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C.N. ARTS & B.D. COMMERCE COLLEGE, KADI (N.G.) 

B.A.SEM -1    GUJARATI  : E.O 105 (PEPAR -7) 

M.C.Q. 

Dr. Ganpat   Sodhaparmar 

   (૧) ચદં્રકાન્ત શેઠનો જન્મ ક્ા ંથયો હતો ? જવાબ :   (A) કાલોલ  

       (A) કાલોલ  (B) હાલોલ  (C)  ગોધરા  (D) ઠાસરા  

  (૨) આપણા અભ્યાસક્રમમા ંનનયત કૃનતન  ંનામ શ  ંછે ?  જવાબ : (B) ચહરેા ભીતર ચહરેા  

            (A) ધળૂમાનંી પગલીઓ (B) ચહરેા ભીતર ચહરેા (C) પવન રૂપેરી   (D) કાવ્ય પ્રત્યક્ષ  
 (૩) અભ્યાસક્રમમા ંક લ કેટલા ચરરત્રનનબધં અભ્યાસક્રમમા ંછે ? જવાબ :  (C) ૧૦  

       (A) ૮   (B)  ૯ (C)  ૧૦   (D) ૧૨  

 (૪) મહાસ ખભાઈ મેરાઈનો વ્યવસાય શ  ંછે ?   જવાબ :  (D) દરજીકામ  

        (A)  કલરકામ      (B) મોચીકામ      (C) વણાટકામ    (D) દરજીકામ  

(૫) ચદં્રકાન્ત શેઠન  ંતખ્ખલ સ આમાથંી કય  ંછે ? જવાબ : (B) નદં સામવેદી 

       (A) ઘનશ્યામ   (B) નદં સામવદેી   (C)  નપયાસી   (D) કલાપી  

(૬) ચદં્રકાન્ત શેઠનો જન્મ ક્ા ંકઈ સાલમા ંથયો હતો ? જવાબ : (A) ૧૯૩૮ 

       (A) ૧૯૩૮   (B) ૧૯૪૦   (C)  ૧૯૩૫  (D) ૧૯૩૦   

(૭) ચદં્રકાન્ત શેઠન  ંવતન કય  ંછે ? જવાબ : (D) ઠાસરા  

       (A) કાલોલ  (B) હાલોલ  (C)  ગોધરા  (D) ઠાસરા  

(૮) ચદં્રકાન્ત શેઠના પત્નીન  ંનામ શ  ંછે ? જવાબ : (C) મ રદ્રકાબેન 

      (A) વદંનાબેન   (B) રશ્મીતાબેન   (C)  મ રદ્રકાબેન  (D) પારૂબેન   

(૯) ચદં્રકાન્ત શેઠના ં માતાન  ંનામ શ  ંછે ?  જવાબ : (C) સરસ્વતીબેન  

       (A) મધ બેન   (B) જયશ્રીબેન   (C)  સરસ્વતીબેન   (D) ભગવતીબેન   

(૧૦) ચદં્રકાન્ત શેઠને  ‘ક મારચદં્રક’ ક્ા સ્વરૂપની કૃનત માટે મળ્યો હતો ?  જવાબ : (B) કનવતા 

       (A) આત્મકથા  (B) કનવતા   (C)  નનબધં   (D) નવલકથા   

   (૧૧) ચદં્રકાન્ત શેઠને કઈ કૃનત માટે ‘સારહત્ય અકાદમી’ રદલ્હીનો નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો હતો ?   

          જવાબ : (A) ધળૂમાનંી પગલીઓ    

       (A) ધળૂમાનંી પગલીઓ   (B)  આથમતા ંઅજવાળા ં (C)  અથાડન્તર   (D) વનનો આનદં   

 (૧૨) ચદં્રકાન્ત શેઠને ગ જરાત સરકારની સારહત્ય અકાદમીનો પ્રથમ નબંરનો એવોર્ડ કઈ કૃનતને મળ્યો હતો ?   
       જવાબ : (B) પવન રૂપેરી   

(A) ચાદંલલયાની ગાર્ી  (B) પવન રૂપેરી  (C)  વહતેા ંઝરણા ં  (D) અથાડન્તર   
 (૧૩) ચદં્રકાન્ત શેઠે આમાથંી ક્ા દેશનો પ્રવાસ કયો નથી  ? જવાબ : (D) જમડની  

(A) ફ્રાન્સ   (B) ઇંગ્લેન્ર્   (C)  અમેરરકા   (D) જમડની    

(૧૪) ચદં્રકાન્ત શેઠ છેલ્લે કઈ સસં્થામાથંી વયનનવતૃ થયા  ? જવાબ : (B) ગ જરાત નવદ્યાપીઠ  

       (A) ગ જરાત સારહત્ય પરરષદ   (B) ગ જરાત નવદ્યાપીઠ   (C)  ગ જરાત ય નનવનસિટી   (D) ગ જરાત કોલેજ   

(૧૫) ચદં્રકાન્ત શેઠ કઈ સાલમા ંવયનનવતૃ થયા ?  જવાબ : (A) ૧૯૯૮  

       (A) ૧૯૯૮   (B) ૧૯૯૫  (C)  ૧૯૯૨   (D) ૧૯૯૦   

(૧૬) ચદં્રકાન્ત શેઠનો નવવેચન ્થં નીચેનામાથંી કયો છે  ? જવાબ : (D) અથાડન્તર 
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(A) ભીની હવા ભીના શ્વાસ    (B) અખરં્ દીવો   (C)   સ્વપ્ન નપિંજર   (D) અથાડન્તર  

(૧૭)  ‘ચહરેા ભીતર ચહરેા’ ક્ા સ્વરૂપની કૃનત છે  ? જવાબ : (D) ચરરત્ર નનબધં  

(A) ટૂંકીવાતાડ    (B) આત્મકથા   (C)  નવલકથા   (D) ચરરત્ર નનબધં   

(૧૮)  ‘ચહરેા ભીતર ચહરેા’ કૃનત પ્રથમવાર કઈ સાલમા ંપ્રગટ થઇ હતી ? જવાબ : (C) ૧૯૯૮  

       (A) ૧૯૯૨   (B) ૧૯૯૫  (C)  ૧૯૯૮    (D) ૧૯૯૦   

(૧૯)  ‘ચહરેા ભીતર ચહરેા’ કૃનતમા ંક લ કેટલા ચરરત્ર નનબધંો સમાવાયા છે  ? જવાબ : (B) ૨૦ 

       (A) ૧૮    (B) ૨૦   (C)  ૨૨    (D) ૧૬    

(૨૦)  ‘ચહરેા ભીતર ચહરેા’ કૃનતના પ્રથમ ચરરત્રનનબધંન  ંનામ શ  ંછે ? જવાબ : (D) નાનથયાભાઈ ટપાલી  

       (A)  બબલદાસ   (B) વસ ધા   (C)  મગન રસોઈઓ    (D) નાનથયાભાઈ ટપાલી    

(૨૧)  નીચેનામાથંી ચદં્રકાન્ત શેઠનો નવવેચન્થં  કયો છે  ? જવાબ - (C) કાવ્યપ્રત્યક્ષ      

       (A) સ્વપ્નનપિંજર   (B) ગગન ખોલતી બારી   (C)  કાવ્યપ્રત્યક્ષ    (D) અખરં્ દીવો    

(૨૨)  ‘ચહરેા ભીતર ચહરેા’ કૃનતમા ંબાળકને કેન્દ્રમા ંરાખીને લખાયેલ નનબધં કયો છે ? જવાબ - (A) ટીનનયાભાઈ      

       (A) ટીનનયાભાઈ    (B) પશો પબ્લલક    (C)  શકંરલાલ ‘સ્ટ રર્યો’    (D) બબલદાસ    

(૨૩)  બબલદાસ ક્ા ંકામ કરતા હતા ?  જવાબ -(B) પેઢીમા ં    

       (A) નમલમા ં  (B) પેઢીમા ં  (C)  પોસ્ટ ઓરિસમા ં (D) હોટલમા ં   

(૨૪)  ‘મગંલા’મા ંમગંલાના પનતન  ંનામ શ  ંછે ?  જવાબ - (D) પ્રવીણ     

       (A) ભરત   (B) સોમો   (C)  કાનંત    (D) પ્રવીણ    
(૨૫)  બચ નમયાનંી બેન્ર્કંપનીન  ંનામ શ  ંહત   ં? જવાબ - (C)  હસીના      

       (A)  રાની   (B) તાજ   (C)  હસીના    (D)  ન્ય  ભારત    

(૨૬)  ચદં્રકાન્ત શેઠ કૃત ‘પર્ઘાની પેલે પાર’ ક્ા સ્વરૂપની કૃનત છે ? જવાબ – (D) કનવતા     

       (A) એકાકંી   (B) નનબધં   (C)  નવલકથા    (D) કનવતા    

(૨૭)  ચદં્રકાન્ત શેઠ કૃત ‘ગ ણ અને ગરરમા’ ક્ા સ્વરૂપની કૃનત છે ? જવાબ -  (A)   નનબધં      

            (A)   નનબધં    (B) સપંાદન   (C)  નવવેચન    (D) કનવતા    

(૨૮)  નીચેનામાથંી ચદં્રકાન્ત શેઠ કૃત એકાકંી સ ં્ હ કયો છે ?  જવાબ - (C)  સ્વપ્ન નપિંજર      

       (A)  પર્ઘાની પેલે પાર    (B) હતે અને હળવાશ   (C)  સ્વપ્ન નપિંજર    (D)  વહાલ અને નવનોદ   

(૨૯)  નીચેનામાથંી કય  ચદં્રકાન્ત શેઠ કૃત બાળસારહત્યન  ંસ્વરૂપ છે ? જવાબ -  (D) ઘોર્ે ચઢીને આવ  ંછં  

       (A) ધળૂમાનંી પગલીઓ   (B) નદં સામવદેી   (C)  જળ વાદળ અને વીજ    (D) ઘોર્ે ચઢીને આવ  ંછં  

(૩૦)  પગમા ંબાપાના કપર્ાના બ ટ, જેના કાણામંાથંી ઘઉંવણાડ પગના આંગળા ંદેખા દે’  – આ ક્ા પાત્રન  ંવણડન છે ? 

          જવાબ -  (A)  મહાસ ખ મેરાઈ       

 (A)  મહાસ ખ મેરાઈ     (B) બબલદાસ   (C)  બચ ભાઈ બેન્ર્વાળા    (D) શકંરલાલ ‘સ્ટ રર્યો’    

(૩૧)  અલણયાળી ચમકતી આંખો, રનસકતાની ચાર્ી ખાતા પાતળા હોઠ...’ આ કોન  ંવણડન છે ? જવાબ -(C) રૂપી ખવાસણ     

       (A)  કેસર    (B) ગોપાલ   (C)  રૂપી ખવાસણ   (D) રૂર્કી    

 (૩૨) ‘માટીના ંમનેખ’ કૃનત કોનો ચરરત્રનનબધં સ ં્ હ છે  ?  જવાબ -(A) મલણલાલ હ. પટેલ    

(A) મલણલાલ હ. પટેલ  (B) સ રેશ જોશી   (C) ઉમાશકંર જોશી (D) યજે્ઞશ જોશી      

(૩૩) ‘સહરાની ભવ્યતા’ કૃનત કોનો ચરરત્રનનબધં સ ં્ હ છે  ? જવાબ - (B) રઘ વીર ચૌધરી          

(A) યજે્ઞશ દવે    (B) રઘ વીર ચૌધરી    (C) ચદં્રકાન્ત શેઠ   (D) ઉમાશકંર જોશી      
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(૩૪) ‘વ્યથાના ંવીતક’ કૃનત કોનો ચરરત્રનનબધં સ ં્ હ છે  ? જવાબ - (D)  જોસેિ મેકવાન     

              (A)  નવનોદ ભટ્ટ    (B) રદગીશ મહતેા    (C) કાકાસાહબે કાલેલકર  (D)  જોસેિ મેકવાન    

(૩૫) ‘નવનોદની નજરે’ ક્ા નનબધંકારનો નનબધંસં્ હ છે ? જવાબ -  (C) નવનોદ ભટ્ટ       

              (A) બક લ નત્રપાઠી  (B) જ્યોન્તીન્દ્ર દવે     (C) નવનોદ ભટ્ટ     (D)  અશોક દવે     

(૩૬) ‘ગામ આખાના હૃદયમા ંનશયાળાની સવારના હ િંાળા તર્કાની જેમ એ િેલાઈ ગયેલા....’ આ ક્ા ંપાત્રન  ંવણડન છે ? 

       જવાબ -  (A)  બચ નમયા ં     
              (A)  બચ નમયા ં   (B) બબલદાસ    (C) શકંરલાલ ‘સ્ટ રર્યો’     (D) મહાસ ખ મેરાઈ      

(૩૭) નવન ભાઈ નવલાયતીને છોકરા ંશ  ંકહીને લખજવતા ં હતા ં  ?  જવાબ-  (C) દેશી બ ઢીયો          

              (A)  નવન  માકંર્ો    (B) ગોટલી    (C) દેશી બ ઢીયો   (D) ગામપાર્ો      

(૩૮) ‘આ મારા દીકરાના લગ્નનો અન ભવ હમેતંના લગન વખતે કામ આવશે ને, શેઠજી !’ – આ નવધાન કોણ બોલે છે  ? 

           જવાબ -(B)  બબલદાસ     

              (A) મહાસ ખ મેરાઈ (B)  બબલદાસ   (C)  શકંર નમસ્ત્રી    (D)  શકંરલાલ ‘સ્ટ રર્યો’    

(૩૯) બેન્ર્ કંપની ચાલ  ન હોય ત્યારે બચ નમયા ંશ  ંકામ કરે છે ?  જવાબ - (A)  બીર્ીયો વાળવાન  ં   

              (A)  બીર્ીયો વાળવાન  ં (B) ચાની લારી  (C) શાક વેચવાન  ં   (D) રમકર્ા ંવેચવાન  ં    

(૪૦) શકંર નમસ્ત્રીની પત્ની સનવતાને લઈને કોણ ભાગી જાય છે  ? જવાબ - (C) હ સેન    

              (A)  અય બ     (B) નસીર    (C) હ સેન  (D) મ સ્ત  િા      

(૪૧) ‘મગંલા’ ચરરત્રનનબધંની મગંલાને ઘરના શ  ંકહીને બોલાવે છે ? જવાબ -(A)  મગંી    
              (A)  મગંી  (B) પીન્કી   (C) ઢબી   (D) પોટી  

(૪૨) મગંલાના પ ત્રન  ંનામ શ  ંછે ?   જવાબ- (D) રૂપેશ  

       (A)  મન   (B) નપય ષ     (C) કમલેશ   (D) રૂપેશ  

(૪૩) નવન ભાઈ નવલાયતી મેટ્રીકમા ંઅં્ેજીમા ંકેટલીવાર નાપાસ થયેલા ? જવાબ -(D) પાચં વાર    

      (A)  બે વાર  (B) ત્રણવાર  (C) ચાર વાર    (D) પાચં વાર   
  

ર્ૉ. ગણપત સોઢા 

સસી.એન. આટડસ એન્ર્ બી.ર્ી. કોમસડ કોલેજ, કર્ી (ઉ. ગ .) 
      
  

 

 

 


