ગુજરાતી છાપાાં નામ : ના જોયેલા,ના જાણેલા,ના સાાંભળે લા
- અમિત જોષી
છાપખાના યુગમાાં મુદ્રારાક્ષસની કનડગત હતી તો નેટરાણી એજ/ ageમાાં પણ એનાથી છુટકારો
થોડો સાંભવ છે ! રજીસ્ટ્રાર ન્યુપેપર ઓફ ઇન્ન્ડયાના અહેવાલને આધારે ગુજરાતી છાપાાં અંગેની
આંકડા સહહતની વવગતો ગયા હપ્તામાાં જાણી. નામ એનો નાશ એ કહેવત ખોટી પાડવા આજે નામોનો
રસપ્રદ અને રોચક હહસ્ટ્સો સાદર રજુ કરીએ છીએ.
એવપક સરખા દીર્ઘ આખા અહેવાલમાાંથી પસાર થવામાાં સૌથી મનોરાં જક હહસ્ટ્સો પ્રકાશનના ટાઇટલ
નામાભભધાન છે , જે ભલભલા સાક્ષર ફોઈ-ફૂવાને અંગુઠાછાપ સાભિત કરી દે એવા ફાટ-અફાટ સર્જનસભર
છે .એક એક નામ સાથે ટીપ્પણી કરી શકાય એવી લાલચ રોકીને આ ચટાં ેલા આ તમામ નામ આપ સમક્ષ
પ્રસ્ટ્તુત છે .
ગુજરાત વમસાઈલ,

સત્તા સમય,

િોપલ લાઈન,

આપલ્યા ગુજરાત (ગુજરાત),

વનભાવ,

વવશ્વસ્ટ્યવ ૃતાાંત (સાંસ્ટ્કૃત દૈ વનક)

જનતા સરકાર,

આપ કી તલાશ,

તથ્ય

વનષ્પક્ષ જન સાંસાર,

અટલ સવેરા,

ધ ફ્રાઇડે ટાઇમ્સ સમાચાર,

ટાઇમ્સ ડે,

યુગ એંધાણ,

ટાઇમ્સ ઓફ ચાાંદલોહડયા,

અવધ ટાઇમ્સ (અમરે લી),

સમય સૌનો,

ચુનાવ ન્યુઝ,

ગુજરાત ક્વીન,

સાંજય દ્રન્ષ્ટ,

વોટ િેંક,

ગુજરાત શતાબ્દી,

આપ અને અમે,

પવિમ એક્સપ્રેસ,

આદે શ સમાચાર,

મેરો નરોડા,

હદવ્ય સમાચાર,

સુપ્રીમો ગુજરાત,

સૌરાષ્ર સત્ય,

રાજસ્ટ્થાન પવિકા,

ગીરીરાજ ટાઇમ્સ,

ક્રાઈમ કાંરોલ,

પ ૃથ્વીલોક(સુરેન્દ્ર નગર),

ડેઈલી ડીટેકટર(પાટણ),

વનત્યાનાંદ કૃપા,

ક્રાઈમ મીહડયા,

ચક દે ગુજરાત,

ઉપલી મેડી,

A ટુ Z ગુજરાત,

િરોડા ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ન્ડયા,

સિ કા માભલક એક,

એવરે સ્ટ્ટ,

અમદાવાદ ટાઇમ્સ

પ્રેસ દત,

વસતારો કી દુવનયા,

મસાલા વમક્સ,

આતુર, અવવરત,

આજ તક

આંધી ઔર તુફાન,

A.K

મહાત્મા જ્યોવતિા ફૂલે ન્યુઝ,

તપોભવમ ગુજરાત,
ખની સમાચાર,
ગુણવાંતી ગુજરાત,
મયુર ધ્વજ,
માત ૃ છાયા,
સુશીલા ટાઇમ્સ,
નશેમન ટાઇમ્સ,
વવકાસનો ટાંકાર,
ભ્રષ્ટાચાર,
અમદાવાદ ટુડ,ે
કદમ સે આગે,
શ્રી કરિડીયા રાજપત િાંધ,ુ
બ્રહ્મ સમાચાર,

કરવેરા સલાહકાર,
કેવમસ્ટ્ટ કા સાંદેશ,
પીપાનાથ ઉદય,
સાચી વાત,
પ્રવચન ધારા,
ચેરીટી રસ્ટ્ટ,
વોઈસ ઓફ રવી,
પ્રજાપવત માંચ,
પરશુરામ,
ક્રાઇમ ઓફ 15 ડેઝ,
ભ્રષ્ટાચાર હટાવો,
ફ્લાવર સીટી (ગાાંધીનગર) ,
રાજીવ ભબ્રગેડ સાંદેશ,
લોક ભાવના,

ટાઇમ્સ ઓફ ટીમ્િર,
કેવળ જીન દશઘન,
ભિસ્ટ્તી િાંધ,ુ
દયાનાંદ દશઘન,
લોહાણા સમાચાર,
જીવન સન્માગઘ સેવા,
શ્રીમાળી શુભેચ્છક,
ચાાંદાપોળી,
ર્નશ્યામ,
બ્રહ્મ ક્ષવિય હહતેચ્છુ,
ખેતરની વાત,
વસદ્ધિ વવનાયકસ ઈંગ્લીશ ફોર
U.S,
નીકીર હોમીયો ટાઇમ્સ,

દાદા વાણી,
શ્રી સ્ટ્વાવમનારાયણ,

ગુજરાત ગીતા,
અખાંડ ભારત,

હેલ્ધી હાટઘ ,

તમારો સાંદેશ,

મુવસઘ હોલીડે ,

સરપાંચનો સાંદેશ,

અક્રમ એક્સપ્રેસ,

શાહજાદા ગુજરાત,

ગુજરાત ચક્ષુ,

સન્માગઘ પ્રકાશન પાહરવાહરક

પટેલ પહરવાર,
પ્રોફેશન ક્રાઈમ,
ભાગ્યોદય પ્રજાપતી,
કલમ કતઘવ્ય,
સોરઠની વસિંહણ,
સ્ટ્વયાં ગુજરાત,
લક્ષ્ય વેધ,
નમન ગુજરાત,
પોઝીટીવ વવચાર
ક્ષિીય સમાચાર,
અભય ગુજરાત,
ટાઇમ્સ,
કમલમ,

ભાવસાર વમિ,
શ્રી ઝાલાવાડ દશા શ્રીમાળી
સ્ટ્થાનકવાસી જૈન સમાચાર,
ભરવાડ િાંધ,ુ
પ્રાણ વાયુ,
એન્ટી કરપ્શન બુલેટીન,

સમાચાર,

સોરઠીયા રાજપત ગૌરવ,

કચ્છ,કાનુન અને ક્રાઇમ,

ગોસ્ટ્વામી સમાચાર,

OBC પહરવાર ન્યુઝ

ગોંડલ ગચ્છ ગૌરવ,

નવસિંગ ટુડ,ે

સાગરખેડુ વતઘમાન,

ટુરીઝમ ટુડે

શ્રી અજરામર જ્યોત,

જનપિી,
સૌરાષ્રની સાાંજ,

સ્ટ્ટોક ટુડે,
ભટ્ટ ભાસ્ટ્કર,

ક્ષિીય સમાજ સમાચાર

દરજી દશઘન,

પુણેશ્વર ટાઇમ્સ,

સેલ્ફ ફાયનાન્સ સ્ટ્કુલ્સ ટાઇમ્સ,

શ્રમ સત્ય
ધ નાંિર વન,
ભટ્ટ મેવાડા વતઘમાન
મારુાં હ્રદય,
િાગે મેમણ,

પરમાત્માની પગદાં ડી,
સ્ટ્વભણિમ સ્ટ્પશઘ,
બ્રહ્મ તેજ,
પાઠક પહરશીલન,
ધ ગ્રેટ પાંજાિ (ખેડા),

છોટી કાશી,
સોરઠીયા રાં ગ

કલમનો તેજાિ
રાજદાં ડ,

લીંિડી ટાઈમ્સ,
ુ ાત,
ચાંચપ

પીનલ ટાઇમ્સ,

સોરઠ ક્રાઈમ,

સત્ય સઝ,

સાંગીની આપકી હમસફર,

બ્રહ્માસ્ત્ર,

જોરાવર નગર ટાઈમ્સ,

આપકી તલાશ,

ગાાંધીગીરી (મહેસાણા),

અલાંગ સાંદેશ,

પમ્પસ ન્યુઝ (રાજકોટ),

સૌરાષ્ર ઇવવનિંગ,

સરહદી વાચા,

આજ કા ગોટાળા,
ચારણ સાંસ્ટ્કૃવત,
કાવ્ય ન્યુઝ,
શરાફત,
હરીજન વમિ,
માત ૃછાયા,
ચેટીચાાંદ,
કેકારવ,
ભાગો નહહ ચેતો(લીંિડી),
શ્રી ગાયિી માંહદર
ચોથી જાગીર,
નદીના કાાંઠે,
લીલીયા ટાઇમ્સ,

ભડવીર,
ક્રાઈમ ઓર કલમ
અતુટ સમાચાર
શબ્દ ભચિ,
પોલીસ િાંધ,ુ
પનામા ટુડે
પોલાદ ગુજરાત,
ટાયગર એ ગુજરાત,
સમય સાંજોગ
RTI ઈમ્પેક્ટ,
જય માતાજી ટાઇમ્સ,
વાંદે પાંચમહાલ,
વખતની વાત
વાયા મીહડયા,

રાષ્રીય પહરવહન,
કાાંકહરયા સમાચાર,
જય ઝાલાવાડ,
ગોહહલવાડ,
ઓપેરશન,
એ કોણ છે ?,
ટાઇમ મહહલા,
િનાસ ક્વીન,
સાહસવીર,
કારણ ગોષ્ઠી,
KAP ભવમ,
પ્રચારક,

જગતનો તાત,
જીનેંદુ,

હવાઈ મહેલ
સુપર ફાસ્ટ્ટ,

જય ભવાની સાંદેશ
કોઠારને કાાંગરે ,

િાડ,

ફાયર,

વાપી ટુ તાપી ન્યુઝ,

આજ કા પરશુરામ

લાયન ઓફ હકિંગ,

ક્રાઈમ મોરલ

માહકિંગ,
નારી કા ઉિાર,
ક સે કમલ
રે લવે પવિકા
ગાાંધી સમાચાર,

સ્ટ્કાય,
પીહડત માનવ
ટાઇમ ટુ ટાઇમ,
સ્ટ્પીડ બ્રેકર
ખેપીયો,

કાંરોલ મેસેજ,
ક્રાઈમ હકિંગ,
ગુજરાત મહામાનવ ન્યુઝ,
પ્રાગટય અિ કી િાર,
સનસનાટી ક્રાઇમ ખિર,

અનુક્રમ,

ઓમ શાાંવત,

લુહાર સમય,

ગોફણ,

સાિરકાાંઠા સમાચાર

ગુજરાત વન ટાઇમ્સ,

અમરે લી હેરાલ્ડ

ગઝિ,

ટાયટેનીક ન્યુઝ,

પ્રભુ સત્તા,

ધમ્રકેત,ુ

મહાપાિ,

નારદ,

રોજગાર ટાઈમ્સ,

વલોપાત,

આંધી ઔર તુફાન

જનની જન્મભમી,

નવકાર,
િારૂદ કી ગાંદક

હેલ્લો ધ્ાાંગધ્ા,

સધ્ધર ગુજરાત,
ભારતનુ ાં ભાવી,

શૃગ
ાં ાર ચચાઘ,

ગરવી તાકાત,

ધરતીનુ ાં ધ્યાન

ક્લીન (પોરિાંદર),

ખની સમાચાર.

જગજાહેર,

ુ
તાાંબલ

હહિંદુ (વસિંધી),

ન્યુઝ લાઈન સીધા સમાચાર,

ઈગલ ન્યુઝ,

ફૌઝી,

જયશ્રી કૃષ્ણ,

ફાઉન્રી,

ધ સત્યમ ટાઇમ્સ,

ક્રાઈમ હહ ક્રાઈમ,

ગુજરાતની િોલિાલા,

ધ અલ્ટીમેટ,

મોચી ચળવળ,

હલકારો,

દહેગામ ન્યુઝ,

ગુજરાત ગીતા,

સમાચાર મેં આગે

હ્રદય અને ધડકન

ગુજરાત ચક્ષુ,

અંધા કાનુન,

ઉપલી મેડી,

હવાઈ મહેલ,

ભેદભાવ,ભ્રષ્ટાચાર અને

વસદ્દી વવનાયક,

જાગતા રે જો,,

વનભાવ,

વનષ્પક્ષ જનસાંસાર,

ભારત,
ખની સમાચાર,
કાઠીયાવાડી પોસ્ટ્ટ,
મોહરા
માત ૃ છાયા,
મળ વનવાસી નાયક,

ઈંગ્લીશ ફોર યુ.એસ.
(રાજકોટ),
ધ ગ્રેટ પાંજાિ,(ખેડા)
ચાટઘ ડઘ સેક્રેટરી (હદલ્હી),
વવચારધારા (જામીન પર)
સુયઘવશ
ાં ,

પાંચમહાલ વેસ્ટ્ટનઘ ટાઇમ્સ,

સફે સ કોહટિંગ ટાઇમ્સ,

શીતલ ગુજરાત,

તળાજા ટાઇમ્સ,

શુકન સમાચાર,

અહઘ મ સુન્દરમ,

ધ ફ્રાઇડે ટાઇમ્સ સમાચાર,

ગાાંધીગીરી (મહેસાણા),

સાંસ્ટ્કૃત વવશ્વસ્ટ્ય વ ૃતાાંત,

ગરવી તાકાત,

પરપ્રાાંતી,

ગુપ્તચર,

હદવ્ય બ્રહ્માસ્ત્ર,
આજ કા પરશુરામ,
Chaos /કેઓસ,
પ્રોફેશનલ ક્રાઈમ,
બ્રહ્મનાદ,
એ કોણ છે ?
AIDS ન્યુઝ લાઈન
િડઘ વ્યુ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
,ચાણક્યની પોથી,
અતુટ સમાચાર,
ચેરીટી રસ્ટ્ટ,

ક્રાઈમ ઓર કમ ઓપરે શન,

ક્રાઈમ વિલ,

ક્લીન ક્રાઈમ મીહડયા,

સમય સે આગે,

પાતાળગાંગા,

અરાઉંડ ધ વદી,

સમયની સાંગાથે,

પ્રેસ દત,

અથ થી ઇવત,

મરદ,

પાયલ પોસ્ટ્ટ

લાડીલુ,ાં

માય ગુજરાત

રે ડ એલટઘ ,

ઓજસ ઓલ્ડ,

મુવીઝ એન્ડ ન્યુઝ

રાષ્રીય પ્રેમ,

ભડવીર,

માળી સમાચાર

રણ ટાંકાર,

ટાઇમ્સ ઓફ ટીમ્િર

માણસ પ્રેમ,

િારૂદ કી ગાંદક,

ખુની સમાચાર,

સ્ટ્પ્રેયર,

ખમીર જુનાગઢ,

શક્ક્તનો જગ
ાં

KEPEPEE (ભાવનગર)

શક્ક્ત મેડ

ન્યુઝ – ૨૪,

ક્રાાંવત ક્રાઈમ

સમાધાન ન્યુઝ,

સરપાંચ

મીહડયા ઓફ રીડર

શ્રી ગાયિી માંહદર

નારદ,
વાવડ,
ન્યુઝ -૧૩,

અને છે લ્લે, સુરેન્દ્રનગરથી
૫,૯૪૨ નકલોનો ફેલાવો
ધરાવતુ ાં સાપ્તાહહક સમાચાર

છે જ નહહ.
શ્રી અવમત જોષીનુ ાં વીજાણુ
સાંપકઘ સરનામુ:ાં
pakkagujarati@gmail.com

