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નભમદ સલુણમચદં્રક 

નભમદ સલુણમ ચદં્રક એ ગજુયાતનુ ંવાહશત્મ વન્ભાન છે. સપુ્રસવદ્ધ ગજુયાતી કસલ નભમદની સ્મસૃતભાં 

નભમદ વાહશત્મ વબા, સયુત વસં્થા દ્વાયા આ ચદં્રક દય લે એનામત કયલાભા ંઆલે છે. ગજુયાતી 

બાાભા ંરખામેર ઉત્કૃષ્ટ સુ્તકના ંરેખકને ચદં્રક એનામત કયલાભા ંઆલે છે.  

લમ વાહશત્મકાયનુ ં નાભ કૃસતનુ ંનાભ 

૧૯૪૦  જ્મતીન્દ્ર દલે યંગ તયંગ 

૧૯૪૧  યાભરાર ભદી દ્વમાશ્રમ કાવ્મભા ંભધ્મકારીન ગજુયાતની 
સ્સ્થસત 

૧૯૪૨  ચદં્રલદન ભશતેા ધયા ગરુ્જયી 
૧૯૪૩  ઉભાળકંય જળી પ્રાચીના 
૧૯૪૪  પ્રભદુાવ છ.ગાધંી જીલનનુ ંયઢ 
૧૯૪૫  સલષ્ણપુ્રવાદ સિલેદી હયળીરન 
૧૯૪૬  યાભનાયામણ ાઠક બશૃતસિંગ 
૧૯૪૭  ચનુીરાર ભહડમા યંગદા 
૧૯૪૮  સિભલુનદાવ લશુાય ‘ 

સનુ્દયમૌ’ 
માિા 

૧૯૪૯  ધભૂકેત ુ જીલનથં 
૧૯૫૦  હકળનસવિંશ ચાલડા અભાવના તાયા 
૧૯૫૧  શહયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી ભૈિક કારીન ગજુયાત 
૧૯૫૨  સળલકુભાય જળી સભુગંરા 
૧૯૫૩  સનયંજન બગત છંદરમ 
૧૯૫૪  ઇન્દુરાર માજ્ઞિક આત્ભકથા 
૧૯૫૫  સલજમયામ લૈધ ગત ળતકનુ ંવાહશત્મ 
૧૯૫૬  બગીરાર વાડંવેયા ભશાઅભાત્મ લસ્તુારનુ ંવાહશત્મ ભડં અને 

વસં્કૃત – વાહશત્મ ય તેની અવય 
૧૯૫૭  ધનસખુરાર ભશતેા ગયીફની ઝંડી 
૧૯૫૮  સુદંયજી ફેટાઈ તરુવીદર 
૧૯૫૯  યાલજીબાઈ ટેર જીલનન ઝયણ 
૧૯૬૦  યાભપ્રવાદ ફક્ષી લાક્મ્મ સલભળમ 
૧૯૬૧  કનૈમારાર દલે ગજુયાતનુ ંમસૂતિસલધાન 
૧૯૬૨  પ્રાગજીબાઈ ડવા ઘયન દીલ 
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૧૯૬૩  ઉળનવ તણૃન ગ્રશ 
૧૯૬૪  જમતં ાઠક લનાચંર 
૧૯૬૫  સયેુળ જળી જનાસ્ન્તક 
૧૯૬૬  કલ્માણયામ જળી ઓખાભડંના લાઘેય 
૧૯૬૭  લજુબાઈ ટાકં યભતા ંરૂ 
૧૯૬૮  શીયાફેન ાઠક યરકે િ 
૧૯૬૯  કભાળકંય ડંયા લેયાન જીલન 
૧૯૭૦  અનતંયામ યાલ ઉસ્ન્ભરન 
૧૯૭૧  પ્રલીણબાઈ યીખ પ્રાચીન ગજુયાતભા ંબ્રાહ્મીથી નાગયી જ્ઞરસ 

સલકાવ 
૧૯૭૨  ભધયુામ કુભાયની અગાળી 
૧૯૭૩  યાજેન્દ્ર ળાશ ભધ્મભા 
૧૯૭૪  મકુુન્દ ાયાળમમ વત્લળીર 
૧૯૭૫  લાડીરાર ડગરી સળમાાની વલાયન તડક 
૧૯૭૬ શવમખુ વાકંજ્ઞમા અખડં બાયતભા ંવસ્કૃતીન ઉકાર 
૧૯૭૭  યસવકરાર યીખ ભેનાગજુયી 
૧૯૭૮  યભેળ ાયેખ ખહડિંગ 
૧૯૭૯  સ્નેશયસ્મભ વાપલ્મટાણુ ં
૧૯૮૦  મળલતં શકુ્મર કેન્દ્ર અને હયઘ 
૧૯૮૧  ડૉ. જે.ી. અભીન ગજુયાતનુ ંસળલ મસૂતિ સલધાન 
૧૯૮૨  રાબળકંય ઠાકય ીળં ગરુાફ અને હું 
૧૯૮૩  ચદં્રકાતં ળેઠ ડઘાની ેરે ાય 
૧૯૮૪  સ્લાભી વચ્ચચદાનદંજી ભાયા અનબુલ 
૧૯૮૫  શહયલલ્રબ બામાણી કાવ્મ પ્રચં 
૧૯૮૬  ડૉ. યભણરાર ભશતેા લડદયા- એક અધ્મમન 
૧૯૮૭  શવમખુ ફાયાડી યાઈન  દમણયામ 
૧૯૮૮  સયેુળ દરાર દધ્લની 
૧૯૮૯  નાયામણ દેવાઈ અસ્નનકંુડભા ંઊગેલુગંરુાફ 
૧૯૯૦  ગણુલતં ળાશ ઢાઈ અક્ષય પે્રભકા 
૧૯૯૧  સલષ્ણબુાઈ ડંયા ગજુયાતન સ્લાતતં્ર્મવગં્રાભન ઈસતશાવ 
૧૯૯૨  યસલન્દ્ર ાયેખ ઘય લગયના દ્વાય 
૧૯૯૩  શહયકૃષ્ણ ાઠક જના ડઘા 
૧૯૯૪  મગેળ જળી ભટી ફા 
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૧૯૯૫  યઘલુીય ચોધયી સતરક કયે યઘલુીય 
૧૯૯૬  મગુટરાર ફાલીવી રીંફડી યાજ્મન ઈસતશાવ 
૧૯૯૭  સવતાશં ુમળચદં્ર ખ ભકનજી ક્ા ંચાલ્મા ? 
૧૯૯૮  જલાશય ફક્ષી તાયાણાના ળશયેભા ં
૧૯૯૯  યતન ભાળમર આત્ભકથાનક 
૨૦૦૧  ભશન ભેઘાલી ઓગણીવભી વદીનુ ંસયુત 
૨૦૦૨  વતીળ વ્માવ જ ને ડદે 
૨૦૦૫  બગલતીકુભાય ળભામ સયુત મજુ ઘામર ભસૂભ 
૨૦૧૨ યઈળ ભજ્ઞણમાય  આભ રખવુ ંકયાલે અરખની વપય  
૨૦૧૬  બયત દલે  લાસ્તલલાદી નાટક 
૨૦૨૧  પ્રલીણ દયજી  નદીગાન 
૨૦૨૨ સલનદ જળી  વૈયસ્ન્ધ  

 

 


