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પ્રશ્નોનો અને તેનાાં જવાબ        

૧. ગુજરાતી સાહિત્યમાાં  પ્રથમ હનબાંધકારના લેખકનુાં નામ જણાવો.  - નમમદ   

૨. હવશ્વ સાહિત્યમાાં પ્રથમ હનબાંધકારના લેખકનુાં નામ જણાવો.  -  મોન્ટેઇન 

૩.હનબધાંમાાં પોતાની જાતને ચીતરવાની િોય છે એવુાં કયા હનબાંધકાર ેકહ્યુ છે ?  -  મોન્ટેઇન 

૪. ‘હનબાંધ લખવા જવેી તેવી વાત નથી’ - આ વાકય કોણ કિે છે? – નમમદ  

૫. દલપતરામના શે્રષ્ઠ હનબાંધનુાં નામ જણાવો.- ‘ભૂતહનબાંધ’  

૬. ‘દહિણાયન’ પ્રવાસ હનબાંધના લેખકનુાં નામ જણાવો. – સુન્દરમ  

૭. ઉમાશાંકર જોશી અને સુન્દરમ કયા યુગના હનબાંધકારો છે? -  ગાાંધીયુગના                                          .૮.

 ‘દૂરના એ સૂર’ હનબાંધસાંગ્રિના લેખકનુાં નામ જણાવો.  -  હદગીશ મિેતા 

૯.હનબાંધના કયા બે પ્રકારો સવમસ્વીકૃત છે? -   લહલત અને લહલતેતર   

૧૦. હનબાંધ અને ઉહમમકાવ્ય એ કેવા પ્રકારનુાં સજમન છે? – આત્મલિી  

૧૧. પ્રવીણ દરજીએ કયા સામાહયકમાાં માનાિમ  સાંપાદક તરીકે કામ કયુમ? – ‘શબ્દસૃહિ’  

૧૨. ‘હનરાવૃત’ લહલત હનબાંધસાંગ્રિના સાંપાદકનુાં નામ જણાવો.  - પ્રવીણ દરજી 

૧૩.     ‘હનરાવતૃ’ સાંગ્રિને કેવા પ્રકારનો હનબાંધસાંગ્રિ ગણાવી શકાય?  -  લહલતહનબાંધસાંગ્રિ  

૧૪.‘હનરાવૃત’ લહલત હનબાંધસાંગ્રિની પ્રથમ આવૃહત કઇ સાલમાાં પ્રકાહશત થઇ? - સપ્ટે.૨૦૦૭ 

૧૫.     તમારા અભ્યાસક્રમ આધાહરત ‘હનરાવૃત’ હનબાંધસગ્રાંિમાાં કેટલા હનબાંધો આપ્યા છે ? - ૨૫ 

૧૬.     ‘હનરાવૃત’ સગ્રાંિનોપિેલો હનબાંધ ક્યો આપ્યો છે? - ઓરડો 

૧૭.     ‘ઓરડો’ લહલત હનબાંધનો પ્રકાર જણાવો.   –સ્થળહવશેષ   

૧૮. ઓરડામાાં ‘મહેજકલ કોટ’ જવેુાં શુાં િતુાં ? -  લાકડાનુાં કબાટ 

૧૯. ‘હડપોટી સાિેબ’ એટલે શુાં?.  -  ડેપ્યટુી સાિેબ  

૨૦. ‘હડપોટી સાિેબ’ કયા પ્રકારનો લહલત હનબાંધ છે?    –વ્યહિહવશેષ  

૨૧. ‘ટેશન’  શબ્દનો સ્પિ ભાવાથમ શો થાય છે? – સ્ટેશન 

૨૨. ‘ટેશન’કયા પ્રકારનોહનબાંધ ગણાવી શકાય છે?  - છે?    – સ્થળહવશેષ  

૨૩. ‘ડગલો’હનબાંધ લેખકે કઇ શૈલીમાાં રચેલો છે? – હિઅથી  

૨૪. ‘ફહળયુાં’ લહલત હનબાંધનો પ્રકાર જણાવો.   – સ્થળહવશેષ  

૨૫. ફહળયામાાં રિેતા ડોકટરનુાં નામ શુાં િતુાં? – મહણકાકા (મહણલાલ)  

૨૬. ‘મિા’ હનબાંધમાાં ‘મિા’  મહિનાને લેખકે કેવો કહ્યો છે? – હવષાદી મહિનો  

૨૭. પાણીના નવા નવા રૂપની ચચામ લેખકે કયા લહલત હનબાંધમાાં કરી છે? -  ‘િા, િુાં  જલ છુાં ’ 

૨૮. લેખકનાાં દાદીનુાં અહસ્થહવસજમન કયાાં થયુાં િતુાં ? -  ચાણોદ 

૨૯     પશવા પાણીવાળાનુાં સાચુાં નામ જણાવો. -   પરુુષોત્તમ 

૩૦ પશવા પાણીવાળાનો મખુ્ય વ્યવસાય શો િતો? -  લોકોના ઘરપેાણી ભરવાનો 

૩૧. પશવો પાણીવાળો લેખકને કયા નામથી બોલાવતો િતો? –બચુભાઇ  

૩૨. ‘શબ્દો...શબ્દો...શબ્દો..’ હનબાંધમાાં લેખકે શબ્દોને કોના જવેા કહ્યા છે? – િેલેનનેા જવેા  

૩૩. ‘સમય’ લહલત હનબાંધમાાં મળૂ શેની વાત કરી છે? – સમયના વ્યૂિની  

૩૪. ‘કૃષ્ણ... કૃષ્ણ... કૃષ્ણ..’કયા પ્રકારનો લહલત હનબાંધ છે?    – વ્યહિહવશષે 

૩૫. હખસકોલીઓને  સજમકે કેવી ચીતરી છે ? - નટખટ  

 

૩૬.    ‘હખસકોલીઓ’ પ્રકરણમાાં લેખકે કેટલી હખસકોલીઓની વાત કરી છે ? - ચાર 

૩૭. ‘બધુાં જ યાદ છે!’ લહલત હનબાંધનો મખુ્ય હવષય શો છે? - વતનપ્રેમ 

૩૮. ‘લીન છુાં  – મારામાાં,તમારામાાં!’ હનબાંધમાાં લેખકે મળૂ શનેી વાત કરી છે? – પોતાનામાાં એકાકાર થવાની 

૩૯. ‘જૂનુાં’ મેજ અન.ે.. હનબાંધમાાં ‘મેજ’ કોણે બનાવી આપ્યુાં િતુાં? – દલસુખકાકાએ  

૪૦. ‘લો,વરસાદ ભેટ આપુાં છુાં !’ હનબાંધમાાં કયો ધ્વહન સ્ફુટ થાય છે? – આાંતર  

૪૧. ‘કોણ છે રાધા, તુાં?’ કયા પ્રકારનો લહલત હનબાંધ છે?    – વ્યહિહવશષે 

૪૨. ‘રસ્તાઓ...રસ્તાઓ... ‘ લહલત હનબાંધનો પ્રકાર જણાવો. - સ્થળહવશેષ 

૪૩. ‘અહો ! વૈભવશાળી કાન !’લલલત લનબધંમાં કેવા કાનનાં વખાણ થયા છે? – મોટા કાનના  

૪૪. લેખકના બા કેટલી વયે વાડાની સાંભાળ રાખતાાં ? -     ૭૫ વષમની  

૪૫.    ‘બાનો વાડો’ લહલત હનબાંધનો પ્રકાર જણાવો. - સ્થળહવશષે 

૪૬.    ‘ચાલો, ઇથાકાની સફર’ે માાં ‘ઇથાકા’એટલે શુાં? -  ઓડેહસયસનુાં વતન  

૪૭.    ‘સગડી પાસ’ે હનબાંધમાાં મુખ્ય હવષય શો છે?  -  શૈશવના સાંસ્મરણો  

૪૮.    ‘હનરાવૃત િણો’ લહલતહનબાંધમાાં લેખકની કઇ વેદનામય યાદોની વાત છે?  - હપતાના મતૃ્યનુી 

૪૯. ‘હનરાવૃત િણો’ લહલતહનબાંધમાાં લેખકની કઇ આદતની વાત આવે છે? – ડાયરી લખવાની  



૫૦. ‘ધરમશાળા’ કેવા પ્રકારનો લહલત હનબાંધ ગણાવી શકાય? – સ્થળ હવષયક  

૫૧.     ગુજરાતી સાહિત્યમાાં લહલત હનબાંધના  પગલાાં કયા લેખકના હનબાંધોમાાં દેખાય છે? -  કાકાસાિેબ કાલેલકર  
 

 
 

 

 

 

 


