
                                 (Ramesh Rathod) 

 ગજુરાતી સાહિત્ય  

                                    ( most imp) 

 

 

1 . રણજિતરામ સવુણણચદં્રક કોણ એનાયત 

કરે છે? 

    == ગિુરાત સાહિત્ય સભા 
 

2. ગિુરાતી ભાષાનો ‘ સાર્ણ િોડણી કોશ' કઇ 

સસં્ર્ા ન ુપ્રકાશન છે? 

  ==  ગિુરાત વવદ્યાપઠ 



 

3.  શ્રી કનૈયાલાલ મનુશીએ શરૂ કરેલી 
સસં્ર્ા કઇ? 

    ==  ભારતીય વવદ્યાભવન 

 

4.  જ્ઞાનપીઠ એવોડણ પ્રાપ્ત કરનારા પ્રર્મ 

ગિુરાતી કોણ િતા? 

   == ઉમાશકંર િોષી 
 

5.  ક.મા.મનુશી દ્વારા સસં્ર્ાવપત પ્રવસદ્ધ 

વશક્ષણ સસં્ર્ાન છે? 

   ==  ભારતીય વવદ્યાભવન 



 

6. ક્ુ ંસામવયક ગિુરાતી સાહિત્ય 

અકાદમીન ુમખુપત્ર છે? 

  ==} શબ્દસષૃ્ટિ 

 

7. સૌર્ી દીર્ણકાલીન આયટુય ધરાવતા 
સામવયકન ુનામ િણાવો. 
  ==} બદુ્ધદ્ધપ્રકાશ 

 

8.  પન્નાલાલ પિેલને તેમની કઇ કૃવત માિે 

ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પાહરતોવષક એનાયત 

ર્ય ુિત?ુ 



   ==} માનવીની ભવાઇ 

 

9.  ક્યા કવવના ‘ વનવશર્ ’ કાવ્યગ્રરં્ન ે

ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પાહરતોવષક એનાયત 

ર્ય ુિત?ુ 

   ==} ઉમાશકંર િોષી 
 

10. રણજિતરામ સવુણણચદં્રક સૌ પ્રર્મ કયા 
સાહિત્યકારને મળ્યો િતો? 

   ==} ઝવેરચદં મેર્ાણી 
 

11. ‘ સસ્ત ુસાહિત્ય ’ ના સ્ર્ાપક કોણ િતા? 



   ==} ભભક્ષ ુઅખડંાનદં 

 

12. કઇ સસં્ર્ા ભાષા સાહિત્ય પ્રત્યે અભભરૂભચ 

જાગ ેએ માિે ‘આસ્વાદ’, ‘સસં્કાર’ અને 
‘દીક્ષા’ પહરક્ષાઓ યોજે છે? 

  ==} ગિુરાતી સાહિત્ય પહરષદ 

 

13. સફારી ક્યા વવષય ન ુપાભક્ષક છે? 

  ==} વવજ્ઞાન 

 

14. દૈવનકપત્રમા ં‘વવચારોના વ ૃદંાવનમા’ં 
કોલમ લખનાર લેખક કોણ છે? 



   ==} ગણુવતં શાિ 

 

15. ગિુરાત વનાણક્લુર સોસાયિીની 
વ્યવસ્ર્ાપક સવમવતમા ંસ્ર્ાન મેળવનાર સૌ 
પ્રર્મ ગિુરાતી કોણ િત?ુ 

     ==} મગનલાલ વખતચદં શેઠ 

 

16. શ્રી ઉમાશકંર િોષીની કઇ કૃવતને એવોડણ 
મળેલ છે? 

    ==} વનવશર્ 

 



17. ભારતીય વવદ્યાભવન દ્વારા પ્રગિ ર્તુ ં
ગિુરાતી સામવયક કય ુછે? 

   ==} નવનીત – સમપણણ 

 

18. જ્ઞાનપીઠ એવોડણ કયા ક્ષેત્ર માિે અપાય 

છે? 

  ==} સાહિત્ય ક્ષેત્ર 

 

19. સાહિત્ય ક્ષેત્રે અપાતો જ્ઞાનપીઠ એવોડણ 
સૌ પ્રર્મ કઇ મહિલાને અપાયો િતો? 

  ==} આશાપણૂાણ દેવી 
 



20. ર્ર શાળા સસં્ર્ા – ભાવનગર સાર્ ેકયા 
કેળવણીકારન ુનામ સકંળાયેલ ુછે? 

   ==} િરભાઇ વત્રવેદી 
 

21. સસ્ત ુસાહિત્યના સ્ર્ાપક કોણ િતા? 

  ==} ભભક્ષ ુઅખડંાનદં 

 

22. ગિુરાત સાહિત્ય સભા ની સ્ર્ાપના કોણે 
કરી િતી? 

  ==} રણજિતરામ મિતેા 
 



23. ગિુરાતી સાહિત્ય પહરષદ કય ુસામાવયક 

પ્રગિ કરે છે? 

  ==} પરબ 

 

24. ગિુરાતી પાઠયપસુ્તક મડંળનુ ંસામવયક 

કય ુછે? 

  ==} બાલસષૃ્ટિ 

 

 

 

        ✡.  પ્રર્મ કૃવતઓ ✡ 

 



કાવ્યઃ બાપાની પીંપર ,દલપતરામ 

આત્મકથાઃ મારી િકીકત,નમણદ 

કાવ્યસગં્રિ (સપંાદન): ગિુરાતી 
કાવ્યાદોિન,દલપતરામ 

નાટકઃ લક્ષ્મી,દલપતરામ 

નવલકથાઃ  કરણર્ેલો,નદંશકંર મિતેા 
મિાનવલઃ સરસ્વતીચદં્ર,ગોવધણનરામ 

વત્રપાઠી 

આખ્યાનઃ સદુામાચહરત્ર,નરવસિંિ મિતેા 
નવલલકા (ટ ંકીવાતાા): 
ગોવાલણી,મલયાવનલ,(કંચનલાલ મિતેા) 



શબ્દકોષ: નમણકોષ,નમણદ 

નનબધં: મડંળી મળવાર્ી ર્તા લાભ,નમણદ 

ખડંકાવ્ય: વસતં વવિય,કાન્ત 

સોનેટ: ભણકાર,બ.ક.ઠાકોર 

કરૂણપ્રશસ્તત: ફાબણસ વવરિ,દલપતરામ 

પદ્યવાતાા/લોકવાતાા: િસંરાિ – વચ્છરાિ 

ચઉપઈ,વવિય ભદ્ર (1355) 

એકાકંી : લોમિવષિણી,બટુભાઇ ઉમરવાડીયા 

િાતયપ્રધાન કૃનત : ભદ્રભંદ્ર , રમણભાઇ 

નીલકંઠ 

 



                                                    લી.. 
                                           Ramesh Rathod 

                                           📲 7046218518 

 

 

 



 


