્ત્રીજીલન, અભદાલાદ, 1930 

પાબ્વ ગજુયાતી વબાનુ ંતૈ્રભાશવક અભદાલાદ. 1931 

જન્સભભશુભ, મુફંઈ.  1934 

નતૂન શળક્ષણ, લડોદયા, 1935 

યેખા, અભદાલાદ. 1939 

અખડંઆનદં, અભદાલાદ,  1947 

રોકભત, નહડમાદ. 1947 

વં્ કૃશત, અભદાલાદ, 1947 

બહુદ્રપ્રકાળ,અભદાલાદ,  1950 

શભરા, બાલનગય. 1950 

જનકલ્માણ, અભદાલાદ, 1952 

વભકણ, મુફંઈ.  1958 

સગુણણતભ, અભદાલાદ. 1963 

્લાધ્મામ, લડોદયા,  1963 

ગ્રથં, મુફંઈ,  1964 

વભારોચક, મુફંઈ, 1995 
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  7 

ગજુયાતી વાહશત્મના શલકાવ વાથે વકંામેરી વં્ થાઓ :  

1. ગજુયાત લનાકક્યરુય વોવામટી (ગજુયાત શલધાવબા):  
આ વં્ થાની ્થાના 26 હડવેમ્ફય, 1848ના યોજ પાફકવ વાશફે અભદાલાદભા ંકયી શતી. 4 એશપ્રર, 1849ના યોજ  આ વં્ થાએ 'લયતભાન' 
(અઠલાહડક) પ્રગટ કયુું. 15 ભે, 1850ના યોજ 'બદુ્વદ્ધપ્રકાળ'(ખલાહડક) ળરુ કયુું. આજે ણ 'બદુ્વદ્ધપ્રકાળ' (ભાશવક) પ્રગટ થામ ચી. ઈ. વ. 1849ભા ં
'નેહટલ રાઈબે્રયી' ની ્થાના કયલાભા ંઆલી. અભદાલાદના બદ્ર શલ્તાયભા ં આલેલુ ંઆ ુ્ તકારમ    હશભાબાઈ  ઈન્સન્સ્ટટયટુ   તયીકે પ્રખ્માત છે. 
'ગજુયાત  લનાકક્યરુય  વોવામટી' નુ ંછી  'ગજુયાત શલધાવબા' ભા ંફૃાતંય થયુ.ં આ વં્ થાએ  રગબગ  એક શજાય  ુ્ તકોનુ ં  પ્રકળન કયીને  
વાહશત્મશલકાવભા ંભશત્લનો પાો આપ્મો છે.   

2. ગજુયાત  વાહશત્મ વબા: 

ગજુયાતી બાા, વાહશત્મ અને વળંોધનને ઉતે્તજન આલા ભાટે ઈ. વ. 1904ભા ંયણજજતયાભ લાલાબાઈ ભશતેાએ અભદાલાદભા ં'ગજુયાત વાહશત્મ 
વબા' ની ્થાના કયી. ગજુયાતી વાહશત્મનો શલ્તાય કયલા અને તેને રોકશપ્રમ ફનાલલા શલશલધ પ્રવશૃત્તઓ ળરુ કયી. ઈ. વ. 1928ના યજત જમતંી 
લકથી ગજુયાતની અક્્ભતાને ોતાના કામક અને કૃશત દ્રાયા પ્રગટ કયતા વાહશત્મવજૉક કે કરાકાયને 'યણજજતયાભ સલુણકચદં્રક'થી યુ્કૃત કયલાભા ં
આલે છે.   

3. ગજુયાતી વાહશત્મ યીદ:  

વભ્ત ગજુયાતી બાી પ્રજાને વાહશત્મ અને શલધાના યવથી આંદોણરત કયી એને વાહશત્મ પ્રીત્મથે એકશત્રત કયલા ઈ.વ. 1905ભા ંગજુયાતી વાહશત્મ 
હયદની ્થાના કયલાભા ંઆલી શતી. શલળા વભેંરનો, કરા વાહશત્મ, યુાતત્લના ંપ્રદળકનો, યાખ્માનો, કશલ વભેંરનો, નાટયપ્રમોગો અને 
રોકવગંીતના કામકક્રભો દ્રાયા હયદે નલજાગશૃત અને નલચેતનાનો વચંાય કયી, વાહશત્મક પ્રવશૃત્તના ંાવાનેં લ્રશલત કમાું છે. આ ઉયાતં હયદ 
વાહશત્મ પ્રવશૃત્તને પે્રયણા આતુ ંવાભશમક 'યફ' ણ ચરાલે છે.  

બાાશલભળક નાભે તૈ્રભાશવક ફશાય ાડે છે.  

પ્રથભ અશધલેળનના અધ્મક્ષ :  ગોલધકનયાભ શત્રાઠી  

4.  પે્રભાનદં વાહશત્મ વબા:  

ગજુયાતી બાા વાહશત્મના શલકાવ અને ઉન્નશતના ઉદે્દળથી લડોદયાભા ંઈ.વ. 1916ભા ં'લડોદયા વાહશત્મ વબા' ની ્થાના થઈ, જેણે ઈ.વ. 1944ભા ં
'પે્રભાનદં વાહશત્મ વબા' નાભ ધાયણ કયુું. વાહશત્મોમોગી  જ્ઞાનલધકક વ્માખ્માનો, વાહશજત્મક ગ્રથંોનુ ંપ્રકાળન ુતેભજ વાહશત્મકાયોની જમતંીઓની 
ઉજલણી આ વં્ થા કયે છે.   

દય 2 લે પે્રભાનદં ચદં્રક એનામત કયે છે.  

5. નભકદ વાહશત્મ વબા:  

ઈ.વ. 1923ભા ંસયુતભા ં'ગજુયાતી વાહશત્મ ભડં' ની ્થાના થઈ. ઈ.વ. 1939ભા ંતેની વાથે નભકદનુ ંનાભ વકંાતા ંતે 'નભકદ વાહશત્મ વબા' ફની. 
આ વં્ થાએ ભશોત્વલ, વભાયોશ જેલા કામકક્રભો અને ઉત્વલો મોજી ગજુયાતી વાહશત્મ અને કરની આયાધના કયી છે. આ વં્ થા ઈ.વ. 1940 થી 'નભકદ 
સલુણકચદં્રક' એનામત કયે છે.    

6. પાફકવ ગજુયાતી વબા:  

ગજુયાતી બાાના ંપ્રાચીન શ્તણરણખત ુ્ તકોના વગં્રશના આળમથી ઈ.વ. 1865ભા ંઆ વં્ થા ્થાાઈ શતી. આ વં્ થાએ ધભક, વાહશત્મ, શલજ્ઞાન 
અને વળંોધન કે્ષતે્ર 75 જેટરા ંપ્રકાળનો પ્રશવદ્ધ કમાું છે. વં્ થાએ ઈ.વ. 1932થી ોતાના મખુત્ર 'પાફકવ ગજુયાતી વબા' તૈ્રભાશવક ત્રનુ ંપ્રકાળન ળફૃ 
કયુું શત ુ ંજે આજે ણ પ્રગટ થામ છે .   

7. ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી:  

ગજુયાત યાજ્મ વચંારીત 'ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી'ની ્થાના ઈ.વ. 1982ભા ંથઈ. લક દયશભમાન પ્રગટ થમેરી કૃશતઓભાથંી વાયી કૃશતને 
અકદભી યુ્કાય(ગૌયલ ુ્ કાય) આે છે અને વજૉકોનુ ંફહુભાન કયે છે . આ ઉયાતં વાહશત્મ વજૉન તથા વળંોધન ભાટે પેરોશળ, હયવલંાદ, 
કામકશળણફય, ગ્રથંકાળન લગેયે પ્રવશૃત્તઓ કયે છે. વં્ થાનુ ંમખુત્ર 'ળબ્દસસૃ્ષ્ટ' શનમશભત પ્રગટ થામ છે. તેના દ્વાયા ગૌયલ ુ્ કાય અામ છે.  
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 ગજુયાતી વાહશત્મના પ્રકાયો :  

 

 જૈન વાહશત્મ ્લફૃ  

(1) યાવ  

 યાવ એ ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મનો વૌથી પ્રથભ વાહશત્મ પ્રકાય 
છે.  

 શભેચદં્રાચામક ની કૃશત દેળીનાભ ભાા ભા ંયાવક ળબ્દ યથી ઉતયી 
આલેર છે.  

 યાવ ભા ંમખુ્મત્લે જૈન તીથકકયો ની કથા લ્તનેુ ધ્માનભા ંરઈ વ ૃદંભા 
યાવને યજુ કયલાભા ંઆલે છે.  

 ળારીબદ્રશયુી દ્રાયા રખામેરો બયતેશ્વય ફશાફરીયાવ એ ગજુયાતી 
વાહશત્મનો ઉત્તભ યાવ વાહશત્મ પ્રકાય છે.  

(2) પ્રફધં  

 પ્રફધં ભા ંમખુ્મત્લે શલયયવ શોમ છે.  

 ભશાફુૃ ના યદુ્ધગાથા કે ળૌમકગાથા ને યજુ કયલાભા ંઆલે છે.  

 દ્મનાબ નાભના વાહશત્મ કાય દ્રાયા રખામેરી કાન્સશડદે શે્રષ્ઠ પ્રફધં છે.   

(3) પાગ ુ:-  

 પાગ ુળબ્દ એ “પગ”ુ યથી આલેરો છે.  

 પગ ુળબ્દનો પ્રથભ ઉલ્રેખ શભેચદં્રાચામકની કૃશત દેળીનાભભાા ભા ં
જોલા ભે છે.  

 પાગ ુએ યાગ છે અને પાગણ ભાવ ભા ંગાલા ભા ંઆલે છે.  

 જૈન વાહશત્મભા પાગ ુવાહશત્મ પ્રકાયભા ંશગૃાયં પ્રદાન ના શલમલ્તનેુ 
ધ્માનભા યાખલાભા ંઆલે છે.  

 યાજ ળેખય સયુી દ્રાયા રખામેલ ુનેભીનાથ પાગ ુ લવતંલીરાવ શે્રષ્ઠા 
વાહશત્મ કૃશત છે.  

(4) ફાયભાવી  

 ફાયભાવી મખુ્મત્લે “ફાયભાવની શલયશન ુલણકન કયતો વાહશત્મ પ્રકાય છે  

 જેભા ભનષુ્મ જીલનના ્લજનો દ્રાયા શલયશની લેદનાને અશી સુદંય યીતે 
લણકલી છે  

 શલનમચદં્ર સયુી દ્રાયા રખામેલ ુનેભીનાથ – ચલખુ્માદીકો અથલા 
ચત ુ્ ત ાદીકા એ ઉત્તભ ફાયભાવી વાહશત્મ છે.   

 જૈનોતય વાહશત્મ ્લફૃ  

(1) દ :-  

 દ ની યચના નયશવિંશ ભશતેા એ કયી છે દનો ળાબ્દીક અથક ડગલ ુકે 
ગલ ુથામ છે  

 દ ફે અથલા ચાય ણરટીભા ંરખામેર ભધ્મકારીન ગજુયાતી ન ુવૌથી 
નાનો અને વૌથી લધ ુરખામેર વાહશત્મ પ્રકાય છે.  

 નયશવિંશ ભશતેા ઉયાત ભીયાફાઈ, દમાયાભ ાવેથી લીવા દોન ુ
પ્રભાણ ભે છે.  

 ભીયાફાઈ ગજુયાતી વાહશત્મભા ંવૌથી લધ ુદ રખેર છે બજન અને 
પ્રબાતીમા દના ેયા પ્રકાય છે તેભના યચીતા ણ નયશવશ ભશતેા છે.  

(2) ગયફી :-  

 ગયફી એ ળક્તત અને કૃષ્ણ બક્તત વાથે વકંામેર વાહશત્મ પ્રકાય છે.  

 ગયફી ના ીતા દમાયાભ છે.  

 ગયફી સ્ત્રી-રુુ પ્રધાન વાહશત્મ પ્રકાય ગણામ છે.  

 દમાયાભે હક્રષ્ણ બક્તત આધાયીત ગયફી રખેરી છે.  

(3) ગયફો  

 ગયફો ળબ્દ એ વં્ કૃત બાાના ગબકહદ ભાથી ઉતયી આવ્મો છે.  

 ગયફાના વજૉકે અભદાલાદભા ંજન્સભેરા ભેલાડો લલ્રબ બટ્ટ તેભના 
બાઈ ભેલાડો ઘોા બટ્ટ ેગયફાન ુવજૉક કયીય ુછે.  

 આ ફને્ન બાઈઓ ફહુચયાજીભા બક્તત કયતા શતા અને છી તેભણે 
ફેચયાજીને કભકભશૂભ – ફનાલી શતી.  

 નલયાત્રી ના પ્રવગંોભા ંભાતાજી ની ્તતુી અંગે-ગાલાભા ંઆલતા ગયલા 
તેભણે રખ્મા છે તેભણે ળક્તત-બક્તત ય આધાયીત ગયફા રખેરા છે.  

 નલયાત્રીના પ્રવગંોભા ગાલાભા ંઆલતો આનદંનો ગયફો કાીકાનો 
ગયફો સ ૃગંાયનો ગયફો કજોડા નો ગયફો આેર છે.  

 ગયફા એ ભાત્ર સ્ત્રી પ્રધાન છે.  

 ભેલાડા બાઈ ઓ એ આદ્યળક્તત ભા ંઅંફેની આયતી આેર છે.  

(4) આખ્માન  

 આખ્માનનો ળાબ્દીક અથક ળફૃલાત થી આયંણબને કયવ ુએલો થામ છે.  

 આખ્માન ના ફીજ નયશવશ ભશતેા ાવે થી ભળ્મા.  

 યંત ુઆખ્માનો “શતા બારણ” કશલેામ છે. તેભણે આખ્માન ને કડલા 
અથલા કડવ ુભા ંશલબાજીત કયેરા ભાટે બારણ ને કડલાના શતા 
બારણ ણ કશલેામ.  

 આખ્માન ને એટરે કે આયંણબને કશવે ુ– ૌયાણીક કે ઐશતશાશવક કથા 
લ્તનુો આધાય રઈને રોકો વભથક યજુ કયલાભા ંઆલતી ઘટનાને 
આખ્માન કશલેામ.  

 આખ્માન વાથે વકંામેર વ્મક્તતને ભાણબટ્ટ – તયીકે ઓખામ છે.  

 શે્રષ્ઠ આખ્માન કાય :- પે્રભાનદં  

આખ્માન શળયોભણી :- પે્રભાનદં  

 પે્રભાનદેં આખ્માનને આજી લીકાન ુવાધન ફનાલેલ ુપે્રભાનદંને 
ગજુયાતી વાહશત્મનો આખ્માન શળયોભણી કે ભશાકશલ ન ુણફયોદ ભેક 
છે.  

(5) કાપી  

 એક જ યાગભા ંગલાતા ાચં-કડીના દ  

 કાપી ના યણચતા :- ધીયો બગત  

 કાપી એ જ્ઞાન આધાહયત વાહશત્મ પ્રકાય છે.   

(6) યાજીમા :-  

 મતૃ્ય ુપ્રવગેં ગાલાભા ંઆલતા ળોકગીત ને યાજીમા કશલેામ  

 યાજીમા ના યચીતા મૂ ભયાઠી તથા કફીય થંના :- કશલ ફા ુવાશફે 
ગામકલાડ  

(7) દ્યલાતાક :-  

 જુની યુાણીક પ્રચણરત કથાલ્ત ુકે કાલ્નીક માત્રોનો આધાય રઈને 
રોકો વભક્ષ યજુ કયલાભા ંઆલતી ઘટનાને દ્યલાતાક કશલેામ છે.  

 દ્યલાતાકના વજૉક :- ળાભ ભશાયાજ  

(8) છપ્ા :-  

 છપ્ા એ જ્ઞાન આધાહયત વાહશત્મ પ્રકાય છે.  

D
ow

nl
oa

d 
F

ro
m

 2
47

na
uk

ri.
bl

og
sp

ot
.in



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભો.7575 072 872      રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  download materials from HERE  angelacademy.co.in                       

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  9 

 ભધ્મકાભા ંછપ્ાના યચીતા અજ્ઞમ જ્ઞોની (અખો) ને ગણલાભા આલે 
છે.  

 છપ્ા એટરે છ રીટીન ુનાનકડુ કાવ્મ  

 અખાએ મખુ્મત્લે વભાજભા ંપ્રલેળેરો વડાલો ધભકના આડંફયો ને દુય 
કયી વાચા ધભક અને નૈતીક – મલુ્મની ્થાના ભાટે તેભણે જ્ઞાન – 
આધાયીત – છપ્ા રખેરા છે.   

(9) ચાફખા :-  

 કટાક્ષ ની બાાભા ંરખામેર વાહશત્મ પ્રકાય છે  

 ચાફખા ના યચીતા બોજા બગત વતં શ્રી જરાયાભ ફાનૂા ગરુુ શતા 
(શલયયૂ)  

 બોજા બગત બોજાયાભ તયીખે ણ જાણીતા છે.  

(10) બલાઈ  

 બલાઈ જુના – યૂાણીક આધય રઈ બલાઈ ના ાત્રો દ્રાયા યજુ 
કયલાભા ંઆલે છે.  

 બલાઈ ના વજૉક શતા :- અવાઈત ઠાકય જે શવધ્ધયૂ ના શતા.  

 360 જેટરા લેળ આેર આ ઉયાત અવાઈત ઠાકયે શંવાઉરી નાભે 
ગ્રથં ણ રખેરો  

 યાભદેલ ીયનો લેળ વૌથી જુનાભા જુનો શતો.  

 

 

 

 

 

 

* જ્ઞાનીઠ એલોડક શલજેતા કશૃતઓ :  

 

૧) શનળીથ ( કાવ્મવગં્રશ ) ઉભાળકંય જોી – ૧૯૬૭  

૨) ભાનલીની બલાઈ ( નલરકથા ) ન્નારાર ટેર – ૧૯૮૫  

૩) ધ્લશન ( કાવ્મવગં્રશ )  – યાજેન્સદ્ર ળાશ – ૨00૧  

૪) વભગ્ર વાહશત્મ    -   યઘલુીય ચૌધયી -2015 અમતૃા (નલરકથા)   
 

નાભ  ળફૃમાત  પ્રથભ  છેલ્રે  

યણજજતયાભ સલુણકચદં્રક  1928  ઝલેયચદં ભેઘાણી   

વાહશત્મ અકાદભી યુ્કાય  1955  ભશાદેલબાઈ દેવાઈ   

ગૌયલ યુ્કાય  1983  શલષ્ણપુ્રવાદ શત્રલેદી   

નયશવિંશ ભશતેા એલોડક  1999 યાજેન્સદ્ર ળાશ   
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ગજુયાતી વાહશત્મ 

 

૧. નાભ  શભેચદં્રાચામક  

ઉનાભ કણરકારવલકજ્ઞ  

જન્સભ ધધંકુા  

ચાલી  કૃશતઓ  
શવધ્ધ 

અણબ-ણચિંતા  

છોડ દે 
યોંકી દ્રમા 
કા 
છંદા 
વં્ કૃતબાાકો 
ઔય મોગળાસ્ત્ર કા 
પ્રભાણ  

લીતગમા શ.ે 

શવધ્ધશભે ળબ્દાન ુળાવન 

અણબધાન-ણચિંતાભણી  

દેળી નાભભાા 
દ્રમાશ્રમ કાવ્મ 
કાવ્મન ુળાવન  

છંદાન ુળાવન 
વં્ કૃત બાાકોળ 
મોગળાસ્ત્ર 
પ્રભાણભીભાળંા 
લીતયાગ 

 
 શભેચદં્રાચામકને શવધ્ધશભે ળબ્દાન ુળાવન રખલાની પે્રયણા 

શવદ્ધયાજ જમશવિંશ ેઆેરી.  

 શવધ્ધશભેળબ્દાનળુાવન ગજુયાતી બાાનો પ્રથભ વ્માકયણ ગ્રથં 
ગણામ છે.  
 

 
 

 
૨.  નાભ  નયશવિંશ ભશતેા (પ્રબાશતમા)  

ઉનાભ આહદકશલ, નયવૈમો 
જન્સભ તાજા-બાલનગય 

લવલાટ-જૂનાગઢ 

ભાતા-દમાકંુલય, શતા- કૃષ્ણદાવ, જત્ન- ભાણેકફાઈ,  

તુ્ર – ળાભદાવ, તુ્રી – કંુલયફાઈ 
ચાલી  કૃશતઓ 
નયશવિંશ ભશતેાએ ત્રણ 
હપલ્ભ ફનાલી 
સદુાભચહયત્ર 

ળાભળાનો શલલાશ 

કંુલયફાઈનુ ંભાભેરુ 

તેભા હશયો તયીકે 
શ્રીકૃષ્ણને રીધા અને 
તેભનીાવે   હુંડીઓ 

બયાલલા      ચાતયુીઓ 

લૂકક         દાણરીરા 
કયાલી 

 
 
 

સદુાભાચહયત્ર 

ળાભળાનો શલલાશ 

કંુલયફાઈનુ ંભાભેરુ 

 
 
 

હુંડીઓ 

ચાતયુીઓ 

દાણરીરા 

 નયશવિંશ ભશતેાની જાણીતી કં્તતઓ :-  

 નીયખને ગગનભા ંકોણ ધભૂી યહ્યો, તે જ હું તેજ હું ળબ્દ ફોરે,  

 ભતૂ બક્તત દાયથ ભોટંુ બ્રહ્મરોકભા ંનાશી યે.... 
 લૈષ્ણલજન તો તેને યે કશીમે........,  

 ળાભણમો તે ઉયનુ ંભૂણ શદમા બીડી યાખુ ંયે......, 
 ઉંચી ભેડી તે ભાયા વતંની........,  

 પે્રભયવ ાનેત ુ,ં ભોયના શચ્છઘય તત્લનુ ંટૂણુ ંતચુ્છ રાગે....  

 અણખર બ્રહ્માડંભા ંએક ત ુજ શ્રીશહય......  

 એલા યે અભો યે, તેભે કશો છો તો લી તેલા યે,  

 શલે શલે શલે શહયજી ભાયે ભહંદહયમે આવ્મા યે........  

 વખી આજની ઘડી તે યડીમાભણી યે રોર....  

 જકભ છોડી ભને ફાા......... 
 
 
 
 

 
3. નાભ  ભીયાફાઈ (દ)  

ઉનાભ જનભ જનભની દાવી  
જન્સભ ભેડતા – ભાયલાડ – યાજ્થાન 

યાલ દૂદાજીની ૌત્રી  

શવવોદેમા લળંના યાણા વગં્રાભશવિંશના તુ્ર બોજયાજની જત્ન  
ચાલી  કૃશતઓ 
  

 
વદૃાલન કી કંુજ ગરી ભે  

ગ ઘુઘંરુ ફાધં ભીયા નાચી 
યાભ યભકડુ જડીય ુયે  

રે ને તાયી રાકડી 
શા યે કોઈ ભાધલ રો 
 

 
 ભીયાફંાઈની જાણીતી કં્તતઓ :  

 શા ંયે કોઈ ભાધલ રો......,  

 મખુડાની ભામા રાગી યે ભોશન પ્માયા ! મખુડંુ ભે જોયુ ંતાફંૃ, 
વલક જગ થયુ ંખાફૃ,  

 ભેયે તો ણગયધય ગોાર, દૂવયા ના કોઈ, જાકે શવય ભોયમકુુટ, 
ભેયા શત વોઈ,  

 લાગે છે યે લાગે છે વ ૃદંાલન ભોયણી લાગે છે.  

 જૂનુ ંથયુ ંયે દેલ જૂનુ ંતો થયુ,ં  

 યાભ યાખે તેભ યશીમે, ઓધલજી યાભ યાખે તેભ યશીમે. 
 પે્રભની પે્રભની પે્રભની યે ભને રાગી કટાયી પે્રભની,  

 અફ તો ભેયા યાભ નાભ દૂવયા ન કોઈ.  

 ઝેય તો ીધા છે જાણી જાણી ભેલાડના યાણા,  

 નદંરાર નશી યે આવુ ંને ઘેય કાભ છે....,  
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4. નાભ  અખો ( અક્ષમદાવ વોની ) [ છપ્ા ]  
ઉનાભ જ્ઞાનનો લડરો, ’ઉત્તભ છપ્ાકાયા’’, 

‘’શવતો હપરસપુ 

જન્સભ જેતરયુ – અભદાલાદ 

દેવાઈની ો ખાડીમા 
ચાલી  કૃશતઓ 

ફે ગીતા રખી   
અખેગીતા 
કૈલલ્મગીતા 
ત્માય ફાદ  

ફાયભાવ 
 વાખીઓ 

ગાઈ છી ત્રણ 
વલંાદ રખ્મા 
 ગરુુ શળષ્મ વલંાદ     

 કષૃ્ણ-ઉદ્રલ વલંાદ 

 ણચત્ત-શલચાય વલંાદ 

છી ચોયીનો   
અનબુલ 
થતા તેનુ ં     
ચંીકયણ 
કયાલી દીધ.ુ 

 

અખેગીતા 
કૈલલ્મગીતા 
 
 

ફાયભહશના 
વાખીઓ 

 
 
 

ગરુુ શળષ્મ વલંાદ 

કષૃ્ણ-ઉદ્રલ વલંાદ 

ણચત્ત-શલચાય વલંાદ 

 
 

અનબુલ 

 

ચંીકયણ 

 
 અખાની જાણીતી કં્તતઓ :  

 અભાયે શજાયે લક અંધાયે ગમા, તભે આલા ડાહ્યા ફાક 
યાથંી થમા ?  

 એક મયૂખને એલી તેલ, થ્થય એટરા જૂે દેલ.....  

 બાાને શુ ંલગે ભયૂ ? યણભા ંજે જીતે તે શયુ....  

 વો અંધાભા કાણો યાલ, આંધાને કાણા ય બાલ,  

 ઓછં ાત્રને અવકંુ બણ્મો, લઢકણી લહુએ દીકયો જણ્મો.  

 દેશાણબભાન શત ુાળેય, શલદ્યા ભતા ંલધ્યુ ંળેય. 
 

 
5. નાભ  પે્રભાનદં  [ આખ્માન ]  

ઉનાભ ભશાકશલ, આખ્માન શળયોભણણ 

જન્સભ લડોદયા 
ચાલી  કૃશતઓ 
પે્રભાનદં કશ ે
સદુાભાચહયત્રભા ં 

              સ ુ
               ન 
               ચદં્ર 

        દળભના     
હદલવે  

 

સદુાભાચહયત્ર 
સધુન્સલાઆખ્માન 

નાખ્માન 
ચદં્રશાવ આખ્માન 
દળભ્કંધ 

 
 

          અણબભન્સયનુુ ં
            ભાભેરુ 
           ઓખાના                             
યણભા ં બયાળે 
ત્માયે  શલલેક લણઝાળે 
 સબુદ્રાનુ ં શયણ કયળે 

 

અણબભન્સયઆુખ્માન 
 ભાભેરુ 
 ઓખાશયણ 

યણમજ્ઞ 

શલલેક લણઝાળે 

સબુદ્રા શયણ 

 પે્રભાનદં જાણીતા ભાણબટ્ટ ્(કથાકાય) અથલા ગાગહયમા બટ્ટ ્
શતા.  

 પે્રભાનદંની ‘’ઓખાશયણ’’ કૃશત દય ચૈત્ર ભહશનાભા ંગલામ છે.  

 પે્રભાનદંની ‘’સદુાભાચહયત્ર’’ કૃશત દય ળશનલાયે ગલામ છે.  

 ‘’જ્મા ંસધુી ગજુયાતી બાાનો ફીજી બાાઓના કયતા શલળે 
ઉત્કક થામ નશીં ત્માસંધુી ાઘડી શયેીળ નશીં’’ પ્રભાનદંની 
આ પ્રતીજ્ઞા જાણીતી છે.  

 પે્રભાનદં વાહશત્મ વબા લડોદયાભા ંઆલેર છે. તેની દ્વાયા દય 2 
લે  પે્રભાનદં ચદં્રક આલાભા ંઆલે છે.  

 ગોશલના ભોો કંવાય, ભાત શલના સનૂો વવંાય...  

 
6. નાભ  ળાભ   [’ ’દ્યલાતાકના શતા.’’  ,  

છપ્ા’’]  
ઉનાભ પ્રથભ લાતાકકાય’, દ્યલાતાકના શતા 
જન્સભ અભદાલાદ [1700 – 1770] 
ચાલી  કૃશત  
ચદં્ર 
ભદન 

યાલણ 
અંગદ 

દ્રોદી 
અને દ્માલતી 
ફયાવ 
ગાભે  શળલયુાણ 
વાબંલા ગમા ત્મા ં
ળાભ ભશાયાજે તેભને 
4 લાતાક કશી   

32      નદં 
 32      શવિંશ 
 72      સ ુ

 25      લે 

ચદં્રચદં્રાલતી 
ભદનભોશન 
યાલણ – ભદંોદયી વલંાદ 
અંગદશલસ્ષ્ટ 
 દ્રોદી 
દ્માલતી 
ફયાવક્તયુી 
શળલયુાણ 

 
 
 
 

નદંફત્રીવી 
શવિંશાવનફત્રીવી 
સડુાફશોતેયી 
લેતારચ્ચીવી 
 

 

 દોહ્યરા હદલવ કારે લાભળે, જીલતો નય બદ્રા ાભળે.  

 વાદી બાા, વાદી કડી, વાદી લાત શલલેક, વાદાભા ંશળક્ષા કથે, 
એ જ કશલજન એક.  

 આ ઉયાતં ‘’ેટ કયાલે લેઠ’’, ‘’રક્ષ્ભી તેને રીરા રશયે’’, 
‘’ગાજ્મા ભેશ લયવે નહશ’’ ણ ળાભા છપ્ાની જ કં્તતઓ 
છે.  
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7. નાભ  દમાયાભ  [ગયફી. ] 
ઉનાભ બતત કશલ / ભ્તકશલ,   

‘’ગયફી વમ્રાટ’’ , ‘ફવંીફોરા’’  

જન્સભ 

કભકભશૂભ 

ચાદંોદ-કયનાી  

ડબોઈ(1775 – 1853) 
યશવકલલ્રબે 

કૃષ્ણરીરાભા ં
દાણચાતયુી લૂકક  

શ્ક્માભ  

અને ળોબાના  

પે્રભયવનુ ં  

ઋતલુણકન કમું છે તે 
લાચંી શ્રી કૃષ્ણએ 
વત્મબાભા 
અને   ફૃકભણી 
ની પે્રભહયક્ષા 
રીધી તે ાવ થતા 
તેભેની વાથે શલલાશ કમાક 
અને અજાશભર 

ને બક્તતોણ 

અને બક્તતલેર 

યશવકલલ્લ્બ 

કૃષ્ણરીરા 
દાણચાતયુી 
શ્ક્માભ યંગ વભીે ન જાઉ 
ળોબા વલણુા શ્ક્માભની 
પે્રભયવગીતા 
ઋતલુણકન 

શ્રી કૃષ્ણ ભશાત્ભમ 

વત્મબાભા શલલાશ 

ફૃકભણી શલલાશ 

પે્રભહયક્ષા 
 
 
 

અજાશભર આખ્માન 

બક્તત ોણ 

બક્તતલેર 
 દમાયાભની જાણીતી કં્તતઓ :  

 જે કોઈ પે્રભ-અંળ અલતયે, પે્રભયવ તેના ઉયભા ંઠયે,  

 શ્ક્માભ યંગ વભીે ન જાઉં,  

 વ્રજ લશાલુ ંયે, લૈ કંુઠ નશીં આવુ,ં  

 હું શુ ંજાણુ ંજે વ્શારે મજુભા ંશુ ંદીઠંુ,  

 ઓ લાવંરડી લેયણ થઈ રાગી યે,  

 ઉબા યશો તો કહું લાતડી ણફશાયીરાર 
8. નાભ  દરતયાભ 

ઉનાભ રોકહશત ણચિંતક,  કશલશ્વય 

જન્સભ લઢલાણ(1820-1898) 

દરયાભ રોકહશિંતણચિંતક 
શતા એટરે રોકહશત ભાટે 

દરયાભ કાવ્મ 1 અને2 

દરયાભ શિંગ 

કાવ્મદોશન 

ત્માય ફાદ તેભણે  ત્રણ 
શનિંફધ રખ્મા 
જ્ઞાશત 

ભશૂત 

ફાશલલાશ 

જે દેલ તલુ્મ યહ્યા 
છી તેભને 

 પાફકવ શલયશ રખી જેભા ં 
શભથ્માણબભાન 

 
 
 

દરતયાભ કાવ્મ 1 અને2 

દરતશિંગ 

કાવ્મદોશન 

 
 
 

જ્ઞાશતશનફધં 

ભશૂતશનફધં 

ફાશલલાશ 

દૈલજ્ઞ દકણ 

 

પાફકવ શલયશ 

શભથ્માણબભાન 

રક્ષ્ભી 
અને ળાભ વતવઈ 
લચ્ચેનુ ંકથન 

તાહકિક યીતે 

 લણકલેલુ ંછે.    

રક્ષ્ભી 
ળાભ વતવઈ 

કથન વપ્તળતી 
તાકીક ફોધ 

 
 અલાકચીન ગજુયાતી વાહશત્મના વૌ પ્રથભ કશલ.  

 એરેકઝાન્સડય પાફકવ વાથે ભી ‘’ગજુયાત લનાકક્યરુય 
વોવામટી’’ (ગજુયાત શલદ્યાવબા) ની ્થાના કયી તથા તેના 
દ્વાયા પ્રકાશળત વાભાશમક ‘’બદુ્વદ્ધપ્રકાળ’’ ના તતં્રીદે ણ યહ્યા.  

 દરતયાભે તત્કારીન લડોદયાના ભશાયાજા ખડેંયાલ 
ગામકલાડના દયફાયભા ંજઈને ‘’ફૃડી ગજુયાતી લાણી યાણીના 
લકીર’’ તયીકે ોતાની ઓખાણ આી શતી.  

 એરેકઝાન્સડય પાફકવે દરતયાભને ‘’કશલશ્વયનુ’ં’ ણફફૃદ આપ્યુ ં
શત ુ.ં  

 શડૂરા. (ઉખાણા પ્રકાયની યચના) ભાટે જાણણતા છે.  

 દરતયાભની નીચેની કૃશતઓ જે શલળેતા ધયાલે છે.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી નાટક – રક્ષ્ભી.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી કશલતા – ફાાની ીંય.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી કાવ્મવગં્રશ – કાવ્મા દોશન.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી કફૃણપ્રશળક્્ત – પાફકવ શલયશ.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી લાતાકવગં્રશ – તાહકિક ફોધ.  

 અલાકચીન ગજુયાતીનુ ંવૌ પ્રથભ દેળબક્તત કાવ્મ – 
હુન્નયખાનની ચડાઈ.  

 છંદળાસ્ત્રભા ંપ્રકાશળત થમેર દરતયાભનુ ંુ્ તક – દરત 
શિંગ.  

 દરતયાભનુ ંશે્રષ્ઠ નાટક – શભથ્મા ણબભાન.  

 દરતયાભનુ ંશે્રષ્ઠ ાત્ર – જીલયાભ બટ્ટ.  

 ‘રક્ષ્ભી’ નાટક દરતયાભે ગ્રીક નાટયકાય એહય્ટો પેશનવની 
‘્લટુવ’ નાભની કૃશતના આધાયે યચાયુ ંશત ુ.ં  

 

 
9. નાભ  એરેકઝાન્સડય પાફકવ 

ઉનાભ ગજુયાતી બાા વાહશતમનો યદેળી 
પે્રભી 

જન્સભ રડંન(1821 – 1865) 
કૃશત  યાવભાા બાગ 1 અને 2 
તેભના નાભે વાદયભા ંપાફકવ ફજાય અને પાફકવ ્કુર આલેરી છે.  
 
 
 
 

 
10. નાભ  નભકદ 

ઉનાભ યગુ શલધામક વજૉક, 
અલાકચીનોભા ંઆદ્ય 

જન્સભ સયુત(1833 – 1880) 
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નભકદે નભક નાભે ાચં કૃશતઓ 
રખી 
કશલતા 
ગદ્ય 
વ્માકયણ 
 કોળ 
કથા કોળ 

 
 

ત્માયફાદ ત્રણ પ્રલેળ કમાક 
અરકંાય પ્રલેળ 
શિંગ પ્રલેળ 
યવ પ્રલેળ 

છીફે શકીકત  રખી 
ભાયી શકીકત 

જેભા કશલ અને કશલતા 
તેભજ કશલ ચહયત્ર શલળેરખ્યુ ં
જ્માયે  ભેલાડની શહકકત 
ભા     ઉતયના                          
યાજ્મ યંગ 
અને    ધભક શલચાય 
 વજીલા યોણ કમાક છે.  

 આ શકીકત   

કૃષ્ણકુભાયી 
  દ્રોદી 
વીતા 
ને  વાય ળાકુન્સતરે લાચંી  

 
 

નભક કશલતા 
નભક ગદ્ય 
નભક વ્માકયણ 
નભક કોળ 
નભક કથાકોળ 

 
 
 

અરકંાય પ્રલેળ 
શિંગ પ્રલેળ 
યવ પ્રલેળ 

 

ભાયી શકીકત 

કશલ અને કશલતા 
કશલ ચહયત્ર 

ભેલાડની શહકકત 
ઉતય નભકદ ચહયત્ર 
યાજ્મ યંગ 

ધભક શલચાય 

વજીલા યોણ 

 

કૃષ્ણ કુભાયી  

દ્રોદી  
 વીતાશયણ 

ળાય ળાકુન્સતર 

 

 
 નભકદની કેટરીક કૃશતઓ જે શલળેતા ધયાલે છે.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી આત્ભકથા – ભાયી શકીકત.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી ળબ્દકો – નભકકોળ  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતીશનફધં – ભડંી ભલાથી થતા ંરાબ.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી ચહયત્ર – કશલચહયત્ર.  

 વૌ પ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મનુ ંવાભશમક – ડાહંડમો. (1864)  

 ગજુયાતી વાહશત્મનો વૌ પ્રથભ દેળાણબમાન શલધાન – કરભને 
ખોે હું.  

 

 નભકદની જાણીતી કં્તતઓ :  

 જમ જમ ગયલી ગજુયાત, દીે અફૃણ યબાત.  

 વહુ ચરો જીતલાને જગં, બ્યગૂરો લાગે, મા શોભ કયીને ડો, 
પતેશ છે આગે.  

 કોની કોની છે ગજુયાત,  

 ળખંનાદ વબંામે બૈમા, શયૂ ફુૃને તેડંુ શો. શધ:ક શધ:ક 
દાવણુ,ં ફળ્યુ ંતભાફૃ ળાણણુ.ં  

 લીય વત્મને યવીક ટેકીણુ,ં અહયણ ગાળે હદરથી,  

 વજન નેશ નીબાલલો ઘણો, દોશમરો માય, તયલો વાગય 
શાડેકે, સવુુ ંળાસ્ત્ર ય ધાય.  

 ડગલુ ંબયુું કે ના શટવુ.ં  

 જગતનુ ંનયૂ વં છે, કુવેં યાજ્મ ગમા, ઘય ગમા, બદુ્વદ્ધ ગઈ, 
ળયીય ગમા અને ધન ગમા.  

 
11. નાભ  ગોલધકનયાભ શત્રાઠી  
ઉનાભ હંડત યગુના યુોધા, ’જગત વાક્ષય’’ 

જન્સભ નહડમાદ (1885 – 1907) 
ગોલધકભાન શત્રાઠીએ ફે 
બકુ રખી  

૧) વય્લતી ચનં્સદ્ર જેભા ં   
દમાયાભનો અક્ષય દેશ અને    
રીરાલતી જીલન કરા લણકલી 
છે  
૨) ્કે બકુ 

  જેભા       ્નેશમદુ્રા 
   અને   વાક્ષય જીલન 

   ની લાતો રખી છે    

 
 
 

વય્લતીચનં્સદ્ર બાગ 1 થી 4 

દમાયાભનો અક્ષય દેશ 

રીરાલતી જીલન કરા 
 

્કેબકુ  

્નેશમદુ્રા 
વાક્ષય જીલન 

 ગોલધકનયાભને કશલન્સશાનારારે ‘’જગત વાક્ષય’’ કહ્યા છે.  

 ગજુયાતી વાહશત્મની વૌ પ્રથભ ‘’ભશાનલરકથા’’ – ‘’વય્લતી 
ચદં્ર’’ ના વજૉક.  

 ઈ.વ. 1905ભા ંઅભદાલાદભા ંમોજામેર પ્રથભ ગજુયાતી 
વાહશત્મ હયદના અશધલેળનના પ્રમખુ.  

 

 
 

12. નાભ  ભણીરાર નભબુાઈ શત્રલેદી 
ઉનાભ બ્રશભશનષ્ઠ / ળીરાળતક /  

અબેદ ભાગકના પ્રલાવી 
જન્સભ નહડમાદ(1858 – 1898) 
ભણીરાર શત્રલેદી કશ ેછેકે         
નશૃવિંશાલતાયભા ં     કાન્સતા 
 નાયીને       

ગરુાફશવિંશ 
વાથે    પે્રભજીલન 
શલતાલલાની  

અભય આળા શતી આથી  
તેણે પ્રાણ લીનીભમ અને    
આત્ભ શનભજ્જનની     
શળક્ષા  રીધી 
જ્માયે  સદુળકન 
અને    ભારતી ભાધલે 
 ગજુયાતના બ્રાહ્મણોના       
શવધ્ધાતં  અનવુાય 

ઉતયયાભચહયતન ુ

(ફૃાતંય) ગધાલરી  

ભા કયુક.  

 

નશૃવિંશાલતાય 
 કાન્સતા 
નાયીપ્રશતષ્ઠા  

 ગરુાફશવિંશ 
 પે્રભજીલન 

 અભય આળા 
પ્રાણ લીનીભમ 

આત્ભ શનભજ્જન 

 શળક્ષા ળતક 

સદુળકન  

ભાલરે ભાધલ  

ગજુયાતના બ્રાહ્મણો   

શવધ્ધાતંવાય  

ઉયાભચહયતભ (ફૃાતંય)  

ગધાલરી  

 

 
 કંઈ રાખો શનયાળાભા ંઅભય આળા છાઈ છે.  

D
ow

nl
oa

d 
F

ro
m

 2
47

na
uk

ri.
bl

og
sp

ot
.in



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભો.7575 072 872      રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  download materials from HERE  angelacademy.co.in                       

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  14 

13.  નાભ  નયશવિંશયાલ હદલેટીમા  
ઉનાભ 

 
 

વાહશત્મ હદલાકય, / ’ગજુયાતી 
બાાના જાગ્રત ચોકીદાય’’ 

જન્સભ અભદાલાદ[1859 – 1937] 
 

નયશવિંયાલની યોજનીળી 
2 રીરા 

 

અને 

    2     મકુુય 

ગજુયાતી રેંગ્લેજ ભા રખેરા 
છે આ ઉયાતં  

્ભયણવહશતાભા ં 

 કુસભુભાા 
અને   પે્રભાજ્મોત 
ના નોયુ ઝકંાય 
ને શદમલીણા 
 વાથે વયખાલી છે. 
 

 

નયશવિંશયાલની યોજનીળીભા 
શલલતકરીરા 
તયંગરીરા 
્ભયણમકુુય 

ભનોમકુુય 

ગજુયાતી રેંગ્લેજ એન્સડ રીટયેચય   
 

્ભયણવહશતા 
કુસભુભાા 
પે્રભાજ્મોત 

નૃયુ ઝકંાય 

શદમલીણા  

 

 ભગંર ભહંદય ખોરો દમાભમ ભગંર  ભહંદય ખોરો,  

 આ લાદ્યને કફૃણ ગાન શલળે બાલે,  

 પે્રભ જ્મોશત તાયો દાખલી, મજુ જીલનથં ઉજા  

 
 

 

14. નાભ  ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટ 
ઉનાભ કાન્સત[ભધયુ કોભર ઉશભિકાવ્મના 

વજૉક]  ’ખડં કાવ્મના જનક’’ 
જન્સભ ચાલડ  - અભયેરી નજીક 

ગરુુ ગોશલિંદશવિંશના વભમભા ં
વાગય અને ળળી 
“યોભન યાજ્મના  

દુુઃખી વવંાયભાં 
શળક્ષણનો ઈશતશાવ” 
વલંાદભારા ભાથંી બણતા 
શતા જ્માયે 

લવતંશલજમ 

અને ચક્રલાક શભથનુ 
પે્રશવડેન્સટ ણરિંકનના ચયીત્ર 
શવધ્ધાતંવાયનુ ંઅલરોકન 
કયતા શતા  ત્માયે 
અશતજ્ઞાનના કાયણે 

કુભાય અને ગૌયીએ 

લૂાકરામ કમોકે આણને 

શીયા ભાણેકની ભોટી એક 
ખાણ ભળે 

ગરુુ ગોશલિંદશવિંશ 

વાગય અને ળળી 
યોભન યાજ્મના  

ના દુુઃખી વવંાય 

ભા  શળક્ષણનો ઈશતશાવ  

વલંાદભારા  

 

લવતંશલજમ 

અને ચક્રલાક શભથનુ 
પે્રશવડેન્સટ ણરિંકનનુ ંચયીત્ર 
શવધ્ધાતંવાયનુ ંઅલરોકન 

 
 

અશતજ્ઞાન  

કુભાય અને ગૌયી 
 લૂાકરામ 

 

શીયા ભાણેકની ભોટી એક ખાણ  

 

 ઓ હશન્સદુ દેલભશૂભ વતંાન વૌ તભાયા, કયીએ તભોને લદંન, 
્લીકાયજો અભાયા.  

 
15.  નાભ  યભણબાઈ નીરકંઠ 
ઉનાભ ભકયંદ, “ગજુયાતના વભથક 

શા્મકાય” 

જન્સભ અભદાલાદ[1869-1928] 
યભણબાઈ નીરકંઠે બદ્રબંદ્ર 

ની ળોધભા 
યાઈનો લકત ખોદમો 
તેભાથી શા્મભહંદય 

કશલતા અને વાહશત્મ 

ધભક અને વભાજ શનકળ્મા 

બદ્રબંદ્ર 

ળોધભા 
યાઈનો લકત  

શા્મભહંદય 

કશલતા અને વાહશત્મ બાગ 1 થી 4 

ધભક અને વભાજ બાગ 1 અને 2  
 

 
 

 આનદંળકંય ધ્રલેુ યભણબાઈ નીરકંઠને ગજુયાતના જાશયે 
જીલનના ‘’વકર ફુૃ’’ કહ્યા છે.  

 અશલ્ભયણીમ અને ગજુયાતી બાાની વૌ પ્રથભ 
શા્મપ્રધાનકૃશત “બદ્રબંદ્ર” ના વજૉક.  

 
 

 

16.  નાભ  આનદંળકંય ધ્રલુ 
ઉનાભ પ્રબધુ્ધ  જ્ઞાનમશૂતિ 
જન્સભ અભદાલાદ[1869 – 1942] 
હશિંદુ ધભકની ફાોથી 
નાભની હપલ્ભન ુ
    હદગ્દળકન કયુું  

તેભા ંતેભના ત્રણ શલચાય 

    કાવ્મત્લ  શલચાય 

    વાહશત્મ શલચાય 

    શલચાય   ભાધયુી 
ત્રણ ધભક 
આણો ધભક 
હશિંદુ(લેદ)  ધભક 
ધભક લણકન 

 દળાકવ્મા છે.  

હશિંદુ ધભકની ફાોથી 
 

હદગ્દળકન 

 
 

કાવ્મત્લ  શલચાય  

વાહશત્મ શલચાય 

શલચાય   ભાધયુી 
 

આણો ધભક 
હશિંદુ  ધભક 
ધભક લણકન  

 

 
 

 લાયાણવીની હશન્સદુ યશુનલશવિટીના ઉકુરશત દે યશનેાય.  

 
17.  નાભ  ફલતંયામ  કલ્માણયામ  

ઠાકોય 
ઉનાભ 

 

વેશનેી, લલ્કર, ફ.ક. ઠાકોય,  

‘’આધશુનક કશલતાના જ્મોશતધકય’’ 
 

જન્સભ બફૃચ[1869 – 1952] 
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ચાલી   

ફ.ક. ઠાકોય કશ ેછે કે  ઉગતી 
જલાનીભા ં 

એક   તોડેરી   ડાના 
બણકાય 

વોશલમેતને 

રગ્નના 
ચંોતેયભે લે વાબંયે છે 

જમાયે 
દળકશનય ુ

મ્શાયા   વોનેટ 
ને કશલતા   શળક્ષણભા ં
પ્રમોગ 
 કયલા કશ ેછે. 
                     

 

ઉગતી જલાની 
એક   તોડેરી   ડા 

બણકાયધાયા   1 અને 2  
વોશલમેત   નલજુલાની 
રગ્નભા  ફહ્મચમક 
ચંોતેયભે  

 
 

દળકશનય ુ

મ્શાયા   વોનેટ 
કશલતા   શળક્ષણ 

પ્રમોગભાા  

 
 

 
 ફ.ક. ઠાકોયનુ ંલખાણાત ુ ંવાહશત્મ : ‘’વોનેટ’’ (ગજુયાતી 

વાહશત્મનુ ંવૌ પ્રથભ વોનેટ- બણકાય થૃ્લીછંદભા ંવોનેટ યચલા 
ભાટે જાણીતા)  

વોનેટ એટરે 14 ણરટીનુ ંકાવ્મ.  

 

 વ્શારા ભાયા, શનળહદન શલે થામ ઝખંા શભાયી,  

 શનળાન ચકૂ ભાપ નશીં નીચુ ંશનળાન,  

 જીલતુ ંહદર જેતલાનુ ંકાભે છે, જજિંદગી ણઝિંદાહદરનુ ંનાભ છે.  

 ષુ્ક કશલતા ભાત્ર શ્રલણયંજની......,  

 શપ્રમે, તજુ રટે ધફૃ ્લચ્છ આ ભોગયો..  

 

 
18.  નાભ  સયુશવિંશ તખ્તશવિંશજી ગોહશર 
ઉનાભ ‘’કરાી’’, સયુતાની  લાડીનો 

ભીઠો  ભોયરો,  “ગજુયાતના 
લવકઝલથક’’ , ‘’ગજુયાતના ઓભાય 
ખય્મભ’’ 

જન્સભ રાઠી  - અભયેરી 
ચાલી   

કરાીનો કેકાયલ વાબંી 
ભામા અને મહુદ્રકાએ  
બયત 

ણફલ્લભગં 

અને શભીયજી ગોહશર  

ની શત્રટુી 
ને ્લીડનફગક 
વાથે કશ્ક્ભીયનો પ્રલાવ  

કયી ત્માથી  

 કરાીની ત્રધાયા 
રાલલા કહ્ુ.ં 
 

કરાીનો કેકાયલ 
ભામા અને મહુદ્રકા 
બયત 

ણફલ્લભગં 

શભીયજી ગોહશર 

શદમશત્રટુી 
્લીડનફગકના શલચાયો 
કશ્ક્ભીયનો પ્રલાવ 

 

કરાીની ત્રધાયા  

 
 
 

 
 કશલ કરાીને તેભના શભત્ર કાન્સતે ‘’સયુતાની લાડીનો ભીઠો 

ભોયરો’’ કહ્યો છે.  

 જ્માયે કશલ સુદંયભે કરાીને ‘’યલુાનોનો કશલ’’ કહ્યો છે.  

 ક.ભા. મનુળીએ ‘’પ્રણમ અને અશ્રનુા કશલ ‘’ કહ્યા છે.  
 જ્મા ંજ્મા ંનજય ભાયી ઠયે માદી બયી ત્મા ંઆની,  

 શા ્તાલો ! શલરુ ઝયણુ ં્લગકથી ઉતયુું છે, ાી તેભા ં
ડૂફકી દઈને ણુ્મળાી ફને છે.  

 વૌદમક લેડપી દેતા, ના ના સુદંયતા ભી, વૌદમક શેંરા 
ાભતા સુદંય ફનવુ ંડે.  

 જે ોત ુ ંતે બાયત ુ ંએલો દીવે ક્રભ કુદતયી.  

 હક્ભત કયાલે ભરૂ તે ભરૂો કયી નાખં ુફધી,  

 ચકાય તાયો એ જ ણ , તુ ંજ ખનૂની તરલાય છે.  

 યવશીને ધયા થૈ, દમાશીન થમો નૃ.  

 
19.  નાભ  ન્સશાનારાર દરતયાભ 

ઉનાભ ગજુયાતના કશલલય, ’પે્રભબક્તત’’ 
‘’કશલવમ્રાટ’’ 

જન્સભ અભદાલાદ[1877 – 1946] 
ચાલી   
ન્સશાનારારે 

 ન્સશાના  ન્સશાના   યાવભા 
ગીતભજંયી 
ના વાયશથ 

ભશયેાભણ 

અને તેની પ્રાણેશ્વયી 
ઉા શલે રખ્યુ.ં  

ત્માય ફાદ 
શયીવહંશતા 
ભા  લવતંોત્વલ 

દયમ્માન  કુરુકે્ષત્ર 

ભા  મોજામેર ણચત્રદળકન 

દયમ્માન થમેરા શયીદળકન 

શલે રખ્યુ.ં  

આ ઉયાતં 
શલયાટ 

અને શલરાવ 

ભાટે કેટરાક કાવ્મો 
અને ફાકાવ્મો રખ્મા. 
તેભા 
વાક્ષયયત્નો 
વાહશત્મભથંન 

અને શતતૃકણ 

ની લાતો રખી. 

 

ન્સશાના  ન્સશાના  યાવ 

ગીતભજંયી 
વાયશથ 

ભશયેાભણના ભોતી 
પ્રાણેશ્વયી 
ઉા 
 

શયીવહંશતા 
લવતંોત્વલ 

કુરુકે્ષત્ર 

ણચત્રદળકન 

શયીદળકન 

 
 
 

શલયાટ  હશિંડોો 
શલરાવની ળોબા 
કેટરાક કાવ્મો બાગ 1-3 

ફાકાવ્મો 
 
 

આણા વાક્ષયયત્નો 
વહશત્મભથંન 

શતતૃકણનુ ંલણકન કયુક છે. 
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 નીરો કભરયંગ લીંઝણો, શો નદંરાર,  

 ઝીણા ંઝયભય લયવે, ભેશ, બીજ ેં ભાયી ચુદંરડી,  

 અવત્મો ભાશં ેથી પ્રભ ુયભ વત્મે ત ુ ંરઈ જા,  

 વૌદમક ળોબે છે ળીરથી ને મૌલન ળોબે છે વભંમ લડે.  

 ગણ્મા ગણામ નશીં, લીણ્મા લણામ નશીં,  

 ઓ ઈશ્વય બજીએ તને ભોટંુ છે ત ુજ નાભ.  

 મ્શાયા નમણાનંી આલવયે, ન નીતખ્મા શહયને જયી,  

 નથી કાઈં છૂય,ુ નથી કાઈં છૂવુ ંયે,  

 ધન્સમો શો ! ધન્સમ ુણં્મ પ્રદેળ ! અભાયો ગણુણમાર ગજુૉય 
ભશૂભ !  

 

20   નાભ  યણજજતયાભ  લાલાબાઈ ભશતેા  
ઉનાભ ગજુયાતી વાહશત્મવબા અને 

હયદના 
્લપ્નદ્રષ્મ 

જન્સભ સયુત[1881 – 1917] 
ચાલી   
યણજજતયાભ   કૃશતવગં્રશ 

અને યણજજતયાભ ગદ્યવચંમ 

ભા ં
યણજજતયાભના શનફધંો  

અને રોકગીતનો  

વગં્રશ કયલાભા ંઆવ્મો. 

યણજજતયાભ   કૃશતવગં્રશ 

યણજજતયાભ ગધંવચંમ 

 
 

યણજજતયાભના શનફધંો 
રોકગીત  

 
 કનૈમારાર મનુળીએ યણજજતયાભ ભશતેાને ‘’ગજુયાતની 

યાષ્રીમ અક્્ભતાના અલતાયા’’ તયીકે ઓખાવ્મા શતા. 
તેભની માદભા ં‘ગજુયાત વાહશત્મ વબા’ દ્વાયા ઈ.વ. 1928 
થી વાહશત્મકાયોને ‘યણજજતયાભ સલુફકચદં્રક’ આલાભા ં
આલે છે.  

 
21.  નાભ  દત્તાતે્રમ ફારકૃષ્ણ 

કારેરકય(યાજાધ્મક્ષી) 
ઉનાભ  કાકા વાશફે, વલાઈ ગજુયાતી 

(ગાધંીજી) 
જન્સભ  વતાયા – ભશાયાષ્ર 

ચાલી  કૃશત 

ણચિંતન 

આનદં 
પ્રદી 

બાયતી 
રીરા 
વં્ કૃશત 

આ ઉયાતં  

તશલેાયો દયમ્માન ઓતયાદી 
હદલારો 

જીલન ણચિંતન 

જીલન આનદં  

જીલન પ્રદી  

જીલન બાયતી  

જીલન રીરા  

જીલન વં્ કૃશત  

 

જીલતા તશલેાયો  

ઓતયાતી હદલારો  

ણૂકયંગ  

ને ણૂકયંગ 
કયી ્ભયણમાત્રા એ જતા 
જેભા 
હશભારમના પ્રલાવ  
દયશભમાન ગીતા વાથે  

યખડલાનો આનદં માદ 
કયતા ં

્ભયણમાત્રા  

 
 

હશભારમનો પ્રલાવ  

ગીતા ધભક  

યખડલાનો આનદં  

 

 (લતન કારેરી શોલાથી કારેરકય કશલેામા)  

 કાકાવાશફેનુ ંલખાણાત ુ ંવાહશત્મ : રણરત શનફધં.  

 નદીને ‘’રોકભાતા’’ કશી. 1965ભા ંયાષ્રીમ વાહશત્મ 
અકાદભી એલોડક પ્રાપ્ત થમો.  

22.  નાભ  યાભનાયામણ શલ. ાઠક 

ઉનાભ  દ્વદ્વયેપ, ળે, ્લૈયશલશાયી 
જન્સભ  ગાણોર જજ. અભદાલાદ. 

ચાલી  કૃશત 

દ્વદ્વયેપની લાતોભા ંરખે છે  

ખેભીએ 

મકુુન્સદયામને  
શલભળક કયતા ં
 એક પ્રશ્ન છુયો 
“વાહશત્મ 
અને વાહશત્મ રોક  
તેભજ કાવ્મની ળક્તત 

અને કાવ્મ યીળીરન” 
ભા ંશુ ંતપાલત છે  

તેલી યીતે 
ળેના કાવ્મો 
ભનોશલશાય 
ભા જક્ષણી  
એ ગોશલિંદ  

ને ઉધ્ધીને  

છૂય ુકે  

બશૃત શિંગ શુ ંછે. 
 

દ્વદ્વયેપની લાતો બાગ 1-2 

ખેભી 
મકુુન્સદયામ  
શલભળક  

એક પ્રશ્ન  

વાહશત્મ  

વાહશત્મ રોક  

કાવ્મની ળક્તત 

 કાવ્મ યીળીરન 
 
 
 

ળેના કાવ્મો  

ભનોશલશાય  

જક્ષણી 
ગોશલિંદગભન  

ઉધ્ધીને 

 
 

બશૃતશિંગ  

23.  નાભ  કનૈમારાર ભાણેકરાર મનુ્સળી 
ઉનાભ  ઘનશ્ક્માભ, ્લપ્ન દ્રષ્ટ  

જન્સભ  બફૃચ 

ચાલી  કૃશત 

કૃષ્ણાલતાય  

ભા ાટણની પ્રભતુા  

જાલલા  

તેભજ લેયની લસરુાત  

કયલા ગજુયાતના નાથ  

યાજાધીયાજ  

એલા થૃ્લીલલ્રબ  

કૃષ્ણાલતાય  

ાટણની પ્રભતુા 
 

લેયની લસરુાત 

ગજુયાતના નાથ 

યાજાધીયાજ  

થૃ્લીલલ્રબ  
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બગ્ન ાદુકા  

શયેી અડધે ય્તે  

થી વીધા ચઢાણ બમાક 
જમાયે તેભના કાકા  

બગલાન કૌહટરમ   

એ ્લપ્ન શવધ્ધીની ળોધભા ં 

રોામદુ્રા 
ધાયણ કયી  
જમ વોભનાથ   

ના જા ળફૃ કમાું.  

  

બગ્ન ાદુકા  

અડધે ય્તે 

વીધા ચઢાણ 

 
 

કાકાની ળીળી 
બગલાન કૌહટરમ   

્લપ્ન શવધ્ધીની ળોછભાં 
રોામદુ્રા 
 

જમ  વોભનાથ 

 
 

 ‘’ગજુયાતી અક્્ભતા’’ નો વલક પ્રથભ જમઘો કયનાય 
‘’્લપ્નરષ્ટા’’.  

 બાયતભા ંલન ભશોત્વલની ળફૃઆત કયાલાનાય.  

 ઈ.વ.1904 : બફૃચભા ંભપત ુ્ તકારમની ્થાના કયી.  

 ઈ.વ.1912 : ‘’બાગકલ’’ ભાશવકની ્થાના કયી.  

 ઈ.વ.1922 : ‘’ગજુયાત’’ ભાશવકનુ ંપ્રકાળન.  

 ઈ.વ. 1937-39 : મુફંઈ યાજ્મભા ંગશૃપ્રધાન.  

 ઈ.વ. 1938 : બાયતીમ શલધાનવબાની ્થાના, મુફંઈ ખાતે.  

 ઈ.વ. 1946 : ઉદમયુભા ં‘’અણખર બાયત હશન્સદ વાહશત્મ 
હયદ’’ ના પ્રમખુ.  

 ઈ.વ. 1950 : કેન્સદ્રભા ંપ્રધાન દે.  

 ઈ.વ. 1948ભા ં: બાયતના ફદં્ગાયણ ભાટેની “ખયડા વશભશત” ના 
વભ્મ.  

 ઈ.વ. 1952-57 : ઉત્તયપ્રદેળભા ંયાજ્માર.  

 ઈ.વ.1954 : શલશ્વ વં્ કૃશત હયદની ્થાના. 
 ઈ.વ. 1959 : વકભકણ” ભાશવકયનો પ્રાયંબ.  

 

 
24.  નાભ  યભણરાર લવતંબાઈ દેવાઈ 

ઉનાભ  યગુમશુતિ લાતાકકાય  

જન્સભ  શળનોય(લડોદયા) 
ચાલી  કૃશત 

ઠગ 

અપ્વયાએ તેના  

હદવ્મ ચ ુ

લડે બાયેરો અક્ગ્ન 
લયવાલી ણૂણિભા 
ના હદલવે ફારાજોગણ  

અને ગ્રાભરક્ષ્ભી  

ગાભભા ંપ્રરમ વજૉમો જેભા ં
જમતં  
શળયી  

હૃદમનાથ  

કોહકિંરા  

ઠગ 

અપ્વયા 
હદવ્મચ ુ

બાયેરો અક્ગ્ન 
ણૂીભા 
ફારાજોગણ 
ગ્રાભ રક્ષ્ભી  
 

જમતં  

શળયી  

હૃદમનાથ  

કોહકિંરા 
કાચંન અને ગેરુ 

કાચંન અને ગેરુ  

મતૃ્ય ુામ્મા 
  
 
 

 
 

25.  નાભ  ગૌયીળકંય જોળી 
ઉનાભ  ધભૂકેત,ુ ટૂંકીલાતાકના કવરી  
જન્સભ  લીયયુ 

ચાલી  કૃશત 

આમ્રારી  

વેનીભાભા લનલેણુ ં 

હપલ્ભ જોતી લખતે  

ચૌરાદેલી  

ધ્રલુદેલી  

અને કણાકલતી  

નો શત્રબેટો 
 જજબ્રાન  

વાથે થતા ંતણખા  

થમા ત્માયે યાજ વનં્સમાવી 
અલશંતનાથે 
ફાજી વબંાી એટરાભા ં
ફાજુની ો્ટઓહપવભા ં 

ધભૂકેત ુડતા અરીડોવો  

અને બૈમાદાદા ફશાય 
આવ્મા  

આમ્રારી 
લનલેણુ ં
 

ચૌરાદેલી 
ધ્રલુદેલી 
કણાકલતી  
શત્રબેટો 
જજબ્રાનની જીલનલાણી 
તણખા બાગ 1થી4 
યાજ વનં્સમાવી 
 અલશંતનાથ 
 
 

ો્ટઓહપવ 

  

બૈમાદાદા 
 

 ધભૂરેતનુ ુ ંલખાણાત ુ ંવાહશત્મ : ટૂંકીલાતાક. (નલણરકા) 
(ધભૂકેત ુટૂંકીલાતાકને ‘’તણખો’’ કશતેા શતા)  

 શે્રષ્ઠ નલણરકા : ો્ટ ઓહપવ (શલશ્વાતાક વાહશત્મભા ં્થાન 
ભેર છે.)  

 ો્ટ ઓહપવ લાતાકની જાણીતી કં્તત, ‘’ભાણવ ોતાની 
દ્ર્સ્્ષ્ટ છોડી ફીજાની દેઅષએૃ જુએ તો અડધ ુજગત ળાતં 
થઈ જામ.’’  

 ધભૂકેતએુ ‘’ગીતાજંરી’’ નો અનલુાદ કમો શતો.  

 
26.  નાભ  ઝલેયચદં ભેઘાણી 
ઉનાભ  યાષ્રીમ ળામય, કસફુરયંગનો 

ગામક, ‘’શાડનુ ંફાક’’, 
’વાહશત્મળાસ્ત્રી’’ 

જન્સભ  ચોટીરા 
ચાલી  કૃશત 

લસધુયાનો લશારો દલારો 
કોઇનો રાડકલામો 
વૌયાષ્રની યવધાય 

વોયઠી ફશાયલટીમો 
ભાણવાઇનો દીલો 
પ્રભ ુ

લસધુયાનો લશારો દલારો 
કોઇનો રાડકલામો 
વૌયાષ્રની યવધાય 

વોયઠી ફશાયલટીમો 
ભાણવાઇનો દીલો 
પ્રભુધામાક  
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યાણો પ્રતા ધાયી યહ્યો છે 
તેલી યગુલદના 
યલીન્સદ્ર લીણા 
લગાડતા શવધડુા એ કયી 
એ લખતે કંકાલટી 
ના લેલીળા 

થતા તે યઢીમાી યાતે 

શળલાજીન ુશારયડુ ગાતી 
અને વોયઠના લશતેા ાણી 
જોઇ ત્મા તરુળી યાયો 
ફનાવ્મો 

યાણા પ્રતા  

યગુલદના  

યલીન્સદ્ર લીણા 
 શવધડુો  
કંકાલટી 
લેલીળા  

યઢીમાી યાતે  

શળલાજીન ુશારયડુ  

વોયઠ તાયા લશતેા ાણી 
તરુળી યાયો 
 
 

 ગાધંીજીએ ઝલેયચદં ‘’યગુલદંના’’ કાવ્મવગં્રશ ફદર ‘યાષ્રીમ 
ળામય’ કશી નલાજ્મા શતા.  

 છેલ્રો કટોયો આ : ી જજો ફા ુ! વાગય ીનાયા ! અંજણર 
નલ ઢોજો, ફા ુ!  

 નથી જાણ્ય ુઅભાયે થં થી આપત ડી છે,  

 શજાયો લકની જુની અભાયી લેદનાઓ,  

 ઓ યાજ નભે રાગ્મો કસુફંીનો યંગ,  

 ઝરકે ઝરકે જ ભાછરી, છરકે જાણે લીયા ભાયાની  આંખ 
યે..  

 આગે કદભ, આગે કદભ, આગે કદભ, માયો, પનાના થં ય 
આગે કદભ...  

 ઘટભા ંઘોડા થનગને, આતભ લીજે ાખં, અણદીઠેરી બોભ ય 
મૌલન ભાડેં આંખ..  

માદયાખો : 
 વૌ પ્રથભ યણજજતયાભ સલુણકચદં્રક  ભેલનાય-ઝલેયચદં 

ભેઘાણી (ઈ.વ.1928)  

 ‘’છેલ્રો કટોયો’’ એ ગાધંીજીને ગોભેજી હયદભા ંબાગ 
રેલા અનરુક્ષીને યચેરી કૃશત છે.  

 ‘’નાણવાઈના દીલા’’ ુ્ તકભા ંયશલળકંય ભશાયાજના 
અનબુલોને આધાયે ઉજાગય કયતી લાતાકઓનુ ંઆરેખન કયુું.  

 
27.   નાભ  યશવકરાર યીખ 

ઉનાભ  યોભે યાભે શલધાના જીલ, મશૂકાય 

જન્સભ  વાદયા 
ચાલી  કૃશત 

યશવકરાર યીખ  
કાવ્માનુ ંળાવનભા   

      ્મશૃત 

      ળશલિરક 
અને  ભેના ગજુયાતી 
ના    જીલનના લશણેો 
રખ્મા ંછે 
 

 

કાવ્માનુ ંળાવન 

્મશૃત 
ળશલિરક  
ભેના ગજુયાતી  

જીલનના લશણેો 
 
 
 
 
 

28.   નાભ  જમશંત દરાર  

ઉનાભ  વાહશત્મકાય અને વભાજવેલક  

જન્સભ  અભદાલાદ 

ચાલી  કૃશત 

જમશંતરાર દરાર ત્માયે 
ઝબયુા જ્માયે 

તેભણે ગારનુ ંકાજ કૃશત 
રખી તેભા ંધીમ ુઅને શલબા 
ની ભાની દીકયી 
જલશનકા 
દ્રોદીનો વશકાય 
ભલા તે ાદય 
ભાથી ્લગક 
ભા અલતયણ ાભી 
આ ભાટે તેણે અંધાયાટ 
વોમનુ ંનાકુ 
યોવ્યુ.ં 
 
 

 
 

ઝબયુા   

ગારનુ ંકાજ 

ધીમુ ંઅને શલબા 
ભાની દીકયી 
જલશનકા 
દ્રોદીનો વશકાય 
ાદયના તીથક 
્લગકકં 
અલતયણ 
અંધાયાટ 
વોમનુ ંનાકુ 

 
 

29.  નાભ  શત્રભલુનદાવ લશુાય 

ઉનાભ  સનુ્સદયભ, ગાધંીયગુના મધૂકન્સમ 
કશલ, શત્રશરુ, ‘’ફવંીફોરના કશલ’’ 

જન્સભ  શભમા – ભાત્તય 

ચાલી  કૃશત 

શત્રભલુનદાવ લશુાયે 

કાવ્મભગંરા 
ભા કહ્ુ ંછે કે    મહુદતા 
ની લયદા(ઉભય) થતા ં 
ાલકના થેં 
માત્રા 
કયલાની તેની ઉંત્કઠા લધી 
એટરે  લાવતંી ણૂીભા 
ના યોજ તે  લસધુા 
અને રોકરીરા 
ને વાથે રઈને નીકી 
ય્તાભા ંતેણે  
કડકલાી, 
હશયાકણી અને ફીજીલાતો 
કયી. 

 

કાવ્મભગંરા 
મહુદતા  

લયદા  

ાલકના કંથે  

માત્રા  

ઉંત્કંઠા 
લાવતંી ણૂણિભા 
લસધુા 
રોકરીરા 
 
 
 

કડકલાી 
શીયાકણી અને ફીજીલાતો 
 
 

 ગાધંીજીના શ્તે ‘’તાયાગૌયી યૌપ્મ ચદં્રક’’ ભેલનાય.  

 ભશશિ અયશલિંદના પ્રબાલના કાયણે ુડુંચેયીભા ં્થામી થમા 
શતા.  

 

 તભે ભે ઝખંી છે, યગુોથી ઘીખેરા પ્રખય વશાયતી તયવથી,  

 જગની વહુ કડીઓભા ં્નેશની વલકથી લડી.  
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 હું ભાનલી ભાનલ થાઉં તોમ ઘણુ,ં  

 શણો ના ાીને, દ્વદ્વગણુ ફનળે ા જગના, રડો ા વાભે, 
શલભર હદરના ગપુ્ત ફથી, 

 નમ ુતને થ્થયને ! નશી નશી શ્રધ્ધા તણા આવનને નમ ુ
નમ.ુ..  

 શજી ઘણ અદ્વદ્વ ઉરઘંલાના, શજી ઘણા વાગય ભાલાના....  

 એક કણ યે આો, આખો ભણ નશીં ભાગં,ુ  

 ભાનલના નેણભા ંન લેણભા ંવભાતી, વાત વાત યંગભા ંન 
ઝારી ઝરાતી......  

 હું ચાહું છં સુદંય ચીજ સસૃ્ષ્ટની...  
30.  નાભ  ઉભાળકંય જોળી 
ઉનાભ  લાસકુી, શલશ્વળાશંતના કશલ  

જન્સભ  ફાભણા જજ.વાફયકાઠંા. 
ચાલી  કૃશત 

શલશ્વળાશંત 

ભાટે ગોષ્ઠી 
કયતા અને ધાણીનુ ંગીત 
ગાતા 
એકલાય શ્રાલણીનો ભેો 
ણૂક કયી ગગંોત્રી 
પયલા નીકળ્મા 
ય્તાભા ં પ્રાચીના 
અને નીળીથ 
ની શલેરી 
ભા શલવાભો 
ખાલા શોચ્મા 
ત્મા  ફાયી ઉધાડતા 
વાના બાયા 
અને એક ચવુામેર ગટુરો 
ભળ્મા 

શલશ્વળાશંત 

ગોષ્ઠી 
ઘાણીનુ ંગીત 
 

શ્રાલણીનો ભેો 
ગગંોત્રી 
 
પ્રાચીના 
શનળીથ 
શલેરી 
શલવાભો 
 

ઉઘાડી ફાયી 
વાના બાયા 
એક ચવુામેર ગોટરો 
 
 

 ઉભાળકંય જોી યાજ્મવબાના વભ્મ યશી ચયૂા છે.  

 ઉભાળકંય જોી ઈ.વ.1968ભા ંગજુયાતી વાહશત્મ હયદના 
પ્રમખુ દે ઈ.વ. 1978 થી 82 સધુી ગજુયાતી વાહશત્મ 
આકાદભીના અધ્મક્ષ દે યહ્યા શતા.  

 ઈ.વ.1970ભા ંગજુયાત યશુનલશવિટીના ઉકુરશત યશી ચોયા 
છે તથા ળાશંતશનકેતન શલશ્વબાયતી યશુનલશવિટીના ઉકુરશત 
અને બાાબલનના અધ્મક્ષ યશી ચયૂા છે.  

 વ્મક્તત ભટીને ફનુ ંશલશ્વભાનલી, વાથે ધુ લસુધંયાની.  

 ભતા ભી ગઈ ભોંફ્શયેી ગજુયાત, ગજુયાત ભોયી ભોયી યે....  

 ધન્સમભશૂભ ગજુયાત ધન્સમ શ ેધન્સમ ણગયાગજુયાતી,  

 શલળાે જગ શલ્તાયે નથી એક જ ભાનલી,  

 બોશભમો શલના ભાયે બભલા’તા ડંુગય...  

 ભાનલી પ્રકૃશત વૌને લસદૈુલ કુટુમ્ફયકભ,  

 ભખૂ્મા જનોનો જઠયાક્ગ્ન જાગળે, ખડેંયની બ્ભકણી ન રાધળે,  

 વૌંદમક ી, ઉયઝયણ ગાળે છી આભેે,  

 ત્રણ લાના મજુને ભળ્મા, શૈય,ુ ભ્તકને શાથ, ફહુ દઈ દેધુ ં
નાથ, જે ચોથ ુનથી ભાગંવુ.ં  

 શજાય શવલા કફંૃ, શદમભા ંખળુારી નથી,  

 ભને ભી શનષ્પતા અનેક, તેથી થમો વપ કૈક હું જીંદગીભા.ં  

 ભોટાઓની અલ્તા જોઈ થાયો, નાનાની ભોટાઈ જોઈ જીવુ ં
છં.  

31.  નાભ  ન્નારાર ટેર 

ઉનાભ  વાહશત્મ જગતનો ચભત્કાય 

જન્સભ  ભાડંલી – યાજ્થાન 

ચાલી  કૃશત 

ન્નારાર ટેર અરઝર 

ભા ંરખે છે કે 
“વાચા વાભણા 
છે જજિંદગીંના ખેર 
એટરે તો ભેરો જીલ 
ફનેં છે  ભાનલીની બલાઈ” 
તેનુ ંઉદાશયણ છે  

સખુ દુખના વાથી 
કચ અને દેલમાની.  
લાત્રક 
અને લૈતયણીને કાઠેં 
નવ ુરોશી 
 જોતા નગદનાયામણે 
ના છટકે કહ્ુ ંકે  
ાથકને કશો ચડાલે ફાણ 

સયુબી 
ના લાભણા 
કંકુચોડી  

ાછરે ફાયણે 
થી કયીશ ુ

અરઝર 

 
વાચા વાભણા 
જજિંદગીનાખેર 
ભેરા જીલ 
ભાનલીની બલાઈ 
 

સખુ દુખના વાથી 
કચ અને દેલમાની 
લાત્રકને કાઠેં 

લૈતયનીની કાઠેં 
નવ ુરોશી 
નગદનાયામણ 
ના છટકે 
ાથકને કશો ચડાલે ફાણ 

સયુબી 
લાભણા ં
કંકુ 
ાછરે ફાયણે 

 

 નલરકથા : ન્નારાર ટેરની નલરકથા ‘’ભાનલીની 
બલાઈ’’ને જ્ઞાનીઠ યુ્કાય ઈ.વ.1985ભા ંપ્રાપ્ત થમો શતો.  

 
 લાશ યે ભાનલી, તારંુ શૈયુ ં! એક ા રોશીના કોગાને, ફીજી 

ા પ્રીતના ઘ ૂટંડા... 
 ભનના ભોયરા ભનભા ંજ યભાડલા અને ભનખો યુો કયલો..  

 ભાનલી ભ ૂડંો નથી, ભખૂ ભ ૂડંી છે,  

 ભેલુ ંછં ધયતી ખોે ખેરતો, ભાયી ભાટીનો ભોંઘેયો ભોય...  

 

 

 

 
32.   નાભ  ચદં્રલદન ચીભનરાર શતેા 
ઉનાભ  ચાદંાભાભા, ચ.ંચી. ભશતેા 
જન્સભ  લડોદયા 
ચાલી  કૃશત 
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ધયા ધજુૉયી 
નો અખો 
પે્રભનુ ંભોતી 
છે એટરે તેણે ગીપટભાં 
ભોંઘી ગાડી 
આગ ગાડી 
અને દેડકાની ાચં ળેયી 
ભી,  

જ્માયે મભર 
ઈરા 
અને ખમ્ભાફી ુ
વતંાકુકડી 
ચાદંાોી 
ફાધં ગઠહયમા 
યભકડાની દુકાન 
લગેયે યભતા યભતા શતા.ં  

 

ધયા ધજુૉયી  

અખો અને ફીજા નાટકો 
પે્રભનુ ંભોતી 
 
 

ભોંઘી ગાડી 
આગ ગાડી 
દેડકાની ાચં ળેયી 
 

મભર 

ઈરાકાવ્મો 
ખમ્ભાફા ુ
વતંાકુકડી 
ચાદંાોી 
ફાધં ગઠહયમા 
યભકડાની દુકાન 
 

33.      નાભ  ઝીણાબાઈ દેવાઈ 

ઉનાભ  જીલનભાગલ્મના કશલ, ્નેશયક્શ્ક્ભ 

જન્સભ  ચીખરી(લરવાડ) 
ચાલી  કૃશત 

ઝીણાબાઈ દેવાઈએ  

નલી દુશનમા 
ફનાલી જેભા ં વાપરમટાણુ ં
થામ એટરે નલી ણક્ષશતજો 
ઉઘડે 

અને અંતયટ 
ભા ગાતા આવોારલ 
નીકે તેભજ તટેુરા તાય 
્લગક અને થૃ્લી 
ને જોડેતા.  
જમાયે નઘટ 
ય વોનેયી ચાદં 

અને ફૃેયી સયૂજ 
યભત યભતા  

 
 

 

નલી દુશનમા 
 વાપરમટાણુ ં
ઉઘડે નલી ણક્ષશતજો 
 

 અંતયટ 
  

ગાતા આવોારલ 

તટેુરા તાય 

 ્લગક અને થૃ્લી 
 
નઘટ 

વોનેયી ચાદં 

ફૃેયી સયૂજ 

 ઊંચી નીચી પમાક કયે જીલનની ઘટભાા, બયતી એની ઓટ 
છે, ઓટ છી જુલા,  

 એલયે્ટ તો ગ નીચે....  

 

34.  નાભ  ભનબુાઈ ચંોી 
ઉનાભ  દળકક 

જન્સભ  ચંાશળમા 
ચાલી  કૃશત 

ભનબુાઈ ચંોી કશ ેછે કે  

અઢાયવો વતાલન 

ભા જણરમાલારા 
ફાગભા ંવોકે્રહટવે  
ઝેય ીધ ુતેનુ ં 

શનલાકણ થતા તેની 
ચેતોશલ્તાયની માત્રા 
કુરુકે્ષત્ર 
ભાથંી નીકી 
ત્માયી ભશાબાયતનો ભભક 
વભજામો. 

અઢાયવો વતાલન 

જણરમાલારા 
 વોકે્રહટવે  
ઝેય તો ીધા જાણી જાણી 
દી શનલાકણ 
 ચેતોશલ્તાયની માત્રા 
 કુરુકે્ષત્ર 
  
 

ભશાબાયતનો ભભક 
 
 

35.  નાભ  ઈશ્વય ટેરીકય 

ઉનાભ   

જન્સભ  ટેરી(ેટરાદ, આણદં) 
ચાલી  કૃશત 

ઈશ્વય ેટરીકયને  
જનભટી ની વજા થઈ 
એટરે કા કોટડીભા ંફધં 
કમાક તેઓ શલચાયતા શતા ંકે 

ભાયા ય દુખના ોટરા 
ડમા છે 
શલે આ બલવાગય  
કઈ યીતે ાય થળે 

ભાયી શૈમા વગડી 
કોણ ફનળે? 

ત્માયે અકરીરા થઈ 
રોશીની વગાઈ 
ન શોલા છતા ં
તેને કાળીનુ ંકાયલત ભળ્યુ ં
એટરે તેઓ ઋણાનફુધંન  
થમા.ં  

 

જનભટી 

કા કોટડી 
 
 

દુખના ોટરા 
 

બલવાગય 

 
 

ભાયી શૈમા વગડી બાગ 1-2 

 

અકરીરા 
રોશીની વગાઈ 
 
 
 

કાળીનુ ંકાયલત 

ઋણાનફુધંન 

36.  નાભ  મળંલત શકુર 

ઉનાભ   

જન્સભ  ઉભયેઠ 

ચાલી  કૃશત 

મળંલત શકુર 

કેન્સદ્ર અને યીઘભા ંરખે છે 
કે ક્રાન્સતીકાયી ગાધંીજી 
કશતેા  ્નેશ 
ની ઉરબ્ધી 
વભમ 
વાથે વભાજ ઘડતય 
ભા ંઅગત્મનો બાગ બજલે 

છે. 
 
 

 

કેન્સદ્ર અને યીઘ 

ક્રાન્સતીકાયી ગાધંીજી 

્નેશનો ળબ્દ  

ઉરબ્ધી 
વભમ વાથે લશતેા 
 

વભાજ ઘડતય 
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37.  નાભ  શયીન્સદ્ર દલે 

ઉનાભ   

જન્સભ  ખબંાયા 
ચાલી  કૃશત 

શયીન્સદ્ર દલે  કશ ેછે કે 
અકણ   

ભૌન 

શતો કાયણકે  
ભાધલ કમામં નથી 
ભધલુનભાં 
ત્માયે આવલે                      
તેને કહ્ુ ં
કૃષ્ણ અને ભાનલવફંધો 
વભમ વાથે લધતા જામ છે  

 

અકણ 

ભૌન  
 
ભાધલ કમામં નથી ભધલુન  

 

આવલ 

કૃષ્ણ અને ભાનલવફંધો વભમ 

 
 
 
 
 
 
 

38.  નાભ  બોાબાઈ ટેર 

ઉનાભ   

જન્સભ  વોજા 

ચાલી  કૃશત 

શલહદળા ગામ છે કે 

યાધે તાયા ડંુગહયમા 
કાચંનજગા ંઅને  
હશભારમ 
ફોરે ઝીણા ભોય અને  

લૂોત્તયભા ં
દેલાની ધાયી ય 
ચૈત્તય ચભકે ચાદંની 
 
 

શલહદળા  

યાધે તાયા ડંુગહયમા ય 

કાચંનજગા ં
દેલાત્ભા હશભારમ 
ફોરે ઝીણા ભોય 

લૂોત્તય 

દેલાની ધાયી 
ચૈત્તય ચભકે ચાદંની 
 
 
 
 
 

39.  નાભ  યઘલુીય ચૌધયી 

ઉનાભ  રોકામતસયુી  

જન્સભ  ફાુયુા 
ચાલી  કૃશત 

અમતૃા 
લૂકયાગ 
ય્ય 
પે્રભ 
ઉય 
અંતય 
વશ 
 

અમતૃા 
લૂકયાગ 
ય્ય 
પે્રભ 
ઉયલાવ 
અંતયલાવ 

વશલાવ 

 

 
 

40.   નાભ  પકીય ભશંભદ ગરુાભનની ભનસયૂી 
ઉનાભ  આહદત્મ ભનસયૂી 
જન્સભ  અભદાલાદ 

ચાલી  કૃશત 

કમા ંછે દહયમો કમા ંછે 
વાહશર 

ભા ંકશી છે કે 
ેક્ન્સવરની કફય 
ભા 
વતત 
શાથગ ફધંામેરા 
યશતેો  જડફેવરાક 

થઈ જામ છે અને 
ગ 
લાકં 
રેતા નથી.  

   
 

કમા ંછે દહયમો 
કમા ંછે વાહશર 

 
 

ેક્ન્સવરની કફય અની ભીણફતી 
 

વતત 
શાથગ ફધંામેરા 
જડફેવરાક યાભ જાંબ ુ
 

ગયલ 
લાકં 
 

 

અન્સમ અગત્મની કૃશતઓ  

અભાવન તાયા હકળનશવિંશ ચાલડા 

અમતૃા યઘલુીય ચૌધયી 

અશલ્માથી ઈણરઝાફેથ વયોજ ાઠક 

આકાય ચદં્રકાન્સત ફક્ષી 

આગગાડી, નાટય ગઠહયમા,ં ફાધં 

ગઠહયમા,ં ભદંાહકની 

ચદં્રલદન ભશતેા 

આણો ધભક આનદંળકંય ધ્રલુ  

અખડં દીલો રીરાફશને  

અણબનમ થેં અમતૃ જાની 

અણબનલનો યવશલચાય નગીનદાવ ાયેખ  

અરગાયી યખડટ્ટી યશવક ઝલેયી 

અશ્વલત્થ ઉળનસ ્

અક્ગ્નકંુડભા ંઊગેલુ ંગરુાફ નાયામણ દેવાઈ  

અંધાયી ગરીભા ંવપેદ ટકાં હશભાળંી ળેતર 

આત્ભકથા (બાગ 1થી 5 ) ઈન્સદુરાર માણજ્ઞક 

આણો ઘડીક વગં  હદગીળ ભશતેા  

એક ઉંદય અને જદુનાથ, રઘયો રાબળકંય ઠાકય  

ઊધ્લકમરૂ બગલતીકુભાય ળભાક 

કરાીનો કેકાયલ  કરાી 

કુસભુભાા નયશવિંશયાલ હદલેહટમા 

કેન્સદ્ર અને હયઘ મળલતં શકુર 
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કુષ્ણનુ ંજીલનવગંીત  ગણુલતં ળાશ  

ખોલામેરી દુશનમાની વપયે  મળલતં ભશતેા  

ગ્રાભરક્ષ્ભી (બાગ 1થી 4 )  ય. લ. દેવાઈ  

ગશૃપ્રલેળ સયેુળ જોી  

ગજુયાતનો નાથ, ાટણની પ્રભતુા  ક. ભા. મનુળી  

ગોશલિંદે ભાડંી ગોઠડી, વચયાચયભા ં ફકુર શત્રાઠી 

ગજુયાતી દણરતલાતાકઓ  શહયળ ભગંરમ ્

ચશયે  ભધ ુયામ  

ચરો અણબગભ ફદરીએ, ભાયા અનબુલો  ્લાભી ચ્ચ્ચદાનદં 

ણચશન  ધીયેન્સદ્ર ભશતેા  

જનભટી  ઈશ્વય ેટરીકય  

જમાજમતં  ન્સશાનારાર 

જાતય અભપત ઓઝા 

જીલનનુ ંયોઢ  પ્રભદુાવ ગાધંી  

જજગય અને અભી  ચનુીરાર ળાશ  

ઝેય તો ીધા ંછે જાણી જાણી  ભનબુાઈ ચંોરી 

તણખ (બાગ 1થી 4 ) ધભૂકેત ુ 

તોલનની લાટે, બજનયવ  ભકયંદ દલે  

થોડા ંઆંસ ુથોડા ંફૂર જમળકંય સુદંયી  

દણક્ષણામન  સનુ્સદયમ ્

હદગહદગતં  પ્રીશત વેનગપુ્તા  

હદ્રયેપની લાતો                                                                                યા. શલ. ાઠક  

શનળીથ, વભમયંગ  ઉભાળકંય જોી  

નીયખ શનયંજન  શનયંજન શત્રલેદી  

પ્રવન્ન ગઠહયમા,ં શલનોદની નજયે  શલનોદ બટ્ટ  

ફીજી વલાયનો સયૂજ  શસ ુમાણજ્ઞક  

બદ્રબંદ્ર,ં યાઈનો લકત  યભણબાઈ નીરકંઠ  

ભેરા જીલ, ભાનલીની બલાઈ  ન્નારારા ટેર  

ભાધલ યામં નથી ભધલુનભાં શયીન્સદ્ર દલે 

ભાણવાઈના દીલા, યગુલદંના  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

શભથ્માણબભાન  દરતયાભ 

ભોયના ંઈંડા ં કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી  

ભોત ય ભનન હપયોજ દાલય  

મૂ વોતા ંઊખડેરા ં કમફેુન ટેર  

યંગતયંગ (બાગ 1થી 5)  જ્મોશતન્સદ્ર દલે  

યચના અને વયંચના  શહયલલ્રબ બામાણી  

યાનેયી  ભણણરારા દેવાઈ  

યેખાણચત્ર  રીરાલતી મનુળી 

રીલડુી ધયતી  ચનુીરાર ભહડમા  

લસધુા સનુ્સદયમ ્

લડલાનર ધીરુફશને ટેર  

લનલગડાના ંલાવી  લનેચય 

લનાચંર  જમતં ાઠક  

શલખટુા ડીને  અશશ્વન દેવાઈ  

શલહદળા  બોાબાઈ ટેર  

શલદેળ લવલાટના ંવબંાયણા ં જજતેન્સદ્ર દેવાઈ 

શલલેક અને વાધના કેદાયનાથ  

ળશલિરક  યશવકરાર યીખ 

શળમાાની વલાયનો તડકો લાડીરાર  ડગરી 

શે્રમાથીની વાધન  નયશહય યીખ  

વ્મક્તત ઘડતય પાધય લારેવ 

વત્મના પ્રમોગો, હશિંદ ્લયાજ્મ  ગાધંીજી 

વય્લતીચદં્ર  ગોલધકનયાભ શત્રાઠી  

વમૂી ક્રાક્ન્સત  હકળોયરાર ભળફૃલાા  

વાલજકથાઓ  કનૈમારાર યાભાનજુ 

વાત એકાકંી  તાયક ભશતેા  

સદુાભા ચહયત્ર  નયશવિંશ ભશતેા 

વોનાનો હકલ્રો  સકુન્સમા ઝલેયી  

વાત ગરા ંઆકાળભા ં કંુદશનકા કાહડમા 

શવદ્રશભેળબ્દાનળુાવન શભેચદં્રાચામક  

હશભારમનો પ્રલાવ  કાકા કારેરકય  
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ગજુયાતી વાહશત્મના યીક્ષાભા ંછુામેરા  તેભજ ાઠયુ્ તક ય આધાયીત અગત્મના પ્રશ્નો :  

1.  ‘શતરક કયતા ંતે્રન થમા,ં જભાાના ંનાકા ંગમા’ આ પ્રશવદ્ર કં્તતના કશલ કોણ છે ?  અખો 
2.  ‘બ્રહ્મ વત્મ છે કગત શભથ્મા છે’ એવુ ંકમ કશલએ રહ્ુ ંછે ?   અખો 
3.  ધોયણ-6ના ગજુયાતીના એકભ ‘રામક ઉભેદલાય’ ના રેખક કોણ છે ?  અનતંયામ યાલ  

4.  કશલ ન્સશાનારારનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  અભદાલાદ  

5.  અમતૃા ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?   યઘલુીય ચૌધયી 
6.  ગજુયાતના રોકનાટય બલાઈનો પ્રાયંબ કોણે કમો ?  અવાઈત ઠાકય 

7.  ‘આંખે કંકુના સયૂજ આથમ્મા’ કાવ્મભા ંકશલ કઈ લેરને ળણગાયલાનુ ંકશ ેછે ?  અંશતભ શલદામ ભાટેની  

8.  ‘વત્મના પ્રમોગો’ ુ્ તકનો વાહશત્મપ્રકાય જણાલો.  આત્ભકથા  

9.  ‘આલો’ કવ્મભા ંકશલએ  ‘અભે’ ળબ્દ કોના ભાટે લામાક છે ?  આત્ભા  

10.  ‘શહયનો ભાયગ છે શયૂાનો’ દની યચના કયનાય કશલશ્રી પ્રીતભદાવની અન્સમ યચના કઈ છે ?  આનદં ભગં કફંૃ આયતી  

11.  હશન્સદુ ધભકની ફાોથી કોણે રખ્યુ ંછે ?  આનદંળકંય ધ્રલુ  

12.  લક 2012ભા ંઅલવાન ાભનાય વાહશત્મકાયશ્રી અશશ્વન બટ્ટની જાણીતી કૃશત કઈ ?  આળકાભડં  

13.  
      

વાહશત્મકે્ષતે્ર અાતો જ્ઞાનંીઠ એલોડક વૌ પ્રથભ કઈ ભહશરાને અામો શતો ?  આળાણૂાક દેલી  

14.  ‘ભજશફ નશીં વીખાતા આવ ભેં ફૈય યખના’ ના કશલ કોણ છે ?  ઈકફાર  

15.  વોનેટનો ઉદબલ કમા ંથમેરો ગણામ છે ?  ઈટારી 
16.  ‘યશને કો ઘય નહશિં શૈ, વાયજશા ંશભાયા’ આ લાય પ્રમોગ શ્રી જમશંત દરારે કોના ભાટે કમો શતો ?  ઈન્સદુરાર માણજ્ઞક  

17.  કમા વજૉકને ‘અભીય નગયીના ગયીફ પકીય’ નુ ંણફફૃદ ભેર છે ? ઈન્સદુરાર માણજ્ઞક  

18.  રોશીની વાગાઈ – લાતાક કમા રેખકની છે ?   ઈશ્વય ેટરીકય  

19.  ‘ભતા ભી ગઈ ભોંઘેયી ગજુયાત, ગજુયાત ભોયી ભોયી યે...’ આ કાવ્મ કં્તતના વજૉક કશલનુ ંનાભ શુ?ં  ઉભાળકંય જોી  

20.  જ્ઞાનીઠ એલોડક પ્રાપ્ત કયનાયા પ્રથભ ગજુયાતી કોણ શતા ?  ઉભાળકંય જોી 
21.  કમા જાણીતા ગજુયાતી કશલ અને વાહશત્મકાયનુ ંતખલ્લવુ ‘ લાસકુી’ છે ?  ઉભાળકંય જોી 
22.  યા ંકશલના ‘ શનળીથ’ કાવ્મ ગ્રથંને બાયતીમ જ્ઞાનીઠ ાહયતોશક એનામત થયુ ંશત ુ?ં  ઉભાળકંય જોી  

23.  ‘વાના ંબાયા’ અને ‘ઉઘાડી ફાયી’  એ કોની કૃશતઓ છે ?  ઉભાળકંય જોી  

24.  ‘વદા વૌમ્મ ળી લૌબલે ઉબયાતી, ભી ભાતબૃાા મનેુ ગજુયાતી’ ભાતબૃાા લદંનાની આ કં્તતઓ કમા 

કશલની છે ?  

ઉભાળકંય જોી  

25.  ‘શલળાે જગ શલ્તયે નથી એક ભાનલી, શ ુછે ક્ષી છે લનોની છે લન્શત’ પ્રખ્માત કં્તતઓ કમા 

કશલની છે ?  

ઉભાળકંય જોી 

26.  ‘હડભરાઈટ’ કૃશતનો વાહશત્મ પ્રકાય જણાલો. એકાકંી   

27.  ‘વકૃ્ષ’ શ્રી રાબળકંય ઠાકય યણચત વાહશત્મનો કમો પ્રકાય છે ?  એકાકંી  

28.  “એલા યે અભે એલા” ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?  શલનોદ બટ્ટ ે

29.  ‘રોશીની વગાઈ’ લાતાકના રેખક કોણ છે ?  ઈશ્વય ેટરીકય  

30.  પે્રભાનદંની કઈ કૃશત દય ચૈત્ર ભાવભા ંગલામ છે ?  ઓખાશયણ  

31.  ‘ગજુયાતનો નાથ’ નલરકથાના રેખક કોણ છે ?  કનૈમારાર મનુળી 
32.  ‘ ગજુયાતની અક્્ભતા’ ળબ્દના પ્રણેતા કોણ શતા ?  કનૈમારાર મનુળી 
33.  ‘ઘનશ્ક્માભ’ કમા રેખતનુ ંઉનાભ છે ? કનૈમારાર મનુળી 
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34.  બાયતી શલધાબલનની ્થાના કોણે કયી શતી ?  કનૈમારાર મુનંળી  

35.  શા ્તાલો !શલરુ ઝયણુ ં્લગકથી ઉતયુું છે. આ કં્તત કમા કશલની છે ?  કરાી 
36.  સયુશવિંશજી તખ્તશવિંશજી ગોહશરનુ ંઉનાભ શુ ંછે ? કરાી 
37.  ‘જ્મા ંજ્મા ંનજય ભાયી ઠયે, માદી બયી ત્મા ંઆની’ કમા કશલની પ્રખ્માત ગઝર છે ? કરાી  

38.  ‘જ્મા ંજમા ંલવે ગજુયાતી , ત્મા-ંત્મા ંવદાકા ગજુયાત’ આ કં્તત કોની છે ?  કશલ ખફયદાય  

39.  કશલ નાનારાર કોના નોતા તુ્ર શતા ?  કશલ દરતયાભ  

40.  ‘ભાયી શકીકત’ કોની આત્ભકથા છે ? કશલ નભકદ 

41.  ‘જમ જમ ગયલી ગજુયાત ......’ ની કં્તતઅઓના વજૉક કમા ભશાનબુાફ છે ?  કશલ નભકદાળકંય દલે 

42.  ‘ખમ્ભા લીયાને જાઉં લાયણે યે રોર’ ની યચના કોણે કયી છે ?  કશલ ફોટાદકય 

43.  જનનીની જોડ વખી ! નશી.......ના યચશમતા કોણ છે ?  કશલ ફોટાદકય 

44.  ‘જમ વોભનાથ’ , ‘જમ દ્રાયકેળ, જમ ફોરો શલશ્ર્લના નાથની’ આ કાવ્મના યચશમતા કશલ કોણ છે ?  કશલ યભેળ ગપુ્તા  

45.  ગજુયાતી બાાના પ્રભતુ્લને રઈને ‘વલાઈ ગજુયાતી’ તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  કાકાવાશફે કારેરકય  

46.  ગાધંીજીએ કોને વલાઈ ગજુયાતી કશીને નલાજ્મા શતા ?  કાકાવાશફે કારેરકય  

47.  ‘ચકોય’ નુ ંનાભ નીચેનાભાથંી ળેની વાથે વકંામેલુ ંછે ?  કાટૂકન 

48.  બાયતના ળેતવીમય તયીકે વાહશત્મજગતભા ંકોણ ઓખમ છે ?  કાણરદાવ  

49.  કાવ્મભા ંમશત કોને કશલેામ છે ? કાવ્મભા ંકમાકં શલયાભ રેલામ તે  

50.  ઝલેયચદં ભેઘાણીની છેલ્રી નલરકથા કઈ શતી ?  કાચક્ર  

51.  ચકાટ તાયો એ જ ણ, તજુ ખનૂની  તરલાય છે- કમા કશલની યચનાભા ંઆ ઉલ્રેખ આલે છે ?  ચીન ુભોદી  

52.  ‘ગણુલતંી ગજુયાત અભાયી ગણુલતંી’ ગજુયાતના કશલ કોણ છે ?  ખફયદાય  

53.  ગજુયાતીવાહશત્મભા ંકશલ કાન્સતની યચનાઓ અશતજ્ઞાન, ચક્રલાન શભથનુ, કચદેલમાની એ કમો પ્રકાય 

કશલેામ છે ?   

ખડંકવ્મ 

54.  ‘અશતજ્ઞાન’ ના યચશમતા કશલ કાન્સત છે, આ ;અશતજ્ઞાન’ શુ ંછે ? ખડંકાવ્મ  

55.  ‘ઉગી જલાના’ શ્રી શક બ્રહ્મબટ્ટ યણચત ........... ગઝર 

56.  “ન ધયા સધુી ન ગગન સધુી, નહશ ઉન્નશતના તન સધુી”. ગની દશીલારા 
57.  ‘હદલવો જુદાઈના જામ છે ‘ આ કં્તતના યચશમતા કોણ છે ?  ગની દશીંલારા  

58.  દમાયાભ વાથે કયુ ંવાહશત્મ્લફૃ વકંામેલુ ંછે ?  ગયફી  

59.  ફાકોની મછૂાી ભા કોને ભાટે લયામેર છે ?  ણગજુબાઈ ફધેકા 
60.  ગીતાધભક કૃશત કોની છે ? ્લાભી આનદંની 
61.  શારભા ંઅભદાલાદ ક્્થત ‘ગજુયાત શલધાવબા’નુ ંમૂનાભ શુ ંશત ુ ં?  ગજુયાત લનાકકયરુય વોવામટી  

62.  ગજુયાતી બાાનો ‘વાથક જોડ્ણીકોળ’ કઈ વં્ થાનુ ંપ્રકાળન છે ?  ગજુયાત શલધાીઠ 

63.  યણજજતયાભ સલુણકચદં્ર્ક કોણ એનામત કયે છે ?  ગજુયાત વાહશત્મ વબા 
64.  કઈ વં્ થા બાા વાહશત્મ પ્રત્મે અબીરુણચ જાગે એ ભાટે ‘આ્લાદ’ ,’વં્ કાય’ અને ‘હદક્ષા’ યીક્ષાઓ મોજે છે 

?   

ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

65.  દૈનીકત્રભા ં‘શલચાયોના વદૃાલનભા ં‘  કોરભ રખનાય રેખક કોણ છે ?  ગણુલતં ળાશ 

66.  ‘ અખોલન’ કૃશત કોની છે ?  ગણુલતંયમ આચામક  

67.  રગ્નોત્સકુ નામીકાની શતાળા અને શનયાળાની લેદના કમા કાવ્મભા ંયજૂ થઈ છે ?  ગોયભાને ાચેં આંગીએ જૂ્મા  

68.  ગજુયાતની પ્રથભ ભશાનલર કથા ‘વય્લતી’ કોના દ્રાયા યચલાભા ંઆલેરી શતી ?  ગોલધકનયાભ શત્રાઠી 
69.  પ્રથભ ગજુયાતી ટંુકી લાતાકન ુ ંળીકક શુ ંશત ુ ં?  ગોલારણી 
70.  ‘ધભૂકેત’ુ નુ ંમૂ નાભ જણાલો. ગૌયીળકંય જોી 
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71.  ‘આજ યે વનાભા’ં કાવ્માભા ંજેઠની વયખાભણી કોની વાથે કયલાભા ંઆલી છે ?  ઘમ્ભય લરોણુ ં
72.  ‘ેહયણરશવવ’ નલરકથા કમા રેખકની છે ? ચદં્રકાન્સત ફક્ષી  

73.  ‘ત્લી વાય્લત’ ાઠના રેખક જણલો. ચદં્રકાન્સત ળેઠ  

74.  ‘આગગાડી’ના યચશમતા કોણ છે ?  ચદં્રલદન ભશતેા   

75.  કમા વાહશત્મકાયનુ ંતખલ્લવુ ‘ચદંાભાભા’ છે ?  ચદં્રલદન ભશતેા 
76.  ‘ ઈરા કાવ્મો’ ના રેખક કોણ?્ ચદં્ર્લદન ચી. ભશતેા 
77.  ‘ઈળાકદ’ઉનાભ ધાયણ કયનાય.  ણચન ુભોદી  

78.  ‘વ્મલશાય અને યભાથક ‘ ાઠનો પ્રકાય રખો. ણચિંતનાત્ભક શનફધં 

79.  ‘ રીલડુી ધયતી’ નલરથાના રેખક કોણ શતા ?  ચનુીરાર ભહડમા 
80.  ‘અખો’ કમા વાહશત્મ ્લરુ ભાટે પ્રખ્માત છે ?  છપ્ા  

81.  ‘થોડા આંસ,ુ થોડા ફૂર’ કોની આત્ભકથા છે ?  જમળકંય સુદંયી 
82.  ક.ભા. મનુળીની કઈ નલરકથા ઉયથી હપલ્ભ ફનાલલાભા ંઆલી શતી?  જમ વોભનાથ  

83.  ‘લનાચંર’ કૃશતના રેખક કોણ છે ? જમતં ાઠક  

84.  કોનુ ંતખલ્લવુ ભામ હડમય જય ુછે ?  જમશંતરાર ગોશરે  

85.  શ્રધ્ધાનો શોમ શલમ તો યુાલાની ળી જફૃય?”  જરનભાતયી 
86.  ‘બે્રડ રેફય’ ળબ્દનો ગાધંીજીએ ળો અનલુાદ કમો છે ?  જાતભશનેત  

87.  ગજુયાતી ફાવાહશત્મનુ ંઅભય ાત્ર ‘ શભમા ંફૂવકી’ ના વજૉક કોણ છે ?  જીલયાભ જોી  

88.  ‘યેતીની યોટરી’ નાભે શા્મ શનફધં કોણે રખ્મો છે ?  જ્મોતીન્સદ્ર દલે  

89.  પ્રશવદ્ર ગજુયાતી ગીત ‘ કોઈનો રાકડલામો’ના યચશમતા છે,   ઝલેયચદં ભેઘાણી 
90.  યણજીતયાભ સલુણકચદં્રક વૌ પ્રથભ યા વાહશત્મકાયને ભળ્મો શતો?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

91.  રોકશપ્રમ કાવ્મ  ‘ કસુફંીનો યંગ ‘ ના કશલ કોણ છે ? ઝલેયચદં ભેઘાણી 
92.  ‘’ ઘટભા ંઘોડા થનગને આતભ લીંઝે ાખં અણદીઠેરી બોભ ય મૌલન ભાડેં આંખ’’ કં્તતઓના 

યચતશમતા કશલ એટરે........ 

ઝલેયચદં ભેઘાણી  

93.  ‘વૌયાષ્રની યવધાય’ ના રેખક કોણ છે ? ઝલેયચદં ભેઘાણી  

94.  ‘ભાણવાઈના દીલા’ ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

95.  ્લાભી દમાનદં વય્લતીની જન્સભભશૂભનુ ંનાભ.....  ટંકાયા  

96.  ગજુયાતભા ંશે્રષ્ઠ કશલ નાનારાર ળેને ભાટે પ્રખ્માત છે ?  ડોરનળૈરી 
97.  કશલ નાનારારે ઉશભિકાવ્મો, કથાકાયો, ણચત્રકાવ્મો કઈ ળૈરીભા ંરખ્મા ંછે ?  ડોરનળૈરી 
98.  નયશવિંશ ભશતેાનુ ંજન્સભ્થ કયુ ંછે ? તાજા 

99.  શાઈકુભા ંકેટરી કં્તતઓ શોમ છે ? ત્રણ 

100.  ‘સનુ્સદયમ’્ એ કમા રેખકનુ ંતખલ્લવુ છે? ઉયાતં ફીજુ ંકયુ ંઉનાભ ?  શત્રભલુનદાવ લશુાય, શત્રશુ, 

કોમાબગત  

101.  કાકાવાશફે કારેરકયનુ ંમૂ નાભ શુ ં?  દત્તતે્રમ  

102.  ગજુયાતી વાહશત્મકાય ભનબુાઈ ચંોીનુ ંતખલ્લવુ જણાલો.  દળકક  

103.  ‘વોકે્રહટવ’ નલરકથાના વજૉક કોણ છે ? દળકક 

104.  ગજુયાતી બાાનુ ંવૌ પ્રથભ નાટક ‘રક્ષ્ભી’ કોની યચના છે ?  દરતયાભ 

105.  ‘દેખ ણફચાયી ફકયી કેયો જોતા ન કોઈ કડે કાન એ ઉકાય ગણી ઈશ્વયનો શયખ શલે ત ુ ંહશન્સદુ્તાન’ 

અંગે્રજ ળાવનથી અંજાઈને દાવત્લની ભાનશવતતા દળાકલતી આ કં્તતઓ કમા ંકશલની છે ?  

દરતયાભ  

106.  ગજુયાતભા ંામાની કેલણી ભાટે ‘મછૂાીભા’ તયીકે જાણીતા શળક્ષણળાસ્ત્રીન6ુ કયુ ં ુ્ તક ી.ટી.વી. ના હદલા્લપ્ન  
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અભ્મા્્ભભા ંવાભેર કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે ?  

107.  “ગ ભને ધોલા દો યઘયુામ” કોની યચના છે ?  દુરાબામાકાગ 
108.  ‘રાડુનુ ંજભણ’ લાતાકન ુ ંમખુ્મ ાત્ર કયુ ંછે ?  દેલળકંય  

109.  અભદાલાદભા ંકશલ અખાનુ ંભકાન કમા ંઆલેલુ ંછે ?  દેવાઈની ો  

110.  યાભનાયામણ શલ. ાઠકના ઉનાભ કમા છે?  હદ્રયેપ, ળે, ્લૈયશલશાયી, જાત્રાફૄ 

111.  શ્રી ગૌયીળકંય જોીનુ ંતખલ્લવુ કયુ ંછે ?  ધભૂકેત ુ 

112.  ફારમકુુન્સદ દલેએ કયુ ંઆખ્માન રખી વજૉનની ળફૃઆત કયી શતી ?  ધ્રવુ્માખ્માન  

113.  ‘ઉળનવ’ તખલ્લવુથી જાણીતા ફનેરા કશલનુ ંનાભ જણાલો.  નટલયરાર કુફેયદાવ ડંયા 
114.  ‘ગોલધકનયાભ શત્રાઠી’ નો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  નહડમાદ  

115.  ‘આહદ કશલ’ તયીકે કોણ જાણીત ુ ંછે ? નયશવિંશ ભશતેા 
116.  ગજુયાતી બાાભા ંબક્તતગીતો રખલાનો પ્રાયંબ કોણે કમો ?  નયશવિંશ ભશતેા  

117.  ‘જાગીને જુએ તો જગત દીવે નશીં બ્રહ્મ રટકા કયે બ્રહ્મ ાવે’ પ્રબાશતમાની આ યચના કોણે કયી ?  નયશવિંશ ભશતેા  

118.  ગાધંીજીનુ ંવૌથી શપ્રમ કશલેાત ુબજન ‘લૌષ્ણલ જન તો તેને યે કશીએ ......’ ના યચશમતા કોણ શતા ?  નયશવિંશ ભશતેા  

119.  ‘નાખ્માન’ ની યચના કોણે કયી ? પે્રભાનદં અને નયશવિંશ ભશતેા   

120.  ‘ભગંર ભદંીય ખોરો દમાભર ભગંર ભદંીય ખોરો’આ કં્તત કમા કશલની છે ?  નયશવિંશયાલ હદલેટીમા 
121.  ‘હ્દમલીણા’ અને ‘ શલલતકરીરા’ કોની યચનાઓ છે ? નયશવિંશયાલ દીલેટીમા  

122.  ભાનલ અથકળાસ્રના રેખક કોણ છે?  નયશહય યીખ 

123.  ગજુયાતી બાાનો પ્રથભ ળબ્દકોળ........  નભકકોળ 

124.  કરભને ખોે છં આ શલધાન કોનુ ંછે ? નભકદ 

125.  નીચેનુ ંશલધાન કોણે કહ્ુ ંછે તે જણાલો .’’આખો પ્રાતં ઘણા જુગની બય શનિંદ્રાભાથંી ચોંકીને જાગ્મો અને 

ફશાલરુ જોલા રાગ્મો’’? 

નભકદ 

126.  ‘જમ જમ ગયલી ગજુયાત , દીે અરુણ પ્રબાત’ આ કં્તત કોની છે ?  નભકદ 

127.  ગજુયાતી વહશત્મભા ં‘અલાકચીનોભા ંઆધ’ જાણીતા વજૉક કોણ છે ?  નભકદ  

128.  ‘અલાકચીન ગઘના શતા’ તયીકે કોણ જાણીતા છે ?  નભકદ  

129.  બાયતીમ શલધાબલન દ્રાયા પ્રગટ થત ુ ંગજુયાતી વાભશમક કયુ ંછે ?  નલનીત-વભકણ  

130.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ંપ્રથભ નલરકથા રખનાયનુ ંનાભ દળાકલો,  નદંળકંય તુજાળકંય ભશતેા 
131.  ‘અક્ગ્નકંુડભા ંઉગેલ ુગરુાફ’ ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?  નાયામણ દેવાઈ 

132.  શ્રી ઉભાળકંય જોીની નીચેની કૃશતભાથંી કઈ કૃશતને એલોડક ભેર છે ?  નીળીથ 

133.  ‘પે્રભબક્તત’ કોનુ ંઉનાભ છે ?  ન્સશાનારાર કશલ  

134.  ‘કેભ જૂા કરંુ’ કાવ્મનુ ંવાહશત્મ ્લફૃ કયુ ંછે ? દ  

135.  ‘ભદનભોશના’ આ ભધ્મકારીન કૃશત કમા ્લફૃની છે? ધલાતાક 
136.  ‘ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાના રેખક છે?  ન્નારાર ટેર 

137.  ‘ભેરા જીલ’ કોની કૃશત છે ? ન્નારાર ટેર  

138.  ‘અરઝર’ ના રેખક કોણ છે ? ન્નારાર ટેર  

139.  ગજુયાત વાહશત્મ હયદ દય ભાવે એક વાભશમક ફશાય ાડે છે જેનુ ંનાભ...... છે ?  યફ  

140.  રાબળકંય ઠાકય ફીજા કમા નાભે જાનીતા છે ? નુલકસ ુ

141.  “ભરુો બરે ફીજુ ંફધ ુભા ફાને ભરુળો નહશ” ? શુનત ભશાયાજ. 
142.  ‘વાય્લત’ ઉનાભ કમા રેખકનુ ંછે ?  ફુૃયાજ જોી 
143.  ‘જક્કરા’ ાત્ર કઈ કૃશતભા ંઆલે છે તે દળાકલો ?  શૃથલીલલ્રબ  
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144.  શલશ્વકક્ષાએ થમેરા લાતાકવચંમભા ં‘ધભુકેત’ુ ની કઈ લાતાકને ્થાન ભળ્યુ ંશત ુ ં?  ો્ટ ઓહપવ  

145.  ‘આ નબ ઝૂક્યુ.ં..’ ગ્રથંભા ંકમા કશલની વભગ્ર કશલતાઓ પ્રગટ થઈ છે ?  શપ્રમકાન્સત ભણણમાયની  

146.  ‘રીરેયો ઢા’ કવ્મવગં્રશના વજૉક કોણ છે ? શપ્રમકાન્સત ભણીમાય  

147.  કઈ કૃશત બતત કશલ દમાયાભની છે ? પે્રભયવગીતા 
148.  ‘જમા સધુી ગજુયતી બાાને ગૌયલ નશીં ભે ત્મા ંસધુી ાઘડી નશીં શરુે.’આલી પ્રશતજ્ઞા કોણે રીધી શતી 

? 

પે્રભાનદં 

149.  ગજુયતી વાહશત્મભા ં‘ઓખશયણ’ ના વજૉકનુ ંનાભ શુ ંછે ?  પે્રભાનદં  

150.  ‘કશલ-શળયોભણી’ નુ ંભાન કોણે ભળ્યુ ંછે ? પે્રભાનદં  

151.  ગજુયાતી વહશત્મના વલોત્તભ આખ્માન કશલ કોણ છે ?  પે્રભાનદં  

152.  ગજુયાતીભા ંવૌ પ્રથભ ‘બણકાયા’એ વોનેટ વગં્રશના રેખક કોણ  ?  ફ.ક.ઠાકય  

153.  ગજુયાતી વોનેટના શતા તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  ફ.ક.ઠાકય  

154.  ‘શનળાન ચકૂ ભાપ , નશીં ભાપ નીચુ ંશનળાન ‘કં્તત કોણે રખી છે ?  ફ.ક.ઠાકોય 

155.  ‘ચદં્ર્લન ચીભનરાર ભશતેા ‘ ાઠના રેખક જણાલો .  ફકુર શત્રાઠી  

156.  નમનને ફધં યાખીને... ગઝરના યચશમતા કોણ છે ?  ફયકત લીયાણી  

157.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ંવોનેટ કાવ્મની ળફૃઆત કમા કશલએ કયી શતી ?  ફલતંયામ ઠાકોય  

158.  ગજુયાતી ાઠયુ્ તક ભડંનુ ંવાભશમક કયુ ંછે ?  ફારસસૃ્ષ્ટ  

159.  વૌથી દીધકકારીન આયષુ્મ ધયાલતા વાભમીકનુ ંનાભ જણાલો ?  બદુ્વદ્ધપ્રકાળ  

160.  ફયકતઅરી ગરુાભહુવેન લીયાણીનુ ંઉનાભ કયુ ંછે ?  ફેપાભ  

161.  ‘ જનનીની જોડ વખી નશીં જડે યે રોર’ આ કં્તત કોની યચેરી છે ?  ફોટાદકય 

162.  ‘જભો થા જીલણ જાઉં લાયીં કોણે રખ્યુ ંછે ?  બ્રહ્માનદં ્લાભી  

163.  ભીયાફંાઈ કેલા લસ્ત્રો વદં કયે છે ? બગલા ં
164.  ગજુયાતી બાાની પ્રથભ પ્રશળ્ટ શા્મ નલરકથા કઈ ?  બદ્રબંદ્ર ં 

165.  ‘દુશનમા અભાયી’ કાવ્મના કશલ કોણ છે ? બાનપુ્રવાદ ડંયા 
166.  ્લ.ક.ભા. મનુળી ્થાશત, બાયતીમ વવંકૃશત, ધભક, શલધાક, ઈશતશાવ અને વાહશત્મનુ ંવળંોધન, વલંધકન અને 

વગંોન કયતી વં્ થાનુ ંનાભ શુ ં?  

બાયતીમ શલધાબલન 

167.  ‘વ્ત ુવાહશત્મ’ ના ્થાક કોણ શતા ? ણબ ુઅખડંાનદં  

168.  ‘ધણૂમે ભાયગ’ કશલતાના કશલ કોણ  છે ?  ભકયંદ દલે  

169.   ગજુયાત લનાકક્યરુય વોવામટીની વ્મલ્થાક વશભશતભા ં્થાન ભેલનાય વૌ પ્રથભ ગજુયાતી કોણ શત ુ ં?  ભગનરાર લખતચ ંળેઠ 

170.  ‘કાન્સત’ નુ ંમૂ નાભ શુ ંછે ? ભણણળકંય બટ્ટ  

171.  ‘લુાકરા’ના યચશમતા - ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટ  

172.  ‘શપ્રમદળી’ કોનુ ંઉનાભ છે ? ભધસુદુન ાયેખ 

173.  અડધી વદીની લાચંનમાત્રાના વંાદક કોણ છે ?  ભશને્સદ્ર ભેઘાણી  

174.  કમો શનફધં ગજુયાતી વાહશત્મભા ંપ્રથભ ગણામ છે ?  ભડંી ભલાથી થતા રાબ   

175.  ન્નારાર ટેરને તેભની કઈ ક્રુશત ભાટે બાયશતમ જ્ઞાનીઠ ાહયતોશક એનામત થયુ ંશત ુ ં?  ભાનલીની બલાઈ 

176.  ‘કાફૄ’ અને ‘યાજુ’ આ ાત્રો કઈ કૃશતના છે ?  ભાનલીની બલાઈ  

177.  ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ આત્ભકથા કઈ છે ?  ભાયી શકીકત 

178.  ‘શા યે કોઈ ભાધલ લ્મો’ કૃશત કોની ? ભીયા ં
179.  ‘બોી યે બયલાડણ.........’ દના યચશમતા કોણ છે ?  ભીયાફંાઈ 

180.  ‘ઝેની’ ાઠના રેખક જણાલો. ભોતી પ્રકાળ 
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181.  ‘એક અતુ્ર ભાણવનો પ્રફધં’ ાઠના રેખક જણાલો.  ભોશનરાર શત્રાઠી 
182.  ‘ભાતાનુ ં્ભાયક’ – કૃશત કમા લાતાકવગં્રશભાથંી રેલાભા ંઆવ્યુ ંછે ?  ભોશમ્ભદ ભાકંડની લાતાકઓ બાગ -1 

183.  ‘ડીભરાઈટ’ એકાકંીના રેખક કોણ છે ?  યઘલુીય ચૌધયી  

184.  ગજુયાત વાહશત્મ વબા દ્રાયા વાહશત્મ ભાટે અાતો યુ્કાય જણાલો.  યણજજતયાભ સલુણકચદં્રક  

185.  ‘ગજુયાત વાહશત્મ વબા’ની ્થાના કોણે કયી શતી ?  યણજીતયાભ ભશતેા  

186.  ગજુયાતી શા્મ વાહશત્મભા ં‘ શા્મવમ્રાટ’ નુ ંણફફૃદ કોને ભળ્યુ ંછે ?  યતીરાર ફોયીવાગય  

187.  ‘બદ્રબંદ્ર’ એ કોની જાણીતી કૃતી છે ?  યભણબાઈ નીરકંઠ  

188.  કમા  વાહશત્મકાય ફાવાહશત્મકાય તયીકે ઓખમ છે ?  યભણરાર વોની  

189.  ‘છ અક્ષયનુ ંનાભ’ કાવ્મવગં્રશ કમા કશલનો છે ?  યભેળ ાયેખ  

190.  ‘ગોયભાને ાચં  આંગીએ જૂ્મા’ ગીતના કશલ કોણ ?  યભેળ ાયેખ 

191.  ગજુયાતના મકૂવેલક એટરે કોણ ? યશલળકંય ભશાયાજ  

192.  ‘ભાણવાઈના દીલા’ ુ્ તકનુ ંમખુ્મ ાત્ર કયુ ંછે ?  યશલળકંય વ્માવ  

193.  યાજાશધયજ ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?  કનૈમારાર મનુળી 
194.  ‘’ ટેર-ઓપ ટ ૂયશુનલશવિટીઝ’’ ુ્ તકના રેખક કોણ છે ? ડાક.એભ. એન. દેવાઈ  

195.  ‘દુશા’ એ ળાનો શલશળષ્ટ પ્રકાય છે ? રોકવાહશત્મનો 
196.  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદના શારના પ્રમખુ કોણ છે ?  લાક અડારજા  

197.  ‘વીદ્ધાતં શળયોભણી’ ગ્રથં કમા શલમ વાથે  વફંશંધત છે ?  શલજ્ઞાન 

198.  વપાયી કમા શલમનુ ંાણક્ષક છે ? શલજ્ઞાન  

199.  શલશ્વળાશંત એ કમા કશલની કૃશત છે ?  ઉભાળકંય જોીની 
200.  ‘કરભ ! શલે તાયે ખોે છઉં’ આ અયજ કોની ?  લીય નભકદ 

201.  શભેચદં્રાચામક કૃત ‘શવધ્ધશભે’ કમા પ્રકાયનો ગ્રથં  છે ? વ્માકયણગ્રથં 

202.  કયુ ંવાભશમક ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભીનુ ંમખુ્ત્ર છે ?  ળબ્દસસૂ્ષ્ટ 

203.  ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભીનુ ંમખુત્ર કયુ ંછે ?  ળબ્દસસૂ્ષ્ટ 

204.  “ભને આ જોઈને શવવુ ંશજાયોલાય આલે છે, પ્રભ ુતાયા ફનાલેરા....”  ળમદા 
205.  ‘જજત તભાયી’ ુ્ તકના રેખક . શળલખેયા 
206.  ‘અનભુશુત’ કાવ્મના કશલ કોણ છે ? શયેુળ દરાર 

207.  “અભને નાખી દો, જજિંદગીની આગભા,ં આગને ણ પેયલીશુ ંફાગભાં”  ળેખાદભ આબલુાા. 
208.  વત્મના પ્રમોગો-આત્ભકથાના રેખક કોણ?  શ્રી ભોશનદાવ કયભચદં ગાધંી 
209.  લેદોને ણફજા કમા નાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ?  શ્રશુત  

210.  ‘અજે્ઞમ’ તખલ્લવુથી કમા હશિંદી વાહશત્મકાય જાણીતા છે ?  વચ્ચ્ચદાનદંન લાત્વામન 

211.  ગાધંીજીએ કાકાવાશફેને કમા નાભથી નલાજ્મા શતા?  વલાઈ ગજુયાતી  

212.  ‘ભા-ફાને ભરૂળો નશીં’ એ માદગાય બજનની યચના કોણે કયી ?  વતં શુનત ભશાયાજ  

213.  ગજુયાતી બાા કઈ બાા યથી ઉતયી છે ?  વં્ કૃત  

214.  ઉભાળકંય જોીનુ ંકયુ ંવાભશમક વાહશત્મ કે્ષતે્ર અજોડ ગણામ છે ?  વં્ કૃશત 

215.  કંુદનીકા કાહડમા દ્રાયા કઈ કૃશત યચલાભા ંઆલી છે ?  વાત ગરા ંઆકાળભા ં 

216.  જ્ઞાનીઠ એલોડક કમા કે્ષત્ર ભાટે અામ છે ?  વાહશત્મ કે્ષતે્ર 

217.  ‘નયશવિંશ ભશતેા’ એ યચેરી કઈ કૃશતભા ંઆખ્માનના મૂ જોલા ભે છે?  સદુાભાચહયત્ર  

218.  કશલ નભકદ કમા ળશયેના લતની શતા ? સયુત  

219.  ‘થીગડંુ’ લાતાકના રેખક કોણ છે ?  સયેુળ જોી  
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ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભો.7575 072 872      રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  download materials from HERE  angelacademy.co.in                       

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  29 

220.  ભોંજાને ચીંધલા વશરેા નથી...... સયેુળ દરાર 

221.  ‘ હું ભાનલી ભાનલ થાઉં તો ઘણુ’ં આ કં્તત કમા કશલની ?  સુદંયભ 

222.  ‘જગની વૌ કડીઓભા ં્નેશની વલકથી લડી ‘ આ કં્તતના કશલનુ ંનાભ શુ ંછે ?  સુદંયભ  

223.  ‘કરાી’ ઉનાભથી જણીતા કશલ કોણ છે ?  સયૂશવિંશજી તખ્તશવિંશજી ગોહશર  

224.  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મભા ંકમો વાહશત્મ પ્રકાય નથી ? વોનેટ  

225.  ‘ શે્વતણગહય તયપ જતા ંગધંલે ભનોભથંન અનબુવ્યુ’ં કોની કશૂતભા ંઆ ઉલ્રેખ છે ?  ્નેશયક્શ્ક્ભક[્લગક અને થૂ્લી] 
226.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ંકાવ્મનો ‘શાઈકુ’ પ્રકાય કોણે પ્રચણરત કમો?  ્નેશયક્શ્ક્ભ 

227.  શ્રી ઝીણાબાઈ દેવાઈનુ ંતખલ્લવુ કયુ ંછે ?  ્નેશયક્શ્ક્ભ  

228.  ‘’અધોગશતનુ ંમૂ : લણકવ્મલ્થા’’ તથા ‘’ શળલાજીની ળામકગાથા’’ ુ્ તકોના વજૉક કોણ છે ?   ્લાભી વચ્ચ્ચદાનદં  

229.  શળક્ષાાત્રી અને લચનામતૃની યચના કોણે કયેર છે ?  ્લાભી વશજાનદં  

230.  ‘’ભને એ જોઈને શવવુ ંશજાયોલાય આલે છે, પ્રભ ુ! તાયા ંફનાલેરા આજે તને ફનાલે છે !’’ પ્ર્તતુ કં્તત 
કમ ગઝરકાયની છે ? 

શયજી  રલજી દાભાણી ‘ળમદા’ 

231.  ‘ળમદા’ એ કોનુ ંતખલ્લવુ છે ?  શયજી રલજી દાભાણી  

232.  ઘયળાા વં્ થા-બાલનગય વાથે કમા કેલણીકયનુ ંનાભ વકંામેલુ ંછે ?   શયબાઈ શત્રલેદી 
233.  ‘ભાધલ યામં નથી’ ભોયશચ્છ જેલી મરુામભ આ નલરકથાના ળબ્દ્લાભી  શહયન્સદ્ર્દ દલે  

234.  ‘ભધૂયકાકા’ નુ ંાત્ર કઈ કૃશતભા ંઆલે છે ?  શલેરી  

235.  જાાન દેળનો કમો કાવ્મપ્રકાય ગજુયાતી વાહશત્મભા ંઆવ્મો છે ?   શાઈકુ  

236.  ‘અનરશક’ એટરે શુ ં? હું બ્રહ્મ છં 

237.  જેના નાભ વાથે ‘ કણરકાર વલકજ્ઞ’ નુ ંવન્સભાનસચૂક શલળેણ લયામ છે,?  શભેચદં્ર સયુી 
238.  કાણરકારવલકજ્ઞ તયીકે કોણ જાણીત ુ ંછે ?  શભેચદં્રાચામક.  

239.  શભેચદં્રાચામકનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  ઘધંકુા  

240.  શભેચદં્રાચામકને દીક્ષા કોણે આી શતી ?  જૈનાચામક દેલચદં્રસહૂય  

241.  શવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન વ્માકયણ ગ્રથં કોણે યચ્મો છે ?  શભેચદં્રાચામક 
242.  ગજુયાતી બાાના આહદકશલ કોણ ગણામ છે ?  નયશવિંશ ભશતેા  

243.  નયશવિંશ ભશતેાનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  તાજા  

244.  નયશવિંશ ભશતેા યણચત દાણરીરા ચાતયુીઓ કેલા પ્રકાયની યચનાઓ છે ?  બક્તત યચનાઓ 

245.  જન્સભ જનભની દાવી ભીયાફંાઈનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ભેડતા (ભાયલાડ)  

246.  ભીયાફંાઈને કૃષ્ણ બક્તતનો ભહશભા કોણે વભજાવ્મો શતો ?  દાદાયાલ દુદાએ  

247.  ભીયાફંાઈના રગ્ન કોની વાથે થમા શતા ?  ભેલાડના યાણા વાગંાના ભોટાતુ્ર 
બોજયાજ વાથે  

248.  જ્ઞાનના લડરા તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  અખો.  

249.  અખાની કટાક્ષભમ યચનાઓ કમા નાભે ઓખામ છે ?  છપ્ા 
250.  અખાનુ ંમૂનાભ શુ ંછે ?  અક્ષમદાવ વોની.  

251.  અખાનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  જેતરયુ (અભદાલાદ)  

252.  આખ્માનના શતા તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  બારણ  

253.  બારણે કઈ કૃશતનો વં્ કૃતભાથંી ગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કમો શતો?  કાદંફયી  

254.  ભશાકશલ પે્રભાનદંનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  લડોદયા 
255.  પે્રભાનદંનો વ્મલવામ શુ ંશતો ?  ભાણબટ્ટ  

256.  કોની પે્રયણાથી પે્રભાનદેં ગજુયાતીભા ંવાહશત્મ યચ્યુ ં?  ગફુૃ યાભચયણની  

257.  ગજુયાતી બાાને અન્સમ બાા જેવુ ંગૌયલના ભે ત્મા ંસધુી ભાથા ય ાઘડી નહશિં શફંેૃ, એલી પ્રશતજ્ઞા 
કોણે રીધી શતી ?  

પે્રભાનદેં  

258.  ગજુયાતી બાા એલો ળબ્દ પ્રથભલાય ઉચ્ચાયનાય કશલ કોણ શતા ?  પે્રભાનદં  

259.  પ્રથભ લાતાકકાય તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  ળાભ.  

260.  ળાભનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  લેંગણયુ (અભદાલાદ)  
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  30 

261.  ‘ભદનભોશના’, ‘ચદં્રચદં્રાલતી’, ‘યાલણ ભદંોદયી વલંાદ’ કોની કૃશતઓ છે ?  ળાભની  

262.  કોની વાહશત્મ યચનાઓ કાપી તયીકે ઓખામ છે ?  ધીયો 
263.  બતતકશલ દમાયાભનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  ડબોઇ  

264.  ળૈલવપં્રદામભાથંી લૈષ્ણલ વપં્રદામ કોણે અનાવ્મો શતો ?  દમાયાભે  

265.  કોની યચનાઓ ‘ગયફી’ તયીકે ઓખામ છે ?  દમાયાભ  

266.  ‘શ્ક્માભયંગ વભીે ન જાવુ,ં ‘દાણચાતયુી’, ‘અજાશભર આખ્માન’ કોની કૃશતઓ છે ?  દમાયાભ  

267.  બોજાબગતની દ્યયચનાઓ કમા નાભે ઓખામ છે ?  ચાફખા  

268.  ચેરૈમા આખ્માન અને નાની બતતભાા કોની કૃશતઓ છે ?  બોજાબગત  

269.  વતં જરાયાભના ગફુૃ કોણ ગતા ?  બોજાબગત  

270.  ગગંાવતી યાનંા લતની શતા ?  વભહઢમાા (બાલનગય)  

271.  ાનફાઈ ગગંાવતીના કોણ શતા ?  તૂ્રલધ ુ

272.  ‘ભેફૃ તો ડગે જેના ભન ના ડગે, લીજીના ચભકાયે ભોતીડા યોલે ાનફાઈ’ કૃશતઓ કોની છે ?  ગગંાવતી 
273.  ‘રોકહશતણચિંતક’ તયીકે કોન ઓખામ છે ?  દરતયાભ  

274.  દરતયાભ કમાનંા લતની શતા ?  લઢલાણ  

275.  ફાકાવ્મો રખલાની ળફૃઆત કોણે કયી શતી ?  દરતયાભી  

276.  દરતયાભ કમા વાભાશમકના તતં્રીદે યહ્યા શતા ?  બદુ્વદ્ધપ્રકાળ  

277.  ગજુયાતી બાાની વૌપ્રથભ કફૃણ પ્રળક્્ત ‘પાફકવ શલયશ’ કોણે રખી શતી ?  દરતયાભે 

278.  દરતે ગજુયાતી બાાનુ ંપ્રથભ નાટક કયુ ંરખ્યુ ંશત ુ?  રક્ષ્ભી  

279.  ગજુયાતી બાાનો યદેળી પે્રભી તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  એરેકઝાન્સડય પાફકવ  

280.  1848ભા ંગજુયાત લનાકકુરય વોવામટીની ્થાના કોણે કયી શતી?  એરેકઝાન્સડય ફાફકવે  

281.  એરેકઝાન્સડયની માદભા ંપાફકવ ફજાય અને પાફકવ ્કરૂની ્થાના યા ંકયલાભા ંઆલી છે ?  વાદયા 
282.  સયુતભા ંજન્સભેર નભકદ કમા નાભે જગપ્રશવદ્ધ છે ?  યગુ શલધામક વજૉક  

283.  ગજુયાતી બાાનો પ્રથભ શનફધં ‘ભડંી ભલાથી થતા રાબો’ રખનાય ?  નભકદ  

284.  નભકદે કઈ પ્રથભ આત્ભકથા રખી શતી ?  ભાયી શકીકત  

285.  નભકદ દ્વાયા યચામેર કમો પ્રથભ કો ગણામ છે ?  નભકકો  

286.  ‘બટ્ટનુ ંબોાફૄ’, ‘ભેઘછંદ’, ‘ફારગ્ન ફત્રીવી’ જેલી કૃશતઓના યચનાકાય કોણ છે ?  નલરયાભ  

287.  હંડત યગુના યુોધા ગણાતા ગોલધકનયાભ શત્રાઠીનો વ્મલવામ શુ ંશતો ?  લકીર  

288.  ગોલધકનયાભ શત્રાઠી યણચત ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ ભશાનલરકથા તથા વાહશત્મ કે્ષત્રનુ ંઅદ્વદ્વશતમ 
વજૉન એટરે ?  

વય્લતી ચદં્ર : 1 થી 4 

289.  બ્રહ્મશનષ્ઠ, અબેદભાગકના પ્રલાવી ભણણરાર નભબુાઈ દ્વદ્વલેદીનુ ંગજુયાતી શવલામ કઈ બાાઓના શલદ્વાન 
શતા ?  

અંગે્રજી અને વં્ કૃત 

290.  ‘કુસભુભાા’, ‘શદમલીણા’ જેલી કૃશતઓના યચનાકાય ?  નયશવિંશયાલ હદલેટીમા  

291.  ઊશભિકાવ્મના વજૉક ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટનુ ંતખલ્લવુ ?  કાન્સત 

292.  કશલ કાન્સતના મતૃ્યનુા હદલવે પ્રગટ થમી શતી તે કૃશતનુ ંનાભ જણાલો.   લૂાકરા  

293.  ગજુયાતના પ્રથભ વભથક શા્મકાય તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  યભણબાઇ ભહશતયાભ નીરકંઠ 

294.  ‘બદ્રબદ્ર’ , ‘યાઈનો લકત’, ‘શા્મભહંદય’ કોની કૃશતઓ છે ?  યભણબાઇ નીરકંઠ  

295.  હંડત યગુની પ્રશતબા મશૂતિઓભા ંઅગ્રણી કોણ ગણાતા શતા ?  આનદં ળકંય ધ્રલુ  

296.  નલો વાહશત્મપ્રકાય ‘વોનેટ’નુ ંવજૉન કયનાય ફલતંયામ ક. ઠાકોયનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  બફૃચ  

297.  બણકાયા બાગ 1-2, ઉગતી જલાની, રગ્નભા ંબ્રહ્મચમક લગેયે. વાહશત્મ કૃશતઓ કોની છે ?  ફ.ક.ઠાકોય  

298.  શયૂતાની લાડીનો ભીઠો ભોયરો આ નાભથી કોણ જગપ્રશવદ્ધ છે?  સયૂશવિંશજી તખતશવિંશજી ગોહશર  

299.  સયૂશવિંશજી ગોહશરનુ ંઉનાભ જણાલો.  કરાી  

300.  કશલ કરાીનુ ંજન્સભ્થ જણાલો.  રાઠી  

301.  ‘કરાીનો કંકાયલ’. ‘શદમ શત્રટુી’, ‘કાશ્ક્ભીયનો પ્રલાવ’, ‘ણફલ્લભગં’ કોની કૃશતઓ છે ?  કરાી  

302.  કશલલય ન્સશાનારાર કોના તુ્ર શતા ?   દરતયાભના  

303.  ‘જમાજમતં’, ‘ઈન્સદુકુભાય’, ‘ન્સશાના ન્સશાના યાવ’, કોની કૃશતઓ છે ?  કશલ ન્સશાનારારની  
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  31 

304.  યાભનાયામણ શલ.ાઠકનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ગાણોર  

305.  યાભનાયામણ શલ. ાઠકના કાવ્મો કમા નાભે ઓખામ છે ?  ળે ઉનાભથી 
306.  યાભનાયામણ શલ.ાઠકે ‘દ્વદ્વયેપ’ ઉનાભથી શુ ંરખ્યુ ંછે ?  લાતાકઓ  

307.  ‘્લૈયશલશાયી’ ઉનાભથી કોણે શનફધંો રખ્મા છે ?  યા.શલ.ાઠકે  

308.  યા.શલ.ાઠકને કોણ ગાધંીયગુના ‘વાહશત્મ ગફુૃ’ તયીકે ઓખાલે છે ?  ઉભાળકંય જોી  

309.  ળીતાના યોગનો બોગ ફનતા 16 લકની લમે આંખો ગભુાલી છતા ંપ્રકાડં હંડત ફનનાય કોણ ?  સખુરાર  

310.  ‘ભાફૃ જેલનવતૃ’, ‘ણચિંતન’, ‘મોગદળકન’, ‘પ્રભાણભીભાવંા’ કોની કૃશતઓ છે ?  સખુરાર  

311.  અભદાલાદભા 1904ભા ંગજુયાત વાહશત્મવબા તથા 1905ભા ંગજુયાતી વાહશત્મ હયદની ્થાના કયનાય 
કોણ શતા ?  

યણજજતયાભ લાલાબાઇ ભશતેા  

312.  યણજજતયાભ ભશતેાના ભાનભા ંયણજીતયાભ સલુણકચદં્રક કમા લકથી એનામત થામ છે ?  1928  

313.  વલાઈ ગજુયાતી તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  દત્તાતે્રમ ફાકૃષ્ણ કારેરકય  

314.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ંખફુ જ આગ લધનાય કારેરકયજીનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  વતાયા. (ભશાયાષ્ર)  

315.  ્લાભી આનદંનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  શળમાણી (ઝારાલાડ)  

316.  ્લાભી આનદંનુ ંમુનાભ શુ ંશત ુ ં?  હશિંભતરાર દલે  

317.  ‘ઈશનુ ુ ંફણરદાન’, ‘રોકગીતા’, ‘ગાધંીજીના વં્ ભયણો’ કોની કૃશતઓ છે ?  ્લાભી આનદં  

318.  કનૈમારા મનુળીનુ ંઉનાભ શુ ંશત ુ ં?  ્લપ્નદ્રષ્ટા  

319.  કનૈમારાર મનુળી કમા ઉનાભથી કશલતા રખતા ?  ઘનશ્ક્માભ  

320.  ફધંાયણવબાના વભ્મ તયીકે કોણે કામક કયેલુ ંછે ?  કનૈમારાર મનુળી  

321.  બાયતીમ શલદ્યાબલનના ્થાક ?  ક.ભા.મનુળી  

322.  ક.ભા.મનુળી એ કમા યજ્મના યાજ્માર તયીકે કામક કયુું છે ?  ઉત્તયપ્રદેળ  

323.  ‘લેયની લસરૂાત’, ‘ાટણની પ્રભતુા’, ‘જમ વોભનાથ’, ‘કાકાની ળીળી’ કોની કૃશતઓ છે ?  ક.ભા.મનુળી  

324.  ‘યગુમશૂતિ લાતાકકાય’ યભણરાર લ. દેવાઈ યાનંા લતની શતા ?  શળનોય  

325.  ‘બાયેરો અક્ગ્ન’, ‘શનશાહયકા’, ‘હદવ્મચ’ુ, ‘ણૂણિભા’, ‘પ્રરમ’ કોની કૃશતઓ છે ?  ય.લ. દેવાઇ  

326.  ‘ટૂંકી લાતાકના કવફી ‘એટરે કોણ ?  ગૌયીળકંય જોી  

327.  ગૌયીળકંય જોીનુ ંતખલ્લવુ ?  ધભૂકેત ુ 

328.  ગૌયીળકંય જોીનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  લીયયુ  

329.  ઝલેયચદં ભેઘાણીનુ ંજન્સભ્થ કયુ ંછે ?  ચોટીરા  

330.  વૌયાષ્રના દુશાઓ અને રોકકથાઓ કોણે નુજજૉલીત કમાક શતા ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

331.  ઝલેયચદં ભેઘાણીને યાષ્રીમ ળામયનુ ંણફફૃદ કોણે આપ્યુ ંશત ુ ં?  ભશાત્ભા ગાધંીએ  

332.  ઝલેયચદં ભેઘાણી ોતાને શુ ંકશીને ઓખાલતા ?  શાડનુ ંફાક  

333.  યશવકરાર યીખનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  વાદયા  

334.  ‘્મશૃત’, ‘ભેનાગજુૉયી’, ‘જીલના લશણેો’, ‘ળશલિરક’, ‘કાવ્માનળુાવન’ કોની કૃશતઓ છે ?  યશવકરાર યીખ  

335.  શલદ્રતા અને શા્મનો શલશનમોગ જ્મોશતન્સદ્ર દલે યાનંા લતની શતા ?  સયુત  

336.  ‘લડ અને ટેટા’, ‘ખોટી ફે આની’, ‘રગ્નનો ઉભેદલાય’, ‘અભે ફધા’ લગેયે કોની કૃશતઓ છે ?  જ્મોશતન્સદ્ર દલે  

337.  ઈરા કાવ્મોના વજૉક ચદં્રભશતેાનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંશત ુ?  લડોદયા  

338.  ‘ઈરાકાવ્મો’, ‘ફાધં ગઠહયમા’, ‘અખો અને ફીજા નાટકો’, ‘પે્રભનુ ંભોતી’ લગેયે કૃશતઓ કમા કશલની છે ?   ચદં્રલદન ભશતેા  

339.  ઝીણાબાઈ દેવાઈનુ ંતખલ્લવુ ?  ્નેશયક્શ્ક્ભ  

340.  ઝીણાબાઈ દેવાઈને કમા વાહશત્મ પ્રકાયના પ્રણેતા ભાનલાભા ંઆલે છે ?  શામકુ  

341.  ‘અંતયટ’, ‘વાપલ્મ ટાણુ’ં, ઊઘડે તલી ણક્ષશતજો’, ‘નઘટ’ લગેયે કોની કૃશતઓ છે ?  ્નેશયક્શ્ક્ભ  

342.  ્નેશયક્શ્ક્ભનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  ચીખરી  

343.  શભમાભાતય કોનુ ંજન્સભ ્થ છે ?  શત્રભલુનદાવ લશુાય  

344.  શત્રભલુનદાવ લશુાયનુ ંતખલ્લવુ ?  સનુ્સદયમ,્ કોમાબગત,ભયીણચ  

345.  ‘કાવ્મભગંરા’, ‘લસધુા’, ‘માત્ર’, ‘દણક્ષણામન’, ‘શીયાકણી’ કોની પ્રચણરત કૃશતઓ છે ?  સનુ્સદયમ ્ 

346.  ‘વોમનુ ંનાકંુ’, ‘ભાની દીકયી’, ‘દ્રોદીનો વશકાય’ કોની કૃશતઓ છે ?  જમશંત દરાર  

347.  શલશ્વળાશંતના કશલ ઉભાળકંય જોીનુ ંજન્સભ ્થ જણાલો.  ફાભણા  
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348.  ગજુયાત યશુનલશવિટી અને ળાશંતશનકેતનના ઉકુરશત તયીકે યશરેા ઉયાતં યાજ્મવબાના વભ્મ અને 
યાષ્રીમ વાહશત્મ એકેડેભીના પ્રમખુ દે કોણ યહ્ ુશત ુ ં?  

ઉભાળકંય જોી  

349.  ઉભાળકંય જોી કમા ભાશવકના વંાદક તયીકે યહ્યા શતા ?  વં્ કૃશત  

350.  ‘શનળીથ’, ‘ગગંોત્રી’, ‘શલશ્વળાશંત’, ‘વાન બાયા’, ‘વપ્તદી’ લગેયે કોની કૃશતઓ છે ?  ઉભાળકંય જોી  

351.  ઉભાળકંય જોીનો ‘શનળીથ’ કાવ્મ વગં્રશ ભાટે જ્ઞાનીઠ યુ્કાય કમા લે ભળ્મો શતો ?  ઇ.વ. 1967  

352.  ન્સન્નારાર ટેરનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  ભાડંરી (યાજ્થાન)  

353.  ભાનલીની બલાઈ નલરકથા ભાટે ન્સન્નારાર ટેરને કમા લકભા ંજ્ઞાનીઠ યુ્કાય ભળ્મો શતો ?  ઇ.વ. 1985  

354.  ‘ભેરા જીલ’, ‘બાગ્માના બેરંુ’, ‘પ્રાથકને કશો ચડાલે ફાણ’ લગેયે કોની પ્રચણરત કૃશતઓ છે ?  ન્સન્નારાર ટેર  

355.  ભનબુાઈ ચંોીનુ ંતખલ્લવુ ?  દળકક  

356.  ગ્રાભ દણક્ષણામશૂતિ વણોવયાની રોકબાયતી શલદ્યાીઠ જેલી કેલણીની બશુનમાદી વં્ થાઓભા ંકોણે વેલાઓ 
આેરી છે ?  

દળકક  

357.  ભનબુાઈ ચંોી શલધાનવબાના વભ્મ ફની ગજુયાતભા ંકમા ભતં્રી દે વેલા આી શતી  ?  શળક્ષણભતં્રી  

358.  ‘દીશનલાકણ’, ‘વોકે્રહટવ’, ‘ઝેયતો ીધા છે જાણી જાણી’ લગેયે કૃશતઓ કોની છે ?  દળકક  

359.  મળલતં શકુરનુ ંજન્સભ ્થ ?  ઉભયેઠ  
360.  ‘કેન્સદ્ર અને હયઘ’, ‘ઉરન્સબ્ધ’, ‘વભમ વાથે લશતેા’ કોની કૃશતઓ છે ?  મળલતં શકુર  

361.  ઈશ્વય ેટરીકયનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  ેટરાદ (ેટરી)  

362.  ઈશ્વય ેટરીકય કમા ભાશવક દ્વાયા વાભાજજક પ્રશ્નોની છણાલટ કયતા શતા ?  વવંાય  

363.  ‘જન્સભટી’, ‘ભાયી શૈમાવગડી’, ‘કાળીનુ ંકયલત’ કોની પ્રચણરત કૃશતઓ છે ?  ઇશ્વય ેટરીકય  

364.  સયેુળ જોીનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  લારોડ  

365.  ‘ભયણોત્તય’, ‘કથોકથન’, ‘ઈદમ ્વલકમ’્ લગેયે કોની કૃશતઓ છે ?  સયેુળ જોી  

366.  ભકયંદ દલેનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  ગોંડર  

367.  ભકયંદ દલેએ લરવાડ જજલ્રાના આહદલાવી શલ્તાયભા ંનદંીગ્રાભની ્થાના કમા લકભા ંકયી શતી ?  1985  

368.  ‘તયણા’, ‘ઝબકૂ લીજી ઝબકૂ’, ‘સયુજમખુી’ કોની પ્રચણરત કૃશતઓ છે ?  ભકયંદ દલે  

369.  ફકુર શત્રાઠીનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  નહડમાદ  

370.  ફકુર શત્રાઠીના કમા શા્મ કટાક્ષ રેખોના વગં્રશને ગજુયાત વયકાય તયપથી ઉત્તભ શા્મ ુ્ તક તયીકેનુ ં
ઈનાભ ભળ્યુ ંશત ુ ં?  

વચયાચય  

371.  દહયમાઈ વાશવની નલરકથાઓના રેખક તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  ગણુલતં આચામક  

372.  મૂ અભદાલાદના આહદર ભનસયુીનુ ંમૂનાભ શુ ંશત ુ ં?  પકીય ભોશંભદ ગરુાભનફી ભનસયુી  

373.  ‘કમા ંછે દહયમો કમા ંછે વાહશર’, ‘ગયલ’, ‘લાકં’ લગેયે કૃશતઓ કોની છે ?  આહદર ભનસયુી  

374.  ‘એકાન્સત’, ‘શ્તાક્ષય’, ‘શવમ્પેની’, ‘તાયીખનુ ંઘય’,’ણબલ્લુ ંચરક ચરાણુ’ં કોની કૃશતઓ છે ?  સયેુળ દરાર  

375.  ચદં્રકાતં ફક્ષીનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?   ારનયુ 

376.  અક્્તત્લલાદી શલચાયવયણીને રીધે કોને ઘટનાના ફેતાજ ફાદળાશ તયીકે ઓખલભા ંઆલે છે ?  ચદં્રકાતં ફક્ષી 
377.  ‘વભમ’, ‘ભૌન’, ‘ભાધલ કમામં નથી’કોની કૃશતઓ છે ?  શહયન્સદ્ર દલે 

378.  ભૂત લડોદહયમાનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ?  ધ્ાગંધ્ા 
379.  ભૂત લડોદહયમા કમા દૈશનતના તતં્રી તયીકે યહ્યા શતા ં?  ફૂરછાફ અને વભબાલ 

380.  ૧૯૮૨થી ૧૯૮૫ સધુી ગજુયાત વયકાયના ભાહશતી શનમાભક તયીકે કોણ યહ્યા શતા ં?  ભૂત લડોદહયમા 
381.  ‘યખ’, ‘પે્રભ એક જૂા, ‘અંતયના ફૃ’, ‘ઘયે ફાહશયે’ કોની કૃશતઓ છે ? ભૂત લડોદહયમા 
382.  ભોશમ્ભદ ભાકંડનુ ંજન્સભ ્થ કયુ ંછે ? ાણમાદ 

383.  1982ભા ંભોશમ્ભદ ભાકંડ કઈ અકાદભીના પ્રથભ અધ્મક્ષ દે ્થાન ામ્મા શતા ?  ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી 
384.  ગજુયાતના પ્રથભ પ્રલાવ ગ્રથં ઈંગ્રેન્સડની મવુાપયીનુ ંલણકન કોણે રખ્મો શતો ?  ભહશતયાભ ફૃયાભ શનરકંઠ  

385.  ભહશતયાભ શનરકંઠે રખેરી પ્રથભ વાભાજીક નલરકથાનુ ંનાભ જણાલો.  વાસ ુલહુની રડાઇ  

386.  અમતૃ ઘામરની વભગ્ર યચનાઓના વગં્રશનુ ંનાભ જણાલો.  આઠોજાભ ખભુાયી  

387.  2001ભા ંધ્લશન કાવ્મ વગં્રશ ભાટે જ્ઞાનીઠ યુ્કાય કોને ભળ્મો શતો ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

388.  શપ્રમકાન્સત ભણણમાય કેલા શભજાજના કશલ તયીકે પ્રખ્માત છે ?  યોભેન્સટીક  

389.  નટલયરાર કુફેયદાવ ડંયાનુ ંતખલ્લવુ ?  ઉળનસ ્
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390.  ફારાબાઈ લીયચદં દેવાઈનુ ંતખલ્લવુ ?  જમ ણબખ્ખ ુ 

391.  ‘બાગ્મ શનભાકણ’, ‘ભાદયે લતન’, ‘પે્રભનુ ંભહંદય’ લગેયે કોની કૃશતઓ છે ?  ઉળનસ ્

392.  લૂકયાગ’, ‘અમતૃા’, ‘વશલાવ’, ‘અંતયલાવ’, ‘ઉયલાવ’ લગેયે કોની કૃશતઓ છે ?  યઘલુીય ચૌધયી 
393.  યઘલુીય ચૌધયીને તેભની કઈ કૃશત ભાટે જ્ઞાનીઠ ભેર છે ?  અમતૃા  
394.  યઘલુીય ચૌધયીનુ ંઉનાભ અને જન્સભ્થ જણાલો ?  રોકામતસયૂી, ફાુયુા 
395.  ‘શલનોદશલભળક’ નાભનુ ંગજુયાતી બાાનુ ંશા્મનુ ંવૌ પ્રથભ ગબંીય ુ્ તક કોનુ ંછે ?  શલનોદ બટ્ટ  

396.  ‘ભયી જલાની ભજા’કોની પ્રખ્માત કૃશત છે ? રારળકંય ઠાકય  

397.  ણગજુબાઈ ફધેકા કમા નાભે ઓખામ છે ?  ફારકોની મછુાી ભા  

398.  ‘ક્ષણોના ભશરેભા’ં, ‘ઈળાકદ ગઢ’ કોની કૃશતઓ છે ?  ણચન ુભોદી  

399.  ‘ભીયા માણજ્ઞકની ડામયી’ કોની કૃશત છે ?  ણફિંદુ બટ્ટ  

400.  હકળનશવિંશ ચાલડાનુ ંતખલ્લવુ ?  જજપ્વી  

401.  ‘કુભકુભ’, ‘વલકયી’, ‘ધયતીની તુ્રી’, ‘અભાવના તાયા’ કોની પ્રચણરત કૃશતઓ છે ?  જજપ્વી  

402.  ફારાળકંય કંથાયીમા ળેના શતા તયીકે ઓખામ છે ?  ગજુયાતી ગઝર  

403.  ‘ભાયે ણ એક ઘય શોમ’ કોની કૃશત છે ?  લક અડારજા  

404.  ‘વાત ગરા આકાળભા’ં, ‘અગન શાવા’ કોની કૃશત છે ?  કંુડશનકા કાડીમા 
405.  અશલ્માથી એણરઝાફેથ કોની કૃશત છે ?  વયોજ ાઠક  

406.  ગજુયાતી બાાની પ્રથભ નલરકથા ‘કયણઘેરો’ ના રેખકનુ ંનાભ જણાલો.  નદંળકંય તરુજાળકંય ભશતેા  

407.  પ્રથભ ગજુયાતી યંગીન હપલ્ભ, રીલડુી ધયતીના વજૉકનુ ંનાભ જણાલો.   ચશુનરાર ભડીમા  

408.  અભદાલાદભા ંવૌ પ્રથભ ગજુયતી વાહશત્મ વબાની ્થાના કોણે કયી શતી ?  યણજીતયાભ ભશતેા  

409.  ચદં્રકાન્સત ફક્ષીનુ ંશત્રઅંકી નાટક કયુ ંછે ?  જ્યશુથકા  

410.  સપુ્રશવદ્ધ નાહટકા ‘કણકસુદંયી’ના યચશમમા કોણ છે ?  કશલ ણફલ્શણ  

411.  બાયત વયકાય દ્વાયા શે્રષ્ઠ નાટયકાયનો એલોડક વૌયાષ્રના કમા નાટયકાયને ભળ્મો છે ?  પ્રભદુાવ શત્રલેદી 
412.  ‘્કંદયુાણ’ કમા ંયચાયુ ંશત ુ ં?  લડનગય  

413.  જમદેલ દ્વાયા યચલાભા ંઆલેર ગીત ગોશલિંદનો ગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કોણે કમો શતો ?  કેળલ શકદ ધ્રલુ (લનભાી) 
414.  ગજુયાતભા ંઆધશુનક નતૃ્મ પ્રમોગોભા ંવગંીતને નતૃ્મની વભકક્ષ દયજ્જો કમા કરાકાયે અાવ્મો ?  અતરુ દેવાઇ  

415.  કમા શા્મરેખકને ગજુયાત યાજ્મ દ્વાયા ાચં લખત ાહયતોશક ભળ્યુ ંછે ?  શલનોદ બટ્ટ  

416.  કશલ શપ્રમકાન્સત ભણણમાયનો યંયાગત વ્મલવામ ?  ચડૂીઓ ફનાલલાનો  

417.  ત્રકાય વાહશત્મકાય ઈશ્વય ેટરીકયની અખફાયભા ંછાતી કઈ કોરભ ખફૂ રોકશપ્રમ ફની શતી ?  રોકવાગયને તીયે તીયે 

418.  અભદાલાદનો ઈશતશાવ રખનાય પ્રથભ ઈશતશાવકાય કોણ શતા ?  ભગનરાર લખતચદં ળેઠ  

419.  કાના કે્ષતે્ર કચ્છી ઘયાનાની ળફૃઆત કયનાય કોણ શતો ?  યાભશવિંશ ભારભ  

420.  શા્મ રેખક તાયક ભશતેાએ કોને ગફુૃ ભાન્સમા છે ?  જ્મોશનન્સદ્ર દલે  

421.  પે્રભાનદેં 165 કડલાનુ ંકયુ ંવૌથી ભોટુ આખ્માન રખ્યુ ંછે ?  દળભ્કં્રધ  

422.  કશલ કાન્સતના કમા નાટકને યંગભશૂભ ય અનેકલાય બજલલાભા ંઆવ્યુ ંછે ?  જાણરભ ટુણરમા  

423.  ભહશતયાભ નીરકંઠ વંાહદત બલાઈ વગં્રશની પ્રથભ આવશૃત્તભા ંકુર કેટરા લેળોનો વભાલેળ થમો છે ?  15  

424.  ભશેતયાભ નીરકંઠે કોનુ ંજીલન ચહયત્ર રખ્યુ ંછે ?  કયળનદાવ મૂજી 

425.  “યણખમર ફૃડો યાજલી બોજ વભોલડ ભૂ” કાવ્મકં્તત ળાભે કોની ભાટે રખી શતી ?  યણખદાવ  

426.  કશલ ન્સશાનારારે ભશાકાવ્મનો પ્રમોગ કઈ યચનાભા ંકમો છે ?  કુફૃકે્ષત્ર  

427.  સનુ્સદયમ ્કાવ્મ_____ શલલેચનનો ઐશતશાશવક ગ્રથં ?  અલાકચીન કશલતા  

428.  ‘અખોલન’, ‘આઘાત’ અને ‘અલ્રાફેરી’ જેલી સપુ્રશવદ્ધ નલરકથાઓના રેખક કોણ છે ?  ગણુલતયંામ આચામક  

429.  ‘રીલડુી ધયતી’ નલરકથાના રેખક કોણ છે ?  ચશુનરાર ભહડમા  

430.  રાબળકંય ઠાકયનુ ંઉનાભ શુ ંછે ?  નુલકસ ુઅને રઘયો 
431.  ‘વવ્મવાચી’ ઉનાભ ધયાલતા વાહશત્મકાય ?  ધીફૃબાઇ ઠાકય  

432.  ‘લાકં’, ‘ગયલ’ અને ‘વતત’ એ કમા જાણીતા ગઝરકાયના કાવ્મ વગં્રશ છે ?  આહદર ભનસયુી  

433.  ‘યગુલદંના’ કમા કશલનો કાવ્મવગં્રશ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

434.  ‘્ભયણમાત્રા’ કોની આત્ભકથા છે ?  કાકાવાશફે કારેરકય  
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435.  “કરાએ અનકુયણ નથી, વજૉન છે” આ શલધાન કમા વાહશત્મકાયનુ ંછે ?  યાભનાયામાણ શલ.ાઠક 

436.  કશલ કરાીના જીલન ય આધાહયત હપલ્ભ કોણે ફનાલી શતી ?  ભનશય યવકયૂ  

437.  કશલતાને છંડોના ફધંનભાથંી મતુત કયલા ન્સશનારારે કઈ નલી ળૈરીનુ ંવજૉન કયુું ?  ડોરન ળૈરી  

438.  ગોલધકનયાભનો એકભાત્ર કાવ્મ વગં્રશ કમો છે ?  ્નેશમદુ્રા 
439.  ોતાની કાયહકદીની ળફૃઆતના ગાાભા ંસયુશવિંશજી તખ્તશવિંશ ગોહશર (કરાી) કમા ઉનાભથી 

કાવ્મવજૉન કયતા શતા ?    

ભધકુય  

440.  ળાભની ‘સડૂાફશોતેયી’ભા ંકેટરી નાનકડી દ્યલાતાકઓ વભામેરી છે ?  72  

441.  આનવંળકંય ધ્રલુ અભદાલાદની ગજુયાત કોરેજભા ંકમા શલમના અધ્માક તયીકે પયજ ફજાલતા શતા ?  વં્ કૃત  

442.  ‘વ્ત ુવાહશત્મ’ના ્થાક કોણ શતા ?  ણબ ુઅખડંાનદં  

443.  નહડમાદભા ં‘શહયઓભ આશ્રભ’ ળફૃ કયનાય કોણ શતા ?  જૂ્મશ્રી ભોટા  

444.  કશલ અખો અભદાલાદભા ંયા ંયશતેા શતા ?  દેવાઇની ો ખાહડમા  

445.  ગજુયાતી બાાનુ ંપ્રથભ ફાાણક્ષક કયુ ંશત ુ ં?  ગાડંીલ  

446.  ‘આંધી ભાનો કાગ’ કૃશતના રેખક કોણ શતા ?  ઇન્સદુરાર ગાધંી  

447.  “જ્મા ંજ્મા ંલવે ગજુયાતી, ત્મા ંત્મા ંવદાકા ગજુયાત’ આ પ્રશવદ્ધ કાવ્મ કોણે યચ્યુ ંછે ?  અયદેળય ખફયદાય  

448.  ‘્લગકની શનવયણી’ કોની કૃશત છે ?  કશલ પે્રભાનદં  

449.  “ભને એ જોઈને શવવુ ંશજાયો લાય આલે છે, પ્રભ ુ! તાયા ફનાલેરા આજે તને ફનાલે છે !” આ કં્તત કમા 
ગઝરકાયની છે ?  

શયજી રલજી દાભાણી (ળામદા)  

450.  બતત કલશમત્રી ભીયા ંકઈ વારભા ંગજુયાતના દ્વાયકાભા ંઆલીને લ્મા શતા ?  ઇ.વ. 1537  

451.  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મનો શરેો યાવ કમો ગણાઅ છે ?  બયતેશ્વય ફાહુફણરયાવ  

452.  “જેને યાભ યાખે, તેને કોણ ચાખે” આ દ કોણે યચ્યુ ંછે ?  કશલ ધીયો 
453.  ગજુયાતી કશલતાભા ં‘ખડંકાવ્મ’નો શબુાયંબ કોણે કમો શતો ?  કશલ કાન્સત  

454.  “શનળાન ચકૂ ભાપ, નહશિં ભાપ નીચ ુશનળાન” કોનુ ંશલધાન છે ?  ફલતંયામ ઠાકોય  

455.  હશન્સદુ લેદ ધભક ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?  આનદંળકંય ધ્રલુ  

456.  “બલુ ંથયુ ંબાગંી જજંા, સખેુ બજીસ ુશ્રી ગોા” આ ઉક્તત કમા બતત કશલની છે ?  નયશવિંશ ભશતેા  

457.  બાયતભા ંલનભશોત્વલ દ્વાયા વકૃ્ષાયોણનો શલચાય કમા ગજુયાતી વાહશત્મકાયની બેટ છે ?  કનૈમારાર મનુળી  

458.  ગજુયાતભા ંકાશતિકીનૂભનો વૌથી ભોટો ભેો કમા ંબયામ છે ?  વોભનાથ  

459.  વાધ ુફાલાના ભેા તયીકે કમો ભેો કમા ્થે બયામ છે ?   શળલયાશત્રનો ભેો, ગીયનાયભા ં 

460.  ગજુયાતી રોકવાહશત્મના પેરાલા ભાટે કઈ કોભનો ભશત્લનો પાો છે ?  બાટચાયણ  

461.  ગજુયાતી બાા કઈ બાા ઉયથી ઉતયી આલી છે ?  વં્ કૃત  

462.  ગજુયાતી બાાના જાગતૃ ચોકીદાય તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  નયશવિંશયાલ હદલેટીમા  

463.  નયશવિંશ ભશતેાએ કોના ય હ ૂંડી રખી શતી ?  ળાભળા ળેઠ  

464.  પે્રભાનદંના નાખ્માનભા ંઆલતો ન કમા દેળનો યાજા છે ?  નૈધ  

465.  શળક્ષાત્રીની યચના કોણે કયી શતી ?  વશજાનદં ્લાભીએ  

466.  ગજુયાતી ફાવહશત્મના અભયાત્રો ‘શભમા ંફુવકી’ અને ‘તબા બટ્ટ’ના વજૉકનુ ંનાભ આો.  જીલયાભ જોી  

467.  વતં શુનત ભશાયાજની ગ્રથંશે્રણીનુ ંનાભ શુ ંછે ?  જ્ઞાન ગગંોત્રી  

468.  જૂ્મ શ્રી ભોટાનુ ંમૂ નાભ શુ ંછે ?  ચનુીરાર આળાયાભ બાલવાય  

469.  તાના અને યીયી કમા બતત કશલ વાથે રોશીનો વફંધં ધયાલે છે ?  કશલ નયશવિંશ ભશતેા (દોહશત્રી)  

470.  “શવિંશને ળસ્ત્ર ળા ! લીયને મતૃ્ય ુળા!” કં્તતના કશલ કોન શતા ?  ન્સશાનારાર  

471.  સપુ્રશવદ્ધ વાહશત્મકાય યભણરાર નીરકંઠે ગજુયાતના નાભ યથી કઈ યાષ્રીમ વં્ થા ્થાી શતી ?  ગજુયાત વબા  

472.  ગજુયાતી વાહશત્મના શલશળષ્ટ કરા્લફૃ ‘આખ્માન’ને કમા ભશાકશલએ ઘાટ આપ્મો ?  કશલ પે્રભાનદં  

473.  યશલળકંય ભશાયાજનુ ંમખુ્મ સતુ્ર કયુ ંશત ુ ં?  ઘવાઇને ઉજા થઇએ  

474.  ‘day to Day Gandhi’ ડામયી રખનાય કોણ શતા ?  ભશાદેલાબાઇ દેવાઇ  

475.  ભશાદેલાબાઇ દેવાઇનુ ંજીલનચહયત્ર કોણે રખ્યુ ં? કમા નાભે ?    નાયામણબાઈ દેવાઈ, અક્ગ્નકંુડભા ં
ઉગેલ ુગરુાફ  

476.  ભોઢેયા નતૃ્મ ભશોત્વલનુ ંઆમોજન દય લે કમા ભાવભા ંથામ છે ?  જાન્સયઆુયી  
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વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  35 

477.  અભદાલાદભા ંઆલેરી કઈ વં્ થાભા ંવૌથી લધ ુવખં્માભા ંજૈન ધભકની દુરકબ શ્તપે્રતો વચલામેરી છે ?  એર.ડી.ઇન્સડોરોજી  

478.  બલાઈના આદ્યશતા અવાઈત ઠાકય કઈ વદીભા ંથઈ ગમા ?  15ભી વદીભા ં 

479.  બટ્ટ લલ્રબ ભેલાડાની દ યચનાઓ કમા નાભે જાણીતી છે ?  ળક્તતની બક્તત  

480.  કશલ બારણે ‘નાખ્માન’ની યચના કમા વં્ કૃત ગ્રથંોને આધાયે કયી શતી ?  નૈશધમ ચહયત અને નરચં ૂ 

481.  સપુ્રશવદ્ધ ભધ્મયગુની કશલ બારણે ભશાકશલ ફાણબટ્ટ ચહયત કમા વં્ કૃત ગ્રથંનુ ંગદ્ય ફૃાતંયણ કયુું શત ુ ં?  કાદંફયી  

482.  બતત કશલ નયશવિંશ ભશતેાએ સદુાભાચહયત્રના દો કમા વં્ કૃત ગ્રથંને આધાયે યચ્મા શતા ?  શ્રીભદ્ બાગલત  

483.  કશલ નભકદે કમ વાભાશમક દ્વાયા વભાજ સધુાયાની દાડંી ીટી શતી ?  ડાહંડમો  

484.  કશલ દમાયાભને ગફુૃ ઈચ્છાયાભ બટ્ટ ેકમો ભતં્ર આપ્મો શતો ?  શ્રી કૃષ્ણ : ળયણ ંભભ  

485.  ગજુયાતની વૌપ્રથભ પ્રાદેશળક મકૂ હપલ્ભ કઈ શતી ?  બતત શલદૂય  

486.  કાળીનો દીકયો હપલ્ભભા ંપ્રથભલાય અને છેલ્રીલય કમા જાણીતા વગંીતકાયે વગંીત આપ્યુ ંશત ુ ં?  કે્ષમબુાઇ હદલેટીમા  

487.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ંબલાઈ વગં્રશ નાભનો ગ્રથં કોણે વંાહદત કમો છે ?  ભહશતયાભ નીરકંઠે  

488.  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મભા ંકમા કફીયથંી વતં ોતાને શહયની દાવી તયીક ઓખાલે છે ?  દાવી જીલણ  

489.  ગજુયાતી વાહશત્મના કમા કશલ જન્સભથી અંધ શતા ?  કશલ પ્રીતભ  

490.  “આનદં ભગં કરંુ આયતી” ના વજૉક ?  કશલ પ્રીતભ  

491.  ગજુયાતી બાા ભાટે વૌ પ્રથભ ‘ગજુૉય બાા’ એલો ળબ્દ પ્રમોગ કયનાય કોણ શત ુ ં?  કશલ બારણ  

492.  “ભા ાલા તે ગઢથી ઊતમાક ભશાકાી યે” આ ગયફો રખનાય?  ળાભ  

493.  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મના કમા કશલ શનયક્ષય શતા ?  બોજા બગત  

494.  કશલ નાકયનુ ંલતન કયુ ંશત ુ ં?  લડોદયા  

495.  ગજુયાતી કશલતા વાહશત્મભા ં‘ભશાકશલ’ કે ‘કશલ વમ્રાટ’ તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  કશલ ન્સશાનારાર  

496.  ગજુયાતીભા ંઅક્્ભતા ળબ્દનો વૌપ્રથભ પ્રમોગ કોણે કમો શતો ?  કનૈમારાર મનુળી  

497.  યશલન્સદ્રનાથ ટાગોયના ‘ગીતાજંરી’ કાવ્મવગં્રશનો ગજુયાતી અનલુાદ કોણે કમો છે ?  નગીનદાવ ાયેખ  

498.  ગાધંીજીને શપ્રમ “કાચફા-કાચફી”ના બજનના યચશમતા ?  કશલ બોજા બગત  

499.  કમા ભશાયાષ્રીમન કશલએ ગજુયાતી વાહશત્મભા ંનોંધાત્ર પાો આપ્મો છે ?  ફા ુવાશફે ગામકલાડ  

500.  જ્ઞાનીઠ ાહયતોશક શલજેતા ન્સન્નારાર ટેરનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ભાડંરી  

501.  બલાઈના આદ્યશતા અવાઈત ઠાકય નાત ફશાય મકૂામા ફાદ કમા ંઆલીને લ્મા શતા ?  ઊંઝા  

502.  અવાઈત ઠાકય ઉંજાભા ંઆવ્મા છી કઈ જ્ઞાશતએ ઓખાલા રાગ્મા ?  તયગાા  

503.  ્લાશભનાયામણ વપં્રદામના કમા વતેં દયયોજ કાવ્મ યચલાનો શનમભ યાખ્મો શતો ?  બ્રહ્માનદં ્લાભી  

504.  ગજુયાતના કફીયથંી વતં ભોયાય વાશફે યાનંા યાજકંુલય શતા ?  થયાદ  

505.  ઈડયના યાજા યણભલ્રના ંજીલન ય આધાહયત કઈ કૃશત યચાઈ છે ?  યણભલ્ર છંદ  

506.  “બ્રહ્મ વત્મ, જગત શભથ્મા” આ કૈલરાદ્વૈતના શવદ્ધાતંનુ ંપ્રશતાદન કયનાય કશલ કોણ છે ?  જ્ઞાની કશલ અખો  

507.  બલાઈભા ંવાભાન્સમ યીતે નટોની વખં્મા કેટરી શોમ છે ?  21  

508.  યશલન્સદ્રનાથે ટાગોયે આનદંળકંય ધ્રલુને કયુ ંણફફૃદ આપ્યુ ંશત ુ ં?  ઉત્તભ વ્મલશાયજ્ઞ  

509.  બલાઈભા ંવૌથી શરેા કોનો લેળ બજલામ છે ?  ગણશત  

510.  “દેશાણબભાન શત ુાળેય, શલદ્યા બણતા લધ્ય ુળેય...”  અખો  

511.  “દેશાણબભાન શત ુ ંાળેય શલદ્યા બણતા લધ્યુ ંળેય...”  અખો  

512.  “ન હશિંદંુ નીકળ્મા ન મવુરભાન નીકળ્મા...”  અમતૃ ઘામર  

513.  “ગણુલતંી ગજુયાત અભાયી ગણુલતંી ગજુયાત.”  અયદેળય ખફયદાય  

514.  “જ્મા ંજ્મા ંલવે એક ગજુયાતી ત્મા ંત્મા ંવદાકા ગજુયાત...”  અયદેળય ખફયદાય  

515.  “જ્મા ંજ્મા ંગજુયાતી ફોરાતી ત્મા ંત્મા ંગજુૉયી ભશોરાત...”  અયદેળય ખફયદાય  

516.  “જ્માયે પ્રણમની જગભા ંળફૃઆત થઈ શળે.”  આહદર ભનસયુી  

517.  “ધન્સમ ભશૂભ ગજુયાત ધન્સમ શ ેણગયા ગજુયાતી.”  ઉભાળકંય જોી  

518.  “શલળા જગ શલ્તાયે નથી એક જ ભાનલી...”  ઉભાળકંય જોી  

519.  “બોશભમા શલના ભાયે બભલાતા ડંુગયા...”  ઉભાળકંય જોી  

520.  “ભતા ભી ગઈ ભોંઘેયી ગજુયાત, ગજુયાત ભોયી ભોયી યે...”  ઉભાળકંય જોી  

521.  “વ્મક્તત ભટીને ફનુ ંશલશ્વભાનલી, ભાથે ધરંુ ધૂ લસુધંયાની...”  ઉભાળકંય જોી  
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522.  “બોખ્મા જનની જઠયાક્ગ્ન જાગળે, ખડેંયની બ્ભ કણી ન રાગળે...”  ઉભાળકંય જોી  

523.  “જીલન અંજરી થાજો ભાફૃ જીલન અંજરી થાજો...”  કયવનદાવ ભાણેક  

524.  “ભને એ વભજાતુ ંનથી કે આવુ ંળાને થામ છે.....”  કયવનદાવ ભાણેક  

525.  “છે ગયીફોના કુફાભા ંતેર ટીુમં દોશમલુ.ં..”  કયવનદાવ ભાણેક  

526.  “દેલડીએ દંડ ાભે ચોય મડૂી જાયના...”  કયવનદાવ ભાણેક  

527.  “ચકાટ તાયો એ જ ણ ત ુ ંજ ખનુની તરલાય છે....”  કરાી  

528.  “જે ોત ુતે ભાયત ુ ંએલો ક્રભ હદળે કુદયતી...”  કરાી  

529.  “જ્મા ંજ્મા ંનજય ભાયી ઠયે માદી બયી ત્મા ંઆની...”  કરાી  

530.  “ન ધયા સધુી ન ગગન સધુી નહશિં ઉશાશતના તન સધુી...”  ગની દશીલારા  

531.  “ળોધતો શતો ફુર ને પોયભ ળોધતી શતી ભને...”  ચદં્રકાન્સત ળેઠ  

532.  “ખોફો બયીને અભે એટલુ ંશ્મા, કે કુલો બયીને અભે યોઈ ડયા...”  જગદીળ જોી  

533.  “શ્રદ્ધાનો શોમ શલમ તો યુાલની ળી જફૃય ?”  જરન ભાતયી  

534.  “વ્રજ લશાલ ુયે ગોકુર નહશિં આવુ.ં..”  દમાયાભ  

535.  “ગ ભને ધોલા દો યઘયુામ...”   દુરા બામા કાગ    

536.  “તયણા ઓથે ડંુગય યે, ડંુગય કોઈ દેખે નહશિં...”  ધીયો  

537.  “ભતૂ બક્તત દાયથ ભોટંુ બ્રહ્મરોકભા ંનાશીં યે....”  નયશવિંશ ભશતેા  

538.  “લૈષ્ણલજનતો તેને કશીએ જે ીડ યાઈ જાણે યે....”  નયશવિંશ ભશતેા  

539.  “ભગંર ભહંદય ખોરો દમાભમ...” નયશવિંશયાલ હદલેટીમા  

540.  “જમ જમ ગયફી ગજુયાત, દીે અફૃણ પ્રબાત.”  નભકદ  

541.  “વૌ ચરો જીતલા જગં, બ્યગુરો લાગે, મા શોભ કયીને ડો, પતેશ છે આગે...”  નભકદ 

542.  “હું તો ફવ પયલા આવ્મો છં હું કયુ ંએકે કાભ તભાફૃ કે ભાફંૃ...”  શનયંજન બગત  

543.  “અવત્મો ભાશંથેી પ્રભ ુયભ વત્મે ત ુ ંરઈ જા...”  ન્સશાનારાર  

544.  “ધન્સમ શો! ધન્સમ જ ણુ્મ પ્રદેળ! અભાયો ગણુણમર ગજુૉય દેળ...”  ન્સશાનારાર  

545.  “ભાનલી ભ ૂડંો નથી ભખૂ ભ ૂડેં છે....”  ન્સન્નારાર ટેર  

546.  “ભનના ભોયરા ભનભા ંજ યભાડલા અને ભનખો યુો કયલો...”  ન્સન્નારાર ટેર  

547.  “લાશ યે ભાનલી, તાફૃ શૈયુ ં! એક ા રોશીના કોગા ને...”  ન્સન્નારાર ટેર  

548.  “ભરૂો બરે ફીજુ ફધ,ુ ભા-ંફાને ભરૂળો નહશિં...”  શુનત ભશાયાજ  

549.  “આ નબ ઝૂક્યુ ંતે કાનજીને ચાદંની તે યાધા યે...”  શપ્રમકાતં ભણણમાય  

550.  ‘શહયનો ભાયગ છે શયૂાની નહશિં કામયનુ ંકભ જોને...”  પ્રીતભ  

551.  “જનની ની જોડ વખી નશીં જડે યે રોર...”  ફોટાદકય  

552.  “જીલને શ્વાવ તાણી વગાઈ ઘયભા ંઘડી ન યાખે બાઈ...”  બોજો બગત  

553.  “અભે યે સકંુુ યે ફૃનુ ંભુડંુ, તભે અત્તય યંગીરા યવદાય....”  ભકયંદ દલે  

554.  “કોક હદન ઈદ અને કોક હદન યોજ...”  ભકયંદ દલે  

555.  “ગભતુ ંભે તો અલ્મા ગુજંે ન બયીએ, ગભતાનો કયીએ ગરુાર...”  ભકયંદ દલે  

556.  “ઊંફયે ઉબી વાબંફંૄ યે ફોર લારભના...”  ભણણરાર દેવાઇ  

557.  “કંઈ રાખો શનયાળાઓભા ંઅભય આળા છાઈ છે....”  ભણણરાર ન. હદ્રલેદી  

558.  “યાભ યાખે તેભ યશીએ, ઓધલજી યાભ...”-   ભીયાફાઇં 

559.  “જુનુ ંતો થય ુયે દેલ જુનુ ંતો થયુ.ં..”   ભીયાફંાઇ  

560.  “આ ભન ાચંભના ભેાભા ંવહુ જાત રઈને આવ્મા છે...”  યભેળ ાયેખ  

561.  “કેલહડમાનો કાટંો અભને લન લગડાભા ંલાગ્મો યે...”  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

562.  “ઈંધણા ંલીણલા ગૈતી ભોયી ળૈમય...”  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

563.  “આણા ઘડલૈમા ફાધંલ આણે...”  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

564.  “બાઈ યે આણા દુ:ખનુ ંકેટલ ુજોય ? નાની એલી જાતક લાત...”  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

565.  “ભાયી આંખે કંકુના સયુજ આથમ્મા...”  યાલજી ટેર  

566.  “તાયી આંખનો અપીણી, તાયા ફોરનો ફધંાણી...”  લેણીબાઇ યુોહશત  
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567.  “ભને આ જોઈને શવવુ ંશજાયોલાય આલે છે, પ્રભ ુતાયા ફનાલેરા તને ફનાલે છે...”  ળમદા  

568.  “અભને નાખંીદો, જજિંદગીની આગભા,ં આગને ણ પેયલીશુ ંફાગભા.ં..”  ળેખાદભ આબલુારા  

569.  “જગની વહુ કડીઓભા ં્નેશી વલકથી લડી...”  સનુ્સદયમ ્ 

570.  “હું ભાનલી ભાનલ થાઉં તોમ ઘણુ.ં..”  સુદંયમ ્ 

571.  “શણોના ાીને દ્વદ્વગણુ ફનળે ા જગના ંરડો ાો વાભે...”  સુદંયમ ્
572.  “ાન રીલુ ંજોયુ ંને તભે માદ આવ્મા...”  શહયન્સદ્ર દલે  

573.  ઝલેયચદં ભેઘાણીને યણજજતયાભ સલુણક ચદં્રક યાયે ભળ્મો શતો ?  1928ભા ં 

574.  યભણરાર વોનીને યણજજતયાભ સલુણકચદં્રક યાયે અકણ કયલાભા ંઆવ્મો ?  1996ભા ં 

575.  ‘કન્સમા શલદામ’ ગીતના કશલ કોણ છે ?  અશનર જોી  

576.  ‘કદાચ’, ‘ફયપના ખંી’ અને ‘ઓયા ંઆલો તો લાત કયીએ’ આ કાવ્મવગં્રશો કોના છે ?  અશનર જોી  

577.  નાથારાર બાણજી દલેનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  અભયેરી જજલ્રાના ભલુા ગાભભા ં  

578.  કશલ દુરા બામા કાગ કમાનંા લતની શતા ?  અભયેરી જજલ્રાના ભજાદય ગાભના  

579.  યશતરાર ફોયીવાગય યાનંા લતની શતા ?  અભયેરી જજલ્રાના વાલયકંુડકરાના  

580.  ‘વૌંદમકની નદી નભકદા’ અને ‘હયક્રભા નભકદભૈમાની’ આ જાણીતી યચનાઓ કોની છે ?  અમતૃરાર લેગડ  

581.  યભણરાર વોનીનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  અયલલ્રી જજલ્રાના કોકાયુ  
ગાભભા ં 

582.  ‘આણે’ આ ગીતની યકના કોણે કયી ?  અશવત બચુ  

583.  ‘વત્મના પ્રમોગો’ નો વાહશત્મ પ્રકાય કમો છે ?  આત્ભકથા ખડં  

584.  ઉભાળકંય જોીને યાયે જ્ઞાનીઠ યુ્કાયથી નલાજલાભા ંઆવ્મા શતા ?  ઇ.વ. 1968ભા ં 

585.  ્લાભી આનદેં કમા ળીકકથી રેખભાા રખીને ગજુયાતી રેખન ળફૃ કયુું શત ુ ં?  ઇશનુુ ંફણરદાન  

586.  ‘જનભટી’ભાથંી રેલાભા ંઆલેરી ‘વાઢં નાઠયો’ના રેખક કોણ છે?  ઇશ્વય ેટરીકય  

587.  ‘બલવાગય’ અને ‘ભાયી શૈમાવગડી’ આ જાણીતી નલરકથાના રેખક કોણ છે ?  ઇશ્વય ેટરીકય  

588.  ઈશ્વય ેટરીકયનુ ંમૂનાભ શુ ંશત ુ ં?  ઇશ્વય ભોતીબાઇ ેટરી  

589.  ભશાત્ભા ગાધંી કમા કમા શલચાયત્રોના તતં્રી શતા ?  ઈસ્ન્સડમન ઓશમન, મશં ઇસ્ન્સડમા, 
નલજીલન અને શહયજન ફધં.ુ   

590.  ‘ભતા ભી ગઈ ભોંઘેયી ગજુયાત, ગજુયાત ભોયી ભોયી યે...’ આ પ્રખ્માત કાવ્મના વજૉક કોણ છે ?   ઉભાળકંય જોી  

591.  ‘ગગંોત્રી’ અને ‘શનળીથ’ જાણીતા કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  ઉભાળકંય જોી  

592.  ‘પ્રાચીન’, ‘ભશાપ્ર્થાન’, ‘અણબજ્ઞા’, ‘વપ્તદી’ લગેયે કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  ઉભાળકંય જોી  

593.  ‘શ્રાલણી ભેો’ અને ‘શલવાભો’ જેલા લાતાક વગં્રશો કોણે આપ્મા છે ?  ઉભાળકંય જોી  

594.  ‘વાના બાયા’ અને ‘શલેરી’ જેલા અંકાકી વગં્રશોના રેખક કોણ છે ?  ઉભાળકંય જોી 
595.  ‘ગોસ્ષ્ઠ’ અને ‘ઉઘાડી ફાયી’ શનફધં વગં્રશોના રેખક કોણ છે ?   ઉભાળકંય જોી  

596.  ગાધંીકથાના રેખક કોણ છે ?  ઉભાળકંય જોી 
597.  ‘શલળા જગશલ્તાયે...’આ ઊશભિગીતના રેખક કોણ છે ?  ઉભાળકંય જોી  

598.  પ્રખ્મા કૃશત ‘લાલી ફા આલી’ના રેખક કોણ છે ?  ઉળનસ ્

599.  ‘પ્રસનુ’ અને ‘નેથ્મે’ અને ‘આદ્રા’ આ કાવ્મવગં્રશો કોના છે ?  ઉળનસ ્

600.  ‘તણૃનો ગ્રશ’ અને ‘્દં અને છંદ’ આ કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  ઉળનસ ્

601.  થાકો નહશિં, શાયો નહશિં, થોબો નહશિં ભઝધાયભા,ં આ જાણીતી કં્તત કોની છે ?  ઉા ઉાધ્મામ  

602.  ળૌમકગીત ‘અભે ફાધંલો વયદાયના’આ કાવ્મના યચશમતા કોણ છે ?  ઉા ઉાધ્મામ.  

603.  નલરકથા ‘કીશતિદેલનો મુજંાર વાથે ભેા’ યચના કોની છે ?  કનૈમારાર મનુળી  

604.  ‘ાટણની પ્રભતુા’ કોની કૃશત છે ?  કનૈમારાર મનુળી  

605.  ‘ગજુયાતનો નાથ’ અને ‘યાજાશધયાજ’ નલરકથા કોની છે ?  કનૈમારાર મનુળી 
606.  ‘જમ વોભનાથ’ના રેખક કોણ છે ?  કનૈમારાર મનુળી  

607.  ‘લેયની લસરુાત’ અને ્લપ્નદ્રષ્ટા’ના રેખક કોણ છે ?  કનૈમારાર મનુળી 
608.  વાશવકથાનુ ંશનફૃણ કયતી ‘ભાત ૃશદમ’ના રેખક કોણ છે ?  કનૈમારાર યાભાનજુ  

609.  ‘વાલજનુ ંઅભાન’, ‘યીંછ દયફાયભા ંઅણગમાય યાતો’ અને ‘અગં તનભા ંણ ભનભા ંનહશ’ આ જાણીઆ કનૈમારાર યાભાનજુ  
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ુ્ તકો કોના છે ?  

610.  ‘જ્મોશતધાભ’ કાવ્મના રેખક કોણ છે ?  કયવનદાવ ભાણેક   

611.  ‘જૂ્મ ભોટા’ના રેખક કોન છે ?  કલ્ેળ ટેર  

612.  ‘લાડ’ અને ‘ભરાજો’ આ જાણીતા લાતાક વગં્રશો કોના છે ?  કલ્ેળ ટેર  

613.  ‘ભશાયથી કણક’, ‘શલકણક’ અને ‘ઘયલડો’ જેલી નલરકથાઓના વજૉક કોણ છે ?  કલ્ેળ ટેર  

614.  ‘જીલન ચહયત્ર’, ‘ભાભાનુ ંઘય’ કૃશત કોની છે ?  કલ્ેળ ટેર 

615.  ખડંકાવ્મ ‘ગ્રાભભાતા’ના વજૉક કોણ છે ?  કશલ કરાી  

616.  જાણીતો પ્રલાવ વગં્રશ ‘કાશ્ક્ભીયનો પ્રલાવ’ના રેખક કોન છે ?  કશલ કરાી  

617.  ખ્માતનાભ કૃશત ‘શભથ્માણબભાન’કોની છે ?  કશલ દરતયાભ  

618.  ગજુયાતના કમા રોકવાહશત્મકાય ‘બગત ફા’ુ તયીકે ઓખામ છે ?  કશલ દુરા બામા કાગ  

619.  ‘ભશયેાભણના ભોતી’, ‘વોશાગણ’ તેભજ ‘ાનેતય’ આ ફાકાવ્મોની યચના કોણે કયી શતી ?  કશલ ન્સશાનારાર  

620.  પ્રખ્માત કં્તત કોની છે ? ‘ભાયા કેયચટ બીના કંથ દો, શવિંધામો જી યણલાટ’  કશલ ન્સશાનારાર  

621.  ‘ભીઠા ંભધનેુ ભીઠા ભેહુરા યેરોર, એથી ભીઠી તે ભોયી ભાત યે’. આ સપુ્રશવદ્ધ કં્તત કોની છે ?  કશલ ફોટાદકય  

622.  ‘જતની’ કાવ્મની યચના કોણે કયી ?  કશલ ફોટાદકય  

623.  ‘યાવતયંણગણી’, ‘કલ્રોણરની’ આ જાણીતા કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  કશલ ફોટાદકય  

624.  ‘સ્ત્રોતક્્લની’, ‘શનઝકહયણી’ અને ‘ળૈલણરની’ આ પ્રશવદ્ધ કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  કશલ ફોટાદકય  

625.  કમા કશલ વૌંદમકદળી કશલ તયીકે ઓખામ છે ?  કશલ ફોટાદકય  

626.  ઉભાળકંય જોીને તેભના કમા વજૉન ભાટે વાહશત્મ અકાદભીનો યુ્કાય ભળ્મો શતો ?  કશલની શ્રદ્ધા  

627.  ભનફેુન ગાધંીનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  કંચાચી 
628.  ‘જીલનનો આનદં’ અને ‘યખડલાનો આનદં’ના રેખક કોણ છે ?  કાકવાશફે કારેરકય  

629.  ‘્ભયણમાત્રા’ કોની આત્ભકથા છે ?  કાકવાશફે કારેરકય 

630.  કશલ દુરા બામા કાગન રખનનો વગં્રશ કમ નાભે પ્રશવદ્ધ છે ?  કાગલાણી  

631.  ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટનુ ંતખલ્લવુ કયુ ંછે ?  કાન્સત  

632.  ‘હશભખડં’ અને ‘ભગંર-અભગંર’ નલરકથાના રેખક કોણ છે ?  હકળોય અંધાહયમા  

633.  રઘનુલર ‘લરમની અલકાળી વપય’ નાભનો શલજ્ઞાનકથાના વજૉક કોન છે ?  હકળોય અંધાહયમો  

634.  ‘લીયલાડા’ અને ‘અયલલ્રી’ નલરકથાની યચના કોણે કયી ?  હકળોયશવિંશ વોરકંી  

635.  કાવ્મ ્લફૃ ‘શાઈન્સકા’ જેલો પ્રકાય કોણે ખેડયો શતો ?  હકળોયશવિંશ વોરકંી 
636.  ‘તભન્સન્ના’ નાભનુ ંભાશવક કોના દ્વાયા ચરાલલાભા ંઆલતુ ંશત ુ ં?  કુતફુ આઝાદ  

637.  કુટંુફકથા વં્ કાયની શ્રીભતંાઈના રેખક કોણ છે ?  કુન્સદશનકા કાહડમા  

638.  ‘પે્રભના આંસ’ુ અને ‘કાગની શોી’ આ પ્રખ્માત લાતાક વગં્રશોના રેખક કોણ છે ?  કુન્સદશનકા કાહડમા 
639.  નલરકથા ‘વાત ગરા’ંના રેણખકા કોણ છે ?  કુન્સદશનકા કાહડમા 
640.  પ્રખ્માત પ્રાથકના વગં્રશ ‘યભ વભીે’ના રેખક કોણ છે ?  કુન્સદશનકા કાહડમા  

641.  ધીફૃબાઈ યીખ કમા જાણીતા વાભાશમકોના તતં્રી શતા ?  કુભાય અને કશલરોક  

642.  પ્રવગં કથા ‘અગંના ઓજવ’ના રેખક કોણ છે ?  કુભાયા દેવાઇ  

643.  યાજેન્સદ્ર ળાશનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ખેડા જજલ્રાના કડલજંભા ં 

644.  જરન ભાતયીનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ખેડા જજલ્રાના ભાતયભા ં 

645.  ‘ળફૃઆત કયીએ’ આનો વાહશત્મ પ્રકાય જણાલો.  ગઝર  

646.  ઝલેયચદં ભેઘાણીને ‘યાષ્રીમ ળામય’નુ ંણફફૃદ કોણે આપ્યુ ંશત ુ ં?  ગાધંીજી  

647.  ગાધંીજીના રખાણોની ગ્રથંશે્રણી કમા નાભે પ્રગટ થઈ છે ?  ગાધંીજીનો અક્ષયદેશ  

648.  યઘલુીય દરશવિંશ ચૌધયીનો જન્સભ કમા ંથતો શતો ?  ગાધંીનગય જજલ્રાના ફાુયુા 
ગાભભા ં  

649.  ‘યાલણનુ ંશભથ્માણબભાન’ આ કથા કાવ્મના વજૉક કોણ છે ?   ણગયધયદાવ  

650.  ‘ણફલ્રો હટલ્રો ટચ’ આત્ભકથા કોની છે ?  ગણુલતં ળાશ  

651.  એકાકંી ‘ઈશતશાવનુ ંએક ાનુ’ં કોની યચના છે ?  ગરુાફદાવ બ્રોકય  

652.  ‘ધ્ભવયે’ અને ‘ભનતા ભતૂ’ આ નાટય વગં્રશો કોના છે ?  ગરુાફદાવ બ્રોકય  
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653.  ગૌયીળકંય જોીનુ ંજન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ગોંડરના લીયયુભા ં 

654.  ‘બીખ’ુ આ ખ્માત યચના કોની છે ?  ગૌયીળકંય ગોલધકનયાભ જોી  

655.  ‘ો્ટ ઓહપવ’, ‘બૈમાદાદા’, ‘યજતૂાણી’, ‘એક ટૂંકી મવુાપયી’, ‘જીલનનુ ંપ્રબાત’, ‘થૃ્લી આને ્લગક’, 
‘શદમરટો’. ‘આત્ભાના આંસ’ુ આ પ્રખ્માત ટૂંકી લાતાકઓ કોની છે ?  

ગૌયીળકંય જોી  

656.  પ્રશવદ્ધ ફોધ કથા ‘જુભો ણબ્તી’ એ કોની કરભનુ ંવજૉન છે ?  ગૌયીળકંય જોી. ‘ધભૂકેત’ુ  

657.  કનૈમારાર મનુળીનુ ંઉનાભ શુ ંશત ુ ં?  ઘનશ્ક્માભ  

658.  ચદં્રકાન્સત ળેઠની કઈ કૃશતને વાહશત્મ અકાદભી હદલ્શીનો યુ્કાય પ્રાપ્ત થમો છે ?  ઘૂભાનંી ગરીઓ  

659.  ‘ફાનો બખ’ુ આત્ભકથાના રેખક કોણ છે ?  ચદં્રકાન્સત ડંયા  

660.  દ્ય ‘વોના જેલી વલાય’ના કશલ કોઅન છે ?  ચદં્રકાન્સત ળેઠ  

661.  ‘ફાધં ગઠહયમા’ અને ‘છોડ ગઠહયમા’ આ જાણીતા પ્રલાવ શલમક રેખોના વગં્રશોના રેખક કોણ છે ?  ચદં્રલદન વી.ભશતેા 
662.  ‘બભીએ ગજુયાતે, અ લાટે ન યેરલાટે’ના રેખક કોઅન છે ?   ચદં્રલદન વી.ભશતેા 
663.  દમાયાભ યાનંા લતની શતા ?  ચાણોદ  

664.  પ્રખ્માત કૃશત ‘ઈચ્છા કાકા’ના રેખક કોણ છે ?  ચનુીરાર ભહડમા  

665.  ‘વ્માજનો લાયવ’ નલરકથાના રેખક કોણ છે ?  ચનુીરાર ભહડમા 
666.  ‘ધધૂલાતા યૂ’ અને ‘ળયણાઈના સયૂ’ આ લાતાકવગં્રશોના રેખક કોણ છે ?  ચનુીરાર ભહડમા 
667.  લાતાક વગં્રશ ‘અંત:સ્ત્રોતના’ રેખક કોણ છે ?  ચનુીરાર ભહડમા 
668.  ‘યંગદા’, ‘શનૂ્સમળે’ અને ‘યાભરો યોણફન હડૂ’ આ જાણીતા એકાકંી અને શત્રઅંકી નાટયવગં્રશોના રેખક કોણ 

છે ?  

ચનુીરાર ભહડમા  

669.  ‘ણચતાયો’ કાવ્મની યચના કોણે કયી છે ?  જમતં ાઠક  

670.  ‘ગાજે છે ગીત જ્મા ંશતેનાયે યંગ બયુક નાનુ ંફૃાફંૄ ભાફંૃ ગાભડંુ, આ કાવ્મ કં્તત કોની છે ?  જમશંતરાર ભારધાયી  

671.  ‘ધયતીના છોફંૃ’ અને ‘ગ્રાભ્લયાજ’ આ ુ્ તકો કોના છે ?  જમશંતરાર ભારધાયી  

672.  ‘ભજંજર શો જેનુ ંધ્મેમ, એ ય્તા નહશિં જુએ, ઉદ્યભી શો, શ્તની યેખા નહશિં જુએ’ આ સબુાશતના કશલ કોણ છે 
?  

જરન ભાતયી  

673.  જરાલદુ્દીન અલ્લીએ કોનુ ંમરૂનાભ છે ?  જરન ભાતયી  

674.  ‘શજી ભાયા દેળ’ના કશલ કોણ છે ?  જળલતં દેવાઇ  

675.  રોકકથા ‘રેખણ ઝારીનો યશી’ના કશલ કોન છે ? જોયાલયશવિંશ જાદલ  

676.  ‘ભયદ કસુફંરયંગ ચડે’, ‘આણા કવફીઓ’, ‘ભયદાઈના ભાથા વાટે’ અને ‘રોકજીલનના ભોતી’ આ 
ુ્ તકોના યચનાકાય કોણ છે ?  

જોયાલયશવિંશ જાદલ  

677.  ઊશભિગીત ‘ચયણોભા’ં ના રેખક કોન છે ?  જોવેપ ભેકલાન  

678.  પ્રખ્માત કં્તત ‘ઊગભણે આબભા ંયેરામ યંગ’ના કશલ કોણ છે ?  જોવેપ ભેકલાન  

679.  શા્મ કથા ‘ળયદીના પ્રતાે’ના કતાક કોણ છે ?  જ્મોશતન્સદ્ર દલે  

680.  ‘ભાણવાઈના દીલા’ના યચશમતા કોણ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

681.  જાણીત ુ ંગીત ‘માચના’ના રેખક કોણ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

682.  ‘શવિંધડુો’ અને ‘યગુલદંના’ આ જાણીતા કાવ્મવગં્રશો કોના છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

683.  ‘લેણીના ફૂર’ અને ‘હકલ્રો’ આ કાવ્મવગં્રશો કોના છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

684.  ‘લેશલળા’, ‘વોયઠ તાયા લશતેા ાણી’ અને ‘તરુવી યાયો’ આ જાણીતી નલરકથાઓના રેખક કોન છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

685.  ‘વોયઠી ફશાયલહટમા’ભા રેખક કોણ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

686.  ‘વૌયાષ્રની યવધાય’ના રેખક કોણ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

687.  ‘યહઢમાી યાત’ અને ‘ચ ૂદંડી’ પ્રશવદ્ધ ગ્રથંો કોના છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

688.  ‘કંકાલટી’, ‘ધયતીનુ ંધાલણ’ અને ‘શારયડા’ં, ‘ઋતગુીતો’ તથા ‘વોયઠી વતંલાણી’ના રેખક કોણ છે ?  ઝલેયચદં ભેઘાણી  

689.  પ્રખ્માત રોકકથા દીકયાનો ભાયનાયના રેખક કોન છે ?  ઝેલયચદં ભેઘાણી  

690.  ગૌયીળકંય જોીનુ ંપ્રદાન ગજુયાતી વાહશત્મ કમા કે્ષત્રભા ંછે ?  ટૂંકીલાતાકના  

691.  ચાણોદ ફાદ દમાયાભે કમા ંલવલાટ કમો શતો ?  ડબોઇભા ં 

692.  ગીત ‘કભાડે ચીતમાક ભેં...’ આ ગીતના યચશમતા કોણ છે ?  તુાય શકુર  

693.  ‘તાયી શથેી’ આ કાવ્મ વગં્રશના રેખક કોણ છે ?  તુાય શકુર  
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694.  ‘છૂીને થામ નહશિં પે્રભ’ અને ‘ભાયો લયવાદ’ આ કાવ્મવગં્રશના રેખક કોણ છે ?  તુાય શકુર  

695.  કાકાવાશફે તયીકે કોણ જાણીતા શતા ?  દત્તાતેમ ફારકૃષ્ણ કારેરકય  

696.  ‘જીલનરીરા’ અને ‘જીલન વં્ કૃશત’ આ જાણીતા ગ્રથંોના રેખક કોણ છે ?  દત્તાતે્રમ ફારકૃષ્ણ કારેરકય  

697.  પ્રશવદ્ધ પ્રલાવ વગં્રશ ‘હશભારમનો પ્રલાવ’ના રેખક કોણ છે ?   દત્તાતે્રમ ફારકૃષ્ણ કારેરકય  

698.  ગદ્ય ‘જીલનાથેમ’ના રેખક કોણ છે ?  દત્તામેમ ફારકૃષ્ણ  

699.  ‘ઓ વ્રજનાયી’ આ દના યચશમતા કોણ છે ?  દમાયાભ  

700.  ‘યશવકલલ્રબ’ તથા ‘બક્તતોણ’ આ સુ્ષ્ટવપં્રદામનુ ંભભક યશ્મ કોણે પ્રગટ કયી શતી ?  દમાયાભ  

701.  આખ્માન ‘અજાશભરાખ્માન’ આ કૃશતની યચના કોણે કયી ?  દમાયાભ  

702.  ‘પ્રશ્નોત્તયભાણરકા’ અને ‘વતવૈમા’ આ ગદ્ય કૃશતઓના રેખક કોણ છે ?  દમાયાભ  

703.  દમાયાભની ગયફીઓ કમા ગ્રથંભા ંવગં્રશામેરી છે ?  દમાયાભ યવસધુાભા ં 

704.  જાણીતી કૃશત ‘સગુધં કચ્છની’ કોની યચના છે ?  દળકન ધોહકમા  

705.  દરતયાભના કાવ્મોનો વગં્રશ કમા ગ્રથંભા ંકયલાભા ંઆવ્મો છે ?  દરત કાવ્મ બાગ- 1 અને 2  

706.  ‘જીલયાભ બટ્ટ’ ાત્રરેખનના યચનાકાય કોણ ?  દરતયાભ  

707.  નાટક ‘જીલયાભ બટ્ટ જભલા ફેઠા’ના રેખક કોન છે ?  દરતયાભ  

708.  દરતયાભનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ? દરતયાભ  

709.  કશલ ફોટાદકયનુ ંફંુૃ નાભ શુ ં?  દાભોદય ખળુારદાવ ફોટાદકય  

710.  ગીત ‘ચદંના’ના કશલ કોણ છે ?  દાભોદા ખ.ુફોટાદકય  

711.  ‘શ ેજી તાયા આંગણણમા છૂીને કોઈ આલે યે, આલકાયો ભીઠો આજે’ આ પ્રખ્માત બજનના યચશમતા કોણ 
છે ? 

દુરા બામા કાગ  

712.  સુદંયજી ગોકદાવ ફેટાઈનુ ંજન્સભ્થ કયુ ંછે ?  દેલભશૂભ દ્વાયકા જજલ્રાનુ ંફેટ દ્વાયકા  

713.  રોકકથા ‘કદય’ના રેખક કોણ છે ?  દોરત બટ્ટ  

714.  યાભનાયામણ લી.ાઠકે લાતાકઓનુ ંવજૉન કમા ઉનાભથી કયુું ?  દ્વદ્વયેપ  

715.  ્લાભી આનદંના ાત્ર પ્રવગંો અને રેખો કમા વગં્રશભા ંઆરેખામેરા છે ?  ધયતીની આયતી  

716.  ‘પ્રકૃશતગીત સુદંય સુદંય’ના કશલ કોણ છે ?  ધભેન્સદ્ર ભા્તય  

717.  જોયાલયશવિંશ ધનબુા જાદલનો જન્સભમ યા ંથમો શતો ?  ધધંકુા તાલકુાના આકફૃ ગાભભા ં 

718.  જીલન ચહયત્ર ‘યશલળકંય ભશાયાજ’ના રેખક કોણ છે ?   ધીફૃબાઇ યીખ  

719.  છપ્ા વગં્રશ ‘અંગ ચીળી’ના વજૉક કોણ છે ?  ધીફૃબાઇ યીખ  

720.  શાઈકંુ વગં્રશ ‘અણગમા’ના કમાક  કોણ છે ?  ધીફૃબાઇ યીખ  

721.  ગૌયીળકંય ગોલધકનયાભ જોીનુ ંતખલ્લવુ કયુ ંછે ?  ધભૂકેત ુ 

722.  ‘તણખા ભડં’ લાતાકવગં્રશ કોનો છે ?  ધભૂકેત ુ 

723.  ‘ળનભા’ં પ્રકૃશતગીતના કશલ કોણ છે ?  ધ્રલુ બટ્ટ  

724.  ‘કણકરોક’, ‘વમદુ્રાક્ન્સતકે’, ‘તત્લભશવ’, ‘અતળશ’ અને ‘અકુાય’ જેલી નલરકથાની યચના કોણે કયી છે ?  ધ્રલુ બટ્ટ 

725.  હકળોય યાનંો વગં્રશ ‘ખોલામેલ ુનગય’ના રેખક કોણ છે ?  ધ્રલુ બટ્ટ  

726.  ‘શ્રણુ્લતં’ુ અને ‘ગામ તેના ગીત’ આ કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  ધ્રલુ બટ્ટ  

727.  ‘ઊડે યે ગરુાર’ ઊશભિ કાવ્મના કશલ કોણ છે ?  નટલય ટેર  

728.  ‘ઘયૈમાની આલી ટોી, ઊડે યે ગરુાર’ આ કં્તતના રેખક કોણ છે?  નટલય ટેર  

729.  ઉળનસ ્ઉનાભ કોનુ ંછે ?  નટલયરાર કુફેયદાવ ડંયા  

730.  ફકુર શત્રાઠી કમાનંા લતની શતા ?  નહડમાદ 

731.  ‘વખી, આજની ઘડી યણમાભણી, ભાયો લશારોજી આવ્માની લધાભણી જીયે વખી’ આ બક્તતગીતની કં્તત 
કોની છે ?  

નયશવિંશ ભશતેા  

732.  ‘જાણીત ુ ંદ વતંો ! અમે્ર લશલાહયમા’ના રેખક કોણ છે ?  નયશવિંશ ભશતેા  

733.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ં‘આહદકશલ’ તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  નયશવિંશ ભશતેા  

734.  ‘ળાભળાશનો શલલાશ’ કાવ્મવગં્રશના યચશમતા કોણ છે ?  નયશવિંશ ભશતેા  

735.  ‘શાય’, ‘હ ૂંડી’, ‘ભાભેફૃ’, અને ‘શ્રાદ્ધ’ આ કાવ્મયચનાઓના કશલ કોણ છે ?  નયશવિંશ ભશતેા 
736.  ‘વતંો ! અભે  યે લશલેાહયમા યાભનાભના’ આ જાણીત ુ ંદના કશલ કોણ છે ?  નયશવિંશ ભશતેા  
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737.  પ્રકૃશત ગીત ‘ભશનેતની ભોવભ’ના કશલ કોણ છે ?  નાથારાર દલે  

738.  ‘કાણરિંદી’, ‘જાશન્સલી’, ‘અનયુગ’, ‘શમાફીન’ આ કાવ્મવગં્રશો કોના છે ?  નાથારાર દલેના  

739.  ‘ઘડતય અને ચણતય’ કોની આત્ભકથા છે ?  નાનાબાઇ બટ્ટ  

740.  ‘એક જરવા’ આ વજૉન કોનુ ંછે ?  નાનાબાઇ બટ્ટ  

741.  ‘ભશબાયતના ાત્રો’ તથા ‘યાભામણના ાત્રો’ના રેખક કોણ છે?  નાનાબાઈ બટ્ટ  

742.  યાભનાયામણ શલ. ાઠકે ‘્લૈયશલશાયી’ ઉનાભથી કમા વાહશત્મ પ્રકાયનુ ંવજૉન કયુું ?  શનફધં  

743.  પ્રખ્મા ઊશભિકાવ્મ ‘લીયની શલદામ’ના કશલ કોણ છે ?  ન્સશાનારાર કશલ  

744.  ઉત્તભ ઊશભિકાવ્મ અને ડોરન ળૈરીના પ્રમોગળીર વજૉક કોણ છે ?  ન્સશાનારાર કશલ 

745.  ફોધકથા ‘ભશનેતનો યોટરો’ના રેખક કોણ છે ?  ન્સન્નારાર ટેર  

746.  ફોધકથા ‘યીક્ષા’ના રેખક કોણ છે ?  ન્સન્નારાર ટેર  

747.  ‘લાભંણા’ં, ‘ભેરાજીલ’ અને ‘ભાનલીની બલાઈ’ આ જાણીતી નલરકથાઓના વજૉક કોણ છે ?  ન્સન્નારાર ટેર  

748.  ‘સખુ દુ:ખના વાથી’, ‘લાત્રકને કાઠેં’ અને ‘ઓયતા’ જેલા લાતાકવગં્રશોના રેખક કોણ છે ?  ન્સન્નારાર ટેર  

749.  પ્રલીણ દયજીનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ચંભશાર જજલ્રાના ભશરેોર 
ગાભભા ં 

750.  ્લાભી વચ્ચ્ચદાનદંનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ાટણ જજલ્રાના વભી તાલકુાના 
મજુયુ ગાભભા ં 

751.  ‘ભાયા અક્ષય’ કોની કૃશત છે ?  શિંકીફશને ડંયા  

752.  ગજુયાતી ધ્લશન વ્મલ્થા અને ગજુયાતી કોળ યચનના વળંોધન કતાક કોણ છે ?  શિંકીફશને ડંયા  

753.  ‘વપમાત્રા’ના રેખક કોણ છે ?  જુારાર  

754.  ‘ળોખીન ણફરાડી’ આ લાતાકન ુ ંવજૉન કોણે કયુું છે ?  ષુ્ાફશને અંતાણી  

755.  ‘નાટક ભરૂની વજા’ના રેખક કોણ છે ?  પ્રકાળરાર  

756.  વોનેટ ‘ઘડતય’ના કશલ કોણ છે ?  પ્રતાશવિંશ શ. યાઠોડ  

757.  પ્રખ્માત કૃશત ‘ફાનો લાડો’ના વજૉક કોણ છે ?  પ્રલીણ દયજી  

758.  ‘રીરાંણક’, ‘ઘાવના ફૂર’, ‘લેણયુલ’આ પ્રખ્મત શનફધં વગં્રશોના રેખક કોન છે ?  પ્રલીણ દયજી  

759.  જાણીતા શનફધં વગં્રશો ‘ગાતા ઝયણા’ં અને ‘ચંભ’ના રેખક કોણ છે ?  પ્રલીણ દયજી  

760.  ‘અદના આદભીનુ ંગીત’ના રેખક કોણ છે ?  પ્રશરાદ ાયેખ  

761.  ન્સશાનારારનુ ંઉનાભ શુ ંશત ુ ં?  પે્રભબક્તત  

762.  આખ્માન ‘સદુાભો દીઠા શ્રી કૃષ્ણદેલ યે !’ ના રેખક કોણ છે ?  પે્રભાનદં  

763.  ગજુયાતી વાહશત્મના કમા કશલ ઉત્તભ ભાણબટ્ટ અને કથાકાય શતા ?  પે્રભાનદં  

764.  ‘ઓખાશયણ’ અને ‘ચદં્રશાવ આખ્માન’ના યચશમતા કોણ છે ?  પે્રભાનદં  

765.  ‘અણબભન્સય ુઆખ્માન’ અને ‘સદુાભા ચહયત્ર’ના રેખક કોણ છે ?  પે્રભાનદં 

766.  પ્રખ્માત કૃશત ‘કંુલયફાઈનુ ંભાભેયફૃ’ના રેખક કોણ છે ?  પે્રભાનદં  

767.  ‘નખ્માના’ અને ‘યણમજ્ઞ’ આ જાણીતા આખ્મામોના રેખક કોણ છે ?  પે્રભાનદં  

768.  આખ્માન ‘દળભ્કંધ’ ના રેખક કોન છે ?  પે્રભાનદં   

769.  ‘ગોલધકન ણગહયધાયણ’ના રેખક કોન છે ?  પે્રભાનદં  

770.  ગજુયાતી વાહશત્મભા ંકશલ શળયોભણી તયીકે કોણ ઓખામ છે ?  પે્રભાનદં 

771.  ‘દાણરીરા’ અને ‘શલલેક લણજાયો’ કૃશતઓ કોની છે ?  પે્રભાનદં  

772.  ઝલેયચદં ભેઘાણી કમા ત્રો વાથે વકંમેરા શતા ?  ફૂરછાફ  

773.  શા્મ શનફધં ‘નલાલકના વકંલ્ો’ના રેખક કોણ છે ?  ફકુર શત્રાઠી  

774.  ‘વચયાચયભા’ં અને ‘દ્રોણાચામકનુ ંશવિંશાવન’આ જાણીતા શનફધં વગં્રશ કોના છે ?  ફકુર શત્રાઠી  

775.  ગજુયાતી બાાભા ંએકાકંી નાટકનો પ્રાયંબ કોના દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્મો શતો ?  ફટુબાઇ ઉભયલાડીમા  

776.  હકળોયશવિંશ વોરકંીનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  ફનાવકાઠંા જજલ્રાના ભગયલાડા 
ગાભભા ં 

777.  ઊશભિ કાવ્મ ‘અક્કર દક્કર’ના યચશમતા કોણ છે ?  ફારમકુુન્સદ દલે  

778.  ‘ફોધ’ ગઝર વગં્રશ કોનો છે ?  ફારાળકંય કંથાહયમા  
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779.  ગજુયાતની ગશભભાની લાત દળાકલતી કાવ્મ ‘અણબનદંન’ના કશલ કોણ છે ?  બાગ્મેળ જશા 
780.  પ્રશવદ્ધ કૃશત ‘શવિંશની દો્તી’ના વજૉક કોણ છે ?  બાણબાઇ ગીડા  

781.  ‘નભણીગીયી’ અને ‘વોયઠનો ળણગાય’ આ પ્રખ્માત કૃશતઓના વજૉક કોણ છે ?  બાણબાઇ ગીડા  

782.  નાનાબાઈ બટ્ટ યાનંા લતની શતા ?  બાલનગય  

783.  નયશવિંશ ભશતેાનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  બાલનગય જજલ્રાના તાજા ગાભભા ં  

784.  નયશવિંશ ભશતેાનો જન્સભ કમા6 થમો શતો ?  બાલનગય જજલ્રાના તાજાભા ં  

785.  કશલ ફોટાદકયનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  બાલનગય જજલ્રાના ફોટાદભા ં  

786.  ‘ધણૂમ ભાયગ’ આ દ્ય ઉશભિગીત કોની કરભે રખાયુ ંછે ?  ભકયન્સદ દલે  

787.  ‘ફાને’ વોનેટ કાવ્મના કશલ કોણ છે ?  ભણણરાર દેવાઇ  

788.  ‘ભાટીલટો’, ‘ભ ૂવંાતા ગ્રભણચત્રો’ અને ‘શરેી’ અને ‘અંજ’ આ જાણીતા ુ્ તકોના રેખક કોણ છે ?  ભણણરાર શ. ટેર  

789.  વાહશત્મપ્રકાય ત્ર ધયાલતી કૃશત ‘ફશનેનો ત્ર’ના રેખક કોણ છે ?  ભણણરાર શ.ે ટેર  

790.  ‘ઓ હશિંદ ! દેલ ભશૂભ ! વતંાન વૌ તભાયા...’ આ જાણીતી પ્રાથકનાના કશલ કોણ છે ?  ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટ  

791.  હશિંદભાતાને વફંોધન પ્રાથકનાના કતાક કોણ છે ?   ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટ  

792.  કાવ્મવગં્રશ ‘લૂાકરા’ના કશલ કોણ છે ?  ભણણળકંય યત્નજી બટ્ટ  

793.  ધભેન્સદ્ર ભા્તયનુ ંતખલ્લવુ શુ ંછે ?  ભધકુય  

794.  ઊશભિ ગીત ‘અાઈ મજુથી ગય’ુના રેખક કોણ છે ?  ભનસખુરાર ઝલેયી  

795.  ‘શલયાટ-દળકન’ અને ‘ફા-ુભાયી ભા’ં આ ુ્ તકો કોના છે ?  ભનફુશને ગાધંી  

796.  ‘ફે ખાનાનો હયગ્રશ’ લણકનના રેણખકા કોણ છે ?  ભનફેુન ગાધંી  

797.  ‘વહદબ :વગં :’ આ આત્ભકથા કોની છે ?  ભનબુાઇ ચંોી  

798.  પ્રશવદ્ધ ઊશભિગીત ‘તભને ઓખુ ંછં ભા’ ના કશલ કોણ છે ?  ભનોશય શત્રલેદી  

799.  ‘ભોંસઝૂણુ’ં, ‘છટ્ટી મકૂી લીજ’ અને ‘શભતલા’ આ કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  ભનોશય શત્રલેદી  

800.  ‘ગજલાભા ંગાભ’ અને ‘ના’તો’ આ ફાલાતાક વગં્રશોની યચના કોને કયી છે ?  ભનોશય શત્રલેદી  

801.  ‘નથી’ નલરકથાના વજૉક કોણ છે ?   ભનોશય શત્રલેદી  

802.  ‘હશિંદ્લયાજ’, ‘આયોગ્મની ચાલી’ અને ‘અનાળક્તતમોગ’ જેલા જાણીતા ુ્ તકોની યચના કોણે કયી ?  ભશાત્ભ ગાધંી  

803.  ‘વત્મના પ્રમોગો’ના રેખક કોણ છે ?  ભશાત્ભા ગાધંી  

804.  ‘વ્માક ધભક બાલના’ કૃશત કોની છે ?  ભશાત્ભા ગાધંી  

805.  કાકાવાશફે કારેરકયને ‘વલાઈ ગજુયાતી’નુ ંણફફૃદ કોણે આપ્યુ ંશત ુ ં?  ભશાત્ભા ગાધંીજીએ  

806.  ‘અત્મતં વાધનુદં’, ‘ઈબ્રાશીભ ચાચા’, ‘વતં ફ્ાશંવવ’ આ નોંધાત્ર કૃશતઓ કોની છે ?  ભશાદેબાઇ દેવાઇ  

807.  યશલન્સદ્રનાથ ટાગોયની કૃશત કાબરુીલાાનો ગજુયાતીભા ંઅનલુાદ કોણે કમો ?  ભશાદેલબાઇ દેવાઇ  

808.  શયીળ જેઠારાર ભગંરભનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  ભશવેાણા જજલ્રાના પલ ુગાભભા ં 

809.  રોકવેલક યશલળકંયના અનબુલોનુ ં ઝલેયચદં ભેઘાણીએ કમા ગ્રથંભા ંશનફૃણ કયુું છે ?  ભાણવાઇના દીલા  

810.  ન્સન્નારાર ટેરનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ભાડંરી  

811.  પ્રખ્માત બજન ‘ગોશલિંદના ગણુગાશુ’ંના કશલમત્રી કોણ છે ?  ભીયાફંાઇ  

812.  વતંફારનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  ભોયફી જજલ્રાના ટો ગાભભા ં  

813.  એકાકંી નાટક ‘વાકયનો ળોધનાયો’ના યચનાકાય કોણ છે ?  મળલતં ડંયા  

814.  ‘ડદા ાછ’ જેલા ભોટા નાટકોના વગં્રશ કોનો છે ?   મળલતં ડંયા  

815.  ‘ફા નાટકો’ આ નાટક વગં્રશના રેખક કોન છે ?  મળલતં ડંયા  

816.  પ્રલાવનુ ંલણકન કયતી ‘વાગય કાઠંાનો પ્રલાવ’ના રેખક કોણ છે ?  યઘલુીય ચૌધયી  

817.  જાણીતી નલરકથા ‘ઉયલાવ કથાત્રથી’ના રેખક કોણ છે ?  યઘલુીય ચૌધયી  

818.  નાટય વગં્રશ ‘ઝૂરતા શભનાયા’ના રેખક કોણ છે ?  યઘલુીય ચૌધયી  

819.  ‘વાશવની બવ્મતા’ શનફધં વગં્રશના યચનાકાય કોણ છે ?  યઘલુીય ચૌધયી  

820.  શા્મકથા ‘એક જાદુઈ ત્રની લાતાક’ના રેખક કોણ છે ?  યશતરાર ફોયીવાગય  

821.  ‘ભયક-ભયક’ અને આનદંરોક જેલા શા્મગ્રથંો કોણે આપ્મા છે  ?  યશતરાર ફોયીવાગય 

822.  પ્રલાવનુ ંલણકન કયતી નભકદા ભૈમા કોની કૃશત છે ?  યભણરાર વોની  

823.  ‘દેળબતત જગડુળા’ભા રેખક કોણ છે ?  યભણરાર વોની  
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824.  શલશ્વની રોકકથાઓ એ કોનુ ંજાણીત ુ ં ુ્ તક છે ?  યભણરાર વોની  

825.  ‘ગ્રીવનો રોક બડંાય’ અને ‘વતંવાગય’ કોના જાણીતા ુ્ તકો છે?  યભણરાર વોની  

826.  જગદીળ શત્રલેદીનો કઈ શા્મકૃશતને ગજુયાતી વાહશત્મ હયદનુ ં‘જ્મોશતન્સદ્ર દલે’ ાહયતોશક ભેલુ ંછે ?  યમજુની યેરગડી  

827.  ‘કાબરુીલારા’ અને ‘ો્ટભા્ટય’ આ જાણીતી લાતાક વગં્રશો કોના છે ?  યશલન્સદ્રનાથા ટાગોય  

828.  ભકયંદ દલે યાનંા લતની શતા ?  યાજકોટ જજલ્રાના ગોંડરના  

829.  જમશંતરાર ભારધાયીનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  યાજકોટ જજલ્રાના શળલયાજગઢ 
ગાભભા ં 

830.  ભીયાફંાઈનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  યાજ્થાનના ભેડતા ગાભભા ં 

831.  ‘કંુજભા ંકોમર ફોરતી એનો ળેયીઓ આલે વાદ’ આ જાણીતી યચના કોની છે ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ 

832.  ‘આંફે આવ્મો ભોય, ફૃભઝૂભ અને ભોયીંછ’ આ ફા વગં્રશોની યચના કોણે કયી ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

833.  ‘આણા દુ:ખનુ ંજોય ?’ આ પ્રખ્માત કૃશત કોની છે ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

834.  ‘ધ્લશન’, ‘આંદોરન’, ‘ઉદગીશત’  આ કાવ્મ વગં્રશો કોના છે ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ 

835.  ‘ળાતં કોરાશર’, ‘ણચત્રણા’ અને ‘શલાદને વાદ’ આ કૃશતઓ કોની છે ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ  

836.  ‘ક્ષણ જે ણચયંતન’, ‘ભધ્મભા’, ‘દણક્ષણા’ અને ‘ત્રરેખા’ આ કાવ્મવગં્રશો કોના છે ?  યાજેન્સદ્ર ળાશ 

837.  ગદ્ય શનફધં ‘ાદય’ના રેખક કોન છે ?  ડાક. હકળોયશવિંશ વોરકંી  

838.  પ્રવગં રેખ ‘શલયર ત્માગ’ના રેખક કોણ છે ?  ડાક. ગબંીયશવિંશ ગોહશર  

839.  ‘નભકગદ્ય’ અને ‘અક્ષયરોક’નુ ંવંાદન કોણે કયુું છે ?  ડાક. ગબંીયશવિંશ ગોહશર 

840.  જાણીતા ફા લાતાક વગં્રશો ‘ણખવકોરી તો ણખવકોરી’ અને ‘ખંીડંુ ઊડી-ઊડી જામ’ના રેખક કોણ છે ?  ડાક. ગબંીયશવિંશ ગોહશર 

841.  ‘અખફાયી નોંધ’ સપુ્રશવદ્ધ ગદ્યનોંધના રેખક કોણ છે ?   ડાક. ચનં્સદ્રકાન્સત ભશતેા  

842.  શા્મકથા ‘પાટેરી નોટ’ કોનુ ંવજૉન છે ?  ડાક. જગદીળ શત્રલેદી  

843.  ‘ઝારય’, ‘અભયપ’, ‘કખૂ’, ‘જતીથક’, ‘રોકલાણી’ આ જાણીતા ુ્ તકોના રેખક કોણ છે ?  ડાક. યાઘલજી ભાઘડ  

844.  શળક્ષણ શલમક ુ્ તકો ‘ભાયી શળક્ષણ ગાથા’ અને ‘લગક એ જ ્લગક’ના રેખક કોણ છે ?  ડાક. યાઘલજી ભાઘડ.  

845.  ‘વાઈરન્સવ પ્રીઝ’, ‘ભોતીચાયો’, ‘પે્રભનો ગયલ’ અને ‘ઉંદયબાઈને આલી આંખો’ આલી આ જાણીતા 

ુ્ તકો કોના છે ?  

ડાક.આઇ.કે. લીજીલાા  

846.  ફોધલાતાક ‘દ્વદ્વદર’ના યચનાકાય કોણ છે ?  ડાક.આઇ.કે.લીજીલાા  

847.  લલ્રબબાઈનુ ંચહયત્રરેખ ‘અખડં બાયતના શળલ્ી’ના રેખક કોણ છે ?  ડાક.યાઘલજી ભાઘડ  

848.  કુન્સદશનકા કાહડમાનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  રીંભડી મકુાભે  

849.  પે્રભાનદં કમાનંા લતની શતા ?  લડોદયા  

850.  પે્રભાનદં યાનંા લતની શતા ?  લડોદયા  

851.  નટલયરર કુફેયદાવ ડંયાનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  લડોદયા જજલ્રાના વાલરી ગાભભા ં  

852.  ‘ચારો ભાલ જઈએ’, આ જાણીતા શનફધંનુ ંઆરેખન કોણે કયુું છે ?  શલનોહદની શનરકંઠ  

853.  ‘આયવીની બીતયભા’ં તથા ‘યવદ્વાય’ આ કૃશતઓ કોની છે ?  શલનોહદની શનરકંઠ 

854.  ‘કામાકવી અને ફીજીલાતો’ તથા ‘કદરીલન’ આ કૃશતઓના રેણખકા કોણ છે ?  શલનોહદની શનરકંઠ 

855.  ધીફૃબાઈ ઈશ્વયરાર યીખનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  શલયભગાભ  

856.  ‘ઝયભય’, ‘યોહઢમાની દભણી’ અને ‘નભણા’ં અ જાણીતા ગીત વગં્રશો કોના છે ?  લેણીબાઇ યુોહશત  

857.  ‘આલ, બાણા આલ !’ ના રેખક કોણ છે ?  ળાશબદુ્દીન યાઠોડ  

858.  ‘ળો ભ્ટ ગો ઓન’ના રેખક કોણ છે ?  ળાશબદુ્દીન યાઠોડ 

859.  વતંફારનુ ંવવંાહયક નાભ શુ ંશત ુ ં?  શળલરાર  

860.  યાભનાયામણ શલ. ાઠકે કશલતાનુ ંવજૉન કમા ઉનાભથી કયુું ?  ળે  

861.  લેણીબાઈ યુોહશતનુ ંઉનાભ આો.   વતં ખયુળીદાવ  

D
ow

nl
oa

d 
F

ro
m

 2
47

na
uk

ri.
bl

og
sp

ot
.in



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નામફ ભાભરતદાય, તરાટી, કરાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેફર, TAT, TET લગેયે યીક્ષાઓની વંણૂક તૈમાયી ભાટેના                   
ભો.7575 072 872      રારઘય ઝેયોક્ષની નીચે, વેકટય: 29, ઘ-6  કોનકય, ગાધંીનગય  download materials from HERE  angelacademy.co.in                       

વચંારક : વાભત ગઢલી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નામફ ભાભરતદાય(p), તરાટી, કરાકક , ોરીવ, TAT, TET લગેયે 14 થી લધાયે યીક્ષાઓભાં ાવ થનાય અનબુલી અને તજજ્ઞ શળક્ષક)  44 

862.  ળૌમક ગીત ‘ગરે ગરે’ના કશલ કોણ છે ?  વતંફાર  

863.  ‘વલકધભક પ્રાથકના’, ‘શલશ્વલાત્વલ્મ ભશાલીય’, ‘બ્રહ્મચામક વાધન’, ‘ધભાકનફુધં’, ‘શલશ્વદળકન’ આ જાણીતા 

ુ્ તકોના રેખક કોણ છે ?  

વતંફાર  

864.  ઉભાળકંય જોીનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  વાફયકાઠંા જજલ્રાના ફાભણા ગાભભા ં  

865.  ભશાદેલબાઈ શહયબાઈ દેવાઈનો જન્સભ યા ંથમો શતો ?  સયુત જજલ્રાના વયવગાભભા ં 

866.  કશલ કરાીનુ ંમૂનાભ શુ ંશત ુ ં? સયુશવિંશજી તખતશવિંશજી ગોહશર  

867.  ળાશબદુ્દીન યાઠોડનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  સયેુન્સદ્રનગય જજલ્રાના થાનગઢભા ં 

868.  કશલ દરતયાભ ડાહ્યાબાઈનો જન્સભ કમા ંથમો શતો ?  સયેુન્સદ્રનગય જજલ્રાના ંલઢલાણભા ં 

869.  ઝલેયચદં ભેઘાણીનો જન્સભ કમા6 થમો શતો ?   સયેુન્સદ્રનગયના ચોટીરાભા ં 

870.  પ્રાથકના ‘લકતતાય’ના કશલ કોણ છે ?  સયેુળ દરાર  

871.  ‘લકતતાયા શોા ખબંા, વયલય તાયી આંખ’આ પ્રશવદ્ધ કં્તતના કશલ કોણ છે ?  સયેુળ દરાર  

872.  ‘ન હું ઝાઝુ ભાગ’ુ આ ઊશભિકાવ્મના યચશમતા કોણ શતા ?  સુદંયજી ફેટાઇ  

873.  ‘ન હું ઝાઝુ ંભાગં,ુ નથી ભાફૃ ત્રાગુ’ં આ પ્રખ્માત કં્તતની યચના કોણે કયી શતી ?  સુદંયજી ફેટાઇ  

874.  ‘ઈન્સદ્ર ધન’ુ ‘શલળેાજંણર’, ‘વદગત ચદં્રળીરા’ ‘તરુવીદાવ વ્મજંના’ ‘અન ુવ્મજંના’, ‘ળીળીયે લવતં’ અને 

‘શ્રાલણી ઝયભય’ આ કાવ્મગ્રથંોના યચશમતા કોણ છે ?  

સુદંયજી ફેટાઇ  

875.  ઝલેયચદં ભેઘાણીની કશલતાઓ કમા કાવ્મગ્રથંભા ંવગં્રશામેરી છે ?  વોનાનાલડી  

876.  ‘કુકથાઓ’ અને ‘ધયતીના લણુ’ના રેખક કોણ છે ?  ્લાશભ આનદં  

877.  ‘વતંોના અનજુ’ અને ‘નઘયો’ના રેખક કોણ છે ?  ્લાશભ આનદં  

878.  ગાધંીજીના વંકકભા ંઆલતા ‘નલજીલન’ના પ્રકાળન પ્રવશૃત્તભા ંજોડાનાય ગજુયાતી વાહશત્મકાય કોણ શતા ?  ્લાભી આનદં  

879.  ‘વતંોના અનજુ’ અને ‘કુકથાઓ’ આ જાણીતી કૃશતઓની યચના કોણે કયી ?  ્લાભી આનદં  

880.  ‘નઘયો’ અને ‘નલરા ંદળકન’ના રેખક કોણ છે ?  ્લાભી આનદં  

881.  ‘ળોબા અને સશુળભા’ કોની કૃશત છે ?  ્લાભી આનદં  

882.  ‘અઢી આના’ આ ગદ્ય (જીલન પ્રવગં)ના રેખક કોણ છે ?  ્લાભી વચ્ચ્ચદાનદં  

883.  ‘ભાયા અનબુલો’, અને ‘શલદેળમાત્રાના પે્રયક પ્રવગંો’ના રેખક કોણ છે ?  ્લાભી વચ્ચ્ચદાનદં  

884.  ‘છેલ્રી રેન’ ુ્ તકના રેખક કોણ છે ?  ્લાભી વચ્ચ્ચદાનદં 

885.  પ્રાથકનાગીત ‘એકક દે ણચનગાયી’ના કશલ કોણ છે ?  શહયશય બટ્ટ 

886.  ‘શદમયંગ’ કાવ્મ વગં્રશ કોનો છે ?  શહયશય બટ્ટ  

887.  ‘શતયાડ’, ‘ચોકી’ અને ‘અગનઝા’ આ નલરકથાઓ કોની છે ?  શયીળ ભગંરભ  

888.  લાતાકવગં્રશ ‘તર’ ના રેખક કોણ છે ?  શયીળ ભગંરભ  

889.  ‘વેલામશૂતિ : યીણક્ષતરાર ભજમદુાય’ આ જીલન ચહયત્રના રેખક કોણ છે ?  શયીળ ભગંરમ ્

890.  ગઝર ‘ળફૃઆત કયીએ’ના રેખક કોન છે ?  શક બ્રહ્મબટ્ટ  

891.  ‘ભોનની ભશહેપર’ કાવ્મવગં્રશના રેખક કોણ છે ?  શક બ્રહ્મબટ્ટ  

892.  ગઝર વગં્રશ ‘જીલલાનો હયમાઝ’ના રેખક કોણ છે ?  શક બ્રહ્મબટ્ટ 

893.  લેણીબાઈ યુોહશતનુ ંજન્સભ કમા ંથમો શતો ?  શારના દેલભશૂભ દ્વાયકા જજલ્રાના 

જાભખબંાણમા  

894.  ‘બાયતયત્ન : ડાક. આંફેડકય’ જીલન ચહયત્રના રેખક કોણ છે ?   શા્મદા ડંયા  

895.  શહયલળંયામ લચ્ચને લલ્રબબાઈને ળાની ઉભા આી શતી ?  હશિંદકી નીડય જફાન  
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