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કુભાય સલુણણચદં્રક (ગજુયાતી)  

કુભાય સલુણણ ચદં્રક અથલા કુભાય ચદં્રક કુભાય ટ્રસ્ટ, અભદાલાદ દ્વાયા ૧૯૪૪થી આલાભા ં

આલતો વાહશત્મનો યુસ્કાય છે. આ યુસ્કાય દય લે કુભાય ભાસવકભા ંમોગદાન ભાટે ગજુયાતી 

વાહશત્મકાયને કુભાય ટ્રસ્ટ દ્વાયા આલાભા ંઆલે છે. ૧૯૫૦ના લણભા ંચદં્રલદન ભશતેાએ કુભાય 

ચદં્રકનો અસ્સ્લકાય કમો શતો.  

યસ્કાયની સ્થાના કુભાયના રેખક મળલતં ડંયા દ્વાયા ૧૯૪૪ભા ં કયલાભા ં આલી શતી. 

ળરૂઆતભા ંગજુયાતી રેખકો ફલતંયામ ઠાકોય, સલષ્ણપુ્રવાદ આય. સિલેદી અને સુદંયમ ્યુસ્કાય 

વદંગીની વસભસતભા ં શતા. છીથી યાભનાયામણ ાઠક અને અનતંયામ યાલ તેભા ં જોડામા. 

૧૯૮૩ થી ૨૦૦૨ સધુી આ યુસ્કાય કોઇને આલાભા ંઆવ્મો નશોતો યંત ુ૨૦૦૩થી પયી ળરૂ 

કયલાભા ં આવ્મો શતો. તે શરેા ંકુભાય ચદં્રક તયીકે ઓખાતો શતો, યંત ુ ૨૦૦૩થી 

તેને કુભાય સલુણણ ચદં્રક નાભ આલાભા ંઆવ્્ુ.ં  

લણ  વાહશત્મકાયનુ ંનાભ  
૧૯૪૪  શહયપ્રવાદ દેવાઈ  
૧૯૪૫  ષુ્કય ચદંલાકય  
૧૯૪૬  મળોધય ભશતેા  
૧૯૪૭  યાજેન્દ્દ્ર ળાશ  
૧૯૪૮  ફારમકુુન્દ્દ દલે  
૧૯૪૯  સનયંજન બગત  
૧૯૫૦  લાસદેુલ બટ્ટ  
૧૯૫૧  ફકુર સિાઠી  
૧૯૫૨  સળલકુભાય જોળી  
૧૯૫૩  અળોક શણ  
૧૯૫૪  સળલપ્રવાદ સિલેદી  
૧૯૫૫  ઉભાકાતં ળાશ  
૧૯૫૬  ચદં્રલદન બચૂ  
૧૯૫૭  જમતં ાઠક  
૧૯૫૮  શભેતં દેવાઈ  
૧૯૫૯  ઉળનવ  

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A6
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0_%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%95
https://gu.wikipedia.org/wiki/%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
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%B3%E0%AA%B5%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF_%E0%AA%A0%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%B0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AB%8D
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A3_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%A0%E0%AA%95
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AF_%E0%AA%AE%E0%AA%A3%E0%AA%BF%E0%AA%B6%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%B0_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%B3
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૧૯૬૦  નલનીત  ાયેખ  
૧૯૬૧  સનુીર કોઠાયી  
૧૯૬૨  રાબળકંય ઠાકય  
૧૯૬૩  સપ્રમકાન્દ્ત ભણીમાય 

૧૯૬૪  ચદં્રકાતં ળેઠ  
૧૯૬૫  યઘલુીય ચૌધયી  
૧૯૬૬  પાધય લારેવ  
૧૯૬૭  શહયકૃષ્ણ ાઠક  
૧૯૬૮  ગરુાફદાવ ાઠક  
૧૯૬૯  બાનપુ્રવાદ ડંયા  
૧૯૭૦  યભેળ ાયેખ  
૧૯૭૧  ધીરૂબાઈ યીખ  
૧૯૭૨  ભધસૂદુન ાયેખ  
૧૯૭૩  કનબુાઈ જાની  
૧૯૭૪  ભધસૂદુન ઢાચંી  
૧૯૭૫  શહયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી  
૧૯૭૬  સલનોદ બટ્ટ  
૧૯૭૭  બગલતીકુભાય ળભાણ  
૧૯૭૮  અસિન દેવાઈ  
૧૯૭૯  ળકંયદેલ સલધારકંાય  
૧૯૮૦  ફશાદૂયળાશ હંડત  
૧૯૮૧  શવમખુ ફાયાડી  
૧૯૮૨  પ્રફુલ્ર યાલ 

૧૯૮૩  ચદં્રળકંય બટ્ટ  
૨૦૦૩   યજનીળકુભાય ડંયા  
૨૦૦૪  યાભચદં્ર ટેર  
૨૦૦૫  ફશાદુયબાઈ લાકં  
૨૦૦૬  પ્રીસત વેનગપુ્તા  
૨૦૦૭   સશુ્રતુ ટેર  
૨૦૦૮ બગીયથ બ્રહ્મબટ્ટ  
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૨૦૦૯ યંત ાઠક  
૨૦૧૦  યાજેળ વ્માવ  
૨૦૧૧  પ્રલીણ દયજી  
૨૦૧૨ યાધેશ્માભ ળભાણ  
૨૦૧૩ જોવેપ ભેકલાન  
૨૦૧૪ શણ બ્રહ્મબટ્ટ  
૨૦૧૫  શણદ સિલેદી    
૨૦૧૬  બયત દલે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


