
�ક લેખનો િવષય લેખક�ુ ંનામ િવષયો 

૧ વાચકને ઋ�લુ જોષી કિવતા, મર�ઝ 

૧ �દવાળ�, ખર�દ�, ઉધાર� દ�પક સો�લયા અથ�ત�ં, મૉલ, લોન 

૧ ��ટનના ં�જુરાતી નાિયકાઃ જયાબહ�ન દ�સાઈ ક��ટન નર��� ચ�ર�લેખ, NRI 

૧ �જુરાતી �ફ�મ�ે�ે નવિનમા�ણઃ �જુરાતી �ફ�મ 'બેટરહાફ'ની સ�ન���યા આિશષ ક�ડ �ફ�મ, નાટક, સ�ન���યા

૧ �ુવૈતઃ �જુરાતી �ૃ��ટએ �વૂ� ગ�જર �ુવૈત, NRI 

૧ ઉદા� �હ��ુ�વ શ� છે? રમેશ ઓઝા RSS, રાજકારણ, આય�સમાજ

૧ કઠાણાથી ક�નેડાની સફરઃ ક�ાની ક�ડ� સ�લલ દલાલ ભાષા, ક�ો

૧ �જુરાતી ક�ો ક�મ સવ��મ છે? હ�મ�ત દવે ભાષા, ક�ો, ભાષાિવ�ાન

૧ રાજ�રુની ચાલીની માર� �દવાળ� ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, દ�લત

૧ ઓ����લયાઃ �જુરાતી �ૃ��ટએ આરાધના ભ� ઓ����લયા, NRI

૧ �થં'-'પ�રચય'ના શ�દિષ�ઃ યશવતં દોશી હિસત મહ�તા ચ�ર�લેખ, પ�રચય ��ુ�તકા

૧ �ફનલે�ડઃ �જુરાતી �ૃ��ટએ �ુજંન ગાધંી નો�કયા, NRI

૧ �દ�દશ�ક વીર��� દ�સાઈની �ફ�મી �જ�દગી બીર�ન કોઠાર� �ફ�મ, દ�વ આનદં, ચ�ર�લેખ

૧ અમદાવાદમા ં'રંગમડંળ' સજંય ભાવે નાટક, રંગ�િૂમ, અ�ુણ ઠાકોર

૧ �તને દાઢમા ંરાખતી ��ઃ અનાિવલો િવવેક દ�સાઈ હળવો લેખ, સ�ં�ૃિત, ખાણીપીણી

૧ પચંો�સવ� ્: સવેંદનાનો ઉ�સવ ન�ંદતા �િુન િવ�ાન, પચંે��ીય 

૧ અનોખા માિસક 'સાયબરસફર'ની સફર �હમા�ં ુક�કાણી પ�કાર�વ, સફાર�, ઇ��ડયા �ુડ�

૧ કાયદાની અવળચડં� �ટ�� ૂટં� �બનીત મોદ� વીમો, સરકાર� સેવાઓ

૧ �ગરનાર�ુ ંભરતવન લ�લત ખભંાયતા �વાસ, �ૂનાગઢ

૧ ...પણ આ િવકાસ એટલ ે�ુ?ં કાિત�ક�ય ભ� અથ�શા�, ર�વર��ટ, BRTS

૧ નેધરલે�ડઃ �જુરાતી �ૃ��ટએ ઋ�લુ જોષી �વાસ, િવકાસ, સાઇકલ

૧ નામને �લૂાવી દ�તા ંખીજ-નામ અિમત જોશી હા�ય, બાળપણ

૧ �ૂપનકત�ન �કરણ જોશી હા�ય, પ�કાર�વ, �ૂપન

૧ કા�યપ�ં�તઓ- કિવતા આિશષ વશી કિવતા, �યગં 

૧ માણસને � ૂછંડ� હોત તો? ઉવ�શ કોઠાર� હા�ય 

૨ ડાબા હાથનો ખેલ િવનોદ ભ� આ�મકથન, હા�ય, અ�રો

૨ સાગર �વૂીટોન'�ુ ંિવમોચન : એક મ�ટ��ટાર જલસો સાથ�ક જલસો ટ�મ ��ુતક, અહ�વાલ, આમીરખાન

૨ જો કર�એએએએએ... ધૈવત િ�વેદ� આ�મકથન, બાળપણ, રા�ુલા 

૨ �ટપાથની વરસાદ� કિવતા મે�લુ મ�ંબુહ�ન કિવતા, વરસાદ

૨ આપ' અને આપણે : અથ�કારણ, રાજકારણ અને મ�યમ વગ� ઘન�યામ શાહ ક�જર�વાલ, ��ટાચાર, નવિનમા�ણ

૨ મારા રસોઈના �યોગો આિશષ ક�ડ ર�િસપી, સ�ંમરણો, ખાણીપીણી

૨ �શાતં દયાળની �તરંગ �લુાકાત ઉવ�શ કોઠાર� લાબંી �લુાકાત, અિ�ની ભ�

૨ આપણી િશ�ણપ�િત સામે મેકોલેનો �કુ�મો કાિત�ક�ય ભ� િશ�ણ, ડોનેશન, વેપાર�કરણ



૨ ઝોળાછાપ એ��ટિવઝમ' : લોકલ�ી સઘંષ��ુ ંઆ�ંપાત�ં અ�સુધંાન રમેશ ઓઝા સવ�દય, િવનોબા, નહ��ુ, NGO

૨ �જુરાતી ભાષાઃ ગગંાજળ નહ�, �ેમજળ આપો નીલેશ �પાપરા મા�ભૃાષા બચાવો �બંેશ, 

૨ રવા�ડામા ંછ મ�હના િવ�મય પર�ખ સ�ંમરણો, રવા�ડા, ગોર�લા

૨ હાઇકમા�ડ અને હાય હાય રજની�ુમાર પડં�ા હા�યકથા, � ૂટંણી

૨ સરકાર માછલીઓના વેપારમા ંપડ� �યાર�... એ. ક�. ��કુ આ�મકથન, �જુરાત સરકાર

૨ �ફ�મ પ�કાર�વના મારા અ�ભુવો ખલીલ ધનતેજવી આ�મકથન, �ફ�મ, પ�કાર�વ

૨ લ�નનો ફોટો�ાફરઃ લ�ને લ�ને �ંુવારો... િવવેક દ�સાઈ હા�ય, લ�ન, ફોટો�ાફ�

૨ મારો �વાસઃ ધર� શોધવાની રખડપ�ી ક�તક� જોશી આ�મકથન, �વાસ

૨ �વતા જણની તસવીર પર �લહાર? વષા� પાઠક પ�રવાર, ��ૃ� ુપછ�ની ��િૃત

૨ �ેમ-��ુ દ�પક સો�લયા �ેમ, �ી-��ુુષ સબંધં

૨ મર�ઝઃ એક તરબતર ઘટના �જ�ેશ મેવાણી ચ�ર�લેખ, સશંોધન, ગઝલ

૩ પ�ો �ારા કળાદ��ા આપનાર રિવશકંર રાવળ � ૃદંાવન સોલકં� સ�ંમરણો, પ�ો, કલા��ુુ

૩ રોટલાની મડંઈ મ�કાણ ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, અમદાવાદ, ચાલી

૩ હ�ર��ં સરખો રા�જયો... : કિવ હ�ર��ં જોષીનો �વન-આલેખ હિસત મહ�તા ચ�ર�લેખ, સા�હ�ય, ભાષા

૩ ક�વી ર�તે બની અમર �ફ�મ 'દ�વદાસ'? રજની�ુમાર પડં�ા �ફ�મ, �ફ�મસગંીત, �� ૂિથએટસ�

૩ આકાશ સાથે દો�તી ડો. ��ુતુ પટ�લ આકાશદશ�ન, ખગોળ, િવ�ાન

૩ �રૂ� ચોકડ�વાળો �શુકોટ ધૈવત િ�વેદ� આ�મકથન, બાળપણ, રા�ુલા 

૩ હોમાય �યારાવાલાની પ�છ�બ બીર�ન કોઠાર� ચ�ર�લેખ, ફોટો�ાફ�, પ�ો

૩ ફ�િમિન�ટ હોવાનો મતલબ આરતી નાયર ફ�િમિનઝમ, �ૃ��ટકોણ

૩ ચાદંની, તાપ�ુ ંઅને ભા�યો �તૂનો ડર નર�શ મકવાણા આ�મકથન, બાળપણ 

૩ પહ�લા ��ુુષ એકવચનમા ંપીડાનો દ�તાવેજ દ��ણ બજરંગ ેછારા આ�મકથન, છારાનગર

૩ તલાશ, �િતમોથી ઊફરા ચાલ ેએવા સમાજવાદ� લય અને િવમશ�ની �કાશ ન. શાહ સમાજવાદ, ઉમાશકંર જોશી

૩ �રૂખ હોય એ હતાશ થાય દ�પક સો�લયા દ�વદાસ, �ી-��ુુષ સબંધં

૩ આમઆદમીની રોજગાર�ના ખાસ �કાર �બનીત મોદ� વીમો, ટ��સી સિવ�સ, લાઇટ�બલ

૩ �ધળ� માનો કાગળ, દ�ખતા દ�કરાનો જવાબ ઇ��ુલાલ ગાધંી કિવતા, શહ�ર�કરણ

૩ ગામના દો�તનો ઇ-મેઇલ, ચેનલિમ�નો જવાબ ઉવ�શ કોઠાર� �િતકા�ય, પૅરડ�

૩ �જુરાતનો નાથ'ની મજંર� : એક �તાપી પા��ુ ંિનકટદશ�ન જશવતં શેખડ�વાળા િવવેચન, કનૈયાલાલ �નુશી

૩ �ચ�તનચૌદશની �સાદ� અિ�ન�ુમાર હા�ય, �ચ�તન, �ચ�તનલેખો

૩ ભોિમયા િવના �તુાનના �ુગંરા ભમતાં ઋ�લુ જોષી �વાસ, �તુાન, �ફ�મ

૩ �ૂધનગર�મા ંખમણ�ાિંત �કરણ જોશી હા�ય, આણદં, ચરોતર

૩ સા�બતી આધા�રત સશંોધનોઃ વષ� ૩૦૧૪માં કાિત�ક�ય ભ� હા�ય, �લા��ટક, સ�ં�ૃિત

૩ નગે�� િવજયનો પહ�લવહ�લો દ�ઘ� ઇ�ટર��ુ ઉવ�શ કોઠાર� લાબંી �લુાકાત, �કોપ, સફાર�

૪ મહ��� મેઘાણીની મોકળાશભર� �લુાકાત ઉવ�શ કોઠાર� લાબંી �લુાકાત, લોકિમલાપ

૪ પોળોના અવશેષો : અમદાવાદની પોળોની િવ��ુત થયેલી સ�ં�ૃિત �ણવ અ�યા�ુ સ�ં�ૃિત, પોળ, અમદાવાદ



૪ �ુ ંકા�ૂ� િન�ટ ક�વી ર�તે બ�યો? હ�મતં મોરપ�રયા આ�મકથન, કા�ૂ�ન, બાળપણ

૪ રજની કોઠાર�ઃ મારા ���ડ, �ફલોસોફર, ગાઈડ ઘન�યામ શાહ ચ�ર�લેખ, �મરણો, MS �િુન.

૪ અમારા કોઠાર� �રુ�ભ શેઠ ચ�ર�લેખ, �મરણો, CSDS.

૪ અનાિવલોકઃ અનાિવલોની ચટાક�દાર ��ૃ�ટ િવવેક દ�સાઈ અનાિવલ, વાકંડો, ખાણીપીણી

૪ લ�ાખની રફ ��પ�ુ ંસફરના�ું હષ�લ ��ુકણા� �વાસ, લ�ાખ, પ�ગોગ, ��ુલુ

૪ મરિમયાઃ હસી લીધા પછ�... આિશષ ક�ડ હા�ય, બોધકથા

૪ ડોલર સામે જગંઃ એક �ુકા �આુ ફ�સલા દ�પક સો�લયા અથ�ત�ં, ગો�ડ �ટા�ડડ�, �િુતન

૪ ર' નરનો 'ર' અિ�ન�ુમાર હા�ય, ભાષા, 

૪ ર�લવેના પાટ� �વનના આટાપાટા અિમત જોશી આ�મકથન, તલોદ, બાળપણ

૪ ��લે�ડમા ંબ�ુ ંઓરરાઇટ છે ઋ�લુ જોષી સ�ંમરણો, ઇિતહાસ, �િતવાદ

૪ ગીતકાર યોગેશઃ કહ� �ૂર જબ �દન ઢલ �યે બ�ુલ ટ�લર ચ�ર�લેખ, �ફ�મસગંીત, 

૪ ધમ�, ધમા�તર અને મા�ંુ બાળપણ ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, અમદાવાદ, ચાલી

૫ �ખોના �ધકારને ચીરતો અ��ુિૂતનો ઉ�સ આિશષ ક�ડ અ�ભુવ, �ધજન મડંળ

૫ અનામતઃ ઈિતહાસ �ણો, ગેરસમજ ટાળો ચ�ું મહ��રયા અનામત, મડંલ પચં, �ાિતવાદ

૫ વાત અનામતની �શાતં દયાળ અનામત, �ાિતવાદ, આભડછેટ

૫ પટ�લલા�ુ નીરવ પટ�લ કિવતા, �ાિતવાદ

૫ ઐિતહાિસક �લૂોનો �બારઃ એટ�નબરોની ગાધંી ઉવ�શ કોઠાર� ગાધંી�, �ફ�મ, મોતીલાલ કોઠાર�

૫ સૌરા��ની ભાષા ધૈવત િ�વેદ� પ�કાર�વ, ભાષા, કા�ઠયાવાડ�

૫ ઓએિસસઃ એક ઝર�ુ ં�યાર� �ઘૂવતી નદ� બ��ું �મા કટા�રયા આ�મકથન, સઘંષ�, ���યા

૫ ડાહ���ઃ �બરાથી મોભ �ધુી�ુ ંછ�ર અિમત જોશી ચ�ર�લેખ, સ�ંમરણો, બાળપણ

૫ આ છે િવનોદ ભ� : �વન�મ અને �ુલ�ભ તસવીરો િવનોદ ભ� આ�મકથન, તસવીરો,  હા�ય

૫ સવ�લ�સ સ�ં�ૃિતઃ કહ� પે િનગાહ�, કહ� પે િનશાના ઋ�લુ જોષી સીસી ટ�વી, �યો� ઓરવેલ

૫ ગાધંી�ના 'આ�યા��મક વારસ' િવનોબાને પામવા-સમજવાની મથામણ રમેશ ઓઝા સવ�દય, �દૂાન �દોલન 

૫ િવયેટનામ, ક�બો�ડયા અને થાઇલે�ડ : પેડલની પાખં,ે �જ�ાસાની �ખે રાજવી કોઠાર� �વાસ, સાઇકલ

૫ તમારા �વનમા ં�નૂી ઘટનાની સભંાવના ક�ટલી? દ�પક સો�લયા �નૂ, સમાજશા�, તલવાર ક�સ

૫ વ�ંચતોના વક�લઃ �ગર�શ પટ�લ સજંય ભાવે લાબંી �લુાકાત, નવિનમા�ણ

૫ ભારતીય મા-દ�કર�ની િવટંબણા આરતી નાયર આ�મકથન, મેનોપોઝ, મા-દ�કર�

૫ સગંીતકારો�ુ ં'ભાવ'િવ� ન�લન શાહ �ફ�મસગંીત, નૌશાદ, રહ�માન

૫ મને ભ�જવે � ુ ં: રાજ�રુની ચાલી�ુ ંચોમા�ું ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, ચાલી, વરસાદ

૬ ય�દુ� જનસહંારમાથંી બચેલા ંબ ેપા�ોની �લુાકાત અ��ુકા જોશી �લુાકાત, �હટલર, જનસહંાર

૬ લાગણીસભર ત��વ�ૃ�ટાઃ રવ�ભાઈ સાવ�લયા હષ�લ ��ુકણા� ચ�ર�લેખન, નગે�� િવજય

૬ એકવીસમી સદ�મા ંભાર િવના�ુ ંભણતર ઋ�લુ જોષી, મીરા થોમસ િશ�ણ, બાળિશ�ણ

૬ શીખવતા ંશીખવા મળેલા �વનના પાઠ આરતી નાયર િશ�ણ, કોમી �હ�સા, ૨૦૦૨

૬ �ુહા�રુાના રો�જ�દા �વનની ક�મકશ શાર�ક લાલીવાલા અમદાવાદ, �ુ�્�લમો, કોમી �હ�સા



૬ �કાશ ન. શાહઃ કટોકટ� પહ�લા ંઅને પછ� ઉવ�શ કોઠાર� લાબંી �લુાકાત, કટોકટ�

૬ �બેડકર-ગગંા ચ�ું મહ��રયા �સગંો, ડૉ. �બેડકર

૬ સવાસો વષ� પહ�લા ંનમ�દના પાઠ���ુતકમા ંછેડછાડ બીર�ન કોઠાર� નમ�દ, મહ�પતરામ, બોર�સાગર

૬ તમા�ંુ ખાહ�ુ ંઅને અમા�ંુ મા�ું ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, અમદાવાદ

૬ ઈશાન ભારતનો આ�મીય �વાસ અશોક ભાગ�વ, ડો. લતા શાહ �વાસ, આસામ, હોન��બલ

૬ ગાધંીવાદ� 'અ�વુાદ સેનાપિત' નગીનદાસ પાર�ખ હિસત મહ�તા ચ�ર�લેખ, સા�હ�ય, ભાષા

૬ �હ�દ� �ફ�મોના િવલનોના ંનામની કહાની સ�લલ દલાલ �ફ�મ, ગ�બરિસ�ઘ, મોગે�બો

૬ ર�જુો �કરણ જોશી હા�ય

૬ માર� �ેિમકાઓ દ�પક સો�લયા આ�મકથન, સમય, બાયોક�િમ���

૭ મટંો હાજરાહ�ૂર શાર�ક લાલીવાલા મટંો, �ુબંઈ, પોલીસ

૭ આ�યા��મક �ધારની આલમમા ં: ગણેશ�રુ� આ�મના ંસભંારણાં બીર�ન કોઠાર� સ�ંમરણો, �ચ��લાસાનદં

૭ ઓ�લ��પકમા ં�તની નહ�, સઘંષ�ની કથાઓ �ીિત છ�ે, અ�.ુ સજંય ભાવે ઓ�લ�પક, રંગભેદ

૭ ડ��ટ�ગ એ�સ અને આ�િુનક ભારતીય લ�ન આરતી નાયર લ�ન�વન, Tinder, Grindr

૭ લ�ન પછ�નો 'અટક'ચાળો ��� બ�ી-દોશી લ�ન�વન, Tinder, Grindr

૭ અજપંા��ત રિશયામા ંસાત વષ� રા�વ શાહ આ�મકથન, ર�લુ હમઝાતોવ

૭ સભાપવ�ઃ રાજ�રુથી રાજસભા �ધુી ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, લા�ક� ઇ��ટ�ટ�ટુ

૭ એક �દવસ આ ર�તે વીતાવી �ુઓ ભાિવન પટ�લ આ�મકથન, �ાિતવાદ, અટક

૭ �મુ એક ગોરખધધંા હો : �સુરત ફતેહઅલીખાને ગાયેલી ક�વાલીનો રસા�વાદ દ�પક સો�લયા સગંીત, નાઝ �ખયાલવી

૭ �� ૂયોક� ઃ ફ�ત એક શરત છે. ગિતમાન રહ�� ું ઋ�લુ જોષી �વાસ, સ�ંમરણો

૭ યે ન થી હમાર� �ક�મત રજની�ુમાર પડં�ા આ�મકથન, ન�ુભાઈ �બાણી

૭ મે�ડ�લેઇમના ભરોસે માદંા ન પડ�ું �બનીત મોદ� મે�ડ�લેઇમ, ક�શલેસ

૭ ઘે�ંુ ��ુમસ અને �ંબલી �ૂતાં કથક મહ�તા �વાસ, સોલો ��પ

૭ �હ�દ� િસનેમા, �જુરાતી મ�હમા હર�શ ર�વુશંી �ફ�મ

૭ ર��ુ ક�ણકાઓ ચેતન પગી હા�ય

૭ કોમવાદના સ�યની શોધ માટ� ઉવ�શ કોઠાર� ઇિતહાસ, �બપન ચ�ં, ગાધંી�

૭ એ�શન ર��લેઃ તારક મહ�તાને �જ�લ (�ુલ�ભ તસવીરો) ઉવ�શ કોઠાર� �જ�લ, તસવીરો

૮ કા�મીરઃ ર�તરં�જત ર�ળયામણો ખીણ�દ�શ (ઇ��ડયા આ�ટર ગાધંી�ુ ં�કરણ) રામચ�ં �હુા ઇિતહાસ, હ�રિસ�ઘ, નહ��ુ

૮ મશીનો બ�ુ ંકામ કરશે, તો માણસો �ુ ંકરશે? દ�પક સો�લયા રોજગાર�, આઉટસોિસ�ગ

૮ �ટાટ� અપ : ગા� છે એટલા વરસશે? આરતી નાયર રોજગાર�, ���ે�યોરશીપ

૮ િશ�ણથી બેકાર� વધે ક� ઘટ�? કાિત�ક�ય ભ� રોજગાર�, ખાનગીકરણ

૮ નગે�� િવજય, નોટબધંી અને નવલકથા : એક અ�રૂ� નવલકથાના ં�કરણ ઉવ�શ કોઠાર� �લેશ, નગે�� િવજય

૮ �ઝુરા �આુ ઝમાના : �ૂના ભાવનગરના ંસભંારણાં પી�ષૂ એમ. પડં�ા સ�ંમરણો, બાળપણ

૮ આનદં એ�સ�ેસ : સ�લલ દલાલે આણદંથી કાઢ�� ુ ંઅખબાર સ�લલ દલાલ આ�મકથન, પ�કાર�વ

૮ સૌથી સારો ક� સૌથી ઓછો ખરાબ �જુરાતી શ�દકોશ હ�મ�ત દવે ભાષા, �યાકરણ



૮ ...પણ માર� લગન નથી કરવાં નર�શ મકવાણા આ�મકથન

૮ �મ અને વા�તિવકતાઃ ચાલક ક� મારક? બીર�ન કોઠાર� �ફ�મ, �લુો સી રાની, ક�.ક�.

૮ બોવ ભણજો, હ� ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, અનામત, િશ�ણ

૮ અલબેલા સગંીતકાર સી. રામચ�ંના ં�ફ�મી સભંારણાં વીણા પાલે� (અ�વુાદ) �ફ�મ, �ફ�મસગંીત, �� ૂિથએટસ�

૮ કટોકટ�મા ં�લવાસના ંસભંારણાં હસ�ખુ પટ�લ સ�ંમરણો, કટોકટ�, RSS

૯ લોકશાહ� ભારતની પહ�લી � ૂટંણી (ઇ��ડયા આ�ટર ગાધંી�ુ ં�કરણ) રામચ�ં �હુા ઇિતહાસ, � ૂટંણીપચં

૯ �ુ ંતમારો ખભો ભરોસાપા� છે? સ�તીય સબંધંોની ��ૃ�ટ આરતી નાયર સ�તીય સબંધં, સમલ��ગકતા

૯ મેઘાણીની 'િનરંજન' નવલકથાના ંબ ે�કરણ ઝવેરચદં મેઘાણી સ�તીય સબંધં, સા�હ�ય

૯ અ�ય અને અ�યાય દ�પક સો�લયા �હ��ુ-�સુલમાન, ગાધંી�, મે���સ

૯ મને મ�વુા લય � ને... ધૈવત િ�વેદ� આ�મકથન, બાળપણ, રા�ુલા 

૯ ભોપાલ : બૈઠકર �નેક� ઉ�મ �યવ�થા ચેતન પગી સ�ંમરણો, �િુનયન કાબા�ઇડ 

૯ �ગુડ� ક� શીપો�ંુ ચા�યા ંછે કદ�? �િુનતા અ�ુણ હણ� ર� િસપી, પોળ, ખાણીપીણી

૯ વડોદરાની ફ�ક�ટ� ઓફ ફાઇન આટ�સ : આઉટસાઇડર �ારા �દર�ુ ંદશ�ન બીર�ન કોઠાર� આ�મકથન, MS �િુન.

૯ બધંાયેલા િશ�ણમાથંી �ાનની �વુાસ �ાથંી? કાિત�ક�ય ભ� િશ�ણ, પર��ા

૯ ચોર� તો નહ� ક� હ�... પી�ષૂ એમ. પડં�ા િશ�ણ, પર��ા, ચોર�, સ�ંમરણો

૯ મોડન� છતા ંડાહ� માતા' અને આ�િુનકતાના સઘંષ� ઋ�લુ જોષી પરંપરા, ઉદાર�કરણ, અમદાવાદ

૯ અબ ��ુહાર� હવાલ ેમનન, સાિથય� દ�પક સો�લયા સૈ�ય, �જુરાતીઓ, માઇકલ �રૂ

૯ ધોરા�મા ંબે વષ� ચ�ું મહ��રયા સ�ંમરણો, ભગવતિસ�હ

૯ તેરા સાથ ના છોડ�ગે ��ુલુ �ચૂ �ાણી�ેમ

૯ અભરાઈ પર ચડ�લી �ફ�મો�ુ ંઆલબમ : ન બનેલી �ફ�મોના ંપો�ટર હર�શ ર�વુશંી �ફ�મ

૯ �ખ�લાવાળા ંમો�ં અને માર� ��ક�ટ કાર�કદ� મહ���િસ�હ પરમાર સ�ંમરણો, દ��ણા�િૂત�

૯ કા�ૂ�ન-સે�ફ� અશોક અદ�પાલ કા�ૂ�ન, હા�ય

૯ ઇ��ડયન રોપ ��ક�ુ ંરહ�ય ઉવ�શ કોઠાર� ��ુ, પીટર લેમો�ટ, ફોટો�ાફ�

૧૦ �પુરહ�ટ પા� બકોર પટ�લના િવસરાયેલા સ�ક હ�ર�સાદ �યાસ ઉવ�શ કોઠાર� હા�ય, િવનોદ ભ�, ગા�ંડવ

૧૦ ગાધંીજમાતના મારા અ�ભુવો હસ�ખુ પટ�લ સ�ંમરણો, ગાધંી�, િવનોબા

૧૦ ગાધંી�ગુીન િસતારો : �રુ���રાય મેઢ પી�ષૂ એમ. પડં�ા ચ�ર�લેખ, ગાધંી�, દ��ણ આ��કા

૧૦ વાત એક સીધાસાદા રહ�યની બીર�ન કોઠાર� સ�ંમરણો, ચ�ર�લેખ

૧૦ છોટ� સી બાત દ�પક સો�લયા સ�ંમરણો, દો�તી

૧૦ સાકાર થયેલા એક અનોખા �વ�નની વાત �બપીન �ોફ આ�મકથન, મહ�મદાવાદ

૧૦ ગોધરા : એવર�બડ� લ�સ અ �ડુ રાયટ ચેતન પગી આ�મકથન, �હ��ુ-�સુલમાન

૧૦ જનર�શન ગેપના ંબદલાયેલા ંસમીકરણ આરતી નાયર આ�મકથન, વો�સએપ

૧૦ ��મ ન થા, મા�મૂ �જસે (આ�મકથાના �શ-૧) રજની�ુમાર પડં�ા આ�મકથન, દો�તી

૧૦ વો સબ યાદ આયે, બ�તુ યાદ આયે સ�લલ દલાલ સ�ંમરણો, વરઘોડા

૧૦ ચા દ�વી સવ��તેૂ� ુશ��ત�પેણ સ�ં�થતા આિશષ ક�ડ બાળપણ, ખાણીપીણી



૧૦ અથ�શા� અઘ�ંુ નથી કાિત�ક�ય ભ� અથ�ત�ં

૧૦ �જુરાતીના �પુર�ટાર િવ�ાનલેખકો ડો. ��ુતુ પટ�લ ચ�ર�લેખ, િવ�ાન, ��ુતકો

૧૦ કાયા�લયોમા ં�ીઓની કા�કુતા�ે�રત સતામણી માગ� પર�ખ કાયદા, મ�હલા અિધકાર

૧૦ ઇદમ િવનોદ� ્(િવનોદ ભ� પર આવેલા ક�ટલાક યાદગાર પ�ો) િવનોદ ભ� �જ�લ, પ�ો, હા�ય

૧૧ મારો ગાધંીડો ચ�ું મહ��રયા આ�મકથન, ગાધંી�, ડૉ.�બેડકર

૧૧ �જુરાતના પહ�લા અને છે�લા ગાધંીવાદ� ��ુય મ�ંી બા�ભુાઈ જ. પટ�લ હસ�ખુ પટ�લ સ�ંમરણો, રિવશકંર મહારાજ

૧૧ મોરબીમા ંબા�ભુાઈ ઉ�પલ સાડં�સરા, ટોમ �ટૂન મ�� હોનારત, એચ.ક�. ખાન

૧૧ �ફ�મોની �હ�રખબરોમા ંગાધંી� ઉવ�શ કોઠાર� �ફ�મ, �હ�રખબર, ગાધંી�

૧૧ દો�તોએવ�ક�ના દ�શમાં છાયા ઉપા�યાય �વાસ, રિશયા

૧૧ ઇન હવા�કા મોલ �ા દોગે બીર�ન કોઠાર� �વાસ, ક�કણ, પહાડ� લોકો

૧૧ �ને કબ �કસ મોડ પે બન �યે કોઈ અફસાના �યોિત ચૌહાણ �વાસ, ���યાગ, પહાડ� લોકો

૧૧ સમાજશા�ના ં'દાદ�' : તારાબહ�ન પટ�લ ગૌરાગં �ની ચ�ર�લેખ, િશ�ણ

૧૧ અમાર� પીડાએ અમા�ંુ સગપણ રચી આ��ુ ંહ� ુ ં(આ�મકથાના �શ-૨) રજની�ુમાર પડં�ા આ�મકથન, દો�તી

૧૧ એકવીસમી સદ�મા ં�ાિતવાદ ઋ�લુ જોષી ��ટન, સમાજશા�, રંગભેદ

૧૧ આગઃ પેટની અને �તરની નર�શ મકવાણા આ�મમકથન, બાળપણ

૧૧ બહતી હવા�, યાદ રખના, હમ યહા ંપર રહ �કૂ� હ� શાર�ક લાલીવાલા આ�મકથન, �હ��ુ-�સુલમાન

૧૧ ઇ�છા��ૃ�નુા ક�સમા ં�ુભાિષયા તર�ક� રહ�વા�ુ ંઆવે �યાર� સ�લલ દલાલ આ�મકથન, �થુેનેિસયા, ક�નેડા

૧૧ �ડ�જટલ ટ�કનોલો� અને સા�હ�યસ�ન અ�વૂ� આશર �જુરાતી, �ડ�જટાઇઝેશન

૧૧ એક �ફ�મી �ટુ�ુલો દ�પક સો�લયા સ�ંમરણો, �વીણ િન�લ

૧૧ �ાિતવાદ-રંગભેદ પરની �તરરા���ય �ફ�મ 'કલર ઓફ ડાક�નેસ' સ�ન���યા �ગર�શ મકવાણા �ફ�મ, રંગભેદ, �ાિતભેદ, NRI

૧૧ રામજ�મ�િૂમ િવવાદના સવ��વી�ૃિત ઉક�લનો િન�ફળ �યાસ રમેશ ઓઝા સ�ંમરણો, �હ��ુ-�સુલમાન

૧૨ � ૂટંણીની કાજળકોટડ�મા ંક�મકશ હસ�ખુ પટ�લ આ�મકથન, રાજકારણ 

૧૨ એ��જન �ાઇવરની અ��ુિૂત-યા�ા ગણેશ �ુલકણ� આ�મકથન, ર�લવ,ે 

૧૨ જ�લયાવંાલા બાગ હ�યાકાડં �ે�ક�ગ ��ઝૂ �ાર� બ�યો? ઉવ�શ કોઠાર� ઇિતહાસ, પ�કાર�વ, હોિન�મેન

૧૨ ઉષાકા�ત મહ�તા : કળા, સશંોધન અને દ�તાવે�કરણના િ�ભેટ� પી�ષૂ એમ. પડં�ા ચ�ર�લેખ, �ફ�મ, ભવની ભવાઈ

૧૨ લ ેિમઝરા�લ : જગિવ�યાત �ૃિતની �કાશનકથા જયતં મેઘાણી સા�હ�ય, નવલકથા, િવ�ટર �ગુો

૧૨ લડંન : �યા ંબિંધયાર અ�ભ�ાય ચાલતા નથી આરતી નાયર �વાસ, િશ�ણ, રંગભેદ

૧૨ એક સવેંદનશીલ �ાઇમ �ટોર� દ�પક સો�લયા �ફ�મ, વો�વેર, ઉદારમતવાદ

૧૨ માર� શહ�દયા�ા સૌરવ આનદં કા�મીર, જવાનો, ભારતીય સૈ�ય

૧૨ રા���ય એકતાના 'જ�મા�ર' મેળવીને થયેલા ંલ�ન અશોક ભાગ�વ િવનોબા, ત�ુણ શાિંત સેના

૧૨ એને માટ� �ુ ંદર�ક વાતે િસિનયર હતો... (આ�મકથાના �શ-૩) રજની�ુમાર પડં�ા આ�મકથન, દો�તી

૧૨ ભાષાભેદના �તૂ સાથે બ�થબઁ�થા : કા�ઠયાવાડ� ��ે� �ધુીની સફર આરતી બો�રયા આ�મકથન, ભાષા, કા�ઠયાવાડ�

૧૨ ફ�સ�કુ પર િવચારપલટાના ફંદા અને ફંડા તપન શાહ આ�મકથન, સોિશયલ મી�ડયા

૧૨ નહ� તો ભોજનનો મારગ હતો પગંતથી �ફુ� �ધુી બીર�ન કોઠાર� સ�ંમરણો, જમણવાર, ખાણીપીણી



૧૨ લ�નમા ં�ોન અિ�ન�ુમાર હા�ય, જમણવાર, ટ��નોલો�

૧૨ મે�ડકલની િવ�ાથ�ની તર�ક�ના અ�ભુવો ડો. �ેતા ઉપા�યાય સ�ંમરણો, હો�ટ�લ, �મનગર

૧૨ ��ટનમા ંભારતીયોઃ ભેદભાવની સાપસીડ� ક��ટન નર��� આ�મકથન, ભેદભાવ, રંગભેદ

૧૩ હ��લારો ઐિતહાિસક સફળતાની �તરંગ વાતો અ�ભષેક શાહ �ફ�મ, �જુરાતી,  સૌ�ય જોશી

૧૩ �જુરાતના ંખે�ૂત �દોલનોનો ઈિતહાસ હસ�ખુ પટ�લ આ�મકથન, શરદ જોશી

૧૩ હોમાય �યારાવાલા તમારા �ુ ંથાય? પર�શ ��પિત ચ�ર�લેખ, સબીના ગડ�હોક

૧૩ એક હતો કા� ૂ દ�પક સો�લયા ચ�ર�લેખ, સા�હ�ય, સા�� 

૧૩ �યાવસાિયક �વનચ�ર�લેખન: �યવસાય કરતા ંિવશેષ બીર�ન કોઠાર� આ�મકથન, લેખન

૧૩ મેમર� ��ઝર (વાતા�) રજની�ુમાર પડં�ા �ૂંક� વાતા�

૧૩ મેમર� ��ઝર : સ�ન���યા રજની�ુમાર પડં�ા સા�હ�ય, વાતા�, નવલકથા

૧૩ �યાર� અ��ત�વની સમ� ચેતના �પદંન બનીને વહ�વા લાગ.ે. આિશષ ક�ડ સ�ંમરણો, િવિશ�ટ અ�ભુવ

૧૩ ��ુ �ર� ર�ુ.ં..મોરો બદલાઈ ગયો (આ�મકથાના �શ-૪) રજની�ુમાર પડં�ા આ�મકથન, દો�તી

૧૩ બદંાએ પણ �દુાને રડાવી દ�ધો હશે ક� �ુ?ં �ુકસાના મકવાણા સ�ંમરણો, બકર�, બકર� ઇદ 

૧૩ હ�ગ ક�ગનો સઘંષ� ઋ�લુ જોષી �વાસ, �દોલન, ઓિપયમ વોર

૧૩ પા�ક�ગ-��ઃ સબ �િૂમ ગોપાલક�? અિ�ન�ુમાર હા�ય, પા�ક�ગ, �ા�ફક

૧૩ ભ�ભં�' થક� અમર બનેલી માધવબાગની અસલી સભા ક�વી હતી? ઉવ�શ કોઠાર� સા�હ�ય, પ�કાર�વ, સમાજશા�

૧૩ ચાર વષ� ટા�ઝાિનયામાં રણછોડ શાહ આ�મકથન, િશ�ણ, સ�ં�ૃિત


