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યણજીતયાભ સલુણણચદં્રક (ગજુયાતી) 

યણજજતયાભ સલુણણચદં્રક એ ગજુયાતી વાહશત્મકે્ષતે્ર દય લે આલાભા ં આલતુ ં વલોચ્ચ વન્ભાન છે. આ 

યુસ્કાય ૧૯ભી વદીના પ્રખય વાહશત્મકાય યણજીતયાભ સલુણણચદં્રકની  સ્મતૃતભા ંએનામત કયલાભા ંઆલે છે. 

શારભા ં યણજજતયાભ સલુણણચદં્રકના તનણણમ ભાટે ગજુયાત વાહશત્મ વબાની કામણલાશક વતભતતભાથંી એક 

તનણાણમક વતભતત નીભલાભા ં આલી છે અને એની ભદદથી આ યણજજતયાભ સલુણણચદં્રક અંગેન 

તનણણમ ગજુયાતી વાહશત્મ વબાની કામણલાશક વતભતત કયે છે. 

લણ  વાહશત્મકાયનુ ંનાભ  વા.સ્લરૂ  
૧૯૨૮  ઝલેયચદં કાલરદાવ ભેઘાણી  વાહશત્મ  
૧૯૨૯  ગીજુબાઈ ફધેકા  ફા વાહશત્મકાય  
૧૯૩૦  યતલળકંય યાલ લચત્રકરા  
૧૯૩૧  તલજમયામ લૈધ  વાહશત્મ  
૧૯૩૨  યભણરાર લવતંરાર દેવાઈ  વાહશત્મ  
૧૯૩૩ યત્નભણીયામ જટ ઈતતશાવ  
૧૯૩૪  તત્રભલુનદાવ .ુ લશુાય (સનુ્દયભ) વાહશત્મ  
૧૯૩૫  તલશ્વનાથ બટ્ટ  વાહશત્મ 

૧૯૩૬  ચદં્રલદન  ભશતેા  વાહશત્મ 

૧૯૩૭  ચનુીરાર લધણભાન ળાશ  વાહશત્મ 

૧૯૩૮  કનબુાઈ દેવાઈ  લચત્રકરા 
૧૯૩૯  ઉભાળકંય જેઠારાર જળી  વાહશત્મ 

૧૯૪૦  ધનસખુરાર ભશતેા  વાહશત્મ 

૧૯૪૧  જ્મતીન્દ્ર બાઈ દલે  વાહશત્મ 

૧૯૪૨  યતવકરાર યીખ  લચત્રકરા 
૧૯૪૩  ઓભકાયનાથ ઠાકુય  વગંીત  
૧૯૪૪  તલષ્ણપુ્રવાદ તત્રલેદી  વાહશત્મ 

૧૯૪૫  ગણુલતંયામ આચામણ  વાહશત્મ 

૧૯૪૬  ડરયયામ ભાકંડ  વાહશત્મ 

૧૯૪૭  શહયનાયામણ આચામણ  પ્રકૃતત  
૧૯૪૮  ફચબુાઈ યાલત  ક્રાતલલેચન 

૧૯૪૯  વભાબાઈ ળાશ  લચત્રકરા  



 

ASHWIN DIVEKAR                                            www.gnanbhandar.com Page 2 
 

૧૯૫૦  ન્નારાર ટેર  વાહશત્મ 

૧૯૫૧  જમળકંય સુદંયી  યંગભતૂભ  
૧૯૫૨  કેળલરાર ક.ળાસ્ત્રી  વાહશત્મ 

૧૯૫૩  બગીરાર વાડંવેયા  વાહશત્મ 

૧૯૫૪  ચદુંરાર ટેર  કળકાય  
૧૯૫૫  અનતંયામ યાલ  વાહશત્મ 

૧૯૫૬  યાજેન્દ્ર ળાશ  વાહશત્મ 

૧૯૫૭  ચનુીરાર ભહડમા  વાહશત્મ 

૧૯૫૮  કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી  વાહશત્મ 

૧૯૫૯  જમતંતરાર દરાર  વાહશત્મ 

૧૯૬૦  શહયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી  ઈતતશાવ  
૧૯૬૧  ઈશ્વયબાઈ ેટરીકય  વાહશત્મ 

૧૯૬૨  યાભતવિંશ યાઠડ  વસં્કૃતત  
૧૯૬૩  શયીલલ્લ્લ્લ્્બાઈ બામાણી  વાહશત્મ 

૧૯૬૪  ભનબુાઈ ચંરી  વાહશત્મ 

૧૯૬૫  ફાારાર લૈધ  આયુણલેદ  
૧૯૬૬  શવમખુબાઈ વાકંલમા  યુાતત્લ  
૧૯૬૭  સ્નેશયશ્મભ  વાહશત્મ 

૧૯૬૮  ભજુંરાર ભજમદુાય  ઈતતશાવ  
૧૯૬૯  તનયંજન બગત  વાહશત્મ 

૧૯૭૦  તળલકુભાય જળી  વાહશત્મ 

૧૯૭૧  ઉળનવ  વાહશત્મ 

૧૯૭૨  સયેુળ જળી  વાહશત્મ 

૧૯૭૩  પ્રફધ હંડત  બાાળાસ્ત્ર  
૧૯૭૪  શીયાફેન ાઠક  વાહશત્મ 

૧૯૭૫  યઘલુીય ચોધયી  વાહશત્મ 

૧૯૭૬  જમતં ાઠક  વાહશત્મ 

૧૯૭૭  જવલતં ાઠક  યંગભતૂભ  
૧૯૭૮  પાધય લારેવ  વાહશત્મ 

૧૯૭૯  ભકયંદ દલે  વાહશત્મ 

૧૯૮૦  ધીરૂફેન ટેર  વાહશત્મ 
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૧૯૮૧  રાબળકંય ઠાકય  વાહશત્મ 

૧૯૮૨  શયીન્દ્ર દલે વાહશત્મ 

૧૯૮૩  સયેુળ દરાર  વાહશત્મ 

૧૯૮૪  બગલતીકુભાય ળભાણ  વાહશત્મ 

૧૯૮૫  ચદં્રકાતં ળેઠ  વાહશત્મ 

૧૯૮૬  યભેળ ાયેખ  વાહશત્મ 

૧૯૮૭  તવતાશં ુમળચદં્ર  વાહશત્મ 

૧૯૮૮  ફકુર તત્રાઠી  વાહશત્મ 

૧૯૮૯ તલનદ બટ્ટ  વાહશત્મ 

૧૯૯૦ નગીનદાવ ાયેખ  વાહશત્મ 

૧૯૯૧  યભણરાર ના.ભશતેા  યુાતત્લ  
૧૯૯૨  મળલતં શકુ્ર  વાહશત્મ 

૧૯૯૩  અમતૃરાર ઘામર  વાહશત્મ 

૧૯૯૪  ધીરૂબાઈ ઠાકય  વાહશત્મ 

૧૯૯૫  બાબાઈ ટેર  વાહશત્મ 

૧૯૯૬  યભણરાર વની  ફા વાહશત્મ 

૧૯૯૭  ગણુલતં ળાશ  વાહશત્મ 

૧૯૯૮  ગરુાફદાવ બ્રકય  વાહશત્મ 

૧૯૯૯  ભધયુામ  વાહશત્મ 

૨૦૦૦  ચી.ના.ટેર  વાહશત્મ 

૨૦૦૧  નાયામણબાઈ દેવાઈ  વાહશત્મ 

૨૦૦૨  ડૉ. ચદં્રકાતં ટીલારા વાહશત્મ 

૨૦૦૩  ડૉ.ભધસુદુન ાયેખ  વાહશત્મ 

૨૦૦૪  યાધેમમાભ ળભાણ  વાહશત્મ 

૨૦૦૫  લાણફેન અડારજા વાહશત્મ 

૨૦૦૬  યાજેન્દ્ર ળાશ  વાહશત્મ 

૨૦૦૭  ભશમ્ભદ ભાકંડ  વાહશત્મ 

૨૦૦૮  ધીરુ યીખ  વાહશત્મ 

૨૦૦૯  ચીભનરાર તત્રલેદી  વાહશત્મ 

૨૦૧૦  ભધસુદુન ઢાકંી  વાહશત્મ 

૨૦૧૧  ધીયેન્દ્ર ભશતેા  વાહશત્મ 
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૨૦૧૨  સનુીર ઠાકય  વાહશત્મ 

૨૦૧૩  નરીન યાલ  વાહશત્મ 

૨૦૧૪  પ્રલીણ દયજી  વાહશત્મ 

૨૦૧૫  કુભાયા દેવાઇ વાહશત્મ 

 


