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ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ ‘સસોનટન નરા હપિતરા’ તરતકન કસોણ ઓળખરાય છન ?
‘તણખરા’ વરાતરાર સમગ્રહિનરા લનખકનગમ નરામ શગમ છન ?

બળવમતરરાય કલ્યરાણરરાય ઠરાકસોર

રરાષતય શરાયરનગમ હબરુદ કયરા ગગજરરાતત કહવનન મળનલ ગમ છન ?
ન સો’ નરા લનખકનગમ નરામ શગમ છન ?
ગગજરરાતત ભરાષરાનત પિહિનલત નવલકથરા ‘કરણઘલ

ન રાણત
ઝવરન ચમદ મઘ
નમદશમકર મહિનતરા

‘સગન્દરમમ’ ઉપિનરામ (તખલ્લગસ) કયરા સજરકનગમ છન ?

હત્રિભગવનદરાસ લગહિરાર

ગગૌરતશમકર જસોશત ‘ધધમકનતગ’

ન રાલરાલ મરા. મગનશત ‘ઘનશ્યરામ’
‘ગગજરરાતનસો નરાથ’ અથવરા ‘પિરાટણનતપ્રભગતરા’ અથવરા ‘પિ પહથવતવલ્લભ’ નવલકથરાનરા લનખકનગમ કનય
નરામ શગમ છન ?
ગગજરરાતત ભરાષરાનરા પ્રથમ હિરાઇકગ લખનરાર કહવનગમ નરામ શગમ છન ?
ઝતણરાભરાઇ દનસરાઇ ‘સ્નહિન રહશ્મ’
ગગજરરાતત સરાહહિત્યનત પ્રથમ આત્મકથરા કઇ છન ?
મરારત હિકતકત (લનખક - નમરદ)
‘હિમગ મરાનવત મરાનવ થરાઉ તસો ઘણગ’મ એ કવ્યપિમહકતઓ કસોનત છન ?
‘સગન્દરમમ’
‘જક્ષણત’ અથવરા ‘લસોહિતનત સગરાઇ’ અથવરા ‘છકડસો’એ કયરા પ્રકરારનત સરાહહિહત્યક રચનરા છન ?
‘અમગત’ કરાવ્યસમગ્રહિનરા સજરકનગમ નરામ શગમ છન ?

નવહલકરા

કયરા ગગજરરાતત બરાળસરાહહિત્યકરાર ‘મધછરાળત મરા’ તરતકન જાણતતરા છન ? અથવરા ગગજરરાતત
સરાહહિત્યનરા લસોકહપ્રપિ લનખક કસોણ હિતરા ?
ન ત આત્મકથરા કઇ છન ?
મહિરાત્મરા ગરામધતજએ લખલ
કયરા ગગજરરાતત કહવ અનન સમત ‘ આહદ કહવ’ તરતકન જાણતતરા છન ?

ન રા
હગજગ ભરાઇ બધક

‘પિરબ’ સરામહયક (મરાહસક) કઇ સરાહહિહત્યક સમસ્થરા દરારરા પ્રહસદ (પ્રગટ) થરાય છન ?

ગગજરરાતત સરાહહિત્ય પિહરષદ દરારરા

‘શબ્દસ પહષ’ સરામહયક (મરાહસક) કઇ સરાહહિહત્યક સમસ્થરા દરારરા પ્રહસદ (પ્રગટ) થરાય છન ?

ગગજરરાતત સરાહહિત્ય અકરાદહમ

ન રાણતનન ‘રરાષતય શરાયર’ નગમ હબરુદ કસોણન આપ્યગમ હિતગમ
ઝવરન ચમદ મઘ

મહિરાત્મરા ગરામધતજએ

રરાવજ પિટનલ

સત્યનરા પ્રયસોગસો
નરહસમહિ મહિનતરા

ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ ‘ગદમ યનરા હપિતરા’ તરતકન કસોણ ઓળખરાય છન ? અથવરા ‘સમયમધહતર’ નમરદ (નમરદરાશમકર દવ)ન
અથવરા ‘યગગપ્રવતરક’ અથવરા ‘યગગદમ ષરા’ અથવરા ‘અવરારચતનસોમરામ આદમ ય’ તરતકનનગમ હબરુદ
કસોનન મળ્યગમ છન ?
‘જ્યરામ જ્યરામ વસન એક ગગજરરાતત,ત્યરામ ત્યરામ સદરાકરાળ ગગજરરાત’ અથવરા ‘ગગણવમતત ગગજરરાત, ખબરદરાર
અમરારત ગગણવમતત ગગજરરાત’ આ ગતતપિમહકતઓનરા રચહયતરા કસોણ છન ?
‘કલરાપિત’ કયરા સરાહહિત્યકરારનગમ ઉપિનરામ છન ?
સગરહસમહિજ તખ્તહસમહિજ ગસોહહિલ
ગગજરરાતત સરાહહિત્યનત પ્રથમ નરાટમ યકપ હત કઇ છન ? અથવરા ગગજરરાતત સરાહહિત્યનગમ પ્રથમ નરાટક લક્ષ્મત (દલપિતરરામ)
કયગમ છન ?
રમણભરાઇ નતલકમઠ
‘રરાઇનસો પિવરત’ અથવરા ‘ભદમભદ’ કપ હતનરા સજરકનગમ નરામ શગમ છન ?
ગગજરરાતત સરાહહિત્ય સભરાનત સ્થરાપિનરા કસોણન કરત હિતત ?
રણહજતરરામ વરાવરાભરાઇ મહિનતરાએ
(ઇ.સ.1904 મરામ)
ગગજરરાત હવદમ યરાસભરા નરામ ન ઓળખરાતત સરાહહિહત્યક સમસ્થરા કયરા નરામ ન શર થઇ હિતત ?
ગગજરરાત વનરારકયગલર સસોસરાયટત
ગગજરરાત હવદમ યરાસભરા દરારરા કયગમ મરાહસક (સરામહયક) પ્રગટ થરાય છન ?
બગદમહધપ્રકરાશ
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‘હિરા,પિસ્તરાવસો હવપિગલ ઝરણગમ સ્વગરથત ઉતયગરમ છન’ અથવરા ‘જ્યરામ જ્યરામ નજર મરારત ઠરન,યરાદત ભરત સગરહસમહિજ ગસોહહિલ ‘કલરાપિત’
ત્યરામ આપિનત’ અથવરા સગૌમદયસોર વડન ફત દનતરામ નરા સગદમ રતરા મળન, સગૌમદયસોર પિરામતરામ પિહિનલરામ સગૌમદયર બમવ મગ
પિડન’ આ કરાવ્યપિમહકતનરા સજરક કસોણ છન ?
સગૌ પ્રથમ ગગજરરાતનસો ઇહતહિરાસ લખનરાર લનખક(ઇહતહિરાસકરાર) નગમ નરામ શગમ છન ?
પ્રરાણલરાલ એદલજ ડસોસરા
ગગજરરાતત સરાહહિત્યનરા સવરપ્રથમ મગહદત પિગસ્તકનગમ નરામ શગમ છન ?
હવદમ યરાસમગ્રહિ પિસોથત
ગગજરરાતત સરાહહિત્યકરાર લરાભશમકર ઠરાકરનગમ ઉપિનરામ કયગમ છન ?
પિગનવરસ ગ
‘જનમટતપિ’ અથવરા ‘લસોહિતનત સગરાઇ’ કપ હતનરા સજરકનગમ નરામ શગમ છન ?
‘કરાન્ત’ કયરા સજરકનગમ ઉપિનરામ છન ?

ઇશ્વર પિટન લતકર

ન રાલરાલ મરાણક
ન લરાલ મગનશતનગમ ઉપિનરામ (તખલ્લગસ) શગમ છન ?
કનય
‘સરાત પિગલરામ આકરાશમરામ’ નવલકથરા કસોણન લખત છન ?

ઘનશ્યરામ

‘ઝનર તસો પિતધરામ છન જાણત જાણત’ અથવરા ‘સસોકનટતસ’ એ નવલકથરાનરા લનખક કસોણ છન ?
‘દશરક’ કયરા ગગજરરાતત લનખકનગમ ઉપિનરામ છન ?

મનગભરાઇ પિમચસોળત ‘દશરક’

ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ સગૌપ્રથમ સસોનટન કયરા કહવએ લખ્યરામ હિતરામ ?
ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ સગૌપ્રથમ ખડમ કરાવ્યનરા સજરક કસોણ છન ?

બળવમતરરાય કલ્યરાણરરાય ઠરાકસોર

મહણશમકર રત્નજ ભટ
કગ ન્દહનકરા કરાપિડતયરા
મનગભરાઇ પિમચસોળત
મહણશમકર રત્નજ ભટ ‘કરાન્ત’
રમણલરાલ વ. દનસરાઇ

‘ભરારનલસો અહગન’ નવલકથરાનરા લનખક કસોણ છન ?

ન રાણત
‘મરાણસરાઇનરાદતવરા’ અથવરા ‘વહન વશરાળ’ અથવરા ‘સગૌરરાષનત રસધરાર’ સરાહહિત્યકપ હતનરા સજરક ઝવરન ચમદ મઘ
કસોણ છન ?
‘ઉશનસમ’ તખલ્લગસ કયરા કહવનગમ છન ?
નટવરલરાલ પિમડમયરા
ગગજરરાતત ભરાષરાનગમ સગૌપ્રથમ સરામહયક કયગમ મનરાય છન ?
દરામહડયસો
‘સસ્તગ સરાહહિત્ય’ નરા સ્થરાપિક કસોણ હિતરા ?

હભક્ષગ અખડમ આનમદ

ગગજરરાતત સરાહહિત્યનરા ‘હિરાસ્યસમરાટ’ તરતકન કસોણ પ્રખ્યરાત છન ?

જ્યસોતતન્દ હિ. દવ ન

ગગજરરાતત ભરાષરાનરા પ્રથમ કસોશકરાર કસોણ હ્તરા ?

કહવ નમરદ

કયરા ગગજરરાતત સરાહહિત્યકરાર ‘સવરાઇ ગગજરરાતત’ તરતકન જાણતતરા હિતરા ?
કરાકરાસરાહિનબ કરાલનલકરનન ‘સવરાઇગગજરરાતત’ નગમ હબરુદ કસોણન આપ્યગમ હિતગમ ?

કરાકરા સરાહિનબ કરાલનલકર

‘ધધમકનતગ’ કયરા જાણતતરા સરાહહિત્યકરારનગમ ઉપિનરામ છન ?
કહવ ઉમરાશમકર જસોશતનગમ ઉપિનરામ કયગમ છન ?

ગગૌરતશમકર જસોશત

‘વસગધરા’ અથવરા ‘કરાવ્યમમગલરા’ સરાહહિત્યકપ હત કસોણન લખત છન ?
‘અસત્યસો મરામહિનથત પ્રભગ પિરમ સત્યન તગમ લઇ જા’ આ જાણતતરા પ્રરાથરનરાગતતનરા રચહયતરા કસોણ છન ?

હત્રિભગવનદરાસ લગહિરાર ‘સગન્દરમમ’

‘કપ ષ્ણનગમ જવન સમગતત’ એ પિગસ્તકનરા લનખક કસોણ છન ?
કરાકરાસરાહિનબ કરાલનલકરનગમ ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ કયરા ક્ષનત્રિન હવહશષ પ્રદરાન છન ?

ગગણવમત શરાહિ

‘જનનતનત જસોડ સખત નહિતમ જડન રન લસોલ’ એ પ્રહસદ કરાવ્યપિમહકત કસોણન લખત છન ?
ગગજરરાતત ભરાષરાનસો ‘સરાથર જસોડણતકસોશ’ કઇ સમસ્થરાએ પ્રકરાહશત કયસોર છન ?

બસોટરાદકર

મહિરાત્મરા ગરામધતજએ
વરાસગહક
કહવ ન્હિરાનરાલરાલ
હનબમધ ક્ષનત્રિન
ગગજરરાત હવદમ યરાપિતઠ

‘જય જય ગરવત ગગજરરાત’ એ જાણતતરા ગતતનરા રચહયતરા કસોણ છન ?
નમરદ
ન ન રન કહિતએ જન પિતડ પિરરાઇ જાણન રન’- આ જાણતતરા ભજનનરા રચહયતરા કસોણ નરહસમહિ મહિનતરા
‘ વષ્ન ણવજન તસો તન
છન ?
ન રાણતનત
‘ખબર છન એટલત કન મસોતનત હિરાકલ પિડત છન’’- આ પિમહકત કયરા કહવનત છન ?
ઝવરન ચમદ મઘ
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પિનરાલરાલ પિટનલનત કઇ નવલકથરાનન જરાનપિતઠ એવસોડર મળનલ છન ?
‘મળનલરા જવ’ એ પ્રહસદ નવલકથરાનરા લનખક કસોણ છન ?

મરાનવતનત ભવરાઇ નવલકથરાનન
પિનરાલરાલ પિટનલ

‘વડલસો’ કપ હતનરા સજરક કસોણ છન ?

કપ ષ્ણલરાલ શતધરરાણત

‘દહરયરાલરાલ’ નવલકથરાનરા સજરકનગમ નરામ શગમ છન ?
ઉમરાશમકર જસોશતનન તમન નત કઇ કપ હત મરાટન જરામનપિતઠ એવસોડર મળનલ છન ?

ગગણવમતરરાય આચરાયર
હનશતથ

ન રા અથવરા રમણલરાલ સસોનતએ ગગજરરાતત સરાહહિત્યનરા કયરા બરાળસરાહહિત્ય ક્ષનત્રિન
જવરરામ જસોશત અથવરા હગજગ ભરાઇ બધક
ક્ષનત્રિમરામ નસોધ
મ પિરાત્રિ પ્રદરાન કયગરમ છન ?
ન ગગજરરાતત સરાહહિત્યનરા કયરા ક્ષનત્રિમરામ સગૌથત મસોટમગ પ્રદરાન કયગરમ છન ?
જ્યસોતતન્દ દવએ
હિરાસ્યલનખસોનરા ક્ષનત્રિન
‘ઠસોઠ હનશરાળતયસો’ એ કયરા હિરાસ્યલનખકનગમ ઉપિનરામ છન ?
બકગ લ હત્રિપિરાઠત
‘જયહભખ્ખગ’ કસોન મગ ઉપિનરામ છન ?
બરાલરાભરાઇ દનસરાઇ
‘કરાળગ’ અનન ‘રરાજગ ’ કઇ ગગજરરાતત નવલકથરાનરામ હચરમજવ પિરાત્રિસો છન ?

મરાનવતનત ભવરાઇ

‘પ્રનમભહકત’ ઉપિનરામ કયરા કહવનગમ છન ?

કહવ ન્હિરાનરાલરાલ

મ ’ અનન ‘મ પણરાલવતત’ એ કઇ ગગજરરાતત નવલકથરાનરામ હચરમજવ પિરાત્રિસો છન ?
‘મગજ

પિ પહથવતવલ્લભ નવલકથરાનરામ

‘અમ પતરા’ અથવરા ‘તમસરા’ એ કસોનત જાણતતત કપ હતઓ છન ?
‘રનવન્યગ સ્ટનમ્પિ’ પિગસ્તકનરા લનખક કસોણ છન ?

રઘગવતર ચગૌધરત

રમણભરાઇ હનલકમઠનગમ તખલ્લગસ (ઉપિનરામ) કયગમ છન ?
ગગજરરાતત ભરાષરાનત સગૌ પ્રથમ વરાતરાર કઇ છન ?

મકરમદ

અરદનશર ખબરદરાર સરાહહિત્ય ક્ષનત્રિન કયરા ઉપિનરામથત જાણતતરા છન ?
‘છ અક્ષરનગમ નરામ’ સરાહહિહત્યક કપ હતનરા સજરક કસોણ છન ?

અદલ

‘સસોનરાનસો હકલ્લસો’ એ ગગજરરાતત કપ હત કસોણન લખત છન ?

સગકન્યરા ઝવરન ત

‘આમગહળયરાત’ અથવરા ‘મરારત પિરણતન ર’ કપ હતનરા સજરક કસોણ છન ?
‘મરારનપિણ એક ઘર હિસોય’ એ કપ હત કઇ લનહખકરાનત છન ?

ન મક
ન વરાન
જસોસફ

પ્રહસદ મહિરાનવલ (નવલકથરા) ‘સરસ્વતતચન્દ’ નરા લનખક કસોણ છન ?

ગસોવધરનરરામ મરા.હત્રિપિરાઠત

અમ પતરા હપ્રતમ
ગસોવરાલણ (લનખક-ચમપિકલરાલ મહિનતરા ‘મલયરાનલ’)
ન પિરારનખ
રમશ

વષરાર અડરાલજા

ધતરરા ભગતન રચલન રામ પિદસો કયરા નરામ ન જાણતતરામ છન ? અથવરા ધતરરા ભગતનરામ પિદસો કયરા રરાગમરામ ‘કરાફત’ તરતકન જાણતતરા છન
‘કરાફત’ રરાગમરામ ગવરાતરામ
ગવરાતરા હિતરા ?
ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ ‘ગરબત’ સરાહહિત્યસ્વરપિ ક્ષનત્રિન કસોન મગ હવશનષ પ્રદરાન છન ?
દયરારરામ
કહવ કરાન્તનરા એક મરાત્રિ જાણતતરા કરાવ્યસમગ્રહિનગમ નરામ શગમ છન ?
પિધવરારલરાપિ
ગગજરરાતત સરાહહિત્યમરામ ‘ખડમ કરાવ્યનરા જનક’ તરતકન કસોણ પ્રહસદ છન ? અથવરા ‘મહિરાભરારત’
ખડમ કરાવ્યનરા સજરકનગમ નરામ શગમ છન ?
‘ભણકરાર ભરાગ 1-2’ એ કયરા કહવનસો કરાવ્યસમગ્રહિ છન ?
સરાહહિત્ય ક્ષનત્રિન બળવમતરરાય ક. ઠરાકસોર કયરા તખલ્લગસથત જાણતતરા છન ?

મણતશમકર રત્નજ ભટ ‘કરાન્ત’
બળવમતરરાય ક. ઠરાકસોર
સહિન ન નત

મ સોત્રિત’ કરાવ્યસમગ્રહિસો કસોણન લખ્યરામ ઉમરાશમકર જનઠરાલરાલ જસોશત ‘ વરાસગહક’
ન સો’ વરાતરાર સમગ્રહિ અથવરા ‘હવશ્વશરાહન્ત, હનશતથ, ગગ
‘શરાવણત મળ
છન ?
‘ઇશરારદ’ ઉપિનરામ કયરા સરાહહિત્યકરારનગમ છન ?
હચનગભરાઇ ચમદગલરાલ મસોદત
‘જળમરામ હિવ ન જડતગમ નથત,તટનન તપિરાસત એ’ – આ કરાવ્યપિમહકતઓ કયરા સરાહહિત્યકરારનત છન ? હચનગભરાઇ મસોદત ‘ઇશરારદ’
અથવરા ‘જળમરામ હિવ ન જડતગમ નથત,તટનન તપિરાસત એ’- એ પ્રહસદ ગઝલ કસોણન લખત છન ?
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પ્રહસદ નવહલકરા (વરાતરાર) ‘જક્ષણત’ નરા લનખક કસોણ છન ?

રરામનરારયણ હવ. પિરાઠક ‘દમ હવરનફ’

રરામનરારયણ હવ. પિરાઠકન ‘કરાવ્યસો’ કયરા ઉપિનરામથત લખ્યરામ છન ?
રરામનરારયણ હવ. પિરાઠકન ‘હનબમધસો’ કયરા ઉપિનરામથત લખ્યરામ છન ?

‘શનષ’ ઉપિનરામથત

રરામનરારયણ હવ. પિરાઠકન ‘વરાતરારઓ’ કયરા ઉપિનરામથત લખત છન ?

‘દમ હધરનફ’ ઉપિનરામથત

‘દરાદરા કનસરતહસમઘ’ અનન પ્રપિગૌત્રિત ‘કસોશરા’ કઇ નવહલકરાનરામ હચરમજવ પિરાત્રિસો છન ?
‘હગલસો’ કઇ નવહલકરા(વરાતરાર) નગમ પ્રહસદ પિરાત્રિ છન ?

ચક્ષગ:શવરા (ચમદકરાન્ત બક્ષત)
છકડસો (જયમતત ગસોહિનલ)

મ હિનરા લનખક કસોણ છન ?
‘મરાય હડયર જયગ’ એ કસોન મગ ઉપિનરામ છન ? અથવરા ‘જવ’ વરાતરારસગ્ર
‘દરામહડયસો’ નરામનગમ પિરાહક્ષક કસોણન શર કયગરમ હિતગમ ?

જયમતત ગસોહિનલ
નમરદન

‘અવળવરાહણયરા’ અથવરા ‘ગગપ્તરા’ ઉપિનરામ કસોન મગ છન ?

ન મગ
જ્યસોતતન્દ દવન

‘રમગતરમગ’ અથવરા ‘મરારતનસોમધપિસોથત’ અથવરા ‘હિરાસ્યતરમગ’ એ હિરાસ્યલનખસોનરા લનખક કસોણ છન ?

જ્યસોતતન્દ દવ ન

‘સ્વરન હવહિરારત’ ઉપિનરામથત

‘હહિમરાલયનસો પ્રવરાસ’ અથવરા ‘રખડવરાનસો આનમદ’ અથવરા ‘જવનનસો આનમદ’ અથવરા કરાકરા કરાલનલકર
‘ઓતરરાતત હદવરાલસો’ પિગસ્તકનરા લનખક (સજરક) કસોણ છન ?
મ હિ અથવરા ‘સરાતમત ઋતગ’ કરાવ્યસમગ્રહિનરા સજરક કસોણ છન ?
મહણલરાલ હિ. પિટનલ
‘રરાતવરાસસો’ વરાતરારસગ્ર

ન રાર કરનલ છન.તમન છતરામ કસોઇ ક્ષહત રહિત ગઇ હિસોય તસો મરારુમ ધ્યરાન અવશ્ય દસોરશસો. જનથત તન
ન ન સગધરારત શકરાય.આ
નસોધ
મ - આ પ્રશસોત્તર ખધબજ ચતવટ રરાખત તય
ન રાર કરનલ છન.આ હવશન આપિનરા અહભપ્રરાયસો અનન સધચનસો
પ્રશસોત્તર હવહવધ સ્પિધરારત્મક પિરતક્ષરાઓ આપિનરાર પિરતક્ષરાથતરઓનન ખધબ જ ઉપિયસોગત થરાય તન હિનતગથત તય
અવશ્ય લખત મસોકલશસો.બ્લસોગ પિર સમદનશરા ફસોમર આપિલન છન.જનમરામ આપિનગમ નરામ, આપિનગમ ઇમલન આઇડત અનન સમદનશરામરામ આપિનસો અહભપ્રરાય અથવરા સધચન લખત
મસોકલશસો.આભરાર.આપિનસો શગભચ્ન છક: –હિહર પિટનલ
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