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પ્રશ્નોનો અન ેતેનાાં જવાબ            

૧. સધુારકયગુને બીજા કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છે ?  - નમમદયગુ                                     
૨. દલપતરામનો જન્મ કઇ સાલમાાં થયો હતો ? -  ઇ.સ. ૧૮૨૦                   

૩. દલપતરામના જન્મનુાં  સ્થળ જણાવો .-  વઢવાણ (સરેુન્રનગર)  

૪. દલપતરામને અંગ્રજેી સાહહત્યનો પહરચય કોના દ્વ્રારા થયો હતો? – ફાબમસ સાહબે  

૫. કયા ગજુરાતી કવવની કવવતામાાં ઉખાણાાં અને હડલૂાનો સમાવેશ થાય છે.  -  દલપતરામ                                                          
૬. દલપતરામ કૃત ‘વેનચહરત’ કેવા પ્રકારનુાં કાવ્ય છે? – આખ્યાન  
૭. ‘વમથ્યાભિમાન’ નાટકના સર્જકનુાં નામ જણાવો.  -  દલપતરામ  

૮. ‘વમથ્યાભિમાન’ નાટકમાાં ‘રતાાંધણો’ કોણ છે? -   જીવરામિટ્ટ                                                      

૯. ‘વમથ્યાભિમાન’ નાટકનુાં મખુ્ય પાત્ર કોણ છે? -   જીવરામિટ્ટ     

૧૦. દલપતરામને ‘કવીશ્વ્રર’ નુાં ભબરુદ કોણે આપયુાં ? -  હકન્લોક ફાબમસ સાહબે ે 

 ૧૧. અવામચીન ગજુરાતી કવવતાની પહલેી કૃવત કઇ છે?  -  દલપતરામ કૃત- ‘બાપાની પીંપળ’ (ઇ.સ.૧૮૪૫)   

૧૨. ‘ભતૂવનબાંધ’ના લખેકનુાં નામ જણાવો. – દલપતરામ   
૧૩. નમમદ કયાાંના વતની હતા ? – સરુત  
૧૪. નમમદના જન્મની સાલ જણાવો - (ઇ.સ.૧૮૩૩)  
૧૫.   ” સૌ ચલો જીતવા જ ાંગ, બ્યગુલો વાગે, યા હોમ કરીને પડો,ફતેહ છે આગે. –આ પાંક્તત કયા કવવની છે? – નમમદ  
૧૬.   અવામચીન ગજુરાતી સાહહત્યની  પ્રથમ આત્મકથાનુાં નામ જણાવો. – નમમદ કૃત ‘મારી હકીકત’   
૧૭.   નમમદે કય ુસામાવયક પ્રકાવશત કરેલ? -  ‘ડાાંહડયો’  
૧૮. ગજુરાતી કવવતામા પ્રકૃવતને સ્વતાંત્ર વવષય તરીકે સૌ પ્રથમ કયા કવવએ સ્થાન આપયુાં? – નમમદ  
૧૯. ‘મારી હકીકત’આત્મકથાના સર્જકનુાં નામ જણાવો. – નમમદ   
૨૦. નવલરામના જન્મની સાલ જણાવો - (ઇ.સ.૧૮૩૬)  
૨૧. નવલરામે  કય ુસામાવયક ચલાવ્યુાં હત ુાં?  -  ‘ગજુરાત શાળાપત્ર’  
૨૨. ‘િટ્ટનુાં િોપાળુ’  ના રચવયતાનુાં નામ આપો -  નવલરામ 
૨૩. ‘િટ્ટનુાં િોપાળુ’ નાટક કયા નાટયકારની કૃવત ઉપરથી રચાયેલુાં છે? – મોભલયરે  
૨૪. નવલરામનુાં કય ુનાટક મોભલયેરના ‘મોક ડોકટર’નુાં રૂપાાંતર છે? - ‘િટ્ટનુાં િોપાળુ’ 
૨૫. અવામચીન ગજુરાતી સાહહત્યના પ્રથમ વવવેચકનુાં નામ જણાવો. –  નવલરામ  
૨૬. અવામચીન ગજુરાતી સાહહત્યની પ્રથમ નવલકથાનુાં  નામ જણાવો. –  ‘કરણઘલેો’   
૨૭. ‘લભલતાદુ:ખદશમક’ નાટકની મખુ્ય નાવયકાનુાં નામ જણાવો. -  લભલતા 
૨૮. ‘લભલતા દુ:ખદશમક’ નાટક કયા યગુની કૃવત છે ? - સધુારકયગુ   
૨૯. ‘સાસવુહનુી લડાઇ’ કયા પ્રકારની નવલકથા છે ?  - સામાજજક  
૩૦. ‘સાસવુહનુી લડાઇ’ નવલકથાના રચવયતાનુાં નામ જણાવો. -  મહીપતરામ નીલકાંઠ  
૩૧. ગજુરાતમાાં સધુારા પ્રવવૃતના પ્રણેતા કોણ હતા? – દુગામરામ મહતેાજી  
૩૨. ‘ઇગલાાંડની મસુાફરીનુાં વણમન’ એ પ્રવાસવણમનનુાં પસુ્તક કોણે આપયુાં છે? - મહીપતરામ નીલકાંઠ  
૩૩. સાક્ષરયગુને બીજા કયા નામે ઓળખવામાાં આવે છે ? -  ગોવધમનયગુ  
૩૪. ‘સરસ્વતીચાંર’ નવલકથાના લેખકનુાં નામ જણાવો. – ગોવધમનરામ  
૩૫. ‘સરસ્વતીચાંર’- િાગ- ૧ ની સાલ જણાવો -  ઇ.સ.૧૮૮૭  
 



૩૬.    ગોવધમનરામનુાં કય ુદીઘમકાવ્ય પત્નીના મતૃ્યુાં વનવમતે સજામયુાં છે? -  ‘સ્નેહમરુા’  
૩૭. કઇ નવલકથાન ે‘પ્રેમકથાવનવમત્ત’ે સાંસ્કૃવતકથા તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે? -   ‘સરસ્વતીચાંર’  
૩૮. ‘રાઇનો પવમત’ નાટકનાાં લખેકનુાં નામ જણાવો. –  રમણિાઇ નીલકાંઠ       
૩૯. ‘સાાંઇઆ સે સબ કુછ હોતે હૈ, મજુ બાંદે સે કુછ નાહીં, રાઇકો પરબત કરે, પરબત બાગકી માાંહી.’ –આ દુહો કયા 
         નાટકમાાં આવે છે ? - ‘રાઇનો પવમત’ 
૪૦. અવામચીન ગજુરાતી સાહહત્યની પ્રથમ હાસ્યરવસક નવલકથાનુાં  નામ જણાવો. –  ‘િર ાંિર’  
૪૧. રમણભાઇ કૃત ગજુરાતી નાટય સાહિત્યની સીમા ચિન્િરૂપ કૃતત કઇ છે?  - ‘રાઇનો પવમત’ 
૪૨. ‘સરસ્વતીચાંર’- નવલકથાના પ્રથમ ભાગનુું શીર્ષક જણાવો. – ‘બધુ્ધિિનનો કારભાર’   
૪૩. ‘રાઇનો પવમત’ નાટકનાાં કુલ કેટલા અંક છે? – સાત  
૪૪.     નરવસિંહરાવનો પ્રથમ કાવ્યસાંગ્રહનુાં નામ જણાવો. – ‘કુસમુમાળા’  
૪૫.     નરવસિંહરાવના સ્મવૃતભચત્રો કયા પસુ્તકમાાં સાંગ્રહહત થયેલ છે? – ‘સ્મરણમકુુર’  
૪૬.     ‘હ્વદયવીણા’ ના સર્જકનુાં નામ જણાવો. -    નરવસિંહરાવ  
૪૭.      નરવસિંહરાવનો પ્રથમ કાવ્યસાંગ્રહ ‘કુસમુમાળા’ કઇ સાલમાાં પ્રગટ થયો હતો? - ઇ.સ.૧૮૮૭ 
૪૮.      મભણલાલ નભિુાઇના બ ેનાટકોનાાં નામ આપો – ‘કાન્તા’ અન ેનવૃસિંહાવતાર’   
૪૯.  મભણલાલ નભિુાઇના બે સામવયકોનાાં નામ જણાવો. –  ‘વપ્રયવાંદા’ અને ‘સદુશમન’  
૫૦.  ‘કાશ્મીરનો પ્રવાસ’ કૃતતનાું રિતયતાનુું નામ જણાવો. – કલાપી                                                          
૫૧.      કલાપીનુાં મળૂ નામ જણાવો. – સરૂવસિંહજી તત્ખવસિંહજી ગોહહલ  
૫૨.      ‘યવુાનોના કવવ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવ ેછે? – કલાપીને  
૫૩       ‘કાન્તનુાં મળૂ નામ જણાવો. – મભણશાંકર રત્નજી િટ્ટ  
૫૪.       ‘પવૂામલાપ’ કાવ્યસાંગ્રહનુાં મખુ્ય આકષમણ કય ુછે? -  ખાંડકાવ્યો  
૫૫.       કવવ કાન્તના એકમાત્ર  કાવ્યસાંગ્રહનુાં નામ જાણાવો. - ‘પવૂામલાપ’                                           
૫૬.       ડોલનશેલી સાથે ક્યા કવવનુાં નામ જોડાયેલુાં છે ?   -  ન્હાનાલાલ 
૫૭.       ‘જયા-જયાંત’ નાટકનાાં સર્જકનુાં નામ આપો.-   ન્હાનાલાલ 
૫૮.       ગજુરતી સાહહત્યમાાં  સૌ પ્રથમ સૉનેટ  સ્વરૂપની શરૂઆત કરનાર સર્જકનુાં નામ જણાવો.-   બ.ક.ઠાકોર  
૫૯.       બ.ક.ઠાકોર કૃત ‘િણકારા’ સૉનેટની રચનાસાલ જણાવો. - ઇ.સ.૧૮૮૮ 
૬૦.       બ.ક.ઠાકોરનુાં ઉપનામ જણાવો. – ‘સેહની’  
૬૧.       ‘કલાન્ત કવવ’  કાવ્યસાંગ્રહનાાં સર્જકનુાં નામ જાણાવો. – બાલાશાંકર કાંથાહરયા  
૬૨.        ‘રાઇનો પવમત’ નાટકમાાં કનકપરુનાાં રાજાનુાં નામ જણાવો. -  પવમતરાય  
૬૩.        રમણિાઇએ કયા નાટકમાાં સાંસ્કૃત – નાટયપધ્ધવત અન ેઅંગ્રજેીનાટય પધ્ધવતનો સમન્વય કયો છે? –  
              ‘રાઇનો પવમત’ 
૬૪.       ‘કલાપીનો કેકારવ’ પસુ્તકના કવવનુાં નામ જાણાવો. -  કલાપી  
૬૫.        ‘જયા - જયાંત’ નાટકનાાં મખુ્ય બે પાત્રોનાાં નામ જણાવો. – જયા- જયાંત  
 
  

 


