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ગજુરાતમાાં સાંસ્ કતૃિનત ા ષ્ેતર્ે  ર્ેષ   ્રદાા  - રણજજતરામ 
સવુણણચાંદ્રક 

‘ગજુરાત સાહિત્ ય રહરદ ’ના આદ્યસ્ થારશ રી ર રિતજતરાવ વાવાઇામ વિાતાનર સ્  તૃિમતવા  ઇાદા-
સાહિત્ ય, મતિમતિાસ, શલા અને સ સ્ કૃતિમતના ષેતેરેે  રી ે   ્રદ ાન શરનારને મ.સ. ૧૯૨૮થર ‘રિતજતરાવ 
સવુિણચ દ્રશ’ આરવાવા  આવે છે. 
અ.ન . સર્જશ વદણ અ.ન . સર્જશ વદણ 
૧. રી ર ઝવેરચ   વેઘાિર ૧૯૨૮ ૪૧. ડો.વ જુલાલ વજ  ુાર ૧૯૬૮ 

૨. રી ર ગિજુઇામ બધેશા ૧૯૨૯ ૪૨. રી ર તિમનર જન ઇિત ૧૯૬૯ 

૩. રી ર રતિમવશ શર રાવળ ૧૯૩૦ ૪૩. રી ર તિમશવકુવાર જોદર ૧૯૭૦ 

૪. રી ર તિમવજયરાય વૈદ્ય ૧૯૩૧ ૪૪. ડો. સરુાશ જોદર ૧૯૭૧ 

૫. રી ર રવિલાલ  ાસામ ૧૯૩૨ ૪૫. રી ર નટવરલાલ ર ડયા 
‘ઉશનસ’્ 

૧૯૭૨ 

૬. રી ર રત્ નવગિરાવ જોટા ૧૯૩૩ ૪૬. રી ર ્રદબોધ ર હડત ૧૯૭૩ 

૭. રી ર સનુ્  ર  ્ ૧૯૩૪ ૪૭. રી ર િીરાબિાન રા શ ૧૯૭૪ 

૮. રી ર તિમવશ્ર્વનાથ ઇટ્ટ ૧૯૩૫ ૪૮. રી ર રઘવુરર ચૌધરી ૧૯૭૫ 

૯. રી ર ચ દ્રવ ન વિાતા ૧૯૩૬ ૪૯. રી ર જય ત રા શ ૧૯૭૬ 

૧૦. રી ર ચનુરલાલ વ. શાિ ૧૯૩૭ ૫૦. રી ર જશવ ત  ાશર ૧૯૭૭ 

૧૧. રી ર શન ુ ાસામ ૧૯૩૮ ૫૧. રી ર ફાધર વાલેસ ૧૯૭૮ 

૧૨. રી ર ઉવાશ શર જોદર ૧૯૩૯ ૫૨. રી ર વશર    વે ૧૯૭૯ 

૧૩. રી ર ધનસખુલાલ વિાતા ૧૯૪૦ ૫૩. રી ર લાઇશ શર  ાશર 
(અસ્ વરશાર) 

૧૯૮૦ 

૧૪. રી ર જયોતિમતન્ દ્ર  વે ૧૯૪૧ ૫૪. કુ. ધરરુબિાન રટાલ ૧૯૮૧ 

૧૫. રી ર રતિમસશલાલ રરીખ ૧૯૪૨ ૫૫. રી ર િહરન્ દ્ર  વે ૧૯૮૨ 

૧૬. રી ર ર હડત 
ઓવશારનાથજી 

૧૯૪૩ ૫૬. રી ર સરુાશ  લાલ ૧૯૮૩ 

૧૭. ્રદો. તિમવ ણ્ુરદસા  તિમરે વે ી ૧૯૪૪ ૫૭. રી ર ઇિવતરકુવાર 
શવાણ 

૧૯૮૪ 
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૧૮. રી ર ગિુવ તરાય આચાયણ ૧૯૪૫ ૫૮. રી ર ચ દ્રશાન્ ત શે  ૧૯૮૫ 

૧૯. રી ર ડોલરરાય વા શડ ૧૯૪૬ ૫૯. રી ર રવેશ રારાખ ૧૯૮૬ 

૨૦. રી ર િહરનારાયિ 
આચાયણ 

૧૯૪૭ ૬૦. રી ર તિમસતા શ ુયશશ્ર્વ દ્ર ૧૯૮૭ 

૨૧. રી ર બચઇુામ રાવત ૧૯૪૮ ૬૧. રી ર બકુલ તિમરે રા ી ૧૯૮૮ 

૨૨. રી ર સોવાઇામ શાિ ૧૯૪૯ ૬૨. રી ર તિમવનો  ઇટ્ટ ૧૯૮૯ 

૨૩. રી ર રન્ નાલાલ રટાલ ૧૯૫૦ ૬૩. રી ર નિરન ાસ રારાખ ૧૯૯૦ 

૨૪. રી ર જયશ શર ‘સુ  રી’ ૧૯૫૧ ૬૪. રી ર રવિલાલ 
નાિરજી વિાતા 

૧૯૯૧ 

૨ર. રી ર શાશવરાવ શાસ્ રે ર ૧૯૫૨ ૬૫. રી ર યશવ ત શશુલ ૧૯૯૨ 

૨૬.� ડો. ઇોિરલાલ સા ડાસરા ૧૯૫૩ ૬૬. રી ર અ તૃ ઘાયલ ૧૯૯૩ 

૨૭. રી ર ચ દુલાલ રટાલ ૧૯૫૪ ૬૭. ડો. ધરરુઇામ  ાશર ૧૯૯૪ 

૨૮. રી ર અન તરાય રાવળ ૧૯૫૫ ૬૮. રી ર ઇોળાઇામ રટાલ ૧૯૯૫ 

૨૯. રી ર રાજેન્ દ્ર શાિ ૧૯૫૬ ૬૯. રી ર રવિલાલ સોનર ૧૯૯૬ 

૩૦. રી ર ચનુરલાલ વહડયા ૧૯૫૭ ૭૦. રી ર ગિુવ ત શાિ ૧૯૯૭ 

૩૧. ડો. કૃ િલાલ રી રધરાિર ૧૯૫૮ ૭૧. રી ર ગલુાબ ાસ બ્રોશર ૧૯૯૮ 

૩૨. રી ર જય તર  લાલ ૧૯૫૯ ૭૨. રી ર વધ ુરાય ૧૯૯૯ 

૩૩. ડો. િહર્રદસા  શાસ્ રે ર ૧૯૬૦ ૭૩. રી ર ચર. ના. રટાલ ૨૦૦૦ 

૩૪. રી ર મશ્ર્વર રેટલરશર ૧૯૬૧ ૭૪. રી ર નારાયિઇામ 
 ાસામ 

૨૦૦૧ 

૩૫. રી ર રાવતિમસિંિજી રા ોડ ૧૯૬૨ ૭૫. રી ર ચ દ્રશાન્ ત 
ટોરરવાલા 

૨૦૦૨ 

૩૬. ડો. િહરવલ્ લઇ ઇાયાિર ૧૯૬૩ ૭૬. ડો. વધસુ ુન રારાખ ૨૦૦૩ 

૩૭. રી ર વનઇુામ ર ચોળી ૧૯૬૪ ૭૭. રી ર રાધેશ્ યાવ શવાણ ૨૦૦૪ 

૩૮. રી ર બારાલાલ વૈદ્ય ૧૯૬૫ ૭૮. રી ર વદાણ અડાલજા ૨૦૦૫ 

૩૯. ડો. િસ ખુ સા શગળયા ૧૯૬૬ � � � 

૪૦. રી ર ઝરિાઇામ  ાસામ 
‘સ્ નિેરમશ્વ’ 

૧૯૬૭ 
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