પરબ 2006 – વાર્ષિક સ ૂચિ
ઊર્મિલા ઠાકર
વષષ – 48

જાન્યુ.-જૂન 2006

અંક 1-6

વષષ – 1જુલાઈ-ડિસેમ્બર-2006 અંક 1-6
(ગુજરાતી આંકિા અંકનો મડિનો અને અંગ્રેજી આંકિા કૃર્તના પ ૃષ્ઠક્રમાાંક સ ૂિવે છે .)
કૃર્તસ ૂચિ

-

અભ્યાસ

આર્ષર ર્મલર

સુરેશ શુકલ

એક સાિા બાલસાડિત્યકાર
કલા અને સાડિત્ય

6, 48-51
શ્રદ્ધા ર્િવેદી

સુમન શાિ

પરાં પરાનુ ાં સાંકલન – ર્ોિોક પુનર્વિિાર

8, 60-62

6, 42-48
અરુણા જોશી

10, 36-43

પિેલ ુાં સુખ તે માાંદા પિયા

રર્તલાલ બોરીસાગર

3, 46-53

પોટકુાં – એક મમષર્વશ્લેષણ

કે.જે. વાળા સુલભેશ

8, 58-60

ર્સતાાંશ ુ યશશ્ચાંદ્રનાાં નાટકોમાાં કલ્પનો

-

સુરેશ દે સાઈ

અિેવાલ

અસ્મમતાપવષ-9 – અમીરસ સ ૂરશબ્દનો ઝમે મૌનમાાં....
કર્વશ્રી રાજેન્દ્ર શુકલને નરર્સિંિ મિેતા એવોિષ

અજય પાઠક

નીર્તન વિગામા

સાંમકૃતસિ-છ – રાષ્ટ્ષ્િય ભાવાત્મક એકતાનુ ાં રસકેન્દ્ર

-

3, 32-46

અજય પાઠક

5, 74-75
11, 79-80
10, 73

આમવાદ

કર્વતા
અચભધાની પાર ઊભેલી કર્વતા (ચુપિાપ િાલ્યો – ધીરુ પરીખ) યોસેફ મેકવાન

8, 33-34

એક બારી ઊઘિે...
(એક બારી ઊઘિે – િડરકૃષ્ણ પાઠક

સતીન દે સાઈ પરવેઝ

2, 40-41

કલ્પના નદીના કાાંઠે પાંખીકલ્પનો
(હુ ાં જો િોત – જીવનાનાંદ દાસ) રાધેશ્યામ શમાષ 11, 41-44
કર્વતા ન કરવા ર્વશે કર્વતા
(કર્વતા ન કરવા ર્વશે કર્વતા – જયન્ત પાઠક) ર્વનોદ જોશી
ર્નકટ છતાાં દૂ ર (મેશ આંજુ,ાં રામ ! નીન મઝુમદાર)

3, 29-31

ર્વનોદ જોશી 6, 40-41

યોસેફ મેકવાનનુ ાં એક કાવ્ય (રાત યોસેફ મેકવાન) લાભશાંકર ઠાકર
સિજમાાં ઊઘિતો સઘળાનો ર્વમતાર

1, 27-28

(અવકાશની ઝાાંખી – િષષદ ર્િવેદી)

સાંજુ વાળા

7, 38-40

સૌંદયષ અને પ્રેરણા મપશષન ુ ાં કાવ્ય
(છે છે અને નર્ી નર્ી – ર્નરાં જન ભગત)

રમેશ પારે ખ

1, 28-30

િવાની કબરમાાં ગગ
ાં ૂ ળામણ ? (બસ – નીલેશ રાણા) રાધેશ્યામ શમાષ 4, 38-40
-

એકાાંકી

તત્ત્વાાંતર

-

સતીશ વ્યાસ

11, 22-37

કર્વતા
અટકળનો દડરયો

અઝીઝ ટાંકારવી 3, 15

અવસડરયો રર્તલાલ સર્વારા
આ સમય છે ...

8, 20

ઉવીશ વસાવિા 12, 9

આટલીક લગરીક વાત

યોસેફ મેકવાન 3, 16

આવી જવુ ાં અિાનક સાંધ્યા ભટ્ટ

10, 17

આવ્યા ત્યારે ને જાઓ ત્યારે ઉશનસ્ 1, 13
ઉનાળુ બપોર

પ્રદ્યુમ્ન તન્ના

એક કાવ્ય

ઇન્દુ પુવાર

11, 12

એક કાવ્ય

ર્વપાશા,

5, 14

5, 15

એના દરમાાં !

ડદલિર સાંઘવી 5, 14

એમ જ લખુાં છાં

ડકશોર મોદી

5, 12

એવુાં પ ૂછે અંદરર્ી મિેશ દાવિકર 12, 16
એંશીમે

ર્નરાં જન ભગત 7, 11

કરો સિી કાગળ પર...
કિાાં િશે મીતવા

િડરશ્ચન્દ્ર જોશી 9, 14

શૈલેશ ટે વાણી 11, 13

ક્લલક્ ... ડિલીટ્ ... ક્લલક્

ઊર્મિલા ઠાકર 1, 15-19

કુાંજિી

લાલજી કાનપડરયા

ક્ાાં છે ?

નચલન રાવળ 12, 9

4, 13

ગયો વાયરો પિી ઊજમશી પરમાર

11, 11

ગાાંિા વમયા િો... ભાનુપ્રસાદ ર્િવેદી

2, 18

ઘટના એવી

િડરકૃષ્ણ પાઠક 5, 12

િર્નયો મોટ્ટો િોર ણણણ! કરસદાસ લુિાર
િાર કાવ્યો (1. બે કૂતરાની કર્ા, 2. ત ુ ાં શુ ાં કરે ?

10, 16-17

3. સાાંભરણ, 4. બિષ ફલુ)

િન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 5, 10-11

િાર ગઝલ (1. અઠે દ્વારકા, 2. ભ્રમ મિીં રિેતો
નિીં... 3. જીવવાનુાં શા માટે ? 4. કોઈ રોકે)

રાજેશ વ્યાસ ર્મમકીન 2, 19

િાર ગઝલ (1. અંતે, 2. ભ ૂલી જા. 3. પ્િાિર્ી
ગબિીને... 4. પવષતનુાં ખળખળ ર્ઈ જવુ)ાં રાજેશ વ્યાસ ર્મમકીન 11, 10
છે વાર ક્ાાં ?

િષષ બ્રહ્મભટ્ટ

જત લખવાનુ ાં

રાજેશ મિેતા રાજ

ઝાિી, ઝાાંખરાાં જગલ
ાં
વેરાન

10, 20
12, 16

બકુલ ર્િપાઠી 1, 19-20

િણ કાવ્યો િાંદ્રકાન્ત શેઠ 6, 14-16
પોષની સવારે , 3 સાાંયા) િડરશ્ચન્દ્ર જોશી 1, 14
ર્િપદી

ડદનેશ કોઠારી 6, 18

દયાની અરજી

જયન્ત પાંિયા 9, 21-22

દૂ ધ ર્સતાાંશ ુ યશશ્ચાંદ્ર 3, 10-12
દે વઊઠી અચગયારસના ડદવસે...
દે િી – તરાપા

િાંદ્રકાન્ત શેઠ 1, 13

ઊજમશી પરમાર

11, 11

ધ ૂઆંધારની ધારા િડરકૃષ્ણ પાઠક 8, 15-16
નર્ી – છે – િશેના િોવાર્ી સાંભાવના
ર્વશે (1. નર્ીના િોવા ર્વશે, 2. છે ના
િોવા ર્વશે, 3. િશા િોવા ર્વશે)
નીકળ

પ્રાણજીવન મિેતા

મનિર જાની 10, 14-15

પિઘાની ધાર

અંડકત ર્િવેદી 5, 12

પાંખી પદારર્

િરીશ મીનાશ્રુ 8, 16-19

પાંખી પદારર્

િરીશ મીનાશ્રુ 12, 10-14

પાંર્ ભવનો જયન્ત પાંિયા 3, 14
પાછાાં આવ્યાાં પતાંચગયાાં

રમણીક અગ્રાવત

પ્રર્તડક્રયાનુ ાં કાવ્ય સુભાષ શાિ
પ્રતીક્ષા

ર્નરાં જન ભગત 12, 8

બધી વાત સાગર વસારવી
બર્નિંગ િે

10, 18-20
6, 20

િન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 9, 15-16

12, 15

9, 18-19

બાઈ, મારે આંગણે...

ગભરુ ભડિયાદરા

બારણાાં

ભામકર ભટ્ટ

12, 15

ચબલ્િર

વત્સલ ર. શાિ 10, 15-16

6, 18

બે કાવ્યો (1. પશ્યાંતીની પેલે પાર, 2. આ ડદશાઓની
જરા ઓઢો પછે િી) જાત ુષ જોશી

3, 14

બે કાવ્યો (1, ગાિીની ગર્ત, 2. રાિમાાં મુસાફર) ધીરુ પરીખ

4, 17

બે કાવ્યો (1, ઠેરના ઠેર, 2. આકષ ઓફ નોઆ)

ધીરુ પરીખ

6, 19

બે કાવ્યો (1 રાં જ, 2. ચિિંતા)

8, 13-15

ચિનુ મોદી

બે કાવ્યો (1, જોિે જોિે, 2. મારા પ્રેમમાાં) ર્નરાં જન ભગત 3, 13
બે કાવ્યો (1, ર્પતાશ્રીને, 2. એ પછી)
બે કાવ્યો

રમણીક સામેશ્વર

પ્રબોધ ર. જોશી

10, 21

10, 13

બે ગઝલ (1, લાગે છે , 2. સમજો) ભગવતીકુમાર શમાષ

7, 10

બે ગઝલ (1. આંખોમાાં લઈને જાઉં ક્ાાં 2. ર્તરાિ)

ડરષભ મિેતા 2, 20

બે ગઝલ (1. આમ બસ આમ જ... 2. આકાશમાાં) સતીન દે સાઈ પરવેઝ 5, 13
બે ગીતો (1. વરસે ખાાંિાધાર, 2. કોઈ અંજચલ છાાંટે)

ઊજમશી પરમાર

બે રવીન્દ્રકાવ્યો (1. કર્વ ! તમે ક્ાાં છો ? 2. ગાઈ રહ્યા.)
14
બે સોનેટ ઉશનસ ્ 10, 12-13
બે િાઈકુ

કાંદપષ 2. ર્િવેદી

7, 18

ચભક્ષાાં દે ડિ ડદનેશ કોઠારી 9, 17
ભીતર જાઉં છાં.
મનોમર્ય

સતીન દે સાઈ પરવેઝ 11, 14

નચલન રાવળ 7, 11

ર્મિ, કર્વ ઉશનસ ્ પ્રર્ત

જયન્ત પાંિયા 5, 15

ૃ જળના િાઘ
મગ

પ્રભુ પિાિપુરી 3, 15

રણમાાં મલ્િાર...

િડરશ્ચન્દ્ર જોશી 11, 13

રે મુજ ગુર્જર ધરતી
રૂમની દીવાલો

ભાનુપ્રસાદ ર્િવેદી

10, 14

અરુણ પારે ખ 12, 17

લ્િેરા લઈને ગાઉં...

ઊજમશી પરમાર

વાિમપર્ત લાભશાંકર ઠાકર

8, 10-13

9, 16

4, 13

ર્નરાં જન ભગત 9, 13-

વાર ર્ોિી લાગશે સુધીર પટેલ
શબ્દપ્રમાણમનેિલ જોષી

10, 16

11, 13

શિેર અને ગામિાની વચ્િેન ુ ાં ગીતપ્રફુલ્લ પાંિયા 3, 12
ર્શલ્પ સાર્ે સાંવાદ લાભશાંકર ઠાકર
સિારો

પ્રીતમ લાખાણી

2, 11-18

8, 19

સાદ કરે છે ગોપાલ શાસ્ત્રી 6, 20
સામો કાાંઠો િન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 9, 15
િડર, એમ કરતાાં કરતાાં
િડરગીત

રવીન્દ્ર પારે ખ 7, 18

રવીન્દ્ર પારે ખ 6, 19

િવે હુ ાં સાંબધ
ાં ા જાળામાાં છાં ઉશનસ ્ 6, 17
િાંસગાર્મની સુલભા દે વપુરકર
િાઈકુ

જગતર્મિ

7, 18

િાઈકુ

ધીરુ મોદી

7, 18

7, 11

િાઈકુ અને તાન્કા પરાગ મ. ર્િવેદી
િાર્ ર્મલાવી નિીં શકુાં

7, 10

ગૌરાાંગ ઠાકર 4, 16

હુક્કાની ઘટમાાં
ાં ૂ
આવેલ ઉત્સવનુ ાં ગીત

િષષદેવ માધવ 4, 16

હુ ાં જીવુ ાં છાં સાડિલ 12, 17

-

િેલો

યજ્ઞેશ દવે

7, 12-18

િોય છે

રશીદ મીર

6, 20

કાલ્પર્નક (આર્ધભૌર્તકી)
ર્મસરની શાિજાદી મધુસ ૂદન ઢાાંકી 2, 21-36

-

કેડફત
જળને પિદી આરપાર

-

-

સતીશ વ્યાસ 8, 30-32

ગદ્ય
છાયા

મનોજ્ઞા દે સાઈ 9, 31

મવૈરકર્ા

િડરકૃષ્ણ પાઠક 9, 28-31

િડરિ ર્નબાંધ
કૈ લાસ

પ્રફુલ્લ રાવલ 10, 26-27

ધ ૂળનુાં રતન – ભાણીબિેન મનસુખ સલ્લા 8, 26-29

-

તાંિીમર્ાનેર્ી
શ્રી કે.કા. શાસ્ત્રીજી, શ્રી રમણલાલ જોશી
તર્ા શ્રી રમણલાલ સોનીની ર્વદાય

યોગેશ જોષી

ગુલાબદાસ બ્રોકરની ર્વદાય

’’

’’

િાંદ્રકાન્ત બક્ષીની ર્વદાય ’’

’’

4, 4-6

જાિેિાસાિેબની ર્વદાય

’’

1, 4

’’

’’

બકુલભાઈ િાલ્યા ગયા... ’’

’’

9, 4-6

રમેશ પારે ખી ર્વદાય

’’

6, 4-7

’’

ત ુડકિશ નવલકર્ાકાર ઓરિાન

10, 4-6

7, 4-5

11, 4-6

પામુકને નોબલ પુરમકાર
’’

કર્વશ્રી ર્વિંદા કરાં દીકરને જ્ઞાનપીઠ પાડરતોર્ષક

’’

’’

’’

1, 4-5

2, 4-6

કર્વશ્રી સુરેશ દલાલને
કેષ્ટ્ન્દ્રય સાડિત્ય અકાદમીનુાં પાડરતોર્ષક
-

’’

દ્રશ્ય – શ્રાવ્ય
ક્ાાં છો, કાન્ત ¿¿de15 પાકષ એવન્યુ

રમણ સોની

ભરત દવે

06, 52-59

02, 76-79

સાંવેદનશીલ લોકોએ જોવા જેવી ડફલ્મ –
ખામોશ પાની – Silent Water
-

શરીફા વીજળીવાળા

ર્નબાંધ
કેરીગાળો ધીરુ મોદી

05, 23-27

ક્ાાં ગયુાં મુ ાં ગામ ભગીરર્ બ્રહ્મભટ્ટ
ગરવુ ાં ઈ મુખડુાં માનુ ાં !

11, 38-40

જયાંતીલાલ દવે

જળરાર્શનુ ાં અનુપમ સૌંદયષ ડકશોર પાંિયા

07, 31-37

06, 26-27

તસવીર બનાતા હ ાં ૂ િષષદ ર્િવેદી

12, 22-26

મારી આંખોમાાં શિેર સળવળે

માવજી મિેશ્વરી

મારુાં ગામ મનસુખ સલ્લા 05, 20-23
મોભ
-

05, 60-65

પિસેત ુ

રામિન્દ્ર પટે લ 03, 25-28

04, 23-24

અચભજજત વ્યાસ 04, 83, * િાંકેશ ઓઝા 04, 83 * જયાંત ગાિીત 05, 84 * ધીરુભાઈ
અધ્યારુ 01, 82 * પરે શ નાયક 11, 05 * ભોળાભાઈ પટે લ 06, 82 * મનસુખ સલ્લા
04, 83 * મિેન્દ્ર મેઘાણી 02, 85, 04, 82 * મુકુન્દ આર. દવે 01, 81-82 * રમણ
સોની 07, 82, 8, 84 * 11, 85 * ર્શરીષ પાંિાલ 08, 79 * સૌરભ શાિ 10, 79-83
* પડરષદ – અર્ધવેશન ર્વશેષાાંગ
કર્વતાની કોઢ અને નાટકનુ ાં ર્નમાષ ણ

ચિનુ મોદી

02, 46-49

કાાંડદવલી (મુબ
ાં ઈ) ખાતે ગુ.સા.પ.નુ ાં 43મુ ાં અર્ધવેશન –
શબ્દ અને શબ્દકારનો જીવન્ત અનુભવ... અજય પાઠક

01, 55-62

ગુજરાતી ર્વવેિનર્વિાર – કેટલાક પ્રશ્નો ર્શરીષ પાંિાલ 02, 49-54
દચલત સાડિત્ય – ભારતીય સાંદભષમાાં

િાંદુ મિેડરયા

02, 54-57

પ્રમુખપદે ર્ી મુલત ર્વાની આ ઘિીએ... ધીરુબિેન પટે લ
બીજી શતાબ્દીનુાં બીજુ ાં પગલુાં (પડરષદમાંિીનો િેવાલ)
સર્જકતા – અદભુત રોમાાંિ, અદભુત રિમય

01, 49-51

િડરકૃષ્ણ પાઠક 01, 51-55

બકુલ ર્િપાઠી 01, 46-49

* પડરષદ-પ્રમુખોના ભાષણોમાાંર્ી આિમન – સાંકલન – યોગેશ જોષી
શ્રી કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી

02, 7-9

શ્રી જયન્ત પાઠક 04, 7-9
શ્રી ધીરુબિેન પટેલ

11, 7-9

શ્રી નટવરલાલ કુબેરદાસ પાંિયા 05, 4-8
શ્રી ર્નરાં જન ભગત 08, 4-7
શ્રી બકુલ ર્િપાઠી 12, 4
શ્રી ભોગીલાલ સાાંિેસરા

03, 4-7

શ્રી યશવાંત શુકલ 01, 6-9
શ્રી ર્વનોદ ભટ્ટ

07, 6-9

શ્રી રઘુવીર િૌધરી 10, 7-11
શ્રી રાજેન્દ્ર શાિ

06, 8-11

* પડરષદવ ૃત્ત
સાંકલન – ડદલીપ વ્યાસ
અર્તર્ર્ગૃિની સગવિો અંગે 04, 77 * એની સરૈ યા લેચખકા પ્રોત્સાિન ર્નર્ધ પાડરતોર્ષક
સમારાં ભપ ૂર્તિ 01, 75 * એની સરૈ યા લેચખકા પ્રોત્સાિન ર્નર્ધ 0, 76 * કોર કર્મટીનો િેવાલ

04, 71-75 * ગની દિીંવાલા વ્યાખ્યાન શ્રેણી 01, 75 * ગુજરાતી સાડિત્ય પડરષદ –
કાયષવાિક સર્મર્ત-2006-09- સભ્યો 01, 76 * ગુજરાતી સાડિત્ય પડરષદ અને તેના
ર્વર્વધ ઘટકોનાાં અંદાજપિનુાં સમગ્ર ચિિ 05, 77-81 * ગુજરાતી સાડિત્ય પડરષદ અને
ર્નરીક્ષક ફાઉન્િેશન 02, 83 * ગુજરાતી સાડિત્ય પડરષદના નવાાં આજીવન સભ્યો, 01,
76-77 * ગુજરાતી સાડિત્ય પડરષદનાાં પાડરતોર્ષકો 02, 80-83, 03, 82 * ગ્રાંર્ગોષ્ટ્ષ્ઠ 05,
76 * મવ. િાંદ્રકાન્ત બક્ષીની શ્રદ્ધાાંજચલ સભા 05, 76 * ડદવાંગત સાડિત્યકારોની શોકસભા
03, 82 * ડદવાંગત સાડિત્યકારોને શ્રદ્ધાાંજચલ 02, 83 * નવાાં આજીવન સભ્યો 04, 79 *
પાચક્ષકી 05, 76 ભસ્લતપ્રસાદ મો. ર્િવેદી (પિકારત્વ) વ્યાખ્યાનમાળા 02, 83 * મેઘાણી
જ્ઞાનપીઠ ખાંિનુાં ઉદઘાટન 04, 77-78 * શ્રી રર્વશાંકર રાવળ વ્યાખ્યાન શ્રેણી 03, 82 *
વાતાષલાપ અને િિાષ 03, 82 * ર્વશ્વકર્વતાકેન્દ્ર 04, 77 * સદ્ . વ્રજલાલ દવે
વ્યાખ્યાનમાળા 01, 75 * સાડિત્ય અકાદમી ડદલ્િી યોજજત... 04, 78 * મર્ાર્નક કાયષક્રમો
માટે ર્નમાંિણ 03, 82 * મર્ાર્નક કાયષક્રમો માટે ર્નમાંિણ-પ ૂર્તિ 04, 77.
સાંકલન – અર્નલા દલાલ
અમરાપુર વાિનપવષ 17, 80 * આપણો સાડિત્યવારસો 11, 75, 12, 61 * 09, 77-78, *
07, 79 * 08, 74 * 10, 75 * એની સરૈ યા લેચખકા પ્રોત્સાિન ર્નર્ધ 06, 78 * ઉમાશાંકર
જોશી જન્મજયાંતી 08, 74-75 * કાયષક્રમો ર્વશે 10, 75 * શ્રી કુમારપાળ દે સાઈ ગુજ.
સા.પ.ના પ્રમુખ 11, 45 * ગુજ. સા. પ.નુ ાં 24મુ ાં જ્ઞાનસિ 10, 74, 11, 74-75, 12, 59-61 *
ગુજ. સા.પ. અને ગુજ. સા. અકાદમીના ઉપક્રમે વાિનપવષ 06, 78 * 08, 75 મવ.
ગુલાબદાસ બ્રોકરને શ્રદ્ધાાંજચલ સભા 07, 80 * ગ્રાંર્-ગોષ્ટ્ષ્ઠ 11, 75 * 09, 78-79 *
ડદવાંગત સાડિત્યકારોને શ્રદ્ધાાંજચલ 10, 74-75 * નવોડદત સર્જકો સાર્ે સાંવાદ 08, 73-74 *
09, 75-76, 12, 63 * 10, 74 * 06, 79 * પડરષદ પ્રમુખની ચટણી
ાં ૂ
09, 75 *
પાડરતોર્ષક બાબતે ભ ૂલસુધાર 06, 79 * શ્રી પી.જે. ઉદાણી લોકસાડિત્ય વ્યાખ્યાનમાળા
11, 75 * ફટફડટયુ ાં ર્વશે 07, 80 * મુબ
ાં ઈમાાં ર્નરાં જન ભગત સાર્ે સાડિત્યગોષ્ટ્ષ્ઠ 06, 78 *
યશલક્ષ્મી પુમતક સિાય 08, 75 * મવ. કર્વ શ્રી રમેશ પારે ખને શ્રદ્ધાાંજચલ 06, 79 *
વાિનપવષ ર્શચબર- ગ્રામભારતી અમરાપુરા 09, 76-77 * વ્યસ્લત અને કૃર્ત 06, 78 * શ્રી
સચ્ચ્િદાનાંદ સન્માન 08, 75 * િામયકૌતકુ અને વ્યાંગકૌત ુકનુ ાં ર્વમોિન 09, 79-80
* પુરમકાર – સાંકલન – ભોળાભાઈ પટે લ
સાડિત્ય અકાદમી-ડદલ્િી – પુરમકારો-2005
* પુમતક-ર્પરિય

1, 78-79

"Tuesday with Morrie" by Mitch Albom

અરુણા પરમાર 02, 73-75

* પ્રકીણષ
મળી માત ૃભાષા મને ગુજરાતી િાંકેશ ઓઝા

03, 79-81

* પ્રમુખશ્રીનો પિ
શ્રી બકુલ ર્િપાઠી

02, 10, 03, 8-9, 04, 10-12, 05, 9-06, 12-13, 08, 8-9, 09, 7

શ્રી કુમારપાળ દે સાઈ 12, 6-7
* પ્રવાસ
મારી સાડિજત્યકયાિા અમીના અમીન, અનુ. ગોર્વન્દીની શાિ

04, 25-37

* પ્રમતાવના
યશવાંત ર્િવેદીની અપ ૂવષ ગીતામાધુરી યોસેફ મેકવાન 12, 38-44
િામય અને વ્યાંગર્વનોદનાાં અસ્ત્ર-શસ્ત્ર (િામયકૌતુક અને વ્યાંગકૌતુક –
રવીન્દ્રનાર્ ઠાકુર, અનુ. રમણલાલ સોની)

ભોળાભાઈ પટેલ

07, 58-60

* ભારતીય સાડિત્ય
અનાવ ૃત્ત કોણ રાજી સેઠ, અનુ. આભા દવે

09, 33-34

િાર કાવ્યો – 1. વ્યર્ષતા, 2. જાગરણ, 3. રાર્િ
4. બીજી એક રાર્િ ગ્યુસપ
ે , ઉન્ગારે ત્તી, અનુ. રાધેશ્યામ શમાષ 02, 43
િાર કાવ્યો – 1. સુર-યાિા, 2. આ િાર્.
3. પિાિ, 4. પાંખીઓ સવેશ્વરદયાલ સકસેના, અનુ. પુરુરાજ જોષી 06, 30-33
જળગીત

એન. ગોપી, અનુ. રમણીક સોમેશ્વર

06, 33-36

નવ કાવ્યો

તુકારામ, અનુ. અરુણા જાિેજા 07, 41-44

પ્ર ૂફરીિર

િાંિલકુમાર ઘોષ, અનુ. ઉમા રાાંદેડરયા

08, 35-43

બે કાવ્યો – 1. ઉછીનુાં 2. શબ્દોની
માટી નવ ર્ાયે ર્વિંદા કરાં દીકર, અનુ. નચલની માિગાાંવકર
મારો પિોશી

ફ્રેન્ઝ કાફકા, અનુ. સુરેશ શુકલ

02, 42

02, 48

રસ-માનસ અચભભ ૂર્ત – ર્વજ્ઞાન અને
ધમષના પ્રકાશમાાં

કાનાઈલાલ મુખોપાધ્યાય, અનુ. િસમુખ પાઠક

ર્વદાય વેળાએ શશી દે શપાાંિે, અનુ. ઉમા રાાંદેડરયા
* ભાવાાંજચલ
ગીત-સાંગીતના ઐશ્વયષના ઉપાસક અજજતભાઈ તર્ા

04, 41-47

01, 31-36

ગુજરાતમાાં પ્ર (પ્રા) યોજજત સાંગીત- સુગમ-સાંગીત

િાંદ્રકાન્ત શેઠ 05, 66-73

* મૌચખક પરાં પરા
રામાયણ અને કુાંકણા ર્વક્રમ િૌધરી 03, 64-66
રામકર્ા
* લઘુકર્ા
આશ્વાસન

રમેશ ર્િવેદી 04, 22

પ્રર્તભાવ

રમેશ ર્િવેદી 12, 21

* લઘુનવલ અંશ
અરવલ્લી

ડકશોરર્સિંિ સોલાંકી

07, 25-30

* વકતવ્ય
ર્િષ વોઇશ ઓફ ધ પોએિી

ઉપેન્દ્ર ર્િવેદી 09, 48-51

સાડિત્યકારની ર્નસબત

ધ્રુવ ભટ્ટ

09, 47-48

* વાતાષ
આવો, આપણે છૂટાાં પિીએ
ગાિી

સુરેશ ઓઝા

પ્રવીણર્સિંિ િાવિા

06, 21-25

03, 17-24

ઘમેલ ુ ઇન્દુ કે. િી. મિેતા

09, 23-7

દીપિો ર્વપુલ વ્યાસ 12, 18-20
પ ૂતળુાં મોિનલાલ પટે લ

05, 16-19

ભજન ર્નગુષણી પ્રવીણર્સિંિ િાવિા
લ ૂણો

કાંદપષ ર. દે સાઈ07, 19-24

વહુ

જજતેન્દ્ર પટે લ 04, 18-22

11, 15-21

સાંપર્ત્ત રવીન્દ્ર પારે ખ 08, 21-25
સોદો

કલ્પેશ પટેલ 10, 22-25

િારોિાર


ઊજમશી પરમાર

વાર્ષિક સ ૂચિ

01, 22-26

ઊર્મિલા ઠાકર 12, 66-82

ર્વદે શી સાડિત્ય
એક કારકુનનુાં મ ૃત્યુ

એન્ટન િેખોવ, અનુ. ચિન્મય જાની

06, 37-38

કાવ્યપાંિક (પ્રતીક્ષા, તરછોિ, વસમી ર્વદાય, સાંતોષ, ગતકાલ)
(મ ૂળ ઇટાચલયન ઉપરર્ી અનુ.) ર્વન્િેન્જો કાદડરક્લ્લ, અનુ. પ્રદ્યુમ્ન તન્ના 07, 45-47

લવાર્સમોદો – ઉન્ગારે ત્તીનાાં કાવ્યો અનુ. રાધેશ્યામ શમાષ 09, 35-36
1. દપષણ લવાર્સ મોદો
2. અને ઓચિિંતી સાાંજ ઢળી
3. પ્રાિીન ર્શયાળો

"

"

4. શાશ્વત ગ્યુસેપ ઉન્ગારે ત્તી
5. ર્વરર્ત " "
ઢળતી સ ૂરજવેળા ચિયાાંગ ર્શઆઓ-યુન, અનુ. સાકળિાંદ પટે લ 08, 44-48
દે ઓલી મટેશને ર્ોભતી રાત વેળાની િે ન અનુ. િરીશ મહુવાકર 12, 27-30
ર્પન્ટરનુાં છે લ્લુાં નાટક


ભરત દવે

05, 28-33

ર્વવેિન
ઉમાશાંકર જોશીની વાતાષઓ – ફેરતપાસ મચણલાલ િ. પટે લ
પાશ્ચાત્ય – ભારતીય વાતાષકલા

07, 48-53

ર્વજય શાસ્ત્રી 10, 28-35

માય ડિયર જ્યુના વાતાષગદ્યમાાં સર્જકઉન્મેષો

ઇલા નાયક

11, 57-61

સાડિજત્યક ઇર્તિાસ ધીરુભાઈ ઠાકર 12, 31-37


ર્વશેષ
કાચલઘાટનાાં ચિિો – બદલાતા જગતની છબીઓ જ્યોતીન્દ્ર જૈન 08, 49-57
ગુજરાતી સાડિત્ય પડરષદના વરાયેલા પ્રમુખ
િો. કુમારપાળ દે સાઈ

ર્પ્રયકાન્ત પરીખ

12, 45-48

સુગમ સાંગીત – કાવ્ય સાંગીત –
પ્રર્તજ્ઞા, પિકાર અને પ્રર્તભાવ


રાસચબિારી ર. દે સાઈ 07, 54-57

વ્યાંગર્વનોદ
વેર-ર્વખેર રવીન્દ્ર પારે ખ 02, 37-39



શ્રદ્ધાાંજચલ
તપમવી સારમવતની ચિરર્વદાય (શ્રી કે.કા. શાસ્ત્રી)

િાંદ્રકાન્ત શેઠ 10, 66-69

ગુલાબ નર્ી સુવાસ વિેતી રિેશે (ગુલાબદાસ બ્રોકર)

રાધેશ્યામ શમાષ 07, 76-78

િાંદ્રકાન્ત બક્ષી

રઘુવીર િૌધરી 04, 48-53

જયાંત પાંિયા

રઘુવીર િૌધરી 09, 69-74

સાંમકારપ ૂર્તિ સાડિત્યાકર અને
કેળવણીકાર િો. ડદલાવરર્સિંિ જાિા

રર્તલાલ બોરીસાગર 01, 71-74

મનના મનીષી – પુષ્કર ગોકાણી ઈશ્વર પરમાર 02, 65-67
બકુલ ર્િપાઠી

રઘુવીર િૌધરી 10, 59-65

રમણલાલ જોશીની ર્વદાય

પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 10, 70-72

રમણલાલ સોનીનો કસબ અને કારીગરી જય વસાવિા 12, 56-58
કર્વશ્રી િસમુખ પાઠકની ચિરર્વદાય


નચલન રાવળ 02, 58-65

સમીક્ષા / ગ્રાંર્ાવલોકન
અતીતનુ ાં સાાંપ્રતમાાં ર્તુ ાં આકલન
(પાનખરની બીક ના બતાવો – દશષના ર્િવેદી) ર્વજય શાસ્ત્રી 02, 70-72
અન્યાય – શોષણ- દાંભ – જુલમ સામે તલવાર તાણતી કર્વતા
(સળગતી િવાઓ – સરૂપ ધ્રુવ) દક્ષાવ્યાસ

08, 66-71

અપ ૂણષ અપેક્ષાનો સરળ ચુકાદો (ચુકાદો – ચિનુ મોદી)

દીવાન ઠાકોર 04, 58-59

આગવા શેરનુાં આિમન...
(પાંખીઓ જેવી તરતજ – ભરત ર્વિંઝુિા) ડકરીટ ગોમવામી

07, 70-71

આધુર્નક વાતાષકળાના આયામોનો અરીસો
(લુડકિંગ-ગ્લાસ – મુકુન્દ પરીખ)

રાધેશ્યામ શમાષ 07, 67-69

ઇઓ એકવીસમી સદીના નવની સાંવેદના
ૃ કર્વતા (ઇઓ – પ્રવીણ દરજી)
ઝીલતી સમદ્ધ

યોસેફ મેકવાન 05, 52-57

એક ર્સક્કાની િણ બાજુ જોનારા ર્િપાઠી
(િામય એટલે પ્રભુ સાર્ે મૈિી – બકુલ ર્િપાઠી) રાધેશ્યામ શમાષ 10, 44-46
એક મવક્પ્નલ રે ખાાંકનયાિા (રે ખાાંક – રર્સકલાલ ન. પરીખ)

જય પાંિોલી

05,

57-59
કર્વતા િયનની સમમયાઓ (ગુજરાતી કર્વતાિયન-2002
સાંપા, રમણીક સોમેશ્વર)

મચણલાલ િ. પટે લ

09, 60-63

કર્વતાનો સ ૂયષ – રવીન્દ્રિડરત –
ગાગરમાાં સાગર સમો સવાષશ્લેષી િડરિગ્રાંર્

બાબુ દાવલપુરા

ખોખી ઝાલર (અખાંિ ઝાલર વાગે – સુરેશ દલાલ)

િન્દ્રકાત ટોપીવાળા

68-70
ગઝલસાંડિતા – સર્જનજીવનની ઉત્તમ ક્ષણોનો સાક્ષાત્કાર
(ગઝલસાંડિતા – રાજેન્દ્ર શુકલ)

09, 63-68

િન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 10, 46-51

02,

ગુજરાતના પ્રાર્ર્મક ર્શક્ષણનો મનોિર આલેખ (ગુજરાતના સર્જકોનુ ાં
પ્રાર્ર્મક ર્શક્ષણ – દશષના ધોળડકયા)

ગાંભીરર્સિંિ ગોડિલ

07, 61-63

ગેબની ગિવરે ર્ી પામવુાં છે િાાંદનીનુ ાં પુષ્પ !
(જળ વાદળ ને વીજ : િાંદ્રકાન્ત શેઠ)

રાધેશ્યામ શમાષ 09, 55-58

િારુ યાિાપટ – ચિચલકા (ચિચલકા – યજ્ઞેશ દવે) મિેન્દ્રર્સિંિ પરમાર

04, 54-58

જીવનમાાં શ્રદ્ધા પ્રગટાવતુ ાં પુમતક
(મબલખનો મેળો – સુધીર દે સાઈ)

િરે શ ધોળડકયા 06, 68-72

તલ્લીન કરી દે વાની તાકાત (િલ્લો-ફલ્લો)
બાળકાવ્યો – િડરકૃષ્ણ પાઠક

ઈશ્વર પરમાર 06, 72-73

ર્તલક કરતાાં િેસઠ ર્યાાં – ઊંચુાં ને ગરવુ ાં િામય
(ર્તલક કરતાાં િેસઠ ર્યાાં – રર્તલાલ બોરીસાગર)

મધુસ ૂદન પારે ખ

11,

65-67
ર્ોિી પણ સ્મર્રદ્ય ૃર્ત કર્વત્વના સર્જક

ભાનુપ્રસાદ પાંિયા

12, 52-55

ધમષક્ષેિે કુરુક્ષેિે – અધ્યાત્મશાસ્ત્રનુાં યુગોચિત પડરશીલન (ધમષક્ષેિે-કરુક્ષેિ
ગીતાનુાં રિમય-ઉદ્ઘાટન – િાંદ્રિાસ ર્િવેદી િન્દ્રકાન્ત મિેતા

11, 69-71

નરર્સિંિ મિેતાનાાં પદો - નવા પડરપ્રેક્ષ્યમાાં
-

એક પિાકરૂપ સાંશોધન

દશષના ધોળડકયા

12, 49-52

ર્નશાનચ ૂક માફ નિીં માફ નીચુ ાં ર્નશાન
(અવકાશી આફત – અર્શ્વન ર્િવેદી) યજ્ઞેશ દવે

03, 76-78

ન્યાયાધીશની આત્મકર્ા (ન્યાયની કેિીએ
(મમરણવાડટકા) – ચિન્મય જાની

ધમેન્દ્ર મામતર 07, 63-66

પીંછાાંન ુ ાં ઘર ર્વશે (પીંછાાંન ુાં ઘર – ગઝલસાંગ્રિ –
ઉવીશ વસાવિા)

સતીન દે સાઈ પરવેઝ 06, 65-68

ફાનસને અજવાળે ના અજવાળામાાં
(ફાનસને અજવાળે – પ્રફુલ્લ રાવલ) પ્રવીણ દરજી 03, 73-75
ફાયર ઓન ધ માઉન્ટે ન – વ ૃદ્ધાવમર્ાનુાં હૃદયમપશી
ચિિ આલેખતી કૃર્ત (ફાયર ઓન ધ માઉન્ટે ન –
અર્નતા દે સાઈ)

દશષના ર્િવેદી 06, 63-64

ફૂલવાિીના મિેકતાાં ફૂલ (ફૂલવાિી – જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ) નટવર પટે લ 08, 71-72

બકુલભાઈએ આલેખેલાાં ર્મિોનાાં ચિિો પુરુરાજ જોષી 09, 52-55
બાલસાડિત્યમાાં એક ગૌરવપ્રદ ઘટના
(રમણલાલ સોનીની શ્રેષ્ઠ બાળવાતાષઓ)

શ્રદ્ધા ર્િવેદી

11, 62-64

ભવાઈની સમ્યક છબી ઝીલવાનો પ્રયત્ન (ભવાઈ –
ભસ્લત, રસ અને આિાયષ – કૃષ્ણકાન્ત કિડકયા)

ડદનકર ભોજક 11, 67-69

મુકામ શાાંર્તર્નકેતન ર્વશે
(લે. પુ. લ. દે શપાાંિે અનુ. અરુણા જાિેજા)

જયા મિેતા

10, 55-58

રવેશ – તળપ વામતવનુાં ર્નરૂપણ કરતી વાતાષ ઓ
(રવેશ – ધરમભાઈ શ્રીમાણી) પારુલ કાંદપષ દે સાઈ

10, 51-55

રાં ગમાંિ પરર્ી 21મી સદી... (ઇષ્ટ્ન્િયા લોજ- પ્રવીણ પાંિયા) બારીન મિેતા 1, 63-68
રૂપરિનાવાદ (લે. નીતા ભગત)

ઋજુતા ગાાંધી 07, 74-75

વગિે વસાંત મિોયાષનો આનાંદ
(વાિમાાં વસાંત – રઘુવીર િૌધરી)

રવીન્દ્ર ઠાકોર 07, 72-73

વય વધવાની સાર્ે િડર િિયા િિફેટે (લે. ધીરુ પરીખ)

ર્વજય શાસ્ત્રી 09, 58-60

ર્વિાંગાવલોકન – સમ્પાદકોની સુરુચિનુ ાં શ્રેષ્ઠ પ્રર્તચબિંબ...
(શ્રેષ્ઠ ઉમાશાંકર – સાંપા. ર્નરાં જન ભગત વગેરે)

રાધેશ્યામ શમાષ 06, 60-63

શુાં આ રવીન્દ્ર છે ? (એ તો રવીન્દ્ર છે – રવીન્દ્ર પારે ખ)

રમેશ પારે ખ

સર્જકના સાર્ન્નધ્યે ર્વશે (લે. દક્ષા વ્યાસ)

04, 59-60

સાંધ્યા ભટ્ટ

04, 61-64

સાડિત્યની નરવી અને ગરવી ર્વવેિના
(તેજ અને તાસીર િાંદ્રકાન્ત શેઠ)

રમેશ ર્િવેદી 03, 69-72

ર્સમર્સમ ખ ૂલ જા – ખજાનો ખુલ્લો કરે છે
(લે. િાંસાબિેન પટે લ) શ્રધ્ધા ર્િવેદી 01, 68-70
િમતપ્રત ર્વદ્યાના જજજ્ઞાસુઓ માટે માડિતીપ્રદ સાંપાદન (િમતપ્રત
અને આગમ સાડિત્ય – સાંપા. ર્નરાં જના વોરા) કાસ્ન્તભાઈ બી. શાિ


05, 50-52

સર્જકર્વશેષ
ર્નમષલ વમાષ – સુલગતી ટિની અને વે ડદન

ર્વષ્ણુ પાંિયા

03, 54-63

બકુલ ર્િપાઠી
એક લીલ્લાછમ સર્જકની સર્જનયાિા

રર્તલાલ બોરીસાગર 01, 37-45

મારા સમકાલીન કર્વ રાજેન્દ્ર શુકલ

ચિનુ મોદી

11, 45-46

ર્વિંદા કરાં દીકર


જયા મિેતા

05, 34-40

સાધષશતાબ્દી વાંદના
લીલાવતી જીવનકલા

ગોવધષનરામ ર્િપાઠી 04, 65-70

સાંપા. ભ ૂપેન્દ્ર બા. ર્િવેદી, સાંક્ષેપ – મિેન્દ્ર મેઘાણી


સાડિત્યવ ૃત્ત – સાંકલન- પ્રફુલ્લ રાવલ
અક્ષરાના ઉપક્રમે મવ. ર્શવશાંકર સોમેશ્વર શુકલ વ્યાખ્યાન 03, 84 * અચભરુચિનો
વાર્ષિક કાયષક્રમ 10, 76-77 * અંતરના અજવાળે ન ુ ાં ર્વમોિન 11, 78

* આભને

આંબવાની મર્ામણોનુ ાં લોકાપષણ 02, 84 * ઇન્િો-અમેડરકન ચલટરરી અકાદમીના
ઉપક્રમે ભારતીય ભાષા ડદનની ઉજવણી 07, 81 * ઉપલેટામાાં મુશાયરો 12, 65 *
કર્વશ્રી ઉશનસને દશષક એવોિષ 10, 77-78 * કર્વ સાંમેલન 06, 81 * કુમારપાળનુ ાં
ર્વશ્વગ્રામ-વચણકર કલબમાાં વલતવ્ય 07, 81 * કોફી મેટ્સમાાં ગઝલનુાં પઠન 05, 82 *
ચગરા ગુર્જરી પાડરતોર્ષક 09, 81 * ગીતા બોધવાણી રાિત દરે 04, 81 * ગુજરાત
બાલસાડિત્ય અકાદમીનુાં 7મુ ાં અર્ધવેશન 02, 84 * ગુજ.સા. અકાદમી અને ગુજ. સા.
પ.ના ઉપક્રમે ર્વવેિન ર્વશે પડરસાંવાદન 03, 85 * ગુજ. સા. અકાદમી, ચબ્રટનના
ઉપક્રમે ર્વર્વધ કાયષક્રમો 09, 81 * ગોપગીત ભ્રમરગીત – કૃષ્ણકાવ્યોનુ ાં લોકાપષણ 11,
77 * ગોંિલ કોલેજમાાં વ્યાખ્યાન 09, 82 * ગ્રાંર્યાિા- સ ૂરતમાાં 09, 82 * ગ્રાંર્ાલય
સપ્તાિ- 2005 01, 80 * િો. જયાંત પાઠક કર્વતા પુરમકાર 06, 81 * િો. જયન્ત
ખિી- બકુલેશ એવોિષ તર્ા મનુભાઈ પાાંધી એવોિષ 07, 81 * જૈન કેટલોગનુ ાં ર્વમોિન
– વિાપ્રધાનને િમતે 07, 81 * િાં. િી. મિેતાનો જન્મ મિોતમવ 06, 81 * િાંદુલાલ
સેલારકા એવોિષ – િો. યશવાંત ર્િવેદીને 01, 80 * િાંદુલાલ સેલારકાને ર્પ્રયદશષની
ગુજરાતી સાડિત્ય એવોિષ 04, 81 * િાંદ્રકાન્ત દે સાઈનુ ાં કાવ્યપઠન 05, 83 * િાંદ્રકાન્ત
દે સાઈને િાયમપોડરક કાવ્યપાડરતોર્ષક 11, 77 * િાંદ્રકાન્ત દે સાઈનુ ાં વ્યાખ્યાન 03, 85 *
િાંદ્રકાન્ત બક્ષીને અંજચલ 05, 82 * ટૂાંકીવાતાષ મપધાષ 05, 82 * ટૂાંકીવાતાષ – મવરૂપ અને
સર્જન – પડરસાંવાદ 04, 81 * 93મી ર્વશ્વ સાંમકૃત પડરષદમાાં િો. ભારતી શેલતનુ ાં પેપર
10, 78 * દશષક ફાઉન્િેશન અને ગુજ. સા. પ.ના ઉપક્રમે નવલેખક ર્શચબર 08, 77 *
દમતો... ર્પિંજર... ખાલ... કબ ૂતરનુ ાં ર્વમોિન 06, 81 * ડદલિર સાંઘવીનુ ાં ર્નધન 08, 78
* ડદલીપ ઝવેરીના નાટકનુાં અંગ્રેજીમાાં ભાષાન્તર 09, 81 * દે વમચણ આટષ સ કોલેજ,
ર્વસાવદરમાાં વ્યાખ્યાન 11, 78 * ધનજી કાનજી સુવણષિદ્રાં ક – િો. પ્રવીણ દરજીને 01,
80 * ધીરુ પરીખનુાં ર્વચલયમ કાલોસ ર્વચલયમ્સની કર્વતા પર વ્યાખ્યાન 03, 85 *

નમષદિાંદ્રક જવાિર બક્ષીને 02, 84 * નરે શ વેદનુાં વ્યાખ્યાન 12, 65, ર્નતાાંત
ગઝલસાંગ્રિનો લોકાપષણર્વર્ધ 05, 82 * ર્નમેષ પટે લને એવોિષ 04, 80 * પિકાર
પડરસાંવાદ 03, 84 * પ્રવીણ દરજીને ધનજીકાનજી સુવણષિદ્રાં ક 05, 82 * પ્રવીણ
દરજીને પ્રેમાનાંદ સુવણષિદ્રાં ક 11, 77 * પ્રેમાનાંદ સાડિત્ય સભા તરફર્ી બકુલ ર્િપાઠીને
શ્રદ્ધાાંજચલ 10, 78 * પ્રેમાનાંદ સાડિત્ય સભાના ઉપક્રમે બે કાયષક્રમો 08, 78 *
મધ્યકાલીન ભારતીય પરાં પરા ર્વશે પડરસાંવાદ 05, 82 * ફટાણાસાંગ્રિ માટે અપીલ 01,
80 * મવ. બકુલ ર્િપાઠીની મમર્ૃ ત સભા 10, 76 * ભગતર્સિંિની પિસ ૃષ્ટ્ષ્ટ પર
વ્યાખ્યાન 08, 78 * ભોગીલાલ સાાંિેસરા વ્યાખ્યાનમાળા 01, 80 * મને તારી યાદ
સતાવે કાવ્યસાંગ્રિનો લોકાપષણ ર્વર્ધ 11, 78 * મિાપાંડિત રાહલ
ુ કાત્યાયન પુરમકાર 11,
77 * મિેન્દ્ર અમીનના કાવ્યસાંગ્રિનુ ાં ર્વમોિન 03, 84 * મિેન્દ્ર નાઈનુ ાં વ્યાખ્યાન 03,
ુ ુ ાં અવસાન
85 * માાંિલમાાં કાવ્યનુાં ઇન્દ્રધનુ 08, 78 * મોિનભાઈ ભાવસાર દીનબાંધન
01, 80 * યુવા નવલેખકો માટે વાતાષ ર્શચબર 08, 78 * રણજજત પટે લ અનામીને
કમલાશાંકર પાંિયા સાડિત્યકાર એવોિષ 06, 81 * કરણજજતરામ સુવણષિદ્રાં ક રાજેન્દ્ર
શુકલને અને ધનજી કાનજી સુવણષિદ્રાં ક યશવાંત મિેતાને 11, 77 * િો. રમણલાલ િી.
શાિ સાડિત્ય સૌરભનો પ્રકાશન-સમારોિ 09, 82 * રર્વસભા 08, 78 * રામિાંદ્ર બ.
પટેલને કુમારિાંદ્રક 02, 84 * રે વાિ નો લોકાપષણ સમારાં ભ 04, 81 * વષાષ અિાલજાને
2005નો રણજજતરામ સુવણષિદ્રાં ક 04, 80-81 * 01, 80 * વલયની અવકાશી સફરનુાં
ર્વમોિન 12, 65 * વલી ગુજરાતી એવોિષ 11, 78 *ર્વમલાતાઈનાાં પુમતકોનુાં લોકાપષણ
04, 81 * ર્વશ્વકોશ એટલે ભારતના ભાર્વ ર્નમાષણનો અમ ૂલ્ય ખજાનો 06, 80 *
શબ્દલોકની મર્ાપના 09, 82 * સાંગીતકાર અર્વનાશ વ્યાસના િણ સાંગ્રિોનુ ાં ર્વમોિન
09, 81 * સાડિત્ય અને િાડરત્ર્ય ર્નમાષણ ર્વશે વાતાષલાપ 11, 77 * સાડિત્ય અકાદમી,
ડદલ્િી – અનુવાદ – પુરમકારો – વષષ 2005 04, 80 * સાડિત્ય સ ૃષ્ટ્ષ્ટના ઉપક્રમે
વાતાષલાપ 04, 81 * ર્સતાાંશ ુ યશશ્ચાંદ્રનો અચભવાદન સમારોિ 05, 83 * ર્સતાાંશ ુ યશશ્ચાંદ્ર
ૃ
– પદ્મશ્રીર્ી ર્વભ ૂર્ષત 03, 83-84 * કર્વશ્રી સુદરમ
ાં
અમત
મિોત્સવ મમ ૃર્ત
વ્યાખ્યાનમાળા 01, 80 * સૌરાષ્િ યુર્ન. ગુજરાત અધ્યાપક સાંઘનુ ાં અર્ધવેશન 03, 84
* મપશષ આકાશોનુાં ર્વમોિન 11, 77 * મવરાાંજચલ 11, 78 * િષષ બ્રહ્મભટ્ટના ઉદૂષ
ગઝલસાંગ્રિ સરગોસી અને પાાંખ ફૂટી આભનેનો લોકાપષણર્વર્ધ 05, 83
* મમરણાાંજચલ
મનોિરરાવ સરદે સાઈ

યજ્ઞેશ દવે

08, 63-65

* મવાધ્યાય
એક અમવપ્ન સુખી જીવન –
(જયાંત ગાિીત) ર્સદ્ધદ્ધઓ અને સીમાઓ

રમેશ દવે

05, 41-89

