
રવીન્દ્રભવન, ગુજરાતી સાહિત્ય પહરષદ 
 

સ્નેિી શ્રી 

અમારા ૨૬ ડીસેમ્બરના પત્રના અનુસંધાનમા ંજણાવવાનું કે માર્ચ ૧૦, ૨૦૧૮ના હદવસે રવીન્દ્ર સાહિત્ય અંગેના 

પહરસંવાદમા ંભાગ લેવા માટ ેઆપના િકારાત્મક પ્રતતભાવ માટ ેિાહદચક આભાર.  

આ સાથે ફરી એક વાર વક્તા અને આમંતત્રત શ્રોતાઓની યાદી મોકલીએ છીએ અન ેપહરસંવાદનુ ંસમયપત્રક પણ 

બીડલે છ.ે 

આ પહરસંવાદની સરં્ાલન પદ્ધતત તવશે થોડી વધુ તવગતો: 

દરેક આમંતત્રત વ્યતક્ત મોકલી આપેલા પારં્ેય લેખોનો અભ્યાસ કરે તેવી ખાસ તવનંતી છ.ે 

દરેક લેખના લેખક અથવા લેખકના અભાવે તનધાચહરત પ્રસ્તુતતકાર આરંભે માત્ર દસ તમતનટમા ંલેખનો સાર/ભાવાથચ કે 

ભૂતમકા રજૂ કરશે.  

ત્યાર બાદ બે વક્તા દસ તમતનટમાં લેખ તવશે પોતાનું તવશે્લષણ રજૂ કરશે. 

પછીની ત્રીસ તમતનટમાં લેખ અંગે ર્ર્ાચ થશે જમેા ંદરેક િાજર વ્યતક્ત ભાગ લેશે. ર્ર્ાચનું સંર્ાલન લેખક અથવા 

તનધાચહરત પ્રસ્તુતતકાર કરશે. 

આમ દરેક લેખન ેએક કલાક ફાળવવામાં આવ્યો છ.ે 

બીજા કોઈ પણ ખુલાસા માટ ેશ્રી રાજને્દ્ર પટલેનો સંપકચ કરવા તવનતંી.  

આપના સિયોગ માટ ેઆભાર. 

રવીન્દ્ર ભવન વતી 

 

(શૈલેશ પારેખ) 
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સંપકચ: રાજને્દ્રપટલે: ૯૩૨૭૦ ૨૨૭૫૫ 



લેખ લેખક ભૂમિકા મિિેચન

૧ હૃદયન ું ધર્મદર્મન ઉર્ાર્ુંકર જોર્ી સિતાુંર્  યર્શ્ચુંદ્ર
  ધીરુભાઈ પરીખ 

   રાજરે્ પુંડ્યા

૨ રવીન્દ્દ્રનાથન ું ભારતદર્મન ભોળાભાઈ પટલે ચુંદ્રકાુંત રે્ઠ
 નરોત્તર્ પલાણ 

સર્રીષ પુંચાલ

૩ ગોરા સનરુંજન ભગત િ જ્ઞા ર્ાહ
     ભરત મ્હેતા  

  રઘ વીર ચૌધરી

૪
પે્રર્નાું બે સભન્ન રૂપ: 

‘ચુંડાસલકા’ અને ‘શ્યાર્ા’
અસનલા દલાલ અસનલા દલાલ

 દક્ષા વ્યાિ 

િતીર્ વ્યાિ

૫
   ગાુંધીજી અને ગ રુદેવ: 

 એક રહસ્યર્ય િર્સ્યા
રૈ્લેર્ પારેખ રૈ્લેર્ પારેખ

    સિદીપ િ હૃદ  

  રાજને્દ્દ્ર પટલે

આિંમિત શ્રોતાઓ:

ઉષા ઉપાધ્યાય, કીસતમદા ર્ાહ, જયુંત ર્ેઘાણી, સનયસત સર્સ્ત્રી, નીલા જોર્ી, પ્રકાર્ ર્ાહ, 
પ્રફ લ્લ રાવલ, ર્હસષમ મ્હેતા, રર્ણ િોની, રૂપા રે્ઠ, લાલ ભા ચૌહાણ, પ્રભાત ક ર્ાર ઘોષ,         

િુંજય ભાવ,ે િ ક ર્ાર પરીખ, હષમવદન સિવેદી,



સમય
૯.૩૦ - ૧૦.૦૦ ચા-અલ્પાહાર
૧૦.૦૦ - ૧૦.૧૦ સસતાાંશુ યશશ્ચાંદ્ર
૧૦.૧૦ -૧૦.૨૦ ધીરુભાઈ પરીખ
૧૦.૨૦ - ૧૦.૩૦ રાજશે પાંડ્યા
૧૦.૩૦ - ૧૧.૦૦ ચચાા
૧૧.૦૦ - ૧૧.૧૦ ચાંદ્રકાાંત શેઠ
૧૧.૧૦ - ૧૧.૨૦ નરોત્તમ પલાણ
૧૧.૨૦ - ૧૧.૩૦ સશરીષ પાંચાલ
૧૧.૩૦ - ૧૨.૦૦ ચચાા
૧૨.૦૦ - ૧૨.૧૦ સુજ્ઞા શાહ
૧૨.૧૦ - ૧૨.૨૦ ભરત મ્હેતા
૧૨.૨૦ - ૧૨.૩૦ રઘુવીર ચૌધરી
૧૨.૩૦ - ૧.૦૦ ચચાા
૧.૦૦ - ૨.૦૦ ભોજન
૨.૦૦ - ૨.૧૦ અસનલા દલાલ
૨.૧૦ - ૨.૨૦ દક્ષા વ્યાસ
૨.૨૦ - ૨.૩૦ સતીશ વ્યાસ
૨.૩૦ - ૩.૦૦ ચચાા
૩.૦૦ - ૩.૧૦ શૈલેશ પારેખ
૩.૧૦ - ૩.૨૦ સિદીપ સુહૃદ
૩.૨૦ - ૩.૩૦ રાજને્દ્દ્ર પટલે
૩.૩૦ - ૪.૦૦ ચચાા
૪.૦૦ - ૪.૩૦ ચા-અલ્પાહાર


