ુ રાતી સાહીત્ય 4
ગજ
102. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ વાહશત્મકાય કોણ છે ?

ંડિત સુખાજી

103. પ્રજ્ઞાચક્ષુ ાંહડત સુખરારજીએ ક્ાાં ક્ષેત્રભાાં ઉત્તભ પ્રદાન કયુું છે ? નનફાંધ
104. સુખરારજીનો જન્ભડ ક્ાયે અને ક્ાાં થમો શતો
?: 8 – 2 – 1880 , રીભરી
105. સુખરારજીની કૃનતઓ જણાલો?:ભારાંુ જીલનવ ૃત, મોગદળશન, દળશન અને ચચિંતન, જૈન ધભશનો
પ્રાણ, લાદભશાણશલ, પ્રભાણભીભાાંવા, જ્ઞાનચફિંદુ, શેતચફિંદુ.
106. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં ગુજયાત વાહશત્મણ વબાની સ્થાના કયનાય દૃષ્ટા
તયીકે કોણ જાણીત ુાં છે ?
રણજજતરામ મહેતા
107. ગુજયાતી વાહશત્મ હયદના સ્લાપ્નમદ્રષ્ટાથ
– યણજજતયાભ ભશેતા
108. યણજજતયાભ ભશેતાના ભાનભાાં ગુજયાતી વાહશત્મભાાં ક્ો ઍલોડશ આલાભાાં આલે છે ?
યણજજતયાભ સ ૂલશણચાંદ્રક
109. યણજજતયાભનો જન્ભા ક્ાયે થમો શતો : 25 – 10 – 1881 ,જન્ભ સ્થધસુ:યત
110. યણજજતયાભની નલનલધ કૃનતઓ જણાલો ?: યણજજતકૃનત વાંગ્રશ, યણજજતયાભના નનફાંધો,
રોકગીત, યણજજતયાભ ગદ્યવાંચમ.
111. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં વલામા ગુજયાતી તયીકે ક્ાાં વાહશત્મકાયને ઓખલાભાાં આલે છે ? –
દત્તાત્રે ય ફાકૃષ્ણ કાેકર ‘કાકાસાહેફ ‘
112. વલાઈ ગુજયાતીનુાં ચફરુદ કોણે આપ્યુાં શત?ુાં –ગાાંધીજી
113. કાકા વાશેફ કારેરકયનો જન્ભ ક્ાયે તથા ક્ાાં થમો શતો? : 1 – 12 – 1885 ,મ ૃત્યુ : 21 – 8 –
1981 ,વતાયા
114. કાકા વાશેફકારેરકયે કઈ કૃનતઓનુાં વર્જન કયુું ?ઓતયાદી દીલારો, જીલનનો આનાંદ,
યખડલાનો આનાંદ, જીલનરીરા, હશભારમનો પ્રલાવ, જીલનબાયતી, પ ૂલશયાંગ, જીલનવાંસ્કૃડનત
,
જીલનચચિંતન, જીલતા તશેલાયો, ગીતા ધભશ, જીલન
પ્રદી, સ્ભતયણમાત્રા.
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115. કાકા વાશેફે મુખ્મત્લે ક્ાાં ક્ષેત્રભાાં પ્રદાન કયુું ? નનફાંધ
116. કાકાવાશેફ ગુજયાતભાાં ક્ાાં કામશયત શતો?- ગુજયાત નલદ્યાીઠ- કરનામક
117. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં રામનારાયણ ાઠક ક્ાાં ઉનાભોથી જાણીતા છે ? સ્વૈ રવવહારી-વનફંધ ,
દ્વિરે પ-વાતાા કાર, શેષ-કાવ્ય,
118. યા.નલ.ાઠકનો જન્ભ ક્ાયે થમો શતો?

જન્ભ :8 – 4 – 1887 મ ૃત્યુવ 21
: – 8 – 1955

જન્ભ સ્થલ : ગાણોર ધોકા)
119. યા.નલ. ાઠકની નલનલધ કૃનતઓ જણાલો?: દ્વિયે પની લાતો, ળેનાાં કાવ્મોન, કાવ્મીની ળક્તત,
વાહશત્મ નલભળશ, કાવ્મા- વાહશત્મનાાં લશે,ણવાહશત્મનરોક
ો
, કાવ્મે હયળીરન, ભનોનલશાય, બ ૃશત નિંગ,
ભધ્મતભ નિંગ
, કુરાાંગાય, ગોનલિંદગભન, કાવ્મલવમુચ્ચ મ.
120. ગુજયાતી વાહશત્મભાાં અનાવતત, અનલચ તયીકે કોણ જાણીત ુાં છે ? – સ્વાચમી
આનંદ
121. સ્લાભી આનાંદનો જન્ભ

ુાં 8 – 9 – 1887 મ ૃત્યુો : 25 – 1 - 1976
અને મ ૃત્યુ ક્ાયે થયુાં શત?:

જન્ભ સ્થભ : નળમાણી
122. સ્લાભી આનાંદની પ્રનવદ્ધ કૃનતઓ કઈ છે ?: ઈશુન ુાં ફચરદાન, ધયતીનુાં લ ૂણ, રોકગીતા, બગલાન
બુદ્ધ, ગાાંધીજીનાાં વાંસ્ભયણો
, ઉત્તયાથની માત્રા, ફચણનાાં ફાય લયવ, યાભામણ, ભશાબાયત અને
વાંત કથા.
123. ગુજયાતી વાહશત્મના સ્વ્સ્વ્પ્નદ્રષ્ટાય તયીકે કોણ જાણીત ુાં છે?– કનૈ યાા મુનશી
ુાં ઘનશ્માભ
124. કનૈમારાર મુનળીએ ક્ાાં ઉનાભથી વાહશત્મનુાં વર્જન કયુું શત?125. કનૈમારાર મુનળીનો જન્ભ અને મ ૃત્યુ ક્ાયે થયુ?ાં જન્ભય :30 – 12 –1887
1971

મ ૃત્યુત 8: – 2 –

126. કનૈમારાર મુનળીનુાં જન્ભઅસ્થ  ક્ુાં છે : બરૂચ
127. ક્ાાં વાહશત્મકાયે બાયતીમ ફાંધાયણની યચનાભાાં ડ્રાફ્ટીંગ કનભહટભાાં એક વભ્મ તયીકે કામશ
કયુું શત?ુાં કનૈમારાર મુનળી
128. ધાંધે- પ્રનવદ્ધ લકીર, કભે યાજનેતા, વાહશત્મકાય અને શૈદયાફાદ યાજ્મને બાયતભાાં જોડલા
ભાટે ના વહિમ લાતાશકાય તયીકે ક્ા વાહશત્મકાયે કામશ કયુું શત?ુાં

- કનૈમારાર મુનળી

129. કનૈમારાર મુનળીની કૃનતઓ જણાલો?: લેયની લસ ૂરાત, કોનો લાાંક , સ્લકપ્નબદ્રષ્ટાટ
, તક્સ્લતી,
ાટણની પ્રભુતા, ગુજયાતનો નાથ, જમ વોભનાથ, કૃષ્ણાનલતાય ખાંડ1 – 8 , રોામુદ્રા, કાકાની ળળી,
ધ્રુલસ્લાયનભની દે લ, ી
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ગુજયાતની અક્સ્ભતા.
130. કાક- ભાંજયી,ના વર્જક તયીકે ક્ાાં વાહશત્મકાય જાણીતા છે ?- કનૈમારાર મુનળી
131. કાક- ભાંજયી કઈ કૃનતના પ્રનવદ્ધ ાત્રો છે ? ગુજયાતનો નાથ
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