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જ

જ પેશ બગદ રયા

હા દક ડાયાણી

к

જસેન ૂર

ભરતે!ર બા"ુબ#લઘોર (1170)

શા#લભ& ૂર

ભાતે!ર બા"ુબ#લરાસ (1185)

ધમ) ૂ ર

જ+
ં ૂસાિમચ રય (1210)

િવજયસેન ૂર

ર/ વત
ં #ગ રરાસ (1231)

િવનય0ભર#ચત

ગૌતમ રાસ (1356)

િવનયચં&

નેિમનાથ ચ34ુ પ દકા (1356)

5જનપ6 ૂ ર

િસ રત7 ૂ#લભ8્ ફા ુ (1334)

રાજશેખર< ૂ ર

નેિમનાથ ફા ુ (1349)

િવજયભ&

હંસરાજ - વ>છરાજ ચઉપઈ (1355)

અસાઈત

હંસાઉલી (1370)

ભીમદ/ વ

સદયવ સચ રત (1410)

સંCામિસDહ

આરાધના (1274)

નરિસDહ મહ/તા

ુ ામાચ રF, શામળશાનો િવવાહ
દ

પ6નાભ

કાંહડદ/ 0બંધ (1456)

ભાલણ

દશમIકંધ, નળાJયાન, 8ુવા) સા આJયાન, કાદં બર

ભીમ

0બોધ0કાશ (1490)

મીરાંબાઈ

આ મચ રFા મક પદો, Kૃ4ણલીલા અને 0ાથ)નાના
પદો, િવરહ અને િમલનના પદો

નકાર

હ રચં&ાJયાન, <ુકદ/ વાJયાન

કાયIથ ભગવાનદાસ

યોગવાિસ4ઠ, એકાદશIકંધ

અખો

અOુભવ#બD8ુ, અખેગીતા

ભાણદાસ

હIતામલક, બારમાસી, 0હલાદ આJયાન

િશવદાસ

પર<ુરામ આJયાન

Pુરા ર

ઈ!રિવવાહ

ગોિવDદ
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ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

જ પેશ બગદ રયા

હા દક ડાયાણી

માધવ

આ દપવ)

િવ!નાથ Rની

મોસાળચ રF

0ેમાનંદ

અ#ભમQSુ આJયાન, ચં&હાસ આJયાન, ઓખાહરણ,
નળાJયાન

ઋષભદાસ

Kુમારપાળ રાસ, હતિશVારાસ

ું
સમય દર

ુ ાલ – તેજપાલ રાસ
વI3પ

વ લભ મેવાડો

આનંદના ગરબા, આરા રુ ના ગરબા

શામળ ભX

િસDહાસન બFીસી,

Yવરામ ભX

Yવરાજ શેઠની Pુસાફર

0ીતમ

Zાનગીતા, 0ેમ0કાશ

મી[ુ

રાસરસ

ધીરો

રણયZ, અ!મેઘ

ભોજો

ચેલૈયા આJયાન, નાની ભ]તમાળ

સહાRનંદ Iવામી

ૃ
વચનાPત

Pુકતાનંદ

PુKુંદબાવની

દયારામ

રિસકવ લભ, 0ેમરસગીતા, 0ેમપર Vા

ડુ ા બહોતેર

к
દલપતરામ

દલપતકા^ય : ભાગ 1 અને 2, ફાબ)સિવરહ, િમ`યા#ભમાન,
લaમી, દલપતિપDગળ, કા^યદોહન, b ૂિતિનબંધ, Zાિતિનબંધ,
દc વZદપ)ણ,

બાલિવવાહ

િનબંધ,

શામળ

સતસઈ,

કથન

સdતશતી,તા કક બોધ
નમ)દાશંકર દવે

માર

હક કત, રાhયરં ગ, નમ)કિવતા, નમ)ગf, અલંકાર0વેશ,

ુ રાતી ગfના િપતા)
( જ

નમ)કોશ,
નમ)દચ રF,

નમ)^યાકરણ,
ધમ)િવચાર,

રસ0વેશ,

નમ)કથાકોશ,

Kૃ4ણKુમાર ,

jી

&ોપદ

ઉiર
દશ)ન,

સીતાહરણ, jી સારશાKુQતલ, કિવ અને કિવતા, કિવચ રF,
સYવારોપણ, મેવાડની હક કત, િપDગળ0વેશ
નવલરામ પંડkા

ભXOુ ં ભોપાlં, કિવYવન, િનબંધર િત, જનાવરની Rન

નંદશંકર મહ/તા

કરણઘેલો

ભોળાનાથ સારાભાઈ

અભંગમાળા

મહ પતરામ નીલકંઠ

mnલેQડની Pુસાફર Oુ ં વણ)ન, વનરાજ ચાવડો
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ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

હા દક ડાયાણી

રણછોડભાઈ દવે

લ#લતા8ુ:ખ દશ)ક

oબાલાલ દ/ સાઈ

શાંિતદાસ

ગણપતરામ ભX

0તાપ નાટક

અનંત0સાદ વૈ4ણવ

રાણકદ/ વી

ન7ુરામ <ુ]લ

કા^યશાq, નાટકશાq

મગનલાલ વખતચંદ

અમદાવાદનો ઈિતહાસ

બહ/રામY મલબાર

નીિતિવનોદ, અOુભિવકા

જહાંગીર મઝ)બાન

અsલના સPુદ
ં ર

ગોવધ)નરામ િFપાઠ

સરIવતીચં& – ભાગ 1 થી 4, IનેહPુ&ા, લીલાવતી Yવનકલા,
સાVરYવન, t/પ +ુક, કિવ દયારામનો અVરદ/ હ

મ#ણલાલ &વેદ

કાQતા,

O ૃિસDહાવતાર,

અમર

ગfાવલી, 0ાણિવિનમય, નાર

આશા,
0િત4ઠા,

ુ ાબિસDહ,
લ

ુ શ)ન,
દ

ુ રાતના uાvણો,
જ

િસwાંતસાર, માલતીમાધવ, ઉiરરામચ રત, આ મિનમજજન,
0ેમYવન, િશVાશતક
બાળાશંકર કંથા રયા

કલાQત કિવ, હ ર0ેમ પંચદશી

ક/શવલાલ xુવ

મેળની Pુ &કા, સા હ ય અને િવવેચન

આનંદશંકર xુવ

આપણો ધમ), િવચારમાyુર , કા^યત વ િવચાર, સા હ યિવચાર,
હD8ુ ધમ)ની બાળપોથી, ધમ)વણ)ન, હD8ુ ધમ), દnદશ)ન

નરિસDહરાવ દવે ટયા

ુ માળા, O ૂzુરઝંકાર, Iમરણસં હતા, મનોPુKુર – ભાગ 1 થી
Kુ મ
4, IમરણPુKુર, નરિસDહરાવની રોજનીશી,

ુ રાતી લેQગવેજ
જ

એQડ #લટર/ ચર – ભાગ 1 થી 2, િવવત)લીલા, તરં ગલીલા,
}દયવીણા, 0ેમળhયોિત
રમણભાઈ નીલકંઠ

રાઈનો પવ)ત, ભ&ભ&ા, શોધમાં, હાIયમં દર, કિવતા અને
સા હ ય – ભાગ 1 થી 4, ધમ) અને સમાજ – ભાગ 1 અને 2

મ#ણશંકર ભX

સાગર અને શશી, z ૂવા)લાપ, રોમન Iવરાhય,

ુ ુ ગોિવDદિસDહ,
•

8ુઃખી સંસાર, િશVણનો ઈિતહાસ, 0ેિસડ/Qટ #લDકનOુ ં ચ રF,
સંવાદમાલા, િસwાંતસારOુ ં અવલોકન, હ રામાણેકની મોટ એક
ખાણ, Kુમાર અને ગૌર , ઉદગાર, અિતZાન, વસંતિવજય,
ચtવાક િમ7ુન
રુ િસDહY ગો હલ

કલાપીનો ક/કારવ, #બ વમંગળ, કલાપીની પFધારા, ક•મીરનો
0વાસ, Iવીડનબોગ)ના િવચારો, માયા અને Pુ &કા, હમીરY
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જ

જ પેશ બગદ રયા

હા દક ડાયાણી

ગો હલ, }દયિFzુટ , ભરત
Qહાનાલાલ દલપતરામ

િવરાટનો હDડોળો, હ રદશ)ન, હ રસં હતા ભાગ 1 થી 3, કિવ!ર
દલપતરામ, આપણા સાVરર નો, ક/ટલાક કા^યો ભાગ 1 થી 3,
Qહાના રાસ ભાગ 1 થી 3, સા હ યમંથન, #ચFદશ)નો, ગીતમંજર ,
બાળકા^યો, મહ/રામણનાં મોતી, વસંતો સવ,0ાણે!ર , િવલાસની
શોભા, િપ3 ૃતપ)ણ, Kુ•ુVેF, ઉષા, સારથી

બલવંતરાય ઠાકોર

ભણકાર ધારા 1, ƒહારાં સોનેટ, એક તોડ/લી ડાળ

અરદ/ શર ખબરદાર

ભજિનકા, ક યા#ણકા, ગાંધીબાzુનો પવાડો

દામોદર બોટાદકર

ક લો#લની, Iતોત„Iવની, િનઝ) રણી

હ ર હષ)દ y ૃવ

Kુંજિવવાહ, 0વાસ zુ4પાંજ#લ

િFbુવન 0ેમશંકર

િવભાવર Iવdન

ભોગીQ&રાવ દવે ટયા

ઉષાકાંત, કોલેYયન

ગાંધીY

સ યના 0યોગો, દ#Vણ આ …કાના સ યાCહનો ઈિતહાસ, બાzુના
પFો

કાક કાલેલકર
(સવાઈ

ુ રાતી)
જ

ઊતરતી દ વાલો, Yવનલીલા, હમાલયનો 0વાસ, રખડવાનો
આનંદ, Yવનનો આનંદ, Yવન ભારતી, z ૂણ)રંગ, YવનસંIKૃિત,
ગીતાધમ), IમરણયાFા, Yવન #ચDતન, Yવતા તહ/વારો, Yવન
0દ પ

કશોરલાલ મશ‡વાળા

Yવનશોધન, ક/ળવણીના પાયા, અ હDસા િવવેચન

મહાદ/ વ દ/ સાઈ

વીર

વ લભભાઈ,

બારડોલી

સ યાCહનો

ઈિતહાસ,

મહાદ/ વભાઈની ડાયર ભાગ 1 થી 23
નરહ ર પર ખ

મનાવ અથ)શાq

રિવશંકર <ુ]લ

સ રતાથી સાગર

કનૈયાલાલ Pુનશી

વેરની વ ૂલાત, પાટણની 0bુતા,

ુ રાતનો નાથ, રાRિધરાજ,
જ

Iવdન&4ટા, z ૃ`વીવ લભ, કાકાની શશી, Kૃ4ણાવતાર ભાગ 1 થી
8
રમણલાલ દ/ સાઈ

જયંતી, િશર ષ, કો કલા, }દયનાથ, ભર/ લો અ„nન, કાંચન અને
ગે•ુ

ગૌર શંકર જોષી

શામળશાનો િવવાહ, ગોમતીદાદાOુ ં ગૌરવ, તણખામંડળ – ભાગ
1 થી 4, ભૈયાદાદા, z ૃ`વી અને Iવગ), પોIટ – ઓ ફસ,
ચૌલાદ/ વી, આ‰પાલી, વૈશાલી
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રામનારાયણ પાઠક

ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

હા દક ડાયાણી

ખેમી, Š‹ર/ ફની વાતો – ભાગ 1 થી 3, સા હ યલોક, + ૃહત િપDગળ,
કા^યની શ„]ત, સા હ ય, ગોિવDદગમન, િવમશ), એક 0Œ,
PુKુંદરાય, જVણી, શેષના કા^યો, ઉદિધને, મનોિવહાર

ઝવેરચંદ મેઘાણી

િસDyડુ ો, િશવાYOુ ં હાલર•ુ,ં કોઈનો લાડકવાયો, Sુગવંદના, સોરઠ
તારા વહ/તાં પાણી, વેિવશાળ, માણસાઈના દ વા, સૌરા4Žની
રસધારા ભાગ 1 થી 4

ુ વંતરાય આચાય)
ણ

અખોવન, આપઘાત, અ લાબેલી

•ુનીલાલ શાહ

કમ)યોગી રા•!ર, િવષચt, તપોવન, 5જગર અને અમી

ુ લાલ અને અમી
ધન ખ

છે લો ફાલ, સ‘નને આર/ , Iનેહના ઝેર, દસ િમિનટ, આથમતે
અજવાળે

બાલાભાઈ દ/ સાઈ

ભગવાન ઋષભદ/ વ, ભાnયિનમા) ણ, માદર/ વતન, કંચન અને
કાિમની, ગીતગોિવDદનો ગાયક

મOુભાઈ જોધાણી

જનપદ jેણી, ખાટ મીઠ

બાળવાતો, Kુમારોની 0વાસકથા,

પાદરની વનIપિત, ’ગણાના પંખી
શરદાબેન મહ/તા

Yવનસંભારણા

હંસાબેન મહ/તા

અ•ુણOુ ં અદbુત Iવdન

લીલાવતી Pુનશી

Kુમારદ/ વી અને બીR નાટકો

િFbુવનદાસ “ુહાર

કા^યમંગલા, કડવી વાણી, યાFા, વરદા, Pુ દતા, ઉ કંઠા,
લોકલીલા

ઉમાશંકર જોષી

િવ!શાંિત, એક •ુસાયેલા ગોટલા, ધાણીOુ ં ગીત, િનશીથ,
અ#ભZા, 0ાચીના, સાપના ભારા, હવેલી, ગૌ4ઠ , ઉઘાડ બાર

Kૃ4ણલાલ jીધરાણી

કોડ યાં, zુનરિપ, વડલો, િપયો ગોર

ઈQ8ુલાલ ગાંધી

’ધળ માનો કાગળ

0ેમશંકર ભX

ૃ
ધ રFી, તીથ”દક, jીમંગલ, 0ેમાPત

રામ0સાદ <ુ]લ

િવનાશ અને િવકાસ

ચં&વદન મહ/તા

યમલ,આગગાડ , ધરા

જયંતી દલાલ

સોયOુ ં નાKું, oધારાપટ, ગાલOુ ં કાજળ, Iવગ)કંપ, મની દ કર ,

ુ ર , સંતાKૂકડ , ખƒમા બાzુ
‘

&ોપદ નો સહકાર
યશવંત પંડkા

મદનમં દર, રસYવન, શરતના ઘોડા

મOુભાઈ પંચોળ

દ પિનવા) ણ, ઝેરતો પીધા છે RણીRણી, સોt/ ટસ

પ•ાલાલ પટ/ લ

મળે લા Yવ, માનવીની ભવાઈ, સાચાં શમણા, જ–દગીના ખેલ,
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જ પેશ બગદ રયા

ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

હા દક ડાયાણી

ુ 8ુઃખનાં સાથી, વાFકને કાંઠ/, વૈતરણીને કાંઠ/
ખ
ઈ!વર પેટલીકર

જનમટ પ, ભવસાગર, માર

હcયાસગડ

– ભાગ 1 અને 2,

ઋણાOુબધ
ં , કાશીOુ ં કરવત, લોહ ની સગાઈ
•ુનીલાલ મ ડયા

સ‰ાટ jે#ણક, "ુ ં અને માર વ"ુ, ^યાજનો વારસ, લી“ુડ ધરતી,
વેળાવેળાની છાંયડ , વાની માર કોયલ

િશવKુમાર જોષી

0સ• દાƒપ ય, Pુ„]ત 0 ૂન, — ૂની, બાર ઉઘાડ રહ ગઈ,
કં•કુ બંધ, અનંગરાગ

hયોિતQ& દવે

રં ગતરં ગ – ભાગ 1 થી 5, લnનનો ઉમેદવાર, વડ અને ટ/ ટા,
ખોટ બે આની

ુ ાબદાસ uોકર
લ

લiા અને બીY વાતો, ઊભી વાટ/ , માણસનાં મન

કશનિસDહ ચાવડા

અમાસના તારા, અમાસથી z ૂનમ ભણી

યશોધર મહ/તા

રણછોડલાલ, મંબોજબો,
ં
સર જતી ર/ તી, મહારાFી

પીતાંબર પટ/ લ

રિસયો Yવ, ઘરનો મોભ, પ રવત)ન, ખેતરને ખોળે , તેજર/ ખા

zુ4કર ચંદરવાકર

માનવીનો માળો, લી“ુડાં લેજો, બાવડાના બળે , ભવની કમાણી

0ાગY ડોસા

ચરણરજ, મંગળ મં દર

રં ભાબહ/ન ગાંધી

કોઈને કહ/શો ન હ

બા+ુભાઈ વૈધ

એ આવજો

™8ુલાલ યા#Zક

વારઘોડો, ભોળા શેઠOુ ં b ૂદાન

રિસકલાલ પર ખ

ુ ર , Yવનના વહ/ણો, IPિૃ ત
કા^યાOુશાસન, શિવšલક, મેના ‘

નવલરામ િFવેદ

ુ ારાOુ ં ર/ ખાદશ)ન
નવાં િવવેચનો, સમાજ ધ

િવજયરાય િFવેદ

સા હ ય દશ)ન, ›ૂઈ અને ક/તક

િવ!નાથ ભX

સા હ યસિમVા, િનકષર/ ખા, z ૂR અને પ રVા

િવ4œુ0સાદ િFવેદ

િવવેચના, પ રશીલન

ડોલરરાય માંકડ

કા^યિવવેચન, પ રશીલન

અનંતરાય રાવળ

સા હ ય િવહાર, ગંધાVત

જયંત ખFી

લોહ Oુ ં ટ zુ,ં તેજ, ગિત અને •વિન

પહલાદ પાર/ ખ

બાર બહાર

રા•Q& શાહ

•વિન, ’દોલન, žુિત, શાંત કોલાહલ

િનરં જન ભગત

યંFિવZાન અને મંFકિવતા, ઘડ ક સંગ

િ0યકાQત મ#ણયાર

0તીક, અશŸદ રાિF, Iપશ), સમીપ

ન#લન રાવળ

ઉદગાર, અવકાશ, Iહવાર – ભાગ 1 અને 2
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ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

જ પેશ બગદ રયા

હા દક ડાયાણી

બાલPુKુQદ દવે

પ રtમા, Kુંતલ, ચાંદની, તીથ”iમ, હ રનો હંસલો

વેણીભાઈ zુરો હત

િસDRરવ, દ dત, આચમન

નટવરલાલ પંડkા

0 ૂન, ‡પ અને રસ, z ૃ`વી ગિતનો છંદોલય

જયંતી પાઠક

મમ)ર, સંક/ત, સગ), oત રV

હર Q& દવે

આસવ, અપ)ણ,

ુ નામનો 0દ/ શ, માધવ ¡ાંક નથી, નીરવ
ખ

સંવાદ
રુ / શ દલાલ

એકાંત, તાર ખOુ ં ઘર, કાગળના સPુ&માં ¢લોની હોક , માર
બાર એથી - ભાગ 1 થી 18

િપના કન ઠાકોર

આલાપ, ઝાંખી અને પડછાયા

હિસત + ૂચ

સાિ••ય, િનરં તર,

હ/મત
ં દ/ સાઈ

ૃ , શરદ
™#ગત. સોનલPગ

દામોદર ભX

ું
જલભેખ, 3બીજલ

મOુભાઈ િFવેદ

રાસરસ,

મકરં દ દવે

વાલીડાના વાવડ, બેહદની બારાખડ , હcયાનાં વેણ

નાથાલાલ દવે

રાત થઈ z ૂર

к

ૂરમંગલ

રુ તા, સોનાવાટકડ

к
રુ / શ જોષી

હસPુખ પાઠક
ુ ામ મોહƒમદ શેખ
લ
લાભશંકર ઠાકર

ઊહાપોહ, એત8્ , ઉપRિત, િછ•પF,

હૃ 0વેશ

તણખ“ુ,ં નમેલી સાંજ, સાSુhય
P ૃ Sુ
ૃ ધારા,
માણસની વાત, કોણ?, Vણ ત Vણ, આSુવ¥દની અPત
પીlં

ુ ાબ અને "ુ ં
લ

રાવY પટ/ લ

Iવ. "ુશ
ં ીલાલની યાદમાં, વડ વગરનો છાયો, અžુધર, ઝંઝા

િસતાં< ુ યશ¦ં&

ઓડ ISુસOુ ં હલે ,ુ ં યમ8ૂ ત

ચં&કાંત શેઠ

પવન ‡પેર , ઉઘડતી દ વાલો, પડઘાની પેલે પાર, IવdનિપDજર,
y ૂળમાંની પગલીઓ

રમેશ પાર/ ખ

¡ાં, ખ ડDગ, વ, સનનન, મીરા સામે પાર, િવતાન

અિનલ જોષી

કાયમી ›ુદાઈ,

આ દલ મન ૂર

વળાંક, પગરવ, સતત

#ચOુ મોદ

વાતાયન, Vણોના મહ/લમાં, ભાવ-અભાવ

રા•Q& <ુ]લ

કોમલ રષભ, Iવવાચકની શોધ, oતર ગંધાર
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જ પેશ બગદ રયા

ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

ચં&કાંત ટોપીવાળા

કાQત તાર રાણી, પVીતીથ)

મહ/શ દવે

બીજો

મનહર મોદ

ુ તી
ઓમ ત3 ્ સ3,્ અ#ગયાર દ રયા, એક વધારાની Vણ, હ મ

હા દક ડાયાણી

ૂય), વહ/3 ુ ં આકાશ, Pુકાબલો, મને &•યો દ/ ખાય છે

અને બીRં, અધીત
ભગવતીKુમાર શમા)

સંભવ, છંદો છે પાંદડાં •નાં, સમય‹ીપ, અ^ય]તમ•ય, ઊ•વ)લોક

માધવ રામાOુજ

પછ , તમે, િપDજરની આરપાર

વી•ુ zુરો હત

’ધળા માણસOુ ં ગીત, વાંસ થક વહાવેલી

મનોજ ખંડ/ રયા

અચાનક, અટકળ, હIત0ત

યશવંત િFવેદ

#Vિતજને વાંસવન, પ ર0Œ

ુ ીર દ/ સાઈ
ધ

લોહ ને કનાર/ ઊગેલ વડ

જગદ શ જોષી

આકાશ, વમળનાં વન

hયોિતષ Rની

ફ ણની દ વાલો, ચાખડ એ ચડ ને ચા યા હસPુખલાલ

ભરત ઠsર

સોનેર મૌન

હ રKૃ4ણ પાઠક

ૂજર કદાચ ઊગે,

ુ ાબી આરસની લnગી, કોઈOુ ં કંઈ ખોવાય
લ

છે , ગલીને નાક/થી
રામચં& પટ/ લ

માર અનાગસી ઋ3,ુ એક સોનેર નદ , z ૃ`વીની એક બાર ,
વરાળ, Iવગ)નો અ„nન

પ•ા નાયક

0વેશ, ફલાડ/§ ફયા, િનIબત, આવનRવન, અરસપરસ

ર¨ુવીર ચૌધર

તમસા, વહ/તાં © ૃV પવનમાં, z ૂવ)રાગ, પરIપર

િવિપન પર ખ

આશંકા, તલાશ

jીકાQત શાહ

એક, અIતી, Fીજો માણસ, િતરાડ અને બીRં એકાંક ઓ

ચં&કાંત બVી

આકાર, તમે આવશો?, બાર વષ¥

મyુ રાય

ચહ/રા, કાિમની, ક પ© ૃV, "ુગલીના મેલા નીર, એક સોમવાર

PુKુંદ પર ખ

મહા#ભિન4tમણ, મોV

રાધે•યામ શમા)

ફ/રો, Iવdનતીથ), સાડા Fણ ¢ટની ઘટના, ’ ુ અને ચાંદરœુ ં

કશોર Rદવ

િનશાચt,

હર Q& દવે

પળના 0િત#બDબ

ધી•ુબહ/ન પટ/ લ

વડવાનલ, વાંસનો oKુર, કાિતšક રં ગરિસયો, એક ડાળ મીઠ ,

ુ ા) રોહણ, છvવેશ, ર]તરાગ, Sુગસભા
ય

િશમળાનાં ¢લ
સરોજ પાઠક

નાઈટમેર

િપના કન દવે

િવવત), મોહિનશા, િવ!5જત, અOુબQધ, અિનક/ત, િવવત), આધાર
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ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

જ પેશ બગદ રયા

હા દક ડાયાણી

#બQ8ુ ભX

મીરાં યા#Zકની ડાયર , દા8ુ દયાલ

જયંત ગાડ ત

આ© ૃત, ચાસપVી અને કણ), ¡ાં છે ઘર?, બદલાતી #Vિતજ

ધીર/ Q& મહ/તા

#ચª, દશાંતર, b ૂસકાની ઉRણી, આપણે લોકો, પવનના વેશમાં,
વલય

મફત ઓઝા

ુ ાં દપ)ણ, અમે
¨ ૂઘવતા સાગરના મૌન, પ`થરની કાયા ’ ન
તરIયા સાજન, સાતમો zુ•ુષ

િ0યકાંત પર ખ

ઉપર ગનન િવશાળ, કોશા, 0વાહ, કમ), ખોજ, Iવdન 0યાણ

Kુંદિનકા કાપ ડયા

અગનિપયાસા, સાત પગલાં આકાશમાં, જવા દઈ<ુ ં તમને, ચં&
તારા © ૃV વાદળ, પરોઢ થતાં પહ/લા

દગીશ મહ/તા

આપણો ઘડ ક સંગ, 8ૂ રના એ 8ૂ ર

જોસેફ મેકવાન

’ગળ યાત, Iવાગત, ^યથાનાં વીતક, લaમણની અ„nનપ રVા,
માણસ હોવાની યંFણા

અશોકzુર ગોIવામી

Kૂવો, ન–ભાડો, અથા) ત, P ૂળ

0બોધ પર ખ

કારણ િવનાના લોકો

વીનેશ oતાણી

એકાંત ‹ીપ, િ0યજન કાફલો, પોતપોતાનો વરસાદ

અિ!નની ભX

ઓથાર, નીરR ભાગ)વ, શૈલR સાગર

મોહƒમદ માંકડ

yુƒમસ, બંધનગર, વં#ચતા, ક/#લડોIકોપ

હર કશન મહ/તા

પીળા ‡માલની ગાંઠ, જnગા ડાKુનાં વળામણા

દનકર જોષી

આકાશનો એક ¬ૂકડો, 0કાશનો પડછાયો, વqાહરણ

વષા) અડલR

માર/ પણ એક ઘર હોય, ગાંઠ -ટ®ાની વેળા

ઈલા આરબ મહ/તા

આવતી કાલનો

હમાંશી શેતલ

oતરાલ, oધાર ગલીમાં સફ/દ ટપકાં

િવજય શાqી

અહ– તો હો©ુ ં એટલે હો©ુ,ં ઇતર/ તર

દલીપ રાણzુરા

માર

ૂરજ, બFીસ z ૂતળ ની વેદના

jે4ઠ વાતા) ઓ, ’ ુ ભીનો ઉRસ, મીરાંની રહ

સરનાPુ,ં કરમકથા,

ૂક ધરતી

ૂકા હોઠ, સંક/ત વંચના

ુ આપણા હાથમાં
ખ

મ#ણલાલ પટ/ લ

રાતવાસો,

ઉજમશી પરમાર

°ચી Rર ન–ચા માનવી

રમેશ મોદ

વહ/લા સવારનો

રજનીKુમાર પંડkા

ખલેલ, ચં&દાહ, વલોœુ,ં • ૂન ર, ઝબકાર, #બલોર jેણી

જયવદન પટ/ લ

5જDદગી તો શમણાOુ ં ઘર, ટ"ુ¡ાં ઝાકળ પંખી

ુ ત
મ
ં રાવલ
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ƒહ/ક,

ૂયા) Iત
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જ

જ પેશ બગદ રયા
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ફાધર વાલેસ

Yવનઘડતર, સમાજઘડતર, ^ય„]તઘડતર

b ૂપત વડોદ રયા

ઘર/ બા હર/ , 0ેમ એક z ૂR, 5જDદગી #ઝDદા દલીOુ ં નામ, પરખ,
oતરના ‡પ

к
દ/ શળY પરમાર

ગલગોટા,ટહૌકો

ચં&વદન મહ/તા

ચાંદાપોળ , રમકડાંની 8ુકાન, સંતાKૂકડ

મેઘાણી

ક લોલ, હાલરડાં, કંકાવટ

Qુ દરP ્

રં ગ રં ગ વાદ#ળયાં

Iનેહર„•મ

ઉRણી, તરાપો

Kૃ4ણલાલ jીધરાણી

ફોરાં, બાળારાR, સોનપર , વડલો, પીળાં પળાશ

મકરં દ દવે

ઝ+ ૂક િવજળ ! ઝ+ ૂક, બે ભાઈ

રમણલાલ સોની

ગલગ#લયાં ચાણ¡, બાલમં દરનાં નાટકો

રમ#ણક અરાલવાળા

નગીનાવાડ

›ુગતરામ દવે

ૂ નો િશકાર
કૌિશકાJયાન, ’ધળાOુ ં ગા•ુ,ં ખે•ત

રુ / શ દલાલ
#ગ›ુભાઈ બધેકા

ઇXા કXા, િધDગામIતી
બાલસા હ ય વા ટકા, બાલસા હ યમાળા, બાલવાતા) ઓ, કશોર
કથાઓ, ઈસપના પાFો

ઉમાશંકર જોષી

ગાંધીકથા

Kુમારપાળ દ/ સાઈ

અપંગના ઓજસ, ઝબક દ વડ , વતન તારાં જતન

કાલેલકર

બે ક/ર

યશવંત પંડkા

બાળનાટકો

8ુગ¥શ <ુ]લ

ઉ સિવકા, ઉ લાિસકા

નટવરલાલ મળવી

િવનોદ બાળનાટકો

0ાગY ડોસા

બાળનાટકો

к
નવ#લકાકાર

ુ ેન
િવનો દની નીલકંઠ, લીલાવતી Pુનશી, પ6ા ફડ યા, વ બ
ભX,

કુ Qયા ઝવેર , સરલા જગમોહન, લાbુબહ/ન મહ/તા,

જયાબહ/ન

શાહ,

www.gujmaterial.com
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િવજયાબહ/ન

<ુ]લ,

તા રણીબહ/ન

દ/ સાઈ,

જ પેશ બગદ રયા

ુ રાતી ભાષાના સા હ યકારો
જ

hયો સનાબહ/ન શાહ, ગીતા કાપ ડયા, 0Zાબહ/ન પટ/ લ, સરોજ
પાઠક
નવલકથાકાર

ધી•ુબહ/ન પટ/ લ, વષા) અડાલR, Kુંદિનકા કાપ ડયા, ઈલા આરબ
મહ/તા, રં ભાબહ/ન ગાંધી, નીલા શાહ

બાલસા હ ય

હંસાબહ/ન મહ/તા, તારાબહ/ન મોડક, વ સલા મહ/તા

િવવેચના

હ રાબહ/ન પાઠક

કવિયFી

ગીતાબહ/ન પર ખ,

િનબંધકાર

ુ ¥દ²
લીના મંગળદાસ, ઉષા ચ3વ

0વાસ-ડાયર

ૃ ા#લની દ/ સાઈ
Pણ

સમાજ-િવષયક

žુિતબહ/ન શાહ

#ચDતના મક

ચૈતQયબહ/ન દવે ટયા, લીલાબહ/ન પટ/ લ

www.gujmaterial.com
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‡ુ પ xુવ
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