ઉમાશંકર જોશી
ઉભાળંકય જેઠારાર જોળી , ‘લાસુકક’, ‘શ્રલણ’ (૨૧-૭-૧૯૧૧, ૧૯-૧૨-૧૯૮૮): કવલ , લાર્ાાકાય,
નલરકથાકાય, નાટ્યકાય, વનફંધકાય, વલલેચક, વંળોધક, વંાદક, અનુલાદક. જન્ભ ઈડયના ફાભણા
ગાભભાં. ફાભણાભાં ચાય ધોયણ  ૂયાં કયી તમાં લધુ વગલડ ન શોલાથી ઈડય છાત્રારમભાં યશીને
ન્નારાર ટ્ેર વાથે અંગ્રેજી વાર્ ધોયણ સુધી ઈડયની ળાાભાં અભ્માવ. ૧૯૨૮ભાં અભદાલાદની
પ્રોયાઈટ્યી શાઈસ્કૂરભાંથી ભેકિક. ૧૯૨૮-૩૦ દયવભમાન ગુજયાર્ કોરેજ
અભ્માવ અથે યહ્યા. યં ત ુ ઈન્ટ્ય આટ્ા વ લખર્ે વતમાગ્રશની
છએક ભકશના ગ ૂજયાર્ વલદ્યાીઠભાં

, અભદાલાદભાં ઉચ્ચ

રડર્ભાં ઝંરાવ્ુ.ં ૧૯૩૧ના છે લ્રા

કાકાવાશેફના અંર્ેલાવી ફન્મા. ૧૯૩૪ સુધી વતમાગ્રશની

રડર્ભાં યશી, ૧૯૩૬ભાં મુફ
ં ઈની એલ્લ્પન્સ્ટ્ન કોરેજભાંથી અથાળાસ્ત્ર અને ઇવર્શાવના વલમો વાથે
૧૯૩૮ભાં ફી.એ. ગુજયાર્ી મુખ્મ અને વંસ્કૃર્ ગૌણ વલમોભાં એભ.એ. ૧૯૩૬ભાં
દયવભમાન જ મુફ
ં ઈની વલરેારેની ગોકીફાઈ શાઈસ્કૂરભાં વળક્ષક

અભ્માવ

, છી ૧૯૩૮ભાં વવડનશાભ

કોરેજભાં વમાખ્માર્ા. ૧૯૩૯ભાં અભદાલાદભાં સ્સ્થય વનલાવ કમો. ૧૯૪૬ સુધી ગુજયાર્ વલદ્યાવબા ,
અભદાલાદના અનુસ્નાર્ક લગાભાં ગુજયાર્ીના અધ્માક અને વંળોધક. ૧૯૪૭ભાં ‘વંસ્કૃવર્’ ભાવવક
ળરૂ ક્ુ.ું ૧૯૫૩ સુધી

સ્લવન્ુક્ર્ પ્રલાવી વળક્ષક યહ્યા. ૧૯૫૪ભાં ગુજયાર્ ્ુવનલવવિટ્ીના

બાાવાકશતમબલનભાં ગુજયાર્ીના પ્રોપેવય અને બલનના અધ્મક્ષ. ૧૯૫૯ભાં મુફ
ં ઈ

્ુવનલવવિટ્ીના

વનભંત્રણથી ઠક્કય લવનજી વમાખ્માનભાા. ૧૯૫૨ભાં ચીન , જાલા, ફારી, રંકા લગેયે એવળમાઈ
દે ળોનો, ૧૯૫૬ભાં અભેકયકાનો ર્ેભ જ ્ુયોનો

, ૧૯૫૭ભાં જાાનનો અને ૧૯૬૧ભાં યવળમાનો

પ્રલાવ. ૧૯૫૭ભાં કરકત્તાની અખખર બાયર્ીમ રેખક

કયદના વલબાગીમ પ્રમુખ. ૧૯૬૬થી ફે

વત્ર ભાટ્ે ગુજયાર્ ્ુવનલવવિટ્ીના કુરવર્. ૧૯૬૮ભાં ગુજયાર્ી વાકશતમ કયદના કદલ્શીના ૨૪ભા
અવધલેળનના પ્રમુખ. ૧૯૭૦-૭૬ દયવભમાન યાજ્મવબાભાં રેખકની શેવવમર્થી વન્ુસ્ક્ર્. ૧૯૭૯-૮૧
દયવભમાન કરકત્તાની ‘વલશ્વબાયર્ી’ના ખફનલડાપ્રધાન એલા કુરવર્. ૧૯૭૮ભાં વાકશતમ અકાદભી
કદલ્શીના પ્રમુખ.
૧૯૩૯ભાં યણજજર્યાભ સુલણાચદ્રં ક

, ૧૯૪૪ભાં ભશીડા ાકયર્ોક

, ૧૯૪૭ભાં નભાદ

સુલણાચદ્રં ક, ૧૯૬૫ભાં ઉભા-સ્નેશયસ્મભ ાકયર્ોવક , ૧૯૬૮ભાં કન્નડ કવલ

કે.લી.ુટ્પ્ા વાથે

લશેંચાઈને ‘વનળીથ’ કાવમવંગ્રશને અનુરક્ષીને બાયર્ીમ જ્ઞાનીઠનું ાકયર્ોવક , ૧૯૭૩ભાં વાકશતમ
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અકાદભી ાકયર્ોવક. ૧૯૭૯ભાં વોવલમેટ્

રૅન્ડ ુયસ્કાય. ૧૯૮૨ભાં કુભાયન ્ આળાન ્ ુયસ્કાય.

કેન્વયથી મુફ
ં ઈભાં અલવાન.
વાકશતમના વલવલધ સ્લરૂોભાં નોંધાત્ર પ્રદાન કયનાય ગાંધી્ુગના અગ્રણી વર્જક – વલલેચક
છે . ર્ેભની ગાંધીવલચાયથી પ્રબાવલર્ કવલર્ા વલશ્વપ્રેભ સુધી

શોંચે છે . મુક્ર્કથી ભાંડી દ્યનાટ્ક

સુધીના કાવમપ્રકાયોભાં ર્ેભનુ ં વર્જન વલસ્ર્્ુું છે . ર્દી ફોરી અને ગ્રાભીણ કયલેળ ધયાલર્ા
એકાંકી-નાટ્કો, ાત્રભાનવને કેન્દ્રભાં યાખીને ભભાગ્રાશી બાા ઉઘાડર્ી એભની ટૂંકી લાર્ાા ઓ
હૃદમની વલવલધ છફીઓ આર્ા વનફંધો અને વમસ્ક્ર્ખચત્રો

,

, ર્ો વૌંદમાસ ૃલ્ટટ્ , વભબાલ અને

બુધ્ધ્ધભર્ાથી વનમંવત્રર્ અને વર્ર્ વલકાવળીર એભના વલલેચનો – વંળોધનો – આ વલા ગુજયાર્ી
વાકશતમભાં વલવળટટ્ પ્રદાન છે .
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