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001

સીનીયર સીટ ઝન

ુણવંત શાહ

29-05-2005

002

ગરવી ુજરાતણ

ુણવંત શાહ

05-06-2005

003

!ુપછાંવ

દ નેશ પંચાલ

12-06-2005

004

ગઝલ–હઝલ

‘બેકાર’

19-06-2005

005

ગઝલ

ભગવતી)ુ માર શમા*

26-06-2005

006

+દગી

ચ,કાંત બ-ી

03-07-2005

007

વી. એક નીડ અને એક સૉનેટ

‘ઉશન2્’

10-07-2005

008

મારા બા4ુની કહાની

મં5ુલા પાર ખ(7ીટન)

17-07-2005

009

દાદા મને(બાળકા9ય)

બળવંત પટલ

24-07-2005

010

પાનખર વસંત

‘અનંત’

31-07-2005

011

ક:ુબહન(વાતા*)

ડૉ.જયંત મહતા

012

તે પંથીની ઉપર પથરો ...(હઝલ)...

નીમ=શ ઠાકર

14-08-2005

013-1

ઘડપણ: મનની અવ@થા

ડૉ. ુણવંત શાહ

21-08-2005

013-2

(USA)

07-08-2005

Aા@તાવીક

‘સ.મ.’ના સંપાદકો

21-08-2005

014

આપણા હાથની વાત

શાંતીલાલ ડગલી

04-09-2005

015

જમસીC અધીકાર

ુણવંત શાહ

11-09-2005

016

ચાલો, બાળક બનીએ

મોહEમદ માકડ

18-09-2005

017

મEમી(બાળકા9ય)

બળવંત પટલ

25-09-2005

018-1

ગાંધી–વાણી

મહાGમા ગાંધી

02-10-2005

018-2

માનસીક તાણ

મંજર મેઘાણી

02-10-2005

019-1

માધીનો છોકરો

રવીશંકર મહારાજ

09-10-2005

019-2

પટલાણી(કા9ય)

મન2ુખ નાર યા

09-10-2005

020

ખોવાયેH ું પાક ટ(વાતા*)

‘હર Iં,‘

16-10-2005

021-1

ધમ* અને વીJાન(કા9ય)

ખીમ+ કKછ

23-10-2005









ભલો સાધક

બળવંત પટલ

23-10-2005

022

માની ના લેશો ક Lુ ં 2ુખી Mં

2ુરશ દલાલ

30-10-2005

023

કવનમાં વ ભવન (હઝલ)

નીમ=શ ઠાકર

13-11-2005

024

બપોરના તડકામાં

ુણવંત શાહ

20-11-2005

025

છોNુ કાકાનાં અસીલો

@વામી આનંદ

27-11-2005

021-2
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બાળકું @વતંO 9યPતીGવ @વીકારો

Aા.રમણ પાઠક

04-12-2005

027-1

'છે ..નથી!’(કા9ય)

રા+વ સવાણી (UK)

11-12-2005

027-2

AસQ દાEપGય

સંકલીત

11-12-2005

028

2ુખ

‘અJાત’

18-12-2005

029

ઉઘાડ Rખ(વાતા*)

બળવંત પટલ

25-12-2005

030

S ૃCોનો આદર

વUલભ ઈટાલીયા

01-01-2006

031

ખોવાયેલો ભગવાન

@વ. અનીVુ C 7WભX

08-01-2006

032

ભાર લા અYનીના તણખા (રસા@વાદ)

યશવંત મહતા

15–01-2006

033

ઝVુ ખડ દ વા બળે (શZદોનો @વયંવર)

રોહ ત શાહ

22-01-2006

034-1

ઈ–શZદકોશ લોકાપ*ણ (અહવાલ)

બળવંત પટલ

29-01-2006

034-2

ઈ–શZદકોશ લોકાપ*ણ વેળાું Aવચન

ધીVુ બહન પટલ

29-01-2006

035

આપણી [ુ બ*ળતાઓ

@વામી ]ી.સKચીદાનંદ+

05-02-2006

036

સહજ સમાધ..‘માધવ ગોર’

ડૉ. કુભાઈ ^ની

12-02-2006

037

નવવ!ુ અને સા2ુમા (કા9યો)

જયંત ગો. ગાંધી

09-02-2006

038

પેટોબા....(આરોYય)

ડૉ.મહરવાન ભમગરા

26-02-2006

039

સં@કાર તાની ઈ^રાશાહ હોય ખર ?

2ુધા :ુત=

05-03-2006

026











040

‘_ઝાજોડણી’ વીશે–@પ`ટ કરણ

બળવંતભાઈ પટલ

12-03-2006

041

કથા–9યથા એક દ કર ની...(વાતા*)

‘હર Iં,’

19-03-2006

042

]ી. રતીલાલ ચંદરયા સાથે :ુલાકાત

સંકલીત

26-03-2006

043

સાહ Gયું ઈનામબ^ર

ચ,કાંત બ-ી

02-04-2006

044

Aસંગવીશેષ

ડૉ. યોગે, 9યાસ

09-04-2006

045

ડડ : એક સવ*નામ(4ુ@તક પર ચય)

ર વા બ-ી

16-04-2006

046

મારા દાદા–મારાં દાદ (કા9યો)

બળવંત પટલ

23-04-2006

047

ખોNુ ં અને ખરાબ

ચ,કાંત બ-ી

30-04-2006

048

એલોપથીને વગોવશો નહb.. (આરોYય)

ુણવંત શાહ

07-05-2006

049

ચાણc અને ચાવા*ક

ચ,કાંત બ-ી

14-05-2006

050

આનંદઘન કો cા?..(Aસંગ)

મ!ુકાતા ગdજર

21-05-2006
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051

]ે`ઠની અપે-ા સેવો

‘અનામી’

28-05-2006

052

હ મવષા*(કા9ય)

ડૉ. નીલેશ રાણા (અમેર કા)

04-06-2006

053

એક દ લ સો અફસાને (હા@ય)

હરનીશ ^ની (અમેર કા)

11-06-2006

054

આ કવીતા તેમને માટ (કા9યો)

વીરાફ કાપડ યા (અમેર કા)

18-06-2006

055

eુવનમનમોહ ની (વાતા*)

ક શોર રાવળ (અમેર કા)

25-06-2006

056

લંડનની બસના ઉપલા માળે થી

ભ,ા વડગામા (7ીટન)

02-07-2006

057

ચાર સૉનેટ...(કા9યો)

નટવર ગાંધી (અમેર કા)

09-07-2006

058

નવી સfયતા

કનક રાવળ (અમેર કા)

16-07-2006

059

બૉEબ Zલા@ટ

વીજય શાહ (અમેર કા)

23-07-2006

060

 કસાઈડ

2ુચી 9યાસ (અમેર કા)

30-07-2006

061

વી.ાસ

ડૉ.વ2ુધા ઈનામદાર-USA

06-08-2006

062

Oણ રચના..(કા9યો)

Aીતી સેનુgતા(અમેર કા)

13-08-2006









063

ચા વીશે..ચાર બોલ

મ!ુ રાય(અમેર કા)

20-08-2006

064

ગઝલો

‘રસીક’ મેઘાણી(અમેર કા)

27-08-2006

065

બે કા9યો

ઈ, શાહ(અમેર કા)

03-09-2006

066

ભાષા: 4ુhય ક Aીય

હયદર અલી +વાણી-USA

10-09-2006

067

હમને તો જબ કલીયાં માંગb

રાLલ
ુ iુPલ (અમેર કા)

17-09-2006

068

ુ ો...(કા9યો)
કા9ય–)ુ 2મ

પQા નાયક (અમેર કા)

24-09-2006

069

ગાંધી+વનના Oણ Aસંગો

હંસા ^ની (અમેર કા)

01-10-2006

070

ૠણાુબધ
ં (વાતા*)

Aવીણ પટલ ‘શશી’-USA

08-10-2006

071

ર અર 9kુ મીરર (અછાંદસ)

ચં[ુ શાહ (અમેર કા)

15-10-2006

072

દ લ હl ક (હા@યનીબંધ)

હરનીશ ^ની (અમેર કા)

22-10-2006

073

Aતીકા9યો

ુ
Aા.નટવરલાલ A. ચ

29-10-2006

074

મોતીની ઢગલી

સં. મહ, મેઘાણી

05-11-2006

075

ુVુ

યોગે, પર ખ

12-11-2006
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દાંપGય(વાતા*)

‘હર I,’

19-11-2006

kુવાનીમાં કરવા nવા નશાઓ

ુણવંત શાહ

26-11-2006

078

‘આપરો n.આર.ડ ’

2ુધા :ુત=

03-12-2006

079

‘સીoેરમે વરસે...અpત વળાંક !’

ડૉ. શશીકાંત શાહ

10-12-2006

080

2ુરશ દલાલ–૭૫મે

નીમ=શ ઠાકર

17-12-2006

081

પાનખરું પાન...(વાતા*)

જય ગdજર (કsનેડા)

24-12-2006

082

ઉજલાસbઘ

ગોવbદ રાવલ

31-12-2006

083

2ુતેH ું એક સંભારtું

કાતી મેપાણી (7ીટન)

07-01-2007

084

મનનાં મોરપbછ

દ નેશ પંચાલ

14-01-2007

085

પર ]મના ખેપીયા : મારા બા4ુ

ડૉ. શર ફા વીજળ વાળા

21-01-2007

076
077









086

ધમ*–નવી [ૃ `ટ એ

@વામી ]ી. સKચીદાનંદ+

28-01-2007

087

વીતેH ું વષ*:ર-ાબંધન પવ*

Aા. એ.ટ . સbધી ‘મૌલીક’

04-02-2007

088

ુ ો
કા9ય)ુ 2મ

AvુEન તQા(ઈટલી)

11-02-2007

089

આટાનો 2ુરજ

રતીલાલ અનીલ

18-02-2007

090

માVું સાwું )ુ Nુંબ

ડૉ. યાસીન દલાલ

25-02-2007

091

L,ુ ં બાHુભાઈ...

રોહ ત પંડયા (અમેર કા)

04-03-2007

092

મને ના પોષાય

ડૉ. ચ,કાત ટોપીવાળા

11-03-2007

093

ગઝલ–મહફ લ

ભગવતી)ુ માર શમા*

18-03-2007

094

ન:ુનેદાર બેસtું

જગદ શ શાહ

25-03-2007

095

આપણાં +વન:ુUયો

અવંતીકા ુણવંત

01-04-2007

096

ુજરાતીનો ‘રોકડ યો’ હ સાબ

લલીત લાડ

08-04-2007

097

સGયની @y ટ લાઈzસ

ુણવંત શાહ

15-04-2007

098

બે પેઢ : બે પO

વીનય કવી(UK)

22-04-2007

099

દ કર વીનાના પીતા

દ નેશ પાંચાલ

29-04-2007

100

શZદના શાગીદ* નીS ૃo થાય છે

{ુષાર ભX

06-05-2007
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101

શાકાહાર આટલા ઝુની કમ છે ?

(આરોYય) વષા* પાઠક

13-05-2007

102

નાંગર :ુPતી કર ક નાર

વી4ુલ કUયાણી-UK

20-05-2007

103

|ધ]Cાના :ુળમાં અJાનતા

વUલભ ઈટાલીયા

27-05-2007

104

ગઝલવી.

|ક ત Oીવેદ –રાnશ 9યાસ

03-06-200

105

ચbતનની ચાંદની

રોહ ત શાહ

10-06-2007

106

થે}ુ ‘કાકા’

હરનીશ ^ની (અમેર કા)

17-06-2007

107

વીધાયક ર તે વીચાર એ

ડંકશ ઓઝા

24-06-2007

108

મોતીચારો

ડૉ. આઈ. ક. વીજળ વાળા

01-07-2007









109

ચંદનનાં ઝાડ

:ુ)ુદરાય પારાશય*

08-07-2007

110

ગઝલ–ુલદ@તો

જય]ી મચ*ટ (અમેર કા)

15-07-2007

111

હ [ુ

ચ,કાંત બ-ી

22-07-2007

112

અલગાર રખડપXી..(Aવાસકથા)

રસીક ઝવેર

29-07-2007

113

ખેવના.....(વાતા*)

અુપસbહ+ પરમાર

05-08-2007

114

ગઝલ4ુવ*ક

|ક ત Oીવેદ

12-08-2007

115

શી-ણની ભવાઈ

{ુલસીભાઈ પટલ

19-08-2007

116

ઝંખે છે સાથ ભવોભવનો

2ુરશ A^પતી

26-08-2007

117

દાદો ગવળ

@વામી આનંદ

02-09-2007

118

આપણાં બાળકો આપણાં નથી

Aા. રમણ પાઠક

09-09-2007

119

ગીત–ગઝલો

મન2ુખ નાર યા

16-09-2007

120

ચ~માં(વાતા*)

‘હર Iં,’

23-09-2007

121

સા2ુ માવડ –વLુ વહાલનો દર યો

દ નેશ પાંચાલ

30-09-2007

122

બે પંPટ ું હૉનેટ?

નીમ=શ ઠાકર

07-10-2007

123

ર ગલર

ડૉ. શશીકાંત શાહ

14-10-2007

124

અમાVું ઘર

વીનોદ પટલ

21-10-2007

125

કUપનાનો ઈ.ર

અશોક વીાંસ (અમેર કા)

28-10-2007

ુ –06
‘સડ ઈ–મહફ લ’–ઈ ક
અુમણીકા








126

ચાલSું કમ?..(આરોYય)

ડૉ. મહરવાન ભમગરા

04-11-2007

127

દાનું પોત (વાતા*)

@વ. અભેસbહ પરમાર

11-11-2007

128

ગઝલ

Aમોદ અહ ર

18-11-2007

129

રસોડાું મસો{ુ(વાતા*
ં
)

‘હર Iં,’

25-11-2007

130

ગઝલ

હ તેન આનંદપરા

02-12-2007

131

મંગલ2ુO

ક શનસbહ ચાવડા

09-12-2007









132

વાડને પેલે પાર(વાતા*)

ધીVુ બહન પટલ

16-12-2007

133

ગઝલ

લમી ડોબર યા

23-12-2007

134

ચાHુ દ વસની સવાર

2ુરશ ^ની(અમેર કા)

30-12-2007

135

ગઝલ

દ નેશ કાનાણી ‘પાગલ’

06-01-2008

136

નેક અને પાક :ુ@લીમ

5ુ ગલ ક શોર

13-01-2008

137

જલમભોમકા.. (Aવાસકથા)

રસીક ઝવેર

20-01-2008

138

ગઝલ

રાnશ મહતા ‘રાજ’

27-01-2008

139

ખ{ુ ડોસી..(વાતા*)

દ લીપ રાણ4ુરા

03-02-2008

140

ગઝલ

નીનાદ અયાVુ

10-02-2008

141

9યંગ–હા@ય–કલા દરબાર

મહ, શાહ(અમેર કા)

17-02-2008

142

માતા–)ુ ંવાર ક પરણેલી

અવતીકા ુણવંત

24-02-2008

143

ગઝલ

ડૉ. વીવેક ટલર

02-03-2008

144

ગાંધીનો દાંડ પીટનારો

મહાવીર Gયાગી

09-03-2008

145

ગઝલ

ડૉ. મહશ રાવલ

16-03-2008

146

શરમ નથી આવતી?(આરોYય)

ડૉ. ુણવંત શાહ

23-03-2008

147

એકસઠમાં Aવેશે

ડૉ. શશીકાંત શાહ

30-03-2008

148

ગઝલ

ગૌરાંગ ઠાકર

06-04-2008

149

મારા +વનનો ‘kુ–ટન*’

ઈ[ુ )ુ માર ^ની

13-04-2008

150

બાલમીOો

ફાધર વાલેસ(@પેન)

20-04-2008
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151

ભગવ[્ ગોમંડળ

રાnદ દવે

27-04-2008

152

ડ ટ કાડ* (હા@યનીબંધ)

રતીલાલ બોર સાગર

04-05-2008

153

ુમરાહ.. (વાતા*)

હર Iં,’

11-05-2008









ગઝલ

રઈશ મનીયાર

18-05-2008

‘વીદાય–સલામ’

સંપાદકો

25-05-2008

'We salute your 'FEELINGS' for
'SeM' '

Editors

13-07-2008

156

ુજરાતીમાં બોલો

ડૉ. પંકજ જોશી

04-01-2009

157

ગઝલ

2ુધીર પટલ(અમેર કા)

18-01-2009

158

એક જ 9યPતી વગર

)ૃ`ણકાંત ઉનડકટ

01-02-2009

159

ગઝલ–:ુ)ુલ

:ુ)ુલ ચોકસી

15-02-2009

160

માણસને સૌથી મોટ eુખ..(વાતા*)

‘હર Iં,’

01-03-2009

161

ગઝલ

ક રણ ચૌહાણ

15-03-2009

162

બાની વા{ું

ડૉ. શર ફા વીજળ વાળા

29-03-2009

163

ગઝલ

ભાવેશ ભX

12-04-2009

164

પાણી4ુર (હા@યનીબંધ)

ઉવ=શ કોઠાર

26-04-2009

165-1

અમાVું રાજકોટ

2ુચી 9યાસ (અમેર કા)

10-05-2009

165-2

મા{ ૃવંદના

હર , દવે

10-05-2009

166-1

ગઝલ

મહશ દાવડકર

24-05-2009

166-2

સહ યાVું સહ+વન (વાતા*)

‘હર Iં,’

24-05-2009

167-1

ડૉPટર પેશzસ અને વીઝીટસ*

Aા. રમણ પાઠક

07-06-2009

167-2

2ુય* આથમવાની વેળા

સોનલ પંડા

07-06-2009

168-1

ગીત

માધવ રામાુજ

21-06-2009

168-2

‘નામ નહb બદHુ’ં

:ુની)ુ માર પંડા

21-06-2009

169-1

લYન+વનની સફળતા

વUલભભાઈ ઈટાલીયા

5-07-2009

169-2

અનોું 2ુખ (વાતા*)

‘હર Iં,’

05-07-2009

170-1

ગઝલ

બી. ક. રાઠોડ

19-07-2009

170-2

કથા એક–અથ* અનેક

મોહEમદ માંકડ

19-07-2009

171-1

gયોર ુ+ટર યન

અVુ ણા ^ડ^

02-08-2009

171-2

એક રsશનાલી@ટું મનોમંથન

વીમ દલાલ

02-08-2009

172-1

ગઝલ

યામીની 9યાસ

16-08-2009

154
155
155-1









દ લની વાત..(A@તાવના)

હરનીશ ^ની(અમેર કા)

16-08-2009

|ધ]Cા અને ઈટરનેટ

ઉવ=શ કોઠાર

30-08-2009

174

ગઝલ

AJા વશી

13-09-2009

175

‘ને@ટ લીવbગ’

બીપીન ]ોફ (હાલ USA)

27-09-2009

172-2
173
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176

AતીબીEબ(લુ કથાઓ)

તલકશી પરમાર

11-10- 2009

177

‘ુશખબર’

મીરાં ભX

25-10-2009

178

‘રતીદાદાનો લોકકોશ’ (પર ચય)

મ!ુ રાય

08-11-2009

179

ગઝલ

નયન દ સાઈ

22-11- 2009

180

પઝલનો માણસ(લુ કથાઓ)

Aતીભા ઠ ર

06-12-2009

181

‘માર ખીર શVુ કરાવી દ ’

મહાવીર Gયાગી

20-12-2009

182

ગઝલ

2ુનીલ શાહ

03-01-2010

183

સાઈકલનો અવાજ(વાતા*)

‘હર I,’

17-01-2010

184

+ભ(હા@યનીબંધ)

hયોતી, દવે

31-01-2010

185

ગઝલ

ડૉ. દ લીપ મોદ

14-02-2010

186

માઈકલ સાથે મૈOી

રસીક ઝવેર

28-02-2010

187

અહો વૈચીય:્ !

દ નેશ પાંચાલ

14-03-2010

188

ગઝલ

Aા. સંયા ભX

28-03-2010

189

ુતી અને @: ૃતી(વાતા*)

ચ,કાત બ-ી

11-04-2010

190

‘વાચા’

hયોતી ઉનડકટ

25-04-2010

191

ચરર ચરર માVું ચકડોળ ચાલે !(વાતા*)

‘હર I,’

09-05-2010

192

આભાસનાં ર ખાચીOો(ગીતો)

રમણીક અાવત

23-05-2010

193

માની ઈKછા

ખલીલ ધનતેજવી

06-06-2010









અનીલ શાહ

20-06-2010

ડૉ. ુણવંત શાહ

04-07-2010

ગઝલ

ગૌરાંગ ઠાકર

18-07-2010

197

વગ*ખડં ની બહારું શી-ણ

+તે, દ સાઈ

01-08-2010

198

+વત માનવી

ુ દ સાઈ
ડૉ. મહ બ

15-08-2010

199

સંડાસ(હા@યનીબંધ)

ડૉ. યોગે, 9યાસ

29-08-2010

200

ગઝલનો ુલદ@તો(ગઝલ)

હમાંગ જોશી

12-09-2010

194

ના@તીકની તપ@યા(|ગત કફ યત)

195

સાઠ

196

ુ નાઠ
C

ુ –09
‘સડ ઈ–મહફ લ’–ઈ ક
અુમણીકા








201

બેટા તાર ઉડવાું છે

અવતીકા ુણવત

26-09-2010

202

ઝવેરબાપા

મુભાઈ પંચોલી

10-10-2010

203

લુકથાઓ

મોહનભાઈ પટલ

24-10-2010

204

ગઝલ

અનીલ ચાવડા

07-11-2010

205

સા2ુની મથરાવટ

વીનોદ ભX.

21-11-2010

206

એું નામ નેહા ખારોડ

લતા હ રાણી

05-12-2010

207

ફર યાદો કયા* કર તે S ૃC !

જગદ શ શાહ

19-12-2010

208

ખા!ુ,ં પી!ું ને રાજ ક !ું

આશા

210

સાત સૉનેટ

નટવર ગાંધી(અમેર કા)

30-01-2011

211

પાકા ઘડા

ક શોર રાવલ(અમેર કા)

13-02-2011

212

ર સાયેલા દ કરાને

વીજય શાહ(અમેર કા)

27-02-2011

213

કા9યો

ડૉ.નીલેશ રાણા(અમેર કા)

13-03-2011

214

4ુOનાં લ-ણ (લુ કથા)

ચીમન પટલ (અમેર કા)

27-03-2011

215

ધમ*-ેO-ે 1965

કsgટન નર , ફણસે-USA

10-04-2011

216

ગઝલ

ડૉ. મહશ રાવલ(અમેર કા)

24-04-2011

ુ (7ીટન)
ચ

02-01-2011









217

ુ ીત વીકાસ
સં{લ

ભ,ા વડગામા(7ીટન)

08-05-2011

218

ડૉPટર ઈન ધ હાઉસ

ડૉ. જયત મહતા(અમેર કા)

22-05-2011

219

કા9યો

પQા નાયક (અમેર કા)

05-06-2011

220

 કવટ રાઈડર

હરનીશ ^ની (અમેર કા)

19-06-2011

221

:ુળ બા

આનદરાવ લbગાયત-USA

03-07-2011

222

ગીત–ગઝલ

દ વીકા ુવ (અમેર કા)

03-07-2011

223

યા અUલાહ

ડૉ. નવીન વીભાકર-USA

31-07-2011

224

@વામી વીવેકાનંદ કું છે ક(હા@ય)

હરનીશ ^ની (અમેર કા)

14-08-2011

225

શZદના વાવેતર (અછાંદસ)

થોભણ પરમાર

28-08-2011
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226

-ણ -ણમાં 2ુખ

ડૉ. AJા પૈ

11-09-2011

227

દ કર ને એું આકાશ ખોળવા દ !ું

અવતીકા ુણવત

25-09-2011

228

ગઝલ

દ-ેશ કોyPટર

09-10-2011

229

ઘરના ટોડલે દ વા

વUલભ ઈટાલીયા

23-10-2011

230

મા{ ૃભાષાું મહGGવ–લીપીશી-ણ

ડૉ.જગદ શ દવે-UK

06-11-2011

231

વાતા*નો મહ મા

મહાવીર Gયાગી

20-11-2011

232

ગઝલ

નીલેશ પટલ

04-12-2011

233

માVું )ુ NુEબ+વન

ગોવીદ રાવલ

18-12-2011

234

ુ ા
બ બ

ચીુ મોદ

01-01-2112

235

ગઝલ અને ગીતો

બ)ુ લેશ દ સાઈ

15-01-2012

236

ખાલીપો

આશા વીર ,

29-01-2012

237

+વનની અતીમ સાંજ

નીલમ દોશી

12-02-2012

238

ગઝલ–તGGવ

રાકશ હાંસલીયા

26-02-2012

239

સફળ સા2ુની પાછળ એક વLુ

કUપના દ સાઈ

11-03-2012









240

ગામનો ઉતાર

શર ફા વીજળ વાળા

25-03-2012

241

ગઝલ–ઉવ=શ

ઉવ=શ વસાવડા

08-04-2012

242

ુ ી
સીoેર વષ*ની _મર ચાળ સની અુeત

ડૉ. શશીકાત શાહ

22-04-2012

243

માને પડકાર

ડૉ. ઉમ=લા શાહ

06-05-2012

244

અછાંદસ

એષા દાદાવાળા

20-05-2012

245

અમીનાબીબી

મન2ુખ સUલા

03-06-2012

246

બા ુ વીજળ

અનીVુ C 7WભX

17-06-2012

247

ગઝલ

)ુ માર મીની શાી

01-07-2012

248

જનેતાું : ૃGkુ

આશા વીર ,

15-07-2012

249

ભાભી

તVુ ક^ર યા

29-07-2012

250

ગઝલ

હષ* 7WભX

12-08-2012

ુ –11
‘સડ ઈ–મહફ લ’–ઈ ક
અુમણીકા








ધીરજકાકા

કનૈયાલાલ :ુનશી

26-08-2012

252

મને અમેર કા ગમે છે – કમ ?

કાતી મેપાણી-USA

09-09-2012

253

ગઝલ

ગૌરાંગ ઠાકર

23-09-2012

254

અટsક(વાતા*)

દ નેશ પાંચાલ

07-10-2012

255

વી!ુરની વેદના

ુ ાઈ દ સાઈ
ડૉ. કiભ

21-10-2012

256

ગઝલ

Aવીણ શાહ

04-11-2012

257

સમાજને સમરસ કરવા

જગદ શ શાહ

18-11-2012

258

@મીત(વાતા*)

જનક નાયક

02-12-2012

259

ગઝલ

ભગવતી)ુ માર શમા*

16-12-2012

260

યાVું શીરામણ

અVુ ણા ^ડ^

30-12-2012

261

આવ ભાઈ હરખા(વાતા*)

આશા વીર ,

13-01-2013

262

ગઝલ

મર ઝ

27-01-2013

251









263

ડોસાડોસી ક દાદાદાદ ?

ડૉ. ુણવંત શાહ

10-02-2013

264

આપણે સમાજને iું આgkું ?

ડૉ. શશીકાંત શાહ

24-02-2013

265

ગીત

)ૃ`ણ દવે

10-03-2013

266

4ુવ* અને પIીમ

ર ખા સbધલ - USA

24-03-2013

267

વતનની માટ (વાતા*)

આશા વીર ,

07-04-2013

268

ગઝલ

લમી ડોબર યા

21-04-2013

269

iું મEમા, તમે પણ....! (વાતા*)

વષા* અડાલ^

05-05-2013

270

+વનસંયાું @વાગત

મીરાં ભX

19-05-2013

271

ગઝલ

અશોક ^ની

02 06-2013

272

+વનસંયાું @વાગત

મીરાં ભX

16-06-2013

273

ડૉPટરની ડાયર

ડૉ. શરદ ઠાકર

30-06-2013

274

:ુPતકો

ડૉ. દ લીપ મોદ

14-07-2013

275

ચાVુ બાની ચbતાું નીવારણ

રુવીર ચૌધર

28-07-2013

♦●♦

અુમણીકા :ુકવાુ ં 2ુચન કરનાર અમેર કા@થીત મીO
2ુરશ ^નીનો ુબ આભાર..
♦

‘અભી9યPતી’ Zલોગવાળા મારા મીO ભાઈ ગોવbદ માVુએ
આ અુમણીકાુ ં ટsબલ બનાવી તેની 9યવ@થીત ગોઠવણીુ ં
કામ અતી@નેહથી મને કર આgkુ ં છે તે બદલ તેમનો
દ લથી આભાર..

●

‘‘જય જય ગરવી ુજરાતી !’’

Late-Ratilal Chandaria,
Balvant Patel : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania : ashok@gujaratilexicon.com

●
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