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બાયતીમ જ્ઞાનીઠ એલોડડ ઈ.વ. ૧૯૬૫ભાાં ઉદ્યોગશ્વત ળાન્તતપ્રવાદ જૈનના સ્ભયણાથે દય લે વાદશત્મકાયને 

આલાભાાં આલે છે. વાદશત્મકે્ષતે્ર દેળનો વલોચ્મ એલોડડ છે. આ એલોડડભાાં ૧૧,૦૦૦૦૦ /- રૂશ્વમા યોકડ અને 

વયસ્લતીની કાાંવાની પ્રશ્વતભા અને પ્રળન્સ્તત્રઆલાભાાં આલે છે. 

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ એલોડડ 

ક્રભ લડ વાદશત્મકાયન ાં નાભ કૃશ્વત બાા બાા સ્લરૂ 

૧ ૧૯૬૫ જી.ળાંકય ક રૂ  ઓડક ક ઝ્ર  ભરમારભ  કાવ્મવાંગ્રશ  
૨  ૧૯૬૬  તાયાળાંકય ફાંધોાધ્મામ  ગણદેલતા  ફાંગાી  નલરકથા  
૩  ૧૯૬૭  ઉભાળાંકય જોળી  શ્વનળીથ  ગ જયાતી  કાવ્મવાંગ્રશ  
 ૧૯૬૭  કે.શ્વલ. ટપ્ા શ્રી યાભામણ દળડનભ  કન્નડ  કાવ્મ  
૪  ૧૯૬૮  સ શ્વભત્રાનાંદન ાંત  ચિદમ્ફયા  દશતદી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૫ ૧૯૬૯  દપયાક ગોયખ યી  ગ ર-એ-નગ્ભા  ઉર્દડ   કાવ્મવાંગ્રશ 
૬  ૧૯૭૦  શ્વલિનાથ વત્મનાયામણ  યાભામણ કલ્વકૃ્ષભ  તેલ ગ   ભશાકાવ્મ  
૭  ૧૯૭૧  શ્વલષ્ણ  ડ ે સ્મશૃ્વતવત્તા બશ્વલષ્મતે  ફાંગાી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૮  ૧૯૭૨  યાભધાયીશ્વવિંશ ‘દદનકય’ ઉલડળી  દશતદી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૯  ૧૯૭૩  ડૉ. દત્તાતે્રમ યાભિાંદ્ર ફેતદ્ર ે નાક ાં થાતથી કન્નડ  કાવ્મ  
 ૧૯૭૩  ગોીનાથ ભોશાંતી  યાજા  ઓડીમા   

૧૦  ૧૯૭૪  શ્વલષ્ણ  વખા ખાાંડકેય  મમાશ્વત  ભયાઠી  નલરકથા  
૧૧  ૧૯૭૫  એ.શ્વલ.અદકરતદભ  ચિત્તીયાલે  તશ્વભર  નલરકથા  
૧૨  ૧૯૭૬  આળા દણાડ દેલી  પ્રથભ પ્રશ્વતશ્ર શ્વત  ફાંગાી  નલરકથા  
૧૩  ૧૯૭૭  કે. શ્વળલયાભ કાયાંથ મ ક્ક્ક્ક્જીજમકાંસ ગ્લ  કન્નડ  નલરકથા  
૧૪  ૧૯૭૮  વચ્ચ્િદાનાંદ લાત્વામન 

‘અજે્ઞમ’ 
દકતની નાલો ભેં દકતની ફાય  દશતદી  કાવ્મવાંગ્રશ 

૧૫  ૧૯૭૯  ડૉ. શ્વલયેતદ્ર બટ્ટાિામડ  મતૃ્ય ાંજમ આવાભી  નલરકથા  
૧૬  ૧૯૮૦  એવ.કે.ોટટેકટ ઓરૂદેળાત્મી કથા  ભરમારભ  નલરકથા  
૧૭  ૧૯૮૧  અમતૃા પ્રીતભ  કાગજ કે કેનલાવ  ાંજાફી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૧૮  ૧૯૮૨ ભશાદેલી લભાડ  માભા  દશતદી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૧૯  ૧૯૮૩  ભાન્સ્ત લેંકટેળ આમાંગય  ચિક્ક્ક્ક્લીય યાજેતદ્ર  કન્નડ  નલરકથા  
૨૦  ૧૯૮૪  તક્ષી શ્વળલળાંકય શ્વલ્રાઇ  કામય  ભરમારભ   
૨૧  ૧૯૮૫  ન્નારાર ટેર  ભાનલીની બલાઈ  ગ જયાતી  નલરકથા  
૨૨  ૧૯૮૬  વચ્ચ્િદાનાંદ યાઉતયામ  - ઓદડમા  
૨૩  ૧૯૮૭  શ્વલ.લા.શ્વળયલાડકય  નટવમ્રાટ  ભયાઠી  
૨૪  ૧૯૮૮  ડૉ. વી.નાયામણ યેડ્ડી  શ્વલિાંબયા  તેલ ગ   કાવ્મવાંગ્રશ 
૨૫  ૧૯૮૯  ક ર તર-એન-શૈદય  આખીય ળાફ કે શભવપય  ઉર્દડ   - 
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૨૬  ૧૯૯૦  પ્રો. શ્વલનામકકૃષ્ણ ગોકાક  બયમા શ્વવિંધ  યશ્ભી  કન્નડ   
૨૭  ૧૯૯૧  સ બા મ ખોાધ્મામ  દાશ્વતક ફાંગાી  -  
૨૮  ૧૯૯૨  નયેળ ભશતેા  -  દશતદી  -  
૨૯  ૧૯૯૩  ડૉ. વીતાકાાંત ભશાાત્ર  -  ઓદડમા -  
૩૦  ૧૯૯૪  ય .આય.યાલ  -  કન્નડ  વાદશત્મ 
૩૧  ૧૯૯૫  એભ.ટી.લાસ દેલન નામય  યનશામ ઝભ ભરમારભ  વાદશત્મ 
૩૨  ૧૯૯૬  ભશાિેતા દેલી  શજાય િોમાડળીભાાં ફાંગાી  -  
૩૩  ૧૯૯૭  અરી વયદાય જાપયી   ઉર્દડ   -  
૩૪  ૧૯૯૮  ચગયીળકનાડડ   કન્નડ  વાદશત્મ 
૩૫  ૧૯૯૯  શ્વનભડર લભાડ   દશતદી  - 
 ૧૯૯૯  ગ રૂદમાર શ્વવિંઘ   ાંજાફી  - 

૩૬  ૨૦૦૦  ઇન્તદયા ગોસ્લાભી   આવાભી  - 
૩૭  ૨૦૦૧  યાજેતદ્ર ળાશ  ધ્લશ્વન ગ જયાતી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૩૮  ૨૦૦૨  ડી. જ્માકાતતન  તશ્વભર  - 
૩૯  ૨૦૦૩  ગોશ્વલિંદ શ્વલનામક કયાંદીકય અષ્ટા દળડના ભયાઠી  કાવ્મવાંગ્રશ 
૪૦  ૨૦૦૪  યશભાન યાશી  કરાભી યાશી, સ ભ ક વૌદા કશ્ભીયી  વાદશત્મકાય  
૪૧  ૨૦૦૫  ક ાંલય નાયામણ   દશતદી  - 
૪૨  ૨૦૦૬  યશ્વલતદ્ર કેરકય   કોંકણી  - 
 ૨૦૦૬  વત્મવ્રત ળાસ્ત્રી   વાંસ્કૃત  - 

૪૩  ૨૦૦૭  ઓએનલી ક રૂ   ભરમારભ  - 
૪૪  ૨૦૦૮  અખરાખ ભોશમ્ભદખાન   ઉર્દડ   - 
૪૫  ૨૦૦૯  અભયકાાંત   દશતદી   
 ૨૦૦૯  શ્રીરાર શ ક્ક્ર   દશતદી  - 

૪૬  ૨૦૧૦  િાંદ્રળેખય કાંફય  કન્નડ  વાદશત્મ 
૪૭  ૨૦૧૧  ડૉ. પ્રશ્વતબા યામ   ઓદડમા -  
૪૮  ૨૦૧૨  ડૉ. યવ યી બાયદ્વાજ  ાક ડ યાલ્ુ તેલ ગ   -  
૪૯  ૨૦૧૩  કેદાયનાથ શ્વવિંઘ  અકાર ભે વાયવ દશતદી   
૫૦ ૨૦૧૪ બારિતદ્ર નેભાડ ે દશિંર્   જગામી વમદૃ્ધિ અડગ ભયાઠી  -  
૫૧ ૨૦૧૫ યઘ લીય િૌધયી  અમતૃા  ગ જયાતી  નલરકથા 
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