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ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભી એલોડડ (ગજુયાતી વાહશત્મ ભાટે) 

યાષ્ટ્રીમ વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા કુર ૨૩ બાા ભાટે આ એલોડડ જાશયે કયલાભાાં આલે છે. ગજુયાતી 

વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા વલવલધ બાાઓના વલડશે્રષ્ટ્ઠ કૃવતઓ ભાટે દય લે આ ઍલોડડ એનામત 

થામ છે. આ એલોડડ અંતગડત રૂ. એક રાખ, ળાર અને તામ્રટે એનામત કયલાભાાં આલે છે.  

લડ ગજુયાતી વર્જક કવૃત વાહશત્મપ્રકાય 

૧૯૫૫ ભશાદેલબાઈ દેવાઈ  ભશાદેલબાઈની ડામયી ડામયી 

૧૯૫૬ યાભનાયામણ વલ. ાઠક બશૃદ્ વિંગ વિંગળાસ્ત્ર 

૧૯૫૮ ાં. સખુરારજી દળડન અને ચ િંતન તત્લજ્ઞાન 

૧૯૬૦ યવવકરાર છો. યીખ ળવલિરક નાટક 

૧૯૬૧ યાભવવિંશજી યાઠોડ ક્ચ્છનુાં વાંસ્કવૃતદળડન વાંસ્કવૃત 

૧૯૬૨ પ્રો. વલષ્ટ્ણપુ્રવાદ વિલેદી ઉામન વલલે ન 

૧૯૬૩ યાજેન્દ્ર ળાશ  ળાાંત કોરાશર કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૬૪ ડોરયયામ ભાાંકડ  નૈલેદ્ય વનફાંધ 

૧૯૬૫ કાકાવાશફે કારેરકય  જીલનવ્મલસ્થા વનફાંધ 

૧૯૬૭ ડો. પ્રફોધ ાંહડત 
ગજુયાતી બાાન ુધ્લવન સ્લરૂ 

અને ધ્લવન યાલતડન 
બાાળાસ્ત્ર 

૧૯૬૮ સુાંદયમ્ અલરોકન વલલે ન 

૧૯૬૯ સ્લાભી આનાંદ(અસ્લીકાય) કુકથાઓ યેખાચ િો 

૧૯૭૦ નગીનદાવ ાયેખ  અચબનલનો યવવલ ાય વલલે ન 

૧૯૭૧  ાંરલદન ભશતેા  નાટય ગઠહયમાાં પ્રલાવકથા 

૧૯૭૩ ઉભાળાંકય જોી  કવલની શ્રદ્ધા વલલે ન 

૧૯૭૪ અનાંતયામ યાલ તાયતમ્મ વલલે ન 

૧૯૭૫ ભનબુાઈ ાં ોી'દળડક' વોકે્રટીવ નલરકથા 

૧૯૭૬ 
નટલયરાર કે. ાંડયા 

'ઉળનસ'્ 
અશ્વત્થ કાવ્મવાંગ્રશ 

http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%88
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B9
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%B0%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF_%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%A1
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%AC_%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AA%95%E0%AA%B0
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AB%8D
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A6
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B8_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%96
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%A6%E0%AA%A8_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%89%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B6%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%B0_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%82%E0%AA%9A%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%89%E0%AA%B6%E0%AA%A8%E0%AA%B8%E0%AB%8D
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૧૯૭૭ યઘલુીય  ૌધયી  ઉયલાવ કથાિમી નલરકથા 

૧૯૭૮ શયીન્દ્ર દલે  શમાતી કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૭૯ જગદીળ જોી  લભનાાં લન કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૮૦ જમન્દ્ત ાઠક  અનનુમ કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૮૧ ડો. શહયલલ્રબ બામાણી ય ના અને વાંય ના વલલે ન 

૧૯૮૨ વપ્રમકાન્દ્ત ભચણમાય રીરેયો ઢા કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૮૩ 
ડો. સયેુળ શ. 

જોી(અસ્લીકાય) 
ચ ન્દ્તમાવભ ભનવા વનફાંધ 

૧૯૮૪ યભણરાર જોી  વલલે નની પ્રહક્રમા વલલે ન 

૧૯૮૫ કુાંદવનકા કાહડમા વાત ગરાાં આકાળભાાં નલરકથા 

૧૯૮૬  ાંરકાન્દ્ત ળેઠ  ધૂભાાંની ગરીઓ વાંસ્ભયણો 

૧૯૮૭ વવતાાંશ ુમળશ્ચાંર જટાય ુ કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૮૮ બગલતીકુભાય ળભાડ  અસમૂડરોક નલરકથા 

૧૯૮૯ જોવેપ ભેકલાન  આંગચમાત નલરકથા 

૧૯૯૦ અવનર જોળી  સ્ટે્ય ુ વનફાંધવાંગ્રશ 

૧૯૯૧ રાબળાંકય ઠાકય  ટોાાં, અલાજ, ઘોંઘાટ કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૯૨ બોાબાઈ ટેર  દેલોની ઘાટી પ્રલાવલણડન 

૧૯૯૩ નાયામણ દેવાઇ  અગ્નનકુાંડભાાં ઊગેલુાં ગરુાફ જીલન હયિ 

૧૯૯૪ યભેળ ાયેખ  વલતાન સદુ ફીજ કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૯૯૫ લાડ અડારજા  અણવાય નલરકથા 

૧૯૯૬ હશભાાંળી ળેરત  અંધાયી ગરીભાાં વપેદ ટકાાં ટૂાંકી લાતાડઓ 

૧૯૯૭ અળોકયુી ગોસ્લાભી કલૂો નલરકથા 

૧૯૯૮ જમાંત કોઠાયી  લાાંકદેખાાં વલલે ન વલલે ન 

૧૯૯૯ વનયાંજન બગત  ગજુયાતી વાહશત્મ-લૂાડધ-ઉતયાધડ વલલે ન 

૨૦૦૦ લીનેળ અંતાણી ધ ૂાંઘબયી ખીણ નલરકથા 

૨૦૦૨ ધ્રલુ બટ્ટ  તત્લભવવ નલરકથા 

http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B0%E0%AA%98%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AB%80%E0%AA%B0_%E0%AA%9A%E0%AB%8C%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%A6%E0%AA%B5%E0%AB%87
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9C%E0%AA%97%E0%AA%A6%E0%AB%80%E0%AA%B6_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9C%E0%AA%AF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A4_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A0%E0%AA%95
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B6_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B6_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%A3%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A4_%E0%AA%B6%E0%AB%87%E0%AA%A0
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%AD%E0%AA%97%E0%AA%B5%E0%AA%A4%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0_%E0%AA%B6%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%AB_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A8
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B2_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B6%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%AD%E0%AA%B6%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%B0_%E0%AA%A0%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AA%B0
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%AD%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AA%BE%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A3_%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%87
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B6_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%96
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B5%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%BE_%E0%AA%85%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%9C%E0%AA%BE
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%B6%E0%AB%80_%E0%AA%B6%E0%AB%87%E0%AA%B2%E0%AA%A4
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9C%E0%AA%AF%E0%AA%82%E0%AA%A4_%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%A0%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%9C%E0%AA%A8_%E0%AA%AD%E0%AA%97%E0%AA%A4
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%B5_%E0%AA%AD%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%9F
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૨૦૦૩ ચફિંદુ બટ્ટ અખેાતય નલરકથા 

૨૦૦૪ અમતૃરાર લેગડ  વૌંદમડની નદી નભડદા પ્રલાવ 

૨૦૦૫ સયેુળ દરાર  અખાંડ ઝારય લાગે કવલતા 

૨૦૦૬ યવતરાર 'અવનર' આટાનો સયૂજ વનફાંધ 

૨૦૦૭ યાજેન્દ્ર શકુ્ચર  ગઝર વાંહશતા કવલતા 

૨૦૦૮ સભુન ળાશ પટપહટય ુ ટૂાંકી લાતાડઓ 

૨૦૦૯ વળયી ાં ાર (અસ્લીકાય) લાત આણા વલલે નની વલલે ન 

૨૦૧૦ ધીયેન્દ્ર ભશતેા  છાલણી નલરકથા 

૨૦૧૧ ભોશન યભાય અં ો ટૂાંકી લાતાડઓ 

૨૦૧૨  ાંરકાન્દ્ત ટોીલારા વાક્ષીબાષ્ટ્મ વલલે ન 

૨૦૧૩  ીન ુભોદી ખયા ઝાયણ કવલતા 

૨૦૧૪ અવશ્વન ભશતેા છફી બીતયની વનફાંધ 

૨૦૧૫ યવવક ળાશ  અંતે આયાંબ બાગ-૧ અને ૨  વનફાંધ  

૨૦૧૬ કભર લોયા  અનેકાનેક  કવલતા  

૨૦૧૭ ઊવભિ દેવાઈ  ગજુયાતી વ્માકયણના ફસ્વો લડ  વલલે ન  

૨૦૧૮ ળયીપા લીજીલાા વલબાજનની વ્મથા વનફાંધ  

૨૦૧૯ યવતરાર ફોયીવાગય ભોજભાાં યે’વુાં યે! વનફાંધ 

૨૦૨૦  શયીળ ભીનાશ્ર ુ ફનાયવ ડામયી  કવલતા  
  

 

 

http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%83%E0%AA%A4%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%97%E0%AA%A1
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B6_%E0%AA%A6%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%B6%E0%AB%81%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B2
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE

