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ુજરાત તથા ુજરાત બહાર
પમાં

કાિશત થતા ુજરાતી ુતકોુ સંત િવવરણ સંકલત

યેક વષ# ઉપ%ધ કરવાના ઉ(ે શથી ુજરાત સરકાર )ારા ઈ+,ડયન નેશનલ બબલયો.ાફ0

ુજરાતી િવભાગ પે રા340ય .ંથ5 ૂચુ

કાશન કરવામાં આવે છે . આની સામ.ી - સંકલન તથા

િવવરણ તૈયાર કરવામાં ક=,>ીય સંદભ@ ુતકાલય, ભારત સરકાર, કલકBાનો સહયોગ અને સહકાર
મDયો છે તથા એુ Fુ>ણ,

કાશન,વેચાણ,

ચાર-

સારની Gયવથા રાHય .ંથાલય ભવન,

ુજરાત રાHય, ગાંધીનગર )ારા કરવામાં આવે છે . આ પહ=લાં આ .ંથ ‘ુજરાતી રા340ય .ંથ5 ૂચ’
વષ@ 2010 -2011

કાિશત કરવામાં આવી હતી. આL 2012 – 2015નો સંOPુ ત .ંથ

કાિશત

કરવામાં આવી રQો છે .
રા340ય .ંથ5 ૂચમાં િવભR િવષયો પર ુજરાતીમાં

કાિશત એ બધા ુતકો પS -

પિSકાઓુ ં સંત િવવરણ આપવામાં આવેU ું છે L Vડલવર0 ઓફ WુP5્ એ,ડ ,O ૂજ પેપર એPટ
1954 ના સંદભ@માં રા340ય ુતકાલય, કોલકતાને (ુતક)

ાત થઈ છે . આ .ંથની મદદથી

રાHયના .ંથાલય, િવિવધ શાળા, મહા િવ_ાલયો તેમજ સંશોધક, િવ_ાથ`ઓ અને
માટ= a ૂબ જ ઉપયોગી થશે Lમક= કયા વષ@માં કયા ુતકુ
તેના લેખક,

કાશકો વગેર=

કાશન કરવામાં આGOુ છે ?, તથા

કાશક કોણ છે ? વગેર= માVહતી મળ0 શક= છે .

.ંથાલય િનયામક
ુજરાત રાHય, ગાંધીનગર

v

આભાર

આ .ંથ5 ૂચ (2012 – 2015)
ુજરાતી .ંથ5 ૂચ

કાિશત થતાં આનંદ અુભcુ dં. ગયા વષ# 2010-2011ની

કાિશત કરવામાં આવી હતી. આ વષ# પણ રાHય .ંથાલય ભવન ુજરાત

રાHય ગાંધીનગરના સહયોગથી આ કાય@ િસe થઈ રfુ છે . .ંથાલય િનયામકgી ુજરાત રાHય,
ગાંધીનગર, તથા તેમના સહાયક સહ-કમ`ઓનો hુ ં Qદય  ૂવ@ક આભાર GયPત કiું dં,
પોતાનો F ૂ%યવાન સમય આ .ંથ5 ૂચ

Lમણે

કાિશત કરવા માટ= ફાળGયો, તેમના સહકાર વગર આ કાય@

jાર= ય સંભવ થવાુ ના હkુ.ં
આ .ંથ5 ૂચ વાચકો, િવ_ાથ`, િવ)ાનો, સંશોધન કતા@ તથા .ંથાલય માટ= a ૂબ ઉપયોગી
નીવડશે એવી આશા છે .સાથે સાથે ુજરાતી લેખકો તથા ુજરાતી

કાશકો  

  

    ! "#$% ("#$'     ! ()  ## *+ ( , ) અુસાર પોતાના
કાિશત ુતકની એક નકલ (કોપી) રા340ય ુતકાલય, કોલકતા મોકલાવે તો અમે નવા નવા
િવષયોનો સમાવેશ કર0 શક0એ L વાચક, સંશોધન કતા@ તથા .ંથાલયોને a ૂબ જ મદદપ થઈ
શક=. આ .ંથ5 ૂચમાં ઘણી ચોકસાઈ રાખવા છતાં ક=ટલીક અ ૂણ@તા રQાની સંભાવના છે . આ
.ંથ5 ૂચ માટ= સલાહ-5 ૂચનો આવકાય@ છે .
છે %લે ફર0 એકવાર hુ ં .ંથાલય િનયામકgી, રાHય .ંથાલય ભવન, ગાંધીનગર, તથા
તેમના સહાયક કમ@ચાર0ઓનો mતરથી Qદય  ૂવ@ક આભાર GયPત કiુ dં.

ક=,>ીય સંદભ@ ુતકાલય
ભારત સરકાર
કોલકતા – 700 027
એમ. એમ. મોડ0યા
સંપાદક
vi


ભારત દ શમાં


કાિશત ે અને અય ભાષાઓના ુતકો “ 

   

” (1956ના અિધિનયમ સં#યા 99 $ારા સંશોિધત)અ&ુસાર કલક(ામાં આવેલા

ભારતના રા+,-ય ુતકાલયમાં એકિ/ત કરવામાં આવે છે . રા+,-ય ંથાલયમાં અવ3થત ક4ીય
સંદભ6 ુતકાલય આ ુતકોની સહાયથી ંથ8 ૂ:ચ&ુ ં

કાશન કર છે . આ ંથ8 ૂ:ચમાં સન 2012 થી

2015ના વષ6 દર>યાન રા+,-ય ંથાલયમાં મોકલવામાં આવેલાં ુતકોની વગ@Aૃત નCધ કરવામાં
આવી છે . Dુિનકોડ અને માક6 21 પર આધાGરત લાઈIેર- સોJટવેરની સહાયથી બીવાર આ ંથ8 ૂ:ચ&ુ ં
િનમા6ણ કરવામાં આNDુ
ંથ8 ૂ:ચમાં

છે . આ ંથ8 ૂ:ચમાં

પાઠQુતકો,

સામાિયકો,

માગ6દિશTકાઓ, ર-પોટ6 સ, UુVલક

િવO+ટઓને િવષયા&ુસાર ગોઠવવામાં આવી છે . આ

વત6માનપ/ો, Nયાપાર

કાશનો અને

8 ૂ:ચઓ,

ટ :લફોન

ડાયર કટર-,

ચાર પિ/કાઓ Wવા તXકાળ  ૂરતાં ઉપયોગી ુતકો

બાદ રાખવામાં આNયા છે .
 :ંથ8 ૂ:ચ બે િવભાગમાં વહચવામાં આવી છે , એક િવષય િવભાગ અને બીજો 8 ૂ:ચ િવભાગ.
ુ ાર અને 8 ૂ:ચ િવભાગમાં વણા6&સ
ુ ાર ગોઠવણી કરવામાં આવી છે .
િવષય િવભાગમાં વગા6 &સ
"#$ %":િવO+ટઓની Nયવથા ડ] ૂઈ દશાંશ વગ@કરણ પ^ધિત

આ િવભાગમાં

કરવામાં આવી છે . એએસીઆર 2

22મી આ_ ૃિ(

માણે

માણે 8 ૂ:ચકVપ, સંપાદક તથા સંાહકને ુતકના લેખક તર-ક

લેવામાં આNયા નથી. બધા જ 8 ૂ:ચપ/કોના વગા`કને આધાર િવષય મથાળા આaયા છે . િવbના દશ
cુ#ય િવષયો અ&ુસાર 000 સવ6સામાય થી 900 ઈિતહાસ 8ુધી છે. અહિવિશ+ટ વગા` કનો વગ@Aૃત dમ દશા6વતી વગા` ક 8 ૂ:ચ

Xયેક cુ#ય િવષયના

થમ આપી છે . િવિશ+ટ િવષય માટ eયાં દશાંશ

વગા` ક િવf ૃત નથી તેવાં થાનો પર (1) િવતારનો ઉપયોગ કરવામાં આNયો છે અને તેની સામે તેનો
શાOgદક િવતાર આપવાં આNયો છે . દાત. 332.6327(1) >D ૂjD ૂઅલ ફંડ. અહ- 332.6327 કંપની (શેર)
રોકાણ તથા 8ુરkા અને (1) િવતાર િવિશ+ટ િવષય ‘>D ૂjD ૂઅલ ફંડ’ માટ વપરાયો છે . વગા` ક દશાંશ
પnિત

માણે વાંચવા જોઈએ. દાત. 891.47 પછ- 891.4709 ક 891.471 આવે છે . (1)&ુ ં થાન ‘0’

પછ- અને ‘1’ પહલાં છે . દાત. 294.543 આ વગા` ક 294.54309 વગા` ક પછ- અને 294.5436 વગાંકની
પહલાં આવશે. દર ક

િવO+ટની નીચેની બાqુ માં જમણી તરફના r ૂણામાં રં ગનાથ Aૃત s$:બtuુ વગ@કરણ

ક આaયો છે .
વગ@Aૃત િવભાગમાં ુતક િવષે સં ૂણ6 માGહતી નીચે

માણે dમમાં આપવામાં આવી છે .

દશાંશ વગ@કરણ ક
લેખક&ુ ં નામ ,જમ- c ૃXDુ સાલ
ુતક&ુ ં સં ૂણ6 શીષ6ક ,અ&ુવાદક ,સહલેખક અથવા સંપાદક&ુ ં નામ (જો હોય તો) આ_ ૃિ(
( થમ િસવાય)

કાશન થળ,

કાશન વષ6,  ૃ+ઠાંક, :ચ/િવવરણ, લંબાઈ

કાશક,

િવવરણ/નCધ.
s$:બtuુ વગા`ક

બાંધણી: Gકtમત
vii

ઉદાહરણ
823 – ે નવલકથા/નવ:લકા2
1

8ુધા c ૂિતT3 ,1950-4
સંભારણાંની સફર5/ સોનલ મોદ- $ારા અ&ુ6.,અમદાવાદ7: આર .આર. શેઠ8: , મે 2014 -.9 184  ૃ.10 ; 22 સેમી.11
c ૂળ શીષ6ક : How I taught my grandmother to read and other stories12
ISBN 978-93-5122-012-113 કાબાં14:  .150.0015
O111,3M5016
દશાંશ વગ@કરણ અ&ુસાર 823,

1

િવષય ે નવલકથા/ નવ:લકા માટ છે .

2

ે

3

નવલકથા/નવ:લકાના લેખક 8ુધા c ૂિતT માટ છે . લેખકનો જમ 1950-, શીષ6ક ‘સંભારણાંની સફર’,
4

5

સોનલ મોદ-ને આ નવલકથાનો અ&ુવાદ કય છે . ુતક 7અમદાવાદમાં 8આર. આર. શેઠને 92014ના

6

વષ6માં

કાિશત કDુ6 છે .

ુતક&ુ ં c ૂળ શીષ6ક

10

ુતકના 184  ૃ+ઠો છે . ુતકની

લંબાઈ 22 સેOટમીટર, િવવરણમાં આ

How I taught my grandmother to read and other stories છે . 13 કનો

12

ISBN 978-93-5122-012-1 નંબર આપેલો છે . આ

13
15

11

ુતકની બાંધણી કાગળ બાંધણી છે અને તેની

14

Gકtમત 150.00 િપયા છે . ુતકનો 16s$:બtuુ વગા`ક O111,3M50 છે .
eયાર ુતક&ુ ં

કાશન થળ ના આપે ું હોય Xયાર

કાશન વષ6 ના મળે તો[એસ એલ] તથા

[એસ એન] ુતકની બાંધણી સાધારણ કાગળમાં હોય Xયાર બાંધણીનો ઉVલેખ કરવામાં આવતો નથી.
િવિશ+ટ િવષયમાં એક કરતાં વધાર ુતકો હોય Xયાર
ુ ાર કરવામાં આવી છે . લેખકોની
વણા6 &સ

િવO+ટઓની ગોઠવણી લેખકના નામના

િવO+ટઓ તેમની અટક નીચે કરવામાં આવી છે . પરદ શી

લેખકોના નામ ુજરાતી :લિપમાં આaયા છે . િવિશ+ય િવષયમાં એક લેખકના એક કરતાં વધાર ુતકો
હોય તો લેખકના નામ&ુ ુનરાવત6ન કરવામાં આNDુ નથી. અને

િવO+ટઓની ગોઠવણી શીષ6કના

ુ ાર કરવામાં આવી છે .
વણા6 &સ
.
પટ લ, પાલાલ, 1912- 1989
કંAુ.- 8મી આ.-અમદાવાદ: સાધના

કાશન ઈXયાGદ

કરો:ળયા&ુ ં ં 7મી આ.-અમદાવાદ: સાધના

કાશન ઈXયાGદ

કોઈ દ શી કોઈ પરદ શી 5મી આ.- અમદાવાદ: સાધના
િતલો(મા.- અમદાવાદ: સાધના

કાશન ઈXયાGદ

કાશન ઈXયાGદ

પડઘા અને પડછાયા.- 12મી આ.-અમદાવાદ: સાધના
ભાયાનાં ભેુ.- 10મી આ.- અમદાવાદ : સાધના

કાશન ઈXયાGદ

કાશન ઈXયાGદ

મનખાઅવતાર.- 9મી આ.- .-અમદાવાદ: સાધના

કાશન ઈXયાGદ

માનવીની ભવાઈ. 21મી આ.-અમદાવાદ: સાધના

કાશન ઈXયાGદ
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કાપ.
કાપ. બાં.

કાપડ બાંધણી

કાબાં.

કાગળ બાંધણી

છાયા.
છાયા.

છાયાિચ ો

ચાબાં.

યુ.

ડીસે.

નવે.

પૃ.

પૃાંક

ફે.ુ

ફેુઆરી

લે.

લેખક

મુખ.
વધા.
વધા.

મુખિચ ો
વધારેલી

સ ટે.

સ"ટેબર

સંક.

સંકલક/સંકિલત

યુઆરી

સંપા.
ા.

સંપાદક/સંપાદત

ડસેબર

સુધા.
ા.

સુધારેલી

ચામડુ બાંધણી

સેમી.
ી.

નવેબર

xvi

સેટીમીટર

ંથસૂિચ - ગુજરાતી િવભાગ
2012-2015

000-સામાય ાન (માિહતી િવ ાન)

027-સામા=ય પુ.તકાલય
027.4-Iહેર પુ.તકાલય

004-કયુટર િવાન

027.454-ભારત

ગુતા, શાંત

027.45475-ગુજરાત

ના સજ ક િબલ ગેટસ્ કયૂટરથી કણ સુધીની
સફર... / યશ રાય &વારા અનુવાદક જુ ઓ 920.933804-

Microsofft

નાયક, Bદનુભાઈ
@ી સયા? વૈભવ સાવજિનક પુ.તકાલય અને @ી નરે=S
હીરાલાલ પારેખ ાન ધામ નવસારી / સુરેશ દલાલ &વારા
સંપાBદત.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18

ગેટ, િબલ.

ચાવડા, અશોક

.પધા0મક કોમયુટર ાન / અશોક ચાવડા તથા િવમલ
પં5યા &વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 128 પૃ.

સેમી.

:. 15.00


215.4436

; 24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-33-1 :

:. 160.00


D65,8(B)

030-સામાય ાનકોશ
030.(1)-સામા=ય ાન
જગતનાં 500થી વધુ રોચક તXયો.- અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, જૂ ન 2012.- 128 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.

004.6-ઈ=ટરફેસ અને કોયુિનકેશન
004.678-ઈ=ટરનેટ

બાળકો માટે.
મહેતા, કે. ટી.
ISBN 978-81-924356-5-7 :

ઈ=ટરનેટ ટેકનોલો?.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,

:. 125.00


z

2015.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 120.00


D65,8(B)

જગતનાં 500થી વધુ અ&ભૂત આYચયZ.- અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, જૂ ન 2012.- 128 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
બાળકો માટે.

010-ંથસૂિચ
011-સામા=ય Cંથસૂિચ
011.2-અ=ય ભાષામાં સામા=ય Cંથસૂિચ

ISBN 978-8192-4356-2-6 :

:. 125.00


z

જગતનાં 500થી વધુ રોમાંચક તXયો.- અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, જૂ ન 2012.- 128 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-924356-4-0 : :. 125.00

011.29147-ગુજરાતી

સમયદશF સાિહ0ય સંદભકોશ Cંથ 1-2 / રમેશ સોની &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી.
ભાગ 1 : કતા સંદભ 2012.- xxii, 272 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 150.00
ભાગ 2: કૃિત સંદભ 2012.- xxxii, 256 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 350.00
ભાગ 1 : સૂિચ સંદભ 2012.- viii, 280 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 150.00.



z

જગતનાં 500થી વધુ અસાધારણ આYચયZ / જ.મી િહરેન
શાહ &વારા સંકલન.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન.123 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
બાળકો માટે.



a14-3156

020-ંથાલય અને માિહતી િવ ાન

:. 125.00


z

પૂંછતાં પંBડત થવાય : સામા=ય ાન / ધનંજય રાવળ &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 100 પૃ. ; 22

Cંથાલયશા.Hે: િશવદશનમ્ / મિણભાઈ કે. Iપિત &વારા
સંપાBદત. જુ ઓ 920.2- Cંથપાલ ચારણ િશવદાનભાઈ

સેમી.

:. 80.00

એમ.



025-Cંથાલય સંચાલન
025.8-Cંથાલય Iળવણી અને સાચવણી

z

050-સામાય પિ"કા #કાશન અને તેમની સૂિચ

ઉદાણી, િનહાBરકા ટી.
આપિM Nયવ.થાપન અને Cંથાલયમાં તેનું અમલીકરણ.જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, I=યુ. 2012.- 206 પૃ.:
િચHો.; 22 સેમી.
:. 220.00

આનંદપરા, િહતેન

િચHલેખા / િહતેન આનંદપરા અને ભરત ઘેલાણી &વારા કૃત
; સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ,
2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.



2:88

:. 15.00


m

સામાય ાન (માિહતી િવ ાન)

2

060-સામા=ય સં.થા અને સંCહાલય િવાન

089-અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ

%

089.9147-ગુજરાતી

069-સંCહાલય

અeયપાH.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2013.- 202 પૃ. ; 22

069.0954-ભારત

સેમી.

069.095475-ગુજરાત
101 લેખો.
અંતાણી, નરેશ

ISBN 978-93-82063-79-7 :

ભુજમાં યુિઝયમ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ.: િચHો; 18 સેમી.
:. 15.00

:. 180.00


x



zf2.4436

069.5-સંCહ અને દશન
069.50954-ભારત

ખHી, કી_ત, 1946જળ મૃગજળ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.- માંડવી :
િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 312 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 230.00


x

069.5095475-ગુજરાત

069.5095475(1)-સાબરમતી આ@મ , અમદાવાદ

જોયું Ifયુ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.- માંડવી :
િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 344 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 250.00

પટેલ, માણેક 'સેતુ'

ગાંધીઆ@મ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2013.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
ગૌણ િવષય 923.254(1) ?વન ચBરH - ગાંધી,



x

મોહનદાસ કરમચંદ.

:. 15.00


NA,6

070-પHકાર0વ , કાશન અને અખબાર

દBરયાની આંખે આંસુ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 184 પૃ. ; 22
સેમી.

:. 150.00


%

x

070.5-કાશન
070.57-કાશનના કાર
070.5722-સમાચારપH

ધરતી તાંડવ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.- માંડવી :
િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 216 પૃ. ; 22 સેમી.

પાંચમી Iગીર / ડંકેશ ઓઝા અને કુમરેશ િHવેદી &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : કી_ત કુમરેશ િHવેદી, એિલ 2014.- 146 પૃ.

ગૌણ િવષય 303.485 - ધરતીકંપ.

:. 150.00


x

; 22 સેમી.

:. 60.00


4

080-સામાય સંહ

સેમી.

અPદુલ કલામ એ. પી. જે .
આતમ વaઝે પાંખ / હરેશ ધોળBકયા &વારા અનુવાBદત
જુ ઓ 923.154 - અPદુલ કલામ એ. પી. જે .

:. 180.00


x

પાં? પીડા પાં? ગાલ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 216 પૃ. ; 22

ISBN 978-81-89961-18-3

સેમી.

મુbય મહેમાન@ીનાં Nયાbયાનો(1963-2012).- અમદાવાદ :
ગુજરાત િવcાપીઠ, I=યુ. 2015.- vi, 362 પૃ. ; 22

:. 180.00


x

સેમી.
ISBN 978-81-89854-97-3 :

:. 245.00

રણના રંગ બેરંગ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.- માંડવી :
િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 200.00

080.(1)-ઈ=ટરNયૂ



પંBડત? પોતાને િવશે : િવિવધ Yનોના.. / રામનારાયણ ચૌધરી
&વારા સંપાBદત ; કરીમભાઈ વોરા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ 2013.- viii,

x

વાહ કgછીયતને / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.- માંડવી :
િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 224 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 180.00

200 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 798-81-7229-467-0 :

પાંI Yન પાં? ગાલ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- 224 પૃ. ; 22

:. 120.00


x



x

ત.વ ાન
089.9147-ગુજરાતી-

3

089.9147(1)-મુલાકાત(ઈટર-યૂ)- મશઃ

મશઃ

ખHી, મુhતા ?તે=S
વાત નવી પણ મIની.- માંડવીિવવેકCામ કાશન :
િવવેકCામ કાશન, મે 2015.- 288 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 200.00

વીજળીવાળા, શરીફા

Nયથાની કથા: િહ=દુ.તાન િવભાજન િવશે િવચાનારાઓ
તથા એ ઘટનાઓનો સીધો ભોગ બનનારા લોકો સાથેનો

સંવાદ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.

x

xxii, 274 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-127-0

કાબાં. : :. 270.00


ગોર, કાિ=ત 'કારણ'
અખંડ દીવાનાં અજવાળાં.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય
મંBદર, I=યુ. 2014.- viii, 192 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 370.1- િશeણના િસ&ધાંતો.
ISBN 978-93-81061-88-6 : :. 180.00

x

089.9147(1)-Nયાbયાન, ભાષણ



7 આઈટી માંધાતાઓના વચનો / રાજે શ શમા &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, I=યુ. 2014.- 77 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-50-2 : :. 75.00


x

દવે, રeાબેન jલાદરાવ, 1946િબ8વીદલાની.- ભાવનગર : લેખક, 2014.- viii, 256 પૃ.
; 22 સેમી.

:. 300.00


x

x

મનીષીની િવચારયાHા: દશકનાં કેટલાંક Nયાbયાનો / મોહન
દાંડીકર &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, જૂ ન 2014.- xx, 272 પૃ. ; 22 સેમી.
મનોભાઈ પંચોલીનું વકતNય.
ISBN 978-93-5162-071-6 : :. 250.00


x
મહેતા, કમલ

ગોધૂિત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, ડીસે. 2014.- 194
પૃ. ; 22 સેમી.

:. 160.00


x

િવYવના િવbયાત વhતNયો / હેમલ Iદવ &વારા સંપાBદત તથા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 136 પૃ.:
િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-71-7 : :. 135.00


x
રામાવત િશિશર

સરદાર વ8લભભાઈનાં ભાષણો(1918-1947) / નરહરી
&વારકાદાસ પરીખ અને ઉMમચંદ દીપચંદ શાહ &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, ફેkુ.

ફલક.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, નવે. 2013.viii, 100 પૃ. ; 20 સેમી.
ISBN 978-81-8480-973-2 :

:. 150.00

2013.- xiv, 480 પૃ. ; 24 સેમી.



x

સંદભ સૂિચ સિહત.
ISBN 978-81-7229-455-7 :

વીજળીવાળા, શરીફા



x

સમુખ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.-

100-ત.વ ાન

viii, 240 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-122-5 :

:. 240.00


x

110-ત/વમીમાંસા
113-klાંડમીમાંસા
ઝવેરી, સુબોધ

શાહ, ગુણવંત, 1937-

klાંડ : એક રહ.ય અને આધુિનક િવાન.- અમદાવાદ :
ગુજરાત િવYવકોષ, 2014.- viii, 256 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83975-02-0 : :. 240.00

િનખાલસ વાતો.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જુલાઈ
2011.- 193 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-81315-18-7 :

:. 400.00

:. 200.00


x

089.9147(1)-મુલાકાત(ઈ=ટરNયૂ)



R

113.8-?વનની Bફલસૂફી
113.8(1)-મૃ0યુ
કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1885-1981
nયાં દરેકને પહોચવું જ છે જુ ઓ 363.75 મૃત દેહનો
અિoન સં.કાર.

ઠાકુર, આનંદ

સેલીિkBટ સાથે સંવાદ.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2014.પૃ.: િચHો; 22 સેમી.
ISBN 978-81-929958-5-4 : :. 150.00
xi, 120

ISBN 978-81-7229-439-7



x

ત.વ ાન

4

113.8(1)-મૃ.યુ- મશઃ
કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1885-1981

133.4-િપશાચશા.H અને મેલીિવcા
અસલ ાચીન બૃહદ ઈ=SIળ: કૌતુક ર0ન ભંડાર / ધુમીન
નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી' અને વીરાનંદ મહરાજ
&વારા સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2004.-

પરમ સખા મૃ0યુ.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,

336 પૃ. ; 22 સેમી.

2012.- viii, 208 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-446-5 :

:. 150.00

:. 100.00





∆:86

∆2:(Q:368)

તંH તાંિHક અને ચમ0કાBરક, ખનીજ સંિહતા / માંગીલાલ
ખીમા? મારવાડી &વારા સંકિલત : વીરાનંદ મહરાજ &વારા
સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 207 પૃ.

ભા.કર, રાજ
મૃ0યુ : ?વનનો hલાઈમેe.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-40-3 :

:. 40.00

; 22 સેમી.



∆2:(Q:368)

:. 150.00


∆:86

120- ાનમીમાંસા, કાય2-કારણ સંબંધ તથા માનવતા

દુલભ વન.પિત ક8પ તંH / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી અને
ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી' &વારા સંકિલત.સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 224 પૃ. ; 22

128-માનવતા

ભા.કર, રાજ
માનવતા: માણસના અંદરના માણસની વાત.- અમદાવાદ :

બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-02-1 : :. 40.00

સેમી.



R433

ગૌણ િવષય 615.535 નૈસ_ગક પ&ધિત.
:. 150.00


∆:86

130-પરામનોિવ ાન અને ગૂઢિવ8ા
131-પરામનોિવાન, ગૂઢિવcાની પ&ધિત

ભૈરવ િસિ&ધ મંH તંH રહ.ય / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
અને ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી', &વારા
સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 272 પૃ.

લોિસઅર, માઈકલ જે .

આકષણનો િસ&ધાંત / રા?વ ભલાણી &વારા અનુવાBદત.-

; 22 સેમી.

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2011.- 144 પૃ. ;

:. 150.00

22 સેમી.



∆:86

મૂળ શીષક : Low of attracton.
ISBN 978-93-81315-05-7 :

:. 125.00


∆:8

133-પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય
133.2-પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષયો

મા ભગવતી ચામુંડા મંH િસિ&ધ યોગ / માંગીલાલ ખીમા?
મારવાડી &વારા સંપાBદત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની
'બાબા યોગી' &વારા સંકિલત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,
2015.- 238 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?
નકલંગી અવતાર ધમના પીર રામદેવ: અલખ ઉપાસના
સાધના / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી અને વીરાનંદ
મહરાજ &વારા કૃત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.-



∆:86

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?
કબીર ઉપાસના િસિ&ધ / ની0યાનંદ મહારાજ &વારા
સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.- 176 પૃ.

x, 76 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 75.00

; 18 સેમી.



∆:8

:. 75.00


∆:86

133.3-શકુનિવcા
133.33-સાંકેિતક ભિવmયકથન
133.335-આંકડાશા.H (nયોિતષશા.H)
સંઘવી, ભાવીક

સંbયાશા.H.- નવી Bદ8હી : સૌરભ િ=ટર ા. િલ., 2012.-

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી'
ગોરખ સંિહતા: ગોરખ ઉપાસના િસિ&ધ / ધુમીન નારાયણ
રાજ.થાની 'બાબા યોગી' અને માંગીલાલ ખીમા?
મારવાડી &વારા કૃત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.-

iv, 171 પૃ. ; 22 સેમી.

256 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 199.00

:. 150.00


∆ : 86



∆:86

ત.વ ાન
133.4-િપશાચશા9" અને મેલીિવ8ા- મશઃ

5

133.5-nયોિતષશા.H

રાવણ સંિહતા / હસમુખલાલ એમ. ઝવેરી &વારા સંકિલત.સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2000.- 336 પૃ.: િચHો.;

દવે, કૈરાવ

સફળતાના જ=માeર.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.-

22 સેમી.

152 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00

ISBN 978-9382-678-94-6 :



:. 150.00


∆:86

લાલBકતાબ / ાણ?વનદાસ નાથુભાઈ કારપે=ટર અને
હસમુખલાલ એમ. ઝવેરી &વારા સંપાBદત.- સુરત : @ી
હBરહર પુ.તકાલય, 2013.- 312 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 150.00

∆2:864

નાગર, પંકજ



∆:86

લાલBકતાબ ટોટકા / હસમુખલાલ એમ. ઝવેરી &વારા સંપાBદત.સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.- 272 પૃ. ; 22

ધી એ.Uો .માઈલ / પંકજ નાગર તથા રોહન નાગર &વારા
કૃત ; ગીરા નાગર &વારા સંપાBદત ; @&ધા Iની &વારા
સંકિલત.- અમદાવાદ : બુક શે8ફ, 2014.- 229 પૃ.: િચHો.
; 28 સેમી.
ISBN 978-93-83976-03-4 :

:. 325.00


∆2:864

133.52-રાશીચqનાં લeણ

સેમી.

:. 150.00


∆:86

શનીદેવ ઉપાસના / યોગીરાજ વીરાનંદ? મહરાજ અને
માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી &વારા સંકિલત.- સુરત : @ી
હBરહર પુ.તકાલય, 2013.- 240 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
:. 90.00

રાવળ, ધનંજય

આકાશ દશન: રાશીઓ અને નeHોની માિહતીનો ભંડાર.અમદાવાદ : નવભારત સાિહ0ય મંBદર.- 40 પૃ.: િચHો.;
28 સેમી.
ISBN 978-8190-7507-38 :

:. 80.00


∆2:864



∆:86

@ી મહાકાળી સાધના િસિ&ધ / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા સંકિલત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા
યોગી' &વારા સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,

133.9-અrયા0મવાદ
ભાણદેવ

અrયા0મ રહ.ય.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, 2014.viii, 142 પૃ. ; 22 સેમી.

2013.- 320 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-5175-004-8

:. 150.00


કાબાં. : :. 135.00


∆2

∆:86

@ી મેલડી સાધના િસ&ધયોગ / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા સંપાBદત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા
યોગી' &વારા સંકિલત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,

140-દાશ2િનક ;િ<કોણ
144-માનવતાવાદ
શાહ, ગુણવંત, 1937-

ભુના લાડકવાયા: સ0યઘટનાની સુગંધ જુ ઓ 891.474

2015.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.

ગુજરાતી િનબંધો.

:. 100.00


∆:86

@ી હનુમાન મંH સમુgચય / ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા
યોગી' &વારા સંકિલત : માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી &વારા
સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 320 પૃ.

150-મનોિવ ાન
શાહ, રોિહત

લાઇક ઓર કોમે=ટ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
મે 2013.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 302-સામાિજક મનોિવાન.
:. 100.00

; 22 સેમી.

:. 150.00

ISBN 978-81-8480-909-1 :





S

∆:86

િસ&ધ નાગાજુ  ન ઈ=SIળ / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા સંકિલત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી'
&વારા સંપાBદત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2014.-

સોની, મૌિલક

તથા.તુ.- ગાંધીનગર : ઈિ=.ટtયૂટ ઓફ
kેઈન પાવર એ=ડ માઈ=ડ ડેવલોપમે=ટ, 2014.- 128 પૃ.

So be it...

352 પૃ. ; 22 સેમી.

; 22 સેમી.

:. 160.00

:. 150.00


∆:86



S
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150.1-મનોિવાન અને તેના િસ&ધાંત
150.193-વૃિMવાદ

152.47-qોધ, ગુ.સા
ભા.કર, રાજ
qોધ: wદયમાં ભડકતી આગ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

બેદી, Bકરણ
નીડર બનો નવી પેઢી માટે: કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.ગુડગાંવ : િવઝડમ િવલેજ પિPલકેશન, 2015.- xvi, 247

2013.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-77-5 :

:. 50.00


S:524

પૃ. ; 22 સેમી.
'Dare to do'નો અનુવાદ.
ISBN 978-9380-710-40-2 :

:. 225.00


S

િસ=હા, સૂયા
સુપર મેમેરી: યાદશિhત વધારવાની સચોટ રીતો / હસમુખ
ગnજર &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ફેkુ. 2012.- 183 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-85-9 : :. 125 .00

152-શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન
152.1-મnIતંHને સમજવાની િવશેષ ાન કે શિhત
152.18-મnIતંHની સમજ શિhત
152.182-.પશuિ=Sય સંબંિધત (પસuશન)
152.1824-દુ;ખ



S:43

ભા.કર, રાજ
દુખ : મુકામ પો.ટ અસંતોષ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

153.9-બુિ&ધમMા અને કૌશ8ય
153.94-યોoયતાની ચકાસણી

2013.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-45-8 :

153-Iગૃત માનિસક Bqયા અને બુિ&ધમMા
153.1-બુિ&ધમMા અને ાન
153.12-બુિ&ધમMા

:. 40.00

ચાવડા, અશોક



S:5

152.4-ભાવના, લાગણી

ગાિણિતક કૌY8ય / અશોક ચાવડા અને સૈલI િતવારી
&વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 128 પૃ. ;
24 સેમી.

ભા.કર, રાજ
લાગણી: લોિહનો રણકાર.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.-

ISBN 978-93-83976-22-5 :

:. 160.00


S:73

32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-64-9 :

:. 40.00


S:5

? સેટ પBરચય પBરeા માગદશન / અશોક ચાવડા અને
ચંSેશ રાઠોડ &વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.248 પૃ. ; 24 સેમી.

152.42-આનંદ

ISBN 978-93-83976-44-7 :

ભા.કર, રાજ
આનંદ: આ0માનું ધન.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.-



S:73

? સેટ સામા=ય પેપર -1 / અશોક ચાવડા તથા ચંSેશ રાઠોડ
&વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 272 પૃ. ;

32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93826-7884-7 :

:. 325.00

:. 40.00


S:523

24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-26-3 :

:. 325.00


િ.મત: આનંદનો ઓટોCાફ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-36-6 :

:. 40.00


S:523

152.46-ભય

મુbય િશeક અિભયોoયતા પBરeા / અશોક ચાવડા અને પી.
બી. દેસાઈ &વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.135 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-40-9 :

:. 160.00


ભા.કર, રાજ
ડર: અિ.ત0વ વગરનો દુજન.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

S:73

યુ?સી નેટ જનરલ પેપર / અશોક ચાવડા તથા ચંSેશ રાઠોડ
&વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 259 પ. ;

2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-75-1 :

S:73

:. 50.00


S:526

24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-43-0 :

:. 325.00


152.46(1)-vચતા

S:73

ભા.કર, રાજ
આ0માને બાળતી િચતા: vચતા.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

િશeક અિભયોoયતા પBરeા / અશોક ચાવડા અને ચંSેશ
રાઠોડ &વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 155

2013.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-74-4 :

પૃ. ; 24 સેમી.

:. 50.00

ISBN 978-93-83976-41-6 :



S:56

:. 160.00


S:73

ત.વ ાન
153.94-યો=યતાની ચકાસણી- મશઃ
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158-NયવહાBરક(ાયોિજત) મનોિવાન
158.1-Nયિhત0વ િવકાસ અને િવYલેષણ

ચાવડા, અશોક

અમલાણી, િવનોદ

ચાલને હવે તો ?વી લઈએ !.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન,
માચ 2015.- 208 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 180.00

સાર Cહણ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 128 પૃ. ;
24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-35-5 :

:. 160.00





S:7

S:73

આળસને કહો અલિવદા / Bદલીપ ગોિહલ &વારા અનુવાBદત.-

િહસાબી અિધકારી / અશોક ચાવડા અને સૈલI િતવારી
&વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 256 પૃ. ;

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.- 136 પૃ. ;
22 સેમી.

24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-52-2 :

:. 325.00

Eat the frognનો અનુવાદ.



S:73

155-અસમાનતા અને િવકાસનું મનોિવાન
155.3-Iિતયતાનું મનોિવાન

:. 95.00


S:7

કામત, િવyઠલ Nયંકટેશ
તમ=ના તમારી ...ને માગ મારો / અzણા IડેI &વારા
મરાઠીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- જુ નાગઢ : મીBડયા
પિPલકેશન, ડીસે. 2012.- x, 206 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.

શાહ, કલા અશોક

દંપતીપોઝ મુંઝાવુ શાને.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2013.xvi, 96 પૃ. ; 22 સેમી.

उद्योजक होनारचे मी. નો અનુવાદ.

ગૌણ િવષય 618.175 - રજો િનવૃિM (મેનોપોઝ).
ISBN 978-93-82063-93-3 : :. 100.00

ISBN 978-93-84010-10-2 :

:. 200.00


S:7



S

Bqmણામૂ_ત, એ. ?.

155.4-બાળ મનોિવાન

સૂHો / Bદલીપ ગોિહલ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2012.- 128 પૃ. ; 22

10 Success

નેલ, એ. એચ.

મૂંઝવતુ બાળક / હરભાઈ િHવેદી &વારા અનુવાBદત; બી.
એમ. દવે &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય
ભવન, માચ 2014.- xiv, 154 પૃ. ; 22 સેમી.
The problem child નો અનુવાBદત.
ISBN 978-93-8106-172-5 : :. 150.00

સેમી.

:. 95.00


S:7



S1

પટેલ, મહેશ

લવ યુ બેટા: અસહકાર અને આનંદદાયક પેરv=ટગ Bટસ.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 146 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-85-4 : :. 160.00

ઘોષ, ઈ=Sનીલ
તમારા અંદરના પાવરને ઓળખો / મીરાં િHવેદી &વારા
અંCે?માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, ફેkુ. 2014.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-201-9 : :. 100.00


S:7



S1

155.6-પુbતવયના માટેનું મનોિવાન
155.646-માતાિપતા
નેલ, એ. એચ.

ચંSભ
?વનમાં સફળતા મેળવો 100% / હીરે=S લાડ &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય કાશન, જૂ ન
2014.- 162 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-926463-0-5 : :. 120.00


મૂંઝવતું કુટુંબ / હરભાઈ િHવેદી &વારા અનુવાBદત ; બી.
એમ. દવે &વારા સંપાBદત જુ ઓ 306.85- કુટુંબ.

S:7

ચૌધરી, પવન

િનકોલસ મેBકયાવેલી : રાજનીિત મેBકયાવેલી / કેયુર કોટક
&વારા અનુવાBદત See 320.5(1) મેBકયાવેલી િનકોલસ.

ISBN 978-93-81061-71-8

155.9-પયાવરણ સંબંિધત મનોિવાન

ISBN 978-93-80710-33-4

155.9042-તણાવ

Iંભેકર, આર. આર.
આનંદમય ?વનનો સહજ માગ / માધુરી દેશપાંડે &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, ઓકટો. 2013.-

પાંડેય, િગરીશ

તણાવ બંધન / હેમલ એમ. Nયાસ અને હેતલ એમ. Nયાસ
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
2014.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-8192-1370-32 :

160 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 75.00

:. 150.00


S:56
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ત.વ ાન
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158.1--યિ>ત.વ િવકાસ અને િવ?લેષણ- મશઃ

158.1--યિ>ત.વ િવકાસ અને િવ?લેષણ- મશઃ

જોશી, સંતોષ

પટેલ, હસમુખ, 1938-

ફોમુલા: ?વન પર control મેળવવાની
વૈશાલી વકીલ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

પોતાનું એવેરે.ટ: rયેય ાિતની અનુભવકથાઓ.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.- xii, 132 પૃ.

લાઈફ Change
switch /

આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2014.- 264 પૃ. ; 22 સેમી.

; 18 સેમી.

Key's નો ગુજરાતી અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-317-7 :

ISBN 978-93-5162-075-4 :

:. 200.00

:. 90.00


S:7



S:7

Uેસી, kાયન
નેગેBટવ vથકaગમાંથી કેવી રીતે બચશો ? / Bદલીપ ગોિહલ
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.આર. શેઠ, ડીસે.

યૌવનની અનંતયાHા જુ ઓ 891.473- ગુજરાતી
નવિલકા/નવલકથા.
ISBN 978-93-5162-077-8

2012.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.

િસrધાંતોની યોગશાળા: '.વ'ના િવ.તારની અનુભવકથાઓ.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.- xx, 124 પૃ.

મૂળ શીષક : "Kiss that frog".
ISBN 978-93-81336-64-9 :

:. 95.00


S:7

ISBN 978-93-5162-076-1 :

પંBડત, જય
}યોર શોટ ટુ સhસેસ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, ડીસે. 2013.-



:. 111.00


S:7

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અખંડ તરસ vજદગીનાં અજવાળાને ઉIગર કરતી
ેરકકથાઓ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.
અનુભવના Shining

કલસ: ?વવાનું મન થાય એવી

હૂ ંફાળી સંબંધકથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી
નવિલકા/નવલકથા.
ISBN 978-93-5122-304-7

:. 90.00
S:7

120 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-97-7 :

; 18 સેમી.

પીલ, નોમન િવ=સે=ટ
Do it now : તમે જ તમારા ઘડવૈયા / હેતલ સદરવા
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર, આર. શેઠ, 2012.80 પૃ. ; 22 સેમી.

શીષક ગુજરાતી અને અંCે?માં.
ISBN 978-93-81336-86-1 :

:. 65.00


S:7

બeી, બકુલ
?વન બદલી નાખે તેવુ 75 ેણા0મક પુ.તકો.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, માચ 2013.- x, 150 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-55-2 : :. 125.00


S:7

આંગળી vચrયાનું પુfય: ભૂલા પડેલા ઋણાનુબંધનની wદય
કથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા.
ISBN 978-93-5122-300-9

િનmફળતાના ભયથી મુિhત અપાવે તેવી 75 ેરણા0મક
પુ.તકો.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2014.160 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-293-4 :

:. 150.00


?વનના Bright કલસ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી
નવલકથા/નવિલકા.
ISBN 978-93-5122-302-3

S:7

kે=સન, Bરચાડ
?તવાની અનોખી આદત / Bદલીપ ગોહેલ
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જુ લાઈ

Wining:

સંબંધોના Magic'

કલસ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી

2014.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.

નવિલકા/નવલકથા.

Screw it let's do it નો અનુવાદ.

ISBN 978-93-51232-302-3

ISBN 978-93-5122-278-1 :

:. 99.00


S:7

સુગંધનો દBરયો: માણસ સાથે માણસના સંબંધોની
સુવાસકથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી
નવિલકા/નવલકથા.
ISBN 978-93-52122-301-6

ભા.કર, રાજ
અસરકારક સંવાદના 10 સુવણ િસ&ધાંતો.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2013.- 64 પૃ ; 22 સેમી.
ISBN 978-9-3826789-0-8 : :. 50.00


S:7

ત.વ ાન
158.1--યિ>ત.વ િવકાસ અને િવ?લેષણ- મશઃ
ભા.કર, રાજ
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158.1--યિ>ત.વ િવકાસ અને િવ?લેષણ- મશઃ
ભા.કર, રાજ
સંબંધોની સરવાણી.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,

ઉ0સાહ: ?તવાનો અને ?વવાનો થનગનાટ.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-81-2 : :. 50.00

2013.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82786-14-8 :

:. 100.00


S:7



S:7

સમય: જે ની ગાડીનો Bરવસ િગઅર નથી લાગતો.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-37-3 : :. 40.00

eમા: માનવતાનું મોતી.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-78-2 :

:. 50.00




S:7

?વન: જલસાની જ=મટીપ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

સુખ: મુકામ પો.ટ સંતોષ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.-

2013.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-35-9 :

S:7

32 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 40.00


ISBN 978-93-82678-20-5 :

S:7

rયેય: િશખરે પહચાડતી પંખ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83983-14-8 :

:. 50.00


S:7

:. 40.00


S:7

િહમત: હાથ વગરનાનું હિથયાર અને પગ વગરનાની પંખ.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-76-8 : :. 50.00


S:7

=યાય અ=યાય: ખરા અને ખોટાની ક}મકશ.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83983-16-2 : :. 50.00

મગૂન, અતૂલ



S:7

મહ0વાકાંeા: અરમાનોને અવસરમાં પલટવાની કેડી.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83983-15-5 : :. 50.00

bયાિત ખરોડ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ 2014.- 120 પૃ. ; 22

Extra ordinari /

સેમી.

શીષક ગુજરાતી અને અંCે?માં.
ISBN 978-93-5122-212-5 :

:. 99.00





S:7

મહાનતા: wદયની @ીમંતાઈ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

મહાજન, િવqાંત
Live લાઈફ કગ સાઈઝ / અ8કેશ પટેલ &વારા અનુવાBદત.-

2014.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 93-82678-99-1 :

S:7

:. 40.00


S:7

િવYવાસ: સંબંધોનો Yવાસો Yવાસ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જુલાઈ 2014.- 176 પૃ. ;
22 સેમી.
ISBN 978-93-5122- 284-2



S:7

2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-82-9 :

:. 50.00


S:7

@&ધા.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ; 22
સેમી.
ISBN 978-93-82678-63-2 :

:. 40.00


S:7

@&ધાની સરવાણી.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,

લિલતભ
?વન ?વવાની કલા સુખી, સફલ અને મધુર ?વન
?વવાનું @ેp માગદશન / હીરે=S લાડ &વારા િહ=દીમાંથી
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર, જુ લાઈ
2013.- viii, 248 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ િહ=દી શીષક : जीने की राह.
ISBN 978-9381-0616-02 :

:. 160.00


2014.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82786-15-3 :

S:7

:. 100.00


S:7

સંક8પ: ?તની ગેરટી અને િવજયની વોરંટી.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-79-9 : :. 50.00


S:7

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
સુખ તમારી તીeા કરે છે .- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય
કાશન, 2013.- viii, 72 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-5162-098-3 : :. 30.00


S:7

ત.વ ાન

10

158.1--યિ>ત.વ િવકાસ અને િવ?લેષણ- મશઃ

158.2-આંતBરક Nયિhત0વ સંબંિધત

વાલેસ ડી. વોટ8સ, 1860-1911
ધનવાન બનવાનું િવાન / રા?વ ભલાણી &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓhટો. 2012.-

કા?, જયવતી
સંબંધોના મેઘધનુષ.- અમદાવાદ : અશોક કાશન મંBદર,
2014.- 124 પૃ. ; 22 સેમી.

104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81336-60-1 :

ISBN 978-93-80192-23 :

:. 95.00

:. 125.00


S:7



S:7

170-નીિતશા9"
શાહ, રોિહત

િવYવનો સં.કારવારસો ?વન ઘડતર કોશ / કાશ વેગડ &વારા
સંપા.- અમદાવાદ : પાYવ પિPલકેશન, 2009.- 565 પૃ. ;

આજ Bફર ?નેકી તમ=ના હૈ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, મે 2013.- viii, 136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-912-1 : :. 100.00

22 સેમી.



S:7



R4

મુજકો યારો માફ કરના...- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, મે 2013.- viii, 136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-915-2 : :. 100.00

171-બોધ ણાલી
171.1-નીિત િનયમ પર આધાBરત


S:7

મહેતા, બબલભાઈ

સમૂહ ?વનનો આચાર(આચારની કેળવણી).- અમદાવાદ :
ગુજરાત િવcાપીઠ, એિલ 2015.- xvi, 111 પૃ. ; 18

રોિહતોપદેશ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયલય, મે
2014.- viii, 144 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-049-5 :

:. 300.00

:. 100.00

સેમી.



S:7

ISBN 978-81-86445-34-1 :

:. 30.00


R4

.પશ / િવકાસ ઘન}યામ નાયક &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત
જુ ઓ 891.478 કીણ લેખો.

172/179-NયવહાBરક નીિતશા.H
172-રાજકીય નીિતશા.H
172.2-રાnય અને સરકારની ફરજો

ISBN 978-93-5162-109-6

સડસ, સી. ડબ8યૂ
અંતરનો અવાજ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2014.- 62 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-298-6 : :. કમત આપેલી નથી.


S:7

બેદી, Bકરણ
આવો આપણે સયતા કેળવીએ / Bકરણ બેદી અને પવન
ચૌધરી &વારા કૃત ; કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.- ગુડગાંવ :
િવઝ5મ િવલેજ પિPલકેશન, 2010.- 168 પૃ. ; 18 સેમી.
Broom and Groom નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-80710-05-1 :

સોની, મૌિલક

:. 110.00


થેhયૂ.- ગાંધીનગર : ઈિ=.ટtયૂટ ઓફ kેઈન પાવર એ=ડ
માઈ=ડ ડેવલોપમે=ટ, 2014.- 60 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 70.00

R4



172.4-આંતરરાીય સંબંધ
172.42-યુ&ધ માટેનું નીિતશા.H

S:7

ઘાલા, હોમી

શાંિતનાં .વzપો / ?તે=S બી. શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : સંપાદક, 2011.- 66 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.

158.1(1)-તણાવ
પારેખ, રાજે શ આર.

.Uેસ મેનેજમે=ટ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

જુદાજુદા લોકોનો શાંિત માટેનો સંદેશ.

:. 250.00


R4



S:56

173-કૌટુંિબક નીિતશા.H
173.(1)-લoન

158.1(1)-સફળ- આનંBદત ?વન
ચૌધરી, પવન

પંચાલ, Bદનેશ
હૈયાનો હ.તમેળાપ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,

પડકાર ?લો સફતા મેળવો / કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.ગુડગાંવ : િવડમ િવલેજ પિPલકેશન, નવે. 2010.- xvi,

નવે. 2013.- 200 પૃ. ; 20 સેમી.

189 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80710-02-0 :

:. 125.00

ISBN 978-81-8480-960-2



S:7

કાબાં. : :. 250.00


R4217

ત.વ ાન
177-સામાિજક નીિતશા.H
177.3-vનદા -ખુસામત, સ0ય -અસ0ય

11

181.4-ભારતીય દશ2ન
ચારણ, Bદિલપ

ભા.કર, રાજ
સ0ય: જે ને કદી આંચ નથી આવતી.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

આચાય@ી આનંદશંકર ૃવ: દશન અને vચતન / ?તે=S બી.
શાહ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : લાલભાઈ દલપતભાઈ

2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-80-5 :

ભારતીય સં.કૃિત િવcામંBદર, 2010.- xii, 300 પૃ. ; 24

:. 50.00


R432

સેમી.
ગૌણ િવષય 891.474 - ગુજરાતી િનબંધ.

179-અ=ય નૈિતક ધોરણ

કાબાં. : :. 500.00

વેમૂરી, બલરામ



R6

આજની વાત આજે જ ! / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, 1858-1898

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.- 104 પૃ. ;

સુદશન ગcગુgછ / ધીzભાઈ ઠાકર &વારા સંપાBદત.-

22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-10-1 :

:. 80.00


ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2002.- xxiv,

R4

માઈનસને કરો લસ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

488 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-102-6

કાબાં. : :. 175.00


આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.- 111 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-11-8 :

R6

:. 80.00


R4

પંBડત, િવmદેવ સાંકળેYવર
િહ=દુ ધમદશન / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :

રાઈ જે ટલી સાવધાની પહાડ જે ટલો લાભ / ગુજરાતીમાં

સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- 495 પૃ. ; 22 સેમી.

અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.-

ગૌણ િવષય 294.5 - િહ=દુ ધમ.

104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-12-5 :

કાબાં. : :. 160.00

:. 80.00





R6

R4

180/190-િવિશ< દેશોનું ત.વ ાન
180-ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન
181-પૌર9.ય ત.વ ાન
181.044-જૈ ન ત0વાન

પરીખ, વસંત

ભારતીય દશનોમાં પBરણામવાદ / ?તે=S બી. શાહ &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : એલ. ડી. ઈ=સટીtયૂટ ઓફ
ઈ=ડોલો?, 2012.- 86 પૃ. ; 24 સેમી.

જલજ, જયકુમાર
(એલ. ડી. િસરીજ - 152.)

ભગવાન મહાવીરનું બુિનયાદી vચતન / ભગવાનસાદ
ઉપાrયાય &વારા અનુવાBદત ; િશ8પા વસાણી &વારા
સંપાBદત.- મુંબઈ : િહ=દી Cંથ કાયાલય, 2010.- 21 સેમી.

:. 175.00


R6

; 24 સેમી.
ISBN 978-8188-7695-37 :

ભાણદેવ

:. 30.00


R693

?વન અને ધમ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
એિલ 2013.- viii, 116 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 294.5 િહ=દુ ધમ.

મહેતા, સરયુ

આ0માની િસિ&ધ.- મુંબઈ : @ેયસ ચારક સભા, 2013.-

ISBN 978-81-8480-874-2

કાબાં. : :. 100.00

276 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-81-8462-072-6



R6

કાબાં. : :. 30.00


R693

181.1-પૂવ અને દિeણ એિશયા
181.114-તાઓવાદી ત0વાન

?વન દશન.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, એિલ
2013.- viii, 160 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-873-5 :

સાવલા, માવ?
તાઓ તેહ ચaગ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

:. 125.00


R6

ભારતીય સંતદશન, સાધના અને વાણી ખંડ 1- 2 / નાથાલાલ
ગોિહલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.471009 - ગુજરાતી


R841

કિવતા સાિહ0યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન.

ધમ2

12

181.4-ભારતીય દશ2ન- મશઃ

181.45-યોગ દશ2ન- મશઃ

મ0સાયણમાધવ
સવદશનસંCહ / એ.તેર સોલોમન ; ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.

શમા, અશોક
યોગ અિ.ત0વની આનંદયાHા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2013.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-67-5 : :. 90.00

ભાગ 1 : 2005.- 256 પૃ. ; 22 સેમી.

કા. બા. : :. 220.00



R635

ભાગ 2 : 2005.- 256 પૃ. ; 22 સેમી.

181.48-વેદાંત ત0વાન
181.483-વિશpા&વૈત

કા. બા. : :. 220.00.
:. 220.00


R6

શPદ કળશ / શરદ ઠાકર અને રાજ ભા.કર &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.- xvi, 288
પૃ. ; 22 સેમી.

રામાનુIચાય
@ી ભાmયમ્ ભાગ 1 અને 3 / આનંદશંકર બાપુભાઈ ુવ
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી.
ભાગ 1 : 2011 .- 436 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-5162-066-2

કાબાં. : :. 250.00

કાબાં. : :. 225 .00


R6

ભાગ 3 : 2011 .- 436 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 225 .00.

181.4-ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ



R672,5x2,1

રાવ, ગોvવદભાઈ
સકલ પુzષ.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવcાપીઠ, 1996.- xii,
50 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-81-89854-85-0 :

:. 30.00


R6xM69

181.4-ઘોષ, અરિવ=દ

@ીભાmયમ્ ભાગ 2 અને 4 / આનંદશંકર બાપુભાઈ ુવ
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સંસકૃત સાિહ0ય અકાદમી.
સં.કૃત પાઠનો ગુજરાતી અનુવાદ.
ભાગ 2 : 2003.-876 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબા. : :. 195.00

ચૈ0ય પુzષ: આ0મા તેનાં .વભાવ મીશન અને િવકાસ ; @ી
અરvવદ અને @ી માતા?ના અeર રાિસમાંથી સંકિલત /
િગજુ ભાઈ દવે &વારા અનુવાBદત ; એ. એસ. દલાલ &વારા
સંકિલત.- ગાંધીનગર : લેજે=ટ િગટ, ઓગ. 2014.-

ભાગ 4 : 2003.-1684 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબા. : :. 200.00.


R672,5x2,1

181.4844-શુ&ધ&વૈત ત0વાન

240 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 160.00


∆2xM72

181.4-ભાવે, િવનોબા

મૂલાચાયવાણી ત0વાથ દીપિનબંધ / }યામ મોહન ગો.વામી
&વારા રજૂ આત.- કો8હાપુર : @ી વ8લભિવcાપીઠ @ી
િવyઠલેશ ભુચરણ એ. એચ U.ટ, 2014.- 428 પૃ. ; 22
સેમી.

ભાવે, િવનોબા, 1895-1982

કમત આપેલી નથી.

?વનની વાતો.- વડોદરા : ય કાશન, સટે. 2014.- vi,



R6893x1,1

169 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 80.00

200-ધમ2


R6xM95

181.45-યોગ દશન

ભાવે, િવનોબા, 1895-1982

આજના યુગની ધમભાવના: ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.વડોદરા : ય કાશન, એિલ 2011.- 64 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 30.00

ભાણદેવ

અંતરંગ યોગ.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, 2014.- 332



Q

પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00


R635

સંપૂણ ાણાયામ.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, 2014.-

ધમિવચાર - 2 / યશવંત શુhલ, ધી: પરીખ અને િવનોદ અrવયુ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી,
1999.- vxi, 440 પૃ. ; 22 સેમી.

332 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-5175-00-4

210-#ાકૃિતક ધમ2

કાબાં. : :. 180.00

કાબાં. : :. 150.00


R635



Q

ધમ2
220/280-િ.તી

%

294.(1)-રાધા9વામી સં#દાય- મશઃ
જોશી, મહે=Svસહ
ગુz અજુ  નદેવ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી .વામી સતસંગ, 2009.- 335 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-268-9 : કમત આપેલી નથી.

220-બાઇબલ

પોલ, વગFસ ફાધર
નવો કરાર બાઈબલનાં પાHો.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ડીસે. 2012.- 344 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-07-1 :

13



:. 265.00

Q2215:7



Q6:21

290-અય ધમ2
294-ભારતીય #ાચીન ધમ2
294.(1)-રાધા.વામી સંદાય

જોjન, િવકટોBરયા
કાશ એક દીવા અનેક / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2010.- 46 પૃ.: [46] છાયા િચH;
28 સેમી.

કપૂર, દBરયાલાલ ટી.
સંત સમાગમ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2014.- 272 પૃ. ; 22 સેમી.
થમ આવૃિM 1982.
ISBN 978-81-8466-347 : કમત આપેલી નથી.

ISBN 978-81-8466-057-9 :

કમત આપેલી નથી.


Q2215:7



પરમાથ પBરચય / િહ=દીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2013.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.
કમત આપેલી નથી.

Q2215:7

ચરણ vસઘ મહરાજ
કાશની શોધ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2011.- 327 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-117-0 : કમત આપેલી નથી.



Q2215:7

શંગારી, ટી. આર.



સંતમત િવચાર / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2010.- 488 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8256-912-6 : કમત આપેલી નથી.

Q2215:7

સતસંગ સંCહ ભાગ - 4 / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2014.- 352 પૃ ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-318-1 : કમત આપેલી નથી.



Q2215:7

શેઠ, શાંિત



Q2215:7

અમૂ8ય ખIનો / િહ=દીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.Pયાસ : રાધા.વામી સતસંગ, 2012.- 263 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-175-0 : કમત આપેની નથી


Q2215:7

જગત vસઘ મહરાજ
આ0માન / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- 9મી આવૃિM.-Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2015.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.
થમ આવૃિM : 1982.
ISBN 978-81-8466-403-4 : કમત આપેલી નથી.


સાવન vસઘ મહરાજ
ગુzમત સાર / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2011.- 160 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-102-6 : કમત આપેલી નથી.


Q2215:7

Q2215:7

આ0માન / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ : રાધા.વામી

પરમાથપHો ભાગ - 2.- Pયાસ : રાધા.વામી સતસંગ,

સતસંગ, 2012.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.

2014.- 399 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-8466-140-8 :

કમત આપેલી નથી.

ISBN 978-81-8466-307-5 :



?વંત rયાન સાધના / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2009.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8256-822-8 : કમત આપેલી નથી.

Q2215:7

પરમાથF બોધકથાઓ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- નવી Bદ8હી :
સાય=સ ઓફ ધ સોઅલ Bરસચ સે=ટર, 2012.- 305 પૃ. ;
22 સેમી.



Q2215:7

ISBN 978-93-80077-24-6 :

કમત આપેલી નથી.


Q2215:7

જૈ મલ vસઘ બાબા
પરમાથ પHો.- Pયાસ : રાધા.વામી સતસંગ, 2014.-

સંતમત કાશ ભાગ - 3 / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2011.- 296 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-120-0 : કમત આપેલી નથી.

288 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-317-4 :

કમત આપેલી નથી.


Q2215:7

કમત આપેલી નથી


Q2215:7



Q2215:7

ધમ2

14

294.(1)-રાધા9વામી સં#દાય- મશઃ
સાવન vસઘ મહરાજ

294.4-જૈ ન ધમ2- મશઃ
કાપBડયા, નવીનચ=S કેશવલાલ
જૈ ન શાસન.- મુંબઈ : લેખક, [2014].- 33 પૃ. ; 22

સંતમત કાશ ભાગ 2-3 / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ.

સેમી.

Bકમત આપેલી નથી.

ભાગ 1 : 2012.-418 પૃ.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-146-0 :



Q3

કમત આપેની નથી.

ભાગ 2 : 2012.-418 પૃ.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-146-0 :

કમત આપેની નથી.


Q2215:7

ગરવા ગુzદેવની ગૌરવગાથા ભSંકર સંગ માળા.- અમદાવાદ :
ગૂજર કાશન, I=યુ. 2014.- viii, 60 પૃ. ; 16 સેમી.
ISBN 978-93-5162-002-0 : :. 100.00


સંતમત કાશ ભાગ- 5 / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2011.- 543 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-121-7 : કમત આપેલી નથી.

Q3



Q2215:7

હજૂ ર .વામી મહારાજ
સારવચન સંCહ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2013.- 664 પૃ. ; 22 સેમી.

િHવેદી, ચંSહાસ
મહાવીરનો સાધનાપથ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, 2013.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 90.00


Q3

મહેતા, સરયુ રજની

ISBN 978-81-8466-244 કાબાં. :

કમત આપેલી નથી.

@ી કેળવી ભુનો સાથ.- મુંબઈ : @ેયસ ચાર સભા, 2011.

Q2215:7

294.3-બૌDધ ધમ2
294.38-બૌ&ધ ધમનો .Hોત
294.3823-સુMિપિતકા
294.382325-Iતક

xxviii, 339 પૃ. ; 23 સેમી.
ISBN 978-81-8464-040-5

કાબાં. : :. 50.00


Q3

મહેતા, સરયૂ રજની

@ી કેવળી ભુનો સાથ.- મુંબઈ : @ેયસ ચારક સભા,

િHવેદી, હરભાઈ
Iતક કથાઓ ભાગ 1-2.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય
મંBદર, માચ 2014.
ભાગ 1 માચ 2014.- viii, 72 પૃ. 18 સેમી.
978-93-83815-03-6 : :. 60.00
ભાગ 2 માચ 2014.- iv, 68 પૃ. 18 સેમી.
978-93-83815-04-3 : :. 50.00

2012.- xiii, 194 પૃ. ; 23 સેમી.

Cંથ સૂિચ સાથે.
ISBN 978-81-8462-059

કાબા. : :. 25.00


Q3

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
ગુz અને લય.- ચે=નઈ : @ી રામચંS િમશમ, 2011.- x,

બાળકો માટે.



Q41:22522

182 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81281-00-0 :

તથાગત.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર, માચ 2014.-

:. 150.00


Q3

65 પૃ. ; 18 સેમી.

14 બાળકો માટેની ટૂંકી વાતાઓ.
ISBN 978-93-83815-05-0 :

:. 50.00


Q41:22522

માનવ િવકાસમાં સદગુzની ભૂિમકા.- શાંહજહાંનપુર :
રામચંS િમશન, 2014.- x, 227 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83516-84-1 કાબાં. : :. 150.00


Q3
પટેલ, િવજયાનંદ જે .

આયસૂયણીત Iતક માળા : એક અrયયન.- આણંદ : લેખક,
2014.- xiv, 281 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 300.00


Q41:22522

294.4-જૈ ન ધમ2



Q3

સહજ માગ સાધનાનાં મૂળત0વો.- ચે=નઈ : @ી રામચંS

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
જૈ ન ધમ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ : રાધા.વામી

મીશન, 2013.- 40 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ શીષક : Basics of sahaj Marga Sadhana.
:. 10.00

સતસંગ, 2012.- 400 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-141-5 :

વૈિYવક સંદેશા ભાગ - 2.- કોલકતા : િ.પBરgચુઅલ
હાઈઆરાક પિPલકેશન, 2014.- viii, 176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81281-47-5 : :. 100.00

કમત આપેલી નથી.


Q3



Q3

ધમ2
294.4-જૈ ન ધમ2- મશઃ
રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી

15

294.5-Gહદુ ધમ2- મશઃ
ભાણદેવ

?વન અને ધમ જુ ઓ 181.4 ભારતીય દશન.

સહજ માગના િસ&ધાંત / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- ચે=નઈ :
રામચંS િમશન, 2011.- 230 પૃ.: 4 છાયાિચHો; 22

?વનિનp અrયાય.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
એિલ 2013.- viii, 136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81848-087-28 કાબાં. : :. 110.00

સેમી.
ISBN 978-93-81281-14-7 :

:. 120.00





Q2

Q3

?વનનું મનોિવાન.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
એિલ 2013.- viii, 116 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-871-1 : :. 100.00

સહજ માગમાં પBરમણ.- કોલકતા : િ.પBરચુઅલ હેરરચી
પિPલકેશન, 2014.- viii, 125 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83516-06-3 : :. 100.00





Q2

Q3

294.51-સંબંધ તથા Sિકોણ
294.516-ધા_મક તથા િબનસંાદાિયક નીિત િનયમ
294.5165-િવાન

wદયવાણી 2010.- ચે=નઈ : @ી રામચંS મીશન, 2013.viii, 308 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81281-75-8 :

:. 120.00


Q3

wદયવાણી 2011.- શાહજહાંપુર : @ી રામચંS િમશન,
2014.- 263 પૃ.: [2] છાયાિચHો; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83516-38-4 : :. 100.00

િહ=દુ સં.કાર અને િવાન / િગરીશ પાંડેય &વારા સંપાBદત :
હેમલ એમ. Nયાસ અને હેતલ એમ. Nયાસ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2012.- 196 પૃ. ; 22
સેમી.



ISBN 978-9382-6780-45 :

:. 150.00

Q3

રામચંS
રામચંSની સંપૂણ કૃિતઓ.- શાહજહાનપુર : @ી રામચંS

294.53-સાવજિનક ઉપાસના
294.535-ધા_મક .થાન, તીથ .થાન

િમશન, 2015.- viii, 254 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-84963-08-8

294.5350954-ભારત

કાબાં. : :. 200.00


Q3

સ0યનો ઉદય.- શાહજહાંનપુર : @ી રામચંS િમશન,
20014.- xvi, 141 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80335-02-5 :



Q20b A

:. 150.00

294.53509542-ઉMર દેશ
દવે, રeાબેન jલાદરાવ, 1946હBરને &વારે(હBર&વાર યાHા).- ભાવનગર : લેખક, 2014.vi, 68 પૃ.: [12] છાયાિચHો; 22 સેમી.
:. 150.00




Q2:4198.4452

Q3

294.44-ધા_મક ?વન
294.443-ાથના

294.537-િહ=દુ તીકવાદ
294.537(1)-ગાયHી મંH

માનતુંગાચાય
ભhતામર .તોH તથા ક8યાણ મંBદર .તોH / માનતુંગાચાય
અને િસ&ધસેન Bદવાકર સૂBર &વારા કૃત.- મુંબઈ : @ેયસ
ચારક સભા, 2013.- xvi, 298 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-81-8462-086-3 : :. 30.00

ખાંડવાળા, રવી=Sકુમાર વી.
ગાયHીમંHનું તાંિHક અથઘટન.- ગાંધીનગર : સં.કૃત
સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- 196 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 130.00


Q2:415



Q4:414

294.5-Gહદુ ધમ2

કૃmણાનંદ .વામી
કેવા કેવા માણસો: હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ, 1869-1942
િહ=દુ વેદધમ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાધીનગર :
સંસકૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- 302 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુSણ.
કાબા. : :. 135.00

નવલકથા/નવિલકા.



Q2

પંBડત, િવmદેવ સાંકળેYવર
િહ=દુ ધમદશન / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 181.
4 ભારતીય ત0વાન.

294.54-ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક
Bqયા

સિgચદાનંદ .વામી
Yન એ જ ઉMર.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, જૂ ન
2013.- 168 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8464-766-5 :

:. 80.00


Q2:4
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294.543-પૂI, rયાન , યોગ
294.543(1)-પૂI

294.548-ધા_મક નીિત
294.54863(1)-છૂટાછે ડા

રાવળ, હર?ભાઈ સોમાભાઈ 'યોગી'
.વ:પ પારખ / જયંતીભાઈ હર?ભાઈ રાવળ અને
લમણભાઈ સોમાભાઈ &વારા સંપાBદત.- ઉમતા :
જયંતીભાઈ હર?ભાઈ રાવળ, જૂ ન 2013.- 78 પૃ. ; 22

પટેલ, િબનલ

િહ=દુ લoનધારા અ=તરગત છૂ ટાછે ડા.- અમદાવાદ : ગૂજર
Cંથર0ન કાયાલય, એિલ 2013.- viii, 34 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 346.540166 - છૂટાછે ડા ધારો.
ISBN 978-81-8480-930-5 :

સેમી.



Q2:(Z44,1227)

:. 51.00


Q2:414

294.543(1)-.તોH અને ાથના
&વારા સંપાBદત, જુ ઓ 782.42162 - લોકગીત.

ભાવનગર : લેખક, 2012.- xviii, 438 પૃ. ; 27 સેમી.

કાબાં. : :. 700.00

સિgચદાનંદ .વામી
િવmસહ.Hનામ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય.



Q22:4173x1

294.5513-શૈવ સંદાય

ભાગ 1 : જૂન 2003.- xvi, 316 પૃ. ; 20 સેમી

પારઘી, નમદા
શૈવધમ અને શૈવભાmયકારો / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- 160 પૃ. ;

કાબા. : :. 250.00

ભાગ 2 : ઑગ. 2003.- xii, 288 પૃ. ; 20 સેમી
ISBN 978-81-8461-824-2

કાબા. : :. 250.00.


Q2:417

.તોHધારા / એમ. પી. કકBડયા &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ0ય મંBદર, 2013.- viii, 358 પૃ. ; 22

22 સેમી.

કાબાં : :. 90.00


Q23

સેમી.
ISBN 978-93-81478-47-9 :

294.55-સંદાય અને સુધારણાની ચળવળ
294.5512-વૈmણવ
દવે, રeાબહેન હલાદરાવ, 1946યાની નામાની ગૌણાની...( િવmસહ.Hનામ.તોHમ).-

ભીલ ભજન વારતા : હિપયાદે હોખલી / ભગવાનદાસ પટેલ

ISBN 978-81-8461-774-0

:. 45.00

:. 300.00


Q2:417

294.5435-rયાન, સાધના
294.5435(1)-સાધના
ભાવે, િવનોબા, 1895-1982

294.56-ધમગુz તથા ધા_મક સં.થા
294.561-ધમગુz તથા તેમનાં કાય
294.561-કૃmણાનંદ .વામી
કૃmણાનંદ .વામી
અહો @ેય અને બીIં કથાનકો / હસમુખ મઢીવાળા &વારા
અનુવાBદત ; જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.- વડોદરા :
?વન સાિહ0ય સાર કે=S, આૉગ. 2013.- 97 પ. ; 22
સેમી.

vનSા સમાિધ િ.થિત / કંચન &વારા સંકિલત તથા સંપાBદત ;
મીરા અzણ &વારા અનુવાBદત.- વડોદરા : ય કાશન,
સટે. 2014.- 90 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 50.00

:. 40.00


Q2:332



Q2:412

શાહ, મહે=S
ેeાrયાન સાધના / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2012.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

ઉઘાડી આંખે / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ?વન સાિહ0ય
સાર કે=S, જુ લાઈ 2013.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 50.00


Q2:332



Q2:412

294.544-ધા_મક ?વન તથા અનુશીલનતા

કથાઓ જ=મ=તની / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત
; જગદીશ શાહ &વારા સંકિલત.- વડોદરા : ?વન સાિહ0ય
સાર કે=S, માચ 2013.- 113 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 50.00


રામેYવરાનંદ સર.વતી .વામી
સાધક સદગુz સંવાદ / નિલન ઉપાrયાય &વારા સંપાBદત.જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, ડીસે. 2012.- 180 પૃ.:
િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-81-9233445-5 કાબાં. : :. 180.00

Q2:332

િસ&ધોની સંગતમાં / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ?વન સાિહ0ય
સાર કે=S, જુ લાઈ 2013.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 60.00


Q2:4



Q2:332
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294.59212/5-વેદ- મશઃ

રામ.વ:પ યોગાચાય '.વામી'
વેદોનું BદNય ાન.- િહમાચલ દેશ : વેદ મંBદર કાશન, નવે.

.વનબોધ / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ?વન સાિહ0ય
સાર કે=S, જુ લાઈ 2013.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 50.00

2013.- 178 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-9-3806-9826-7 :

:. 120.00


Q1



Q2:332

294.561-પરમહંસ િન0યાનંદ

રામ.વ:પ યોગાચાય .વામી
વેદોનું BદNય ાન.- િહમાચલ દેશ : વેદ મંBદર કાશન, નવે.
2013.- 178 પૃ. ; 22 સેમી.

પરમહંસ િન0યાનંદ
?વન મુિhત પરમહંસ િન0યાનંદનો બોધ / ગુજરાતીમાં
અનુવાBદત.- િશવાકાશી : લવલી ઓફે.ટ િ=ટર ા. િલ.,
સટે. 2009.- x, 456 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 973-1-60607-070-3 : :. 250.00

ISBN 978-9-3806-9826-7 :

:. 120.00


Q1

294.59218-ઉપિનષદ



Q2:332

સચોટ ઉકેલો: વચન ભય vચતા જે વી લાગણીઓ માટેના /
Bદનેશ પટેલ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : લાઈફ િPલસ
ફાઉ=ડેશન, જૂ ન 2009.- 513 પૃ.: િચHો; 22 સેમી.
ISBN 978-1-60607-064-2 : :. 225.00

ડોયસન, પૉલ

ઉપનીષદોનું ત0વાન / રામકૃmણ Nયાસ &વારા અનુવાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2010.- xii, 245
પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 140.00


Q2:24



Q2:332

294.59-vહદુ ધમના મૂળ .Hોત
294.592-ધમCંથ
294.5921-વૈBદક સાિહ0ય

294.59218(1)-ઈશાવા.યોપિનષદ્
ઉપનીષદ : ઈશાવ.યોપનીષદ
ઈશ ઉપનીષદનો .વાrયાય / નરોMમ પટેલ &વારા
અનુવાBદત તથા સંપાBદત.- અમદાવાદ : રંગ&વાર પિPલકેશન,

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ
વેદોપદેશચંBSકા / ગોvવદાનંદ મહારાજ અને ગૌતમ પટેલ
&વારા સંપાBદત. ; ગૌતમ પટેલ અને નીલમ પટેલ &વારા
અનુવાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2001.-

2013.- 60 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-44-2 :

:. 50.00


Q127:25

294.5924-ભગવદગીતા

xxii, 430 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 200.00

ભગવદગીતા



Q3

પટેલ, ગૌતમ

કમનો િસ&ધાંત / હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, જુ લાઈ 2013.- vi, 90 પૃ. ;
22 સેમી.

વેદનો વૈભવ.- અમદાવાદ : સં.કૃત સેવા સિમિત, 2002.-

:. 40.00

160 પૃ. ; 22 સેમી.



R65,6

:. 100.00


Q1

294.59212-ઋગવેદ

વેદ-ઋoવેદ
વેદામૃત: ઋoવેદવેદના ચૂંટેલાં 83 મંHો.- વડોદરા : ય
કાશન, સટે. 2011.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 50.00

ગીતાનવનીત / હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.- અમદાવાદ :
કુસુમ કાશન, I=યુ. 2007.- 74 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 30.00


R65,6



Q11

મૃ0યુનું માહા0ય / હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, એિલ 2011.- 72 પૃ. ; 22
સેમી.

:. 30.00

294.59212/5-વેદ



R65,6

તીલક, બાળ ગંગાધર, 1856-1920

ધ ઓરયન વેદો hયારે લખાયેલા તેના પરનું સંશોધન / જે .
જે . રાવળ &વારા અનુવાBદત.- 3? આવૃિM.-પુના :
અ.તેકર એ=ડ કંપની, 2014.- 106 પૃ.: િચHો; 29 સેમી.
થમ આવૃિM 1893.
ISBN 978-93-81478-81-3 : :. 300.00

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: કમયાગ / હીરાભાઈ ઠhકર
&વારા રજૂ આત.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, ફેkુ. 2014.xvi, 480 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 250.00


Q1



R65,6
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294.5924-ભગવદગીતા-

294.5924046-ગીતાનું અથ2ઘટન અને ટીકા- મશઃ

મશઃ

ભગવદગીતા

ભાનુિવજય મહારાજ

ભગવદગીતાનો કમયોગ / મધુસૂદન કે. સોની &વારા સંપાBદત.પાટણ(ઉ. ગુ.) : સવ મંગલમ પBરવાર આ@મ, જુ લાઈ

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: ાનયોગ (અrયાય 1 થી 18) /
હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.- 5મી આ.-અમદાવાદ :
કુસુમ કાશન, ફેkુ. 2014.- viii, 344 પૃ. ; 22 સેમી.
થમ આવૃિM એિલ 1991.
કાબાં. : :. 170.00

2012.- 198 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબા. : :. 100.00


R65,6:g



R65,6

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: ભિhતયોગ / હીરાભાઈ ઠhકર
&વારા રજૂ આત.- 5મી આ.-અમદાવાદ : કુસુમ કાશન,
ફેkુ. 2014.- 373 પૃ. ; 22 સેમી.
થમ આવૃિM ઓકટો. 1990.
કાબાં. : :. 180.00

ભાવાનુવાBદત ભગવદગીતા અને ગીતા સાર / અિYવનીકુમાર
ઘુડીરાજ &વારા અનુવાBદત ; Yવેતા અવધૂત જે જૂરકર &વારા
સંપાBદત.- વડોદરા : અવાચીન સં.કૃત સાિહ0ય પBરષદ,
2013.

:. 125.00




R65,6:g

R65,6

294.5924-ાનેYવરી

મશ:વાળા, Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ
ગીતામંથન.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, ડીસે.

ાનેYવર
ાનેYવરી / ભાશંકર ફડકે &વારા મરાઠીમાંથી કgછીમાં
અનુવાBદત.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2012.-

2012.- viii, 336 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-161-7

xlii, 408, 30 પૃ. ; 22 સેમી.



:. 250.00

R65,6:g



R65,6

294.5924046-ગીતાનું અથઘટન અને ટીકા
કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981
?વનદીપ(ગીતાિવષયક લેખો).- અમદાવાદ : નવ?વન
કાશન મંBદર, જૂ ન 2013.- xvi, 239 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-472-4 : :. 150.00

યથાથગીતા @ીમદ્ ભગવદગીતા / અડંગડાનંદ .વામી &વારા
સંકિલત તથા સમાલોચન.- મુંબઈ : @ી પરમહંસ .વામી
અડંગડાનંદ? આ@મ .વામી, 2009.- xvi, 405 પૃ. ;
22 સેમી.

કાંબા : :. 200.00




R65,6:g

R65,6:g

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ
ગીતામંદાBકની / નીલમ પટેલ અને ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : સં.કૃત સેવા સિમિત, I=યુ. 1998.-

294.5925-પુરાણ
294.5925(1)-ભાગવતપુરાણ

દવે, રeાબેન jલાદરાવ, 1946@ીમદ્ ભાગવત?ના બે બાલ ચBરHો ુવ? અને jલાદ?.-

328 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00


R65,6:g

ભાવનગર : લેખક, 2014.- vi, 50 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 50.00


ભગવદગીતા

Q22:223

અનાશિhતયોગ / મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી &વારા
અનુવાBદત ; દMાHેય બાલકૃmણ કાલેલકર &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, નવે. 2014.- 144

294.5925(1)-િશવપુરાણ

@ી િશવરહ.યમ િ&વતીયાંશ / નટવરલાલ જગ=નાથ શુhલ
&વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : સંપાદક, 2014.- 146 પૃ.

પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-331-4 :

કાબાં. : :. 200.00

:. 35.00


R65,6:g

ભtટ, યોગાચાય શાંિતકુમાર જે .
@ીમદ ભગવદગીતા પાH પBરચય કોશ.- સુરત : હBરહર
પુ.તકાલય.
ભાગ 1 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો ; 18 સેમી.
ભાગ 2 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો ; 18 સેમી.
ભાગ 3 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો ; 18 સેમી.
ભાગ 4 : 2015.- 48 પૃ. : િચHો ; 18 સેમી.
:. 160.00(સેટના).

; 28 સેમી.

:. 500.00


Q23:22

297-ઇ9લામ ધમ2
ભાવે, િવનોબા, 1895-1982

ઈસલામનો પયગામ / કાિ=ત શાહ &વારા અનુવાBદત.વડોદરા : ય કાશન, એિલ 2011.- 80 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 40.00


R65,6:g



Q7

સમાિજક િવ ાન
297.8-ઈ.લાિમક ધમ સંદાયો

19

303.40954-ભારત

કેજરીવાલ, અરvવદ
.વરાજ તમારા સપનાની ભારતનો કી લાન / Bદિલપ
ગોિહલ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

297.82-િસયા
297.820954-ભારત
297.82095475-ગુજરાત

297.82095475(1)-પીરાણાપંથ(સંદાય)

ઓકટો. 2014.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.

સ0ય કાશ ઈમામશાહી પીરાણા સતપંથનો ઈિતહાસ અને તેનો
ક. ક. પા.ાિત પર ભાવ: મીયા યા માધવ ? શું છે સાચી
હકીકત ?.- 2? આ.-[પિPલકેશન .થાન આપેલું નથી] :
Bરયલ પાટીદાર બુhસ, સટે. 2011.- 208 પૃ. ; 28 સેમી.
થમ આ. એિલ 2011.
ISBN 978-9350-671-68-9 : કમત આપેલી નથી.

ISBN 978-93-5122-314-6 :

z. 99.00


Y:1:7

303.44-સામાિજક િવકાસ

દવે, ગોવધન
આધુિનક યુગના અંતરવાહ.- વડોદરા : ય કાશન, ઓગ.


Q7:7

2014.- xiv, 122 સેમી. ; 22 સેમી.
ISBN

:. 120.00


300-સમાિજક િવ ાન

Y:1:7

303.48-પBરવતન તથા તેનાં કારણ

300.1-સામાિજક િસ&ધાંતો

303.484-સામાિજક સુધારણાની ચળવળ

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, 1858-1898
સુદશન ગcગુgછ - 1 / ધીzભાઈ ઠાકર &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2003.- xxviii,

303.484(1)-આંબેડકર, ભીમરામ રામ?
મકવાણા, રમેશકુમાકર એચ.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર મિહલા સશિhતકરણના િહમાયતી.અમદાવાદ : અશોક કાશન મંBદર, 2011.- 104 પૃ. ;

476 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-116-6

કાબાં. : :. 180.00


Y:1

302-સામાિજક Bqયા િતBqયા
302.(1)-સામાિજક મનોિવાન

22 સેમી.

:. 75.00


Y:1:7xM91

303.484(1)-કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ

શાહ, રોિહત

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981
?વનસં.કૃિત : સામા?ક અને સં.કૃિતક લેખો.- અમદાવાદ :
નવ?વન કાશન મંBદર, ઑગ. 2013.- xvi, 607 પૃ. ;

લાઈક ઓર કોમે=ટ જુ ઓ 150 - મનોિવાન.
ISBN 978-81-8480-909-1

22 સેમી.

303-સામાિજક Bqયા
303.3-સમ=વય અને િનયંHણ

ISBN 798-81-7229-473-1

કાબાં. : :. 300.00


Y:1:7M95

303.37-સામાિજક માપદંડ

303.484(1)-ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

303.372-Bરવાજ, :ઢી અને મા=યતા

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ, 1869-1948

Cામ .વરાજ / હBરસાદ Nયાસ &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ :
નવ?વન કાશન મંBદર, ડીસે. 2012.- xxiv, 264 પૃ. ;

મોદી, મુકેશ

મોડન મા=યતાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂ ન
2012.- 103 પૃ. ; 22 સેમી.

18 સેમી.

:. 80.00

સંદભ સૂિચ સિહત.


Y:37

ISBN 978-81-7229-212-6 :

:. 50.00


303.4-સામાિજક પBરવતન

GzM69

શુhલ, રોિહત
vચતનનો ચંદરવો.- વડોદરા : ય કાશન, સટે. 2014.-

ચાલો બાપુને યાદ કરીએ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2013.40 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 454.00

xiv, 104 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 60.00



GzM69



Y:1:7

જોશી, પંકજ

ચોથા વાંદરાનું vચતન.- વડોદરા : ય કાશન, જુ લાઈ

ગાંધી અને િવાન.- વડોદરા : ય કાશન, જૂ ન 2011.-

2011.- 102 પૃ. ; 22 સેમી.

24 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 15.00

:. 50.00


Y:1:7



zGM69

સમાિજક િવ ાન

20

303.484(1)-ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ-

મશઃ

305-સામાિજક સમૂદાય

305.23-તzણ, 20 વષ સુધી

સવZદયનાં સો વષ / કાિ=ત શાહ &વારા અનુવાBદત.- વડોદરા :

305.231-બાળ િવકાસ

ય કાશન, જુ લાઈ 2011.- 144 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.

અવંિતકા ગુણવંત

:. 45.00


zGM69

127 પૃ. ; 22 સેમી.

vહદ .વરાજથી Cામ.વરાજ ગાંધી?થી િવનોબા? / રમણ

ISBN 978-93-81336-15-1 :

મોદી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવcાપીઠ,

:. 100.00


Y11

I=યુ. 2015.- 303 પૃ. ; 22 સેમી.

305.26-વૃ&ધાવ.થા

ગૌણ િવષય 954 - ભારત.
ISBN 978-81-89854-93-5 :

બાળકોને ડેવલોપ કેવી રીતે કરશો ?: ?નવના મૂળભૂત
મૂ8યોની વાત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂ ન 2012.-

:. 390.00


GzM69

કાપBડયા, ભાનુ એન.
વૃ&ધાવ.થામાં ?વન સાફ8ય.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન,
2014.- x, 118 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 798-81-8461-986-7 :

303.485-કુદરતી અને સામાિજક આપિM

:. 160.00


Y13

ખHી, કી_ત, 1946પટેલ, મનીષ

ધરતી તાંડવ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ

બીજુ બાળપણ.- અમદાવાદ : ખોડાભાઈ હરગોvવદદાસ
પૃ.: િચHો.; 22

089.9147 - ગુજરાતી.

પટેલ, જુલાઈ 2014.- xxxiv, 140

304-સામાિજક વતન અને તેને અસર કરતાં પBરબળો

સેમી.

304.8-.થળાંMર

ISBN 978-09816-047-7-0 :

:. 150.00


Y13

304.83/89-ચોhકસ િવ.તારનુ .થળાંMર

305.3-પુzષ અને .Hી
305.31-પુzષ

304.873-અમેBરકા
304.873054-ભારત

રામ.વ:પ યોગાચાય '.વામી'
નારી દુmકમFઓ ને વેદો &વારા દંડ.- કંગડા(િહમાચલ દેશ) :
વેદ મંBદક કાશન, મે 2013.- ii, 38 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 891.21 સં.કૃત કિવતા.
ISBN 978-80698-22-9 : :. 35.00

શેઠ, વીણ એન.
અમેBરકામાં ભારતીયો.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2001.- xii, 212 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 115.00




Y16

Y77(U42).44

304.841-Cેટ િkટન

305.4-.Hી
દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય 'િનમલોમી', 1941વેદકાલીન નારી ર0નો.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2014.-

304.841054-ભારત
304.84105475-ગુજરાત

152 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 135.00

શેઠ, વીણ એન.



Y15

િkટનમાં ગુજરાતીઓ: ઈનિબટિવનનેસથી હોમલીનેસ.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- 296 પૃ.

શાહ, રોિહત

હેલો મેડમ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, મે 2013.-

; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 165.00

144 પૃ. ; 22 સેમી.



Y74436(U42).56

34 લેખો.
ISBN 978-81-8480-911-4 :

:. 100.00


304.8676-પૂવ આBકા

Y15

305.42-.Hીની સામાિજક ભૂિમકા અને દરnજો

304.8676054-ભારત

શેઠ, વીણ એન.
પૂવ આBકાના ગુજરાતીઓ / વીણ શેઠ અને જગદીશ દવે
&વારા કૃત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.xvii, 194 પૃ. ; 22 સેમી.

તિ.લમા નસરીન, 1962.Hી ઓળખ વગરનું અિ.ત0વ / જયા Iની &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, I=યુ. 2013.viii, 208 પૃ. ; 22 સેમી.
translation of : "અમાર મેબેલા".

:. 100.00

ISBN 978-93-82503-19-4 :



Y76(U42).4436

:. 175.00


Y15

સમાિજક િવ ાન
305.5-સામાિજક વગ
305.56-નીચલો વગ
305.56(1)-અનુસૂિચત Iિત અને જનIિત

21

306.81(1)-વૈવાિહક ?વન
દુલાzં દાંપ0ય સહ?વનની સુગંધ / ભSાયુ વછરાIની &વારા
સંપાBદત.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, ફેkુ. 2013.xii, 229 પૃ. ; 24 સેમી.

દેવી, ગણેશ

િવિવધ લેખકો &વારા લખાયેલા 53 લેખો.
કાબાં. : :. 300.00

આBદવાસી Iણે છે ?.- 3? આ.-વડોદરા : પૂવ કાશન,

ISBN 978-81-923344-6-2

2011.- viii, 152 પૃ. ; 14 સેમી.



થમ આ. : 2006.
:. 50.00

Y21

306.85-કુટુંબના કાર


Y5927

નેલ, એ. એસ.

મૂંઝવતુ કુટુંબ / હરભાઈ િHવેદી &વારા અનુવાBદત ; બી.
એમ. દવે &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, માચ 2014.- x, 102 પૃ. ; 22 સેમી.

305.6-સામાિજક ધા_મક સમૂદાય
305.697-મુિ.લમ
મોહમદ હસન જોહર
નવમ ભાત.- અમદાવાદ : .ાટ સોસાયટી ફોર મોટaગ,

ગૌણ િવષય 155.646 - માતા-િપતા.
ISBN 978-93-81061-71-8 :

:. 100.00


2011.- 246 પૃ. ; 22 સેમી.

Y2

:. 100.00


Y73(Q7)

306.87-પાBરવારીક સંબંધ
306.8753-સંબંધ- ભાઈ બહેન

306-સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા

ભા.કર, રાજ
ભાઈ બહેન: કાચા ધાગાનો પાhકો સંબંધ.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-62-5 : :. 40.00

306.0954-ભારત
ચૌધરી, રઘુવીર, 1938-

ભારતીય સં.કૃિત આજના સંદભમાં જુ ઓ 891.474-



Y2

ગુજરાતી િનબંધ.

306.8-લoન અને કુટુંબ

307-સામાિજક સમુદાય

307.7-િવિશp સામાિજક સમુદાય

ધમાિધકારી, દાદા
.Hી પુ:ષ સહ?વન / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- વડોદરા :
ય કાશન, સટે. 2011.- 103 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 50.00

307.76-શહેરી સમુદાય
307.762-નાના શહેરી સમુદાયો



Y2

306.81-િવવાહ અને વૈવાિહક ?વન

પટેલ, કાન?
તેજગઢની વાટે.- વડોદરા : પૂવ કાશન, 2012.- ii, 47 પૃ.
; 22 સેમી.

:. 30.00


Y31:1

અવંિતકા ગુણવંત

સગપણનું મીઠાશ.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, મે 2013.-

320-રાLયશા9"
320.5-રાજકીય િસrધાંતવાદ
320.5(1)-કૌBટ8ય

96 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 75.00


Y217

સતપદીના સૂર.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, મે 2013.88 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 70.00


Y217

કૌBટ8ય
કૌBટલીય અથશા.H / જયસુખરાય પુzષોMમરાય જોશીપુરા
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી.
ભાગ 1 : 2006 .- xvi, xlvi, 284 પૃ.; 22 સેમી.

કાબા. : કમત આપેલી નથી.
ભાગ 2 : 2006 .- xvi, xlvi, 284 પૃ.; 22 સેમી.

ભા.કર, રાજ
લoન: એકમેકમાં ભળી જવાની ઘટના.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-01-4 : :. 40.00

કાબા. : કમત આપેલી નથી.
ભાગ 3 : 2006 .- xvi, xlvi, 284 પૃ. 22 સેમી.

કાબા.: કમત આપેલી નથી.


WxC61:g



Y217

કૌBટલીય અથશા.H / જયસુખરાય પુzષોMમરાય જોશીપુરા
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2006.- 654 પૃ. ;

શાહ, રોિહત

દો કદમ તુમ ભી ચલો...- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, મે 2003.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-908-4 : :. 100.00

22 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00


Y2



WxC61:g

સમાિજક િવ ાન

22

320.5(1)-મેBકયાવેલી, િનકોલસ 1469 - 1527

327-આંતરરાીય સંબંધ
327.54-ભારત

ચૌધરી, પવન

327.54041-િkટન સાથે

િનકોલસ મેBકયાવેલી: રાજનીિત મેBકયાવેલી / કેયુર કોટક
&વારા અનુવાBદત.- ગુડગાંવ : િવઝડમ િવલેજ પિPલકેશન,

દેસાઈ, ઈgછારામ સૂયરામ
vહદ અને િkટાિનયા / રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- iv, 232

2014.- 124 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 158.1 - .વ િવકાસ.
ISBN 978-93-80710-33-4 :

:. 75.00

પૃ. ; 22 સેમી.



W:a

કાબાં. : :. 115.00


V44:19.56
320.5(1)-િવદુરનીિત

330-અથ2શા9"
330.1-અથશા.Hના િસ&ધાંત
330.12-આ_થક ણાલી
330.122-પૂં?વાદ
330.122(1)-બIર અથતંH

મહાભારત

િવદુર નીિત / સિgચદાનંદ .વામી &વારા રજૂ આત જુ ઓ
891.21-સં.કૃત કિવતા.
ISBN 978-81-8461-959-1

મૂડીવાદોનું :પાંતર કરીને આવો નવી દુિનયા બનાવીએ / રજની
દવે &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ય કાશન, ઓhટો. 2014.-

320.5-ચાણhય

94 પૃ. ; 22 સેમી.

ચાણhયમે=ટ / ચંSેશ મકવાણા &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2011.- 133 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 95.00

:. 50.00


WxC61

330.954-ભારત

સિgચદાનંદ .વામી
ચાણhયની Nયવહાર નીિત.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, મે

નારાયણમૂ_ત, એન. આર.
નહી માફ નીચુ િનશાન / હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ 2013.- 264 પૃ. ; 22

2014.- xii, 180 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-981-2 :

:. 100.00


WxC61:g

322-રાnય અને સંગBઠત સામાિજક સમૂદાય
322.1-રાnય અને ધમ
322.1(1)-િબનસાંદાિયકતા - ભારત

સેમી.
'A detter India, Abetter world' નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-82503-23-1 :

:. 225.00


X.44

331-@મ અથશા.H
331.7-ઔcોિગકઅને Nયવસાિયક મજદુર

શાહ, ગુણવંત, 1937-

સેhયુલર િમIજ જુ ઓ 891.474 - ગુજરાતી િનબંધ.

331.702-કામની પસંદગી

મહેતા, ?તુભાઈ
કારBકદFના િવક8પો.- વડોદરા : નરેશ એnયુકેશ એ=ડ રીચસ
ફાઉ=ડેશન, 2014.- 142 પૃ. ; 27 સેમી.
:. 160.00

ISBN 978-93-81315-32-3

323-નાગBરકતા તથા રાજનૈિતક અિધકાર
323.34-.Hીઓ



T9(Y4)

ચાવલા, લીના 'રાજન'

નારીને અિધકાર આપો / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- =યુ Bદ8હી :
સાય=સ ઓફ ધ સોલ રીસચ સે=ટર, 2013.- 143 પૃ. ;

332-નાણાંકીય અથશા.H
332.6-રોકાણ
િચતિળયા, જયેશ

22 સેમી.
'Empower women' નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-80077-28-4 :

330.9-આ_થક પBરિ.થિત

કમત આપેલી નથી.


W:(Y15)

324-રાજકીય #MNયા

િસ.ટેમેBટક ઈ=વે.ટમે=ટ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00


X65

332.632-શેર, સટફીકેટ તથા થાપણ માટેની ઉપયોગી ચીજ
વ.તુ

324.6-ચૂંટણી
324.91/99-િવિવધ દેશની ચૂંટણી

332.6322-શેર

324.954-ભારત
િચતિળયા, જયેશ
મુંશી, નમન આર.

ઈટીએફ : નાના રોકાણકારોનો મોટો સાથી / સુરેશ દલાલ

મોદી ઈફેhટ.- સુરત : લેખક, [2014].- 69 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 80.00

&વારા સંપાBદત.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ;
18 સેમી.



V44:91



X651

સમાિજક િવ ાન
332.6322-શેર- મશઃ

338.095475-ગુજરાત-

િચતિળયા, જયેશ

23

મશઃ

દેરાસરી, િજગીષ
ગુજરાતમાં ઔધોિગક િવકાસ.- અમદાવાદ : ગુજરાત

યૂચસ અને ઓશ=સ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2012.- ii, 58,પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

િવYવકોશ, ઓગ. 2013.- viii, 216 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 200.00

ISBN 978-81-928013-0-7 :

શમા, અિYવન
શેર બIરનો મે?ક ટચ : Sure successનો મંH /
આBદ0ય વાસુ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, જુલાઈ 2012.- 200 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81336-16-8 :



X8(A).4436



X651

:. 150.00


X651

332.6327-કંપની (શેર) રોકાણ તથા સુરeા
332.6327(1)-મયૂgયલ ફંડ, ભારત

338.6-ઉ0પાદન સંઘ
338.64-ઉcોગનો આકાર
338.642-લઘુ ઉcોગ
આ?િવકાનું સજ ન અને સંવધન / જયેશ રાવળ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2014.- viii, 124 પૃ.:
િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-93-82786-31-3 : :. 200.00


X9B,8(A)

338.642(1)-નાના પાયાના લઘુ ઉcોગો, ભારત

િચતિળયા, જયેશ
ગાંધી, રમણલાલ

યૂgયલ ફંડનું એ ટુ ઝે ડ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- ii,

હુ =નર સાર િશeક / રમણલાલ ગાંધી અને નીના મહેતા
&વારા કૃત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2010.- 208

58 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 15.00


X65

333-જમીન તથા ઊI િવષયક અથશા.H
333.7-કુદરતી સંપિM
333.7(1)-પયાવરણ

પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 50.00


X9B,8(A)

340-કાયદો - ધારો
340.0954-ભારત

મહેતા, કે. ટી

વન: કૃિત આપણી સેવામાં / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

રબારી, સાગર



X:271

ગુજરાત સરકારના કાયદા અને ગામડાં.- વડોદરા : ય
કાશન, 2014.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 10.00


Z4436

334-સહકારી મંડળી

334.6-સહકારી મંડળીનું ઉ0પાદન
334.6(1)-િનમાતા (ધીરનાર) કંપની

342-બંધારણીય કાયદો
342.54-ભારત

ો5યુસર કંપની માગદશFકા / માવ? એલ. બારૈયા &વારા
સંકલન તથા સંપાBદત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન

કારીયા, તૃિત
બંધારણના આમુખ, મૂળભૂત અિધકારો અને મૂળભૂત ફરજો /

2014.- 32 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 80.00


X9A

335-સમાજવાદ તથા તેને સંબંિધત ણાલી

અિYવનકુમાર એન. કારીયા &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ગૂજર સાિહ0ય ભવન, એિલ 2013.- viii, 48 પૃ. ; 22
સેમી.
ISBN 978-81-8480-929-9 :

:. 50.00


V44:2

આપણો સિહયારો સાં.કૃિતક વારસો / મોહન દાંડીકર &વારા
સંપાBદત.- વડોદરા : ય કાશન, એિલ 2004.- 112

માનવ અિધકારો / અિYવનકુમાર એન. કારીયા &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, એિલ

પૃ. ; 22 સેમી.

:. 60.00


Y:1:7

2013.- viii, 56 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-922-0 :

338-ઉ0પાદન

:. 55.00


V44:2

338.0954-ભારત
દેસાઈ, િવપુલ આર.

338.095475-ગુજરાત

અcMન
સુધારા અને અદાલિત ચુકાદા સિહત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

ભારતનું સંિવધાન : constitution of India:

ઝા, ભાoયેશ
વાઈk=ટ ગુજરાત સમીત / ભાનુભાઈ દવે &વારા સંપાBદત.મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.- 57 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 20.00

2014.- 136, 728 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-04-1



X:75.4436

કાબાં. : :. 900.00


V44:2
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343-િવિવધ Iહેર કાયદા

360-સામાજકOયાણ તથા સામાિજક સં9થા
361-સામાિજક સમ.યા અને સમાજ ક8યાણ
361.3-સામાિજક કાય

343.54-ભારત

343.54071-Cાહક સુરeા

અCવાલ, ઉમેશ
?ના ઈસી કા નામ હૈ / સૌરભ શાહ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2011.- 135 પૃ. ;

પટેલ, શીતલ કે.

Cાહક સુરeા કાયદો Cાહકોના હાથમાં / અિYવનકુમાર એન.
કાBરયા &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભવન,

22 સેમી.

2013.- 46 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 40.00


Z44(X:321)

344-@મ, સમાજ સેવા, િશeણ, સાં.કૃિતક કાયદો

મૂળ શીષક 'Kiran: The power of one' નું ધારાવાિહ
સારણ દૂરદશન પર 1999 થી 2002 દરયાન કરવામાં
આNયુ હતું.
ISBN 978-93-81315-36-1 : :. 85.00


YZ:4:67

344.54-ભારત

361.7-ખાનગી સં.થાનુ કાય
361.76-ખાનગી સં.થા
361.76(1)-klિવcામંBદર

344.5404-Iહેર આરોoય
344.54046-પયાવરણીય કાયદો
દાવડા, સી. આર.

પયાવરણ(સુરeા)ધારો 1986 / અિYવનકુમાર એન. કાBરયા
&વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગુજરાત સાિહ0ય ભવન,
એિલ 2013.- viii, 28 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 40.00

ઉષા

klિવcામંBદર એક અિભનવ યોગ.- અમદાવાદ : ય
કાશન, એિલ 2014.- 33 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 20.00


Z44(Y:1:75)

346-ખાનગી કાયદો



Y:4:66

362-સમાજક8યાણ, સામાિજક સમ.યા તથા સેવા
362.29-Nયસન

346.54-ભારત

362.296-તમાકુ

346.540166-છૂટાછે ડા

તમાકુ Nયસનમુિhત પોથી / આBદ0ય ચંદારાણા અને િહરાલાલ
એન. મહેતા &વારા સંકિલત.- 2? આ.-માંડવી : િવવેકCામ
કાશન, મે 2013.- 36 પૃ. ; 24 સેમી.
:. 40.00

પટેલ, િબનલ

િહ=દુ લoનધારા અ=તરગત છૂ ટાછે ડા જુ ઓ 294.54863
- િહ=દુ લoનધારો.



Y:412

ISBN 978-81-8480-930-5

363-અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા
363.1-Iહેર સેવા અને સુરeા
363.11-ઔcોિગક જોખમ

346.5401668-ભરણપોષણનો કાયદો

346.5401668(1)-Iળવણી

જોગ, પંિhત
દBરયા Bકનારાનાં Yનો.- વડોદરા : ય કાશન, સટે.
2011.- 28 સેમી.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 15.00

કારીયા, તૃિત
િવિવધ કાયદાઓ અંતરગત .Hીઓ, બાળકો અને મા બાપને
ભરણ પોષણ / અિYવનકુમાર એન. કારીયા &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, એિલ 2013.- viii,



YZ:4:6

240 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-924-4 :

363.2-પુિલસ સેવા

:. 50.00


Z44,95993

346.5405-વારસો, ઉMરાિધકાર , િવYવાસાધાBરત િવYવાસુ,
િવYવાસપાH

ઝાલા, જે . વી.

પોલીસ િવાન.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, એિલ
2014.- 280 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 200.00


Y:4:62

346.54054-વિસયતનામુ

363.3-જન સુરeા તથા અ=ય Sિકોણ
363.34-આપિM

ગાંધી, િવજયભાઈ

વિસયત: માz છે 8લુ સ&કાય / દેવે=S એલ. િHવેદી &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : પુનીત કાશન, એિલ 2013.-

મહેતા, કે. ટી.

72 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 30.00


Z44,2:41

આપિM સંચાલન: Bડઝા.ટર મેનેજમે=ટ.- સુરત : હBરહર
પુ.તકાલય, 2015.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 100.00


Y:1:435
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370.1-િશPણના િસDધાંત- મશઃ

363.6-લોકોપયોિગક તથા તે સંબંિધત સેવા
363.61-પાણી પુરવઠો

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ, 1869-1942

ગોિહલ, દીપ
વોટર મેનેજમે=ટ જુ ઓ 553.7 - પાણીનો સંCહ.

કેળવણી િવચાર / યશવંત શુhલ, ધીz પરીખ અને િવનોદ
અrવયુ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

363.7-પયાવરણ સમ.યા

અકાદમી, 2002.- xvi, 512 પૃ. ; 22 સેમી.

મહેતા, કાિલદાસ

:. 180.00

પયાવરણીય ચળવળો અને આધુિનક અિભગમ / વાBડલાલ
ડગલી અને યશવંત દોશી &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ : પBરચય
U.ટ, 2013.- ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00



T:a

પટેલ, મહેશ

િશeણનો ઉેશ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 130 પૃ.


Y:4:75

ISBN 978-93-82678-33-5 :

363.75-મૃત દેહનો િનકાસ

:. 99.00


T:a

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981
nયાં દરેકને પહચવાનું જ છે .- અમદાવાદ : નવ?વન
કાશન મંBદર, જુ લાઈ 2012.- vi, 96 પૃ. ; 18 સેમી.
ગૌણ િવષય 113.8 - મૃ0યુ.
ISBN 978-81-7229-439-7 : :. 50.00

371-શાળા તથા તેની વૃિM : િવિશ િશeણ
371.1-િશeક અને િશeણ સંબંિધત વૃિM
Iપિત, સુરેશ અલકા


Y:(L:58)

ગુણવMા સભર િશeણ કે િશeક.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2014.- 64 પૃ. ; 22 સેમી.

370-િશPણ
370.1-િશeણના િસ&ધાંત

ISBN 978-93-82678-22-9 :

:. 60.00


T:3

કુંડલ, દીિત બી.
િશeણનું vચતન.- વઢવાણ : BદNય કાશન, એિલ 2013.-

ભા.કર, રાજ
િશeણ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 48 પૃ. ; 22

78 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-921300-3-3 :

; 22 સેમી.

:. 100.00


સેમી.

T:a

ISBN 978-93-83983-17-9 :

:. 50.00

સંશોધન સંપુટ.- વઢવાણ : BદNય કાશન, માચ 2012.-



T:3

56 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-921300-2-6 :

371.4-માગદશન તથા પરામશ

:. 60.00


T:a

કેળવણીનું પાથેય / મનસુખ સ8લા અને ગોરધન પટેલ 'કિવ'
&વારા સંપાBદત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, માચ 2013.128 પૃ. ; 22 સેમી.

દેસાઈ, દોલતભાઈ

અયાસમાં સફળતા િવcાથFઓ શી રીતે મેળવશે ?.- મુંબઈ :
સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 80 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 50.00


:. 120.00

T:3



T

371.8-િવcાથF
ભા.કર, રાજ

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'

િવcાથF.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 62 પૃ. ; 22

અખંડ દીવાનાં અજવાળાં જુઓ 089.9147 - ગુજરાતી

કીણ લેખો.

સેમી.

પુનમુSણ.

ISBN 978-93-81061-88-6

ISBN 978-93-82678-03-8 :



િHવેદી, હરભાઈ
નવો આચાર નવો િવચાર / બી. એમ. દવે &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, માચ 2014.- 108

T:4

િવcાથF : જે સતત િવકસે અને શીખે છે ...- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-9383-815-07-4 :

:. 50.00

:. 75.00

ISBN 978-93-83983-18-6 :



T

:. 50.00


T:4
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372-ાથિમક િશeણ

378-ઉgચ િશeણ
378.1-ઉgચ િશeણ સંગઠન તથા વૃિM
378.19-અ=ય પાસાઓ
378.196-ઉgચ િશeણ સંચાલન તથા ભૌિતક યોજનાઓ

372.3-િવાન અને આરોoય
372.37-આરોoય અને .વgછતા
372.372-Iતીયતાનું િશeણ

પરીખ, સોનલ

શીoલોત, Bકરણ એન.
તzણાવ.થાના બરે.- વડોદરા : પૂવ કાશન, I=યુ. 2010.viii, 116 પૃ. ; 22 સેમી.

ભારતીય િવcાભવન.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- 58
પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
:. 15.00


T:(D3)

:. 60.00


T(L:367)

381-વાિણnય
381.1-Nયાપારની તકો(ચેનલો)
381.1(1)-છૂ ટક Nયાપાર

372.6-ભાષા

કુંડલ, દીિત બી.
શPદ અrયયન એક Bqયા.- વઢવાણ : BદNય કાશન,

પંજવાણી, બરકત

જુલાઈ 2011.- 74 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-921300-0-2 :

380-વાિણnય, સંચાર તથા પBરવહન

:. 75.00


T(P,3)

રીટેલ મહાયુ&ધ / બરકત પંજવાણી, અ.લામ ચારણીયા
અને રાજુ અંધાBરયા &વારા કૃત.- જુ નાગઢ : મીBડયા
પિPલકેશન, માચ 2014.- viii, 182 પૃ.: િચHો.; 22
સેમી.

372.61-Nયાકરણ અને શPદનું િશeણ

ISBN 978-93-8-4010-00-3 :

કુંડલ, દીિત બી.

:.170.00


X512

શPદોનું િશeણ.- વઢવાણ : BદNય કાશન, 2012.- x,

388-પBરવહન સેવા
388.1-રોડ અને પBરવહન સેવા

198 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-921300-1-9 :

:. 150.00

388.114-નાણાં



T(P,3)

388.114(1)-જકાત(નાકાવેરો)

ડોડેચા, મેઘ? 'મેઘિબ=દુ'
ઓકUોય એલબીટી : સમય અને સમીeા.- મુંબઈ : પBરચય
U.ટ, 2014.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

372.65912-સં.કૃત ભાષા
દવે, જયે=S
સં.કૃત અrયયન સંશોધન: શા.Hીય પ&ધિતઓ જુ ઓ 891.



X411

209 સંસકૃત િવવેચન.

390-સામાિજક રીિતMરવાજ અને લોકકથા, લોકસાિહ.ય
394-સામાિજક રીિતBરવાજ

372.954-ભારત
372.95475-ગુજરાત

394.26-તહેવાર

372.95475(1)-કgછ

394.260954-ભારત

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981
?વતા તહેવારો.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,
I=યુ. 2012.- x, 350 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-421-2 : :. 100

સરહદી કgછનું ાથિમક િશeણ / પુIબેન જોશી &વારા
સંપાBદત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જુ લાઈ 2015.170 પૃ. ; 24 સેમી.

:. 200.00



Y744:36



T1.4436.3KUT

373-માrયિમક િશeણ

રBઢયાળી રાત / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત
જુ ઓ 891.471 - ગુજરાતી કિવતા સાિહ0ય.

373.1-માrયિમક િશeણની Nયાપકતા
373.19-અયાસqમ
373.190287-પરીeા તથા માપન

રાnયગુz, િનરંજન
ગુજરાતનો સમૃ&ધ વાંઙમય વારસો: ગુજરાતના
લોકસાિહ0ય અને ચારણી બારોટી સાિહ0ય.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- viii, 144 પૃ. ; 22

ટે.ટ ઓફ લoવેજ ોBટિસયિ=સ ગુજરાતી.- મૈસૂર : સે=Uલ
ઈિ=.ટtયૂટ ઓફ ઈિ=ડયન લoવેજ, I=યુ. 2007.- xii,
395 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 81-7342-165-X

398-લોકકથા તથા લોકમા=યતા
398.2-લોકસાિહ0ય

સેમી.

કાબાં. : :. 250.

:. 75.00


T:5,5



Y:351.4436

સમાિજક િવ ાન

27

મશઃ

398.204-િવિવધ ભાષા

398.2095475-ગુજરાત-

398.2049147-ગુજરાતી

રાઠોર વારતા / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ભાષા Bરચસ એ=ડ પિPલકેશનભાષા, 2011.- xxiv, 508

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ, 1897-1947

લોકસાિહ0ય અને ચારણી સાિહ0ય : Nયાbયાનો અને લેખો.-

પૃ. ; 22 સેમી.

પુન : મુSણ

ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- x,

ગૌણ િવષય 891.471009 - ગુજરાતી કિવતાનો

534 પૃ. ; 22 સેમી.

ઈિતહાસ અને િવવેચન.

ગૌણ િવષય 891.4709 - ગુજરાતી સાિહ0યનો ઈિતહાસ

ISBN 978-81-7373-109-8 :

અને િવવેચન.

:. 400.00


Y74436:351

કાબાં. : :. 275.00


Y73(P156):351

રોહBડયા, રતુદાન

રોમ સીતાની વારતા / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ભાષા Bરચસ એ=ડ પિPલકેશન, 2011.xxviii, 664 પૃ. ; 22 સેમી.

ગુજરાતના ચારણ સાિહ0યનો ઈિતહાસ.- ગાંધીનગર :

ISBN 978-81-7373-110-4 :

ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2012.- xvi, 416 પૃ. ; 22

:. 500.00


Y74436:351

સેમી.
ISBN 978-81-925004-0-9

398.21-લોકકથા

કાબાં. : :. 200.00


Y73(P156):351

398.20954-ભારત
398.2095475-ગુજરાત

ગુજરાંનો અરેલો / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- વડોદરા :

યાિક, હસુ
ધમ અને િવિધસંલoન ગુજરાતની અને રાજ.થાનની
કથાઓ એક તુલના0મક અયાસ.- રાજકોટ : @ી ઝવેરચંદ
મેઘાણી લોકસાિહ0ય કે=S, 2013.- xii, 316 પૃ. ; 22
સેમી.

ભારતીય ભાષા સં.થાન, 2011.- xxvi, 406 પૃ.

કાબાં : :. 170.00

ગૌણ િવષય 891.471 ગુજરાતી કિવતા.
ISBN 978-81-7373-108-1 :

398.210954-ભારત



Y744:353

:. 350.00


Y74436:351

398.21095475-ગુજરાત
ગઢવી, િશવદાન

ગુજરાતી આBદવાસી લોકસાિહ0ય / હસુ યાિક &વારા સંપાBદત.-

ધરાનાં મેઘધનુmય.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2013.- viii,

ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- x, 621

240 પૃ. ; 18 સેમી.

પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-82063-86-5

:. 320.00

કાબાં. : :. 170.00


Y74436:353



Y74436:351

પટેલ, ભગવાનદાસ, 1934-

ઢોલા મા:તી ભીલ વારતા.- ખેડklા : ભગવાનદાસ પટેલ,

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ, 1829-1891
મિહપતરામ Cંથાવલી ખંડ - 2: નવલકથા અને લોકસાિહ0ય

જુલાઈ 2001.- 65 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 891.473 ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.

જુઓ 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.

:. 40.00

પરમાર, જયમ8લ



Y74436:351

લોકિવcા િવમશ: જયમ8લ પરમારનાં ચૂંટેલાં લેખો / ભરત

માધડ, રાઘવ?, 1961લોકવાણી.- ગાધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.-

કિવ 'ઉ_મલ' &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- xii, 228 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-12-7

v, 94 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 125.00


Y74436:351

યાિક, હસુ



Y74436:353

માધડ, રાધવ?, 1961લોકવાતાની ઈહાણ.- રાજકોટ : @ી ઝવેરચંદ મેઘાણી
લોકસાિહ0ય કે=S, 2014.- xvi, 151 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-26-4 : :. 80.00

લોકસાિહ0ય નૂતન Bદશાઓ.- રાજકોટ : અબાલાલ
રોહBડયા, 2014.- xvi, 392 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-40-0

:. 85.00

કાબાં. : :. 210.00


Y74436:351



Y74436:353

ભાષા
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398.21095475-ગુજરાત-

મશઃ

398.6-ઉખાણાં

ઉખાણાં વરતો / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-924356-6-4 : :. 25.00

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ, 1897-1947

લોકકથા સંચય / જયંત મેઘાણી &વારા સંકિલત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.- viii, 475 પૃ. ; 22



P156,6:4

સેમી.
ISBN 978-93-83317-23-3

કાબાં. : :. 240.00


Y74436:353

398.9-કહેવત, લોકોિhત
398.991-ભારતીય ભાષા
398.99147-ગુજરાતી ભાષા

સોરઠી બહારવBટયા / જયંત મેઘાણી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.- viii,

ઠાકર, સુરેશ

?વન ઘડતરની કહેવત કથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર.

474 પૃ. ; 22 સેમી.

શેઠ, ઓકટો. 2014.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-83317-32-5 કાબાં.



Y74436:353

ગૌણ િવષય 891.473 ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા.
ISBN 978-93-5122-305-4 :

:. 75.00


398.22-દંતકથા

P15,6:4

398.22095-એિશયા
398.220954-ભારત

મૂ8ય ઘડતરની કહેવત કથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

398.220954(1)-બીરબલ

ઓકટો. 2014.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

અકબર બીરબલની વાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 96 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-05-4 : :. 60.00

ગૌણ િવષય 891.473 ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા.
ISBN 978-93-5122-306-1 :



P156,6:4



400-ભાષા

Y744:353

410-ભાષાશા9"
412-Nયુ0પિMશા.H

398.220954(1)-િવqમ અને વેતાળ
િવqમ વેતાળની વાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ 2014, 2014.- 80 પૃ.: િચHો.;

બeી, બકુલ
માકuટ ફંડા kા=ડ િબઝનેશ ોડhટ.- અમદાવાદ : આર. આર.

18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-06-1 :

:. 60.00

શેઠ, ઓકટો. 2013.- 168 પૃ. ; 22 સેમી.



Y744:353

ISBN 978-93-5122-140-1 :

:. 150.00


P:4k

398.220954(1)-િવqમાBદ0ય

413-બહુ ભાષી શPદકોશ

સૂન, @ીકા=ત

બક, Bરચડ
સિચH અમરકોશ ગુજરાતી, િહ=દી, અંCે? સં.કૃત / હષદેવ
માધવ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : પાYવ પિPલકેશન,

બનો િવqમાBદ0ય બુિ&ધથી / @ીકા=ત સૂન
અને િવશાલ ભંડારી &વારા કૃત ; હેતલ સદરવા &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2013.-

Powerful

2009.- 242 પૃ. ; 22 સેમી.

160 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-95-8 :

:. 75.00

કાબાં. : :. 175.00

:. 135.00



P:4k



Y744:353

413.1-િવિશ ભાષાના શPદકોશ
413.1(1)-સંિeત

398.22095484-આંદેશ
398.22095484(1)-રામકૃmણ, તેનાલીરામ

પં5યા, મહે=S
એિkવેશન શPદનું ટુંકુ zપ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.-

ગોયેલ, િવYવાસ
ોPલેસ સો8વ કરો તેનાલી રામન બુિ&ધથી / હેતલ
સદરવા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

55 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 20.00

મે 2012.- 247 પૃ. ; 22 સેમી.



P

:. 150.00


Y74415:353

398.2209561-તૂકF
398.2209561-મુ8લા નસzીન
મુ8લા નસzીનની વાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 92 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-03-0 : :. 60.00


Y7591:353

420-અંેQ ભાષા
422-Nયુ0પિMશા.H
422.4912/4-અંCે?
બeી, બકુલ
ભાષા પિYચમની શPદો પૂવના.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, I=યુ. 2012.- 144 પૃ. ; 14 સેમી.
:. 75.00


P111

ભાષા

425-Nયાકરણ

◌ઃ

ચાવડા, અશોક

પટેલ, વસંત

સરળ .પધા0મક અંCે?.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
2014.- 240 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-30-0 :

:. 325.00


P111

પટેલ, આિશષ

29

અંCે?માં ઉપયોગી વાતચીત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2013.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-003-9 : :. 120.00


P111,9(P156)

અંCે?માં ઉપયોગી શPદ ભંડોળ.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, એિલ 2013.- 208 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-008-4 : :. 150.00

ગુજરાતી Uાંસલેશન એ=ડ
Cામર / ગુજરાતી અનુવાBદત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, 2013.- 180 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-9382-786-27-6 : :. 200.00
Essay writing for lelts



P111,9(P156)



P111

Iપિત, કમલેશ ડી.
voલશ Cામર / કમલેશ ડી. Iપિત અને ેશ ડી.
Iપિત &વારા કૃત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
Iન. 2014.- vi, 282 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82786-25-2 : :. 225.00

અંCે?માં ભાવક વાતચીત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2013.- 151 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-002-2 : :. 120.00


P111,9(P156)



P111

428-ભાષાના યોગો

અંCે?માં િવિશ વાતચીત / એચ. ?. પાંડેય &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.148 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-005-3 :

428.2-રચના

:. 120.00


428.24-જે ની માતૃભાષા અંCે? નથી તેવા િવcાથF માટે

P111,9(P156)

અંCે?માં સડસડાટ વાતચીત / એચ. ?. પા=ડે &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.-

પટેલ, વસંત

અંCે? વાતચીતમાં Expert બનો.- સુ. આ.-અમદાવાદ :
આ. આર. શેઠ, એિલ 2013.- 151 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-011-4 : :. 120.00

285 પૃ. ; 22 સેમી.



P111,9(P156)

ISBN 978-93-5122-018-3 :

:. 200


P111,9(P156)

અંCે? વાતચીતમાં Mastery મેળવો.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, એિલ 2013.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-017-6 : :. 120.00


P111,9(P156)

અંCે?માં સરળ વાતચીત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2013.- 207 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-006 : :. 150.00


P111,9(P156)

અંCે?થી personality ને develop કરો.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.- 207 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-009-1 : :. 150.00


P111,9(P156)

અંCે?માં સામા=ય વાતચીત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2013.- 151 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-000-8 : :. 120.00


P111,9(P156)

અંCે?માં Efective સંવાદ કલા.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, એિલ 2013.- 215 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-010-7 : :. 150.00


P111,9(P156)

અંCે?માં અસરકારક વાતચીત.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, એિલ 2013.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-001-5 : :. 120.00


P111,9(P156)

અંCે?માં આદશ વાતચીત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2013.- 148 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 120.00

490-અય ભાષા
491.2/4-ાકૃત ભાષા
491.2-સં9કૃત ભાષા
491.25-Nયાકરણ
કૌfડ ભtટ
વૈયાકરણ ભૂષમસાર / ગૌતમ પટેલ &વારા અનુવાBદત અને
ભગવતીસાદ પં5યા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xii, 315 પૃ. ; 22
સેમી.

કાબાં : :. 320.00


P111,9(P156)



O15,C:3x51
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491.478-જે ની માતૃભાષા ગુજરાતી નથી તેવા િવcાથFઓ

પતંજલી

માટે

- િવવેચન

491.4781-શPદ

શાહ, િનલાંજના એસ.

ઈ=Sેકર, િવનોદકુમાર
ભાંટુ ભાષા શPદ િચHાવલી / િવનોદકુમાર ઈ=Sેકર તથા
અ=ય ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા :
ભાષા Bરસસ અને પિPલકેશન સે=ટર, મે 2008.- xi, 180

આHેય : પાણીનીય ધાતુપાઠના અિસ&ધ મુધ=ય વૃિMકાત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- x, 94 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-05-9 :

:. 50.00


P15,C301x1,1

:. 100.00


સં.કૃત Nયાકરણશા.Hના Cંથોમાં મળતા ભિhત કાNયના યોગ /
ગૌતમ પટેલ અને નીલાંજના એસ. શાહ &વારા સંપાBદત.2? આ.-અમદાવાદ : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2003.-

P156,9

કુંકણા ભીલી સિચH શPદાવલી / ધીzભાઈ પટેલ તથા અ=ય
&વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા :
ભાષા Bરસચ એ=ડ પિPલકેશન સે=ટર, માચ 2008.- xii,
176 પૃ.: િચHો.; 28 સેમી.
:. 100.00

166 પૃ. ; xvi, 22 સેમી.

થમ આ. : જુ લાઈ 2006
ગૌણ િવષય 891.21009 સં.કૃત કિવતાનું િવવેચન.
કાબાં. : :. 70.00



P156,9



P15

491.4-આધુિનક ભારતીય ભાષા
491.47-ગુજરાતી ભાષા

માતૃભૂિમનું મિહમાગાન / ભSાયુ વછરાIની &વારા સંપાBદત.જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, ફેkુ. 2011.- 143 પૃ. ;

ગામીત, Bદલીપ
ગામીત ભાષા શPદાહા ને િચHહા ચોપડી / Bદલીપ ગામીત,
ભગવાનદાસ પટેલ અને સોનલ બeી &વારા કૃત : આઈ.
એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ભાષા Bરસચ એ=ડ
પિPલકેશન સે=ટર, મે 2008.- xii, 180 પૃ.: િચHો.; 28
સેમી.

22 સેમી.
ISBN 978-93-84010-09-6 :

પૃ. ; 28 સેમી.

:. 100.00

:. 150.00



P156,9



P156

ગુજરાતી િoલશ પીકટોBરયલ oલોસરી / ભગવાનદાસ પટેલ
અને સોનલ બeી &વારા સંકિલત.- વડોદરા : પૂવ કાશન,
સટે. 2008.- vi, 162 પૃ. ; 28 સેમી.
:. 125.00

મેવાડા, લાલ?
સબધ ? સુરમ.- માંડવી (કgછ) : િવવેકCામ કાશન, માચ
2012.- 190 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00



P156,9



P156

491.475-ગુજરાતી Nયાકરણ
િખ.સાકોશ / રાજે =S ખીમાણી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ગુજરાત િવcાપીઠ, માચ 2015.- xx, 289 પૃ. ; 15
સેમી.
ISBN 978-81-89854-73-7 :

ચામઠી ભાષા કે િચHે કી ચોપડી / ભરથ એમ. સલત તથા અ=ય
&વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા :
ભાષા Bરસચ એ=ડ પિPલકેશન સે=ટર, ફેkુ. 2009.- xii,
180 પૃ.: િચHો.; 28 સેમી.
:. 100.00


O156,9

:. 75.00


P156

ગૂજર, ચંપાબેન
શPદોની છાબડી.- અમદાવાદ : Bરલાયેબલ પિPલકેશન,
સટે. 2004.- 40 પૃ. ; 24 સેમી.

ચૌધરી સિચH શPદાવલી / િવqમ ચૌધરી તથા અ=ય ; આઈ.
એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ભાષા Bરસચ એ=ડ
પિPલકેશન સે=ટર, જૂ ન 2008.- xii, 176 પૃ.: િચHો.;
28 સેમી.



:. 100.00


P156

િHવેદી, િચમનલાલ
vપગળદશન / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

P156,9

નાયકીની સિચH સોપડી / આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.વડોદરા : ભાષા Bરસસ અને પિPલકેશન સે=ટર, 2009.- xi,
180 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00


P156



P156,9
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491.4781-શRદ- મશઃ

491.47K-

પંચાલ, વીરચંદ

491.47K5-

કgછી ભાષા
Nયાકરણ

ગરહાઈયા ભીલી સોપારી માંહે વાંતે / આઈ. એસ. kોકર
&વારા સંપાBદત.- મૈસૂર : ભાષા Bરસસ અને પિPલકેશન
સે=ટર, જુ લાઈ 2006.- xii, 147 પૃ. ; 28 સેમી.
:. 100.00

િHવેદી, તાપરાય ગોપાળ?, 1936કgછી ધાતુકોશ.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી,
2007.- 94 પૃ. ; 22 સેમી.



P156,9

:. 80.00


P156K

500-િવ ાન

પટેલ, ભગવાનદાસ

ડુંગરી ભીલી સિચH શPદાવલી ભારતીય ભાષા સં.થાન /
ભગવાનદાસ પટેલ, નવ? ડાભી અને વીરચંદ પંચાલ &વારા
કૃત. ; બી. }યામલ કુમારી અને એસ. એસ. યદુરાજન &વારા
સંપાBદત.- વડોદરા : ભાષા Bરસસ એ=ડ પિPલકેશન, 2005.xii, 152 પૃ. ; 28 સેમી.

ઈટોકર, ડી. એસ.

વૈાિનક રમતો / અવિનશ ભtટ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2014.- 80 પૃ. ; 22
સેમી.

:. 100.00


P156,9

ગૌણ િવષય 793.8 વૈાિનક રમતો.
ISBN 978-93-5122-207-1 :

:. 60.00


A

મદારી સિચH શPદાવલી / િવરમનાથ મદારી તથા અ=ય આઈ.
એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ભાષા Bરસચ એ=ડ
પિPલકેશન સે=ટર, જૂ ન 2008.- xii, 180 પૃ.: િચHો.;

માંડે, અzણ
િવાન ગમત / સુજલ િચખલકર &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2014.- 72 પૃ.: િચHો;

28 સેમી.

:. 100.00


P156,9

22 સેમી.
ISBN 978-98-5122-206-4 :

:. 60.00


મદારી, વીરમનાથ

A

મદારી સિચH શPદાવલી.- વડોદરા : ભાષા સંશોધન
કાશન કે=S, જૂ ન 2008.- xi, 180 પૃ. ; 28 સેમી.
:. 100.00


P156,9

વણઝારા, ખુ}બૂ
વણઝારી સિચH શPદાવલી / ખુ}બૂ વણઝારા તથા અ=ય
&વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા :
ભાષા Bરસસ અને પિPલકેશ સે=ટર, 2009.- xi, 180 પૃ.

િવાનના સરળ યોગો / સુજલ િચખલકર &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2014.104 પૃ.: િચHો; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-205-7 : :. 85.00


A

રાવળ, જે . જે .

; 28 સેમી.

:. 100.00


P156,9

િ&વતીય સહ.HાPદીનું િવાન.- અમદાવાદ : અશોક
કાશન મંBદર, 2013.- vi, 128 પૃ.: િચHો.; 29 સેમી.
ISBN 978-93-81478-80-6 : :. 250.00


A

507-િશeણ તથા સંશોધન સંબંિધત
507.8-અrયયન અને અrયાપનમાં શૈeિણક ઉપકરણોનો

વહોિણયા, સુરમલ

પંચમહાલી ભીલી િચHુની સોપડી / સુરમલ વહોિણયા,
શૈલેષ પટેલ તથા કાન? પટેલ &વારા કૃત ; આઈ. એસ.
kોકર &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ભાષા Bરસચ એ=ડ
પિPલકેશન સે=ટર, એિલ 2006.- xii, 148 પૃ.: િચHો.;

ઉપયોગ

અCવાલ, સુરેશ
વૈાિનક યોગો : ઘરગXથુ સાધનો &વારા / ધનંજય રાવળ
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, I=યુ.

28 સેમી.

:. 100.00


P156,9

2013.

ભાગ 1 : I=યુ. 2013.- 102 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 2 :I=યુ. 2013.- 100 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 3 : I=યુ. 2013.- 100 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-82786-01-6 (બ=ને ભાગનો) : :.
450.00 (બ=ને ભાગની).
:. 150.00

સલત, ભરથ એમ.

ચામઠી ભાષા કે િચHે કી સોપડી / ભરથ એમ. સલત તથા
અ=ય &વારા કૃત. આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.વડોદરા : ભાષા Bરસસ એ=ડ પિPલકેશન સે=ટર, 2009.xi, 180 પૃ. ; 28 સેમી.

:. 100.00


P156,9



A
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507.8-અSયયન અને અSયાપનમાં શૈPિણક ઉપકરણોનો

510-ગિણત-

ઉપયોગ- મશઃ

મશઃ

શાહ, વી. એમ.

મઝે દાર ગિણત: બાળકોના બૌિ&ધક િવકાસ માટે.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય.

સાયંસ ોજે hટ પાટ 1-2.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન.
ભાગ 1 : 2014.- iv, 107 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 2 : 2014.- iv, 151 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
hલાસ 8 થી 10 સુધીના િવcાથFઓ માટે
ISBN 978-81-9243-569-5 (બ=ને ભાગનો) : :.
280.00 (બ=ને ભાગની).

ભાગ 4 : નવે. 2013.-viii, 108 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-909-6 :

:. 100.00

ભાગ 5 : નવે. 2013.-x, 102 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-910-6 :

:. 100.00.


B



A

520-ખગોળશા9"
523-િવિશ આકાશ મંડલ અને અસાધારણ ઘટના
523.1-klાંડ

510-ગિણત

એિ=જિનયર, સુિનલ
ફન વીથ નંબર વ8ડ બે.ટ નંબર મેિજક.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- x, 124 પૃ. ; 22 સેમી.

મહેતા, કે. ટી.

ISBN 978-93-82786-08-5 : 125.00



B

klાંડદશન એક ઝલક.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.112 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 100.00


B9

વૈBદક ગિણત પBરચય.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
523.78-સૂય Cહણ

2014.- vii, 170 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82786-28-3 :

:. 165.00


B

વૈBદક સરળ ગિણત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,



B93:57

ઓકટો. 2013.- xvi, 272 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82786-10-8 :

529-કાળqમ -સાલવારી

:. 270.00


B

ચાવડા, અશોક

અંકગિણતની આંBટઘૂંટી / અશોક ચાવડા અને શૈલI િતવારી
&વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 128 પૃ. ;
24 સેમી.
ISBN 978-93-83976-57-7 :

સૂય અને સૂયCહણ / ધનંજય રાવળ &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ :
બુક શે8ફ, 2014.- 72 પૃ.: િચHો.; 28 સેમી.
ISBN 978-9382-6780-52 : :. 120.00

:. 160.00


B

529.3-પંચાંગ-તારીિખયું

529.32-ાચીન તથા અિ.તી પંચાંગ-તારીિખયું
529.3245-િહ=દુ પંચાંગ
પtટનાયક, દેવદM
િહ=દુ કેલે=ડરના રહ.યો / રેખા ઉદયન &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, I=યુ. 2014.- 176 પૃ.:
િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-93-5122-139-5 : :. 225.00


B9:17(Q2)

િHવેદી, પરેશ
ઝડપી ગિણત.- ભાવનગર : િસrધ િવનાયક પિPલકેશન,

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી શક સંવત 1932(ઈ.સ.
2010-2011).- =યુ Bદ8હી : ધ કંUોલર ઓફ પિPલકેશન,

[2013].- iv, 260 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-5137-240-0 :

:. 300.00

2010.- xviii, 192 પૃ. ; 28 સેમી.



B

:. 15.00


B9:17(Q2)

મેથ એ મેિજક / સુિનલ એિ=જિનયર &વારા સંકિલત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 134 પૃ. ; 22

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી) શક સંવત 1934 (ઈસ.
2012-2013).- =યુ Bદ8હી : ધ કંUોલર ઓફ પિPલકેશન,

સેમી.
ISBN 978-81-924356-7-1 :

જુલાઈ 2011.- 207 પૃ. ; 24 સેમી.

:. 125.00


:. 25.00

B

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી) શક સંવત 1934 (ઈસ.
2013-2014).- =યુ Bદ8હી : ધ કંUોલર ઓફ પિPલકેશન,

શાહ, ભરત એલ.

આંકડાની અIયબી.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
નવે. 2013.- viii, 72 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-933-6 :



B9:17:(Q2)

જુલાઈ 2011.- 206 પૃ. ; 24 સેમી.

:. 65.00

:. 25.00


B



B9:17:(Q2)

િવ ાન
529.3245-િહદુ પંચાંગ- મશઃ

33

551.4-ભૂ.તરશા.H તથા જળિવાન
551.46-જળમંડળ તથા સમુS િવાન
551.4615-ભારતીય સમુS
551.461525-મોઝાિબક ચેનલ
551.461525(1)-બોના=ઝા િહ=ગેસ

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી શક. સંવત 1933(ઈ.સ.
2011-2012).- =યુ Bદ8હી : ધ કંUોલર ઓફ પિPલકેશન,
2011.- xviii, 206 પૃ. ; 28 સેમી.

:. 25.00


B9:17(Q2)

રાિય પંચાગ(ગુજરાતી) શક સંવત 1936 કોતગ સંવત
(2014-2015).- =યુ Bદ8હી : ઈિ=ડયન મેUોલો?કલ
ડીપાટમે=ટ, 2014.- xviii, 200 પૃ.: િચHો.; 28 સેમી.
:. 225.00

ઝવેરી, પુરબી

vહગસ્ બો=ઝા.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.- 58 પૃ. ;
18 સેમી.

:. 20.00


U25

551.4637-સુનામી



B9:17:(Q2)

મહેતા, કે. ટી.

ભૂકંપ તથા 0સુનામી જુ ઓ 551.22 - ભૂકંપ.

શાહ, સોનલ

વેધિસ&ધ મુંબઈ સમાચાર 0યe પંચાંગ / સોનલ શાહ,
કેતન પોપટ અને રાજે ન મહેતા &વારા કૃત.- મુંબઈ : મુંબઈ

551.48-જળિવાન
551.489-પૂર તથા તેની આગાહી

સમાચાર, [2014].- 416 પૃ. ; 19X26 સેમી.

મહેતા, કે. ટી.

કમત આપેલી નથી.

વાવાઝોડાં અને પૂર જુઓ 551.552 - વાવાઝોડાં.



B9:17(Q2)

530-ભૌિતકશા9"
539-આધુિનક ભૌિતકશા.H
539.7-અ અને પરમા -ભૌિતકશા.H

551.5-હવામાન િવાન
551.55-વાતાવરણ તથા હવામાન સંબંિધત િવeેપ
551.552-વાવાઝોડુ
મહેતા, કે. ટી.

વાવાઝોડાં અને પૂર.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.80 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.

દેસાઈ, .વાિત
મોતનાં વાવેતર / કાિ=ત શાહ &વારા અનુવાBદત તથા
સંપાBદત.- વડોદરા : ય કાશન, એિલ 2014.- x,
142 પૃ.: [4] છાયાિચHો.
Nuclear Energy નો અનુવાBદત.
:. 80.00

ગૌણિવષય 551.489 - પૂર.

:. 70.00


H423

551.6-અબોહવા તથા વાતાવરણ



C9B2

મહેતા, કે. ટી.

હવામાન.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 64 પૃ. ;

550-ભૂ-િવ ાન
551-ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H
551.2-nવાળામુખી, ધરતીકંપ ગરમ પાણીના ઝરા તથા ગેસ
551.21-nવાલામુખી

22 સેમી.

:. 40.00


U287

553-આ_થક ભૂ.તશા.H
553.7-પાણી તથા જળ સંCહ

મહેતા, કે. ટી.

nવાલામુખી.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 48 પૃ.
: િચHો.; 22 સેમી.
:. 40.00

ગોિહલ, દીપ
વોટર મેનેજમે=ટ.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2014.

H411

200 પૃ. ; 24 સેમી.
ગૌણ િવષય 363.61 જળ િવતરણ.

551.22-ધરતીકંપ

ISBN 978-93-82786-29-0

કાબાં. : :. 300.00


H422

મહેતા, કે. ટી.

ભૂકંપ તથા 0સુનામી.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.-

મહેતા, કે. ટી.

64 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 551.4637 સુનામી.

:. 60.00


H4132

જળ િવાન.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 88 પૃ.
: િચHો.; 22 સેમી.
:. 80.00


H4422
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590-#ાણી ( #ાણીશા9")
598-પeી

613.7-શારીMરક તંદુર9તી- મશઃ
શાહ, નેહા ગોBડયાવાલા
Bફટનેસની 101 ટીસ / રેખા ઉદયન &વારા અનુવાBદત.-

રાઓલ, લાલvસહ
પંખીઓની ભાઈબંધી.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન
મંBદર, સટે. 2013.- viii, 144 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-474-8 : :. 300.00

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2012.- 115 પૃ.:

િચHો; 14 સેમી.
Wellness Wee, Yes ! નો અનુવાદ.



K96

ISBN 978-93-81336-98-4 :

:. 125.00


L:57

598.3/4-પાણીમાં રહેનારાં પeી
613.7046-યોગ

બક, Bરચડ
સાગરપંખી: જોનાથન િલvવo.ટન સીગલ / સોનલ પરીખ
&વારા અનુવાBદત ; રસેલ મનસુખ &વારા િચHાંકન.-

ભાણદેવ

ણાયામ / સુરેશ દલાલ &વારા રજૂ આત.- મુંબઈ : પBરચય
U.ટ, 2014.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2012.- 105 પૃ. ;
18 સેમી.
ISBN 978-93-81336-62-5 :



:. 95.00

L:572(R635)



K96

600-#ૌ8ોિગકી (ટેકનોલોQ)

58 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 20.00

610-િચMક.સા તથા આરો=યશા9"
613-Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા



L:572

યોગાસન / વાડીલાલ ડગલી અને યશવંત દોશી &વારા
સંપાBદત.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2013.- ii , 58 પૃ. ;

વૈc, બાપાલાલ ?.
Bદનચયા.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, માચ

18 સેમી.

2013.- x, 236 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-317-8 :

યોગનુ યથાથ .વ:પ.- મુંબઈ : મુંબઈપBરચય U.ટ, 2014.-

:. 15.00

:. 120.00



L:572



L:57

િશeણ અને યોગ.- અમદાવાદ : ગુજર કાશન, 2014.-

613.2-આહારશા.H
613.25-વજન ઘટાડવાના કાયqમ

viii, 64 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-5175-000-0 :

પૂરી, કાલી



L:572(R635)

માH વાતો કરવાથી વજન નિહ ઉતરે / વષા પાઠક &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.-

613.79-િવ@ામ, આરામ, િનSા
613.794-િનSા

176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-70-5 :

:. 175.00


L:57

613.7-શારીBરક તંદુર.તી
Bદવેકર, ઋૃજુતા
Bફટનેશ ગીતા / િચરંતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.- 368 પૃ. ; 22 સેમી.
'Women and the eight loss tamasha' નો
અનુવાદ.
ISBN 978-93-82503-69-9 :

:. 60.00

:. 250.00


L:57

નાગસuકર, સુરેશ કે., 1951શરીર સંતુલન િચBક0સા / રજનીકા=ત કટાBરયા &વારા
અનુવાBદત.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2014.- 112 પૃ.:
િચHો.; 22 સેમી.
:. 100.00


L:578

615-ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H
615.3-સBSય ઔષધી
615.323/327-ચોhકસ છોડમાંથી બનાવેલી ઔષધી
615.32433-અિલએસીએસ
615.32433(1)-લસણ

ભા.કર, રાજ
િબમારીને બાયબાય.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32

લસણ બાદશાહ / ઈYવરલાલ રામચંS શા.Hી &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ 2014.- iv,

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-21-2 :

108 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 40.00

ISBN 978-81-7229-164-8 :



L:57

:. 50.00


LM(L621)
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615.5-ઉપચારશા.H
615.53-રોગિનવારક પ&ધિત

615.83-ફોટોથેરાપી તથા તે સંબંિધત અ=ય િચBક0સા
615.8312-રંગ િચBક0સા

615.532-હોિમયોપેથી

પનારા, બળદેવસાદ
રંગ િચBક0સા િવાન.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.-

િવઠલાણી, બી. એમ.

બાળદદZ અને હોિમયોપથી.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2013.-

88 પૃ. ; 22 સેમી.

58 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 75.00

:. 15.00



L:4:6



L9C,LL:4:6

615.88-નીમહકીમ તથા ઐિતહાિસક ઘરેલુ ઉપચાર

615.532(1)-બાયોકેિમકલ

વૈc, બાપાલાલ ?.
ઘરગXથુ વૈદક.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,
એિલ 2014.- xxvi, 470 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-163-1 : :. 30.00

સાવલા, માવ?
સરળ બયોકેમીક િચBક0સા.- =યુ Bદ8હી : બી. જૈ ન
પિPલકેશન, 2001.- 55 પૃ. ; 15 સેમી.
:. 15.00





L:4:6

LL:4:6

615.535-િનસગZપચાર

616-રોગ

616.3-પાચન તંHની બીમારી

આય, ?તે=S
ાકૃિતક ?વનશૈલી અને રોગ િનવારણ.- અમદાવાદ :
નવ?વન કાશન મંBદર, એલ 2015.- 163 પૃ. ; 18

616.39-પોષણ તથા મેટાબોિલક રોગ
616.39042-આનુવંિશક કે વારસાગત રોગ

સેમી.
ISBN 978-81-7229-065-8 :

:. 75.00


LM:4:6

દુલભ વન.પિત ક8પ તંH / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી અને
ધુમીન નારાયણ બાબા યોગી રાજ.થાની &વારા સંકિલત
જુ ઓ 133.4 ડેમોનોલો? અસુરિવcા તથા Iદુ.

શીoલોત, Bકરણ એન.
આનુવાંિશક બીમારીઓ અને જ=મIત ખાંડખાપણ.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2015.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 20.00


L:4(G:61)

616.462-મધુમેહ

615.535(1)-માટી િચBક0સા

છાજે ર, િબમલ

નાગસuકર, સુરેશ કે., 1951માટીિચBક0સા / રજનીકા=ત કટાBરયા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 56 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 45.00

ડાયાિબટીસ માટે 201 Bટસ: ડાયાિબટીસના રોગીઓ માટે
મૂ8યવાન માગદશન.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ
2011.- xxii, 130 પૃ. ; 22 સેમી.



ISBN 978-93-80868-91-2 :

:. 100.00

LM

615.535(1)-િશવાબૂ િચBક0સા



L293:46

616.8-ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક રોગ
616.8527-Bડેિસવ =યૂરોિસસ

ભૂરાણી, જગદીશ

મૂH િચBક0સાના કુદરતી ફાયદા અને બીI લેખો / હરેશ
ધોળકીયા &વારા અનુવાBદત જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.વડોદરા : િશવાબૂ િચBક0સા સંશાધન, માચ 2014.- 89

મહેતા, રાકેશ

Bડેશન : ડરની આગળ ?ત છે .- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, જુલાઈ.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.

પૃ. ; 22 સેમી.

:. 40.00

ISBN 978-93-5122-053-4 :



615.8-િવિશ ઉપચાર પ&ધિત
615.82-શારીBરક ઉપચાર પ&ધિત
615.8222-એકયુેશર

L:4:691

616.89-માનિસક રોગ

616.898-િ.કઝોેિનયા- િચMમ
ગડા, મિણલાલ

િચMમ(skijhopreniya) / મિણલાલ ગડા અને Bદતી
ગડા &વારા કૃત : સુરેશ દલાલ &વારા માગદશન.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2014.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

સકસેના, એ. કે.

એhયુેશર અને .વ.થ ?વન / યશ રાય &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2012.- 163 પૃ. ;
22 સેમી.
ISBN 978-93-81336-67-0 :

:. 100.00


LM:4:6

:. 125.00


L:69



L:691

#ૌ8ોિગકી (ટેકનોલોQ)

36

617-શારીBરક શ.HBqયા(સજ રી)
617.4-પિrધસરની સજ રી
617.46-યુરોજે િનટલ િસ.ટમ
617.461-Bકડની એ¡ીનલ Cંિથ, ઉરેટેસ

621.38-યાંિHક તથા સંચાર ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ
િનયરગ)
621.382-સંચાર ઈજનેરી

621.3827-ઓિટકલ સંચાર(કોયુિનકેશન)

617.461059-ડાયાિલિસસ

મહેતા, કે. ટી.

મહેતા, nયોતી=S
Bકડની ડાયાિલસીસ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2013.- 58

ઓિટકલ ફાઈબર અને કોયુિનકેશન.- સુરત : હBરહર
પુ.તકાલય, 2015.- 48 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 40.00

પૃ. ; 18 સેમી.

:. 15.00



D65



L51:4:6

617.7-નેHશા.H
પટેલ, ગોvવદભાઈ
આંખ સાચવવાની કળા.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન
મંBદર, એિલ 2014.- 196 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-229-4 : :. 80.00

621.3845(1)-મોબાઈલ
મહેતા, કે. ટી.

મોબાઈલ ફોનની ટેકનોલો?.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય,
2015.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.



L185:4:6

:. 130.00


618-.Hીરોગ અને સૂિતશા.H
618.1-.Hીરોગશા.H
618.17-.Hી અવયવ અને તે સંબંિધત રોગ
618.175-રજોિનવૃિM (મેનોપોઝ)

D66,48

629-ૌcોિગકની અ=ય શાખાઓ
629.8-.વયંમ સંચાિલત (ઓટોમેટીક) ૌcોિગકી
629.892-.વયંમ સંચાિલત યંHો

શાહ, કલા અશોક

મહેતા, કે. ટી.

દંપતીપોઝ મુંઝાવું શાને ? જુ ઓ 155.3 Iતીય મનોિવાન.

રોબોtસની દુનીયા.- સુરત : હBરહર કાશન, 2015.- 64
પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 60.00

618.3-.Hીરોગ અને સગભાશય સમ.યા
kોકર, ગૌરી
ગભસં.કાર / સુજલ િચખલકર &વારા અનુવાBદત.-



D65,8(1)

630-કૃિષિવ ાન

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.- 159 પૃ. ;
22 સેમી.

મૂળ મરાઠીમાં કાિશત થયેલું છે .
ISBN 978-93-5122-137-1 :

621.384-રેBડયો અને રડાર એિ=જિનયરગ
621.3845-રેBડયો ટેિલફોન

:. 125.00


L9F:31

620-ઈજનેરીશા9"(એિજિનયYરગ)
620.5-નાનો ટેકનોલો?

ભaગરાBડયા, િહર?
કેરડે ¢tયા ¢લ / િહર? ભaગરાBડયા અને ગોદાવરી
ભaગરાBડયા &વારા કૃત જુ ઓ 891.473 - ગુજરાતી
નવલકથા નવિલકા.

630.954-ભારત
630.95475-ગુજરાત

મહેતા, કે. ટી.
રબારી, સાગર

નેનો ટેકનોલો?.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.- 48
પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 40.00

ગુજરાતીમાં ખેતી અને ખેડૂત : ટકી રહેવાની મથામણ.-

વડોદરા : ય કાશન, 2014.- 232 પૃ.: િચHો.; 22


D:(F)

621-NયવહાBરક ભૌિતકશા.H
621.3-િવcુત તથા િવcુતકીય ૌcોિગકી
621.366-લેસર ટેકનોલો?

સેમી.

:. 100.00


J.44

635-બાગાયત ખેતી

Bકચન ગાડન: ઘરઆંગણે ઉગાડો લીલોતરી / હસમુખ ગnજર
&વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, માચ
2013.- 46 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-93-82786-07-8 : :. 100.00

મહેતા, કે. ટી.

qાંિતકારી લેસર ટેકનોલો?.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય,
2015.- 64 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 60.00


D66
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#ૌ8ોિગકી (ટેકનોલોQ)
640-ગૃહિવ ાન અને કુટુંબ -યવ9થા

37

649-બાળ ઉછે ર અને ગૃહ સંભાળ તેમજ અશhત અને
િબમારની સંભાળ

641-ખોરાક અને પીણા
641.3-ખોરાક

649.1-બાળ ઉછે ર

641.37-ડેરી તથા તે સંબંિધત ઉ0પાદન

શમા, રાજે શ
તમારાં સંતાનોને સેિલkેBટ કઈ રીતે બનાવશો ?.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, I=યુ. 2012.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-39-7 : :. 125.00

641.374-ચોકલેટ

ઠhકર, રાજે શ
ચોકલેટની વાનગીઓ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2014.-



L9C0bM3

104 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 85.00


M31

641.5-પાકશા.H
પરમાર, જે નીશ

શાહ, ઊ_મલા
બાળકોને ઉછે રતાં શીખીએ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, નવે. 2013.- x, 214 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8480-948-0 : :. 150.00


L9C0bM3

ટે.ટમાં બે.ટ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.
2014.- 121 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી,.
ISBN 978-93-5122-318-4 :

650-સંચાલન અને સહાયક સેવા

:. 275.00

શાહ, ગુણવંત, 1937-



M31

641.5954-ભારત

ગુણવંત શાહ અને મનીષા મનીષ &વારા કૃત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ 2012.- xiv, 242 પૃ.

The Boss /

; 22 સેમી.

641.5954552-પંIબ

શીષક અંCે?માં આપેલું છે .

ઠhકર, રાજે શ

ISBN 978-93-81315-89-7 :

પંIબી વાનગીઓ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2014.-

:. 250.00


X:8

120 પૃ. ; 22 સેમી.

650.1-Nયાપારમાં Nયિhતગત સફળતા

:. 100.00


M31.4443

641.595475-ગુજરાત

મા.ટર .Uોક / હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2014.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 99.00

ગુજરાતી વાનગીઓ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.-



X:8

144 સેમી. ; 18 સેમી.

650.11-સમય Nયવ.થાપન

:. 75.00


M31.4436

ભાBટયા, સુરેશચંS
સફળતા / કા}યપી મહા &વારા
અનુવાBદત ; હષદ પં5યા 'શPદીત' &વારા સંપાBદત.-

Time management:

ઠhકર, સાધના
લેટે.ટ ઝટપટ ખાના.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2014.-

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2012.- 143 પૃ. ; 22
સેમી.

110 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 85.00

ISBN 978-93-81336-01-4 :

:. 100.00


X8



M31.4436

લેટે.ટ પરાઠા વાનગીઓ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2014.112 પૃ. ; 22 સેમી.

657-િહસાબ

657.83-સેવા તથા Nયવસાિયક વૃિM
657.8333-નાણાં

:. 85.00


657.8333045-િહસાબી ચકાસણી

M31.4436

પટેલ, આિશષ

શાહ, Bકરણ

The speaking bank: real exam quassion

અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, 2014.- 272 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-82786-32-9 : :. 250.00

સુમનની kેડની વાનગીઓ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર,

with Gujarati tanslation.-

2014.- 80 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 50.00


M31.4436



X62(S:72)

લિલત કળા

38

658-સંચાલન

780-સંગીત

Pલે=ચડ, કેન
વન િમિનટ મેનેજર / કેન Pલે=£ડ અને .પેનસર જોjનસન
&વારા કૃત ; કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, I=યુ. 2013.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-22-4 : :. 99.00

781-સંગીતના સામા=ય િસ&ધાંત અને .વ:પ
781.5-સંગીતના કાર
781.587-લoન ગીત



X:8

660-રાસાયિણક ૌcોિગકી
662-િવ.ફોટક, ધણ ૌcોિગકી
662.6- ધણ

રાઠવા સમાજનાં લoનગીતો ભાગ 1-3 / નીતા રાઠવા, નારણ
રાઠવા અને વીકેશ રાઠવા &વારા સંકલન.- વડોદરા : ભાષા
સંશોધન કાશન કે=S.
ભાગ 1 : [2013- ?].- 68 પૃ.; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.
ભાગ 2 : [2013- ?].- 100 પૃ.; 22 સેમી.

662.62-ડામર, કોલસો

કમત આપેલી નથી.

મહેતા, કે. ટી.

ભાગ 3 : [2013- ?].- 136 પૃ.; 22 સેમી.

ખનીજ કોલસો અને ખનીજ તેલ.- સુરત : હBરહર
પુ.તકાલય, 2015.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


NR4436

ગૌણ િવષય 665.4 ખનીજ તેલ તથા કોલસો.

782-કંyય સંગીત

:. 90.00


F551

782.42-ગીત

665-ઔcોિગક તેલ પૌcોિગકી, ચરબી, મીણ તથા ગેસ

782.42162-લોકગીત

665.4-ખિનજ તેલ અને મીણ

ઠાકર, સુરેશ

લાગણી બોલે એ લોકગીત / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

મહેતા, કે. ટી.
ખનીજ કોલસો અને ખનીજ તેલ જુઓ 662.62 કોલસો.

668-અ=ય જૈ િવક ઉ0પાદન
668.4-લાિ.ટક



NR4436,B

મહેતા, કે. ટી.

પૂવાર, પુંડિલક સી.

લાિ.ટક ટેકનોલો?.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય, 2015.72 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 70.00


ડાંગી લોકગીતો : એક .વાrયાય.- આણંદ : આશીષ
પિPલકેશન, 2006.- 240 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00

F52



NR4436

700-લિલત કળા
ભીલ ભજન વારતા: હિપયાદે હોખલી / ભગવાનદાસ પટેલ

730-િશOપકળા

&વારા સંપાBદત.- ખેડklા : લેખક, મે 2002.- 114 પૃ. ;

730.954-ભારત

22 સેમી.

730.95475-ગુજરાત
ગૌણ િવષય 294.543 - ભજન.

730.95475(1)-સૌરા

:. 70.00

દવે, રાજે =S
સૌરાનાં .થાપ0ય .મારકો.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.-



NR4436

782.421620954-ભારત

ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 20.00

782.42162095475-ગુજરાત



ND4436

તડવી, રેવાબહેન

736-કોતરણી કળા

ઝમ ઝાંઝBરયું રે.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

736.9-અ=ય કળા સામCી

1999.- viii, 46 પૃ. ; 22 સેમી.

736.98-કાગળ કાપવા તથા ગડી

:. 80.00

736.982-ઓBરગાિમ



NR4436

શાહ, નરેન

ઓBરગામી / દવે બી. એમ. &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ગૂજર કાશન, ઓકટો. 2013.- vii, 100 પૃ.: િચHો; 24

રાઠોડ, મનહરભાઈ

રાઠવા સમાજના ગીતો.- વડોદરા : ભાષા સંશોધન કાશન
કે=S, [2009-?].- viii, 56 પૃ. ; 22 સેમી.
કમત આપેલી નથી.

સેમી.
ISBN 978-81-8461-884-6 :

:. 125.00


NQ:9



NR4436

લિલત કળા

782.42162095475-ગુજરાત-

793.31954-ભરતનાtયમ

મશઃ

શા.Hી, પી. યુ
નાtયશા.Hમાં નૃ0ય અને સંગીત િનzપણ.- અમદાવાદ :
સર.વતી પુ.તર ભંડાર, 2012.- viii, 229 પૃ.: િચHો.;

લોકગીત સંચય: ચૂંદડી, હાલરડાં, ઋતુગીતો સોરઠી ગીતકથાઓ

સોરBઠયા દુહા / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત
: જયંત મેઘાણી &વારા સંકિલત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- viiil , 584 પૃ. ; 22 સેની.

22 સેમી.
ISBN 978-81-922985-5-9

ગૌણ િવષય 891.471 - ગુજરાતી કિવતા.
ISBN 978-93-83317-24-0 :

39

કાબાં. : :. 450.00


:. 300.00

O15:gx1,1



NR4436

793.3195475-ગુજરાત

દિeણગુજરાતમાં આBદવાસી નૃ0યો / િવqમ ચૌધરી તથા અ=ય
&વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ભાષા સંશોધન કાશન કે=S,

790-મનોરંજના.મક તથા અિભનયા.મક કળા
790.1-મનોરંજના0મક વૃિM
790.19-િવિશ વગના લોકો માટેની વૃિM તથા કાયqમ

[2013- ?].- 112 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

790.1922-બાળકો માટે



NS4436

અવનવી રમતો / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-924356-6-4 : :. 25.00

793.73-કોયડા



MY

અવનવું અટપટુ / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-924356-6-4 : :. 30.00

Bદવાસળીની રમતો / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 32 પૃ.. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-924356-6-4 : :. 25.00


MY43

793.74-ગાિણિતક રમત



MY

792-નાtય દશન
792.(1)-ગુજરાતી લોક નાટક(ભવાઈ)

ગિણત ગમત / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-8192-4355-2-7 : :. 30.00


MY43

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ, 1829-1891
ભવાઈ સંCહ / Bદનકર ભોજક &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.

દોશી, વસંતભાઈ

અંકોની કમાલ.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર, ઓગ.

472- ગુજરાતી નાટક.

2003.- iv, 60 પૃ. ; 18 સેમી.

793-ભવનાંતગત રમત અને મનોરંજન
793.01-અિભનય BફલસૂBફ તથા િસ&ધાંત

ISBN 978-93-81061-65-7 :

:. 50.00


MY4

નંદીકેશવ

अभिनयदर्पणम / અમૃત ઉપાrયાય &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : સર.વતી પુ.તક ભંડાર, 2010.- 174 પૃ.:
િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-922985-2-8 કાબાં. : :. 350.00

ભમોરે, એન. પી.

અજબ ગિણત અને ગજબ તરકીબ.- સુરત : @ી હBરહર
પુ.તકાલય, 2007.- 160 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 50.00


MY4



NS44x1,1

793.8-Iદુ તથા તે સંબંિધત વૃિM
793.8(1)-વૈાિનક રમત

793.3-નૃ0યકળા
793.31-લોકનૃ0ય અને રાીયનૃ0ય

ઈટોકર, ડી. એસ.

793.31954-ભારત

વૈાિનક રમતો / અવિનશ ભtટ &વારા અનુવાBદત જુ ઓ
500 - િવાન.

793.31954-કથક

મહેતા, .વાિત અજય
કથક નૃ0ય ભાગ - 1.- Iમનગર : લેખક, [2003- ?].-

ISBN 978-93-5122-207-1

178 પૃ. ; 22 સેમી.

793.85-પMાની યુિhતઓ

:. 180.00


NS44

કથક નૃ0ય ભાગ - 2.- Iમનગર : લેખક, સટે. 2014.- x,

વ8ડ બે.ટ કડ BUhસ / સુિનલ ઈિ=જિનયર &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2013.- 206 પૃ. ; 22
સેમી.

206 પૃ. ; 24 સેમી.

:. 240.00


NS44

પુનમુSણ.
:. 175.00


MY31

સાિહ.ય

40

796-એથલેિ=ટ અને મેદાની રમત

808.8-સંકીણ સાિહ0ય સંCહ

શુhલ, ભા.કર એ.
િવિવધ રમતો.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર, 2013.-

808.83-ચૂંટેલી નવિલકા/નવલકથા

અમે / અશોકપુરી ગો.વામી &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2015.- 160 પૃ. ; 22

iv, 136 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-81061-76-3 :

સેમી.

:. 200.00


ISBN 978-93-5122-333-7 :

:. 125.00

MY

796.3-દડાની રમતો



O,3x

ખંBડત સુવણપાHો / િચ=મય Iની &વારા સંપાBદત તથા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2011.- vii,

796.334-¢ટબોલ
િHવેદી, દીપ
વ8ડ કપ ¢ટબોલ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 272
પૃ.: િચHો.; 25 સેમી.
ISBN 978-93-83976-63-8 : :. 300.00

169 પૃ. ; 22 સેમી.

16 ટૂંકી વાતાઓ.
ISBN 978-93-80125-16-9 :

:. 120.00


O,3x



MY2121

800-સાિહ.ય

તપણ - 2 / આશા વીરે=S &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.વડોદરા : ય કાશન, ઓકટો. 2014.- 128 પૃ.: િચHો.;
22 સેમી.

40 ટૂંકી વાતાઓ.
:. 60.00

801-દશન અને િસ&ધાંત
801.95-સાિહિ0યક િવવેચન



O,3x

કુ=તક
વqોકિM?િવત: કુ=તકનો કાNયિવચાર / નગીનદાસ પારેખ
&વારા અનુવાBદત.- ગાધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

દશ પાYચા0ય નવિલકાઓ / રેમ=ડ આર. પરમાર &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2013.- 160
પૃ. ; 22 સેમી.

2000.- xx, 257 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-80125-42-8 :

કાબાં. : :. 190.00

:. 120.00


O,3x



O15:gxE50,1

ભારતીય િવાનકથાઓ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત રવી=S
અંધાBરયા &વારા સંકિલત.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.-

ઠાકોર, અ?ત
અલંકાર િવમશ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2003.- viii, 250 પૃ. ; 22

ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 15.00


O,3x

સેમી.

:. 135.00


O:g

808-અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના સંCહ
808.(1)-કાNય

વીણેલાં ¢લ ગુgછ -6 / હBરYચંS &વારા સંકિલત.- વડોદરા : ય
કાશન, જુ લાઈ 2011.- 88 પૃ.; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતાઓ.
:. 40.00


O,3x

રાજશેખર

808.86-પH

- િવવેચન

નહેz, જવાહરલાલ
ઈ=દુને પHો.- અમદાવાદ : નવભારત કાશન મંBદર, 2014.-

કાNયમીમાંસા અને રાજશેખર / ભોગીલાલ સાંડેસરા &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 1994.-

xii, 132 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુSણ.

viii, 76 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 30.00

ISBN 978-81-7229-476-2 :



:. 100.00


O15:gxD91,1

O,4

સરદાર પટેલ / વી. શંકર &વારા સંપાBદત ; યશવંત દોશી,
નગીનદાસ સંઘવી અને Bદપક મહેતા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : નવ?વન U.ટ.

808.1-કિવતા અને િવવેચન

ઠાકોર, અ?ત
zયક ઔપયમૂલક અલંકારો / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, સટે. 2002.- xii,

ભાગ 1 : મે 2011.- xlviii, 683 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7229-424-7

304 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં : :. 200.00

ભાગ 2 : મે 2011.- xlviii, 639 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 90.00

ISBN 81-7229-425-5



O,1

કાબાં : :. 200.00.


O,4

સાિહ.ય

41

808.88-સંકીણ લેખન સંCહ

813.008-ચૂંટેલી અમેMરકન કિવતા સંહ- મશઃ

808.882-ટુચકાઓ, સુવાhયો, અવતરણો તેમજ રમૂજ

દો.તીની દુિનયા / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને
આરતી જૈ ન &વારા સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.-

ઈ0યાદીનો સંCહ
808.882(1)-સુવાકયો

72 પૃ. ; 22 સેમી.

કેસર: ?વનમાં નવા .વાદ ઉમેરે તેવા િવચારોની અનોખી

26 વાતાઓ.

સરવાણી / કાિ=ત પટેલ &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ :

Chicken soup for the soul : Indian college

અzણોદય કાશન, 2010.- viii, 52 પૃ. ; 22 સેમી.

students નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-178-4 :

52 િવિવધ લેખકોના લેખોનુ સંકલન.

:. 60.00


O111,3x

:. 50.00


Ox

ગાંધી વચન અમૃત / અંબુ એચ. પટેલ &વારા સંપાBદત ;

ેમનો આસવ / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2011.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ શીષક : 'Chicken soup for the womans

નારાયણ જોશી 'કારાયલ' &વારા કgછીમાંથી ગુજરાતીમાં

soul'.

અનુવાBદત.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2014.-

ISBN 978-93-81315-19-4 :

:. 50.00


54 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-33-2 :

O111,3x

:. 35.00


Ox

દોશી, ભાગવી

88 પૃ. ; 22 સેમી.

Bદકરી મારી દુિનયા.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, જૂ ન

29 વાતાઓ.

2012.- x, 38 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-81-923344-3-1 :

Chicken soup for the soul : Indian college

:. 15.00

students નો અનુવાદ.



O,8x

વસાવડા, ઉવFશ

ISBN 978-9351-2217-91 :

:. 60.00


O111,3x

યાદોની મહેBફલ / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને આરતી
જૈ ન &વારા સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા ગુજરાતીમાં
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.-

Bદકરો મારો દો.ત.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, જુ લાઈ
2013.- x, 38 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-81-923344-4-8 :

િમHતાની હૂ ંફ / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને આરતી
જૈ ન &વારા સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા ગુજરાતીમાં
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2013.-

:. 15.00

87 પૃ. ; 22 સેમી.



O,8x

809-સાિહ0યનો સામા=ય ઇિતહાસ અને િવવેચન

28 વાતાઓ.
Chicken soup for the soul : Indian college
students નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-180-7 :

ચહુ Bદશ / રિ}મકા=ત મહેતા &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ : આર.

:. 60.00


O111,3x

પી. મહેતા.- 119 પૃ. ; 22 સેમી.

અંCે?, િહ=દી અને ગુજરાતી ભાષામાં લેખો.
:. 80.00


O:g

વહાલનુ વાવેતર: લoનેને વાચા આપતા અથસભર સંગો / જે ક
કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને રeા ભરાBડયા &વારા
સંકિલત ; નીિતન ભtટ, &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
A 2nd helping of chicken soup for the

810-અમેMરકન સાિહ.ય

Indian soul નો અનુવાદ.

813-અમેBરકન નવિલકા/નવલકથા

ISBN 978-93-82503-15-6 :

813.008-ચૂંટેલી અમેBરકન કિવતા સંCહ

:. 60.00


O111,3x

આશાનાં અંકુર / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા

@&ધાનો Yવાસ / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને રeા
ભરાBડયા &વારા સંકિલત ; નીિતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.-

સંકિલત. ; સોનલ પરીખ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2011.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.- 86 પૃ. ; 22

મૂળ શીષક : 2nd Helping of chicken soup for

સેમી.
A 2nd helping of chicken soup for the

the soul.
ISBN 978-93-81315-24-8 :

Indian soulનો અનુવાદ.

:. 50.00

ISBN 978-93-82503-13-2 :



O111,3x

:. 60.00


O111,3x

સાિહ.ય
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813.008-ચૂંટેલી અમેMરકન કિવતા સંહ- મશઃ

823-અંCે? નવલકથા/નવિલકા

.નેહનું સદય / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત : સોનલ પરીખ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

ટો8સટોય, િલયો, 1828-1910
0યારે કરીશું શું ? / નરહBર &વારકાદાસ પરીખ અને પાંડુરંગ
િવyઠલ વળામે &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન
કાશન મંBદર, ઓકટો. 2014.- x, 334 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-415-1 : :. 120.00

આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2011.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-22-4 :

:. 50.00


O111,3x



O111,3M28

.પશની સુગંધ: લાગણીને વાચા આપતા અથસભર સંગો /
જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને રeા ભરાBડયા &વારા
સંકિલત ; નીિતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

ડેવીડ એ.થર, 1945મારા ડેડીનું Zoo /

આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2012.- 86 પૃ. ; 22 સેમી.
'A 2nd helping of chicken soup for the

િચHો.; 22 સેમી.

Indian soul' નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-82503-14-9 :

િચરંતના ભtટ &વારા અનુવાBદત.-

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2012.- 120 પૃ.:

'My father’s Zoo' નો અનુવાદ.

:. 60.00


O111,3x

ISBN 978-93-81336-20-5 :

:. 95.00


O111,3N45

હૂ ંફનો .પશ / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

િHપાઠી, અિમષ, 1974નાગવંશ / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.

આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2011.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ શીષક : Chicken soup for the womans soul.
ISBN 978-93-81315-20-0 : :. 50.00

આર. શેઠ, 2013.- 200 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-56-9 :





O111,3N74

O111,3x

હેતની હેલી / જે ક કેનBફ8ડ અને અ=ય &વારા સંકિલત ; હેતલ
સદરવા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

નાગવંશ િશવકથા 2 / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.- 200 પૃ. ;

ઓકટો. 2011.- 88 પૃ. ; 22 સે્મી.

22 સેમી.

મૂળ શીષક :'Chicken soup for the womans

ISBN 978-93-82503-56-9 :

O111,3N74

:. 50.00


O111,3x

હૈયાનો હરખ / જે ક કેનBફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંપાBદત ; સોનલ પરીખ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2011.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

મેલુહા / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, ફેkુ. 2012.- 231 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષક :- 'The Immortals of Meluha'.
ISBN 978-93-81315-76-7 : :. 175.00


O111,3N74

મૂળ શીષક : 2nd Helping of chicken soap for
the soul.
ISBN 978-93-81315-23-1 :

નીલકંઠ, આનંદ, 1973-

:. 50.00


O111,3x

820-અંCે? સાિહ0ય
821-અંCે? કિવતા



પુજો માBરયો
ગોડ ફાધર / સૌરવ શાહ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, મે 2013.- 360 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-99-6 :

સેમી.

:. 275.00


:. 25.00

O111,3



O111,1M83

િવદાય વેળાએ / Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ મશ:વાળા &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, મે

પોટર, એલીમોર હોગમેન, 1868-1920
રા?પાની રમત / ભાગવી દોશી &વારા અનુવાBદત.જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, 2012.- viii, 126 પૃ.
પોિલએનાનો અનુવાદ.

2014.- xvi, 92 પૃ. ; 20 સેમી.
ISBN 978-81-7229-099-3 :

અસૂર / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, માચ 2015.- 384 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 299.00
O111,3N73

ખલીલ ઝીkાન, 1883-1931
િવદાય વેળાએ / Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ મશzવાળા
&વારા અનુવાBદત ; મહે=S મેઘાણી &વારા સંપાBદત.જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, 2012.- 48 પૃ. ; 18
ISBN 978-93-84010-03-4 :

:. 195.00


soul'.
ISBN 978-93-81315-21-7 :

:. 195.00

:. 150.00

ISBN 978-93-84010-04-1 :



O111,1M83

:. 200.00


O111,3M68

સાિહ.ય
823-અંેQ નવલકથા/નવિલકા- મશઃ

823-અંેQ નવલકથા/નવિલકા- મશઃ
સુધા મૂ_ત, 1950-

પોટર, એલેોનોર એચ., 1868-1920
પોલીએના / નીિતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

નોખી માટીના ?વ / કા=તા વોરા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2014.- 208 પૃ. ; 22

આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.

સેમી.

Pollyanna નો ગુજરાતીમાં અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-141-8 :

43

:. 99.00

Samanyatale asamanya



O111,3M68

નો અનુવાBદત.
:. 150.00

ISBN 978-93-82503-90-3 :



O111,3N50

=કલ, િવhટર, ઈ., 1905-1997
મે=સ સચ ફોર િમvનગ / .વાિત મેઢ &વારા અનુવાBદત.-

પિવHતાના પાયા પર / @rધા િHવેદી &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2014.- 240 પૃ. ; 22

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.- 128 પૃ. ;

સેમી.

22 સેમી.

House of card નો અનુવાદ.

Men's Search for Meaning' નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-136-4 :

ISBN 978-93-5122-322-1 :

:. 125.00


:. 195.00


O111,3N50

O111,3N05

ભગત, ચેતન, 1974-

2 .ટેtસ મારા લoન?વનની કથા / િવજય દવે &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2012.-

મIનો વાતા ખIનો / @&ધા િHવેદી &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ 2013.- 160 પૃ. ; 22
સેમી.
બાળકો માટે.

:. 120.00

312 પૃ. ; 22 સેમી.



O111,3N50

2 States : The story of my Marriage' નો
અનુવાદ.
ISBN 978-93-81336-21-2 :

:. 150.00


O111,3N74

રેવો8યુશન 2020, ેમ, ાચાર, મહ0વકાંeા / વષા પાઠક
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ

માણસાઈની થાપણ / જે લમ હાદક &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.- 159 પૃ. ;
22 સેમી.
The day I stopped dirnking milk નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-82503-80-4 :



O111,3N50

2013.- 248 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ શીષક : Revolution 2020.
ISBN 978-93-82503-79-8 :

:. 150.00


O111,3N74

માણસાઈની થાપણ મારી તમારી wદય.પશF વાતો / જે લમ
હાદક &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ઓhટો. 2014.- 159 પૃ. ; 22 સેમી.
The day i stopped drink milkનો અનુવાદ.

માટuલ, યાન, 1963લાઈફ ઓફ પૈ / ?તે=S બી. શાહ &વારા અનુવાBદત.-

ISBN 978-93-82503-804 :

:. 125.00


O111,3N50

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2014.- 208 પૃ. ;

મારે તો ચાંદો જોઈએ / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.-

22 સેમી.

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2014.- x, 166 પૃ.

Life of pi નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-323-8 :

:. 125.00

:. 175.00

; 22 સેમી.



O111,3N63

42 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-5122-297-2 :

:. 135.00


સાંધી, અYવીન, 1969કૃmણયુગ / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, ફેkુ. 2004.- 232 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-198-2 : :. 195.00

O111,3N50

સંભારણાંની સફર / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2014.- 184 પૃ. ; 22



O111,3N69

સેમી.
How i taught my grand mother to read and
other stories નો અનુવાદ.

સુધા મૂ_ત, 1950તમે જ તમાz અજવાળું / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.-

ISBN 978-93-5122-012-1

કાબાં. : :. 150.00


O111,3N50

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2014.- viii, 120 પૃ. ;

સચને નિહ આંચ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, મે 2014.- 148 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-48-4 : :. 120.00

22 સેમી.
The old man and his godનો અનુવાદ.
ISBN 978-93-80051-88-8 :

:. 95.00


O111,3N50



O111,3N50

સાિહ.ય

44

823-અંેQ નવલકથા/નવિલકા- મશઃ

839-જમ2ન ભાષાનું અય સાિહ.ય
839.7-િ.વડીશ સાિહ0ય
839.73-િ.વડીશ નવલકથા/નવિલકા

સે8ટોન, િસડની, 1917-2007
ધ અધર સાઈડ ઓફ મીડનાઈટ / મહેશ ગોિહલ &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.-

લાસન, .ટીગ, 1954ધ ગલ વીથ ¡ેગન ટેટૂ / હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.-

336 પૃ. ; 22 સેમી.
The other side of Midnitght નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-086-2 :

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂન 2012.- 382 પૃ. ; 22

:. 275.00

સેમી.



O111,3N17

ISBN 978-93-81336-07-6 :

િહ8ટન, જે સ, 1900-1954
વીસરાતી િવરાસત / િચ=મય Iની &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, સટે. 2013.- vi,

:. 250.00


O114,3N54

840-Zેચ સાિહ.ય
843-ે=ચ નવલકથા/નવિલકા

186 પૃ. ; 22 સેમી.

વન, જુ લે, 1828-1905
એક િશયાળો બરફમાં / ?ગર શાહ &વારા અનુવાBદત.-

Lost Horasin નો અનુવાદ.
ISBN 978-81-7229-477-9 :

The Girl with the dragon tatoo નો અનુવાદ.

:. 200.00


O111,3N00

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2011.- 111 પૃ. ; 22
સેમી.

826-અંCે? પH

મૂળ શીષક : 'A winter amid the ice'.
ISBN 978-93-81315-46-0 : :. 75.00

દે, શોભા, 1948-

.પીડપો.ટ / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :



O122,3M28

આર. આર. શેઠ, જુલાઈ 2010.- 279 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80051-98-7 :

:. 195.00

ખોવાયેલાની ખોજમાં / દોલતભાઈ નાયક &વારા અનુવાBદત.

O111,4N48

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2012.- 504 પૃ. ;
22 સેમી.

830-જમ2ન સાિહ.ય
831-જમન કિવતા

ISBN 978-93-81336-84-7 :

:. 375.00


O122,3M28
બોસમેન, ફીલ, 1922-2012

તો આપો... / હષદ પં5યા 'શPદીત'
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ

માં Pલાં / ?ગર શાહ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : આર.

સુખને એક chance

આર. શેઠ, ઓકટો. 2012.- 119 પૃ. ; 22 સેમી.

ચ શીષક : 'Du Mont Blanc'
અંCે? શીષક : 'Dr. Ox's Experiments'.
ISBN 978-93-81336-85-4 : :. 90.00

2014.- 119 પૃ. ; 22 સેમી.
Give happiness chanceનો અનુવાદ.
ISBN 978-93-5122-260-6 :

:. 99.00




O113,1N22

O122,3M28

869-પોટુગીઝ સાિહ0ય
869.3-પોટુગીઝ નવલકથા/નવિલકા

Bર8કે, રાઈનેર માBરયા,1875 - 1926
વેદનાનાં િશખરો / દીપ ખાંડવાળા &વારા અનુવાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- 96 પૃ. ;

કોએલો, પૉલો, 1947-

22 સેમી.

કાબાં. : :. 65.00


O113,1M75

હમન યાકૂબ
રામાયણ / િવજય પાંડેય &વારા અંCે?માથી અનુવાBદત ;
?તે=S બી. શાહ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : એલ. ડી.
ઈ=.ટીtયૂટ ઓફ ઈ=ડોલો?, 2012.- 125 પૃ. ; 24

વેરોિનકા / .વાિત મેઢ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, માચ 2011.- 184 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષક :- 'Veronikadecides to die'.
ISBN 978-93-81-315-88-0 : :. 125.00


O124,3N47

880-ીક સાિહ.ય
888-શા.Hીય રચના (Cીક અને લેટીનસાિહ0ય)

સેમી.

ઈસપ

મૂળ જમનીમાં કાિશત
મૂળ જમની શીષક: દાસ રામાયણ.
:. 200.00

ઈસપની બાળવાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2011.- 76 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-04-7 : :. 60.00


O113,1



O13,6

સાિહ.ય
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891.2-સં9કૃત સાિહ.ય

891.209-સં9કૃત સાિહ.યનો ઇિતહાસ અને િવવેચન- મશઃ

દાંડી

Iપિત, મિણભાઈ આઈ.
સં.કૃત .વાrયાય મંજૂષા / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 1999.- 135 પૃ. ;

- િવવેચન
દવે, જયાનંદ એલ.

દાંડી અને વામન: કૃિતિનp .વાrયાય અને સમીeા / ગૌતમ
પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સંસકૃત સાિહ0ય

22 સેમી.

25 િવવેચના0મક લેખો.
કાબાં. : :. 80.00

અકાદમી, ઓકટો. 2000.- 124 પૃ. ; 22 સેમી.



ગૌણ િવષય 891.2 સં.કૃત સાિહ0ય , વામન - િવવેચન.
:. 85.00

O15:g



O15:g

Iપિત, મિણભાઈ આઈ.
સં.કૃત વાઙમયે મિણદશનમ્ / મિણભાઈ કે. Iપિત તથા
અ=ય &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : લેખક, 2013.- xvi,

પૃ. ; 24 સેમી.

ગૌણ િવષય 928.912 સં.કૃત સાિહ0યકારોનું ?વનચBરH.
:. 750.00

536 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-21-925-564-0-6 :

યાિક, નટવરલાલ
સં.કૃતવાઙમય િવમશ / િગરીશ ઠાકર તથા અ=ય &વારા
સંપાBદત.- વલસાડ : અપણા કડીકર, 2015.- viii, 600



:. 550.00

O15:g



O15

વામન
- િવવેચન
દવે, જયાનંદ એલ.

શુhલ, રમેશ એમ.
પBરપ}યના: સંશોધન િવવેચન.- અમદાવાદ : પાYવ
પિPલકેશન, 2009.- 200 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 155.00


દાંડી અને વામન: કૃિતિનp .વાrયાય અને સમીeા / ગૌતમ
પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.2 - દાંડી િવવેચન.

O15:g

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીરામ / ગૌતમ પટેલ અને વસંત પરીખ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી,
I=યુ. 2004.- viii, 374 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 100.00

891.209-સં.કૃત સાિહ0યનો ઇિતહાસ અને િવવેચન
કાંટાવાળા, સુરેશચંS ?.
સં.કૃત ાનગીરા - કેટલાક લેખો / ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.-



O15:g

સં.કૃત સાિહ0યમાં િશવ અને િશવા / ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.-

viii, 206 પૃ. ; 22 સેમી.
18 લેખો.

:. 95.00

viii, 336 પૃ. ; 22 સેમી.



O15:g

:. 190.00


O15:g

ગુજરાતનું સં.કૃત eેHે દાન (મહાકાNય - કથા) / નીલાંજના
એસ. શાહ અને ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, ફેkુ. 1999.- 235 પૃ. ; 22

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીકૃmણ / ગૌતમ પટેલ અને વસંત પરીખ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી,

સેમી.

1996.- viii, 184 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00

કાબાં. : :. 90.00




O15:g

દવે, જયે=S
સં.કૃત અrયયન સંશોધન: શા.Hીય પ&ધિતઓ / ગૌતમ
પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય

O15:g

હષદેવ માધવ
નખનાં પાંBડ0યાં / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 1999.- 92 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 52.00

અકાદમી, 2000.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 372.65912 - સં.કૃત ભાષા.
:. 85.00



O15:g



O15:g

891.21-સં.કૃત કિવતા
કાિલદાસ

કુમારસંભવ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.- xii, 331 પૃ. ; 22

તાપ િતભા / ગૌતમ પટેલ, વસંત પરીખ અને યોગેશ પટેલ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી,
2004.- vii, 208 પૃ. ; 24 સેમી.

સેમી.

કાબાં. : :. 180.00

કાબાં. : :. 180.00


O15:g



O15,1D40

સાિહ.ય
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891.21-સં9કૃત કિવતા- મશઃ

કાિલદાસ

રામ.વ:પ યોગાચાય ' .વામી'
નારી દુmકમFઓ ને વેદો &વારા દંડ જુ ઓ 305.31 - પુzષો.

- િવવેચન

ઝાલન, ?. સી.
મહાકિવ કાિલદાસ સમીeા0મક અrયયન / રમેશ બેટાઈ
&વારા અનુવાBદત : ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 1998.- x, 164

રામાયણ

વા8મીકી રામાયણ સાર / સિgચદાનંદ .વામી &વારા પુનકથન.અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, એિલ 2014.- xii, 352 પૃ.

પૃ. ; 22 સેમી.

; 22 સેમી.

:. 110.00


O15,1D40:g

ભtટ, એ. ?.
અનુપમ કાિલદાસ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2001.- xvi, 356
પૃ.: 4 છાયાિચHો; 24 સેમી.
િહ=દી અને અંCે? ભાષામાં કેટલાક લેખો.
કાબાં. : :. 330.00

ISBN 978-81-8461-978-8

કાબાં. : :. 180.00


O15,1A1

રામાયણ
- િવવેચન



O15,1D40:g

િHભાષીક સુભાિષતાની / િવજયાનંદ જે . પટેલ &વારા સંપાBદત.આણંદ : એમ. એમ. સાિહ0ય કાશન, ઓગ. 2013.- vi,

દવે, ઘન}યામભાઈ
રામાયણ પાH પBરચય.- સુરત : હBરહર પુ.તકાલય.
ભાગ 1 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો. ; 18 સેમી.
ભાગ 2 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો. ; 18 સેમી.
ભાગ 3 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો. ; 18 સેમી.
ભાગ 4 : 2015.- 64 પૃ. : િચHો. ; 18 સેમી.
:. 160.00(સેટ માટે).


O15,1A1:g

92 પૃ. ; 22 સેમી.

ગુજરાતી અને િહ=દી ભાષામાં અનુવાBદત.
:. 110.00

રામાયણ,



O15,1

અકાદમી, 2000.- vi, 207 પૃ. ; 22 સેમી.

ભિtટ
ભtટીકાNયમ્ / નીલાંજના એસ. શાહ &વારા અનુવાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2010.- xxviii,

કાબાં : :. 105.00


O15,1A1

891.21008-ચૂંટેલી સં.કૃત કિવતા સંCહ

354 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 190.00


O15,1

મહાકિવ ભિtટ િવરિચતમ ભિtટકાNયમ / િનલાંજના એસ.
શાહ &વારા અનુવાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય

સુરાહીમાં સોમરસ: આધુિનક સં.કૃત િતિનિધ ગઝલ સંચય /
હષદેવ માધવ &વારા સંપાBદત તથા અનુવાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- x, 141 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-13-4 : :. 70.00


O15,1x

અકાદમી, 2010.- xxiii, 354 પૃ. ; 22 સેમી.

891.21009-સં.કૃત કિવતાનો ઇિતહાસ અને િવવેચન

કાબાં. : :. 190.00


O15,1

મહાભારત

મહાભારત / મહેશ દવે &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ :
ગુજરાત કાશન, 2014.- xii, 252 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-984-8 : :. 225.00

કાિલદાસ

મેઘદૂતમ / કાિલ=દી હBરકૃmણ પાઠક &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, જૂ ન 2014.- 113 પૃ. ;
22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-61-9 :

:. 120.00


O15,1D40:g



O15,1A2

મહાભારત સાર / સિgચદાનંદ .વામી &વારા પુનકથન.અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભવન, એિલ 2014.- xx,

સં.કૃત Nયાકરણશા.Hના Cંથોમાં મળતા ભિhત કાNયના યોગ /
ગૌતમ પટેલ અને નીલાંજના એસ. શાહ &વારા સંપાBદત
જુ ઓ 491.25 - સં.કૃત Nયાકરણ.
891.22-સં.કૃત નાટક

348 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-908-9 :

અદભૂત રામાયણ / જશવંતી એચ. દવે &વારા અનુવાBદત ;
ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય

:. 200.00


O15,1A2

િવદુરનીિત / સિgચદાનંદા .વામી &વારા રજૂ આત.અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, 2014.- viii, 276 પૃ. ; 22

ભવભૂિત

માલતી માધવ / મિણલાલ નભુભાઈ િ&વવેદી &વારા
અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ અને અ?ત ઠાકોર &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.297 પૃ. ; 22 સેમી.

સેમી.

કાબાં. : :. 180.00

ગૌણ િવષય 320.5(1) િવદુરનીિત.



O15,1A2



O15,2

સાિહ.ય
891.22009-સં.કૃત નાટક સાિહ0યનો ઈિતહાસ તથા િવવેચન

47

તુલસીદાસ, 1493-1623
- િવવેચન

દવે, પી. સી.

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
નામ ભિhત: ગો.વામી તુલસીદાસ / કાશીનાથ ઉપાrયાય
અને પંચાનન ઉપાrયાય &વારા કૃત.- Pયાસ : રાધા.વામી

સં.કૃત નાtયમંડપે પરમાનંદ / વસંતકુમાર ભtટ્ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2010.viii, 71 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 70.00

સતસંગ, 2011.- 336 પૃ. ; 22 સેમી.



O15,2:g

ISBN 978-818556-985-0 :

કમત આપેલી નથી.


O152,1I93:g

891.23-સં.કૃત નવલકથા/નવિલકા
બાણભtટ
કાદબરી / છગનલાલ હરીલાલ &વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ
પટેલ અને હષદેવ માધવ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- vi, 189 પૃ. ; 22

બાથમ, મનોહર

સરહદ / ગૌતમ જોશી &વારા અનુવાBદત.- ગાંધીનગર :
કgછી સાિહ0ય અકાદમી, જૂ ન 2009.- 122 પૃ. ; 22
સેમી.

પુ.તક િહ=દી અને કgછી િલિપમાં.
:. 85.00

સેમી.

કાબાં. : :. 95.00



O152,1



O15,3

મીરાં, 1516-1546

891.3-#ાકૃત સાિહ.ય
891.37-પાલી સાિહ0ય

- િવવેચન

બાઈ મીરાં કહે / ઊ_મલા શુhલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2008.- xxx, 130 પૃ. ; 22

891.371-પાલી કિવતા

વોરા, િનરંજના Yવેતકેતુ
થેરીગથા / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત
સાિહ0ય અકાદમી, 2006.- xxii, 243 પૃ. ; 22 સેમી.

સેમી.

કાબાં. : :. 50.00


O152,1J16

િલિપ દેવનાગરી અને ગુજરાતીમાં.

891.431009-િહ=દી કિવતાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન

કાબાં. : :. 170.00


O1511,1

891.43-િહદી સાિહ.ય
891.431-િહ=દી કિવતા

સાદ, એસ. એમ.
રામચBરHમનસનો સંદેશ / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ :
રાધા.વામી સતસંગ, 2015.- 368 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-401-0 : કમત આપેલી નથી.

કબીર, 1399-1518



O152,1:g

- િવવેચન

891.433-િહ=દી નવલકથા/નવિલકા

ચૌધરી, પવન

કબીરના મારગે સફળતા / કેયુર કોટક &વારા અનુવાBદત.નવી Bદ8હી : અનુ આનંદ એ=ડ ડબ8યૂ વી. પી. ડી., ડીસે.
2011.- xii, 69 પૃ.: [46] છાયાિચHો.; 15 સેમી.
ISBN 978-9380-7102-0-4 : :.95.00

નંદા, ગુલશન

અંતરની આંખે / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.- 176 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00


O152,1H99:g

એક ¢લ એક ભૂલ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.- 152 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125. 00

શેઠ, શાંિત

સંત કબીર / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ : રાધા
.વામીસતસંગ, 2010.- 376 પૃ. ; 22 સેમી.
કબીરના ટૂંકા ?વન ચBરH સિહત.
ISBN 978-81-8256-947-8 : કમત આપેલી નથી.



O152,3



O152,1H99:g

શેઠી, વીરે=S
સંત કબીર / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ : રાધા.વામી

કંટક શયા / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.- મુંબઈ :
સુમન બુક સે=ટર, 2012.- 232 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 180.00


O152,3

કાિમની / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.- મુંબઈ :
સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 152 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00

સતસંગ, 2015.- 343 પૃ. ; 22 સેમી.
સંત કબીર નો ગુજરાતી અનુવાદ.
ISBN 978-81-8466-380-8 :



O152,3

કમત આપેલી નથી.


O152,1H99



O152,3

સાિહ.ય
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891.433-િહદી નવલકથા/નવિલકા- મશઃ

891.44-બંગાળી સાિહ.ય
બંcોપાrયાય, તારાશંકર, 1898-1971

નંદા, ગુલશન

- િવવેચન

જલતી યાસ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.- 144 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00


O152,3

રવી=S િવવેચન / િનરંજન ભગત, શૈલેશ પારેખ અને ®8લ
રાવળ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગુજરાતી સાિહ0ય
પBરષદ, મે 2012.- x, 302 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 200.00


O157M61:g

પાણીની Iળ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 192 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 150.00

891.441-બંગાળી કિવતા

ટાગોર, રવી=Sનાથ, 1861-1941


O152,3

ફાગણની આગ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 160પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00


- િવવેચન

રવી=S સંચિયતા / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, મે 2012.xxxiv, 701 પૃ.: [1] છાયાિચHો; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 460.00


O152,3

યોગીિવયોગી / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.- 208 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00


O152,3

O157,1M61:g

ઠાકુર, રવી=Sનાથ
રવી=S સૌરભ િલિપકા / દMાHેય બાલકૃmણ કાલેલકર &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ
2013.- viii, 232 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-465-6 :

:પ?વીની Nયાથા / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 159 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 125.00

:. 110.00


O157,1

891.443-બંગાળી નવલકથા/નવિલકા



O152,3

ેમચંદ, 1880-1939
- િવવેચન

ગંગોપાrયાય, સુનીલ, 1934-2012
અંતે ેમનો ેમ / ીિત સેનગુતા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ 2014.- 128 પૃ. ; 22
સેમી.

મુંશી ેમચંદ?નો પુનરાવતાર / સિgચદાનંદ .વામી &વારા
સંકિલત.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભવન, ઓકટો.

ISBN 978-93-5122-213-2 :

:. 99.00


O157,3N34

2014.- xii, 260 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5175-032-1 :

:. 150.00


O152,3M80:g

સેમી.

ભટનાગર, રાજે =Sમોહન
કુલી બેBર.ટર / છાયા િHવેદી &વારા અનુવાBદત તથા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, 2014.- x, 360

ISBN 978-93-80125-38-1 :

:. 100.00


O157,3N34

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-989-8

મનનું માણસ / ીિત સેનગુતા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2013.- 128 પૃ. ; 22

કાબાં. : :. 300.00


O152,3

891.439-ઉદૂ2 સાિહ.ય
891.4391-ઉદૂ કિવતા
891.4391008-ચૂંટેલી ઉદૂ કિવતાનો કાNય સંCહ

ચtટોપાધાયાય, બંકીમચ=S, 1838-1984
આનંદમઠ / ઉવા અrવયુ &વારા અનુવાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2008.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 50.00


O157,3M38

તિ.લમા નસરીન, 1962લnI / જયા Iની &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, I=યુ. 2013.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-18-7 : :. 150.00

ગઝિલ.તાન / અશોક ચાવડા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
ર=નાદે કાશન, ફેkુ. 2014.- xviii, 126 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 798-93-82456-07-0 : :. 140.00


O168,1x



O156,3N62

સાિહ.ય
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891.46-મરાઠી સાિહ0ય

891.47-ગુજરાતી સાિહ.ય-

891.461-મરાઠી કિવતા

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: િવવેચન - 1 / િશરીષ પંચાલ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

તુકારામ, 1608-1649

ભણે તુકો / અzણા IડેI &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2012.- viii, 160 પૃ. ;

મશઃ

2005.- lvi, 594 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 275.00


22 સેમી.

O156N21:g

ISBN 978-93-80125-30-5 :

:. 130.00


O155,1K08

891.463-મરાઠી નવલકથા/નવિલકા

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: િવવેચન - 2 / િશરીષ પંચાલ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,
2005.- xx, 471 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 230.00

ખેર, બી. ડી.

યુગSા / અિYવન ભtટ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.- 304 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-45-3 : :. 250.00



O156N21:g

નીલકંઠ, િવનોBદની, 1909-1987


O155,3

િવનોBદની નીલકંઠની સાિહ0ય સૃિ.- ગાંધીનગર : ગુજરાતી
સાિહ0ય અકાદમી.

મોકાશી, ડી. બી.

અમૃતાનુભવ ; સમC સંસાર અને ?વનના ઐhયની વાત /
ઉષા શેઠ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

ભાગ : 2 .- 2008.- 520 પૃ.; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 250.00

જુલાઈ 2009.- 48 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-80051-49-9 :

- િવવેચન

ભાગ : 3 .- 2008.- 560 પૃ.; 22 સેમી.

:. 25.00


O155,3

891.47-ગુજરાતી સાિહ.ય

કાબાં. : :. 290.00.
:. 250.00


O156,6N09

ચૌધરી, રઘુવીર, 1938મેઘાણી. ઝવેરચંદ

- િવવેચન

- િવવેચન

અમૃતાથી ધરાધામ ભાગ 1-2: @ી રઘુવીર ચૌધરી અrયયન Cંથ /
Sિ પટેલ અને સુિમતા ચૌધરી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
રંગ&વાર કાશન.

પBરમણ ખંડ - 2 / અશોક મેઘાણી અને જયંત મેઘાણી &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.xxviii, 560 પૃ. ; 22 સેમી.

ભાગ 1 : નવલકથા અને નવિલકા 2014.- xvi, 464 પૃ.

કાબાં. : :. 200.00

; 22 સેમી.



કાબાં. : :. 360.00
ભાગ 2 : નાટક, િનબંધ, ચBરH-વાસ, િવવેચન સંપાદન,
સંશોધન કિવતા તથા શPદ અને કમ 2014.- viii, 488 પૃ.

O156M97:g

ISBN 978-93-80125-58-9

891.4708-ગુજરાતી સાિહ0યના ચૂંટેલા સંCહ

; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-58-9

કાબાં. : :. 360.00.


O156N38:g

લાિલ0ય / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- 268 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 150.00


O156x
જોશી, સુરેશ, 1921-1986

891.4709-ગુજરાતી સાિહ0યનો ઇિતહાસ અને િવવેચન

- િવવેચન

અધીત અધીત પાંHીસ / જે . એમ. ચંSવBડયા તથા અ=ય &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, ફેkુ.

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: (અCંથ.થ) િવવેચન - 2 /
િશરીષ પંચાલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- xix, 504 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 275.00

2013.- iv, 132 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-843-8 :

:. 100.00




O156:g

O156N21:g

આધુિનકેMર સાિહ0ય / સુધા િનરંજન પં5યા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી.- viii, 232 પૃ. ;

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: (અCંથ.થ) િવવેચન -1 / િશરીષ
પંચાલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2011.- xxviii, 304 પૃ. ; 22 સેમી.

22 સેમી.

કાબાં. : :. 275.00

:. 120.00


O156N21:g



O156:g
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891.4709-ગુજરાતી સાિહ.યનો ઇિતહાસ અને િવવેચન-

891.4709-ગુજરાતી સાિહ.યનો ઇિતહાસ અને િવવેચનમશઃ

મશઃ

પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ 'ઉશનશ', 1920-2011
મારો વાઙમય ઉપભોગ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ, 1857-1946

િવવેચના0મક સાિહ0ય / િચમનલાલ િHવેદી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- xxiv,

અકાદમી, 2010.- vii, 360 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 185.00

384 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 195.00



O156:g



156:g

પટેલ, ભોળાભાઈ, 1934-

આવ ગીરા ગુજરાતી.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

કોઠારી, જયંત, 1930-2001

ત0વલeી પારદશકતા: જયંત કોઠારી િવવેચન લેખ સંચય /
રમણ સોની &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, ઓગ. 2011.- xxii, 318 પૃ. ; 22

અકાદમી, 2001.- viii, 296 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 140.00


O156:g

સેમી.
પટેલ, મોહનભાઈ એસ., 1920-2002

કાબાં. : :. 180.00


O156:g

ગુજરાતી દિલત સાિહ0ય / નાથાલાલ ગોિહલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- 48,



O156:g

256 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-925004-8-5 :

અનુમોદન / હંસાબેન પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- 108 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 75.00

:. 150.00


O156:g

ગુજરાતી િવવેચનો અનુબંધ Cંથ - 1 / ચંSકા=ત ટોપીવાળા
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

પરમાર, નટવરvસહ
અવેeા : િવવેચન સંCહ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2014.- 138 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-25-7 :

:. 75.00


O156:g

2011.- xvi, 532 પૃ.

કાબાં. : :. 300.00


O156:g

િHવેદી, િચમનલાલ
ભાવબોધ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2012.viii, 296 પૃ. ; 22 સેમી.

પાંચ દાયકાનું પBરદશન / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- viii,
256 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00


O156:g

પારેખ, નગીનદાસ, 1903-1993

કાબાં. : :. 152.00


O156:g

નીરeર િવવેક / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- 306 પૃ. ;
22 સેમી.

દેસાઈ, કુમારપાળ, 1942-

શPદસમીપ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

ISBN 81-7227-119-0

કાબાં. : :. 170.00


O156:g

2002.- viii, 292 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-104-2 :

:. 130.00


O156:g

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, 1858-1898
સુદશન ગcગુgછ - 3 : સાિહ0ય અને કલા / ુવ ઠાકર
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી,

આBદવચન ભાગ 1-2.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, I=યુ.
2014.- viii, 319 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 300.00


O156:g

2004.- xxx, 611 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-123-9

મુંશી, કનૈયાલાલ માણેકલાલ, 1887-1971

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ, 1897-1947

કાબાં. : :. 225.00


O156:g

નાયક, ઈલા

િવશેષ.- અમદાવાદ : પાYવ કાશન, 2007.- 219 પૃ. ;

પBરમણ નવસં.કરણ ખંડ - 1 / જયંત મેઘાણી અને
અશોક મેઘાણી &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xxviii, 683 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-119-0 કાબાં. : :. 250.00


O156:g

22 સેમી.

:. 165.00


O156:g

લોકસાિહ0ય અને ચારણી સાિહ0ય: Nયાbયાનો અને લેખો
જુ ઓ 398.2049147 - લોકસાિહ0ય.
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મશઃ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ, 1877-1946

હBરસંિહતા: મંડળ 8 થી 12 / ચંSકા=ત શેઠ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, સટે. 2007.-

રાnયગુz, િનરંજન
.વાિતનાં સરવડાં.- રાજકોટ : @ી ઝવેરચંદ મેઘાણી
લોકસાિહ0ય કે=S, 2013.- xii, 371 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 195.00

viii, 436 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 210.00




O156,1M77

O156:g

િવYવનાથ એમ. ભtટનો િતિનિધ િવવેચન સંCહ.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- xi, 273 પૃ. ; 22

કેશવલાલ િશવરામ

સંગીત લીલાવતી / Bદનકર ભોજક &વારા સંપાBદત.- 2?
આ.-ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2003.- xiv,

સેમી.

કાબાં. : :. 110.00

125 પૃ. ; 22 સેમી.



O156:g

:. 90.00


O156,1

સંIણા, જહાંગીર એદલ? 'અનાય'
ગુજરાતી સાિહ0યનું અનુશીલન / શિલન ટોપીવાળા &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2010.-

કેશવાણી, િનpા ભાવેશભાઈ, 2005િનpા જુ ઓ 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા નવિલકા.

xx, 276 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 155.00


O156:g

ખંડેBરયા, મનોજ, 1943-2003
એમ પણ બને / નીિતન વડગામા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xxxviii,
146 પૃ. ; 22 સેમી.

891.471-ગુજરાતી કિવતા

125 કિવતા.
અખો, 1591-1656

:. 50.00

નરે=S કે. પટેલ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગુજરાત સાિહ0ય પBરષદ, 2008.- xii, 147

Chhappa of Akho /



O156,1N43

ગજે રા, િતભા
વેદના સંવેદના.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર, સટે.

પૃ. ; 22 સેમી.

શીષક અંCે?માં.
:. 100.00

2013.- xx, 204 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1J61

ISBN 978-93-81061-67-1 :

:. 210.00


O156,1

આચાય, રમેશ, 1943ઘર બદલવાનું કારણ.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2013.-

ગુજરાંનો અરેલો / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ
398.2095475 - ગુજરાતી લોકસાિહ0ય.

x, 77 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 125.00


O156,1N43

પાથરણાવાળો.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2015.- xii,

ગોર, કાિ=ત 'કારણ', 1953ટીપેમ મેરામણ.- માંડવી -(કgછ) : િવવેક Cામ કાશન,
ડીસે. 2011.- 135 પૃ ; 22 સેમી.

:. 100.00

60 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N53

:. 110.00


O156,1N43

ઓઝા, અજય, 1971-

BqમેટોBરયમ.- ભાવનગર : લાટૂર કાશન, 2012.- viii,

173 પૃ. ; 22 સેમી.

135 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-920-764-8-5

ગો.વામી, ઈ=દુ, 1948ઈ=દુ ગો.વામીની કિવતા / ઈ=દુ પુવાર &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2010.- x,
48 કિવતા.

કાબાં. : :. 150.00


O156,1N71

કાબાં. : :. 50.00


O156,1N48

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ? 'કલાપી', 1874-1900
કલાપીનો કેકારવ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ, 1877-1946

કુzeેH / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, ફેkુ. 2007.- xxiv, 22 સેમી.

2010.- lxxiv, 576 પૃ. ; 22 સેમી.

; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 220.00


O156,1N77

પુનમુSણ.
કાબાં. : :. 125.00


O156,1M74
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મશઃ

જોશી, સુરેશ, 1921–1986

ઘાંચી, ફાzક બાબુલ
લય િવલય.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભવન, 2014.-

- િવવેચન

સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ: કિવતા / િશરીષ પંચાલ &વારા
સંકિલત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.-

xviii, 126 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-113-3

કાબાં. : :. 150.00

xxiv, 328 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1

:. 170.00


O156,1N21:g

ચૂંટેલાં ભજન: સંતમત, સંતવાણી અને ભજન .વ:પની ચચા
સાથે / નરોMમ પલાણ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xxiv, 112 પૃ. ; 22

ઝવેરી, િગરીન

છે મૃ0યુ એનું કિવતા ભરેલું: િગBરન ઝવેરીનાં સમC કાNયો /
ઉ0પલ પટેલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાતી
સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- x, 102 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-9383-3170-73 : :. 50.00

સેમી.
101 કિવતા.

:. 50.00



O156,1



O156,1

ઠાકર, લાભશંકર, 1935 -

ચૌધરી, રઘુવીર, 1938-

ખખડતી ખચે કિવતા કોણ ? / ચંSકા=ત શેઠ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.- xvi,

ધરાધામ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2014.- 112 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-48-0 :

208 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00


O156,1N38

બચાવનામુ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2011.- 95



O156,1N35

ડાભી, ગણેશભાઈ 'વ0સલ'

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-12-1 :

કાંબાં. : :. 50.00

પંખી બની આવજો.- અમદાવાદ : લેખક, ડીસે. 2011.-

:. 80.00


O156,3N38

60 પૃ. ; 22 સેમી.
બાળકો માટેની 48 કિવતાઓ.

:. 30.00

જોગી, રિતલાલ



લbયા પહેલાં જોગી.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

O156,1

અકાદમી, 2006.- vi, 198 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 125.00


O156,1

તzણ 'ફhત'
ઋજુ ઘાત.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2013.- 120 પૃ. ;
22 સેમી.

:. 100.00

જોશી, ઉમાશંકર, 1911-1989



O156,1

- િવવેચન

િHપાઠી, બકુલ, 1928-2006

પટેલ, ભોળાભાઈ, 1934-

અeરશ:ઉમાશંકર / વીરે=S નારાયણvસહ &વારા સંપાBદત.-

િવદૂષકની આંખનાં આંસુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2013.- 224 પૃ. ;

ઓગ. 2013.- xxiv, 96 પૃ. ; 18 સેમી.

22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-103-6 :

ISBN 978-93-5122-120-3 :

:. 200.00



O156,1



O156,1N11:g

જોશી, નવીન, 1953-

તને ગમે તે મને ગમે.- ધારી : નવદુગા કાશન, 2012.-

િHવેદી, છાયા
ટેરવે પરપોટા.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2013.136 પૃ. ; 18 સેમી.

60 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-8480-935-0 :

:. 100.00

:. 100.00


O156,1



O156,1N53

જોશી, મુકેશ, 1965-

eણોની મહેફીલ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ.

િHવેદી, મનુભાઈ ' સરોદ', 1914-1972
પવન પગિથયાં / ચ=Sકા=ત ટોપીવાળા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xvi,
112 પૃ. ; 22 સેમી.

2015.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-335-1 :

:. 100.00

:. 75.00

:. 120.00


O156,1N65



O156,1

સાિહ.ય
891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

િHવેદી, િવYવનાથ સાદ
ચૂંટેલી કિવતા / આલોક ગુતા &વારા અનુવાBદત તથા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.-

53

મશઃ

દવે, રeાબહેન jલાદરાવ, 1946યોગ-દીપ છાયા.- રાજકોટ : લેખક, 2011.- viii, 72 પૃ. ;
22 સેમી.

:. 100.00

xii, 76 પૃ. ; 2 2 સેમી.

:. 45.00



O156,1N46



O156,1

દહીવાળા, ગની

દયારામ, 1777–1853

હોય ના Nયિhતને એનું નામ બોલાયા કરે / ભગવતીકુમાર
શમા અને રવી=S પારેખ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- 516 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં : :. 200.00

- િવવેચન

િHપાઠી, ગોવધનરામ
દયારામનો અeરદેહ / રમણલાલ જોશી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xvi, 96



O156,1

પૃ. ; 22 સેમી.

:. 55.00


O156,1M53:g

દેસાઈ, ચ=Sકાંત
નથી એક જ માનવી.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.96 પૃ. ; 22 સેમી.

દલપતરામ, 1820-1898

:. 90.00

દલપત કાNય ભાગ - 2 / િચમનલાલ િHવેદી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- xxiv,



O156,1

768 પૃ. ; 22 સેમી.

સાગરનાં મોતી: મુhતક સંCહ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર,

કાબાં. : :. 250.00


O156,1M20

દલપત કાNય: દલપત vપગળ અને અલંકારા&શ સિહત /
િચમનલાલ િHવેદી &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2001.- xxiv, 488 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 180.00

2012.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 11.00


O156,1

દેસાઈ, જશવંત એલ., 1892-1942



O156,1M20

દવે, જયાનંદ એલ., 1917-

મૌન તણો મ.તાનો / હાBરત દવે &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2006.- 168 પૃ.

કિવ &વય / જશવંત એલ. દેસાઈ અને હેમંત દેસાઈ &વારા
કૃત ; દેવે=S દવે &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : રંગ&વાર
કાશન, 2013.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-43-5 : :. 100.00


O156,1M92

; 22 સેમી.

:. 100.00


O156,1N17

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય 'િનમલોમી', 1941જોડકણાંની ¢લછાબ.- મુંબઈ : એન. એમ. ઠhકર, 2014.52 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 95.00

દવે, બાલમુકુ=દ, 1916-1993
અ8લકદ8લક: બાળ Bકશોર કાNયો / હBરકૃmણ પાઠક &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.-



O156,1N41

દોશી, ભાગવી
સમજણના સૂર.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, નવે.

xviii, 93 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 55.00


O156,1N16

2011.- 136 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-84010-11-9 :

યાસ અને પરબ: કાNયોનો રસા.વાદ / હBરકૃmણ પાઠક
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

:. 150.00


O156,1

2011.- xviii, 182 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 1 10.00


O156,1N16

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, 1858-1898
આ0મિનમnજન / ધીzભાઈ ઠાકર &વારા સંપાBદત.- 4થી
આ.-ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, જુ લાઈ
2000.- xxxii, 352 પૃ. ; 22 સેમી.

બૃહદ પBરqમા: સમC કિવતા / હBરકૃmણ પાઠક &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2010.-

(એમ. એન. િ&વવેદી સાિહ0ય @ેણી - 3.)
થમ આ. 1995.
કાબાં. : :. 130.00

xxviii, 220 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 130.00


O156,1N16



O156,1M58

સાિહ.ય

54

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

ધોળBકયા, મહેશ, 1934િચપાંઝી ચાલીસા.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર,

પાઠક, જય=ત
જયંત પાઠકનાં @ેp સોનેટો / દેવે=S દવે &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2012.- xx,

નવે. 2013.- vii, 97 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81061-69-5 :

મશઃ

:. 65.00

120 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N34

:. 50.00


O156,1

નરvસહ મહેતા
વૈmણવજન તો તેને કહીએ.. / હરેશ ધોળBકયા &વારા
સંકિલત તથા સંપાBદત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, મે

પાઠક, ભરત 'ભભાઈ'

2015.- 20 પૃ. ; 22 સેમી.

ચાલ ચાલ ચાલ.- અમદાવાદ : ભરત પાઠક પBરવાર, 2013.પૃ.: [8] છાયા િચHો; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80065-88-5 : :. 285.00
xvi, 192

:. 20.00


O156,1

શPદવેધ નરvસહ મહેતાની સમC કિવતા / ઉવFશ વસાવડા
&વારા સંકિલત.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, ઓકટો.

પાઠક, હBરકૃmણ, 1938જળમાં લખવાં નામ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

2014.- 399 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-84010-05-8



O156,1

અકાદમી, 2010.- xii, 380 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 400.00


O156,1

િનમલ, ભૂપે=S ડી.
ેમ ઝzખો.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 104 પૃ.

કાબાં. : :. 200.00


O156,1N38

પારેખ, રમેશ, 1940-2006

; 22 સેમી.

:. 90.00


O156,1

મનપાંચમના મેળામાં ભાગ 1-4 / સંજુ વાળા, અરvવદ
ભtટ અને ણવ પં5યા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી.
ભાગ 1: 2013.-xliv, 540 પૃ. ; 22 સેમી

પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ 'ઉશનશ', 1920-2011
ઉશનસની કિવતા / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2014.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 10.00

ISBN 978-93-83317-09-7:

ISBN 978-93-83317-10-3:

કાબાં. : :. 185.00

ભાગ 3: 2013.-xxxii, 424 પૃ. ; 22 સેમી



O156,1N20

ISBN 978-93-83317-11-0:

કાબાં. : :. 235.00.


O156,1N40

પટેલ, કાન?
ધરતીનાં વચન.- વડોદરા : પૂવ કાશન, 2012.- x, 96 પૃ.

પુરોિહત, ધીzભાઈ
કેસૂડાં.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 1997.-

; 22 સેમી.
ISBN 978-81-922405-9-6 :

કાબાં. : :. 300.00

ભાગ 2: 2013.-xxxii, 332 પૃ. ; 22 સેમી

:. 100.00


O156,1

30 પૃ. ; 22 સેમી.
23 કિવતા.
બાળકો માટે.

પટેલ, મયંક

:. 30.00

એક અષાઢે.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય કાશન, એિલ



O156,1

2014.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-928934-1-9 :

:. 100.00


O156,1

પરમાર, અ?ત 'આતૂર'
અનાયાસે.- કgછ માંડવી : િવવેકCામ કાશન, માચ 2011.-

ેમાનંદ, 1636 -1734
સુદામાચBરH / મગનભાઈ ભુદાસ દેસાઈ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગુજરાત િવcાપીઠ, I=યુ. 2014.- xxviii,
130 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-86445-28-0 :

72 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 60.00



O156,1K36



O156,1

પરમાર, યાકુબ

હવાનાં :પ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2012.- 80
પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-34-3 :

:. 35.00

બૂચ, ગજે =Sરાય ગુલાબરાય, 1902ગજે =Sનાં મૌિhતકો / રમણલાલ કનૈયાલાલ યાિક &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.viii, 206 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 70.00


O156,1

કાબાં. : :. 125.00


O156,1N02

સાિહ.ય
891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

મહેતા, હેમા

બૂચ, હિસત

ગીતાનો ટહુ કો.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.- 136

તમે ¢લ ને તમેજ ફોરમ / નીિતન વડગામા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.- xxii,

પૃ. ; 22 સેમી.

:. 111.00

105 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-32-5 :

55



O156,1

:. 50.00


O156,1

માંડિલયા, ધૂની

ઝૂ રે ઝ:ખો.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ 2011.ભગત, જગદીશ

80 પૃ. ; 22 સેમી.

¢લવાડીમાં ખી8યાં ¢લ.- અમદાવાદ : લેખક, નવે. 2012.-

ISBN 978-93-80868-83-7 :

:. 60.00


96 પૃ. ; 22 સેમી.

O156,1

બાળકો માટે.

:. 150.00

માણેક, કરસનદાસ, 1902 - 1978



O156,1

ભtટ, મિણશંકર, 1868-1923

હBરનાં લોચિનયાં / હરીશ પંBડત &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2008.- xxii,
106 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 50.00

- િવવેચન



O156,1N02

કિવ કા=તનું સાિહ0ય / પ8લવી ભtટ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- x, 182

મીના@ુ, હરીશ, 1953પંખીપદારથ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 100.00

2011.- 188 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1M68:g

:. 100.00


O156,1N53

ભાલણની કાNયકૃિતઓ ખંડ - 1-3 / બળવંત Iની &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી.

મોદી, ઉષા

ઉષાનાં Bકરણો.- કોલકતા : લેખક, I=યુ. 2010.- 55 પૃ. ;

ભાગ 1 : 2007.- xvi, 324 પૃ.; 22 સેમી.

21 સેમી.

કાબાં.: :. 150.00

:. 85.00

ભાગ 2 : 2007.- xvi, 608 પૃ.; 22 સેમી.



O156,1

કાબાં.: :. 235.00

મોદી, Bદનેશ, 1944Nયાિત.- કોલકતા : લેખક, ફેkુ. 2011.- xx, 147 પૃ. ;

ભાગ 3 : 2007.- xvi, 324 પૃ.; 22 સેમી.

કાબાં.: :. 175.00.


O156,1I05

12 સેમી.
150.00



ભીમડા, ભગુભાઈ ડાwાભાઈ
પરોઢનાં પંખી.- ભ:ચ : લેખક, 2014.- 72 પૃ. ; 22

O156,1N44

રBઢયાળી રાત / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2010.- 100,

સેમી.
62 કિવતા.

395 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 50.00


O156,1N51

ગૌણ િવષય 398.2 - લોકસાિહ0ય.
કાબાં. : :. 285.00


O156,1
મહેતા, યશવંત

પરસુખ ભંજન પપુડો.- અમદાવાદ : લેખક, જુ લાઈ 2013.64 પૃ.: િચHો; 14 સેમી.
ISBN 978-93-80065-97-7 : :. 25.00


O156,1

મહેતા, હBરતા
બહુ zપી.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, [2015 - ?].- 24
પૃ. ; 20 સેમી.

:. 30.00


O156,1

રાજગોર, કોકીલાબેન

કોયલનો ટહુ કારો.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.110 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 105.00


O156,1

લાપસીયા, ાનેશ જયચંદ
સંવેદના.- મુંબઈ : લેખક, 2015.- 72 પૃ.: [4] છાયાિચHો,
િચHો.; 18 સેમી.
કમત આપેલી નથી.


O156,1
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891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ, 1911-1960
સોનાની ગાડી :પાના પાટા / તૃિત પારેખ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, માચ 2006.-

લોકગીત સંચય, ચુંદડી, હાલરડાં ઋતુગીતો, સોરઠી ગીત કથા,

સોરઠીયા દુહા / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત
જુઓ 782.42162095475 - લોકગીત.
ISBN 978-93-83317-24-0

xvi, 144 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 50.00


O156,1N11
વાળા, સંજય

@ીધરાણી, કૃmણલાલ, 1911-1960

કિવતા નામે સં?વની.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

- િવવેચન

અકાદમી, 2014.- vxi, 88 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-36-3 :

:. 60.00


O156,1

વોરા, નીિતન

કૃmણલાલ @ીધરાણી સાિહ0ય સૃિ : કાNયસૃિ / ભોળાભાઈ
પટેલ, તોરલ પટેલ અને સંકેત પારેખ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, ઓગ. 2011.xxviii, 376 પૃ. ; 22 સેમી.

અથની શોધમાં.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય કાશન,

:. 210.00

જુલાઈ 2013.- 110 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81061-58-9 :



O156,1N11:g

:. 100.00


O156,1

શમા, ભગવતીકુમાર, 1934શPદનું સાત ભવનું લેં છે / રવી=S પારેખ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xxviii,,

સાધુ, }યામ, 1941-2001
ઘર સામે સરોવર / સંજુ વાળા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xxx, 230 પૃ. ; 22
સેમી.

કાબાં. : :. 160.00

160 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N41

:. 50.00


O156,1N34

સુગંિધયા, બકુલ

.વયંભૂ.- માંડવી - કgછ : િવવેકCામ કાશન, ડીસે. 2011.શાહ, મૃગાંક

x, 78 પૃ. ; 22 સેમી.

વજૂ દ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, I=યુ. 2012.-

:. 100.00

104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-70-5 :



O156,1

:. 85.00


O156,1

શાહ, રાજે =S, 1913રાજે =S શાહનાં સોનેટ / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- xviii,

સોલંકી, ?નલ 'યાદ'
તોય આટલું કહેવાઈ ગયુ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન,
સટે. 2012.- 64 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 60.00


O156,1

182 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં : :. 50.00


O156,1N13

શુhલ, જયદેવ
બીજરેખા હલેસાં િવના તરતી રહે.- ગાંધીનગર : ગુજરાત

સોસા, Bકરણ
ખોલ સખીરી બારી ખોલ: કિવ @ી Bકશન સોસાનાં ગીતોનો
સંચય / મનોહર િHવેદી &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2012.- xxxii, 82 પૃ. ; 22
સેમી.

સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- viii, 123 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-8331-721-9 : :. 150.00

ISBN 978-81-925004-1-6 :

:. 50.00


O156,1



O156,1

.યમુિન
ઘર એટલે ઘર.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, એિલ

શુhલ, BદNયાeી
આરાrય.- વડોદરા : નીજૂ કાશન, માચ 2014.- xvi,

2013.- x, 94 પૃ. ; 18 સેમી.

104 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83814-01-5 :

ISBN 978-93-84010-14-0 :

:. 100.00


O156,1

યથાથ.- વડોદરા : નીજૂ કાશન, એિલ 2014.- xiv,



O156,1

891.471008-ચૂંટેલી કિવતા સંCહ
અમે કરીશું ેમ / એસ. એસ. રાહી &વારા સંકલન.- અમદાવાદ :

114 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-83814-02-2 :

:. 80.00

આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 60.00


O156,1

ISBN 978-93-5112-138-8 :

:. 125.00


O156,1x
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891.471008-ચૂંટેલી કિવતા સંહ- મશઃ

891.471008-ચૂંટેલી કિવતા સંહ- મશઃ

આપણાં વષાકાNયો.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

.વાતં°યોMર ગુજરાતી ગીતસંચય / ચંSકા=ત શેઠ અને હBરકૃmણ
પાઠક &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

2006.- xii, 140 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 75.00

અકાદમી, 2002.- 453 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1x

કાબાં. : :. 250.00


ઋતુરાજ વસંત / હષદેવ માધવ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2006.- x, 114 પૃ. ; 22

O156,1x

891.471009-ગુજરાતી કિવતાનો ઇિતહાસ અને િવવેચન

સેમી.

:. 65.00


O156,1x

કિવતા અને હુ ં / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.- viii, 304 પૃ. ; 22

અંિતમ પવ: ?વન જે ટલુ જ મૃ0યુને સમૃ&ધ બનાવતુ vચતન /
રમેશ સંઘવી &વારા સંપાBદત.- જુ નાગઢ : મીBડયા
પિPલકેશન, ઓકટો. 2014.- viii, 208 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-93-84010-06-5 કાબાં. : :. 200.00


O156,1:g

સેમી.

જુ દા જુ દા લેખકો &વારા િલિખત 49 કિવતા.
ISBN 978-93-83317-34-9 કાબાં. : :. 160.00


O156,1x

અrવયુ, િવનોદ
ગુજરાતી પcનાટકોમાં નાtયબાણી / હસમુખ બારાડી
&વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ધ મીBડયા સે=ટર, ડીસે.
2009.- viii. 160 પૃ. ; 22 સેમી.

રાધાકૃmણ િવના બીજુ ં બોલ મા...: મrયકાલીન ગુજરાતી
કિવિયHીઓનાં કાNયો / ઉષા ઉપાrયાય &વારા સંકિલત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- xxii,

:. 200.00


O156,1:g

250 પૃ. ; 22 સેમી.

અમીઝરણાં 'શાંત તોમાર છં દ' નો અનુગામી સંચય / રમેશ

કાબાં. : :. 120.00


O156,1x

રોજે રોજની કિવતા / નટુભાઈ ?. શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2011.- viii, 416 પૃ. ;



O156,1:g

22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-23-7 :

:. 250.00


O156,1x

અ:ઝ શેર / રાજે શ Nયાસ 'િમ.કીન' &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- xii, 68 પૃ. ; 22
સેમી.

શૂ=યતામાં પૂરેલા દBરયાનો તરખાટ: અવાચીન ગુજરાતી
કવિયHીઓનાં કાNયો / ઉષા ઉપાrયાય &વારા સંકિલત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- xxviii,

:. 60.00


O156,1:g

400 પૃ. ; 22 સેમી.
161 કિવતા.

કાબાં. : :. 250.00


O156,1x

Yવાસમાં વાગે શંખ / દશના ધોળBકયા &વારા સંપાBદત તથા
સંકલન.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, આૉકટો.
2013.- 234 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-975-6 :

સંઘવી &વારા સંપાBદત.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન,
એિલ 2012.- vii, 216 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-81-923344-2-4 કાબાં. : :. 180.00

:. 225.00


O156,1x

એક ઘડી આધી ઘડી / રમેશ સંઘવી &વારા સંપાBદત.- જુ નાગઢ :
મીBડયા પિPલકેશન, જુ ન 2013.- 218 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-81-923344-8-6 : :. 180.00


O156,1:g

ખાંડવાળા, દીપ
મેનેજમે=ટ, મનુmય0વ, સજ કતા.- અમદાવાદ : રંગ&વાર
કાશન, 2011.- viii, 127 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-24-4 : :. 90.00


O156,1:g

સાં.કૃિતક વડલાની અડીખમ વડવાયુ / ઈ=દુ પટેલ &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ (સી. એ. ડી. ચૌરાહા) : ગૂજર
Cંથર0ન કાયાલય, ડીસે. 2013.- xxxvi, 142 પૃ. ; 22

પરમાર, ઈYવર
ગુજરાતી બાળકિવતા / સુરેશ દલાલ &વારા પBરચય.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2013.- ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00

સેમી.
ISBN 978-93-83814-03-9

કાબાં. : :. 150.00


O156,1x



O156,1:g
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891.471009-ગુજરાતી કિવતાનો ઇિતહાસ અને િવવેચન-

891.472-ગુજરાતી નાટક-

મશઃ

મશઃ

દવે, બાલમુકુ=દ, 1916-1993
ઘટઘટમાં ગંગા / હBરકૃmણ પાઠક &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય પBરષદ, 2011.- xvi, 118 પૃ. ; 22

ભારતીય સંતદશન, સાધના અને વાણી ખંડ 1- 2 / નાથાલાલ
ગોિહલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

સેમી.

અકાદમી.

:. 170.00

ગૌણ િવષક 181.4 - ભારતીય ત0વાન



O156,2N16

ખંડ 1 : 2012.- lii, 516 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-925004-4-7

કાબાં. : :. 305.00

દવે, રeાબેન jલાદરાવ, 1946-

ખંડ 2 : 2012.- lii, 516 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-925004-5-4

રંગના ઓવારે.- ભાવનગર : લેખક, 2015.- viii, 182 પૃ.

કાબાં. : :. 290.00.


O156,1:g

; 22 સેમી.

:. 300.00


O156,2N46

મમF શPદનો મેળો: ગુજરાતનનું પરંપBરત સંત સાિહ0ય /
િનરંજન રાnયગુz &વારા સંકિલત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- viii, 268 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 140.00

દેસાઈ, નારાયણ



O156,1:g

જય કાશ ; િ&વઅંકી નાટક.- વડોદરા : ય કાશન,
ઓકટો. 2014.- 74 પૃ.: [4] છાયાિચHો; 22 સેમી.
:. 50.00


O156,2

મા:, રમણીકલાલ સી., 1937 ચારણી ભાષાનું vપગળશા.H.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- xii, 467 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 250.00


O156,1:g

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ, 1829-1891
ભવાઈ સંCહ / Bદનકર ભોજક &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2003.- 344 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુSણ
ગૌણ િવષય 792(1)- ભવાઈ(ગુ. લોકનાટક).

રાઠોર વારતા / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 398.2095475 - ગુજરાતી લોકસાિહ0ય.

કાબાં : :. 170.00


O156,2M29

ISBN 978-81-7373-109-8

પં5યા, યશવંત
યશવંત પં5યાનાં બે નાટકો: અ. સૌ.કુમારી અને પડદા પાછળ.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- xxii,

Nયાસ, રાજે શ 'િમ.કીન'
ગઝલ વેિશકા.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

170 પૃ. ; 22 સેમી.

ઠગz wદય &વારા િવવેચના0મક નધ.
કાબાં. : :. 50.00

2012.- vi, 228 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 120.00



O156,2



O156,1:g

પટેલ, ધી:બહેન, 1926મમી તુ આવી કેમ ?.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવYવકોશ
U.ટ, 2014.- viii, 64 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83975-04-4 : :. 70.00

શાંત તોમાર છં દ / રમેશ સંઘવી અને રમિણક સોમેYવર &વારા
સંપાBદત.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, I=યુ. 2011.206 પૃ. ; 24 સેમી.

z. 150.00



O156,2N26



O156:1:g

કાશ લાલા
દીવાથી ગટે દીવો.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભવન,
2014.- vi, 98 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-926457-5-9 : :. 80.00

શેઠ, હેમા

અનુગાંધીયુગીન ગુજરાતી ગઝલમાં પૌરાણીક વ.તુ સંદભનો
િવિનયોગ.- અમદાવાદ : િeિતજ કાશન, 2015.- 88 પૃ.



; 22 સેમી.

O156,2

:. 100.00


O156,1:g

891.472-ગુજરાતી નાટક

િHપાઠી, બકુલ, 1928-2006
લીલા / હિસત મહેતા &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : આર.

598 પૃ. ; 22 સેમી.

આર. શેઠ, આૉગ. 2013.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-119-7 :

મહેતા, ચંSકા=કાત, 1901 - 2000
સમC નાtયકૃિતઓ ખંડ - 1 : એકાંકીઓ / ભોળાભાઈ
પટેલ, કુમારપાળ દેસાઈ અને અzણ @ોફ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2002.- xxii,
28 કિવતાઓ.

કાબાં. : :. 250.00

:. 80.00


O156,2N28



O156,2N01

સાિહ.ય
891.472-ગુજરાતી નાટક-

મશઃ

59

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા

વૈc, nયોિત
કેસBરયો Iન લાNયો અને બીI 5 એકાંકીઓ.- સુરત : @ી
હBરહર પુ.તકાલય, 2008.- 132 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : :. 60.00

Purple turtle's

કુંદન કાચબો.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,

2014.- 100 પૃ. ; 22 સેમી.
બાળકો માટે.
ISBN 978-93-83976-62-1

કાબાં. : :. 360.00


O156,3



O156,2

અંતાણી, પુmપા, 1945-

જુ ગ જુ ગનો અ=યાય.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,

લાલ ટોપી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂન 2011.-

2011.- 160 પૃ. ; 18 સેમી.

iv, 28 સેમી. ; 24 સેમી.

કાબાં. : :. 100.00


O156,2

બાળકો માટેની 8 ટૂંકી વાતા.
ISBN 978-93-81315-09-5 :

:. 60.00


O156,3N45

હુ ં તું અને તે.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2007.144 પૃ. ; 18 સેમી.

અંતાણી, રાજે શ, 1949-

કાબાં. : :. 60.00

મેઘમહેર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂન 2015.-



O156,2

136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-1522-339-9 :

@ીધરાણી, કૃmણલાલ, 1911-1960
ગc સૃિ : નાટકો અને વાતાઓ / ભોળાભાઈ પટેલ, તોરલ
પટેલ અને સંકેત પારેખ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, ઓગ. 2011.- xxviii, 459 પૃ.

:. 115.00


O156,3N49

અંતાણી, િવનેશ, 1946 -

પાછા વળવુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ 2012.166 પૃ. ; 22 સેમી.

; 22 સેમી.

ISBN 978-93-81315-86-6 :

:. 125.00

ગૌણ િવષય : 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.



O156,3N46

કાબાં. : :. 250.00


O156,2

સાકBરયા, ?તે=S
િHજો એhકો.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2009.-

અંતાણી, િવનેશ, 1946-

±દગી આખી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2015.176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-329-0 :

:. 150.00


O156,3N46

128 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 80.00


O156,2

અંધાBરયા, Bકશોર
વાચક hયાંય નથી Cંથાલયમાં.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન,
2013.- xviii, 198 પૃ. ; 18 સેમી.

ભજવો તો Iણો.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2011.-

ISBN 978-81-8461-882-2 :

176 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 125.00


O156,3

કાબાં. : :. 100.00


O156,2

891.472008-ગુજરાતી નાટક સંCહ
નાટક અને હુ ં નાtયકારોની િhફયત / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.- xii,
364 પૃ. ; 22 સેમી.

અડાલI, વષા, 1940 તુ છે ને ?.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2012.159 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-79-8 :

:. 125.00


O156,3N40

અડાલI, વષા, 1940લાeાગૃહ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2013.- 296

જુ દાજુ દા લેખકો &વારા લખેલા 55 લેખો.
ISBN 978-93-83317-29-5 કાબાં : :. 200.00


O156,2x

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-007-7 :

:. 225.00


O156,3N40

891.472009-ગુજરાતી નાટકનો ઈિતહાસ અને િવવેચન

યાિક, અિ.મતા
.વાતં°યોMર ગુજરાતી નાટકો.- મુંબઈ : રચના સાિહ0ય
કાશન, 2010.- 498 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં : :. 336.00

અબોટી, હસમુખ

સાગરના સુસવાટા.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, ઓકટો.
2012.- xvi, 284 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 200.00


O156,2:g



O156,3

સાિહ.ય

60

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

આચાય, cુન
હિસતમ મધુરમ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2013.98 પૃ. ; 22 સેમી.

21 હા.ય લેખો.
ISBN 978-93-80125-36-7 :

:. 100.00


O156,3

આશા વીરે=S
જનનીના હૈયા.- વડોદરા : ય કાશન, માચ 2014.- 40

કૃmણાનંદ .વામી
કેવા કેવા માણસો / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.- વડોદરા : ?વન સાિહ0ય
સાર કે=S, ઓગ. 2013.- 113 પૃ. ; 22 સેમી.
(.વામી કૃmણાનંદ સાિહ0ય @ેણી-5.)
ગૌણ િવષય - 294.54 - િહ=દુ ધમ.
:. 50.00


O156,3

કેશવાણી, િનpા ભાવેશભાઈ, 2005િનpા.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, જુ લાઈ 2013.- 54 પૃ.

પૃ. ; 22 સેમી.

15 ટૂંકી વાતાઓ.
:. 20.00


O156,3

; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 891.471- ગુજરાતી કિવતા : :. 60.00


ઉપાrયાય, Bદનેશ
ીત પલળી રહી પાંપણ પર...- સુરત : @ી હBરહર
પુ.તકાલય, 2006.- 336 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : :. 125.00

O156,3P05



O156,3

ખHી, મુhતા ?તે=S, 1940સં.કારનું વાવેતર.- માંડવી(કgછ) : િવવેકCામ કાશન,
એિલ 2012.- 264 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 100.00


કલાથF, મુકુલ
િવcાથF ઘડતર કથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
સટે. 2013.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.

O156,3N40

ગાંધી, કાકુરાય

qાઈમ નકાબ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2006.-

બાળકો માટે.
ISBN 978-93-5122-090-9 :

મશઃ

256 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 125.00


O156,3

કાબાં. : :. 110.00


O156,3

સં.કાર કથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે.

ગાંધી, ભૂપે=S
દો આંખે બારા હાથ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.-

2013.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-092-3 :

:. 125.


O156,3

111 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00


કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ, 1877-1946

O156,3

પાંખડીઓ ઉષાની.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,
ગાંધી, મનોરમા

2009.- xvi, 212 પૃ. ; 22 સેમી.

સત સૂર સંગમ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2013.- 152

' પાંખડી' વાતા સંCહમાંથી 11 ટૂંકીવાતાઓ.

પૃ. ; 22 સેમી.

એક નવલકથા ' ઉષા'.

:. 150.00

કાબાં. : :. 150.00





O156,3

O156,3M77

સારથી ખંડ - 2 / રમણ સોની &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xiv, 274 પૃ. ; 22

ગોર, ભારતી

પરમનો કલુ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, નવે. 2013.-

સેમી.

38 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 165.00

:. 60.00




O156,3

O156,3M77

કાપBડયા, રતુભાઈ
ેમની મધુરજની.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2008.-

ગોિહલ, નટવર

દાદા દાદી અને દીકરો.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, માચ
2014.- 112 પૃ.: િચHો; 22 સેમી.
:. 105.00

144 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 60.00


O156,3



O156,3

સાિહ.ય
891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

61

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

ગોહેલ, નટવર

મશઃ

ચૌહાણ, સંજય

આ રહી વાતા.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.-

થુંબડી.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2013.- vi, 129 પૃ. ;

120 પૃ. ; 18 સેમી.

18 સેમી.

બાળકો માટે.

કાબાં. : :. 150.00

:. 75.00



O156,3



O156,3

જયvસહ 'Nયિથત'
ભગવાન િવરસા મુંડા.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
આૉગ. 2012.- 36 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.

સારંગ નારંગ મોતના રણમાં.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,
2009.- 144 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
કાબાં. : :. 100.00


O156,3

બાળકો માટે.
ISBN 978-81-92-4356-02 :

ચાવડા, વીણvસહ
ન²તાના સાહેબ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

:. 60.00


O156,3

2012.- iv, 166 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 50.00


O156,3

Iતકકથાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2014.- 80 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-02-3 : :. 60.00


O156,3

ચૌધરી, રઘુવીર, 1938-

એકલNય.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2007.-

Iની, નવનીત
રીઆિલટી શો.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2014.- viii,

232 પૃ. ; 22 સંમી.

કા.બાં. : :. 50.00


O156,3N38

180 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-924436-4-5

દૂરથી સાથે.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2011.- 128

કાબાં. : :. 200.00


O156,3

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-26-8 :

:. 80.00

જે બિલયા, નાનાભાઈ, 1938-



O156,3N38

તોરણ.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભવન.
ભાગ 1 : 2013.-xvi 256 પૃ. ; 18 સેમી.

િવસામા િવનાની વાટ / રમેશ આર. દવે &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, એિલ 2011.-

ISBN 978-93-82063-37-7

કાબા. : :. 200.00

ભાગ 2 : 2013.-xii 240 પૃ. ; 18 સેમી.

xx, 220 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 50.00

ISBN 978-93-82063-38-4

કાબા. : :. 160.00.




O156,3N38

O156,3N38

જૈ ન, િચ=મય
પુનજ =મ અને વાતાઓ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન,

ચૌહાણ, દલપત

ભેલાણ.- અમદાવાદ : ગૂજર સાિહ0ય ભંડાર, ઓકટો.
2013.- xiv, 162 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82063-89-6

2011.- vi, 128 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 130.00


O156,3

ચૌહાણ, રામચંS
અગનઝાળ આ0મા..- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2008.248 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 110.00


O156,3

13 ટૂંકી વાતાઓ.
ISBN 978-93-80125-15-2 :

:. 100.00


O156,3

જોશી, ?વરામ, 1909?વરામ જોશીની કેટલીક બાળ વાતાઓ / Bકરીટ એચ.
શુhલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2008.- xx, 236 પૃ. ; 22 સેમી.

એક સાયલ=ટ સ.પે=સ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય,

કાબાં. : :. 50.00

2010.- 368 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3N09

કાબાં. : :. 225.00


O156,3

જોશી, યોગેશ, 1955-

અઢારમો ચહેરો.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયલય,

સોળમી ચtટાન.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2010.-

2013.- x, 166 પૃ. ; 18 સેમી.

224 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 130.00

ISBN 978-81-8480-869-8



O156,3

કાબાં. : :. 125.00


O156,3N55

સાિહ.ય

62

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

િHપાઠી, ગોવધનરામ, 1855-1907
સર.વતીચંS.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2013.-

જોશી, રવી=S નાન? ' બાબુ મહરાજ'
આખાણી અજભ અનુભવ?( સ0ય ઘટના0મક નવલકથા) /
જયંતી જોશી &વારા અનુવાBદત.- માંડવી- કgછ :
િવવેકCામ કાશન, ઓકટો. 2010.- xvii, 79 પૃ ; 22

1184 પૃ ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-177-7 :



:. 100.00


O156,3

િHવેદી, જગદીશ
બાપુ?એ બાફી માયુ.- સુરે=Sનગર : મૌિલક કાશન,

જોશી, સુરેશ, 1921-1986

2014.- vixx,70 પૃ. ; 22 સેમી.

- િવવેચન

:. 50.00


સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ : કથા સાિહ0ય / િશરીષ પંચાલ
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

O156,3

રમૂજનો રસથાળ.- સુરે=Sનગર : મૌિલક કાશન, 2014.-

2005.- lv, 545 પૃ. ; 22 સેમી.

viii, 226 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 260.00


O156,3N21:g

ટોપણદસાણી, રાજકુમાર

હે વ0સ !.- અમદાવાદ : હષ કાશન, સટે. 2013.- x,
188 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 165.00


:. 200.00


O156,3

િHવેદી, જનક, 1944બાવળ વાવનાર અને બી? વાતાઓ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2010.- xvi, 128 પૃ. ; 22 સેમી.
18 ટૂંકી વાતાઓ.

O156,3

ઠhકર, ઉદયન
હાક છa િહપો.- અમદાવાદ : અશોક કાશન મંBદર, 2013.48 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
બાળકો માટે.
ISBN 978-93-81478-07-3 :

:. 699.00
O156,3M55

સેમી.

ISBN 978-93-82063-88-9 :

મશઃ



O156,3N44

િHવેદી, મનોહર
ઘરવખરી.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2014.- xiv, 102
પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-924436-1-4

:. 75.00

કાબાં. : :. 150.00


O156,3



O156,3

તેઓ.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2014.- x, 170 પૃ. ;
ઠાકર, સુરેશ

22 સેમી.

?વન ઘડતરની કહેવત કથાઓ જુ ઓ 398.99147

:. 225.00


ગુજરાતી કહેવત કથાઓ.

O156,3

ISBN 978-93-5122-305-4
દલાલ, જયંતી, 1935-

ચૂંટેલી વાતાઓ / રમેશ આર. દવે &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2003.- xvi,

મૂ8ય ઘડતરની કથાઓ જુ ઓ 398.99147 ગુજરાતી
કહેવત.

176 પૃ. ; 22 સેમી.

18 ટૂંકી વાતા.
:. 50.00

ISBN 978-93-5122-306-1



O156,3N35
તડવી, શંકરભાઈ સેમાભાઈ

તેલાવને મેળે.- વડોદરા : ભાષા સંશોધન કાશન કે=S,
1999.- vi, 69 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


O156,3

દવે, કોBકલા, 1929vજદગી એક ધૂપ છાંવ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2012.- vi, 48 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 40.00


O156,3N29

ત=ના, ભરત
Total બોયે=ડ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, I=યુ.

બાળકો છૂ પા :.તમ હોય.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2012.- viii, 63 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 50.00

2015.- 216 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-935122-330-6 : 175.00



O156,3



O156,3N29

સાિહ.ય
891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

63

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

દવે, ?તે=S
ઉદયચલનો સૂય.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2013.-

મશઃ

દામાણી, અશોક

ચેબરકથા: વા.તિવક ?વનના wદય .પશF અનુભવોની

xx, 276 પૃ. ; 22 સેમી.

વાત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2013.- 115

ISBN 978-93-80125-32-9 :

:. 200.00

પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3

ISBN 978-93-5122-106-7 :

:. 90.00


O156,3
દવે, બકુલ

િનzMર.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2013.- vi, 130 પૃ.

દેસાઈ, ક8પના
પંચ 0યાં પરમેYવર.- અમદાવાદ : હષ કાશન, જુ લાઈ

; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00

2013.- viii, 176 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3

ISBN 978-93-82-063-80-3 :

:. 125.00


O156,3
દવે, ભગીરથ આર.

આ એક ખંડ.- અમદાવાદ : હષ કાશન, નવે. 2013.- xx,

દેસાઈ, કેશુભાઈ એન., 1949-

કબૂલાતનામૂ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2013.-

188 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82063-92-6 :

:. 150.00

112 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3

ISBN 978-93-82503-50-7 :

:. 100.00


O156,3N49

દવે, રeાબેન jલાદરાવ, 1946આવતી કાલે.- ભાવનગર : લેખક, 2015.- 60 પૃ.: િચHો.;

Nહાઈટ હાઉસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2012.-

22 સેમી.

328 પૃ. ; 22 સેમી.

19 બાળ વાતાઓ.
:. 180.00

ISBN 978-93-81336-61-8 :

:. 250.00


O156,3N49



O156,3N46

શું નામ પાડવું.- ભાવનગર : લેખક, 2014.- xii, 41 પૃ. ;
25 સેમી.

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય 'િનમલોમી', 1941સંવેદનાના સૂર.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2013.- 136
પૃ. ; 22 સેમી.

:. 130.00

:. 125.00




O156,3N46

દવે, રમેશ આર.

ખંBડયર.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયલય, I=યુ. 2014.viii, 160 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8480-980-0

O156,3

દેસાઈ, રeા
hયાં છે સુખ ?.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2013.144 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 110.00

ISBN 978-93-80125-35-0 :





O156,3

O156,3

દેસાઈ, .પશ
ખામોશ મહોPબત.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2013.-

દવે, સાંઈરામ
અમથાં અમથાં કેમ ન હસીએ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

I=યુ. 2014.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 100.00

112 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00

ISBN 978-93-5122-195-1 :





O156,3

સાંઈરામનો હા.ય દારબાર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
I=યુ. 2014.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-192-8 : :. 100.00

O156,3

સરહદ: ધ બોડર.- અમદાવાદ : સુમન કાશન, 2011.248 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 180.00




O156,3

.માઈલનું સુનામી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2015.176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-344-3 :

:. 120.00

:. 140.00

O156,3

દોશી, હસમુખ, 1928-

.વગ િનમnજન.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયલય, મે
2013.- x, 118 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3

ISBN 978-93-80065-91-5

કાબાં. : :. 120.00


O156,3N28
હસો નિહતો મારા સમ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે
2015.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-345-0 :

:. 140.00


O156,3

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, 1858-1898
આ0મવૃMાંત: ગુલાબvસહ / ધીzભાઈ ઠાકર સંપાBદત જુ ઓ
928.9147 - ગુજરાતી સાિહ0યકાર.

સાિહ.ય

64

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

ધોળBકયા, હરેશ
આફટરશોક.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2012.-

મશઃ

પં5યા, મુનીકુમારી
S}ય ફરી ભજવાયુ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2012.-

160 પૃ. ; 22 સેમી.

144 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-81315-73-6 :

:. 125.00

ISBN 978-93-80125-29-9 :

:. 100.00





O156,3

િનયિતનું સંતાન.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયલય,
2013.- 180 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8480-919-0 :

:. 125.00


O156,3

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અખંડ તરસ vજદગીનાં અજવાળાને ઉIગર કરતી
ેરકકથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2014.88 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 158.1 .વ િવકાસ.

નાયક, અમૃત કેશવ

ISBN 978-93-5122-299-6 :

એમ. એ. બના કે hય મેરી િમtટી ખરાબ કી / રિતલાલ એસ.
નાયક &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

:. 70.00


O156,3

અકાદમી, 2000.- x, 278 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-069-0

O156,3

અનુભવના Shining

કાબાં. : :. 120.00


O156,3

કલસ: ?વવાનું મન થાય એવી

હૂ ંફાળી સંબંધકથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2014.88 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 158.1 .વ િવકાસ.

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ, 1829-1891
મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ - 2: નવલકથા અને લોકસાિહ0ય /
રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2012.- xxx, 794 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 398.2095475 - ગુજરાતી લોકસાિહ0ય.
કાબાં. : :. 415.00

ISBN 978-93-5122-304-7 :

:. 70.00


O156,3

આંગળી vચrયાનું પુfય : ભૂલા પડેલા ઋણાનુબંધનની wદય
કથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2014.- 88 પૃ. ;



O156,3M29

સાસુવહુ ની લડાઈ / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- xxxiv,

22 સેમી.

ગૌણ િવષય 158.1 .વ િવકાસ.
ISBN 978-93-5122-300 :

:. 70.00


O156,3

158 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુSણ.
કાબાં. : :. 90.00


O156,3M29

?વનના Bright કલસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ઓhટો. 2014.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણિવષય 158.1 - .વનો િવકાસ.
ISBN 978-93-5122-302-3 : :. 70.00


O156,3

નીલકંઠ, િવનોદીની, 1907-1987

િવનોદીની નીલકંઠની સાિહ0ય સૃિ : નવલકથા નવિલકાઓ.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી.

સંબંધોના ;Magic'

કલસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

2014.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.

ભાગ 1: 2007.- 704 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 158.1 .વ િવકાસ.

કાબાં. : :. 300.00.


O156,3N07

ISBN 978-93-5122-303-0 :

:. 70.00


O156,3

પંચોલી, nયોતી=S
વાતોBડયો.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2015.- viii, 125

સુગંધનો દBરયો: માણસ સાથે માણસના સંબંધોની સુવાસ
કથાઓ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2014.-

પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 16.00

88 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3

ગૌણ િવષય 158.1 .વ િવકાસ.
ISBN 978-93-5122-301-6 :

પંચોલી, મનુભાઈ 'દશક', 1914-2001
દશકની સાિહ0યસૃિ: નવલકથા Cંથ -1.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, નવે. 2004.- xvi, 512 પૃ. ;

:. 70.00


O156,3

પટવા, િચનુભાઈ

ઊધ5યા &વાર.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2014.-

22 સેમી.

3 નવલકથા : ક8યાણયાHા, બંBદઘર અને ેમ અને પૂI.
કાબાં : :. 265.00

304 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 200.00

ISBN 978-93-83317-38-7



O156,3N14



O156,3

સાિહ.ય
891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

પટેલ, અરvવદ
અણ નાંય તે પોર.- વડોદરા : પૂવ કાશન, ડીસે. 2009.:. 100.00


O156,3

મહારાણા તાપ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 40 પૃ.
: િચHો.; 24 સેમી.
19 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-82678-31-1 : :. 50.00


પટેલ, ુવ
ગલ ે=ડ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, I=યુ. 2015.-

O156,3

128 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 99.00


O156,3

પટેલ, નટવર

@ી મહાવીર .વામી.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 40
પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-93-82678-53-3 : :. 60.00


O156,3

.વામી િવવેકાનંદ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 40 પૃ.
: િચHો.; 24 સેમી.
19 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-82678-00-7 : :. 60.00

છHપિત િશવા?.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 40 પૃ.
; 24 સેમી.

18 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-82678-29-8 :

મશઃ

પટેલ, નટવર

182 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 978-93-5122-333-0 :

65

:. 50.00





O156,3

O156,3

પટેલ, પ=નાલાલ, 1912-1989
કંકુ.- 8મી આ.-અમદાવાદ : સાધના કાશન, 2012.-

ઝાસીની રાણી લમીબાઈ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.40 પૃ. ; 24 સેમી.

19 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-82678-28-1 :

320 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 50.00


O156,3

થમ આ. : 1970.
કાબાં. : :. 180.00


O156,3N12

પૃXવીરાજ ચૌહાણ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2003.- 40

કરોિળયાનું Iળું.- 7મી આ.-અમદાવાદ : સાધના કાશન,

પૃ. ; 24 સેમી.

બાળકો માટેની વાતાઓ.
:. 60.00

2012.- 351 પૃ. ; 18 સેમી.



કાબાં. : :. 210.00


O156,3

ભhત jલાદ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 40 પૃ.:
િચHો.; 24 સેમી.
બાળકો માટેની 19 વાતાઓ.
ISBN 9787-93-82678-30-4 : :. 50.00

O156,3N12

કોઈ દેશી કોઈ પરદેશી.- 5મી આ.-અમદાવાદ : સાધના

કાશન, 2012.- 212 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : :. 130.00


O156,3N12



O156,3

િતલોMમા.- અમદાવાદ : સાધના કાશન, 2012.- 224

ભગવાન પરશુરામ.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
બાળકો માટેની વાતાઓ.
ISBN 978-93-82678-74-8 : :. 60.00

પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 135.00


O156,3N12



O156,3

પડઘા અને પડછાયા.- 12મી આ.-અમદાવાદ : સાધના

કાશન, 2012.- 520 પૃ. ; 18 સેમી.
થમ આ. 1960.
કાબાં. : :. 310.00

ભારતના @ેp વીરો.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
2014.- 143 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
4 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-82786-12-2 : :. 150.00



O156,3N12



O156,3

ભારતના @ેp શૂરવીરો.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
2014.- 155 પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
4 બાળવાતાઓ.
ISBN 978-93-82786-14-6 : :. 160.00

પ=નાલાલ પટેલની વીણેલી નવિલકાઓનો આ.વાદ /
?ેશ ઠhકર, નીિતન રાઠોડ અને રાજે શ વણકર &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર, આૉગ.
2013.- iv, 108 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81061-62-6 :



O156,3

:. 100.00


O156,3N12

સાિહ.ય

66

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

પટેલ, પ=નાલાલ, 1912-1989

મશઃ

પટેલ, રાજે =S
કબૂતર પતંગ અને દપણ.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન,

ભાoયનાં ભેz.- 10મી આ.-અમદાવાદ : સાધના કાશન,

2012.- xv, 80 પૃ.
7 નાટકો.

2014.- 407 પૃ. ; 18 સેમી.

થમ આ. : 1957.

ISBN 978-93-80125-33-6 :

ISBN 978-81-927347-1-2 :

:. 90.00


:. 260.00

O156,3



O156,3N12

મનખાઅવતાર.- 9મી આ.-અમદાવાદ : સાધના કાશન,

પટેલ, .નેહા
વાત થોડી હૂ ંફની.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, જુ લાઈ 2013.144 પૃ. ; 22 સેમી.

2012.- 320 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 978-93-82678-88-5 :

થમ આ. 1964.
કાબાં. : :. 200.00

:. 150.00


O156,3



O156,3N12

વાત બે પળની.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, જૂ ન 2013.160 પૃ. ; 22 સેમી.

માનવીની ભવાઈ.- 21મી આ.-અમદાવાદ : સાધના કાશન,

ISBN 978-93-82678-87-8 :

:. 150.00


2014.- 382 પૃ. ; 18 સેમી.

O156,3

થમ આ. : 1952.
ISBN 978-81-927347-0-5

કાબાં. : :. 230.00

પટેલ, હસમુખ, 1938-



O156,3N12

યૌવનની અનંતયાHા.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
2014.- xvi, 128 પૃ. ; 18 સેમી.

@ીકૃmણ ?વનલીલા.- અમદાવાદ : સાધના કાશન.

ગૌણ િવષય 158.1- .વ િવકાસ.

ભાગ 1 : 2011 .- 310 પૃ.; 18 સેમી

ISBN 978-93-5162-077-8 :

કાબાં. : :. 170.00

:. 90.00


O156,3N38

ભાગ 2 : 2011 .- 358 પૃ.; 18 સેમી.
પરમાર, ઊજમશી

કાબાં. : :. 200.00

જ=મારો.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2013.- vi, 354 પૃ.

ભાગ 3 : 2011 .- 267 પૃ.; 18 સેમી.

; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00

ISBN 978-93-82063-40-7

ભાગ 4 : 2011 .- 251 પૃ.; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 225.00


O156,3

કાબાં. : :. 140.00
પરમાર, તુષાર

ભાગ 5 : 2011 .- 264 પૃ.; 18 સેમી.

પતંિગયા જે વું સપનું.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2003.-

કાબાં. : :. 140.00.


O156,3N12

xvi, 104 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82063-78-0

કાબાં. : :. 80.00


પટેલ, ભગવાનદાસ

O156,3

ઢોલા મા:તી ભીલ વારતા જુ ઓ 398.21095475 લોકવાતા.

પરમાર, રેમ=ડ આર.
મખમલી સસલુમ અને બી? બાળવાતાઓ.- અમદાવાદ :
રંગ&વાર કાશન, I=યુ. 2014.- xii, 106 પૃ.: િચHો.;

પટેલ, રમણભાઈ

એક થાળ બે વાનગી.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ0ય મંBદર,

22 સેમી.

17 બાળવાતાઓ.

2014.- xii, 204 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81478-83-7

કાબાં. : :. 200.00

ISBN 978-93-80125-56-5 :





O156,3

O156,3

ધીરે વહે છે થેસ.- અમદાવાદ : અશોક કાશન મંBદર,

પરીખ, અિવનાશ

2014.- xii, 207 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80-192-82-6

:. 100.00

કાબાં. : :. 200.00


O156,3

િવષ તો પીધા છે Iણી Iણી.- અમદાવાદ : અશોક કાશન
મંBદર, 2014.- viii, 248 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81478-79-0 કાબાં. : :. 250.00


O156,3

બાળIસૂસના આટાપાટા અને જગત ખેલે છે જં ગ.- સુરત :
@ી હBરહર પુ.તકાલય, 2010.- 208 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : :. 130.00


O156,3

બૂટ પોિલશ.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન, ફેkુ. 2014.96 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 90.00


O156,3

સાિહ.ય
891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

67

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

બદામી, ગમનલાલ હીરાલાલ 'પુmપ'
?વનસાથી.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2014.-

પરીખ, અિવનાશ

સતરંગી પણZ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2013.-

158 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 100.00

120 પૃ. ; 18 સેમી.



કાબાં. : :. 75.00

O156,3



O156,3

પાંધી, વનુ

વનુ પાંઘીની સાગર કથાઓ / ધીરે=S મહેતા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xvi,

બારોટ, પા:લ, 1979મહેકતી મોસમ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
2013.- vi, 82 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80065-95-3 :

:. 75.00


O156,3N79

150 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 120.00


O156,3

પાHાવાળા, મોના
મોના પાHાવાળાની વાતાઓમાં પBરવેશ.- અમદાવાદ :
દામાણી પિPલકેશન, મે 2011.- iv, 138 પૃ. ; 22 સેમી.
મનોજ માwવંશી &વારા િવવેચના0મક નધ.
ISBN 978-81-920443-2-3 : :. 80.00

િબહોલા, આનંદ

શ.H સાગા.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 112 પૃ. ;
22 સેમી.
ISBN 93-82678-26-7 :

:. 80.00


O156,3



O156,3

kોકર, ગુલાબદાસ, 1909-2006
સંસાર અને બી? વાતાઓ / અ.મા માંકડ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- 207 પૃ.
; 22 સેમી.

પારેખ, જયેશ

કાબાં. : :. 50.00

પBરવતન.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2014.- 240



O156,3

પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00


O156,3

પુરોિહત, અજય

સદ્ ગિત.- અમદાવાદ : હષ કાશન, 2013.- x, 118 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82063-87-2 :

ભtટ, િગરા િપનાકીન
¡³ઉ...¡³ઉ...- અમદાવાદ : હષ કાશન, ફેkુ. 2014.- vi,
74 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
બાળકો માટેની ટૂંકી વાતાઓ.
ISBN 798-93-82063-995 : :. 70.00


O156,3

:. 90.00


O156,3

પેટલીકર ઈYવર, 1916-1983
ભવસાગર.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.vi, 202 પૃ. ; 22 સેમી.

લાંબી પૂંછડીનો વટ.- અમદાવાદ : હષ કાશન, ફેkુ. 2014.74 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
બાળકો માટેની વાતાઓ.
ISBN 978-93-82063-91-9 : :. 70.00


O156,3

પુનમુSણ.
કાબાં. : :. 50.00


O156,3N16

ભtટ, િગરીશ
ગોH.- 2015 : લટૂર કાશન, 2015.- viii, 164 પૃ. ;
18 સેમી.

Iપિત, સુરેશ

ISBN 978-93-85497-03-8

સૂરજના અજવાળે કંકુ પગલાં.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

કાબાં. : :. 180.00


O156,3

ફેkુ. 2014.- viii, 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-202-6 : :. 125.00

સુગંધ.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2013.- viii, 140 પૃ.


O156,3

; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00
બકુલેશ, 1910-1957



O156,3

બકુલેશની વાતાઓ / શરીફા વીજળીવાળા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xxvi,

ભtટ, રમેશ
શબધ િપરભ.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2007.-

166 પૃ. ; 22 સેમી.

14 ટૂંકી વાતાઓ.
કાંબા. : :. 50.00

vi, 76 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 80.00


O156,3N10



O156,3

સાિહ.ય

68

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

ભtટ, િવનોદ, 1938બસ એમ જ...- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,

મશઃ

માંકડ, મોહમદ, 1928અંકુર: ચૂંટેલી વાતાઓ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

2013.- x, 142 પૃ. ; 22 સેમી.

અકાદમી, 2007.- x, 190 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-8480-853-7 :

:. 125.00

કાબાં. : :. 50.00




O156,3N38

ભaગરાBડયા, િહર?
કેરડે ¢tયાં ¢લ / હીર? ભaગરાBડયા અને ગોદાવરી
ભaગરાBડયા &વારા કૃત.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, નવે.

માધડ, રાઘવ?, 1961અમરફળ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.x, 206 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 135.00

2014.- x, 92 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 630 કૃિષ િવાન.
ISBN 978-81-924436-7-6

O156,3N28



O156,3N61

કાબાં. : :. 150.00


O156,3

મહેતા, મોહનલાલ

માય Bડયર nયુ
માય Bડયર nયુની વાતા િવશે.- ભાવનગર : લટૂર કાશન,
2015.- xii, 384 પૃ. ; 22 સેમી.

સોપાનની વાતા / બળવંત Iની &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xx,

ISBN 978-81-924436-8-3

કાબાં. : :. 45.00


O156,3

204 પૃ. ; 22 સેમી.

િમ.Hી, કૃmણાબેન
0યાઘાત.- માંડવી(કgછ) : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2011.-

13 ટૂંકી વાતા.
કાબાં. : :. 50.00


O156,3

xii, 104 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00


મહેતા, યશવંત

O156,3

પંBડત સ.સારામનાં પરાqમો.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયલય.
ભાગ 1 : 2004 .-40 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 2 : 2004 .-40 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 3 : 2004 .-40 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 4 : 2004 .-40 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.
ભાગ 5 : 2004 .-40 પૃ. : િચHો ; 24 સેમી.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ, 1897-1947

સૌરાની રસધારા સંકિલક આવૃિM / જયંત મેઘાણી &વારા
સંકિલત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.xlii, 614 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-30-1

કાબાં. : :. 330.00


O156,3M97

બાળકો માટે.

978-93-5162-024-2(સેટ) : :. 300.00(સેટ).

યોગી, દેવ



O156,3

આંખ કરતાં આંસુ મોટાં.- અમદાવાદ : હષ કાશન, એિલ
2014.- vi, 128 પૃ. ; 22 સેમી.

મહેYવરી, માવ?
અIણી Bદશા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ

ISBN 978-93-82063-84-1 :



O156,3

2015.- 248 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-337-5 :

:. 100.00

:. 200.00


O156,3

રાgછ, ભાકર
ેમ સંઘષ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય.- 224 પૃ. ; 18
સેમી.

રત.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- 68 પૃ.

કાબાં. : :. 150.00


; 22 સેમી.

O156,3

:. 70.00


O156,3

હ.તરેખા.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2012.- viii,
152 પૃ. ; 22 સેમી.

રાnયગુz-દવે, વંBદતા
આ.થા / વંBદતા રાnયગુz-દવે અને ભરતભાઈ રાnયગુz
&વારા કૃત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, એિલ 2014.159 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 120.00


:. 180.00


O156,3

હ.તરેખા.- માંડવી - કgછી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન

O156,3

વછરાIની, ભSાયુ
હૈયુ, મ.તક, હાથ.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, એિલ

2012.- viii, 152 પૃ. ; 22 સેમી.

47 વાતાઓ.
:. 120.00

2013.- xi, 214 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-923344-9-3 :



O156,3

:. 150.00


O156,3

સાિહ.ય
891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

69

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

િવભાકર, નવીન

વહોિણયા, સુરમલ

દાપુ.- વડોદરા : પૂવ કાશન, ફેkુ. 2010.- viii, 52 પૃ. ;

ભૂલાં પડેલાં મૃગજળ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, આૉગ.
2013.- 160 પૃ. ; 22 સેમી.

22 સેમી.

:. 50.00

ISBN 978-93-5122-123-4 :

:. 125.00




O156,3

O156,3

મંડોલ.- દાહોદ : લેખક, ઓગ. 2002.- vi, 74 પૃ. ; 22

શુભ અશુભ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂન 2011.-

સેમી.

vi, 210 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00

ISBN 978-93-81315-11-8 :

:. 150.00




O156,3

O156,3

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

વાંક, બહાદુરભાઈ

નીચે નહa ધરતી ઉપર નહa આકાશ.- ભાવનગર : લટૂર
કાશન, 2014.- viii, 136 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : :. 150.00

અજોડ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2012.168 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00


O156,3



O156,3

ટપકો અને Iદુઈ ચંપલ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
I=યુ. 2013.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 80.00

વાઘેલા, મોહનલાલ 'યાસી'
પવનપાવડીનો અસવાર.- અમદાવાદ : હષ કાશન, નવે.
2013.- viii, 144 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82063-32-2 :



O156,3

:. 100.00


O156,3

પળોના પડછાયા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ
2015.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.

વા0સ8યદીપસૂBર આચાય
હૈયાથી હકારો.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, ઑગ. 2013.-

:. 80.00


O156,3

viii, 136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-821-1 :

બયુડા Uાયગલ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, આૉગ.

:. 100.00


O156,3

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
મેzથીય મોટાં !.- અમદાવાદ : ગૂજર કાશન, ઑગ. 2013.viii, 128 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8461-822-8 :

:. 100.00

2014.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 70.00


O156,3

શPદની સુગંધ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.
2013.- 80 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3

:. 60.00


O156,3

@મણ કથાઓ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.- 56 પૃ. ;

શાહ, અ8પા નીરવ
સૂડી વgચે સોપારી.- અમદાવાદ : હષ કાશન, નવે. 2013.-

18 સેમી.

:. 20.00


O156,3

xvi, 112 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82063-83-4 :

:. 100.00


@ાવક કથાઓ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- 58 પૃ. ;

O156,3

18 સેમી.
શાહ, ગુણવંત, 1937-

:. 15.00


O156,3

એકલતા એવરે.ટ પર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ઓકટો. 201 2.- xvi, , 271 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81336-72-4 :

િવભાકર, નવીન

:. 220.00


O156,3N37

દલાઈ લામા: માનવતાની મશાલના સાધક.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, 2013.- 192 પૃ. ; 22 સેમી.

શાહ, નયના બી.

બારાeરીના 34 અeર.- અમદાવાદ : કુસુમ કાશન,

ગૌણ િવષય 922.943[1] દલાઈ લામા

દલાઈ લામાના ?વન પર આધાBરત નવલકથા.
ISBN 978-93-51221-34-0 : :. 150.00

ઓકટો. 2013.- viii, 128 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3

:. 130.00


O156,3

સાિહ.ય

70

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા-

શાહ, િવભૂત, 1936 -

મશઃ

સરૈયા, અિજત

શેષ કથાચq.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2012.-

સડકનો અિભમ=યુ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.-

208 પૃ. ; 22 સેમી.

104 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-81315-93-4 :

:. 150.00

:. 90.00




O156,3N36

O156,3

સાકBરયા, ?તે=S
એકાંતની અડોઅડ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2009.-

શાહ, સુરેશ

મન¢લ મહેકે નેહનાં નીર.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર,
2012.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

160 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 90.00

કાબાં. : :. 100.00




O156,3

શાહ, સૌરભ

O156,3

સોનમ

મહારાજ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.-

હે8લો ... હુ ં Bક.તી.- અમદાવાદ : લેખક, એિલ 2014.-

432 પૃ. ; 22 સેમી.

vi, 122 પૃ. ; 22 સેમી.

પર આધાBરત નવલકથા.
ISBN 978-93-5122-126-5 : :. 325.00
Maharaj lible case

ISBN 978-93-80065-89-2 :

:. 100.00


O156,3



O156,3

સોલંકી, ચતુર

શુhલ, ચંSશેખર
સીતા હરણ.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ
2013.- viii, 160 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
બાળકો માટેની 47 ટૂંકી વાતાઓ.
ISBN 978-81-7229-468-7 : :. 80.00

રોબોટ સુંદરી.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2007.224 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : :. 100.00


O156,3



O156,3

શેઠ, ઉષા

જે ને કોઈ સીમા નથી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ.

891.473008-ચૂંટેલી ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા સંCહ
ડાય.પોBરક વાતાઓ / િવપુલ ક8યાણી અને અિનલ Nયાસ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, મે
2011.- xviii, 146 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 90.00

2014.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.



19 લેખો.
ISBN 978-93-5122-200-2 :

O156,3x

:. 75.00


O156,3

@ીધરાણી, કૃmણલાલ, 1911-1960
ગc સૃિ : નાટકો અને વાતા / ભોળાભાઈ પટેલ, તોરલ
પટેલ અને સંકેત પારેખ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.472

x, 197 પૃ. ; 24 સેમી.

કાબાં. : :. 300.00


O156,3x

ગુજરાતી નાટક.

891.473009-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકાનો ઇિતહાસ અને

સંઘવી, ચંSકા=ત
હુ ં અને મારી વાતો.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2012.-

િવવેચન
ગાંધી, મનોરમા

સાં.કૃિતક ઇિતહાસ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2010.-

123 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 90.00

372 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3

:. 96.00


O156,3:g

સંBદપકુમાર
િગરનો vસહ / સંBદપકુમાર અને મોઈન રાઠોડ &વારા કૃત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2015.- 312 પૃ.: િચHો;

ટૂંકી વાતા અને હૂ ં: વાતાકારોની કેફીયત / હષદ િHવેદી &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2010.-

22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-343-6 :

મrયકાલીન ગુજરાતી કથાકોશ - 2 / હBરવ8લભ ભાયાણી &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.-

viii, 368 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 275.00

કાબાં. : :. 135.00


O156,3



O156,3:g

સાિહ.ય
891.473009-ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકાનો ઇિતહાસ અને

891.474-ગુજરાતી િનબંધ-

71

મશઃ

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981

િવવેચન- મશઃ

રખડવાનો આનંદ.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,

ઠાકર, ભરતકુમાર

નવલકથા િશ8પ અને સજ ન.- અમદાવાદ : ભારત કાશન,

જૂલાઈ 2013.- viii, 359 પૃ. ; 22 સેમી.

2009.- xii, 239 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-7229-399-4 :

:. 180.00

:. 120.00


O156,6M95



O156,3:g

નવિલકાસંCહ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી.
ભાગ 1 પુ.તક પહેલું રામચંS દામોદર શુhલ &વારા સંપાBદત
: 2011 .- 365 પૃ. ; 22 સેમી.

ચારણ, Bદિલપ
આચાય@ી આનંદશંકર ૃવ: દશન અને vચતન / ?તે=S બી.
શાહ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 181.4 - ભારતીય ત0વાન.
ચાવડા, Bકશનvસહ, 1904-1979
ચૂંટેલા િનબંધો / :પા ચાવડા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- xvii, 238 પૃ. ; 22

કાબાં. : :. 185.00
ભાગ 2 પુ.તક બીજુ જયેશ ભોગાયતા &વારા સંપાBદત :
2011 .- 443 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 225.00.

સેમી.



O156,3:g

કાબાં. : :. 50.00


O156,6N04

નવલકથા અને હુ ં: નવલકથાકારોની કેBફયત / હષદ િHવેદી &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.-

ચૌધરી, રઘુવીર, 1893-

ભારતીય સં.કૃિત આજના સંદભમાં.- અમદાવાદ : રંગ&વાર
કાશન, 2014.- xvi, 256 પૃ. ; 22 સેમી.

x, 350 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 160.00


O156,3:g

ગૌણ િવષય 306.0954(1) - ભારત.
ISBN 978-93-80125-60-2 :

891.474-ગુજરાતી િનબંધ

:. 200.00


O156,6N38
અંતાણી, િવનેશ, 1946-

કોઈક િ.મત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, આૉકટો.

જોશી, સુરેશ, 1921-1986
- િવવેચન

2010.- 144 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-80868-16-5 :

:. 60.00


O156,6N46

અકાદમી.

સાઠ સેક=ડનું અજવાળું.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ.

ભાગ 1 : 2011.- xxxviii, 605 પૃ.; 22 સેમી.

કાબાં.: :. 330.00

2013.- 144 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-82503-42-2 :

:. 75.00


O156,6N46

કાબાં.: :. 170.00
કાબાં.: :. 360.00.

2011.- 143 પૃ. ; 14 સેમી.



O156,6N21:g

:. 70.00


O156,6N46

તોરણમાળા.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2014.- viii, 176
પૃ. ; 22 સેમી.

સોનેરી બુંદ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂન 2014.-

ISBN 978-81-924436-3-8

112 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-279-8 :

ભાગ 2 : 2011.- xxxv, 331 પૃ.; 22 સેમી.

ભાગ 3: 2011.- xxxviii, 671 પૃ.; 22 સેમી.

સુગંધ અને .મૃિત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.
ISBN 978-93-81315-56-9 :

સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ (અCંથ.થ)િનબંધો 1- 3 / િશરીષ
પંચાલ &વારા સંકિલત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય



:. 90.00

O156,6



O156,6N46

કાપBડયા, હષદ

િHપાઠી, બકુલ, 1928-2006
હેિલકોટર લેવું જ છે બાઈિસકલ વેચી ને !.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2013.- vi, 170 પૃ. ; 18 સેમી.

અતીતનો રણકાર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ.

:. 130.00

2011.- 160 પૃ. ; 22 સેમી.



:. 100.00

O156,6N28



O156,6

દલપતરામ, 1820-1898

દલપત - ગc ભાગ - 2 / મધુસૂદન પારેખ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2000.- xvi,

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981
?વનvચતન.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, જૂ ન

724 પૃ. ; 22 સેમી.

2013.- viii, 260 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-471-7 :

કાબાં. : :. 225.00

:. 240.00

:. 150.00


O156,6M95



O156,6M20

સાિહ.ય
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891.474-ગુજરાતી િનબંધ-

મશઃ

891.474-ગુજરાતી િનબંધ-

દેBઢયા, ગુલાબ
ઓસરીમાં તડકો.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

પટેલ, ગીરીશ

આપણે સુખી થવા જ=યા છીએ.- ગાંધીનગર : લેખક,

2000.- x, 278 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-069-0

મશઃ

ઓકટો. 2011.- 92 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 120.00

:. 25.00




O156,6

ધોળBકયા, મહેશ
વાછં ટ િવનોદની.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર,

પટેલ, ભોળાભાઈ, 1934-

તેષાં Bદeુ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.-

ઓકટો. 2013.- viii, 128 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-81061-68-8 :

O156,6

x, 206 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00

કાબાં. : :. 50.00




O156,6

ધોળBકયા, હરેશ
િવચારોની રખડપtટી.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,

klભtટ્, ભગીરથ, 1954અભાવનું ઐYવય.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
ઓhટો. 2013.- viii, 128 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8480-971-8 : :. 100.00

જુલાઈ 2013.- xii, 148 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-934-3 :

O156,6N34

:. 125.00




O156,6

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ, 1869-1942
ઈિતહાસ સમાજ િવચાર તથા અ=ય / યશવંત શુhલ, ધી:
પરીખ અને િવનોદ અrવયુ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2002.- xii, 468 પૃ. ; 22

O156,6N54

મધુપૂડો.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ 2013.144 પૃ. ; 18 સેમી.

િવિવધ લેખકોના લેખ સંCહ.
ISBN 798-81-7229-448-9 :

:. 60.00


સેમી.

O156,6

60 િનબંધો.

:. 165.00

માંડિલયા, ધૂની



O156,6M69

નીલકંઠ, િવનોBદની, 1907- 1987
િવનોBદની નીલકંઠના િનબંધો / સુકુમાર પરીખ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2003.-



O156,6

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

xii, 140 પૃ. ; 22 સંમી.

હૂ ંફાળા અવસર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2012.-

કાબાં. : :. 50.00


O156,6N07

80 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 50.00

પંચાલ, Bદનેશ
ધમકટો.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, મે 2013.-



O156,6

શાહ, ગુણવંત, 1937-

168 પૃ. ; 18 સેમી.

કાન દઈને સાંભળો / મનીષા મનીષ &વારા સંપાBદત.-

34 િનબંધો.
ISBN 978-81-8480-897-1

સહજને Bકનારે: સહજ વહે તે આતમ ગંગા.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, એિલ 2012.- 95 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-92-7 : :. 75.00

કાબાં. : :. 85.00

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2013.- xx, 411 પૃ. ;



O156,6

ISBN 978-93-82503-94-1 :

પં5યા, ણવ
Yવાસનુ Bરચાજ .- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, ઓકટો.

:. 350.00


O156,6N37

2014.- xii, 132 પૃ. ; 20 સેમી.
ISBN 978-93-84010-07-2 :

22 સેમી.

ગાંધીની ચંપલ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.

:. 160.00

2011.- 287 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,6

ISBN 978-93-81315-33-0 :

:. 200.00


O156,6N37

પં5યા, િવm, 1945 વસંત અને ઇહામૃગ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય

ગાંધીની લાકડી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂન 2015.-

અકાદમી, 2006.- viii, 178 પૃ. ; 22 સેમી.

239 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 110.00

ISBN 978-93-5122-348-1 :



O156,6N45

:. 200.00


O156,6N37

સાિહ.ય
891.474-ગુજરાતી િનબંધ-
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891.476-ગુજરાતી પ"- મશઃ

મશઃ

શાહ, ગુણવંત, 1937-

દોશી, િનલમ

Bદકરો વહાલનું આસમાન.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, જૂ ન 2014.- xvi, 216 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-082-2 કાબાં. : :. 280.00

ભુના લાડકવાયા: સ0યઘટનાની સુગંધ.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, મે 2012.



O156,6

ગૌણ િવષય 144 - માનવતાવાદ.
ISBN 978-93-81336-09-0 :

:. 85.00


O156,6N37

ેમ એટલે.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2011.-

સહવેદના.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, ઓકટો. 2013.160 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00

xvi, 255 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-52-1 :

પટેલ, માણેકલાલ



O156,4

:. 175.00


O156,6N37

સેhયૂલર એજ=ડા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જુ લાઈ

પટેલ, રેકા
માય Bડયર સન...- અમદાવાદ : હષ કાશન, સટે. 2013.xii, 100 પૃ. ; 22 સેમી.

2013.- xx, 316 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-93-82093-85-8 :

:. 250.00

:. 85.00


O156,4



O156,6N37

ભtટ, મણીશંકર
કા=તના પHો / દશના ધોળBકયા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xvi, 480 પૃ. ; 22

સેhયૂલર િમIજ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે.
2011.- xx, 260 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય 322.1- રાnય અને ધમ.
ISBN 978-93-81315-32-3 : :. 200.00

સેમી.



:. 215.00


O156,6N37

891.478-સંકીણ ગુજરાતી સાિહ0ય

સ8લા, મનસુખ
ધમની સુવાસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.

અકાદમી અવોડ ાત કરનાર Cંથો િવષયક લેખો / હષદ િHવેદી
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

2010.- 132 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-80868-17-2 :

O156,6

:. 60.00

2008.- viii, 303 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,6

કાબાં. : :. 130.00


O156,6

સ0યના દીવા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2010.-

અતીતને આરેથી / બંકીમ િવજયરાય વૈc &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- x, 238

132 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-80868-18-9 :

:. 60.00


O156,6

ISBN 978-93-83317-08-0 :

891.474008-ગુજરાતી િનબંધ સંCહ

:. 130.00


O156,6

િનબંધકારોની કેBફયત િનબંધ અને હુ ં / હષદ િHવેદી &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2014.-

કાપBડયા, મધુસૂદન
અમેBરકાવાસી કેટલાક ગુજરાતી સજ કો.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, I=યુ. 2011.- xviii, 322 પૃ.

viii, 248 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83317-28-8 :

પૃ. ; 22 સેમી.

:. 130.00


O156,6x

; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 175.00

891.476-ગુજરાતી પH



O156,6

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ 'કલાપી', 1874-1900
કલાપીના .વીડનબગFય Cંથો / રમેશ એમ. શુhલ &વારા
સંપાBદત જુ ઓ 914.85 - .નીડનબગ.

ગડા, િલલાધર માણેક, 1938-

પગમ ભમરી.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, I=યુ. 2015.272 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 180.00


O156,8N38

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ? ' કલાપી', 1874-1900
કા}મીરનો વાસ અને સંવાદો / રમેશ એમ. શુhલ &વારા
સંપાBદત જુ ઓ 915.46 - જમુ અને કા}મીર.

ઠhકર, રમેશ
આયનાનું અજવાળું.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- x,
146 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-61-8

કાબાં. : :. 225.00


O156,6

સાિહ.ય

74

891.478-સંકીણ2 ગુજરાતી સાિહ.ય- મશઃ

ક[છી કિવતા- મશઃ

891.47K1-

મીલાપની વાચનયાHા 1950-1953 / મહે=S મેઘાણી &વારા
સંપાBદત.- ભાવનગર : લોકિમલાપ U.ટ.
ભાગ 1 : વષ 1950. 2013.- x, 166 પૃ.; 22 સેમી.
:. 50.00
ભાગ 2 : વષ 1951. 2013.- viii, 88 પૃ.; 22 સેમી.
:. 50.00
ભાગ 3 : વષ 1952. 2013.- x, 118 પૃ.; 22 સેમી.
:. 50.00
ભાગ 4 : વષ 1953. 2013.- x, 180 પૃ.; 22 સેમી.
:. 50.00.

પેઠાણી, રિવ

આIંગડ વાટ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, I=યુ . 2015.64 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 80.00


O156K,1N52

લીયા, વીણા બકુલેશ

ટૌકો.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, નવે. 2014.- 64 પૃ. ;
22 સેમી.



O156,6x

:. 60.00


O156K,1N63

વાચન િવશેષ 2011 / ડંકેશ ઓઝા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, ઓકટો. 2002.- x, 280 પૃ.

કgછી કિવતા સંCહ

891.47K1008-

કgછી ભગતી પc / મહેશ સોલંકી 'બેનામ' &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- xii, 56 પૃ.

; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 115.00


O156,6

; 22 સેમી.

:. 65.00

વીજળીવાળા, શરીફા



O156K,1x

િવભાજનની Nયથા.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,
કgછી નાટક

2014.- xxx, 224 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-123-2

891.47K2-

કાબાં. : :. 250.00


O156,8

.પશ / િવકાસ ઘન}યામ નાયક &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.- 134 પૃ. ;

9 નાટકો.

:. 80.00

22 સેમી.

ગૌણ િવષય 158.1 .વ િવકાસ.
ISBN 978-93-5162-109-6 :

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'
મનજો મંચ: કgછી નાટક સંCહ.- ગાંધીનગર : કgછી
સાિહ0ય અકાદમી, 2008.- 110 પૃ. ; 22 સેમી.



O156K,2N53

:. 125.00


O156,6

કgછી નવલકથા/નવિલકા

891.47K3-

બાથમ, મનોહર

કgછી સાિહ0ય

891.47K-

સરહદ / ગૌતમ જોશી &વારા કgછીમાંથી અનુવાBદત.ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, જૂ ન 2009.- viii,

કgછી પાઠાવલી / નારાયણ જોશી ' કારાયલ' &વારા સંપાBદત.કgછ-માંડવી : િવવેકCામ કાશન, 2010.

122 પૃ. ; 22 સેમી.

ભાગ : 1 : 2010 xxiv.- 72 પૃ. 22 સેમી.

:. 85.00

:. 30.00



O156K,3

ભાગ : 2 : 2010.- xxiv, 96 પૃ. 22 સેમી.

:. 30.00.


O156K

કgછી કિવતા

891.47K1-

ભtટ, રમેશ
શPદ િપરભ.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2007.76 પૃ. ; 22 સેમી.

16 ટૂંકી વાતાઓ.
:. 80.00

જોશી, જયંિત

108 કgછી કિવતાઉ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન
2014.- 108 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.



O156K,3

108.00



O156K,1

ઠhકર, અzણ 'માધવી'
મીઠાંસ : કgછી હાઈકુ, સંCહ.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય

મહેYવરી, માવ?
રત.- ગાંધીનગર : કgછી સાિહ0ય અકાદમી, 2007.- 68 પૃ.
; 22 સેમી.

16 ટૂંકી વાતાઓ.
:. 70.00

અકાદમી, 2013.- 50 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 30.00


O156K,1



O156K,3

ઇિતહાસ

કgછી િનબંધ

75

907-ઈિતહાસનો અયાસ તથા િશeણ

891.47K4-

907.2-ઇિતહાસલેખન

ગજકંધ, ´જ, 1939શબધ સન / ગૌતમ જોશી &વારા સંપાBદત ; ધન?ભાઈ
ભાનુશાળી 'કડક બંગાળી' &વારા સંકિલત.- માંડવી :
િવવેકCામ કાશન, એિલ 2015.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 120.00

907.202-ઇિતહાસકાર

907.202(1)-સંCિહત ?વનચBરH



O156K,6N39

891.5-ઈરાની સાિહ.ય
891.55-આધુિનક ફારસી સાિહ0ય

શુhલ, જયકુમાર
અવાચીન ઈિતહાસકારો અને તેમનું ઈિતહાસ લેખન.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, સટે. 2013.- 213
પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-955-8 :

:. 180.00


Vw

910-સામાય ભૂગોળ તથા #વાસ

891.551-આધુિનક ફારસી કિવતા

પારસી ગુજરાતી કિવતા / ધમu=S મા.તર &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.- xiv,

નંદકુવરબા

ગોમંડળ પBરમણ.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2009.- xxxvi, 516 પૃ. ; 22 સેમી.

218 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 285.00

કાબાં. : :. 110.00



U1



O164,1

િમI અબુ તલેબ ખાન
િમI અબુ તલેબ ખાનનો પિYચમી દેશનો વાસ(ઈસ.
1799-1803) / ચાલસ્ .ટેવટ &વારા ફારસીમાંથી
અંCે?માં અનુવાBદત તથા યુનુસ એમ. િચતલવાલા &વારા
અંCે?માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
રંગ&વાર કાશન, 2013.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-9380125-46-6 : :. 100.00

891.553-આધુિનક ફારસી નવલકથા/નવિલકા

તાલેરખાન Iહાંગીરશાહ અરદેશીર
મુSા અને કુલીન અથવા અઢારમી સદીનું િહ=દુ.તાન /
મધુસૂદન પારેખ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2002.- xxiv, 216 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7227-105-0 કાબાં. : :. 90.00





U8.1

O154,3

894.814-કનડ સાિહ.ય
894.8141-ક=નડ કિવતા

સેનગુતા, ીિત
અંતjપુરમ: પાંચે ખંડના કેટલાક દેશો િવશે.- અમદાવાદ :
રંગ&વાર કાશન, 2013.- 232 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80123-37-4 : :. 200.00

દેવર, દાિસમયા
આrયાિ0મક qાિ=તનાં ¢લ / દીપ ખાંડવાળા &વારા
અનુવાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, સટે.



U8.1

2001.- xvi, 140 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 80.00


O33,1

894.8143-ક=નડ નવલકથા/નવિલકા



U8.1

સુધા મૂ_ત, 1950ડોલર વહુ / સુધા મહેતા &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :

914-યુરોપ

શાહ, રાયચંS કોરશી
યુરોપમાં વાસ ચાર પૈડાં પર.- મુંબઈ : લેખક, એિલ

આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2013.- 170 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-02-8 :

હBરતા ીતમ
મન માz વાસી.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જુ લાઈ
2015.- 118 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 120.00

:. 125.00

2013.- 233 પૃ. ; 22 સેમી.



O33,3N50

કમત આપેલી નથી.


U8.5

900-ઇિતહાસ

નહેz, જવાહરલાલ
જગતના ઈિતહાસનું સંિeત રેખાદશન / મિણભાઈ બી.
દેસાઈ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન
મંBદર, 2014.- viii, 680 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7229-316-X કાબાં. : :. 450.00

914.13-દિeણપૂવFય .કોટલે=ડ
914.134-એBડનબગ શહેર
ચાવડા, વીણvસહ
મારો એBડનબરાનો વાસ.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય
મંBદર, સટે. 2013.- viii, 176 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-81061-66-4 કાબાં. : :. 150.00


U8.56322

ઇિતહાસ

76

914.2-µoલે=ડ અને વે8સ

915.46-જમુ અને કા}મીર

કરસનદાસ મુલ?
oલંડમાં વાસ / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2001.- xxxviii,
282 પૃ.[4] છાયાિચHો: િચHો.; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 120.00

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ 'કલાપી', 1874-1900
કા}મીરનો વાસ અને સંવાદો / રમેશ એમ. શુhલ &વારા
સંપાBદત.- 2? આવૃિM.-ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2011.- vi, 134 પૃ. ; 22 સેમી.



U8.561

ગૌણ િવષય 891.476 - પHો.
:. 70.00


U8.4447

ઠાકોર, ભગતvસહ
ગડલ નરેશ ભગવતvસહ?નું oલે=ડ દશન / મકરંદ મહેતા
અને રામ?ભાઈ સાવિલયા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2012.- xx, 156 પૃ. ; 22

915.475-ગુજરાત

િHવેદી, દીપ
ગુજરાતને Iણો અને માણો.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, ફેkુ.
2013.- xii, 332 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-9382678-13-7 : :. 250.00

સેમી.

:. 90.00



U8.4436



U8.561

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ, 1829-1891
મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ - 1 ?વન ચBરH અને વાસ /
રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 920.02 સંCિહત સામા=ય ?વનચBરH.

દલાલ, દશના
ગુજરાત વાસ.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, 2014.184 પૃ.: નકશા; 24 સેમી.

:. 200.00


U8.4436

914.85-.વીડન

915.475(1)-કgછ

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ 'કલાપી', 1874-1900
કલાપીના .વીડનબગFય Cંથો.- 2? આવૃિM.-ગાંધીનગર :
ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- vi, 224 પૃ. ; 22

ગડા, અરvવદ
કgછ વાસની િવ.તરતી િeિતજો.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ,
2013.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 15.00

સેમી.



U8.4436.3KUT

ગૌણ િવષય 891.478- સંકીણ ગુજરાતી સાિહ0ય.
કબાં. : :. 120.00


U8.594

દાણીધાBરયા, દલપત
કgછ : શૈિeક વાસ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જુ લાઈ
2015.- 32 પૃ. ; 16 સેમી.

915-એિશયા

:. 30.00

915.4-ભારત



U8.4436.3KUT

દલાલ, દશના
મુસાફરીનો ભોમયો / દશના દલાલ અને સલોની મહેતા
&વારા કૃત.- સુરત : @ી હBરહર પુ.તકાલય, [2015].-

915.475-નમદા નદી
લખનભાઈ

384 પૃ.: નકશા; 24 સેમી.

:. 300.00


U8.44

નમદા િવ.તાર ; યાHાધામ કે વાસધામ.- વડોદરા : ય
કાશન, ઓકટો. 2014.- 67 પૃ. ; 22 સેમી.
કમત આપેલી નથી.


U8.4436.6NAR

પગપાળા ચારધામ યાHા / ગુણવંત શાહ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : નવભારત સાિહ0ય મંBદર, 2014.- 115 પૃ.:
િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-83976-05-8 : :. 125.00

શાહ, ગુણવંત, 1937-

નમદા પBરqમા.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 120 પૃ.
; 22 સેમી,.



ISBN 978-9382-678-95-3 :

U8.44

915.4(1)-નમદા નદી



U8.4436.6NAR

916-આBકા

વેગડ, અમૃત

તીરે તીરે નમદા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2011.210 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-59-0 :

:. 110.00

:. 150.00


U8.4455.6

ભtટ, નાનાભાઈ
આBકાનો વાસ.- અમદાવાદ : સં.કાર સાિહ0ય મંBદર,
I=યુ. 2013.- xx, 236 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-81061-44-2 કાબાં. : :. 120.00


U8.6

ઇિતહાસ

920-QવનચMર"
920.02-સંCિહત ?વનચBરH
920.02(1)-સંCિહત ?વનચBરH

77

920.054-ભારતીયિહરાણી, લતા

ગુજરાતના યુવાર0નો / લતા િહરાણી અને રાજ ભા.કર
&વારા કૃત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 150 પૃ.:
િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-93-83983-13-1 : :. 250.00

ધોળBકયા, હરેશ
હમ હુ વે કામયાબ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન
2013.- 40 પૃ. ; 22 સેમી.



:. 50.00

w44



w

920.05475-ગુજરાત- સંCિહત ?વનચBરH
વછરાIની, ભSાયુ
મુyઠી ઊચેરા 100 માનવ ર0નો.- અમદાવાદ : આર. આર.

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ, 1829-1891
મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ 1 ?વન ચBરH અને વાસકથા /
રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2011.- xx, 630 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 914.2 - ઈoલે=ડ વાસ.
:. 300.00

શેઠ, મે 2015.- 408 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-341-2 :

:. 325.00


w44

શેઠ, ધારણા



w

ગુજરાતના ઘડવૈયા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે.
2012.- 278 પૃ.: ill...; 22 સેમી.

મહેતા, જયા

ISBN 978-93-81336-96-0 :

Nયિhત િવશેષ -3 / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.- મુંબઈ :
પBરચય U.ટ, 2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00



w4475



w

શેઠ, ચંSકા=ત, 1938:ડી જણસો ?વતરની.- અમદાવાદ : ર=નાદે કાશન,
2013.- vi, 218 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-9382-156-56-8

:. 225.00

કાબાં. : :. 225.00


w

920.2-Cંથપાલ
920.2(1)-Nયિhત િવશેષ
920.2-ચારણ, િશવદાનભાઈ એમ.

Cંથાલયશા.Hે: િશવદશનમ્ / મિણભાઈ Iપિત કે. &વારા
સંપાBદત.- બાકરોલ(આણંદ ?8લો) : િશવદાનભાઈ એમ.
ચારણ, 2012.- 572 પૃ. [1] છયાિચHો ; 24 સેમી.
ગૌણ િવષય 020 - Cંથાલય અને માિહિત િવાન.
:. 700.00


2wN42

920.054-ભારતીય- સંCિહત ?વનચBરH

920.5-પHકાર
920.5(1)-NયBકતગત ?વનચBરH
920.5-ખHી, કી_ત

ગોિહલ, મહે=S
શતાPદીના િશ8પી.- ભાવનગર : લટૂર કાશન, 2014.100 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00


w

માણસ વાલો કgછીમાડું: કી_ત ખHી / માણેકલાલ પટેલ &વારા
સંપાBદત.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જૂ ન 2014.- xvi,
328 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 250.00

ભtટ, દોલત
સમાજના @ેpીઓ.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,



4wN46

920.5-યાિક, ભરત

નવે. 2013.- viii, 172 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-962-6 :

:. 180.00


w44

મન?, ભાલ
અંતરની ઓળખ / ભાલ મન? અને ઉષા મન? &વારા કૃત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, જૂ ન 2013.- xx,

ISBN 973-93-84010-02-7(સેટનો) :

148 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-880-3 :

યાિક, ભરત
श्रोता देवो भव:.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન.
પુ. 1 : માચ .- 130 પૃ. : િચHો ; 22 સેમી.
પુ. 2 : માચ .- 130 પૃ. : િચHો ; 22 સેમી.
પુ. 3 : માચ .- 130 પૃ. : િચHો ; 22 સેમી.
:. 450.00(સેટની).

:. 150.00



4wN43,1



w44

920.5-શાહ, બળવંતરાય

સ8લા મનસુખ
તુલસી hયારાના દીવા.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય,

.વાતંHસેનાની પHકાર @ી બળવંતરાય શાહ / પુિનત અzણ
હણu &વારે સંપાBદત.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2012.-

2014.- xiv, 138 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-99-92

167 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 130.00

ISBN 978-93-80125-31-2 :



w44

:. 100.00


4wN24

ઇિતહાસ

78

920.71-પુzષોનુ ?વનચBરH(જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે

920.72(1)-NયBકતગત ?વનચBરH
920.72-ગાધી, મનુબહેન

સંબંિધત નથી)

ેરણા0મક ?વનકથા / બીરેન કોઠારી &વારા સંકિલત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2014.- 120 પૃ.: િચHો.

ગાંધી, મનુબહેન

; 18 સેમી.

5 ?વનચBરHોનો સંCહ.
ISBN 978-93-82786-22-1 :

:. 130.00


Y16w

Bદ8હીમાં ગાંધી?.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર.
ભાગ 1 : એિલ 2013.- vi, 397 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-464-9 : :. 250.00
ભાગ 2 : એિલ 2013.- xxiv, 641 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-464-9 : :. 250.00.


Y15wN17,1

920.71(1)-સંCિહત ?વનચBરH - પુzષ
920.72-દામાણી, કમલાબેન
મહેતા, જયા
દામાણી, અશોક

NયBકત િવશેષ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- 58 પૃ. ;

જે રાહ જુએ છે તે મા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે.

18 સેમી.
2011.- 95 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 15.00


Y16w

920.71(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH- પુzષ
920.71-કલસBરયા, કનુભાઈ



Y15w

920.9-અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH
920.93-સમાજશા.Hી
920.9306762-Bક=નરોનું ?વન ચBરH
920.9306762(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
920.9306762-િHપાઠી, લમીનારાયણ

પરમાર, િવજયvસહ
પીડ પરાઈ Iણે રે.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ
2014.- 216 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-236-1 :

:. 75.00

:. 175.00


Y16w

920.71-પટેલ, ગોvવદભાઈ હરગોvવદ

િHપાઠી, લમીનારાયણ
હુ ં િહજડો હુ ં લમી / Bકશોર ગૌડ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ગંગાબા પBરવાર કાશન, 2013.- xxiv,
176 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00

પટેલ, નિલન

wદયમાં વસેલા.- કોલકતા : સરો?ની નિલન પટેલ, 2009.-



Yw,1

xvi, 276 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 150.00


Y16wN28

920.71-શાહ, હસમુખ
શાહ, હસમુખ

દીઠું મે.- અમદાવાદ : રંગ&વાર કાશન, 2013.- 338 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80125-45-9

920.933804-ઉcોગપિત, સાહિસક
920.933804(1)-સંCિહત ?વનચBરH
િબયાણી, કાશ
શૂ=યથી િશખર: ઈિ=ડયન કોપZરેટ / કાશ િબયાણી અને
કમલેશ મહેYવરી &વારા કૃત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ફેkુ. 2012.- 606 પૃ.,[28] છાયા િચHો ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-74-3 કાબાં. : :. 450.00

કાબાં. : :. 250.00



X8(A)w



Y16w,1

920.72-.Hી (જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી)
920.72(1)-સંCિહત ?વનચBરH- .Hી

920.933804(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
920.933804-અંબાણી, મુકેશ

ધીzભાઈ અંબાણીના .વનSા મુકેશ અંબાણી(?વન અને
કારBકદF) / દીપ ઠાકર &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
અશોક કાશન મંBદર, 2011.- viii, 296 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-908237-9-1 : :. 225.00

ગnજર, હસમુખ
ેરણાદાયી મિહલાઓ.- અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન,
2014.- 160 પૃ. ; 18 સેમી.



X8(A)N57w

7 ?વનચBરHોનો સંCહ.
ISBN 978-93-82786-16-0 :

:. 120.00

920.933804-ગેટસ્, િબલ



Y15w

મારો પBરવાર / રામનારાયણ નાગરદાસ પાઠક &વારા અનુવાBદત.જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, 2012.- viii, 184 પૃ. ;
22 સેમી.
ISBN 978-93-840100-1-0 :

:. 180.00


Y15w

ગુતા, શાંત
ના સજ ક િબલ ગેટસ્ કયૂટરથી કણ સુધીની
સફર... / યશ રાય &વારા અનુવાદક.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, મે 2012.- vi, 106 પૃ.: િચHો; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 004 - કોયૂટર િવાન.
:. 95.00

Microsofft



X8(A)wN55

ઇિતહાસ

920.933804-ગેટસ્, િબલ-

921-ત0વાની અને મનોવૈાિનક
921.9-ાચીન, મrયકાલીન દાશિનક
921.914-ભારતીય દાશિનક - ત0વાની
921.914(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
921.914-શંકરાચાય

મશઃ

શમા, રાજે શ
િબલ ગેટસ્.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, જૂ ન 2013.- 201 પૃ.
: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-68-7 : :. 200.00


X8(A)wN55

920.933804-ગોદરેજ, અરદેશર

છHારા, મહે=S
અરદેશર ગોદરેજ પરમ .વદેશ ેમી ઉcોગવીર.- જુ નાગઢ :
મીBડયા પિPલકેશન, 2011.- vi, 50 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-84010-12-6 : :. 50.00

:. 150.00


∆2y7



920.933804-જોPસ, .ટીવ
આઈઝે કસન, વો8ટર
.ટીવ જૉPસ / Bદલીપ ગોિહલ &વારા અનુવાદક.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ફેkુ. 2012.- 510 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-63-7 : :. 399.00


X8(A)wN55

922-ધા_મક ગુz
922.943-બૌ&ધ
922.943(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
922.943-દલાઈ લામા
િવભાકર, નવીન
દલાઈ લામા: માનવતાની મસાલના સાધક જુઓ 891.
473- ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.

922.945-િહ=દુ
922.945(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

શમા, રાજે શ
.ટીવ જોPસ: vથક Bડફર=ટ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, ફેkુ.

922.945-જે ઠીબા

2012.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 225.00


X8(A)wN55

ધન?ભાઈ ભાનુશાળી 'કડક બંગાળી'
કgછ-I મીરાં જે ઠી બા.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, સટે.
2014.- 37 પૃ. ; 22 સેમી.

920.933804-પટેલ, કરશનભાઈ

:. 80.00

કોઠારી, બીરેન



એકલવીર ઉ0પાદકતાથી અનોખા ઉcોગપિત બનવા સુધીની
સફર: કરસનભાઈ પટેલ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-15-1 : :. 30.00

Q2w

922.945-દરીયા સાહેબ ( િબહારવાળા)



X8(A)wN44

920.933804-મહેતા, કાિલદાસ નાન?

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
સંત દBરયા / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- Pયાસ : રાધા.વામી
સતસંગ, 2011.- 490 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8256-969-0 :

છHારા, મહે=S
નાના? કાિલદાસ મહેતા: આBકામાં ઔcોિગક
સા²ાnયના સજ ક.- જુ નાગઢ : મીBડયા પિPલકેશન, 2011.-

કમત આપેલી નથી.


Q2wK91

922.945-નામદેવ
પૂરી, જે . આર.

vi, 90 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-84010-13-3 :

શા.Hી, મણીશંકર
@ી શંકરાચાય ચરીH / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.- 256 પૃ. ;
22 સેમી.

X8(A)wM68

ISBN 978-81-924355-5-8 :

79

:. 75.00

સંત નામદેવ / જે . આર. પૂરી, વી. કે. સેઠી અને ટી. આર.



X8(A)wM87

શંગારી &વારા કૃત.- Pયાસ : રાધા.વામી સતસંગ, 2011.216 પૃ. ; 22 સેમી.

920.962-ઈજનેર
ISBN 978-81-8466-1002 :

920.96213-િવcુત ઇજનેર
920.96213(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
920.96213-Nયાસ, અતુલકુમાર અિYવનભાઈ

કમત આપેલી નથી.


Q2wG70

922.945-રિવદાસ

Nયાસ, અતુલકુમાર અિYવનભાઈ
A. E. C થી ટોર=ટ પાવર: મારી અનુભવયાHા.- અમદાવાદ :
અમર કાશન, માચ 2014.- vi, 106 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-9264-571-1 : :. 90.00


D66w,1

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
પરમ પારસ ગુz રિવદાસ.- Pયાસ : રાધા.વામી સતસંગ,
2014.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-295-5 :

કમત આપેલી નથી.


Q2wH38

ઇિતહાસ
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922.945-રામકૃmણ પરમહંસ

923-સમાજશા.Hી
923.1-રાપિત, રાના શાસક

પંBડત, દીપ
રામકૃmણ પરમહંસ / યશ રાય &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, માચ 2011.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 112.00

923.154-ભારત

923.154(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.154-અPદુલ કલામ એ. પી. જે .


Q2wM36

922.945-િવવેકાનંદ, .વામી
રાવળ, ઉપે=S
.વામી િવવેકાનંદ.- મુંબઈ : સુમન બુક સે=ટર, 2011.-

અPદુલ કલામ એ. પી. જે .
આતમ વaઝે પાંખ / હરેશ ધોળBકયા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2007.- 250 પૃ. ;
22 સેમી.
ગૌણ િવષય 080 - ભાષણ

144 પૃ. ; 18 સેમી.

The Indomitable spirit નો અનુવાદ.

:. 90.00


ISBN 978-81-89961-18-3 :

922.945-સવuYવરી મા

:. 160.00


Q2wN63

V44,1y7N31,1

એ. પી. જે . અPદુલ કલામ મારી ?વનયાHા:
સા.વતમૂ8યની અનોખી કથા.- અમદાવાદ : આર. આર.

દેસાઈ, તરલા

'મા' સવuYવરીનું આંતર ઐYવય.- મુંબઈ : પBરચય º.ટ,

શેઠ, ઓગ. 2015.- 119 પૃ. ; 22 સેમી.

2014.- ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 978-93-5122-307-8 :

:. 15.00

:. 125.00


V44,1y7N31,1



Q2wN43

ગnજર, હસમુખ
એ. પી. જે . અPદુલ કલામ.- અમદાવાદ : નવભારત
કાશન મંBદર, 2013.- 30 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-82678-12-0 : :. 60.00

922.945-સાંઇબાબા

સાબિશવરાવુ, અમુલ
સાંઈબાબા: BદNય ?વનનું તેજ / થોતા ભાmકરરાવું &વારા
તેલુગુમાંથી અંCે?માં અનુવાBદત : રેખા ઉદયન &વારા
અંCે?માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર.



V44,1y7N31

923.154-પેYવા, બા?રાવ બાલા?

આર. શેઠ, જૂન 2014.- 192 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-276-6 :

:. 150.00


∆2wM38

922.946-શીખ

922.946(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
922.946-ગોvવદ vસહ

દેવસરે, હBરકૃmણ
નાનાસાહેબ પેYવા / અજય ઈ=Sેકર &વારા અનુવાBદત.- =યુ
Bદ8હી : કાશન િવભાગ, 2011.- 86 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-230-1742-6 : :. 120.00


V44,1y7L21

પારઘી, અજુ  નvસહ કાળુભાઈ
.વામી ગોvવદગુz ?વન અને કવન.- વડોદરા : પૂવ કાશન,

મહેતા, કાિલદાસ

નવાબસાહેબ પેYવા.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,

ડીસે. 2008.- 102 પૃ. ; 22 સેમી.

2005.- viii, 134 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

કમત આપેલી નથી.




Q8441wK66

922.97-મુિ.લમ
922.97(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
922.97-હજરત bવાI ગરીબ નવાઝ

923.168-દિeણ આBકા
923.168(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.168-મંડેલા, ને8સન

હજરત ખાBદમ હસન ગુદરી શાહ બાબા
મોઈન - એ જહાં / સાિજદા મોઈન Bરઝવી &વારા
અનુવાBદત.- અજમેર : અ.મા પિPલકેશન, 2010.- vi,

ઓઝા, ડંકેશ

ને8સન મંડેલા.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- 58 પૃ.:
િચHો; 22 સેમી.
:. 15.00

132 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-85893-08-2 :

:. 125.00



V6,1y7N18



Q7w F35

922.974-સરમદ શિહદ
શંગારી, ટી. આર.

923.173-અમેBરકા
923.173(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.173-vલકન, અkાહમ
ગુલામીની ગતામાંથી અમBરકાને તારનાર દૂત: અkાહમ vલકન /
બીરેન કોઠારી અને હBરતા િHવેદી &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2010.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-91-5 : :. 30.00

સરમદ શિહદ: ટી. આર. શંગારી અને પી. એસ. આલમ

&વારા કૃત.- Pયાસ : રાધા.વામી સતસંઘ, 2011.- 280 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8466-112-5 :

V44,1y7 M25

કમત આપેલી નથી.


Q712wK18



V73,1y7M09
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923.254-કેસરી vસહ બારાહાથ

923.2-રાજકીય નેતા
923.254-ભારત

ગઢવી, િશવદાન

923.254(1)-સંCિહત ?વનચBરH

કેસરી vસહ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી, 2007.-

Iની, બળવંત
ચાફેકર બંધુઓ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,

viii, 104 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

2009.- vi, 114 પૃ. ; 22 સેમી.



V44y7M72

કમત આપેલી નથી.


V44y7

જોશી, પBરિeત
દેશને નવી રાહ બતાવનાર qાિ=તવીરો.- અમદાવાદ :
ઓને.ટ પિPલકેશન, 2014.- 128 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-11-5 : :. 95.00


923.254-ખાન અPદુલ ગફાર ખાન
ખુદાઈ િખદમતગાર: ખાન અPદુલ ગફારખાનની ?વનકથા /
અમૃત મોદી &વારા અનુવાBદત.- વડોદરા : ય કાશન,
સટે. 2014.- 202 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
:. 100.00


V44y7

વાઘેલા, ઉમેશ

923.254-ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

આઝાદી કે Bદવાને / ધનંજય રાવળ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ : નવ?વન સાિહ0ય મંBદર, 2014.-

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ, 1869-1948

રોજનીશી.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, આૉગ.

xii, 123 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-57-1 :

V44y7M90

:. 125.00

2014.- xii, 204 પૃ. ; 18 સેમી.



V44y7

ISBN 978-81-7229-649-0 :

:. 200.00


V44y7M69,1
શાહ, દશરથલાલ

ગાંધી?ના સમકાિલનો.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવcાપીઠ,
I=યુ. 2014.- xii, 116 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 30.00


સંિeત આ0માકથા.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,
સટે. 2014.- xii, 211 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-353-6 : :. 30.00

V44y7

શેઠ, ધારણા
ભારતના ઘડવૈયા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે.
2012.- 272 પૃ.: ill.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81336-95-3 :

:. 225.00


V44y7



V44y7M69,1

સ0યના યોગો અથવા આ0મકથા.- અમદાવાદ : નવ?વન
કાશન મંBદર, નવે. 2014.- x, 438 પૃ. ; 24 સેમી.
પુનમુSણ.
ISBN 978-81-7229-145-7 કાબાં. : :. 200.00


V44y7M69,1

923.254(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.254-અસફાક ઉ8લાખાન
રાવળ, હસમુખ

અસફાક ઉ8લાખાન.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક સીરીઝ,
2003.- xvi, 121 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V44y7N90

ગાંધી?ની ?વનયાHા : એમના જ શPદોમાં: આ0મકથા અને
દિeણ આBકાના સ0યાCહના ઈિતહાસમાંથી / મહે=S
મેઘાણી &વારા સંપાBદત.- ભાવનગર : લોકમીલાપ U.ટ,
I=યુ. 2009.- viii, 192 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 40.00


V44y7M69

923.254-આંબેડકર, ભીમરાવ રામ?
પટેલ, માણેક 'સેતુ'

પરમાર, પી. એ.

ગાંધીઆ@મ જુ ઓ 069.5095475 - સંCહ અને દશન
- સાબરમતી આ@મ.
:. 15.00

રાિય મહાપુzષ ભારતર0ન ડો. બી. આર. આંબેડકર.મહેસાણા : પી. એ. પરમાર, મે 2001.- 24 સેમી.: િચHો.
; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V44y7M91

પાઠક, રામનારાયણ નાગરદાસ

923.254-કીનારીવાળા, િવનોદ

મોહનમાંથી મહા0મા.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,

વીર કીનારીવાળા / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-938-26789-2-2 : :. 30.00

નવે. 2013.- xviii, 355 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-301-7 :



V44y7N24

:. 150.00


V44y7M69
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923.254-ગાંધી, હBરલાલ મોહનદાસ

923.254-િતલક, બાલ ગંગાધર

પરીખ, નીલમ

મહેતા, કાિલદાસ

હBરલાલ ગાંધી ; ગાંધી?નું ખોવાયેલું ધન.- અમદાવાદ :
નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ 2014.- xvi, 244 પૃ.:
િચHો.; 18 સેમી.
સંદભ સૂિચ સિહત.
ISBN 978-81-7229-226-3 : :. 100.00

લોકમા=ય Bટલક.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,
2005.- viii, 116 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V44y7M56



V44y7M88

923.254-ગુzદM vસહ બાબા

923.254-દુગા ભાભી
પં5યા, આરતી
દુગાભાભી.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી, 2005.-

ધોBરયાણી, મહાદેવભાઈ
બાબા ગુzદM vસહ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,

vi, 108 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

2007.- viii, 122 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.



V44y7N07



V44y7M24

923.254-ઘોષ, બારી=S કુમાર

923.254-દેસાઈ, ભરત

ચંSનાથ, કે.
બારી=Sકુમાર ઘોષ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ોણી,

દેસાઈ, ભરત

2005.- iv, 117 પૃ. ; 22 સેમી.
ક્ંમત આપેલી નથી.



V44y7M80

રાીયનેતા મોરાર?ભાઈ દેસાઈ સાથેના થોડાક સં.મરણો.અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, નવે. 2013.- 24 પૃ.
: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-189-1 : :. 20.00

923.254-ચંSશેખર, આઝાદ



V44y7M96

સ0યશકુન
ચંSશેખર આઝાદ / નિલન છો. પં5યા &વારા અનુવાBદત.ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક સીરીઝ, 2003.- xii, 118

923.254-નેહz, જવાહરલાલ

પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V44y7N06

923.254-જગ?વન રામ

નહેz, જવાહરલાલ
મારી ?વનકથા / માધવ હરીભાઈ દેસાઈ &વારા
અંCે?માંથી અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન
મંBદર, આૉગ. 2014.- xl, 742 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-9229-239-1 કાબાં. : :. 500.00


V44y7M89,1

પરમાર, પી. એ.

દિલત નેતા જોગે=Sનાથ મંડલ અને બાબુ જગ?વનરામ
જુ ઓ 923.654(1)- મંડલ, જોગે=Sનાથ.

923.254-પંBડત, Bદનદયાળ?
જોશી, પરીિeત
પંBડત Bદનદયાળ?.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2010.- 32

923.254-જયકાશ નારાયણ
પંBડત, વી. વી.
જયકાશ નારાયણ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,

પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-66-3 :

2000.- viii, 124 પૃ. ; 22 સેમી.



V44y7N16

કમત આપેલી નથી.


V44y7N02

લોકwદયમાં બીરાજનાર લોકનાયક જયકાશ નારાયણ / બીરેન
કોઠારી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.-

923.254-પટેલ, વ8લભભાઈ
ગાંધી, રાજમોહન

સરદાર પટેલ એક સમ_પત ?વન / નગીનદાસ સંઘવી
&વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,

32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-86-1 :

:. 30.00

:. 30.00

2014.- xii, 635 પૃ. ; 24 સેમી.



V44y7N02

ISBN 978-81-7229-098-6 :

923.254-ટોપે, રામચંS પાંડુરંગ(તા0યા)

:. 500.00


V44y7M75

સેવડે, ઈ=દુમતી
તા0યા ટોપે / હેમાંગીનીબહેન ભtટ &વારા અનુવાBદત.ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક સીરીઝ, 2003.- xiv, 82

ગુજરાતના િસરછH સરદાર / મુકુલભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : નવભારત કાશન મંBદર, ઓકટો. 2012.-

પૃ. ; 22 સેમી.

104 પૃ. ; 18 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

ISBN 978-81-7229-453-3 :



V44y7M13

:. 60.00


V44y7M75

ઇિતહાસ

923.254-પટેલ, વOલભભાઈ- મશઃ

923.254-બાબા પૃXવી vસહ આઝાદ
Iની, શાંિતલાલ
પૃXવીvસહ આઝાદ.- ગાંધીનગર : સરફરોસી પુ.તક @ેણી,

દોશી, યશવંત

સફળ નેતૃ0વની કથા ; સરદાર વ8લભભાઈ પટેલનું
?વનિચH.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર.

2005.- iv, 142 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

ભાગ 1 : મે 2012.- viii, 537 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-81-7229-309-3 :

83

:. 200.00



V44y7M92

ભાગ 2 : માચ 2012.- viii, 614 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 978-81-7229-309-3 : :. 200.00.

923.254-બાસુ, સુભાષચંS


V44y7M75

પટેલ, રમણભાઈ

દેસાઈ, ચૈત=ય
સુભાષચંS બોઝ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક િસરીઝ,
2005.- 103 પૃ. ; 22 સેમી.

િહ=દના સરદાર.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર,
I=યુ. 2014.- xii, 279 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-083-2 : :. 75.00

કમત આપેલી નથી.


V44y7M97



V44y7M75

923.254-િબિ.મલ, રામસાદ
રાવળ, હસમુખ

સરદારની અનુભવ વાણી / મુકુલભાઈ કલાથF &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, ઓકટો. 2012.104 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-452-6 : :. 60.00

રામસાદ િબિ.મલ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક સીરીઝ,
2005.- viii, 143 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V44y7M97



V44y7M75

923.254-ભગત vસહ
ર.તોગી, સુભાષ
ભગતvસહ / સાદ klભtટ &વારા અનુવાBદત.- ગાંધીનગર :
સરફરોશી પુ.ક િસરીઝ.- xx, 112 પૃ. ; 22 સેમી.
કમત આપેલી નથી.

923.254-પરમાનંદભાઈ
ઓઝા, આરતી

ભાઈ પરમાનંદ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,
2007.- 74 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.



V44y7N07



V44y7M76

923.254-પાંડે, મંગલ

923.254-મંડલ, જોગે=Sનાથ
પરમાર, પી. એ.

દિલત નેતા જોગે=Sનાથ મંડલ અને બાબુ જગ?વન.-

ગૌડ, અિનતા

મંગલ પાંડે / બચુભાઈ ઠાકર &વારા અનુવાBદત.- ગાંધીનગર :
સરફરોશી પુ.તક િસરીઝ, 2005.- 75. પૃ. ; 22 સેમી.
કમત આપેલી નથી.

મહેસાણા : લેખક, મે 2015.- 24 પૃ. ; 20 સેમી.

ગૌણ િવષય 923.654(1) - જગ?વન રામ.
કમત આપેલી નથી.




V44y7M27

V44y7N06

923.254-પાલ, બીપીનચંS

923.254-મહે=S તાપ

ઉપાrયાય, કુલીન
િબિપનચંS પાલ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક સીરીઝ,

ઓઝા, સં?વ
રાI મહે=S તાપ.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,

2007.- vi, 66 પૃ. ; 22 સેમી.

2007.- vi, 74 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

કમત આપેલી નથી.




V44y7M58

V44y7M86

923.254-બંદોપાrયાય, ઉપે=S

923.254-મુંડા, બBરસા

ચંSનાથ, કે.
ઉપે=Sનાથ બંcોપાrયાય.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક
@ેણી, 2005.- 138 પૃ. ; 22 સેમી.
કમત આપેલી નથી.

મકવાણા, Bકશોર
િબરસા મુંડા.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,
2009.- viii, 88 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.




V44y7M79

V44y7M75

923.254-મુખોપાrયાય, }યામસાદ

923.254-બાઘા, જિતન

જોશી, પરીિeત
ભારતીય જનસંઘના આc.થાપક ડૉ. }યામાસાદ મુખ».અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 34 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-54-0 : :. 30.00

ગોિહલ, નટવર

જતીન બાઘા.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી, 2006.vi, 122 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V44y7M79



V44y7N01

ઇિતહાસ

84

923.254-મોદી, નરે=S

923.254-વમા2, ^યામQકૃIણ- મશઃ
પં5યા, િવm

કામથ, એમ. વી.

નરે=S મોદી: િવકાસ પંથના ઘડવૈયા / એમ. વી. કામથ અને
કાિલ=દી રાંદેરી &વારા કૃત ; કાિલ=દી રાંદેરી &વારા
અંCે?માંથી અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
I=યુ. 2014.- 432 પૃ.: [4] છાયાિચHો.; 22 સેમી.
મૂળ શીષક : The man of the moment Narendra

}યામ? કૃmણવમા.- ગાંધીનગર : સરફરોશ પુ.તક @ેણી,
2003.- xvi, 134 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.


V444y7M57

923.254-િવcાથF, ગણેશશંકર

Modi.
ISBN 978-93-5122-189-0 :

:. 399.00

મહેતા, કાિલદાસ



V44y7N50

ગણેશશંકર િવcાથF.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,
2005.- viii, 93 પૃ. ; 22 સેમી.

દાબકે, િગBરશ
નરે=Sાયણ / સુનીિત સુિનલ કા:લકર &વારા અનુવાBદત.મુંબઈ : નવચૈત=ય કાશન, ફેkુ. 2014.- 315 પૃ.: [8]
છાયા િચHો.; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 400.00

કમત આપેલી નથી.


V44y7M90

923.254-@&ધાનંદ, .વામી
રાવળ, હસમુખ



V44y7N50

923.254-રામ vસહ

.વામી @&ધાનંદ.- ગાંઘીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,
2005.- 132 પૃ. ; 22 સેમી.

કમત આપેલી નથી.

પરીખ, અરvવદ
રામvસહ કૂકા.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી, 2009.-



V44y7N13

90 પૃ. ; 22 સેમી.

923.254-સાવરકર, િવનાયક દામોદર

કમત આપેલી નથી.


V44y7M16

923.254-રાય, મહે=Sનાથ
પંBડત, ધનરાજ
એમ. એન. રોય.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

જોશી, પરીિeત
વીર િવનાયક દામોદર સાવકર.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2013.- 36 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-67-0 : :. 30.00


V44y7M83

2009.- viii, 69 પૃ. ; 22 સેમી.

923.254-હેડગેવાર, કેશવ બિલરામ

:. 20.00


V44y7M87

દેસાઈ, ભગીરથ

ડો. હેડગેવાર.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી, 2005.-

923.254-લજપતરાય, લાલા

viii, 196 પૃ. ; 22 સેમી.

પટેલ, ?તે=S
લાલા લજપતરાય.- ગાંધીનગર : સરફરોશી પુ.તક @ેણી,

કમત આપેલી નથી.


V44y7M89

2006.- vi, 98 પૃ. ; 22 સેમી.

923.25475-ગુજરાત

કમત આપેલી નથી.


V44y7M65

923.254-વમા, }યામ?કૃmણ

923.25475(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.25475-યાિક, ઈ=દુલાલ
ઈ=દુલાલ યાિક / બીરેન કોઠારી અને પરેશ Iપિત &વારા
સંપાBદત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.
ISBN 978-9382-678-81-6 : :. 30.00

જોશી, પરીિeત
}યામ? કૃષણવમા.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32
સેમી.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-65-6 : :. 30.00



V44y7M92



V44y7M57

પં5યા, િવm
qાિ=તગુ: પંBડત }યામ? / જયેશ ભાનુશાલી ' જયુ' &વારા
અનુવાBદત.- માંડવી( કgછ) : િવવેકCામ કાશન, એિલ

923.259-દિeણ-પૂવ એિશયા
923.2591-બમા
923.2591(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.2591-આંવ સાન સૂ ચી

2012.- 134 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 100.00


V44y7M57

આંવ સાન સૂ ચી / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-19-5 : :. 30.00


V43y7N45

ઇિતહાસ

923.3-અથશા.Hી

923.654-®લે, જયોિતબા ગોvવદ

923.354-ભારત

ચંચBરક, ક=હૈયાલાલ

923.35492-બંoલાદેશ
923.35492(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

85

મહા0મા nયોિતબા ¢લે / કાિ=તભાઈ મકવાણા &વારા
અનુવાBદત.- નવી Bદ8હી : કાશન િવભાગ, 2012.- viii,

923.35492-મોહમદ યુનુસ

180 પૃ. ; 22 સેમી.
કોઠારી, બીરેન
ISBN 978-81-230-1743-3 :

મહંમદ યુનુસ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ;

:. 150.00


YZ:4:67wM27

18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-16-8 :

:. 30.00

923.654-ભાવે, િવનોબા



XwN40

923.5-સંચાલક , લ}કરી તથા પોલીસ કમચારી

િવનોબા ભાવે / બીરેન કોઠારી અને ઈશા પાઠક &વારા સંકિલત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો; 18 સેમી.

923.554-ભારત

ISBN 978-93-83976-01-0 :

923.554(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

:. 30.00


YZwM95

923.554-પટેલ, આર. જે .
923.654-રવીશંકર, મહારાજ

પટેલ, આર. જે .

માણસાઈના Bદવાને જવિલત કરનાર લોક સેવક રિવશંકર

વિહવટની વાટે.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ0ય મંBદર,
2013.- 180 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-9382-678-96-0 : :. 175.00

મહરાજ / બીરેન કોઠારી અને હBરતા િHવેદી &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.


V44,8wN53,1

ISBN 978-9382-678-80-9 :

:. 30.00


YZwM84

923.6-સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી
923.654-ભારત

923.65491-પાBક.તાન

923.654(1)-સંCિહત ?વનચBરH

923.65491(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

લોકલાડીલા સમાજસેવકો / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2014.- 127 પૃ.: િચHો.

923.65491-મલાલા યુસુફઝૈ

ગnજર, હસમુખ

; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-21-4 :

બહાદુરબાળા મલાલા.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ0ય

:. 120.00


YZw

મંBદર, 2014.- 40 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
પુનમુSણ.

923.654(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

ISBN 978-93-82678-47-2 :

923.654-પટેલ, માણેકલાલ

:. 35.00


YZwN97

કમ ચૂડામણી માણેકલાલ / મોહનલાલ પટેલ તથા અ=ય &વારા
સંપાBદત.- કડી : @ી મોહનલાલ પટેલ સાિહ0ય વતુળ,

923.673-અમેBરકા
923.673(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

2010.- 256 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 150.00


923.673-કેલર, હેલન એડસ

YZwN29

કેલર, હેલન, 1880-1968

મઝધાર / િવyઠલદાસ મગનલાલ કોઠારી &વારા અનુવાBદત.-

પટેલ, મોહનલાલ

ૃવતારક @ી માણેકલાલ પટેલની ?વનકથા.- મહેસાણા :
સવિવcાલય કેળવણી મંડળ.- 216 પૃ. ; 22 સેમી.
કા. બાં. : :. 130.00

અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ 2013.- xii,
300 પૃ. ; 18 સેમી.



Midstrym નો અનુવાદ.

YZwN29

ISBN 978-81-7229-470-0 :

923.654-ફળણીકર, િવજય ગIનન

:. 150.00


YZwM80,1

ફળણીકર, િવજય

હેલન કેલર ડા અંધારેથી ઉIસ ભણી / બીરેન કોઠારી અને

પરાજય નિહ િવજય / Bકશોર ગૌડ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ગંગાબા પBરવાર, 2012.- x, 182 પૃ. ; 22

ઈશા પાઠક &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2010.-

સેમી.

32 પૃ.: િચHો; 18 સેમી.

:. 150.00

ISBN 978-93-83976-16-4 :



YZ:4:67wN61,1

:. 30.00


YZwM80

ઇિતહાસ

86

923.7-િશeાિવશારદ

925.1-ગિણતશા.Hી
925.1(1)-સંCિહત ?વનચBરH

923.754-ભારત

923.754(1)-સંCિહત ?વનચBરH

ગnજર, હસમુખ
િવYવના @ેp ભારતીય ગિણત.- અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, 2014.- 152 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-20-7 : :. 115.00

વછરાIની, ભSાયુ
નાની માટીમાં િશલાલેખ: માનવ વતનના ઘડવૈયા.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2012.- 119 પૃ.: િચHો;



Bw

22 સેમી.
ISBN 978-93-81336-03-8 :

:. 90.00


Tw

ગnજર, હસમુખ
ગિણતના પૂIરી, સંશોધક, ખર િવ&વાન અને ગિણતસાર
સંCહ ના રિચયતા મહાન જૈ નાચાય.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-43-4 : :. 30.00

923.754(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
923.754-ઉપાrયાય, હરીભાઈ
ઉપાrયાય, હBરભાઈ
બાપુના આ@મમાં (સં.મરણો) / બાલુભાઈ પારેખ &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ



Bw

925.1-klગુત

2013.- viii, 104 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-466-3 :

925.1(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
925.1-જૈ નાચાય

:. 60.00


Tw,1

923.754-તાસકર, ગુણવંતભાઈ

ગnજર, હસમુખ
ભારતના ાચીન ગિણતશા.Hી klગુત.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ગૌણ િવષય 954 - ભારતનો ઈિતહાસ.

યાદવ, હરીશ

ISBN 978-93-82678-42-7 :

સેવાભાવી િશeક @ી ગુણવંત તાસકર.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ,

:. 30.00


Bw

2014.- ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.

925.1-ભા.કરાચાય

:. 15.00


Tw N15

923.754-ભtટ, ગોvવદ કેશવ
ડૉ. ગોvવદ કેશવ ભtટ સં.મરણ િવશેષાંક / આર. એસ. બેટાઈ,
?. એચ. શાહ અને રિ}મ મહેતા &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 1999.- viii, 267

ગnજર, હસમુખ
આપણા ગિણતો ભા.કરાચાય િ&વતીય.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-52-6 : :. 30.00


BwF14

925.1-રામાનુજન

પૃ. ; 22 સેમી.

:. 125.00


Tw N26,1

925-વૈાિનક
925.(1)-?વનચBરH સંCહ

ગnજર, હસમુખ
મહાન ગિણતશા.Hી @ીિનવાસ રામાનુજન.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-81-92435-52-7 : :. 30.00


BwM87

925.3-ભૌિતકશા.Hી
925.3(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

ગnજર, હસુમુખ
િવYવના @ેp ભારતીય વૈાિનકો.- અમદાવાદ : ઓને.ટ
પિPલકેશન, 2014.- 120 પૃ.: િચHો; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82786-17-7 : :. 90.00

925.3-ભાભા, હોમી જહાંગીર



Aw

925.(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
925.-રાI રામા=ના

ગnજર, હસમુખ
અ સંશોધનના િપતામહ હોમી ભાભા.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-56-4 : :. 30.00


CwN09

ગnજર, હસમુખ
ભારતના પનોતા પુH અ વૈાિનક: રાI રામ=ના.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-41-0 : :. 30.00


AwN25

પટેલ, હલાદભાઈ સી.
હોમી જહાંગીર ભાભા.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવYવકોશ
U.ટ, 2013.- x, 86 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 90.00


CwN09

ઇિતહાસ

926-ૌcોિગકી (વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)
926.1-દાhતર, વૈc
926.1(1)-Nયિhતગત ?વનચરH
926.1-પાBટલ , સંCામ

925.3-રમન, સી. વી.

ગnજર, હસમુખ
ભારતીય િવાનનો ધૃવતારો સી. વી. રામન.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-51-9 : :. 30.00


CwM88

925.3-સારાભાઈ, િવqમ

પાBટલ, સંCામ
માભોમ પાછાં ફરીએ / Bકશોર ગૌડ &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ગંગાબા પBરવાર, 2012.- 100 પૃ. ; 22
સેમી.

:. 125.00

ગnજર, હસમુખ
ગુજરાતનો પનોતો પુH ડૉ. િવqમસારાભાઈ.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-23-6 : :. 30.00



Lw,1

926.2-ઈજનેર



CwN19

926.2(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
926.2-ભાઈકાકા

અનોખા ઈજનેર ભાઈ કાકા / પરેશ Iપિત અને બીરેન કોઠારી
&વારા સંકિલત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ;

925.3-હૉકગ, .ટીફન
ગnજર, હસમુખ
મહાન ભૌિતકશા.Hી: િ.ટફન હોકગ.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2014.- 72 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-17-1 : :. 70.00

18 સેમી.
ISBN 978-9-3826783-4-2 :

:. 30.00


DwM88



CwN42

925.3-બાસુ, સ0યે=Sનાથ
ગnજર, હસમુખ
ગોડ પાટકલના બોઝો બની અમર થઈ ગયેલા મહાન
વૈાિનક સ0યે=S બોઝ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.-

926.2945-અવકાશયાHી
926.2945(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
926.2945-ચાવલા, ક8પના
ગnજર, હસમુખ
ભારતીય મૂળની થમ મિહલા અવકાશયાHી ક8પના ચાવલા.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-25-0 : :. 30.00

32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-09-6 :

87

:. 30.00



D65(B9)wN61



CwM94

925.4-રસાયણશા.Hી
925.4(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
925.4-રાય, ®8લચંS

926.2945-િવિલયમ, સુિનતા

ગnજર, હસમુખ
સુિનતા િવિલયસ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32
પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-11-3 : :. 30.00

ગnજર, હસમુખ
આધુિનક ભારતના રસાયણશા.Hી ®8લચંS રાય.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-08-9 : :. 30.00



D58(B9)wN65



CwM61

926.21385-ટેિલકોયુિનકેશન
926.21385(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
926.21385-િપHોડા, સામ
ગnજર, હસમુખ
ભારતના ટેિલકોયુિનકેશન qાંિતના ણેતા અને િવYવ
િવbયાત ટેકનોકેટ સામ િપHોડા.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-10-6 : :. 30.00

925.4-સુklfયમ ચંSશેખર
ગnજર, હસમુખ
મહાન ખગોળશા.Hી સુklfયમ ચંSશેખર.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2013.- 30 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-06-9 : :. 30.00


CwN10

925.8-વન.પિતશા.Hી
925.8(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
925.8-બાઝ, જગદીશચંS
ગnજર, હસમુખ
આધુિનક ભારતના િવાનઋિષ જગદીશચંS બોઝ.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-24-3 : :. 30.00



D65,48wN42

927-કળા તથા મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.3-િશ8પી, િશ8પકાર
927.3(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.3-માઈકલે=જે લો બુનારોતી
મBડયા, અિમતાભ
માઈhલે=જે લો બૂનારોતી.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.56 પૃ. ; 18 સેમી.

:. 20.00


AwM58



NDwI75

ઇિતહાસ
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927.5-િચHકાર
927.5945-ઇટાિલયન િચHકાર
927.5945(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.5945-લીઓનાડZ, દા િવ=સી

927.9143028-ચલિચHના અિભનેતા
927.9143028(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.9143028-કપૂર, કરીના

મBડયા, અિમતાભ
િલયોનારદો દ વી=ચી.- મુંબઈ : પરીચય U.ટ, 2013.- 58

કપૂર, કરીના

.ટાઈલ Secrets : કBરના કપૂર / િચરંતના ભtટ &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, એિલ 2014.-

પૃ. ; 18 સેમી.

:. 15.00


272 પૃ. ; 22 સેમી.

NPwI52

ISBN 978-93-5122-261-3 :

:. 350.00

927.8-સંગીતકાર



NWwN80,1

927.82-ગાયક

927.82(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.82-ભtટ, ભગવતીસાદ ેમશંકર

927.9143028-કપૂર, રાજ

રાજકપૂર / બીરેન કોઠારી અને ભરતકુમાર ઝાલા &વારા સંપાBદત.-

મજૂ મદાર, .નેહલ
પુિમાગ સંગીત અને સંગીતાચાય ભગવતીસાદ ેમશંકર
ભtટ્.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2015.- 58 પૃ.: િચHો; 18

અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-49-6 :

:. 30.00


સેમી.

NWwN24

:. 20.00


NRwN14

927.9143028-ચેિલન, ચાલF
ચાલF ચેિલન / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :

927.82-મંગેશકર, લતા

બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો; 18 સેમી.

કોઠારી, બીરેન

લતા મંગેશકર.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ;

ISBN 978-9382-678-79-3 :

ISBN 978-93-82678-27-4 :

NWwM89

:. 30.00


NRwN29

927.82-મહંમદ રફી

927.9143028-બgચન, અિમતાભ
કોઠારી, બીરેન

અિભનયના આકાશનો ુવતારક અિમતાભ બgચન.-

મહંમદ રફી / બીરેન કોઠારી અને ઈશા પાઠક &વારા સંકિલત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-9382-678-78-6 : :. 30.00

અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.


ISBN 978-93-82678-14-4 :

NRwN24

:. 30.00


NWwN42

927.9-મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.9143-ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.91430233-િસનેમા Bદoદશક
927.91430233(1)-સંCિહત ?વનચBરH

927.92-રંગભૂિમના અિભનેતા

927.92(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.92-ખરસાણી, ®8લ પી.

કલાજગતના િસતારો / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ઓને.ટ પિPલકેશન, 2014.- 136 પૃ. ; 18

ખરસાણી, ®8લ પી.
પી. ખરસાણીનો વેશ.- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, 2015.-

સેમી.
ISBN 978-93-82786-23-8 :

:. 30.00


18 સેમી.

:. 130.00

xx, 208



NWw

પૃ.: િચHો.; 28 સેમી.

:. 800.00

927.91430233(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.91430233-ગુzદM



NTw

927.941-ચેસ ખેલાડી

ગુ:દM / બીરેન કોઠારી અને પરેશ Iપિત &વારા સંકિલત.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2010.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-9382678-48-9 : :. 30.00

927.941(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.941-િવYવનાથ, આનંદ


NWwN25

927.91430233-બેનેગલ, }યામ

ગnજર, હસમુખ
િવYવનાથ આનંદ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.

}યામ બેનેગલ / બીરેન કોઠારી &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-17-5 : :. 30.00

; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-06-5 :



NWwN34

:. 30.00


MY322wN69
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927.972-તરનાર તથા ¡ાઈવર
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927.96355-હોકી ખેલાડી

927.96355(1)-NયBકતગત ?વનચBરH
927.96355-rયાનચંદ

927.9721-તરવૈયા

927.9721(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.9721-સેન, િમિહર

ગnજર, હસમુખ
મેજર rયાનચંદ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.:
િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-46-5 : :. 30.00

સેન, િમિહર, 1930-1997

સાત સમંદર સર કયા / મોહનલાલ વાઘેલા 'યાસી' &વારા
અનુવાBદત.- 2? આ.-અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
એિલ 2014.- 72 પૃ. ; 22 સેમી.
થમ આ. જુ લાઈ 1993.
:. 70.00



MY2143wN05



MY251wN30,1

927.96358-Bqકેટ ખેલાડી
927.96358(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.96358-કિપલ દેવ

927.96-Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96(1)-સંCિહત ?વનચBરH

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: કિપલ દેવ.- અમદાવાદ : ગૂજર
Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

શમા, રાજે શ
ફાઈટગ િ.પBરટ: ?વલેણ રોગ સામે ઝઝૂ મી મોતને
પછાડનારા રમતવીરો.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.256 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-07-6 : :. 200.00



MY2141wN59



927.96358-કાિલસ, જે hસ

MY2

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: જે ક કાિલસ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

927.963-દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી
927.96342-ટેનીસ ખેલાડી

927.96342(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.96342-િલએ=ડર પેસ



MY2141wN75

ગnજર, હસમુખ
ભારતનો .ટાર ટેનીસ ખેલાડી: િલએ=ડર પેસ.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ. : િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-82-3 : :. 30.00

927.96358-કુંબલે, અિનલ
શાહ, જગદીશ



MY2131wN73

927.96342-સાિનયા િમઝા

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: અિનલ કુંબલે.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00


MY2141wN70

ગnજર, હસમુખ
મિહલા ટેિનસનો ચમકતો િસતારો સાિનયા િમઝા.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-07-2 : :. 30.00

927.96358-ગાવ.કર, સુિનલ મનોહર
શાહ, જગદીશ



MY2131wN86

927.96345-બેડvમટન ખેલાડી
927.96345(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સુનીલ મોહન ગવા.કર.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 :

:. 15.00


927.96345-નેહવાલ, સાયના

MY2141wN49

ગnજર, હસમુખ
સાયના નેહવાલ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 32 પૃ.:
િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-69-4 : :. 30.00

927.96358-ચંSશેખર, બી. એસ.
શાહ, જગદીશ



MY2131wN90

927.96352-ગો8ફ ખેલાડી
927.96352(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ચંSશેખર.- અમદાવાદ : ગૂજર
Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00


MY2141wN45

927.96358-જયસૂયા, સનથ

927.96352-વુડ, ટાઈગર

ગnજર, હસમુખ
ટાઈગર વુ5સ્.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.:
િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-72-4 : :. 30.00

શાહ, જગદીશ



MY2145wN73

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સનત જયસૂયા.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00


MY2141wN69

ઇિતહાસ
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927.96358-તડુલકર, સિચન

927.96358-મ=સુર અલીખાન પટૌડી

ગnજર, હસમુખ
મા.ટર Pલા.ટર સિચન ટડુલકર.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-9382678-19-9 : :. 80.00

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: મ=સુર અલીખાન પટૌડી.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ.


; 22 સેમી.

MY2141wN73

શમા, રમેશ
ગોડ ઓફ Bqકેટ: સિચન ટડૂલકર.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2014.- 200 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-18-2 : :. 150.00

ISBN 978-93-5162-009-9 :

:. 15.00


MY2141wN41

927.96358-માંકડ, િવનુ
શાહ, જગદીશ



MY2141wN73

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સિચન તદુલકર.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: િવનુ માંકડ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00


MY2141wN17

927.96358-મુરલીધરન, મુથૈયા



MY2141wN73

શાહ, જગદીશ

927.96358-Sવીડ, રાહુ લ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: મુXથૈયા મુરલીધરણ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: રાહુ લ Sવીડ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00



MY2141wN72



MY2141wN73

927.96358-પોv=ટગ, Bરકી

927.96358-રો5સ, જો=ટી
શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: જો=ટી રોડસ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: રીકી પટગ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00



MY2141wN69



MY2141wN74

927.96358-લારા, kાયન

927.96358-બોથમ, ઇયાન
શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: kાયન લારા.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2013-?].- 24 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ઈયાન બોથમ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00



MY2141wN69



MY2141wN55

927.96358-િવYવનાથ, ગુડપા

927.96358-બોયકોટ, nયોફ

શાહ, જગદીશ

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: nયોફ બોયકોટ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00


િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ગુડપા િવYવનાથ.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00

MY2141wN40

927.96358-kેડમેન, ડોના8ડ nયોજ

927.96358-સેહવાગ, વીરે=S

શાહ, જગદીશ

ગnજર, હસમુખ
વીરે=S સેહવાગ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2013.- 40 પૃ.

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સરડોન nયોજ kેડમેન.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ.

; 18 સેમી.

; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 :



MY2141wN49

:. 15.00

ISBN 978-93-82678-70-0 :



MY2141wN08

:. 35.00


MY2141wN78

ઇિતહાસ

927.96358-સોબસ, ગારBફ8ડ

928-સાિહ0યકાર
928.2-અંCે? સાિહ0યકાર
928.2(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સર ગરBફલડ સોબસ.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ.

928.2-દે, શોભા
દે, શોભા

; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 :

91

સદાબહાર ?વન / રેખા ઉદયન &વારા અનુવાBદત.-

:. 15.00


MY2141wN36

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જુલાઈ 2012.- 176 પૃ. ;
22 સેમી.

927.96358-હેડલી, Bરચાડ

ISBN 978-93-81336-12-0 :

:. 150.00


શાહ, જગદીશ

O111N48w,1

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સર Bરચાડ હેડલી.- અમદાવાદ :
ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, [2011-?].- 24 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-009-9 : :. 15.00


MY2141wN51

927.964-Uેક અને િજનેિ.ટકસ
927.9642-દોડ Uેક તથા દોડવીર
927.9642(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

928.9-અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.912-સં.કૃત સાિહ0યકાર
928.912(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.912-Iપત , મિણભાઇ આઇ.
गीર્वाणगिरा गौरव / તુલસીભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : મિણભાઈ આઈ. Iપિત, 2013.- 408 પૃ.:
[16] છાયાિચHો.; 24 સેમી.

927.9642-ઉષા, પી. ટી.

ISBN 978-81-925564-1-3

ગnજર, હસમુખ
ગો8ડન ગલ તરીકે ઓળખાતાં દોડવીક પી. ટી. ઉષા.અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-73-1 : :. 30.00



O15N38w



MY225wN64

927.9642-િમ8ખા vસઘ

928.9142-પંIબી સાિહ0યકાર
928.91423-પંIબી નવલકથાકાર
928.91423(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.91423-દિલપા કૌર ટીવાણા
દાંડીકર, મોહન

દિલત કૌર અિoન પથના યાHી.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન
કાયાલય, મે 2013.- xviii, 102 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8480-852-0 : :. 100.00

ગnજર, હસમુખ
લા ગ િશખ િમ8કા vસઘ.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-76-2 : :. 30.00



O153,3N35w



MY225wN35

927.9662(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
927.9662-આમ.Uગ, લા=સ

928.91439-ઉદૂ સાિહ0યકાર
928.91439(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.91439-સદાત હસન મ=ટો
નરે=S મોહન
મ=ટો ?વે છે / દાંડીકર મોહન &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, 2014.- xiv, 164

આમ.Uોગ લા=સ
કે=સર સામે રેસ: ??િવષાનો ?વંત પૂરાવો / લા=સ
આમ.Uોગ અને સેલી જે નBક=સ &વારા કૃત; Bદલીપ
ગોિહલ &વારા અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ફેkુ. 2013.- 184 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-36-1 : :. 150.00

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-023-5 :

:. 160.00


O168N12w



MY226wN71,1

928.9144-બંગાળી સાિહ0યકાર
928.91441-બંગાળી કિવ

927.9683-મુhકાબાજ(બોhસર)
927.9683(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

928.91441(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.91441-ઠાકુર, રવી=Sનાથ

927.9683-મેરી કોમ

મિહલા બોvhસગની દમદાર ખેલાડી: મેરી કોમ.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-82678-83-0 : :. 30.00


MY241

પટેલ, Bરિ&ધ
રવી=S એક મેઘધનુષી Nયિhત0વ.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, માચ 2014.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5122-214-9 : :. 90.00


O157,1M61w

ઇિતહાસ

92

928.91441-ઠાકુર, રવી;નાથ- મશઃ

928.9147(1)-QવનચMર" સંહ- મશઃ
સાિહ0યકાર કોશ / Bકરીટ એચ. શુhલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2013.- 495 પૃ.

પારેખ, નગીનદાસ, 1903-1993

રવી=S પૂવચરીત / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2002.- xiv,
256 [1 ]છાયાિચHો ; 22 સેમી.
કા.બાં. : :. 125.00

; 11 સેમી.
ISBN 978-93-83317-0-2-0 :



O157,1M61w

928.91443-બંગાળી નવલકથાકાર

928.91443(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.91443-તિ.લમા નસBરન
તિ.લમા નસBરન, 1962મારા બાળપણના Bદવસો / ચંSેશ મકવાણા &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, I=યુ. 2013.- 336 પૃ. ;



O156w

928.9147(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.9147-દવે, nયોતી=S
હા.યનો ગુજરાતી પયાય: nયોતી=S દવે.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ,
2010.- 32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-83976-18-8 : :. 80.00


O156,N01w

928.9147-દામાણી, અશોક

22 સેમી.
ISBN 978-93-82503-20-0 :

:. 50.00

:. 275.00


O157N62w,1

928.9146-મરાઠી સાિહ0યકાર
928.9146(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH

દામાણી, અશોક

કેBફયત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ડીસે. 2011.112 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 90.00


928.9146-ગાંધી, અિનલ

O156N00w,1

928.9147-િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ

ગાંધી, અિનલ

જે વુ હુ ં પાયો / મેઘા પaગળસકર &વારા અનુવાBદત.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ 2013.- 208 પૃ. ; 22

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, 1858-1898
આ0મવૃMાંત : ગુલાબvસહ / ધીzભાઈ ઠાકર સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2001.- xx,

સેમી.
'मना सर्जन' નો અનુવાદ.
ISBN 978-93-82503-51-4 :

:. 160.00

240 પૃ. ; xvii, 372 પૃ. ; 22 સેમી.



O155w,1

(એમ. એન િ&વવેદી સાિહ0ય @ેણી - 4.)
ગૌણ િવષય 891.473 ગુજરાતી નવલકથા.

928.9147-ગુજરાતી સાિહ0યકાર
928.9147(1)-?વનચBરH સંCહ

ISBN 81-7227-089-5

કાબાં. : :. 220.00


O156M58w,1

ગુજરાતી સાિહ0યકાર કોશ / Bકરીટ એચ. શુhલ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- 408 પૃ.

928.9147-નારાયણ હેમચંS

; 11 સેમી.

:. 25.00


O156w

નારાયણ હેમચંS, 1911 - 1990
હુ ં પોતે / કુમારપાળ દેસાઈ &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
ગુજરાતી સાિહ0ય અકાદમી, 2001.- xxxvi, 436 પૃ. ;
22 સેમી.

ગુજરાતી સાિહ0યકાર પBરચયકોશ / Bકરીટ એચ. શુhલ &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2008.-

કાબાં. : :. 160.00


O156N11w,1

64, 759 પૃ. ; 22 સેમી.

928.9147-પંચાલ, ગોવધન

કાબાં. : :. 240.00


O156w

બારાડી, હસમુખ

ગોવધન પંચાલ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- ii, 58 પૃ.
: િચHો.; 18 સેમી.
:. 15.00

પલાણ, નરોMમ, 1935યિ-સમિ: ?વનરેખા કવનરેખા.- ગાંધીનગર : ગુજરાત
સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- x, 214 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : :. 145.00



O156,N13w



O156w

928.9147-પંચોલી, મનુભાઈ ' દશક'
પંચોલી, મનુભાઈ ' દશક', 1914-2001
મારી વાચનકથા વાગીYવરીનાં કણ¢લો / રામચ=S પંચોલી
&વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

મેપાણી, કાિ=ત
ખોવાયેલા ચહેરા / કાિ=ત મેપાણી &વારા સંકિલત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2004.- 152 પૃ.

2009.- viii, 336 પૃ. ; 22 સેમી.

; 22 સેમી.

:. 95.00

કાબાં. : :. 50.00


O156w



O156N14w,1

ઇિતહાસ

928.9147-પંBડત,િવmદેવ

93

928.9147-શાહ, ગુણવંત

વેદતીથ: આચાય @ી િવmદેવ પંBડત : ?વન કવન - આ.વાદ
લેખ સંચય / રાધે}યામ શમા &વારા સંપાBદત.- ગાંધીનગર :
સં.કૃત સાિહ0ય અકાદમી, 2005.- 168 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 125.00

શાહ, ગુણવંત, 1937-

Iત ભણીની IHા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ
2011.- 248 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 175.00


O156N37w,1



O156N15w

928.9147-@ીધરાણી, કૃmણલાલ

928.9147-બારડોલીકર, દીપક

પં5યા, િવm
પHકાર @ીધરાણી.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,
સટે. 2011.- x, 130 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 75.00

બારડોલીકર, દીપક

ઉછાળા ખાય છે પાણી.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય
અકાદમી, 2004.- vi, 224 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 130.00



O156N11w



O156w, 1

928.91471-ગુજરાતી કિવઓ

928.9147-ભtટ, િવનોદ

928.91471(1)-Nયિhત િવશેષ

ભtટ, િવનોદ, 1938એવા રે અમે એવા.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી,

928.91471-જોશી, ઉમાશંકર

દવે, હરી=S
ઉમાશંકર જોશી / રમણલાલ જોશી &વારા સંપાBદત.અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, ઓકટો. 2014.-

2004.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 50.00


O156N38w,1

109 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-5162-124-9 :

:. 110.00

928.9147-મહેતા, યશવંત



O156,1wN11

પરમાર, ઈYવર
યશ ગાથા : લોકપર.ત લેખક તેમજ પીBડતોના પHકાર
યશવંત મહેતાની ?વનજલક.- અમદાવાદ : યશવંત
મહેતાની અમૃતો0સવ સિમિત, ઓકટો. 2013.- xviii,

928.91471-નમદ
કલમનો શૂરવીર યો&ધો: નમદ / બીરેન કોઠારી અને પરેશ
Iપિત &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.32 પૃ. ; 18 સેમી.

102 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-938-0658-09 :

ISBN 978-93-83976-00-3 :

:. 40.00


156N38w

યશ ગાથા યશવંત મહેતાના ?વન સાિહ0ય ઝલક / ઈYવર
પરમાર તથા અ=ય &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : યશવંત
મહેતા અમૃત મહો0સવ સિમિત, ઓકટો. 2013.- 248 પૃ.
: [2] છાયા િચHો; 22 સેમી.
ISBN 978-9380-0658-09 : :. 200.00

:. 30.00


O156,1M33w

928.91471-kોકર, ગુલાબદાસ
ગુલાબદાસ kોકર અrયયન Cંથ / અ.મા માંકડ &વારા સંપાBદત.ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2009.- xii,
292 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : :. 200.00


O156,1N09w



O156N38w

928.9147-વૈc, િવજયરાય
િવજયરાય વૈcની .મરણયાHા / રમેશ એમ. શુhલ અને બંકીમ
િવજયરાય વૈc &વારા સંપાBદત.- ભાવનગર : લેખક, 2014.xvi, 182 પૃ. ; 22 સેમી.

928.91471-Nયાસ, િHભુવન ગૌરીશંકર
Nયાસ, રિ}મ
બાળકોના કિવ અને િશeક @ી િHભુવન ગૌરીશંકર Nયાસ.મુંબઈ : પરીચય U.ટ, 2013.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
:. 15.00


O156,1M88w

કાબાં. : :. 250.00


O156M97w

વૈc, િવજયરાય, 1897િવજયરાય વૈcની ડાયરી / બંકીમ િવજયરાય વૈc &વારા
સંપાBદત.- ગાંધીનગર : ગુજરાત સાિહ0ય અકાદમી, 2012.-

928.91473(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.91473-મુંશી, કનૈયાલાલ
અનેક રંગી અને એકમેવ કનૈયાલાલ મુંશી / બીરેન કોઠારી અને

ઈશા પાઠક &વારા સંકિલત.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2010.32 પૃ.: િચHો.; 18 સેમી.
ISBN 978-93-826789-3-9 : :. 30.00

viii, 184 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-925004-2-3 :

928.91473-ગુજરાતી નવલકથાકાર

:. 100.00


O156M97w,1



O156,3M87w

ઇિતહાસ
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954-ભારત- મશઃ

928.91474-ગુજરાતી િનબંધકાર

928.91474(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.91474-કાલેલકર, દMાHેય બાળકૃmણ

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ, 1869-1948

િહ=દ .વરાજ.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, ડીસે.

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, 1895-1981
ાસંિગક િતસાદ તે તે Bદવસનું vચતન.- અમદાવાદ :
નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ 2014.- xiv, 226 પૃ. ;

2011.- xvi, 308 પૃ. ; 28 સેમી.

ગુજરાતી, િહ=દી અને અંCે?માં અનુવાBદત.
ISBN 978-81-7229-404-5 કાબાં. : :. 300.00


V44

22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-638-4 :

:. 200.00


O156,6M95w,1

928.94814-ક=નડ સાિહ0યકાર
928.94814(1)-Nયિhતગત ?વનચBરH
928.94814-સુધા મૂ_ત

િHદીપ સુ¾ુદ
િહ=દ .વરાnય.- વડોદરા : પૂવ કાશન, 2008.- xix,
112 પૃ. ; 16 સેમી.

:. 30.00


V44

સુધા મૂ_ત, 1950મનની વાત ઝaદાBદિલને સલામ / સોનલ મોદી &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2014.-

નહેz, જવાહરલાલ
માz િહ=દનું દશન / મિણભાઈ બી. Iપિત &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, એિલ

212 પૃ. ; 22 સેમી.

2014.- xvi, 764 પૃ. ; 22 સેમી.

Wise and other wise a salute of life નો અનુવાદ.

ISBN 978-81-7229-315-4

ISBN 978-93-5122-296-5 :

:. 150.00

કાબાં. : :. 500.00


V44



O33N50w,1

929-વંશાવલી, નામ, પદિચjન
929.8-પુર.કાર, પદક, સIવટ
929.81-પુર.કાર તથા પદક
929.81(1)-પરમવીરચq

ભારતનો ઈિતહાસ / સુરેશ @ોફ &વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ :
બુક સે8ફ, 2014.- 186 પૃ.: િચHો.; 28 સેમી.
YનોMરી સિહત.
ISBN 978-81-924355-0-3 : :. 300.00


V44

ભા.કર, રાજ
પરમવીરચq િવજે તાઓની શૌયગાથા.- અમદાવાદ : બુક
સે8ફ, 2014.- 224 પૃ.: િચHો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-924355-4-1 : :. 200.00

મહેતા, યશવંત

ગાંધી? અંિતમ અrયાય / સુરેશ દલાલ &વારા પBરચય.મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2013.- ii, 58 પૃ.: િચHો.; 18


MV41

સેમી.

:. 15.00


V44

929.81(1)-બહાદુરી પદક

ભા.કર, રાજ
બહાદુર બાળકો.- અમદાવાદ : બુક સે8ફ, 2014.- 140 પૃ.

સિgચદાનંદ .વામી
જો સરદાર સાહેબ વડાધાન બ=યા હોત તો ?.- અમદાવાદ :
ગુજરાતી સાિહ0ય ભંડાર, ડીસે. 2013.- 23 પૃ. ; 18

; 22 સેમી.
ISBN 978-93-82678-98-4 :

:. 140.00

સેમી.



ND,72x

ISBN 978-81-8461-911-0 :

:. 10.00


V44

950-એિશયા
954-ભારત

િહ=દ .વરાજથી Cામ.વરાજ ગાંધી?થી િવનોબા? / રમણ
મોદી &વારા સંપાBદત જુ ઓ 303.4(1) - ગાંધી,

ઓઝા, ઈYવરલાલ
આપણા ઈિતહાસના ામક bયાલો.- િવસનગર : લેખક,

મોહનદાસ કરમચંદ.

2012.- xiv, 146 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-89854-93-5

:. 100.00


V44

ગnજર, હસમુખ
ભારતના ાચીન ગિણતશા.Hી klગુત જુ ઓ 925.1 ગિણતશા.Hી - klગુત.
ISBN 978-93-82678-42-7

954.035-1858-1947
ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

અvહસાનો પહેલો યોગ.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન
મંBદર, ડીસે. 2012.- viii, 136 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7229-267-6 : :. 25.00


V44:51

ઇિતહાસ

954.035-1858-1947-
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954.75(1)-ક[છ- મશઃ

મશઃ

યારેલાલ
મહા0મા ગાંધી પુણાહુતી / મિણભાઈ બી. દેસાઈ &વારા
અનુવાBદત.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન મંBદર, I=યુ.

ઠાકર, સંજય

બે દાયકાની દા.તાન કgછનું ઘટના ચq 1990 - 2009.માંડવી : િવવેકCામ કાશન, જુ લાઈ 2010.- 336 પૃ. ;
22 સેમી.

2012.

:. 100.00

ભાગ 1 : I=યુ 2012.- xl, 487 પૃ. ; 22 સેમી
ISBN 978-81-7229-217-1 : :. 100.00
ભાગ 2 : માચ 2012.- xiii, 484 પૃ. ; 22 સેમી
ISBN 978-81-7229-218-8 : :. 100.00
ભાગ 3 : માચ 2012.- xii, 573 પૃ. ; 22 સેમી
ISBN 978-81-7229-219-5 : :. 100.00
ભાગ 4 : માચ 2012.- vi, 561 પૃ. ; 22 સેમી
ISBN 978-81-7229-220-1 : :. 100.00
સંદભ સૂિચ સિહત.



V4436

Mahatma Gandhi the last phase નો અનુવાદ



V44:51

વેગડ, કાશ
ગાંધી?નો સં.કાર વારસો.- અમદાવાદ : નવ?વન કાશન
મંBદર, I=યુ. 2013.- viii, 744 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-7229-449-6 કાબાં. : :. 400.00


V44:51

954.04-1947-1966
દેસાઈ, નારાયણ

?ગરના િચરા: િહ=દના ભાગલા અને ગાંધી?.- વડોદરા :
ય કાશન, સટે. 2013.- xvi, 212 પૃ. ; 22 સેમી.
:. 120.00


V44

954.162-આસામ

શમા, અલકા
લાિસત બોર®કણ.- મુંબઈ : પBરચય U.ટ, 2014.- 58 પૃ.
; 18 સેમી.

:. 15.00


V4477

954.75-ગુજરાત

ર0નમિણરાવ, ભીમરાવ
ગુજરાતનું પાટનગર / ભારતી શેલત અને રમેશ જમીનદાર

&વારા સંપાBદત.- અમદાવાદ : ગૂજર Cંથર0ન કાયાલય, મે
પૃ.: િચHો.; 24 સેમી.
ISBN 978-93-5162-001-3 કાબાં. : :. 950.00
2014.- xx, 584



V4436

954.75(1)-કgછ
અંતાણી, નરેશ

અતીતના ઝzખે...- માંડવી : િવવેકCામ કાશન, ડીસે.
2013.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

:. 120.00


V4436.3KUT
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લેખક અને શીષક સૂિચ

'મા' સવuYવરીનું આંતર ઐYવય.
10 Success

સૂHો.

જુઓ

Bqmણામૂ_ત, એ. ?.

જુઓ

108 કgછી કિવતાઉ.

જુઓ

અંCે?માં ઉપયોગી શPદ ભંડોળ.

દેસાઈ, તરલા

અંCે?માં ભાવક વાતચીત.

2 .ટેtસ મારા લoન?વનની કથા.

જુઓ

અંCે?માં સરળ વાતચીત.


089.9147(1)

થી ટોર=ટ પાવર: મારી અનુભવયાHા.
અતુલકુમાર અિYવનભાઈ

A. E. C

જુઓ

જુઓ

Nયાસ,

અંતરંગ યોગ.

પીલ, નોમન

જુઓ

Live

જુઓ

લાઈફ કગ સાઈઝ.

Microsofft
સફર...
Powerful

તથા.તુ.

The Boss.

જુઓ

જુઓ



બોયે=ડ.

Wining:

જુઓ

ભાBટયા, સુરેશચંS

જુઓ

જુઓ

kે=સન, Bરચાડ

અંકોની કમાલ.

દોશી, વસંતભાઈ
જુઓ

અંCે? વાતચીતમાં Mastery મેળવો.

અંતાણી, પુmપા


લાલ ટોપી.

891.473



891.473



891.473



891.474



891.473

અંતાણી, િવનેશ

સાઠ સેક=ડનું અજવાળું.



891.474



891.474

અંતાણી, િવનેશ

પટેલ, વસંત
જુઓ

પટેલ,

વસંત

અંCે?માં Efective સંવાદ કલા.

જુઓ
જુઓ

જુઓ

પટેલ, વસંત

પટેલ, વસંત

પટેલ, વસંત

જુઓ



સોનેરી બુંદ.

પટેલ, વસંત

જુઓ

અંCે?થી personality ને develop કરો.

અંCે?માં ઉપયોગી વાતચીત.



સુગંધ અને .મૃિત.

માંકડ, મોહમદ

અંCે? વાતચીતમાં Expert બનો.

અંCે?માં આદશ વાતચીત.



954.75(1)

ચાવડા, અશોક

જુઓ

અંCે?માં અસરકારક વાતચીત.

સેનગુતા,

જુઓ

અંતાણી, િવનેશ

યાિક, ભરત

અંકુર: ચૂંટેલી વાતાઓ.
જુઓ

સડસ, સી. ડબ8યૂ

±દગી આખી.

નંદીકેશવ

જુઓ

જુઓ

અંતાણી, િવનેશ



અંકગિણતની આંBટઘૂંટી.

અંતરનો અવાજ.

કોઈક િ.મત.

928.912
જુઓ

મન?, ભાલ

અંતાણી, િવનેશ

गीર્वाणगिरा गौरव / તુલસીભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.
श्रोता देवो भव:.

જુઓ

પાછા વળવુ.

ત=ના, ભરત

જુઓ

અંતરની ઓળખ.

અંતાણી, િવનેશ

પટેલ, આિશષ

?તવાની અનોખી આદત.

अभिनयदर्पणम.

નંદા, ગુલશન

મેઘમહેર.

શાહ, ગુણવંત

જુઓ

જુઓ

અંતાણી, રાજે શ

The speaking bank: real exam quassion with

Total

ભાણદેવ

069.095475

સૂન, @ીકા=ત

જુઓ

891.473

Time management: સફળતા.

પટેલ, વસંત

ભુજમાં યુિઝયમ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.

સોની, મૌિલક

Gujarati tanslation.

જુઓ

અંતાણી, નરેશ

ના સજ ક િબલ ગેટસ્ કયૂટરથી કણ સુધીની
જુઓ ગુતા, શાંત

Purple turtle's કુંદન કાચબો.
So be it...

પટેલ, વસંત

અતીતના ઝzખે...

મહાજન, િવqાંત

બનો િવqમાBદ0ય બુિ&ધથી.

પટેલ, વસંત

અંતાણી, નરેશ

મગૂન, અતૂલ
જુઓ

પટેલ, વસંત

અંતjપુરમ: પાંચે ખંડના કેટલાક દેશો િવશે.
ીિત

ગુજરાતી Uાંસલેશન એ=ડ Cામર.

પટેલ, આિશષ

Extra ordinari.

જુઓ

અંતરની આંખે.

િવ=સે=ટ
જુઓ

અંCે?માં સામા=ય વાતચીત.

પટેલ, વસંત

પટેલ, વસંત

જુઓ

જુઓ

અખો

Do it now : તમે જ તમારા ઘડવૈયા.

Essay writing for lelts

જુઓ

અંCે?માં સડસડાટ વાતચીત.

ભગત, ચેતન

7 આઈટી માંધાતાઓના વચનો / રાજે શ શમા &વારા સંપાBદત.

Chhappa of Akho.

જુઓ

અંCે?માં િવિશ વાતચીત.

જોશી, જયંિત

જુઓ

પટેલ, વસંત

891.474

અંિતમ પવ: ?વન જે ટલુ જ મૃ0યુને સમૃ&ધ બનાવતુ vચતન /
રમેશ સંઘવી &વારા સંપાBદત.
891.471009
અંતે ેમનો ેમ.

જુઓ

ગંગોપાrયાય, સુનીલ

અંધાBરયા, Bકશોર
વાચક hયાંય નથી Cંથાલયમાં.
અંધાBરયા, રવી=S, સંક.
અંધાBરયા, રાજુ , સહ લે.

જુઓ
જુઓ



891.473

ભારતીય િવાનકથાઓ
પંજવાણી, બરકત

અકબર બીરબલની વાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.


398.220954(1)

અકાદમી-અમેMરકાવાસી
અકાદમી અવોડ ાત કરનાર Cંથો િવષયક લેખો / હષદ િHવેદી
&વારા સંપાBદત.
891.478
અeયપાH.



089.9147

અeરશ:ઉમાશંકર.

જુઓ
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અrવયુ, િવનોદ, સહ સંપા.
અનાયાસે.

જુઓ

અખંડ તરસ vજદગીનાં અજવાળાને ઉIગર કરતી ેરકકથાઓ.
જુઓ પં5યા, હષદ 'શPદીત'

અનુપમ કાિલદાસ.

અખંડ તરસ vજદગીનાં અજવાળાને ઉIગર કરતી ેરકકથાઓ

અનુભવના Shining

િવિનયોગ.

જુઓ

જુઓ

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'

જુઓ



જુઓ

ચૌહાણ, રામચંS

અCવાલ, ઉમેશ
?ના ઈસી કા નામ હૈ / સૌરભ શાહ &વારા અનુવાBદત.


અCવાલ, સુરેશ
વૈાિનક યોગો : ઘરગXથુ સાધનો &વારા / ધનંજય રાવળ
&વારા અનુવાBદત.
507.8
અIણી Bદશા.
અજોડ.

જુઓ

જુઓ

જુઓ

ભમોરે, એન. પી.

મહેYવરી, માવ?
જુઓ

યથાથગીતા @ીમદ્ ભગવદગીતા
891.473

અડાલI, વષા
લાeાગૃહ.



891.473
જુઓ

જોશી, યોગેશ

891.473

અPદુલ કલામ એ. પી. જે .
આતમ વaઝે પાંખ / હરેશ ધોળBકયા &વારા અનુવાBદત.


923.154

અPદુલ કલામ એ. પી. જે .
એ. પી. જે . અPદુલ કલામ મારી ?વનયાHા: સા.વતમૂ8યની


923.154

klભtટ્, ભગીરથ

જુઓ

અિભનયના આકાશનો ુવતારક અિમતાભ બgચન.

જુઓ

અયાસમાં સફળતા િવcાથFઓ શી રીતે મેળવશે ?.

જુઓ

અમથાં અમથાં કેમ ન હસીએ.
જુઓ

જુઓ

દવે, સાંઈરામ

માધડ, રાઘવ?

અમલાણી, િવનોદ
જુઓ

ગnજર,

ચાલને હવે તો ?વી લઈએ !.



158.1

અમીઝરણાં 'શાંત તોમાર છં દ' નો અનુગામી સંચય / રમેશ
જુઓ

સંઘવી &વારા સંપાBદત.

અંતાણી, નરેશ

અતીતને આરેથી / બંકીમ િવજયરાય વૈc &વારા સંપાBદત.

અમૂ8ય ખIનો.


891.478
અતીતનો રણકાર.

જુઓ

કાપBડયા, હષદ

અદભૂત રામાયણ.

જુઓ

રામાયણ

જુઓ

શેઠ, શાંિત

અમૃતાથી ધરાધામ ભાગ 1-2: @ી રઘુવીર ચૌધરી અrયયન Cંથ /
Sિ પટેલ અને સુિમતા ચૌધરી &વારા સંપાBદત. 891.47
જુઓ

મોકાશી, ડી. બી.

અમે / અશોકપુરી ગો.વામી &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.


808.83

ભાણદેવ

જુઓ

ચtટોપાધાયાય, બંકીમચ=S

અrવયુ, િવનોદ
ગુજરાતી પcનાટકોમાં નાtયબાણી / હસમુખ બારાડી &વારા
સંપાBદત.
891.471009
અrવયુ, િવનોદ, સહ સંપા.

જુઓ



891.471009

અમૃતાનુભવ ; સમC સંસાર અને ?વનના ઐhયની વાત.

અધીત અધીત પાંHીસ / જે . એમ. ચંSવBડયા તથા અ=ય &વારા
સંપાBદત.
891.4709
અrવયુ, ઉવા, અનુ.



સાગરના સુસવાટા.

અમરફળ.

પટેલ, અરvવદ

જુઓ

હસમુખ

અrયા0મ રહ.ય.

અનોખા ઈજનેર ભાઈ કાકા / પરેશ Iપિત અને બીરેન કોઠારી
&વારા સંકિલત.
926.2

દેસાઈ, દોલતભાઈ

અ સંશોધનના િપતામહ હોમી ભાભા.
અતીતના ઝzખે...



928.91473

કોઠારી, બીરેન



તુ છે ને ?.

અણ નાંય તે પોર.

ઈશા પાઠક &વારા સંકિલત.

અભાવનું ઐYવય.

અડાલI, વષા

અઢારમો ચહેરો.

પટેલ, મોહનભાઈ એસ.

અનોખી કથા.

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

અડંગડાનંદ .વામી, સંક.

જુઓ

અબોટી, હસમુખ

361.3

અજબ ગિણત અને ગજબ તરકીબ.

કલસ: ?વવાનું મન થાય એવી હૂ ંફાળી

અનેક રંગી અને એકમેવ કનૈયાલાલ મુંશી / બીરેન કોઠારી અને

નરે=S કે. પટેલ &વારા સંપાBદત.
891.471

અગનઝાળ આ0મા..

કલસ: ?વવાનું મન થાય એવી હૂ ંફાળી
પં5યા, હષદ 'શPદીત'

જુઓ

પં5યા, હષદ 'શPદીત'

અનુમોદન.

અખો
Chhappa of Akho /

ભtટ, એ. ?.

સંબંધકથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા.

અખંડ દીવાનાં અજવાળાં જુઓ 089.9147 - ગુજરાતી

કીણ લેખો.

શેઠ, હેમા

જુઓ

અનુભવના Shining

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'

જુઓ

જુઓ

સંબંધકથાઓ.

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અખંડ દીવાનાં અજવાળાં.

ભગવદગીતા

અનુગાંધીયુગીન ગુજરાતી ગઝલમાં પૌરાણીક વ.તુ સંદભનો

પટેલ, ભોળાભાઈ

જુઓ 891.473 ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ

પરમાર, અ?ત 'આતૂર'

જુઓ

અનાશિhતયોગ.

જુઓ

જુઓ

ધમિવચાર

અમે કરીશું ેમ / એસ. એસ. રાહી &વારા સંકલન.


891.471008

અમેBરકામાં ભારતીયો.

જુઓ

શેઠ, વીણ એન.

અમેBરકાવાસી કેટલાક ગુજરાતી સજ કો.
મધુસૂદન

જુઓ

કાપBડયા,

અરદેશર-આપણા
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અરદેશર ગોદરેજ પરમ .વદેશ ેમી ઉcોગવીર.
મહે=S

છHારા,

જુઓ

આચાય, cુન



891.471009
જુઓ

જુઓ

891.471

જુઓ



પાથરણાવાળો.

જુઓ

891.471

આચાય@ી આનંદશંકર ૃવ: દશન અને vચતન.
Bદિલપ

ઠાકોર, અ?ત

અ8લકદ8લક: બાળ Bકશોર કાNયો.



ઘર બદલવાનું કારણ.

આચાય, રમેશ

વોરા, નીિતન

અવાચીન ઈિતહાસકારો અને તેમનું ઈિતહાસ લેખન.
શુhલ, જયકુમાર
અલંકાર િવમશ.

891.473

આચાય, રમેશ

અ:ઝ શેર / રાજે શ Nયાસ 'િમ.કીન' &વારા સંપાBદત.
અથની શોધમાં.



હિસતમ મધુરમ.

આજ Bફર ?નેકી તમ=ના હૈ.

દવે, બાલમુકુ=દ

બાળકોને ડેવલોપ કેવી રીતે કરશો ?: ?નવના મૂળભૂત
મૂ8યોની વાત.
305.231


306.81

જુઓ

ભાવે, િવનોબા
આજની વાત આજે જ !.

આIંગડ વાટ.

અવંિતકા ગુણવંત

જુઓ

જુઓ

વેમૂરી, બલરામ

પેઠાણી, રિવ

આ?િવકાનું સજ ન અને સંવધન / જયેશ રાવળ &વારા સંપાBદત.


338.642

અવંિતકા ગુણવંત

સતપદીના સૂર.



આઝાદી કે Bદવાને.

જુઓ

વાઘેલા, ઉમેશ



આતમ વaઝે પાંખ.

જુઓ

અPદુલ કલામ એ. પી. જે .



આ0માન.

જગત vસઘ મહરાજ

306.81

અવનવી રમતો / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.

790.1922

અવનવું અટપટુ / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.

790.1922

અવેeા : િવવેચન સંCહ.
અસફાક ઉ8લાખાન.

જુઓ

જુઓ

પરમાર, નટવરvસહ
ભા.કર, રાજ

જુઓ

અહો @ેય અને બીIં કથાનકો.
આ એક ખંડ.

આ રહી વાતા.

જુઓ

આંકડાની અIયબી.

જુઓ

કૃmણાનંદ .વામી

જુઓ

યોગી, દેવ

આંખ સાચવવાની કળા.

જુઓ

પટેલ, ગોvવદભાઈ

મહેતા, સરયુ
જુઓ

ભા.કર, રાજ

શાહ, િનલાંજના એસ.

આBદવચન ભાગ 1-2.

જુઓ

મુંશી, કનૈયાલાલ માણેકલાલ

આBદવાસી Iણે છે ?.

જુઓ

દેવી, ગણેશ

આrયાિ0મક qાિ=તનાં ¢લ.


આઈઝે કસન, વો8ટર
.ટીવ જૉPસ / Bદલીપ ગોિહલ &વારા અનુવાદક.


રાવળ, ધનંજય

આખાણી અજભ અનુભવ?( સ0ય ઘટના0મક નવલકથા).
જુઓ જોશી, રવી=S નાન? ' બાબુ મહરાજ'

આનંદ: આ0માનું ધન.

દેવર, દાિસમયા

જુઓ

જુઓ

ભા.કર, રાજ

આનંદપરા, િહતેન

920.933804

આકાશ દશન: રાશીઓ અને નeHોની માિહતીનો ભંડાર.

દવે, ગોવધન


923.2591

લોિસઅર, માઈકલ જે .

જુઓ

જુઓ

891.4709

પં5યા, હષદ 'શPદીત'

આંવ સાન સૂ ચી / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.

જુઓ

આધુિનકેMર સાિહ0ય / સુધા િનરંજન પં5યા &વારા સંપાBદત.

કથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા.

જુઓ

જુઓ

આધુિનક યુગના અંતરવાહ.

આંગળી vચrયાનું પુfય: ભૂલા પડેલા ઋણાનુબંધનની wદય

જુઓ

આ0માની િસિ&ધ.

આધુિનક ભારતના િવાનઋિષ જગદીશચંS બોઝ.
ગnજર, હસમુખ

આંગળી vચrયાનું પુfય : ભૂલા પડેલા ઋણાનુબંધનની wદય
કથાઓ.
જુઓ પં5યા, હષદ 'શPદીત'

આકષણનો િસ&ધાંત.

િ&વવેદી, મિણલાલ

જુઓ

નભુભાઈ

આધુિનક ભારતના રસાયણશા.Hી ®8લચંS રાય.
ગnજર, હસમુખ

શાહ, ભરત એલ.

આંખ કરતાં આંસુ મોટાં.

જુઓ

આ0મવૃMાંત: ગુલાબvસહ.

જુઓ

ગોહેલ, નટવર
જુઓ

િ&વવેદી, મિણલાલ

જુઓ

નભુભાઈ

આHેય : પાણીનીય ધાતુપાઠના અિસ&ધ મુધ=ય વૃિMકાત.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

દવે, ભગીરથ આર.

જુઓ

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ

આ0માને બાળતી િચતા: vચતા.

નીલકંઠ, આનંદ

અvહસાનો પહેલો યોગ.

જુઓ

આ0મવૃMાંત : ગુલાબvસહ.

જુઓ

અસલ ાચીન બૃહદ ઈ=SIળ: કૌતુક ર0ન ભંડાર / ધુમીન
નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી' અને વીરાનંદ મહરાજ
&વારા સંપાBદત.
133.4
જુઓ

જુઓ

આ0મિનમnજન.

રાવળ, હસમુખ

અસરકારક સંવાદના 10 સુવણ િસ&ધાંતો.

અસૂર.

ચારણ,

શાહ, રોિહત

આજના યુગની ધમભાવના: ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.

અવંિતકા ગુણવંત

સગપણનું મીઠાશ.

જુઓ

જુઓ

િચHલેખા / િહતેન આનંદપરા અને ભરત ઘેલાણી &વારા કૃત
; સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.
050
આનંદમઠ.

જુઓ

ચtટોપાધાયાય, બંકીમચ=S

આનંદમય ?વનનો સહજ માગ.

જુઓ

Iંભેકર, આર. આર.

આનુવાંિશક બીમારીઓ અને જ=મIત ખાંડખાપણ.
શીoલોત, Bકરણ એન.
આપણા ઈિતહાસના ામક bયાલો.

જુઓ

જુઓ

ઓઝા, ઈYવરલાલ

આપણા-ઉપાSયાય
આપણા ગિણતો ભા.કરાચાય િ&વતીય.

ગnજર,

જુઓ

ઈ=દુલાલ યાિક / બીરેન કોઠારી અને પરેશ Iપિત &વારા
સંપાBદત.
923.25475

હસમુખ

આપણાં વષાકાNયો.



891.471008

આપણે સુખી થવા જ=યા છીએ.

જુઓ

પટેલ, ગીરીશ

આપણો સિહયારો સાં.કૃિતક વારસો / મોહન દાંડીકર &વારા
સંપાBદત.
આપિM Nયવ.થાપન અને Cંથાલયમાં તેનું અમલીકરણ.
ઉદાણી, િનહાBરકા ટી.
આપિM સંચાલન: Bડઝા.ટર મેનેજમે=ટ.
આફટરશોક.

જુઓ

આયનાનું અજવાળું.

આરાrય.



335

ઈસપની બાળવાતાઓ.

મહેતા, કે. ટી.

ઈસલામનો પયગામ.

ઉઘાડી આંખે.

ઠhકર, રમેશ

આય, ?તે=S
ાકૃિતક ?વનશૈલી અને રોગ િનવારણ.



615.535
જુઓ

પટેલ,

શંગારી, ટી. આર.



158.1
આવ ગીરા ગુજરાતી.

જુઓ

આવતી કાલે.

દવે, રeાબેન jલાદરાવ

પટેલ, ભોળાભાઈ

જુઓ



જનનીના હૈયા.

891.473
જુઓ

તપણ

આશાનાં અંકુર / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત. ; સોનલ પરીખ &વારા અનુવાBદત.
813.008
આ.થા.

જુઓ

રાnયગુz-દવે, વંBદતા

oલંડમાં વાસ.
voલશ Cામર.

કરસનદાસ મુલ?

જુઓ

Iપિત, કમલેશ ડી.

જુઓ

ઈટીએફ : નાના રોકાણકારોનો મોટો સાથી.

જુઓ

િચતિળયા,

જયેશ
ઈટોકર, ડી. એસ.

વૈાિનક રમતો.



793.8(1)

ઈિતહાસ સમાજ િવચાર તથા અ=ય.

જુઓ

ુવ, આનંદશંકર

બાપુભાઈ

ઈિ=જિનયર, સુિનલ, સંપા.
ઈ=ટરનેટ ટેકનોલો?.

જુઓ

ઈ=દુ ગો.વામીની કિવતા.
ઈ=દુને પHો.

જુઓ

જુઓ

વ8ડ બે.ટ કડ BUhસ

મહેતા, કે. ટી.

જુઓ

ગો.વામી, ઈ=દુ

નહેz, જવાહરલાલ

ભાવે, િવનોબા



398.6

કૃmણાનંદ .વામી
જુઓ

બારડોલીકર, દીપક

ઉ0સાહ: ?તવાનો અને ?વવાનો થનગનાટ.

જુઓ

ભા.કર,

રાજ

ઉદયચલનો સૂય.

જુઓ

ઉદયન, રેખા, સહ અનુ.

દવે, ?તે=S
સાબિશવરાવુ, અમુલ

જુઓ

ઉદાણી, િનહાBરકા ટી.
આપિM Nયવ.થાપન અને Cંથાલયમાં તેનું અમલીકરણ.


ઉપાrયાય, અમૃત, સંપા.



294.59218(1)

જુઓ

ડોયસન, પૉલ

જુઓ

નંદીકેશવ

ઉપાrયાય, ઉષા, સંક. જુઓ રાધાકૃmણ િવના બીજુ ં બોલ મા...:
મrયકાલીન ગુજરાતી કિવિયHીઓનાં કાNયો
ઉપાrયાય, ઉષા, સંક. જુઓ શૂ=યતામાં પૂરેલા દBરયાનો
તરખાટ: અવાચીન ગુજરાતી કવિયHીઓનાં કાNયો

બેદી, Bકરણ

આશા વીરે=S
આશા વીરે=S, સંક. & અનુ.

જુઓ

ઉપનીષદોનું ત0વાન.

આળસને કહો અલિવદા / Bદલીપ ગોિહલ &વારા અનુવાBદત.

આવો આપણે સયતા કેળવીએ.

જુઓ



888

ઈસપ

ઉપનીષદ : ઈશાવ.યોપનીષદ
ઈશ ઉપનીષદનો .વાrયાય.

િવજયાનંદ જે .
જુઓ

ઉપનીષદ : ઈશાવ.યોપનીષદ

025.8

આયસૂયણીત Iતક માળા : એક અrયયન.

જુઓ

જુઓ

ઉછાળા ખાય છે પાણી.

આમ.Uોગ લા=સ
કે=સર સામે રેસ: ??િવષાનો ?વંત પૂરાવો / લા=સ
આમ.Uોગ અને સેલી જે નBક=સ &વારા કૃત; Bદલીપ ગોિહલ
&વારા અનુવાBદત.
927.9662

આલમ, પી. એસ., સહ લે.

જુઓ

ઉખાણાં વરતો / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.

શુhલ, BદNયાeી

જુઓ

ઈશ ઉપનીષદનો .વાrયાય.

ઈસપની બાળવાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.

ભtટ, નાનાભાઈ

જુઓ

ઈ=Sેકર, િવનોદકુમાર
ભાંટુ ભાષા શPદ િચHાવલી / િવનોદકુમાર ઈ=Sેકર તથા અ=ય
; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.
491.4781
ઈસપ

જુઓ

ધોળBકયા, હરેશ

જુઓ

આBકાનો વાસ.

જુઓ

99

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
જૈ ન ધમ.



294.4

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
નામ ભિhત: ગો.વામી તુલસીદાસ / કાશીનાથ ઉપાrયાય
અને પંચાનન ઉપાrયાય &વારા કૃત.
891.431
ઉપાrયાય, કાશીનાથ
પરમ પારસ ગુz રિવદાસ.

922.945

ઉપાrયાય, કાશીનાથ
સંત દBરયા.

922.945

ઉપાrયાય, કુલીન
િબિપનચંS પાલ.

923.254

ઉપાrયાય, Bદનેશ
ીત પલળી રહી પાંપણ પર...

891.473

ઉપાrયાય, નિલન, સંપા.





જુઓ

ઉપાrયાય, પંચાનન, સહ લે.



રામેYવરાનંદ સર.વતી .વામી

જુઓ

ઉપાrયાય, ભગવાનસાદ, અનુ.

ઉપાrયાય, કાશીનાથ

જુઓ

જલજ, જયકુમાર

ઉપાrયાય, હBરભાઈ
બાપુના આ@મમાં (સં.મરણો) / બાલુભાઈ પારેખ &વારા
અનુવાBદત.
923.754

ઉપે;નાથ-કમ2નો

100

ઉપે=Sનાથ બંcોપાrયાય.

જુઓ

ઉમાશંકર જોશી.

દવે, હરી=S

જુઓ

ઉશનસની કિવતા.

ચંSનાથ, કે.

ઓઝા, આરતી

'ઉશનશ'

klિવcામંBદર એક અિભનવ યોગ.
ઉષાનાં Bકરણો.

જુઓ

મોદી, ઉષા

ઊધ5યા &વાર.

જુઓ

પટવા, િચનુભાઈ



891.471008

એ. પી. જે . અPદુલ કલામ.

જુઓ

ગnજર, હસમુખ

જુઓ



જુઓ

એક િશયાળો બરફમાં.

એક સાયલ=ટ સ.પે=સ.
એકલતા એવરે.ટ પર.

જુઓ

જુઓ

એકાંતની અડોઅડ.

સકસેના, એ. કે.

એિ=જિનયર, સુિનલ
વૈBદક સરળ ગિણત.

510





એિ=જિનયર, સુિનલ, સંક.

જુઓ

મેથ એ મેિજક

એિkવેશન શPદનું ટુંકુ zપ.

જુઓ

પં5યા, મહે=S

જુઓ

નાયક,

દાણીધાBરયા, દલપત

જુઓ

જુઓ

ગડા, અરvવદ

ધન?ભાઈ ભાનુશાળી 'કડક

જુઓ

િHવેદી, તાપરાય ગોપાળ?

જુઓ

નાગસuકર, સુરેશ કે.

જુઓ

મહેતા, .વાિત અજય

કથક નૃ0ય ભાગ - 2.

જુઓ

મહેતા, .વાિત અજય

કથાઓ જ=મ=તની.

જુઓ

કૃmણાનંદ .વામી

કપૂર, કરીના

.ટાઈલ Secrets : કBરના કપૂર / િચરંતના ભtટ &વારા
અનુવાBદત.
927.9143028
કપૂર, દBરયાલાલ ટી.


સંત સમાગમ.

294.(1)
જુઓ

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?

કબીરના મારગે સફળતા.

જુઓ

ચૌધરી, પવન

કબૂતર પતંગ અને દપણ.

જુઓ

પટેલ, રાજે =S

જુઓ

દેસાઈ, કેશુભાઈ એન.



ભtટ, િવનોદ

914.2

જુઓ

ડોડેચા, મેઘ?

ઓઝા, અજય

BqમેટોBરયમ.

જુઓ

કરસનદાસ મુલ?
oલંડમાં વાસ / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.

પંBડત, ધનરાજ

ઓકUોય એલબીટી : સમય અને સમીeા.
'મેઘિબ=દુ'

.તોHધારા

જુઓ

કથક નૃ0ય ભાગ - 1.

કબૂલાતનામૂ.

અમૃત કેશવ

જુઓ

કgછ : શૈિeક વાસ.

કબીર ઉપાસના િસિ&ધ.

ખંડેBરયા, મનોજ

એમ. એ. બના કે hય મેરી િમtટી ખરાબ કી.

એવા રે અમે એવા.

નંદા, ગુલશન

કટાBરયા, રજનીકા=ત, અનુ.

510

જુઓ

જુઓ



એિ=જિનયર, સુિનલ
વૈBદક ગિણત પBરચય.

એમ. એન. રોય.

પટેલ, પ=નાલાલ

891.47K1008

510

જુઓ

દેBઢયા, ગુલાબ

જુઓ

કgછી ભગતી પc / મહેશ સોલંકી 'બેનામ' &વારા સંપાBદત.

એિ=જિનયર, સુિનલ
ફન વીથ નંબર વ8ડ બે.ટ નંબર મેિજક.

એમ પણ બને.

જુઓ

શાહ, નરેન



કોઠારી, બીરેન

જુઓ

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

891.47K

સાકBરયા, ?તે=S

એhયુેશર અને .વ.થ ?વન.

ઓBરગામી.

જુઓ

કgછી પાઠાવલી / નારાયણ જોશી ' કારાયલ' &વારા સંપાBદત.

શાહ, ગુણવંત

ચૌધરી, રઘુવીર
જુઓ

ઓિટકલ ફાઈબર અને કોયુિનકેશન.

કgછી ધાતુકોશ.

ચૌહાણ, રામચંS

જુઓ



923.254

બંગાળી'

વન, જુ લે

એકલવીર ઉ0પાદકતાથી અનોખા ઉcોગપિત બનવા સુધીની
સફર: કરસનભાઈ પટેલ.

વાચન િવશેષ

કgછ-I મીરાં જે ઠી બા.

નંદા, ગુલશન

જુઓ

જુઓ

કgછ વાસની િવ.તરતી િeિતજો.

પટેલ, રમણભાઈ

જુઓ

ઓઝા, ડંકેશ, સંપા.

કકBડયા, એમ. પી., સંપા.

891.471009

એક ¢લ એક ભૂલ.

પાંચમી Iગીર

કંટક શયા.

એક ઘડી આધી ઘડી / રમેશ સંઘવી &વારા સંપાBદત.
જુઓ

જુઓ

કંકુ.

પટેલ, મયંક

એક થાળ બે વાનગી.

ઓઝા, ડંકેશ, સંપા.

ઓસરીમાં તડકો.

એ. પી. જે . અPદુલ કલામ મારી ?વનયાHા: સા.વતમૂ8યની
અનોખી કથા.
જુઓ અPદુલ કલામ એ. પી. જે .
એક અષાઢે.



923.168

ઓઝા, સં?વ
રાI મહે=S તાપ.

તzણ 'ફhત'

જુઓ

ને8સન મંડેલા.



361.76(1)

ઋતુરાજ વસંત / હષદેવ માધવ &વારા સંપાBદત.

એકલNય.



954

ઓઝા, ડંકેશ

ઉષા

ઋજુઘાત.

923.254

ઓઝા, ઈYવરલાલ
આપણા ઈિતહાસના ામક bયાલો.

પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ

જુઓ



ભાઈ પરમાનંદ.



891.471

કરોિળયાનું Iળું.

જુઓ

પટેલ, પ=નાલાલ

કમ ચૂડામણી માણેકલાલ / મોહનલાલ પટેલ તથા અ=ય &વારા
સંપાBદત.
923.654
કમનો િસ&ધાંત.

જુઓ

ભગવદગીતા

કલમનો-કાલેલકર

101

કલમનો શૂરવીર યો&ધો: નમદ / બીરેન કોઠારી અને પરેશ
Iપિત &વારા સંકિલત.
928.91471

કાપBડયા, રતુભાઈ
ેમની મધુરજની.

કલાજગતના િસતારો / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.

કાપBડયા, હષદ


927.91430233(1)

કલાપીના .વીડનબગFય Cંથો.
તbતvસહ 'કલાપી'
કલાપીનો કેકારવ.

જુઓ

જુઓ

ગોિહલ, સુરvસહ?



અતીતનો રણકાર.

891.474

કામત, િવyઠલ Nયંકટેશ
તમ=ના તમારી ...ને માગ મારો / અzણા IડેI &વારા
મરાઠીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.
158.1

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ?

'કલાપી'

કામથ, એમ. વી.

કલાથF, મુકુલ
િવcાથF ઘડતર કથાઓ.

891.473

કલાથF, મુકુલ
સં.કાર કથાઓ.

891.473




કલાથF, મુકુલભાઈ, સંપા.
ક8યાણી, િવપુલ, સંપા.

જુઓ



891.471
જુઓ

કાિમની.

જુઓ

નંદા, ગુલશન
જુઓ

મહેતા, ?તુભાઈ

કારપે=ટર, ાણ?વનદાસ નાથુભાઈ, સંપા.

ડાય.પોBરક વાતાઓ

જુઓ

નરે=S મોદી: િવકાસ પંથના ઘડવૈયા / એમ. વી. કામથ અને
કાિલ=દી રાંદેરી &વારા કૃત ; કાિલ=દી રાંદેરી &વારા
અંCે?માંથી અનુવાBદત.
923.254
કારBકદFના િવક8પો.

સરદારની અનુભવ વાણી

કિવ કા=તનું સાિહ0ય / પ8લવી ભtટ &વારા સંપાBદત.
કિવ &વય.



891.473

જુઓ

દાવડા, સી. આર.

કાBરયા, અિYવનકુમાર એન., સંપા.

જુઓ

પટેલ, શીતલ કે.

જુઓ

કારીયા, અિYવનકુમાર એન., સંપા.

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

િવવેચના0મક સાિહ0ય / િચમનલાલ િHવેદી &વારા સંપાBદત.


891.4709

કુzeેH / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.



891.471

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ



પાંખડીઓ ઉષાની.

891.473

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

સારથી ખંડ - 2 / રમણ સોની &વારા સંપાBદત.



891.473

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

જુઓ

બંધારણના આમુખ, મૂળભૂત અિધકારો અને મૂળભૂત ફરજો /

કારીયા, તૃિત
માનવ અિધકારો / અિYવનકુમાર એન. કારીયા &વારા
સંપાBદત.
342.54
કારીયા, તૃિત
િવિવધ કાયદાઓ અંતરગત .Hીઓ, બાળકો અને મા બાપને
ભરણ પોષણ / અિYવનકુમાર એન. કારીયા &વારા સંપાBદત.




કિવ, ભરત 'ઉ_મલ', સંપાBદત.

જુઓ

પરમાર, જયમ8લ

કિવતા અને હુ ં / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.
જુઓ



891.471008

કા?, જયવતી


કા=તના પHો.

158.2

બાણભtટ

જુઓ

જુઓ

શાહ, ગુણવંત

ભtટ, મણીશંકર

કાપBડયા, નવીનચ=S કેશવલાલ
જૈ ન શાસન.

કાપBડયા, ભાનુ એન.
વૃ&ધાવ.થામાં ?વન સાફ8ય.
કાપBડયા, મધુસૂદન
અમેBરકાવાસી કેટલાક ગુજરાતી સજ કો.

જુઓ

દાબકે, િગBરશ

કુમારસંભવ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.



891.21

કાિલદાસ

કાંટાવાળા, સુરેશચંS ?.
સં.કૃત ાનગીરા - કેટલાક લેખો / ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.
891.209

કાન દઈને સાંભળો.

કા:લકર, સુનીિત સુિનલ, અનુ.
કાિલદાસ

વાળા, સંજય

સંબંધોના મેઘધનુષ.



342.54

346.5401668(1)

891.471

જુઓ

કારીયા, તૃિત

કારીયા, તૃિત

હBરસંિહતા: મંડળ 8 થી 12 / ચંSકા=ત શેઠ &વારા સંપાBદત.

કાદબરી.

કારીયા, તૃિત

અિYવનકુમાર એન. કારીયા &વારા સંપાBદત.

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

કિવતા નામે સં?વની.

લાલBકતાબ

કાBરયા, અિYવનકુમાર એન., સંપા.
કારીયા, અિYવન એન., સંપા.

દેસાઈ, જશવંત એલ.

જુઓ



294.4



305.26



891.478



મેઘદૂતમ.

891.21009

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
nયાં દરેકને પહોચવું જ છે જુ ઓ 363.75 મૃત દેહનો
અિoન સં.કાર.
113.8(1)
કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
પરમ સખા મૃ0યુ.

113.8(1)

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
?વતા તહેવારો.

394.260954

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
?વનvચતન.

891.474

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
?વનદીપ(ગીતાિવષયક લેખો).







294.5924046

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
?વનસં.કૃિત : સામા?ક અને સં.કૃિતક લેખો.


303.484(1)

કાલેલકર-કેશવલાલ

102

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
nયાં દરેકને પહચવાનું જ છે .



363.75

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
ાસંિગક િતસાદ તે તે Bદવસનું vચતન.



928.91474

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ


રખડવાનો આનંદ.

891.474

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, અનુ.

જુઓ

ઠાકુર, રવી=Sનાથ

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ, સંપા.

જુઓ

ભગવદગીતા

કાNયમીમાંસા અને રાજશેખર / ભોગીલાલ સાંડેસરા &વારા
સંપાBદત.
કા}મીરનો વાસ અને સંવાદો.
તbતvસહ 'કલાપી'
કા}મીરનો વાસ અને સંવાદો.
તbતvસહ? ' કલાપી'

ગોિહલ, સુરvસહ?

જુઓ

ગોિહલ, સુરvસહ?

કૃmણાનંદ .વામી
કેવા કેવા માણસો: હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી


નવલકથા/નવિલકા.

294.54

કૃmણાનંદ .વામી
િસ&ધોની સંગતમાં / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.
294.561


808.

જુઓ

કૃmણાનંદ .વામી
કેવા કેવા માણસો / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.
891.473

કૃmણાનંદ .વામી
.વનબોધ / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.
294.561
કેજરીવાલ, અરvવદ
.વરાજ તમારા સપનાની ભારતનો કી લાન.

Bકચન ગાડન: ઘરઆંગણે ઉગાડો લીલોતરી / હસમુખ ગnજર
&વારા સંપાBદત.
635

કેનBફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

હેતની હેલી

કેનBફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

હૈયાનો હરખ

Bકડની ડાયાિલસીસ.

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

આશાનાં અંકુર

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

દો.તીની દુિનયા

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

ેમનો આસવ

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

િમHતાની હૂ ંફ

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

યાદોની મહેBફલ

જુઓ

મહેતા, nયોતી=S

કુંકણા ભીલી સિચH શPદાવલી / ધીzભાઈ પટેલ તથા અ=ય
&વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.


491.4781

કુંડલ, દીિત બી.
શPદ અrયયન એક Bqયા.
કુંડલ, દીિત બી.
શPદોનું િશeણ.



372.6



372.61

કુંડલ, દીિત બી.
િશeણનું vચતન.

જુઓ

@&ધાનો Yવાસ



કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

જુઓ

.નેહનું સદય



કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક. જુઓ .પશની સુગંધ: લાગણીને વાચા
આપતા અથસભર સંગો

કુંડલ, દીિત બી.
370.1

કુ=તક
વqોકિM?િવત: કુ=તકનો કાNયિવચાર / નગીનદાસ પારેખ
&વારા અનુવાBદત.
801.95
કુમારસંભવ.

કુzeેH.

જુઓ

કુલી બેBર.ટર.
કૃmણયુગ.

જુઓ

જુઓ

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

ભટનાગર, રાજે =Sમોહન

સાંધી, અYવીન

જુઓ

હૂ ંફનો .પશ

કે=સર સામે રેસ: ??િવષાનો ?વંત પૂરાવો.
આમ.Uોગ લા=સ
કેBફયત.

કાિલદાસ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ
જુઓ

કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક. જુઓ વહાલનુ વાવેતર: લoનેને વાચા
આપતા અથસભર સંગો
કેિ=ફ8ડ, જે ક, સંક.

370.1

સંશોધન સંપુટ.



303.40954

જુઓ

જુઓ

દામાણી, અશોક

કેરડે ¢tયા ¢લ.

જુઓ

ભaગરાBડયા, િહર?

કેરડે ¢tયાં ¢લ.

જુઓ

ભaગરાBડયા, િહર?

કેલર, હેલન

મઝધાર / િવyઠલદાસ મગનલાલ કોઠારી &વારા અનુવાBદત.

કૃmણલાલ @ીધરાણી સાિહ0ય સૃિ : કાNયસૃિ / ભોળાભાઈ
પટેલ, તોરલ પટેલ અને સંકેત પારેખ &વારા સંપાBદત.



923.673



891.471

કેળવણી િવચાર.

જુઓ

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ

કૃmણાનંદ .વામી
અહો @ેય અને બીIં કથાનકો / હસમુખ મઢીવાળા &વારા
અનુવાBદત ; જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.
294.561

કેળવણીનું પાથેય / મનસુખ સ8લા અને ગોરધન પટેલ 'કિવ'
&વારા સંપાBદત.
370.1

કૃmણાનંદ .વામી
ઉઘાડી આંખે / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત.
294.561

કેવા કેવા માણસો: હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી
નવલકથા/નવિલકા.
જુઓ કૃmણાનંદ .વામી

કૃmણાનંદ .વામી
કથાઓ જ=મ=તની / હસમુખ મઢીવાળા &વારા અનુવાBદત ;
જગદીશ શાહ &વારા સંકિલત.
294.561

કેવા કેવા માણસો.

જુઓ

કૃmણાનંદ .વામી

કેશવલાલ િશવરામ

સંગીત લીલાવતી / Bદનકર ભોજક &વારા સંપાBદત.


891.471

કેશવાણી-ખ"ી
કેશવાણી, િનpા ભાવેશભાઈ
િનpા.

કોઠારી, બીરેન, સંપા.



891.473

કેશવાણી, િનpા ભાવેશભાઈ
િનpા જુ ઓ 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા નવિલકા.


891.471

કેસર: ?વનમાં નવા .વાદ ઉમેરે તેવા િવચારોની અનોખી
સરવાણી / કાિ=ત પટેલ &વારા સંકિલત.
808.882(1)
કેસBરયો Iન લાNયો અને બીI 5 એકાંકીઓ.
nયોિત
કેસરી vસહ.
કેસૂડાં.

જુઓ

વૈc,

જુઓ

કલાજગતના િસતારો

જુઓ ગુલામીની ગતામાંથી અમBરકાને
તારનાર દૂત: અkાહમ vલકન

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

ચાલF ચેિલન

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

માણસાઈના Bદવાને જવિલત

કરનાર લોક સેવક રિવશંકર મહરાજ
કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

રાજકપૂર

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

લોકલાડીલા સમાજસેવકો

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

વીર કીનારીવાળા

કોઠારી, બીરેન, સહ સંક.

જુઓ

કોયલનો ટહુ કારો.

અંતાણી, િવનેશ

જુઓ

ચૌધરી, પવન

કોટક, કેયુર, અનુ.

જુઓ

બેદી, Bકરણ

કોટક, કેયૂર, અનુ.

જુઓ

બેદી, Bકરણ

કોટક, કેયૂર, અનુ.

જુઓ

Pલે=ચડ, કેન



869.3

કેલર, હેલન

રાજગોર, કોકીલાબેન

જુઓ

કૌBટ8ય

કૌBટ8ય
કૌBટલીય અથશા.H / જયસુખરાય પુzષોMમરાય જોશીપુરા
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.
કૌfડ ભtટ
વૈયાકરણ ભૂષમસાર / ગૌતમ પટેલ &વારા અનુવાBદત અને
ભગવતીસાદ પં5યા &વારા સંપાBદત.
491.25
hયાં છે સુખ ?.

અિભનયના આકાશનો ુવતારક અિમતાભ બgચન.


927.9143028

એકલવીર ઉ0પાદકતાથી અનોખા ઉcોગપિત બનવા સુધીની


સફર: કરસનભાઈ પટેલ.

જુઓ

BqમેટોBરયમ.

જુઓ

10 Success

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

ગાંધી, કાકુરાય

qાિ=તગુ: પંBડત }યામ?.
Bqmણામૂ_ત, એ. ?.

કોઠારી, બીરેન

દેસાઈ, રeા

જુઓ

qાંિતકારી લેસર ટેકનોલો?.
qાઈમ નકાબ.

કોઠારી, બીરેન

પં5યા, િવm

જુઓ

ઓઝા, અજય

સૂHો / Bદલીપ ગોિહલ &વારા અનુવાBદત.

920.933804

કોઠારી, બીરેન



મહંમદ યુનુસ.

923.35492

કોઠારી, બીરેન



લતા મંગેશકર.

927.82
જુઓ

અનેક રંગી અને એકમેવ કનૈયાલાલ

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

કલમનો શૂરવીર યો&ધો: નમદ

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

ગુ:દM

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

ેરણા0મક ?વનકથા

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

મહંમદ રફી

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

લોકwદયમાં બીરાજનાર લોકનાયક

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

િવનોબા ભાવે

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

}યામ બેનેગલ

મુંશી

જુઓ

જુઓ



ત0વલeી પારદશકતા: જયંત કોઠારી િવવેચન લેખ સંચય /
રમણ સોની &વારા સંપાBદત.
891.4709

જયકાશ નારાયણ

અનોખા ઈજનેર ભાઈ કાકા

320.5(1)

કોઠારી, જયંત

કોઠારી, બીરેન, સંક.

જુઓ

કૌBટલીય અથશા.H.

વેરોિનકા / .વાિત મેઢ &વારા અનુવાBદત.
કોટક, કેયુર, અનુ.

જુઓ

કોઠારી, િવyઠલદાસ મગનલાલ, અનુ.

પટેલ, પ=નાલાલ

કોએલો, પૉલો

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

ગઢવી, િશવદાન

કોઈ દેશી કોઈ પરદેશી.

કોઈક િ.મત.

જુઓ

પુરોિહત, ધીzભાઈ

જુઓ

103

હેલન કેલર ડા અંધારેથી ઉIસ

ભણી
કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

આંવ સાન સૂ ચી

કોઠારી, બીરેન, સંપા.

જુઓ

ઈ=દુલાલ યાિક



158.1

qોધ: wદયમાં ભડકતી આગ.
eણોની મહેફીલ.

જુઓ

eમા: માનવતાનું મોતી.

જુઓ

ભા.કર, રાજ

જોશી, મુકેશ
જુઓ

ભા.કર, રાજ

ખંBડત સુવણપાHો / િચ=મય Iની &વારા સંપાBદત તથા
અનુવાBદત.
808.83
ખંBડયર.

જુઓ

દવે, રમેશ આર.

ખંડેBરયા, મનોજ
એમ પણ બને / નીિતન વડગામા &વારા સંપાBદત.


891.471

ખખડતી ખચે કિવતા કોણ ?.

જુઓ

ઠાકર, લાભશંકર

ખHી, કી_ત
જળ મૃગજળ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.


089.9147

ખHી, કી_ત
જોયું Ifયુ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.


089.9147

ખHી, કી_ત
દBરયાની આંખે આંસુ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.


089.9147

ખ"ી-ગLજર

104

ખHી, કી_ત


ધરતી તાંડવ.

303.485

ખHી, કી_ત
પાંI Yન પાં? ગાલ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.


089.9147

ખHી, કી_ત
પાં? પીડા પાં? ગાલ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.





ખHી, કી_ત
રણના રંગ બેરંગ / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.





ગજકંધ, ´જ
શબધ સન / ગૌતમ જોશી &વારા સંપાBદત ; ધન?ભાઈ
ભાનુશાળી 'કડક બંગાળી' &વારા સંકિલત.
891.47K4



ગજે =Sનાં મૌિhતકો.

ખHી, કી_ત
વાહ કgછીયતને / માણેકલાલ પટેલ &વારા સંપાBદત.
089.9147



891.473

ખનીજ કોલસો અને ખનીજ તેલ.

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

ખનીજ કોલસો અને ખનીજ તેલ જુઓ 662.62 કોલસો.
મહેતા, કે. ટી.

ખરસાણી, ®8લ પી.


પી. ખરસાણીનો વેશ.

927.92

જુઓ

મગૂન, અતૂલ

ખલીલ ઝીkાન
િવદાય વેળાએ / Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ મશzવાળા &વારા
અનુવાBદત ; મહે=S મેઘાણી &વારા સંપાBદત.
821
ખાંડવાળા, દીપ
મેનેજમે=ટ, મનુmય0વ, સજ કતા.



891.471009

ખાંડવાળા, દીપ, અનું.

જુઓ

દેવર, દાિસમયા

ખાંડવાળા, દીપ, સંપા.

જુઓ

Bર8કે, રાઈનેર માBરયા,1875

ખાંડવાળા, રવી=Sકુમાર વી.
ગાયHીમંHનું તાંિHક અથઘટન.
ખામોશ મહોPબત.

જુઓ



294.537(1)

દેસાઈ, .પશ

િખ.સાકોશ / રાજે =S ખીમાણી &વારા સંપાBદત.
ખીમાણી, રાજે =S, સંપા.

જુઓ



491.475

યુગSા / અિYવન ભtટ &વારા અનુવાBદત.



891.463

મેપાણી, કાિ=ત

જુઓ

891.471

ગnજર, હસમુખ
અ સંશોધનના િપતામહ હોમી ભાભા.

925.3

ગnજર, હસમુખ
આધુિનક ભારતના રસાયણશા.Hી ®8લચંS રાય.

925.4

ગnજર, હસમુખ
આધુિનક ભારતના િવાનઋિષ જગદીશચંS બોઝ.

925.8

ગnજર, હસમુખ
આપણા ગિણતો ભા.કરાચાય િ&વતીય.

925.1

ગnજર, હસમુખ
એ. પી. જે . અPદુલ કલામ.







923.154

ગnજર, હસમુખ
ગિણતના પૂIરી, સંશોધક, ખર િવ&વાન અને ગિણતસાર
સંCહ ના રિચયતા મહાન જૈ નાચાય.
925.1
ગnજર, હસમુખ
ગુજરાતનો પનોતો પુH ડૉ. િવqમસારાભાઈ.

925.3

ગnજર, હસમુખ
ગોડ પાટકલના બોઝો બની અમર થઈ ગયેલા મહાન
વૈાિનક સ0યે=S બોઝ.

925.3





ગnજર, હસમુખ
ગો8ડન ગલ તરીકે ઓળખાતાં દોડવીક પી. ટી. ઉષા.


ખોલ સખીરી બારી ખોલ: કિવ @ી Bકશન સોસાનાં ગીતોનો
સંચય.
જુઓ સોસા, Bકરણ

ખોવાયેલાની ખોજમાં.



વેદના સંવેદના.

927.9642

ખેર, બી. ડી.

જુઓ

બૂચ, ગજે =Sરાય ગુલાબરાય

િખ.સાકોશ

ખુદાઈ િખદમતગાર: ખાન અPદુલ ગફારખાનની ?વનકથા /
અમૃત મોદી &વારા અનુવાBદત.
923.254

ખોવાયેલા ચહેરા.

જુઓ

ગજે રા, િતભા


089.9147

ખHી, મુhતા ?તે=S
સં.કારનું વાવેતર.

ખરોડ, bયાિત, અનુ.

ગંગોપાrયાય, સુનીલ
મનનું માણસ / ીિત સેનગુતા &વારા અનુવાBદત.
891.443

089.9147

જુઓ

ગંગોપાrયાય, સુનીલ
અંતે ેમનો ેમ / ીિત સેનગુતા &વારા અનુવાBદત.
891.443

089.9147

ખHી, મુhતા ?તે=S
વાત નવી પણ મIની.

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ
વેદોપદેશચંBSકા / ગોvવદાનંદ મહારાજ અને ગૌતમ પટેલ
&વારા સંપાBદત. ; ગૌતમ પટેલ અને નીલમ પટેલ &વારા
અનુવાBદત.
294.5921

વન, જુ લે

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ
ગીતામંદાBકની / નીલમ પટેલ અને ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.
294.5924046

ગnજર, હસમુખ
ટાઈગર વુ5સ્.



927.96352

ગnજર, હસમુખ
ેરણાદાયી મિહલાઓ.

920.72(1)

ગnજર, હસમુખ
લા ગ િશખ િમ8કા vસઘ.

927.9642




ગnજર, હસમુખ
બહાદુરબાળા મલાલા.



923.65491

ગnજર, હસમુખ
ભારતના ટેિલકોયુિનકેશન qાંિતના ણેતા અને િવYવ
િવbયાત ટેકનોકેટ સામ િપHોડા.
926.21385

ગLજર-ગાંધી
ગnજર, હસમુખ
ભારતના પનોતા પુH અ વૈાિનક: રાI રામ=ના.

ગડા, મિણલાલ



925.

ગnજર, હસમુખ
ભારતના ાચીન ગિણતશા.Hી klગુત જુ ઓ 925.1 ગિણતશા.Hી - klગુત.
954
ગnજર, હસમુખ
ભારતનો .ટાર ટેનીસ ખેલાડી: િલએ=ડર પેસ.

િચMમ(skijhopreniya) / મિણલાલ ગડા અને Bદતી
ગડા &વારા કૃત : સુરેશ દલાલ &વારા માગદશન. 616.898
ગડા, િલલાધર માણેક

પગમ ભમરી.



891.476

ગઢવી, િશવદાન

કેસરી vસહ.


927.96342

ગnજર, હસમુખ
ભારતીય મૂળની થમ મિહલા અવકાશયાHી ક8પના ચાવલા.


ગnજર, હસમુખ
ભારતીય િવાનનો ધૃવતારો સી. વી. રામન.

925.3

ગnજર, હસમુખ
મહાન ખગોળશા.Hી સુklfયમ ચંSશેખર.

925.4




ગnજર, હસમુખ
મહાન ગિણતશા.Hી @ીિનવાસ રામાનુજન.



925.1

ગnજર, હસમુખ
મહાન ભૌિતકશા.Hી: િ.ટફન હોકગ.



925.3



927.96342

ગnજર, હસમુખ
મા.ટર Pલા.ટર સિચન ટડુલકર.

927.96358

ગnજર, હસમુખ
મેજર rયાનચંદ.

927.96355




ગnજર, હસમુખ
િવYવના @ેp ભારતીય ગિણત.

925.1(1)

ગnજર, હસમુખ
િવYવનાથ આનંદ.

927.941





927.96358

ગnજર, હસમુખ


સાયના નેહવાલ.

927.96345

ગnજર, હસમુખ
સુિનતા િવિલયસ.

ગઢવી, િશવદાન



926.2945

ગnજર, હસમુખ, અનુ.

જુઓ

િસ=હા, સૂયા

ગnજર, હસમુખ, સંપા.

જુઓ

Bકચન ગાડન: ઘરઆંગણે



398.21095475

ગિણત ગમત / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.

હસમુખ

ગણેશશંકર િવcાથF.

જુઓ

મહેતા, કાિલદાસ

ગc સૃિ : નાટકો અને વાતા.

જુઓ

ગc સૃિ : નાટકો અને વાતાઓ.

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

જુઓ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

ગરવા ગુzદેવની ગૌરવગાથા ભSંકર સંગ માળા.
ગરહાઈયા ભીલી સોપારી માંહે વાંતે.

ગલ ે=ડ.

ગાંધી અને િવાન.

પંચાલ, વીરચંદ

kોકર, ગૌરી

જુઓ
જુઓ

જુઓ



294.4

પટેલ, ુવ
જુઓ

જોશી, પંકજ

ગાંધી વચન અમૃત / અંબુ એચ. પટેલ &વારા સંપાBદત ;
નારાયણ જોશી 'કારાયલ' &વારા કgછીમાંથી ગુજરાતીમાં
અનુવાBદત.
808.882(1)
ગાંધી, અિનલ

જે વુ હુ ં પાયો / મેઘા પaગળસકર &વારા અનુવાBદત.


928.9146
ગાંધી, કાકુરાય

qાઈમ નકાબ.



891.473

ગાંધી, ભૂપે=S


દો આંખે બારા હાથ.

891.473

ગાંધી, મનુબહેન

Bદ8હીમાં ગાંધી?.



920.72

ગાંધી, મનોરમા

સત સૂર સંગમ.



891.473

ગાંધી, મનોરમા

સાં.કૃિતક ઇિતહાસ.

ઉગાડો લીલોતરી



891.473009

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

ગnજર, હસુમુખ
િવYવના @ેp ભારતીય વૈાિનકો.
જુઓ



925.(1)

Nયાસ, રાજે શ 'િમ.કીન'

અvહસાનો પહેલો યોગ.
Cામ .વરાજ / હBરસાદ Nયાસ &વારા સંકિલત.



303.484(1)



891.4391008

ગડા, અરvવદ
કgછ વાસની િવ.તરતી િeિતજો.
જુઓ

ગડા, મિણલાલ



954.035

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

ગઝિલ.તાન / અશોક ચાવડા &વારા અનુવાBદત.

ગડા, Bદતી, સહ લે.



793.74

ગિણતના પૂIરી, સંશોધક, ખર િવ&વાન અને ગિણતસાર
સંCહ ના રિચયતા મહાન જૈ નાચાય. જુઓ ગnજર,

ગભસં.કાર.

ગnજર, હસમુખ
મિહલા ટેિનસનો ચમકતો િસતારો સાિનયા િમઝા.

ગnજર, હસમુખ
વીરે=S સેહવાગ.



923.254

ધરાનાં મેઘધનુmય.

926.2945

ગઝલ વેિશકા.

105

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ
રોજનીશી.



915.475(1)



923.254

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

સંિeત આ0માકથા.



923.254

ગાંધી-ગુલાબદાસ

106

ગુજરાતના ચારણ સાિહ0યનો ઈિતહાસ.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

સ0યના યોગો અથવા આ0મકથા.



923.254

ગુજરાતના યુવાર0નો.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

િહ=દ .વરાજ.



954

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ, અનુ.

જુઓ



ગાંધી, રાજમોહન

સરદાર પટેલ એક સમ_પત ?વન / નગીનદાસ સંઘવી &વારા
અનુવાBદત.
923.254
ગાંધી, િવજયભાઈ

વિસયત: માz છે 8લુ સ&કાય / દેવે=S એલ. િHવેદી &વારા
સંપાBદત.
346.54054

જુઓ

ગાંધીની ચંપલ.

જુઓ

ગાંધીની લાકડી.

ગાિણિતક કૌY8ય.

શાહ, દશરથલાલ

ગીતાનવનીત.
ગીતાનો ટહુ કો.
ગીતામંથન.

જુઓ

ગીતામંદાBકની.

ગુજરાતી દિલત સાિહ0ય / નાથાલાલ ગોિહલ &વારા સંપાBદત.


891.4709

ગુજરાતી પcનાટકોમાં નાtયબાણી.
જુઓ

જુઓ

અrવયુ, િવનોદ

પરમાર, ઈYવર


641.595475

ગુજરાતી સાિહ0યકાર પBરચયકોશ / Bકરીટ એચ. શુhલ &વારા
સંપાBદત.
928.9147(1)
ગુજરાતી સાિહ0યનું અનુશીલન.
એદલ? 'અનાય'

જુઓ

સંIણા, જહાંગીર

ગુજરાતીમાં ખેતી અને ખેડૂત : ટકી રહેવાની મથામણ.

ખાંડવાળા, રવી=Sકુમાર

ગુણવMા સભર િશeણ કે િશeક.
ગુતા, આલોક, અનુ. અને સંપા.
સાદ

મહેતા, હેમા

જુઓ

Iપિત, સુરેશ અલકા

જુઓ

િHવેદી, િવYવનાથ

ગુતા, શાંત
ના સજ ક િબલ ગેટસ્ કયૂટરથી કણ સુધીની
સફર.. / યશ રાય &વારા અનુવાદક.
920.933804

Microsofft

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ

ગુજરાંનો અરેલો / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ
398.2095475 - ગુજરાતી લોકસાિહ0ય.
891.471

ગુz અને લય.

જુઓ

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી

ગુz અજુ  નદેવ.

જુઓ

જોશી, મહે=Svસહ

ગુજરાંનો અરેલો / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત.

ગુzમત સાર.



398.2095475

ગુજરાત વાસ.

જુઓ

દલાલ, દશના

ગુજરાત સરકારના કાયદા અને ગામડાં.
ગુજરાતના ઘડવૈયા.

જુઓ

જુઓ

રબારી, સાગર

મશ:વાળા, Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ

જુઓ

દેરાસરી, િજગીષ



ભગવદગીતા

જુઓ

જુઓ

928.9147(1)

સંBદપકુમાર

જુઓ

હસમુખ

ગામીત,

વી.
જુઓ

ગnજર,

ગુજરાતી સાિહ0યકાર કોશ / Bકરીટ એચ. શુhલ &વારા સંપાBદત.
જુઓ

ગામીત, Bદલીપ
ગામીત ભાષા શPદાહા ને િચHહા ચોપડી / Bદલીપ ગામીત
ભગવાનદાસ પટેલ અને સોનલ બeી &વારા કૃત : આઈ.
એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.
491.4781

િગરનો vસહ.

જુઓ

ગુજરાતી િવવેચનો અનુબંધ Cંથ - 1 / ચંSકા=ત ટોપીવાળા
&વારા સંપાBદત.
891.4709

ગામીત ભાષા શPદાહા ને િચHહા ચોપડી.
Bદલીપ

જુઓ

ગુજરાતનો પનોતો પુH ડૉ. િવqમસારાભાઈ.

ગુજરાતી વાનગીઓ.

ચાવડા, અશોક

ગાયHીમંHનું તાંિHક અથઘટન.

િHવેદી, દીપ

ગુજરાતનો સમૃ&ધ વાંઙમય વારસો: ગુજરાતના લોકસાિહ0ય
અને ચારણી બારોટી સાિહ0ય. જુઓ રાnયગુz, િનરંજન

ગુજરાતી બાળકિવતા.

વેગડ, કાશ

શાહ, ગુણવંત

જુઓ

જુઓ

ગુજરાતી િoલશ પીકટોBરયલ oલોસરી / ભગવાનદાસ પટેલ
અને સોનલ બeી &વારા સંકિલત.
491.4781

શાહ, ગુણવંત

જુઓ

ગુજરાતને Iણો અને માણો.



મહેતા, યશવંત

જુઓ

ગુજરાતનું સં.કૃત eેHે દાન (મહાકાNય - કથા) / નીલાંજના
એસ. શાહ અને ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત. 891.209

398.2095475

ગાંધી?ની ?વનયાHા : એમના જ શPદોમાં: આ0મકથા અને
દિeણ આBકાના સ0યાCહના ઈિતહાસમાંથી / મહે=S
મેઘાણી &વારા સંપાBદત.
923.254
ગાંધી?નો સં.કાર વારસો.

ર0નમિણરાવ, ભીમરાવ

ગુજરાતી આBદવાસી લોકસાિહ0ય / હસુ યાિક &વારા સંપાBદત.

ગાંધીઆ@મ જુ ઓ 069.5095475 - સંCહ અને દશન સાબરમતી આ@મ. જુઓ પટેલ, માણેક 'સેતુ'
ગાંધી?ના સમકાિલનો.

જુઓ

ગુજરાતમાં ઔધોિગક િવકાસ.

પટેલ, માણેક 'સેતુ'

જુઓ

િહરાણી, લતા

923.254

હુ =નર સાર િશeક / રમણલાલ ગાંધી અને નીના મહેતા
&વારા કૃત.
338.642(1)

ગાંધી? અંિતમ અrયાય.

જુઓ

ગુજરાતના િસરછH સરદાર / મુકુલભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.
ગુજરાતનું પાટનગર.

જુઓ

રોહBડયા,

ભગવદગીતા

ગાંધી, રમણલાલ

ગાંધીઆ@મ.

જુઓ

રતુદાન

જુઓ

સાવન vસઘ મહરાજ

ગુ:દM / બીરેન કોઠારી અને પરેશ Iપિત &વારા સંકિલત.


927.91430233
જુઓ

શેઠ, ધારણા

રબારી, સાગર

ગુલાબદાસ kોકર અrયયન Cંથ / અ.મા માંકડ &વારા સંપાBદત.


928.91471

ગુલામીની-ઘાલા

ગુલામીની ગતામાંથી અમBરકાને તારનાર દૂત: અkાહમ vલકન /
બીરેન કોઠારી અને હBરતા િHવેદી &વારા સંપાBદત.

ગોિહલ, નાથાલાલ, સંપા.




491.475

ગડલ નરેશ ભગવતvસહ?નું oલે=ડ દશન.
ભગતvસહ
ગોડ ઓફ Bqકેટ: સિચન ટડૂલકર.

જુઓ

જુઓ

ઠાકોર,

ગોH.
ગોધૂિત.

જુઓ

જુઓ

નંદકુવરબા

ગોયેલ, િવYવાસ
ોPલેસ સો8વ કરો તેનાલી રામન બુિ&ધથી / હેતલ
સદરવા &વારા અનુવાBદત.
398.22095484(1)


અખંડ દીવાનાં અજવાળાં.

089.9147

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'



સે8ટોન, િસડની

જુઓ



891.478

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ? ' કલાપી'
કા}મીરનો વાસ અને સંવાદો.



891.476

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ? 'કલાપી'


કીણ લેખો.

891.471

ગોહેલ, નટવર

આ રહી વાતા.



891.473

ગોહેલ, નટવર

અખંડ દીવાનાં અજવાળાં જુઓ 089.9147 - ગુજરાતી



370.1



891.47K2



સારંગ નારંગ મોતના રણમાં.

ગોહેલ,Bદલીપ, અનુ.

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'
મનજો મંચ: કgછી નાટક સંCહ.

જુઓ

891.473

આમ.Uોગ લા=સ

ગૌડ, અિનતા

મંગલ પાંડે / બચુભાઈ ઠાકર &વારા અનુવાBદત.

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'
ટીપેમ મેરામણ.



891.471

ગોર, ભારતી



પરમનો કલુ.

891.473

ગોરખ સંિહતા: ગોરખ ઉપાસના િસિ&ધ.

જુઓ

રાજ.થાની,

ગો8ડન ગલ તરીકે ઓળખાતાં દોડવીક પી. ટી. ઉષા.
ગnજર, હસમુખ

જુઓ

ગો.વામી, અશોકપુરી, સંક. તથા અનુ.

જુઓ

િHપાઠી, લમીનારાયણ

ગૌડ, Bકશોર, અનુ.

જુઓ

પાBટલ, સંCામ



020
જુઓ

ઘટઘટમાં ગંગા.



891.471

જુઓ

આઈઝે કસન, વો8ટર

ગોિહલ, Bદલીપ, અનુ.

જુઓ

આળસને કહો અલિવદા

ગોિહલ, Bદલીપ, અનુ.

જુઓ

Bqmણામૂ_ત, એ. ?.

ગોિહલ, Bદલીપ, અનુ.

જુઓ

Uેસી, kાયન

જુઓ

ઘર સામે સરોવર.

ઘરગXથુ વૈદક.
ઘરવખરી.



923.254

ગોિહલ, નટવર



891.473
જુઓ

ઘર એટલે ઘર.

ગુજરાતી દિલત સાિહ0ય

જુઓ

પટેલ, શીતલ કે.

.યમુિન
જુઓ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

દવે, બાલમુકુ=દ

જુઓ

ઘર બદલવાનું કારણ.

ગોિહલ, નટવર

દાદા દાદી અને દીકરો.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

Cાહક સુરeા કાયદો Cાહકોના હાથમાં.

ગોિહલ, Bદલીપ, અનુ.

ગોિહલ, નાથાલાલ, સંપા.

ગૌડ, Bકશોર, અનુ.

Cામ .વરાજ.

અમે

ગો.વામી, ઈ=દુ
ઈ=દુ ગો.વામીની કિવતા.

જતીન બાઘા.

ફળણીકર, િવજય

એમ.

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ
જુઓ

જુઓ

Cંથાલયશા.Hે: િશવદશનમ્ / મિણભાઈ કે. Iપિત &વારા
સંપાBદત. જુ ઓ 920.2- Cંથપાલ ચારણ િશવદાનભાઈ

જુઓ

બારાડી, હસમુખ

ગોિવ=દાનંદ મહારાજ, સંપા.

ગૌડ, Bકશોર, અનુ.



923.254

Cંથાલયશા.Hે: િશવદશનમ્ / મિણભાઈ Iપિત કે. &વારા
સંપાBદત.
920.2

ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી'

જુઓ



363.61

920.054

કલાપીનો કેકારવ.

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'

ગોવધન પંચાલ.

ગોિહલ, દીપ
વોટર મેનેજમે=ટ જુ ઓ 553.7 - પાણીનો સંCહ.

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ 'કલાપી'
કા}મીરનો વાસ અને સંવાદો / રમેશ એમ. શુhલ &વારા
સંપાBદત.
915.46

મહેતા, કમલ
જુઓ



553.7

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ 'કલાપી'
કલાપીના .વીડનબગFય Cંથો.

પુજો માBરયો

ગોમંડળ પBરમણ.

ગોિહલ, દીપ
વોટર મેનેજમે=ટ.

ગોિહલ, મહેશ, અનુ.

ભtટ, િગરીશ

જુઓ

ભારતીય સંતદશન, સાધના

ગોિહલ, મહે=S
શતાPદીના િશ8પી.

શમા, રમેશ

ગોડ પાટકલના બોઝો બની અમર થઈ ગયેલા મહાન વૈાિનક
સ0યે=S બોઝ. જુઓ ગnજર, હસમુખ
ગોડ ફાધર.

જુઓ

અને વાણી ખંડ

923.173

ગૂજર, ચંપાબેન
શPદોની છાબડી.

107

આચાય, રમેશ

સાધુ, }યામ

વૈc, બાપાલાલ ?.

િHવેદી, મનોહર

ઘાંચી, ફાzક બાબુલ
લય િવલય.



891.471

ઘાલા, હોમી

શાંિતનાં .વzપો / ?તે=S બી. શાહ &વારા સંપાBદત.


172.42

ઘુડીરાજ-િચતિળયા

108

ઘુડીરાજ, અિYવનીકુમાર, અનુ.

ભાવાનુવાBદત

જુઓ

ચાવડા, અશોક

? સેટ પBરચય પBરeા માગદશન / અશોક ચાવડા અને ચંSેશ
રાઠોડ &વારા કૃત.
153.94

ભગવદગીતા અને ગીતા સાર
ઘેલાણી, ભરત, સહ લે.

જુઓ

આનંદપરા, િહતેન

ઘોષ, ઈ=Sનીલ
તમારા અંદરના પાવરને ઓળખો / મીરાં િHવેદી &વારા
અંCે?માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ.
158.1

ચાવડા, અશોક

ચંચBરક, ક=હૈયાલાલ
મહા0મા nયોિતબા ¢લે.

ચાવડા, અશોક

ચંદારાણા, આBદ0ય, સંક.



923.654

જુઓ

તમાકુ Nયસનમુિhત પોથી
923.254

ચંSનાથ, કે.
બારી=Sકુમાર ઘોષ.

923.254




ચંSભ
?વનમાં સફળતા મેળવો 100% / હીરે=S લાડ &વારા
અનુવાBદત.
158.1
સ0યશકુન

જુઓ



891.443



294.(1)

ચરણ vસઘ મહરાજ
સતસંગ સંCહ ભાગ - 4.



294.(1)

જુઓ



809



320.5

Iની, બળવંત

ચામઠી ભાષા કે િચHે કી ચોપડી / ભરથ એમ. સલત તથા અ=ય
&વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.


491.4781

ચામઠી ભાષા કે િચHે કી સોપડી.

જુઓ

સલત, ભરથ એમ.

ચારણ, Bદિલપ
આચાય@ી આનંદશંકર ૃવ: દશન અને vચતન.
ચારણીયા, અ.લામ, સહ લે.

ચાવડા, અશોક

સરળ .પધા0મક અંCે?.



425



153.94

ચાવડા, અશોક

.પધા0મક કોમયુટર ાન / અશોક ચાવડા તથા િવમલ પં5યા
&વારા કૃત.
004

જુઓ
જુઓ

િહસાબી અિધકારી / અશોક ચાવડા અને સૈલI િતવારી
&વારા કૃત.
153.94
ચાવડા, અશોક, અનુ.

સિgચદાનંદ .વામી

ચાણhયમે=ટ / ચંSેશ મકવાણા &વારા સંપાBદત.

ચારણી ભાષાનું vપગળશા.H.

િશeક અિભયોoયતા પBરeા / અશોક ચાવડા અને ચંSેશ
રાઠોડ &વારા કૃત.
153.94

ચાવડા, અશોક

ચહુ Bદશ / રિ}મકા=ત મહેતા &વારા સંકિલત.

જુઓ

ચાવડા, અશોક

સાર Cહણ.

ચરણ vસઘ મહરાજ
કાશની શોધ.

ચાફેકર બંધુઓ.

યુ?સી નેટ જનરલ પેપર / અશોક ચાવડા તથા ચંSેશ રાઠોડ
&વારા કૃત.
153.94

ચાવડા, અશોક

ચtટોપાધાયાય, બંકીમચ=S
આનંદમઠ / ઉવા અrવયુ &વારા અનુવાBદત.

ચાણhયની Nયવહાર નીિત.

મુbય િશeક અિભયોoયતા પBરeા / અશોક ચાવડા અને પી.
બી. દેસાઈ &વારા કૃત.
153.94
ચાવડા, અશોક

ચંSનાથ, કે.
ઉપે=Sનાથ બંcોપાrયાય.

ચંSશેખર આઝાદ.

? સેટ સામા=ય પેપર -1 / અશોક ચાવડા તથા ચંSેશ રાઠોડ
&વારા કૃત.
153.94



મા:, રમણીકલાલ સી.,

891.474

ચાવડા, વીણvસહ
ન²તાના સાહેબ.

891.473

ચાવડા, વીણvસહ
મારો એBડનબરાનો વાસ.

914.134

ચાલF ચેિલન / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.




જુઓ



ચાવડા, Bકશનvસહ


નારીને અિધકાર આપો.
જુઓ

323.34

શુhલ, રોિહત

િચખલકર, સુજલ, અનુ.

જુઓ

kોકર, ગૌરી

િચખલકર, સુજલ, અનુ.

જુઓ

માંડે, અzણ

927.9143028
ચાલ ચાલ ચાલ.

જુઓ

પાઠક, ભરત 'ભભાઈ'

ચાલને હવે તો ?વી લઈએ !.
ચાલો બાપુને યાદ કરીએ.

જુઓ

િચતલવાલા, યુનુસ એમ., સહ અનુ.

જુઓ

િમI અબુ તલેબ

ખાન

અમલાણી, િવનોદ

િચતિળયા, જયેશ



303.484(1)

ચાવડા, અશોક

અંકગિણતની આંBટઘૂંટી / અશોક ચાવડા અને શૈલI િતવારી
&વારા કૃત.
510

ઈટીએફ : નાના રોકાણકારોનો મોટો સાથી / સુરેશ દલાલ

&વારા સંપાBદત.



332.6322

િચતિળયા, જયેશ

યૂચસ અને ઓશ=સ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.


332.6322

ચાવડા, અશોક

ગાિણિતક કૌY8ય / અશોક ચાવડા અને સૈલI િતવારી &વારા
કૃત.



ચાવલા, લીના 'રાજન'

vચતનનો ચંદરવો.

પંજવાણી, બરકત

ગઝિલ.તાન

ચાવડા, Bકશનvસહ
ચૂંટેલા િનબંધો / :પા ચાવડા &વારા સંપાBદત.

ચાવડા, :પા, સંપા.

891.474

જુઓ

િચતિળયા, જયેશ



153.94

યૂgયલ ફંડનું એ ટુ ઝે ડ.



332.6327(1)

િચતિળયા-જયGસહ
િચતિળયા, જયેશ

ચૌધરી, રામનારાયણ, સંપા.

િસ.ટેમેBટક ઈ=વે.ટમે=ટ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.


િચMમ(skijhopreniya).
જુઓ

ગડા, મિણલાલ

જુઓ

જુઓ

ચૂંટેલી વાતાઓ.

જુઓ
જુઓ

ધોળBકયા, મહેશ

ચાવડા, Bકશનvસહ

દલાલ, જયંતી

દામાણી, અશોક

ચૈ0ય પુzષ: આ0મા તેનાં .વભાવ મીશન અને િવકાસ ; @ી
અરvવદ અને @ી માતા?ના અeર રાિસમાંથી સંકિલત /
િગજુ ભાઈ દવે &વારા અનુવાBદત ; એ. એસ. દલાલ &વારા
ઠhકર, રાજે શ

ચોથા વાંદરાનું vચતન.

જુઓ

શુhલ, રોિહત

કબીરના મારગે સફળતા / કેયુર કોટક &વારા અનુવાBદત.


891.431
ચૌધરી, પવન



158.1

ચૌધરી, પવન

િનકોલસ મેBકયાવેલી: રાજનીિત મેBકયાવેલી / કેયુર કોટક
&વારા અનુવાBદત.
320.5(1)
ચૌધરી, પવન

ચૌધરી, પવન, સહ લે.

જુઓ



158.1(1)

બેદી, Bકરણ


891.474

ચૌધરી, રઘુવીર

એકલNય.



891.473

ચૌધરી, રઘુવીર
દૂરથી સાથે.



891.473



891.471



891.471

ચૌધરી, રઘુવીર

ભારતીય સં.કૃિત આજના સંદભમાં જુ ઓ 891.474ગુજરાતી િનબંધ.

ચૌહાણ, રામચંS
સોળમી ચtટાન.

891.473





891.473

છHપિત િશવા?.

જુઓ

જુઓ

બાણભtટ

પટેલ, નટવર



920.933804

છHારા, મહે=S
નાના? કાિલદાસ મહેતા: આBકામાં ઔcોિગક
સા²ાnયના સજ ક.
920.933804
છાજે ર, િબમલ

ડાયાિબટીસ માટે 201 Bટસ: ડાયાિબટીસના રોગીઓ માટે
મૂ8યવાન માગદશન.
616.462
છે મૃ0યુ એનું કિવતા ભરેલું: િગBરન ઝવેરીનાં સમC કાNયો.
જુઓ

ઝવેરી, િગરીન

જગત vસઘ મહરાજ
આ0માન.



294.(1)

જગતના ઈિતહાસનું સંિeત રેખાદશન.

જુઓ

નહેz,

જગતનાં 500થી વધુ અ&ભૂત આYચયZ.



306.0954

ચૌધરી, રઘુવીર

િવસામા િવનાની વાટ / રમેશ આર. દવે &વારા સંપાBદત.



030.(1)

જગતનાં 500થી વધુ અસાધારણ આYચયZ / જ.મી િહરેન
શાહ &વારા સંકલન.
030.(1)
જગતનાં 500થી વધુ રોચક તXયો.

030.(1)

જગતનાં 500થી વધુ રોમાંચક તXયો.

030.(1)

જુઓ

જનનીના હૈયા.

જ=મારો.

ચૌધરી, રઘુવીર
બચાવનામુ.

891.473

જતીન બાઘા.

ચૌધરી, રઘુવીર
ધરાધામ.

ચૌહાણ, રામચંS
એક સાયલ=ટ સ.પે=સ.



જવાહરલાલ

ચૌધરી, રઘુવીર

ભારતીય સં.કૃિત આજના સંદભમાં.

891.473

છHારા, મહે=S
અરદેશર ગોદરેજ પરમ .વદેશ ેમી ઉcોગવીર.

ચૌધરી, પવન

પડકાર ?લો સફતા મેળવો.

ચૌહાણ, રામચંS
અગનઝાળ આ0મા..

છગનલાલ હરીલાલ, અનુ.

ચૌધરી સિચH શPદાવલી / િવqમ ચૌધરી તથા અ=ય ; આઈ.
એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.
491.4781

િનકોલસ મેBકયાવેલી : રાજનીિત મેBકયાવેલી.



891.473

થુંબડી.



જુઓ

અમૃતાથી ધરાધામ ભાગ

ચૌહાણ, સંજય

181.4

ચોકલેટની વાનગીઓ.

જુઓ

ભેલાણ.

િHવેદી, િવYવનાથ સાદ

સંકિલત.

દિeણગુજરાતમાં આBદવાસી નૃ0યો

ચૌહાણ, દલપત

ચેબરકથા: વા.તિવક ?વનના wદય .પશF અનુભવોની વાત.
જુઓ

જુઓ

1-2: @ી રઘુવીર ચૌધરી અrયયન Cંથ

ચૂંટેલાં ભજન: સંતમત, સંતવાણી અને ભજન .વ:પની ચચા
સાથે / નરોMમ પલાણ &વારા સંપાBદત.
891.471
ચૂંટેલી કિવતા.

ચૌધરી, િવqમ, સંપા.

ચૌધરી, સુિમતા, સહ સંપા.

આનંદપરા, િહતેન

િચપાંઝી ચાલીસા.
ચૂંટેલા િનબંધો.

જુઓ

પંBડત? પોતાને િવશે :

જુઓ

િવિવધ Yનોના..

332.6

િચHલેખા.

109



ગોિહલ, નટવર

જુઓ

જુઓ



આશા વીરે=S

પરમાર, ઊજમશી

જમીનદાર, રમેશ, સહ સંપા.

જુઓ

ર0નમિણરાવ, ભીમરાવ

જય કાશ ; િ&વઅંકી નાટક.

જુઓ

દેસાઈ, નારાયણ

જયંત પાઠકનાં @ેp સોનેટો.

જુઓ

જયકાશ નારાયણ.

પંBડત, વી. વી.

જુઓ

પાઠક, જય=ત

જયvસહ 'Nયિથત'


891.473

ભગવાન િવરસા મુંડા.



891.473

જલજ-જો

110

જલજ, જયકુમાર

ભગવાન મહાવીરનું બુિનયાદી vચતન / ભગવાનસાદ
ઉપાrયાય &વારા અનુવાBદત ; િશ8પા વસાણી &વારા
સંપાBદત.
181.044
જલતી યાસ.

જુઓ

નંદા, ગુલશન

જળ મૃગજળ.

જુઓ

ખHી, કી_ત

જળ િવાન.

જુઓ

IડેI, અzણા, સંક. તથા અનુ.
Iત ભણીની IHા.

જુઓ

Iતક કથાઓ ભાગ 1-2.



158.1

જુઓ

તુકારામ

Iની, િચ=મય, અનુ.

Iની, િચ=મય, સંપા. તથા અનુ.
Iની, જયા, અનુ.
Iની, નવનીત



891.473

Iની, બળવંત


ચાફેકર બંધુઓ.

923.254(1)

Iની, બળવંત સંપા.

ભાલણની કાNયકૃિતઓ ખંડ

જુઓ

Iની, બળવંત, સંપા.

જુઓ

જુઓ

ભાણદેવ

કાલેલકર, દMાHેય

જુઓ

ચંSભ

જુઓ

જુઓ

બદામી, ગમનલાલ હીરાલાલ 'પુmપ'

જુઓ

?વરામ જોશીની કેટલીક બાળ વાતાઓ.
?વરામ
જુ ગ જુ ગનો અ=યાય.
જે રાહ જુએ છે તે મા.

જુઓ

જોશી,

વૈc, nયોિત

જુઓ
જુઓ

દામાણી, અશોક

જે જૂરકર, Yવેતા અવધૂત, સંપા.
જે નBક=સ,સેલી, સહ લે.



જુઓ

ભાવાનુવાBદત

જે ને કોઈ સીમા નથી.

જુઓ
જુઓ

આમ.Uોગ લા=સ

શેઠ, ઉષા

જે બિલયા, નાનાભાઈ
નાગર, પંકજ

જુઓ

? સેટ સામા=ય પેપર -1.

ચાવડા, અશોક

જુઓ

ચાવડા, અશોક

જે વુ હુ ં પાયો.
જૈ ન ધમ.

જુઓ

જુઓ

જે લમ, હાદક, અનુ.

અંતાણી, િવનેશ

?ગરના િચરા: િહ=દના ભાગલા અને ગાંધી?.

891.473

જે લમ હાદક, અનુ.

જુઓ

જુઓ



તોરણ.

દવે, કોBકલા

? સેટ પBરચય પBરeા માગદશન.

દેસાઈ,

જૈ ન શાસન.

જુઓ

?ના ઈસી કા નામ હૈ.

જુઓ

અCવાલ, ઉમેશ

?વંત rયાન સાધના / ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.



જુઓ

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ

?વન અને ધમ.

જુઓ

ભાણદેવ

?વન ઘડતરની કહેવત કથાઓ.

જુઓ

ઠાકર, સુરેશ

ગાંધી, અિનલ

ઉપાrયાય, કાશીનાથ

જુઓ

કાપBડયા, નવીનચ=S કેશવલાલ

જૈ ન, આરતી, સહ સંક.

જુઓ

દો.તીની દુિનયા

જૈ ન, આરતી, સહ સંક.

જુઓ

િમHતાની હૂ ંફ

જુઓ

જૈ ન, આરતી, સહ સંપા.

જુઓ

યાદોની મહેBફલ

જૈ ન, િચ=મય
પુનજ =મ અને વાતાઓ.
ભાણદેવ

ઠાકર, સુરેશ

?વન ઘડતરની કહેવત કથાઓ જુ ઓ 398.99147 ગુજરાતી
જુઓ

સુધા મૂ_ત

294.(1)

?વતા તહેવારો.

?વન અને ધમ જુ ઓ 181.4 ભારતીય દશન.

સુધા મૂ_ત

જુઓ

જુઓ

નારાયણ

કહેવત કથાઓ.

ભાવે, િવનોબા

923.254

જુઓ

vજદગી એક ધૂપ છાંવ.

±દગી આખી.

ભાણદેવ

ભગવદગીતા અને ગીતા સાર

મહેતા, મોહનલાલ

Iની, શાંિતલાલ
પૃXવીvસહ આઝાદ.
Iની, @&ધા, સંક.

જુઓ

?વનનું મનોિવાન.

?વનસાથી.

રીઆિલટી શો.

ભા.કર, રાજ

?વનસં.કૃિત : સામા?ક અને સં.કૃિતક લેખો.
કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ

તિ.લમા નસરીન

જુઓ

જુઓ

?વનમાં સફળતા મેળવો 100%.

ખંBડત સુવણપાHો

જુઓ

પરમહંસ

પં5યા, હષદ 'શPદીત'

જુઓ

?વનદીપ(ગીતાિવષયક લેખો).
બાલકૃmણ

િવYવના િવbયાત

તિ.લમા નસરીન

જુઓ

Iની, જયા,અનુ.



891.473

િહ8ટન, જે સ

જુઓ

?વનના Bright કલસ.

?વનની વાતો.

િHવેદી, હરભાઈ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ

જુઓ

?વનિનp અrયાય.

Iતકકથાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.
Iદવ, હેમલ, સંપા. તથા અનુ.
વhતNયો

બeી,

જુઓ

?વનના Bright કલસ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી
નવલકથા/નવિલકા.
જુઓ પં5યા, હષદ 'શPદીત'

શાહ, ગુણવંત
જુઓ

?વન બદલી નાખે તેવુ 75 ેણા0મક પુ.તકો.

?વનvચતન.

કામત, િવyઠલ Nયંકટેશ

જુઓ

ભાણદેવ

?વન: જલસાની જ=મટીપ.

Iંભેકર, આર. આર.
આનંદમય ?વનનો સહજ માગ.
IડેI, અzણા, અનુ.

જુઓ

?વન મુિhત પરમહંસ િન0યાનંદનો બોધ.
િન0યાનંદ

પાઠક, હBરકૃmણ

જુઓ

?વન દશન.
બકુલ

મહેતા, કે. ટી.

જળમાં લખવાં નામ.

?વન ?વવાની કલા સુખી, સફલ અને મધુર ?વન ?વવાનું
@ેp માગદશન. જુઓ લિલતભ

જૈ મલ vસઘ બાબા
પરમાથ પHો.
જો સરદાર સાહેબ વડાધાન બ=યા હોત તો ?.
સિgચદાનંદ .વામી



891.473



294.(1)
જુઓ

જોગ-ટે9ટ
જોગ, પંિhત
દBરયા Bકનારાનાં Yનો.

જોશી, સંતોષ



363.11

લbયા પહેલાં જોગી.
જોડકણાંની ¢લછાબ.
'િનમલોમી'
જુઓ



891.471

જોશી, ગૌતમ, અનુ.

જુઓ

બાથમ, મનોહર

જોશી, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

ગજકંધ, ´જ


891.47K1

જુઓ



જોશી, રવી=S નાન? ' બાબુ

મહરાજ'

જોશી, ?વરામ
?વરામ જોશીની કેટલીક બાળ વાતાઓ / Bકરીટ એચ. શુhલ
&વારા સંપાBદત.
891.473
જોશી, નવીન



તને ગમે તે મને ગમે.

Pલે=ચડ, કેન

જુઓ

ાનેYવર
ાનેYવરી / ભાશંકર ફડકે &વારા મરાઠીમાંથી કgછીમાં
અનુવાBદત.
294.5924

જોશી, જયંિત

108 કgછી કિવતાઉ.

કૌBટ8ય

જુઓ

294.(1)

જોjનસન, .પેનસર, સહ લેખ.

ખHી, કી_ત

જોશી, જયંતી, અનું.

જોશીપુરા, જયસુખરાય પુzષોMમરાય, અનુ.
જોjન, િવકટોBરયા
કાશ એક દીવા અનેક.

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય

જુઓ

ફોમુલા: ?વન પર control મેળવવાની
વૈશાલી વકીલ &વારા અનુવાBદત.
158.1

લાઈફ Change
switch /

જોગી, રિતલાલ

જોયું Ifયુ.
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ાનેYવરી.

જુઓ

ાનેYવર

nયાં દરેકને પહચવાનું જ છે .
બાલકૃmણ

જુઓ

કાલેલકર, દMાHેય

nયાં દરેકને પહોચવું જ છે જુ ઓ 363.75 મૃત દેહનો અિoન
સં.કાર. જુઓ કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ
nવાલામુખી.

જુઓ

ઝડપી ગિણત.

જુઓ

ઝમ ઝાંઝBરયું રે.

મહેતા, કે. ટી.

િHવેદી, પરેશ

જુઓ

તડવી, રેવાબહેન

891.471

ઝવેરી, િગરીન
જોશી, નારાયણ 'કારાયલ', અનુ.

જુઓ

ગાંધી વચન અમૃત

જોશી, નારાયણ 'કારાયલ', સંપા.

જુઓ

કgછી પાઠાવલી

છે મૃ0યુ એનું કિવતા ભરેલું: િગBરન ઝવેરીનાં સમC કાNયો /
ઉ0પલ પટેલ &વારા સંપાBદત.
891.471
ઝવેરી, પુરબી

જોશી, પંકજ

ગાંધી અને િવાન.



303.484(1)

જોશી, પBરિeત
દેશને નવી રાહ બતાવનાર qાિ=તવીરો.
જોશી, પરીિeત
પંBડત Bદનદયાળ?.



551.461525(1)

ઝવેરી, સુબોધ



923.254(1)

klાંડ : એક રહ.ય અને આધુિનક િવાન.
ઝવેરી, હસમુખલાલ એમ., સંક.



923.254

જોશી, પરીિeત
ભારતીય જનસંઘના આc.થાપક ડૉ. }યામાસાદ મુખ».

જુઓ

ઝવેરી, હસમુખલાલ એમ., સંપા.
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રાવણ સંિહતા

જુઓ

ઝવેરી, હસમુખલાલ એમ., સહ સંપા.

923.254

લાલBકતાબ ટોટકા

જુઓ

લાલBકતાબ

ઝા, ભાoયેશ
વાઈk=ટ ગુજરાત સમીત / ભાનુભાઈ દવે &વારા સંપાBદત.


જોશી, પરીિeત

338.095475



વીર િવનાયક દામોદર સાવકર.

923.254

જોશી, પરીિeત
}યામ? કૃષણવમા.
જોશી, પુIબેન, સંપા.

vહગસ્ બો=ઝા.



923.254
જુઓ

સરહદી કgછનું ાથિમક િશeણ

જોશી, મહે=Svસહ
ગુz અજુ  નદેવ.



294.(1)

જોશી, મુકેશ

eણોની મહેફીલ.



891.471

જોશી, યોગેશ



અઢારમો ચહેરો.

891.473

જોશી, રમણલાલ, સંપા.

જુઓ

િHપાઠી, ગોવધનરામ

જોશી, રમણલાલ, સંપા.

જુઓ

દવે, હરી=S

જોશી, રવી=S નાન? ' બાબુ મહરાજ'
આખાણી અજભ અનુભવ?( સ0ય ઘટના0મક નવલકથા) /
જયંતી જોશી &વારા અનુવાBદત.
891.473

ઝાલન, ?. સી.
મહાકિવ કાિલદાસ સમીeા0મક અrયયન / રમેશ બેટાઈ
&વારા અનુવાBદત : ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત. 891.21
ઝાલા, જે . વી.

પોલીસ િવાન.



363.2

ઝાલા, ભરતકુમાર, સહ સંપા.

ઝાસીની રાણી લમીબાઈ.
ઝૂ રે ઝ:ખો.

જુઓ

ટીપેમ મેરામણ.

જુઓ

રાજકપૂર

પટેલ, નટવર

માંડિલયા, ધૂની

ટપકો અને Iદુઈ ચંપલ.
ટાઈગર વુ5સ્.

જુઓ

જુઓ
જુઓ

જુઓ

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

ગnજર, હસમુખ
ગોર, કાિ=ત 'કારણ'

ટૂંકી વાતા અને હૂ ં: વાતાકારોની કેફીયત / હષદ િHવેદી &વારા
સંપાBદત.
891.473009
ટેરવે પરપોટા.

જુઓ

િHવેદી, છાયા

ટે.ટ ઓફ લoવેજ ોBટિસયિ=સ ગુજરાતી.



373.190287

ટે9ટમાં-ડો
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ટે.ટમાં બે.ટ.

જુઓ

પરમાર, જે નીશ

ઠાકર, સુરેશ

?વન ઘડતરની કહેવત કથાઓ જુ ઓ 398.99147

ટોપણદસાણી, રાજકુમાર

હે વ0સ !.



891.473

ટોપીવાળા, ચંSકા=ત, સંપા.
Cંથ

જુઓ

ટોપીવાળા, ચ=Sકા=ત, સંપા.
ટોપીવાળા, શિલન, સંપા.

ગુજરાતી િવવેચનો અનુબંધ

જુઓ
જુઓ

'અનાય'

જુઓ

િHવેદી, મનુભાઈ ' સરોદ'



891.47K1

ઠhકર, ઉદયન
હાક છa િહપો.



891.473

પટેલ, પ=નાલાલ


ઠhકર, રાજે શ


641.374



641.5954552

ઠhકર, સાધના
લેટે.ટ ઝટપટ ખાના.



641.595475

જુઓ

ઠાકર, ધીzભાઈ, સંપા.
ઠાકર, ુવ, સંપા.



641.595475

જુઓ



089.9147(1)

ઠાકુર, રવી=Sનાથ
રવી=S સૌરભ િલિપકા / દMાHેય બાલકૃmણ કાલેલકર &વારા
અનુવાBદત.
891.441
ઠાકોર, અ?ત
અલંકાર િવમશ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.

જુઓ

ઠાકોર, અ?ત
zયક ઔપયમૂલક અલંકારો / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.
ઠાકોર, અ?ત, સહ સંપા.

જુઓ

ભવભૂિત

ઠાકોર, ભગતvસહ
ગડલ નરેશ ભગવતvસહ?નું oલે=ડ દશન / મકરંદ મહેતા
અને રામ?ભાઈ સાવિલયા &વારા સંપાBદત.
914.2
ડગલી, વાBડલાલ, સંપા.

જુઓ

મહેતા, કાિલદાસ

ડગલી, વાડીલાલ, સંપા.

જુઓ

ભાણદેવ

ડર: અિ.ત0વ વગરનો દુજન.

જુઓ

ભા.કર, રાજ

જુઓ

પૂવાર, પુંડિલક સી.

ડાભી, ગણેશભાઈ 'વ0સલ'


891.471
જુઓ

પટેલ, ભગવાનદાસ

ડાયાિબટીસ માટે 201 Bટસ: ડાયાિબટીસના રોગીઓ માટે
મૂ8યવાન માગદશન. જુઓ છાજે ર, િબમલ

ગૌડ, અિનતા

નવલકથા િશ8પ અને સજ ન.



801.95

ડાય.પોBરક વાતાઓ / િવપુલ ક8યાણી અને અિનલ Nયાસ &વારા
સંપાBદત.
891.473008

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ

Bડેશન : ડરની આગળ ?ત છે .

ઠાકર, ભરતકુમાર



891.473009

જુઓ

મહેતા, રાકેશ

ડુંગરી ભીલી સિચH શPદાવલી ભારતીય ભાષા સં.થાન.

જુઓ

પટેલ, ભગવાનદાસ

ઠાકર, લાભશંકર

ડેવીડ એ.થર

ખખડતી ખચે કિવતા કોણ ? / ચંSકા=ત શેઠ &વારા સંપાBદત.


891.471
ઠાકર, શરદ, સંપા.

સેલીિkBટ સાથે સંવાદ.

ડાભી, નવ?, સહ લે.

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ

ઠાકર, દીપ, સંપા. જુઓ ધીzભાઈ અંબાણીના .વનSા
મુકેશ અંબાણી(?વન અને કારBકદF)
ઠાકર, બચુભાઈ, અનુ.



782.42162

પંખી બની આવજો.

ભગવદગીતા

જુઓ

લાગણી બોલે એ લોકગીત / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.

ડાંગી લોકગીતો : એક .વાrયાય.

ઠhકર, સાધના
લેટે.ટ પરાઠા વાનગીઓ.
ઠhકર, હીરાભાઈ.

ઠાકર, સુરેશ



891.478

ઠhકર, રાજે શ
પંIબી વાનગીઓ.



398.99147

808.1

ઠhકર, રમેશ

ચોકલેટની વાનગીઓ.



891.473

ઠાકુર, આનંદ

ઠhકર, અzણ 'માધવી'
મીઠાંસ : કgછી હાઈકુ, સંCહ.

આયનાનું અજવાળું.

મૂ8ય ઘડતરની કથાઓ જુ ઓ 398.99147 ગુજરાતી

મૂ8ય ઘડતરની કહેવત કથાઓ.

Uેસી, kાયન
નેગેBટવ vથકaગમાંથી કેવી રીતે બચશો ? / Bદલીપ ગોિહલ
&વારા અનુવાBદત.
158.1

જુઓ

ઠાકર, સુરેશ

ઠાકર, સુરેશ

સંIણા, જહાંગીર એદલ?

લીયા, વીણા બકુલેશ

ઠhકર, ?ેશ, સંપા.

891.473

કહેવત.

ટો8સટોય, િલયો
0યારે કરીશું શું ? / નરહBર &વારકાદાસ પરીખ અને પાંડુરંગ
િવyઠલ વળામે &વારા અનુવાBદત.
823
ટૌકો.



ગુજરાતી કહેવત કથાઓ.

જુઓ

િચરંતના ભtટ &વારા અનુવાBદત.



823

ડૉ. ગોvવદ કેશવ ભtટ સં.મરણ િવશેષાંક / આર. એસ. બેટાઈ,
?. એચ. શાહ અને રિ}મ મહેતા &વારા સંપાBદત.

શPદ કળશ

ઠાકર, સંજય



923.754

બે દાયકાની દા.તાન કgછનું ઘટના ચq 1990 - 2009.


954.75(1)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર મિહલા સશિhતકરણના િહમાયતી.
જુઓ

ઠાકર, સુરેશ

?વન ઘડતરની કહેવત કથાઓ.

મારા ડેડીનું Zoo /



398.99147

મકવાણા, રમેશકુમાકર એચ.

ડો. હેડગેવાર.

જુઓ

દેસાઈ, ભગીરથ

ડોડેચા-િ"પાઠી
ડોડેચા, મેઘ? 'મેઘિબ=દુ'
ઓકUોય એલબીટી : સમય અને સમીeા.



તાલેરખાન Iહાંગીરશાહ અરદેશીર
મુSા અને કુલીન અથવા અઢારમી સદીનું િહ=દુ.તાન /
મધુસૂદન પારેખ &વારા સંપાBદત.
891.553



િતલોMમા.

388.114(1)

ડોયસન, પૉલ

ઉપનીષદોનું ત0વાન.
ડોલર વહુ .

¡³ઉ...¡³ઉ...

294.59218

સુધા મૂ_ત

જુઓ

જુઓ

ભtટ, િગરા િપનાકીન

ઢોલા મા:તી ભીલ વારતા.

જુઓ

તંH તાંિHક અને ચમ0કાBરક, ખનીજ સંિહતા / માંગીલાલ
ખીમા? મારવાડી &વારા સંકિલત : વીરાનંદ મહરાજ &વારા
સંપાBદત.
133.4
ઝમ ઝાંઝBરયું રે.

િતવારી, સૈલI, સહ લે.

જુઓ

ચાવડા, અશોક

જુઓ

વેગડ, અમૃત

ધ ઓરયન વેદો hયારે લખાયેલા તેના પરનું સંશોધન / જે .
જે . રાવળ &વારા અનુવાBદત.
294.59212/5
તુ છે ને ?.

અડાલI, વષા

જુઓ

તુકારામ




891.473
જુઓ

પાંડેય, િગરીશ

તેષાં Bદeુ.

િHવેદી, હરભાઈ



891.473

તમ=ના તમારી ...ને માગ મારો.

જુઓ

કામત, િવyઠલ Nયંકટેશ

તમાકુ Nયસનમુિhત પોથી / આBદ0ય ચંદારાણા અને િહરાલાલ
એન. મહેતા &વારા સંકિલત.
362.296
તમારા અંદરના પાવરને ઓળખો.

જુઓ

ઘોષ, ઈ=Sનીલ

તમારાં સંતાનોને સેિલkેBટ કઈ રીતે બનાવશો ?.

જુઓ

શમા,

રાજે શ
જુઓ
જુઓ

સુધા મૂ_ત
બૂચ, હિસત

તzણ 'ફhત'


ઋજુઘાત.

891.471

તzણાવ.થાના બરે.

જુઓ

સ8લા મનસુખ

િHવેદી, મનોહર
જુઓ
જુઓ

જુઓ

પટેલ, કાન?

તડવી, શંકરભાઈ સેમાભાઈ

પટેલ, ભોળાભાઈ

તોય આટલું કહેવાઈ ગયુ.
તોરણ.

તમે ¢લ ને તમેજ ફોરમ.

જુઓ

જુઓ

સોલંકી, ?નલ 'યાદ'

જોશી, નવીન

ત=ના, ભરત
Total બોયે=ડ.

તમે જ તમાz અજવાળું.

જુઓ

તેલાવને મેળે.

કોઠારી, જયંત

જુઓ

તેઓ.

તેજગઢની વાટે.

ત0વલeી પારદશકતા: જયંત કોઠારી િવવેચન લેખ સંચય.

તને ગમે તે મને ગમે.



891.461

તુલસી hયારાના દીવા.

તેલાવને મેળે.

જુઓ

ચાવડા, અશોક

782.42162095475

તડવી, શંકરભાઈ સેમાભાઈ

તથાગત.

જુઓ

ભણે તુકો / અzણા IડેI &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.

તડવી, રેવાબહેન

જુઓ

િતવારી, શૈલI, સહ લે.

તીલક, બાળ ગંગાધર

પટેલ, ભગવાનદાસ

તણાવ બંધન.

પટેલ, પ=નાલાલ

જુઓ

તીરે તીરે નમદા.

પટેલ, ભગવાનદાસ

ઢોલા મા:તી ભીલ વારતા જુ ઓ 398.21095475 - લોકવાતા.
જુઓ

113

શીoલોત, Bકરણ એન.

જુઓ

જે બિલયા, નાનાભાઈ



તોરણમાળા.

891.474

0યારે કરીશું શું ?.
િHજો એhકો.

જુઓ

જુઓ

ટો8સટોય, િલયો

સાકBરયા, ?તે=S

િHદીપ સુ¾ુદ
િહ=દ .વરાnય.

954

િHપાઠી, અિમષ
નાગવંશ / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.

823

િHપાઠી, અિમષ
નાગવંશ િશવકથા 2 / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.

823

િHપાઠી, અિમષ
મેલુહા / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.

823



928.91443

તા0યા ટોપે.

જુઓ

જુઓ

સાવલા, માવ?

સેવડે, ઈ=દુમતી





તિ.લમા નસBરન
મારા બાળપણના Bદવસો / ચંSેશ મકવાણા &વારા અનુવાBદત.

તાઓ તેહ ચaગ.



891.471



808.83

તિ.લમા નસરીન
.Hી ઓળખ વગરનું અિ.ત0વ / જયા Iની &વારા
અનુવાBદત.



િHપાઠી, ગોવધનરામ
દયારામનો અeરદેહ / રમણલાલ જોશી &વારા સંપાBદત.

તપણ - 2 / આશા વીરે=S &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.

તિ.લમા નસરીન
લnI / જયા Iની &વારા અનુવાBદત.





891.443



305.42

િHપાઠી, ગોવધનરામ
સર.વતીચંS.

891.473

િHપાઠી, બકુલ
લીલા / હિસત મહેતા &વારા સંપાBદત.

891.472




િHપાઠી, બકુલ
િવદૂષકની આંખનાં આંસુ.

િHપાઠી, બકુલ
હેિલકોટર લેવું જ છે બાઈિસકલ વેચી ને !.



891.471



891.474

િHપાઠી, લમીનારાયણ
હુ ં િહજડો હુ ં લમી / Bકશોર ગૌડ &વારા અનુવાBદત.


920.9306762

િ"ભાષીક-દલપતરામ

114

િHભાષીક સુભાિષતાની / િવજયાનંદ જે . પટેલ &વારા સંપાBદત.

િHવેદી, હરભાઈ


891.21

િHવેદી, કુમરેશ, સહ સંપા.

જુઓ



મહાવીરનો સાધનાપથ.



370.1

294.4

િHવેદી, િચમનલાલ
vપગળદશન / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.
ભાવબોધ.
જુઓ

દલપતરામ

િHવેદી, િચમનલાલ, સંપા.

જુઓ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

િHવેદી, િચમનલાલ, સંપા.

જુઓ

જુઓ



િHવેદી, હBરતા, સહ સંપા. જુઓ માણસાઈના Bદવાને
જવિલત કરનાર લોક સેવક રિવશંકર મહરાજ
િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

અકાદમી અવોડ ાત કરનાર Cંથો

િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

કિવતા અને હુ ં

િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

ટૂંકી વાતા અને હૂ ં: વાતાકારોની

જુઓ

નવલકથા અને હુ ં: નવલકથાકારોની

િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

નાટક અને હુ ં નાtયકારોની િhફયત

િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

િનબંધકારોની કેBફયત િનબંધ અને હુ ં

િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

પાંચ દાયકાનું પBરદશન

િHવેદી, હષદ, સંપા.

જુઓ

લાિલ0ય

િવષયક લેખો
દલપતરામ

િHવેદી, છાયા


ટેરવે પરપોટા.

891.471

કેફીયત

િHવેદી, છાયા, અનુ. તથા સંપા.
રાજે =Sમોહન

જુઓ

ભટનાગર,

િHવેદી, જગદીશ
બાપુ?એ બાફી માયુ.

િHવેદી, હષદ, સંપા.
કેBફયત


891.473

િHવેદી, જગદીશ


રમૂજનો રસથાળ.

891.473

િHવેદી, જનક
બાવળ વાવનાર અને બી? વાતાઓ.
િHવેદી, દેવે=S એલ., સંપા.

જુઓ



891.473

થુંબડી.

થેhયૂ.

ગાંધી, િવજયભાઈ

િHવેદી, પરેશ

જુઓ
જુઓ

થેરીગથા.



ઝડપી ગિણત.

510

િHવેદી, તાપરાય ગોપાળ?
કgછી ધાતુકોશ.



491.47K5

િHવેદી, દીપ
ગુજરાતને Iણો અને માણો.

915.475

િHવેદી, દીપ
વ8ડ કપ ¢ટબોલ.

796.334




િHવેદી, મનુભાઈ ' સરોદ'
પવન પગિથયાં / ચ=Sકા=ત ટોપીવાળા &વારા સંપાBદત.

સોની, મૌિલક

જુઓ

વોરા, િનરંજના Yવેતકેતુ

દંપતીપોઝ મુંઝાવુ શાને.

દંપતીપોઝ મુંઝાવું શાને ? જુ ઓ 155.3 Iતીય મનોિવાન.
જુઓ

શાહ, કલા અશોક

દિeણગુજરાતમાં આBદવાસી નૃ0યો / િવqમ ચૌધરી તથા અ=ય
&વારા સંપાBદત.
793.3195475
દયારામનો અeરદેહ.
દBરયા Bકનારાનાં Yનો.



891.473

સોસા, Bકરણ

સુધા મૂ_ત

િHવેદી, @rધા, અનુ.

જુઓ

સુધા મૂ_ત

જુઓ

ખHી, કી_ત

જુઓ
જુઓ

જુઓ

પંચોલી,

દલપતરામ
દલપતરામ

દલપત કાNય: દલપત vપગળ અને અલંકારા&શ સિહત.

જુઓ

દલપતરામ

િHવેદી, િવYવનાથ સાદ
ચૂંટેલી કિવતા / આલોક ગુતા &વારા અનુવાBદત તથા
સંપાBદત.
891.471
જુઓ

જોગ, પંિhત

જુઓ

દલપતરામ

ઘોષ, ઈ=Sનીલ

િHવેદી, @&ધા, અનુ.

િHપાઠી, ગોવધનરામ

દલપત - ગc ભાગ - 2.
દલપત કાNય ભાગ - 2.

જુઓ

જુઓ



િHવેદી, મનોહર
જુઓ

શાહ, કલા અશોક

દશકની સાિહ0યસૃિ: નવલકથા Cંથ -1.
મનુભાઈ 'દશક'

891.473

તેઓ.

જુઓ



િHવેદી, મનોહર
ઘરવખરી.

ચૌહાણ, સંજય

દBરયાની આંખે આંસુ.

891.471

િHવેદી, હરભાઈ
Iતક કથાઓ ભાગ 1-2.

નેલ, એ. એચ.

િHવેદી, હBરતા, સહ સંપા. જુઓ ગુલામીની ગતામાંથી
અમBરકાને તારનાર દૂત: અkાહમ vલકન

891.4709

િHવેદી, િચમનલાલ, સંપા.

િHવેદી, હરભાઈ, અનુ.



491.475

િHવેદી, િચમનલાલ

િHવેદી, મીરાં, અનુ.

294.382325

િHવેદી, હરભાઈ
નવો આચાર નવો િવચાર / બી. એમ. દવે &વારા સંપાBદત.

પાંચમી Iગીર

િHવેદી, ચંSહાસ

િHવેદી, મનોહર, સંપા.



તથાગત.

દલપત - ગc ભાગ - 2 / મધુસૂદન પારેખ &વારા સંપાBદત.


891.474
દલપતરામ

દલપત કાNય ભાગ - 2 / િચમનલાલ િHવેદી &વારા સંપાBદત.


891.471
દલપતરામ



294.382325

દલપત કાNય: દલપત vપગળ અને અલંકારા&શ સિહત /
િચમનલાલ િHવેદી &વારા સંપાBદત.
891.471

દલાઈ-દવે

દલાઈ લામા: માનવતાની મશાલના સાધક.

જુઓ

દવે, ઘન}યામભાઈ
રામાયણ પાH પBરચય.

િવભાકર,

નવીન

જુઓ



891.21

દવે, જયાનંદ એલ.

દલાઈ લામા: માનવતાની મસાલના સાધક જુઓ 891.473ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.
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દાંડી અને વામન: કૃિતિનp .વાrયાય અને સમીeા / ગૌતમ
પટેલ &વારા સંપાBદત.
891.2

િવભાકર, નવીન

જુઓ ચૈ0ય પુzષ: આ0મા તેનાં
.વભાવ મીશન અને િવકાસ ; @ી અરvવદ અને @ી
માતા?ના અeર રાિસમાંથી સંકિલત

દલાલ, એ. એસ., સંક.

દવે, જયાનંદ એલ.

મૌન તણો મ.તાનો / હાBરત દવે &વારા સંપાBદત.


891.471

દલાલ, જયંતી



દવે, જયે=S
સં.કૃત અrયયન સંશોધન: શા.Hીય પ&ધિતઓ / ગૌતમ
પટેલ &વારા સંપાBદત.
891.209



દવે, જયે=S
સં.કૃત અrયયન સંશોધન: શા.Hીય પ&ધિતઓ જુ ઓ

ચૂંટેલી વાતાઓ / રમેશ આર. દવે &વારા સંપાBદત.
891.473

દલાલ, દશના
ગુજરાત વાસ.

915.475

દલાલ, દશના
મુસાફરીનો ભોમયો / દશના દલાલ અને સલોની મહેતા
&વારા કૃત.
915.4

દવે, જશવંતી એચ. અનુ.

372.65912

જુઓ

રામાયણ,

દવે, ?તે=S
ઉદયચલનો સૂય.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

અંતાણી, નરેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

આનંદપરા, િહતેન

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

િચતિળયા, જયેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

ઠાકર, સુરેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

િHવેદી, િચમનલાલ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

નાયક, Bદનુભાઈ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ



891.473

દવે, દેવે=S, સંપા.

જુઓ

દેસાઈ, જશવંત એલ.

દવે, દેવે=S, સંપા.

જુઓ

પાઠક, જય=ત

દવે, પી. સી.

સં.કૃત નાtયમંડપે પરમાનંદ / વસંતકુમાર ભtટ્ &વારા
સંપાBદત.
891.22009
દવે, બકુલ

િનzMર.

'ઉશનશ'
દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

પારેખ, રાજે શ આર.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

ભારતીય િવાનકથાઓ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

મહેતા, કે. ટી

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

મહેતા, જયા

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

શાહ, મહે=S

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

સાવલા, માવ?

દિલત કૌર અિoન પથના યાHી.

જુઓ



891.473

દવે, બાલમુકુ=દ
અ8લકદ8લક: બાળ Bકશોર કાNયો / હBરકૃmણ પાઠક &વારા
સંપાBદત.
891.471
દવે, બાલમુકુ=દ
ઘટઘટમાં ગંગા / હBરકૃmણ પાઠક &વારા સંપાBદત.



891.472

દવે, બાલમુકુ=દ
યાસ અને પરબ: કાNયોનો રસા.વાદ / હBરકૃmણ પાઠક &વારા
સંપાBદત.
891.471

દાંડીકર, મોહન

દિલત નેતા જોગે=Sનાથ મંડલ અને બાબુ જગ?વન.

દવે, બાલમુકુ=દ
બૃહદ પBરqમા: સમC કિવતા / હBરકૃmણ પાઠક &વારા
સંપાBદત.
891.471

જુઓ

પરમાર, પી. એ.

દિલત નેતા જોગે=Sનાથ મંડલ અને બાબુ જગ?વનરામ જુ ઓ
923.654(1)- મંડલ, જોગે=Sનાથ. જુઓ પરમાર, પી.
એ.
દવે, કૈરાવ

દવે, બી. એમ., સંપા.

જુઓ

િHવેદી, હરભાઈ

દવે, બી. એમ., સંપા.

જુઓ

નેલ, એ. એચ.

દવે, ભગીરથ આર.

સફળતાના જ=માeર.



133.5

દવે, કોBકલા
vજદગી એક ધૂપ છાંવ.

891.473

દવે, કોBકલા
બાળકો છૂ પા :.તમ હોય.

891.473



આ એક ખંડ.

891.473

દવે, ભાનુભાઈ, સંપા.




ચૈ0ય પુzષ: આ0મા તેનાં .વભાવ
મીશન અને િવકાસ ; @ી અરvવદ અને @ી માતા?ના અeર

દવે, િગજુભાઈ, અનુ.



891.209 સંસકૃત િવવેચન.

દવે, મહેશ, સંક.

જુઓ

જુઓ

દવે, ગોવધન
આધુિનક યુગના અંતરવાહ.



294.5512

દવે, રeાબહેન jલાદરાવ
યોગ-દીપ છાયા.



303.44

મહાભારત

દવે, રeાબહેન હલાદરાવ
યાની નામાની ગૌણાની...( િવmસહ.Hનામ.તોHમ).

જુઓ

રાિસમાંથી સંકિલત

ઝા, ભાoયેશ



891.471

દવે, રeાબેન jલાદરાવ
આવતી કાલે.



891.473

દવે-દેવર
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દવે, રeાબેન jલાદરાવ
િબ8વીદલાની.

દાપુ.



089.9147

દવે, રeાબેન jલાદરાવ

વહોિણયા, સુરમલ

દાબકે, િગBરશ
નરે=Sાયણ / સુનીિત સુિનલ કા:લકર &વારા અનુવાBદત.



રંગના ઓવારે.



891.472

દવે, રeાબેન jલાદરાવ

923.254
દામાણી, અશોક



શું નામ પાડવું.

891.473

દવે, રeાબેન jલાદરાવ
@ીમદ્ ભાગવત?ના બે બાલ ચBરHો ુવ? અને jલાદ?.


દવે, રeાબેન jલાદરાવ
હBરને &વારે(હBર&વાર યાHા).
જુઓ

કેBફયત.



928.9147

દામાણી, અશોક

294.5925(1)

દવે, રજની, સંપા.

જુઓ

ચેબરકથા: વા.તિવક ?વનના wદય .પશF અનુભવોની


વાત.

891.473

દામાણી, અશોક



294.53509542

મૂડીવાદોનું :પાંતર કરીને આવો નવી

920.72

દાવડા, સી. આર.

પયાવરણ(સુરeા)ધારો 1986 / અિYવનકુમાર એન. કાBરયા
&વારા સંપાBદત.
344.54046

દુિનયા બનાવીએ
દવે, રમેશ આર.

ખંBડયર.



891.473

Bદકરી મારી દુિનયા.

જુઓ

દવે, રમેશ આર., સંપા.

જુઓ

ચૌધરી, રઘુવીર

Bદકરો મારો દો.ત.

દવે, રમેશ આર., સંપા.

જુઓ

દલાલ, જયંતી

Bદકરો વહાલનું આસમાન.

દવે, રાજે =S
સૌરાનાં .થાપ0ય .મારકો.
દવે, િવજય, અનુ.



જે રાહ જુએ છે તે મા.

જુઓ



730.95475(1)

ભગત, ચેતન



891.473

દવે, સાંઈરામ

સાંઈરામનો હા.ય દારબાર.



891.473

દવે, સાંઈરામ

.માઈલનું સુનામી.



891.473

જુઓ

દોશી, િનલમ

વૈc, બાપાલાલ ?.

જુઓ

Bદ8હીમાં ગાંધી?.

જુઓ

ગાંધી, મનુબહેન



891.473

દવે, હરી=S
ઉમાશંકર જોશી / રમણલાલ જોશી &વારા સંપાBદત.

દીઠું મે.

જુઓ

દીવાથી ગટે દીવો.

જુઓ

દુખ : મુકામ પો.ટ અસંતોષ.
જુઓ

કાશ લાલા
જુઓ

ભા.કર, રાજ

પં5યા, આરતી

દુલભ વન.પિત ક8પ તંH / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી અને
ધુમીન નારાયણ બાબા યોગી રાજ.થાની &વારા સંકિલત
જુ ઓ 133.4 ડેમોનોલો? અસુરિવcા તથા Iદુ.



જુઓ



હોય ના Nયિhતને એનું નામ બોલાયા કરે / ભગવતીકુમાર
શમા અને રવી=S પારેખ &વારા સંપાBદત.
891.471
જુઓ

દવે,

દિલત કૌર અિoન પથના યાHી.



928.91423

જુઓ

આપણો સિહયારો સાં.કૃિતક

દૂરથી સાથે.

જુઓ

ચૌધરી, રઘુવીર

જુઓ

મનીષીની િવચારયાHા: દશકનાં

દે, શોભા

.પીડપો.ટ / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.
ઓસરીમાં તડકો.

કેટલાંક Nયાbયાનો



915.475(1)
જુઓ

ગોિહલ, નટવર



826



891.474

દેરાસરી, િજગીષ
ગુજરાતમાં ઔધોિગક િવકાસ.

દાણીધાBરયા, દલપત
કgછ : શૈિeક વાસ.



928.2

દેBઢયા, ગુલાબ

વારસો

દાદા દાદી અને દીકરો.

દુલાzં દાંપ0ય સહ?વનની સુગંધ / ભSાયુ વછરાIની &વારા
સંપાBદત.
306.81(1)

સદાબહાર ?વન / રેખા ઉદયન &વારા અનુવાBદત.

દાંડીકર, મોહન

દાંડીકર, મોહન, સંપા.

133.4

દે, શોભા

જયાનંદ એલ.

દાંડીકર, મોહન, સંપા.





808.83

દહીવાળા, ગની

દાંડી અને વામન: કૃિતિનp .વાrયાય અને સમીeા.

615.535

દુલભ વન.પિત ક8પ તંH / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી અને
ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી' &વારા સંકિલત.

દવે, જયાનંદ એલ.

દશ પાYચા0ય નવિલકાઓ / રેમ=ડ આર. પરમાર &વારા
અનુવાBદત.



613.7

શાહ, હસમુખ

928.91471

દવે, હાBરત, સંપા.



793.73

Bદવેકર, ઋૃજુતા
Bફટનેશ ગીતા / િચરંતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.

દુગાભાભી.

દવે, સાંઈરામ
હસો નિહતો મારા સમ.

વસાવડા, ઉવFશ

Bદવાસળીની રમતો / તેજસ પટેલ &વારા સંપાBદત.

દવે, સાંઈરામ
અમથાં અમથાં કેમ ન હસીએ.

Bદનચયા.

જુઓ

દોશી, ભાગવી



338.095475

દેવર, દાિસમયા
આrયાિ0મક qાિ=તનાં ¢લ / દીપ ખાંડવાળા &વારા
અનુવાBદત.
894.8141

દેવસરે-િDવવેદી
દેવસરે, હBરકૃmણ
નાનાસાહેબ પેYવા.

દેસાઈ, મિણભાઈ બી., અનુ.



923.154

દેવી, ગણેશ

આBદવાસી Iણે છે ?.



305.56(1)

દેશને નવી રાહ બતાવનાર qાિ=તવીરો.

જુઓ

જોશી, પBરિeત



891.473

દેસાઈ, કુમારપાળ



891.4709
જુઓ

દેસાઈ, કુમારપાળ, સહ સંપા.

નારાયણ હેમચંS

જુઓ

મહેતા, ચંSકા=કાત,


891.473

દેસાઈ, કેશુભાઈ એન.

Nહાઈટ હાઉસ.



891.473

અcMન




342.54

દેસાઈ, .પશ
ખામોશ મહોPબત.

891.473

દેસાઈ, .પશ
સરહદ: ધ બોડર.

891.473




દેસાઈ, .વાિત
મોતનાં વાવેતર / કાિ=ત શાહ &વારા અનુવાBદત તથા
સંપાBદત.
જુઓ

દો આંખે બારા હાથ.

દેસાઈ, જશવંત એલ.

ગાંધી, ભૂપે=S

જુઓ

દો કદમ તુમ ભી ચલો...



539.7

જુઓ

શાહ, રોિહત

891.473

દેસાઈ, ચ=Sકાંત


નથી એક જ માનવી.

891.471

દેસાઈ, ચ=Sકાંત
સાગરનાં મોતી: મુhતક સંCહ.

891.471

દેસાઈ, ચૈત=ય
સુભાષચંS બોઝ.

923.254




દેસાઈ, જશવંત એલ.

કિવ &વય / જશવંત એલ. દેસાઈ અને હેમંત દેસાઈ &વારા
કૃત ; દેવે=S દવે &વારા સંપાBદત.
891.471
દેસાઈ, તરલા

'મા' સવuYવરીનું આંતર ઐYવય.



922.945

દેસાઈ, દોલતભાઈ

અયાસમાં સફળતા િવcાથFઓ શી રીતે મેળવશે ?.



371.4

દેસાઈ, નારાયણ

દોશી, િનલમ

Bદકરો વહાલનું આસમાન.



891.476

દોશી, ભાગવી
Bદકરી મારી દુિનયા.



808.882(1)

દોશી, ભાગવી


સમજણના સૂર.

દોશી, ભાગવી, અનુ.

891.471

પોટર, એલીમોર હોગમેન

જુઓ

દોશી, યશવંત

સફળ નેતૃ0વની કથા ; સરદાર વ8લભભાઈ પટેલનું
?વનિચH.
923.254
દોશી, યશવંત, અનુ.

જુઓ

સરદાર પટેલ

દોશી, યશવંત, સહ સંપા.

જુઓ

ભાણદેવ

દોશી, યશવંત, સહ સંપા.

જુઓ

મહેતા, કાિલદાસ

દોશી, વસંતભાઈ

જય કાશ ; િ&વઅંકી નાટક.



891.472

દેસાઈ, નારાયણ

?ગરના િચરા: િહ=દના ભાગલા અને ગાંધી?.

891.471

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય 'િનમલોમી'
વેદકાલીન નારી ર0નો.

305.4

.વગ િનમnજન.



891.473

દો.તીની દુિનયા / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને
આરતી જૈ ન &વારા સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા
અનુવાBદત.
813.008



S}ય ફરી ભજવાયુ.



891.473
જુઓ

793.74



દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય 'િનમલોમી'
સંવેદનાના સૂર.



અંકોની કમાલ.
દોશી, હસમુખ



954.04

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય 'િનમલોમી'
જોડકણાંની ¢લછાબ.

દેસાઈ, પી. બી., સહ લે.

નહેz, જવાહરલાલ

દેસાઈ, રeા
hયાં છે સુખ ?.

દેસાઈ, હેમંત, સહ લે.

દેસાઈ, કેશુભાઈ એન.
કબૂલાતનામૂ.

જુઓ

સુધારા અને અદાલિત ચુકાદા સિહત.



શPદસમીપ.

દેસાઈ, માધવ હરીભાઈ, અનુ.

યારેલાલ

ભારતનું સંિવધાન : constitution of India:

327.54041

દેસાઈ, ક8પના
પંચ 0યાં પરમેYવર.

જુઓ

દેસાઈ, િવપુલ આર.

દેસાઈ, ઈgછારામ સૂયરામ
vહદ અને િkટાિનયા / રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત.

દેસાઈ, કુમારપાળ, સંપા.

117

ચાવડા, અશોક

જુઓ

પં5યા, મુનીકુમારી

િ&વતીય સહ.HાPદીનું િવાન.

રાવળ, જે . જે .

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ
આ0મિનમnજન / ધીzભાઈ ઠાકર &વારા સંપાBદત.


દેસાઈ, ભગીરથ

891.471



ડો. હેડગેવાર.

923.254

દેસાઈ, ભરત

રાીયનેતા મોરાર?ભાઈ દેસાઈ સાથેના થોડાક સં.મરણો.
જુઓ

ેમાનંદ

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ
આ0મવૃMાંત : ગુલાબvસહ / ધીzભાઈ ઠાકર સંપાBદત.


928.9147



923.254

દેસાઈ, મગનભાઈ ભુદાસ, સંપા.

જુઓ

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ
આ0મવૃMાંત: ગુલાબvસહ.



891.473

િDવવેદી-નંદીકેશવ

118

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ
સુદશન ગcગુgછ / ધીzભાઈ ઠાકર &વારા સંપાBદત.



181.4



િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ
સુદશન ગcગુgછ - 3 : સાિહ0ય અને કલા / ુવ ઠાકર &વારા
સંપાBદત.
891.4709
ધ અધર સાઈડ ઓફ મીડનાઈટ.

જુઓ

ભવભૂિત

સે8ટોન, િસડની

ધ ઓરયન વેદો hયારે લખાયેલા તેના પરનું સંશોધન.
જુઓ

લાસન, .ટીગ

ધન?ભાઈ ભાનુશાળી 'કડક બંગાળી'
કgછ-I મીરાં જે ઠી બા.

ધનવાન બનવાનું િવાન.
ધરતી તાંડવ.

જુઓ

ધોળBકયા, હરેશ, સંક. તથા સંપા.
rયેય: િશખરે પહચાડતી પંખ.

અPદુલ કલામ એ. પી. જે .
જુઓ
જુઓ

નરvસહ મહેતા

ભા.કર, રાજ

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ
ઈિતહાસ સમાજ િવચાર તથા અ=ય / યશવંત શુhલ, ધી:
પરીખ અને િવનોદ અrવયુ &વારા સંપાBદત.
891.474

922.945
ગજકંધ,

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ, અનુ.

જુઓ

ૃવતારક @ી માણેકલાલ પટેલની ?વનકથા.

વાલેસ ડી. વોટ8સ



294.5

રામાનુIચાય
જુઓ

પટેલ,

મોહનલાલ

ખHી, કી_ત

જુઓ

ધરતીનાં વચન.

જુઓ

જુઓ

જુઓ

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ
િહ=દુ વેદધમ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.



ધન?ભાઈ ભાનુશાળી 'કડક બંગાળી', સંક.
´જ

ધોળBકયા, હરેશ, અનુ.

920.02(1)

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ
કેળવણી િવચાર / યશવંત શુhલ, ધીz પરીખ અને િવનોદ
અrવયુ &વારા સંપાBદત.
370.1

જુઓ

તીલક, બાળ ગંગાધર

ધ ગલ વીથ ¡ેગન ટેટૂ.



હમ હુ વે કામયાબ.

300.1

જુઓ



891.474

ધોળBકયા, હરેશ

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ
સુદશન ગcગુgછ - 1 / ધીzભાઈ ઠાકર &વારા સંપાBદત.

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ, અનુ.

ધોળBકયા, હરેશ
િવચારોની રખડપtટી.

નંદકુવરબા

ગોમંડળ પBરમણ.

પટેલ, કાન?



910

નંદા, ગુલશન
ધરાધામ.

જુઓ

અંતરની આંખે / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.

ચૌધરી, રઘુવીર

ધરાનાં મેઘધનુmય.

જુઓ



ગઢવી, િશવદાન

891.433

ધમ અને િવિધસંલoન ગુજરાતની અને રાજ.થાનની કથાઓ
એક તુલના0મક અયાસ. જુઓ યાિક, હસુ
ધમકટો.

જુઓ

ધમની સુવાસ.

નંદા, ગુલશન

એક ¢લ એક ભૂલ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.


પંચાલ, Bદનેશ

જુઓ

891.433

સ8લા, મનસુખ

નંદા, ગુલશન

ધમિવચાર - 2 / યશવંત શુhલ, ધી: પરીખ અને િવનોદ અrવયુ
&વારા સંપાBદત.
210


306.8
નાગર, પંકજ

જુઓ

ધોળBકયા, દશના, સંપા.

ધોળBકયા, મહેશ
િચપાંઝી ચાલીસા.



891.433
નંદા, ગુલશન





923.254
જુઓ

જુઓ

નંદા, ગુલશન

ફાગણની આગ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.

ભtટ, મણીશંકર



891.433

Yવાસમાં વાગે શંખ
નંદા, ગુલશન

ધોળBકયા, મહેશ
વાછં ટ િવનોદની.

જલતી યાસ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.

891.433

ધોળBકયા, દશના, સંપા. તથા સંક.



891.474



891.471

ધોળBકયા, હરેશ

યોગીિવયોગી / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.


891.433
નંદા, ગુલશન

:પ?વીની Nયાથા / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.


891.433



891.473

ધોળBકયા, હરેશ
િનયિતનું સંતાન.



891.433

પાણીની Iળ / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.

પટેલ, રમણભાઈ

ધોBરયાણી, મહાદેવભાઈ
બાબા ગુzદM vસહ.

આફટરશોક.

કાિમની / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.
નંદા, ગુલશન

જુઓ

ધીzભાઈ અંબાણીના .વનSા મુકેશ અંબાણી(?વન અને
કારBકદF) / દીપ ઠાકર &વારા સંપાBદત.
920.933804
ધીરે વહે છે થેસ.



891.433
નંદા, ગુલશન

ધમાિધકારી, દાદા
.Hી પુ:ષ સહ?વન.
ધી એ.Uો .માઈલ.

કંટક શયા / િવજય એચ. મહેતા &વારા અનુવાBદત.

નંદીકેશવ

अभिनयदर्पणम / અમૃત ઉપાrયાય &વારા સંપાBદત.


891.473



793.01

નકલંગી-િનબંધકારોની

નકલંગી અવતાર ધમના પીર રામદેવ: અલખ ઉપાસના સાધના.
જુઓ મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?
નખનાં પાંBડ0યાં.

જુઓ

નથી એક જ માનવી.

ન²તાના સાહેબ.

જુઓ

નાગસuકર, સુરેશ કે.
શરીર સંતુલન િચBક0સા / રજનીકા=ત કટાBરયા &વારા
અનુવાBદત.
613.794

હષદેવ માધવ

જુઓ

નાગવંશ.

દેસાઈ, ચ=Sકાંત

નરvસહ મહેતા
વૈmણવજન તો તેને કહીએ. / હરેશ ધોળBકયા &વારા સંકિલત
તથા સંપાBદત.
891.471
નરvસહ મહેતા
શPદવેધ નરvસહ મહેતાની સમC કિવતા / ઉવFશ વસાવડા
&વારા સંકિલત.
891.471
જુઓ

કામથ, એમ. વી.

નરે=S મોહન
મ=ટો ?વે છે .
નરે=Sાયણ.



928.91439

જુઓ

નમદા પBરqમા.

દાબકે, િગBરશ

િHપાઠી, અિમષ
જુઓ

િHપાઠી, અિમષ

નાટક અને હુ ં નાtયકારોની િhફયત / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.


891.472008

નાtયશા.Hમાં નૃ0ય અને સંગીત િનzપણ.

જુઓ

શા.Hી, પી.

યુ

નાના? કાિલદાસ મહેતા: આBકામાં ઔcોિગક સા²ાnયના
સજ ક. જુઓ છHારા, મહે=S
નાનાસાહેબ પેYવા.

જુઓ

દેવસરે, હBરકૃmણ

નાની માટીમાં િશલાલેખ: માનવ વતનના ઘડવૈયા.
વછરાIની, ભSાયુ
નામ ભિhત: ગો.વામી તુલસીદાસ.

જુઓ

ઉપાrયાય, કાશીનાથ

જુઓ

નાયક, અમૃત કેશવ
જુઓ

શાહ, ગુણવંત

નમદા િવ.તાર ; યાHાધામ કે વાસધામ.
નવમ ભાત.

જુઓ

નાગવંશ િશવકથા 2.

ચાવડા, વીણvસહ

નરે=S મોદી: િવકાસ પંથના ઘડવૈયા.
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જુઓ

એમ. એ. બના કે hય મેરી િમtટી ખરાબ કી / રિતલાલ એસ.
નાયક &વારા સંપાBદત.
891.473

લખનભાઈ

મોહમદ હસન જોહર

જુઓ

નાયક, ઈલા

નવલકથા અને હુ ં: નવલકથાકારોની કેBફયત / હષદ િHવેદી &વારા
સંપાBદત.
891.473009
નવલકથા િશ8પ અને સજ ન.

જુઓ

ઠાકર, ભરતકુમાર

નવિલકાસંCહ.



891.473009

નવાબસાહેબ પેYવા.

જુઓ

નવો આચાર નવો િવચાર.

જુઓ

નવો કરાર બાઈબલનાં પાHો.
નહી માફ નીચુ િનશાન.

મહેતા, કાિલદાસ

જુઓ

જુઓ

વન, જુ લે

જુઓ

નાયક, અમૃત કેશવ

નાયક, િવકાસ ઘન}યામ, સંક. તથા અનુ.

નારાયણમૂ_ત, એન. આર.

જુઓ

.પશ

નાયકીની સિચH સોપડી / આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.


491.4781



808.86

નહેz, જવાહરલાલ
જગતના ઈિતહાસનું સંિeત રેખાદશન.



900

નહેz, જવાહરલાલ
મારી ?વનકથા / માધવ હરીભાઈ દેસાઈ &વારા અંCે?માંથી
અનુવાBદત.
923.254
નહેz, જવાહરલાલ
માz િહ=દનું દશન / મિણભાઈ બી. Iપિત &વારા
અનુવાBદત.
જુઓ



954

નારાયણ હેમચંS
હુ ં પોતે / કુમારપાળ દેસાઈ &વારા સંપાBદત.



330.954

નારી દુmકમFઓ ને વેદો &વારા દંડ.
'.વામી'

જુઓ
જુઓ

ચાવલા, લીના 'રાજન'
ભાવે, િવનોબા
જુઓ

ચૌધરી,

પવન

133.5
જુઓ

રામ.વ:પ યોગાચાય

િનકોલસ મેBકયાવેલી : રાજનીિત મેBકયાવેલી.


સંકિલત.

જુઓ

નારી દુmકમFઓ ને વેદો &વારા દંડ જુ ઓ 305.31 - પુzષો.
જુઓ રામ.વ:પ યોગાચાય ' .વામી'
vનSા સમાિધ િ.થિત.

ધી એ.Uો .માઈલ / પંકજ નાગર તથા રોહન નાગર &વારા
કૃત ; ગીરા નાગર &વારા સંપાBદત ; @&ધા Iની &વારા



928.9147

નારાયણમૂ_ત, એન. આર.
નહી માફ નીચુ િનશાન / હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.

નારીને અિધકાર આપો.

નાગર, પંકજ

નાગર, પંકજ

નાગર, રોહન, સહ લે.

નાયક, Bદનુભાઈ
@ી સયા? વૈભવ સાવજિનક પુ.તકાલય અને @ી નરે=S
હીરાલાલ પારેખ ાન ધામ નવસારી / સુરેશ દલાલ &વારા
સંપાBદત.
027.45475
નાયક, રિતલાલ એસ., સંપા.

પોલ, વગFસ ફાધર

નહેz, જવાહરલાલ
ઈ=દુને પHો.

નાગર, ગીરા, સંપા.

891.4709

નાયક, દોલતભાઈ, અનુ.

િHવેદી, હરભાઈ

જુઓ



િવશેષ.

નાગર, પંકજ

િનકોલસ મેBકયાવેલી: રાજનીિત મેBકયાવેલી.

જુઓ

ચૌધરી,

પવન

નાગસuકર, સુરેશ કે.
માટીિચBક0સા / રજનીકા=ત કટાBરયા &વારા અનુવાBદત.

િનખાલસ વાતો.



615.535(1)

જુઓ

શાહ, ગુણવંત

િનબંધકારોની કેBફયત િનબંધ અને હુ ં / હષદ િHવેદી &વારા
સંપાBદત.
891.474008

િનયિતનું-પંMડત
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ધોળBકયા, હરેશ

િનયિતનું સંતાન.

જુઓ

િનzMર.

દવે, બકુલ

જુઓ

ને8સન મંડેલા.

નોખી માટીના ?વ.

જુઓ



891.471

કેશવાણી, િનpા ભાવેશભાઈ

નીચે નહa ધરતી ઉપર નહa આકાશ.

જુઓ

પંખીપદારથ.

જુઓ



823

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ
ભવાઈ સંCહ.



891.472

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ
મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ - 1 ?વન ચBરH અને વાસ.

વહોિણયા, સુરમલ



891.474



173.(1)



નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ
મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ - 2: નવલકથા અને લોકસાિહ0ય /
રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત.
891.473
નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ
મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ 1 ?વન ચBરH અને વાસકથા /
રમેશ એમ. શુhલ &વારા સંપાBદત.
920.02(1)
નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ
મિહપતરામ Cંથાવલી ખંડ - 2: નવલકથા અને લોકસાિહ0ય

પંચાલ, વીરચંદ, સહ લે.

જુઓ

પંચાલ, િશરીષ, સંક.

સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ

જુઓ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ:

કિવતા
પંચાલ, િશરીષ, સંપા.

જુઓ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ :

જુઓ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ:

જુઓ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ:

જુઓ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ:

જુઓ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ:

કથા સાિહ0ય
પંચાલ, િશરીષ, સંપા.

(અCંથ.થ) િવવેચન
પંચાલ, િશરીષ, સંપા.

પંચાલ, િશરીષ, સંપા.



398.2095475

િવવેચન
પંચાલ, િશરીષ, સંપા.

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ
સાસુવહુ ની લડાઈ / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.

પટેલ, ભગવાનદાસ

જુઓ

(અCંથ.થ)િનબંધો

(અCંથ.થ) િવવેચન

જુઓ 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.

િવવેચન



891.473

નીલકંઠ, િવનોBદની
િવનોBદની નીલકંઠના િનબંધો / સુકુમાર પરીખ &વારા
સંપાBદત.
891.474
નીલકંઠ, િવનોદીની

િવનોદીની નીલકંઠની સાિહ0ય સૃિ : નવલકથા નવિલકાઓ.


891.473
જુઓ

ગરહાઈયા ભીલી સોપારી માંહે વાંતે / આઈ. એસ. kોકર
&વારા સંપાBદત.
491.4781
પંચાલ, િશરીષ, સંક.

914.2

પંચોલી, nયોતી=S
વાતોBડયો.



891.473

પંચોલી, મનુભાઈ ' દશક'
મારી વાચનકથા વાગીYવરીનાં કણ¢લો / રામચ=S પંચોલી
&વારા સંપાBદત.
928.9147
પંચોલી, મનુભાઈ 'દશક'
દશકની સાિહ0યસૃિ: નવલકથા Cંથ -1.
પંચોલી, રામચ=S, સંપા.

Uેસી, kાયન

જુઓ



891.473

પંચોલી, મનુભાઈ ' દશક'

પંજવાણી, બરકત

મહેતા, કે. ટી.

નેલ, એ. એચ.

મૂંઝવતુ બાળક / હરભાઈ િHવેદી &વારા અનુવાBદત; બી.
એમ. દવે &વારા સંપાBદત.
155.4
નેલ, એ. એચ.

રીટેલ મહાયુ&ધ / બરકત પંજવાણી, અ.લામ ચારણીયા અને
રાજુ અંધાBરયા &વારા કૃત.
381.1(1)
પંIબી વાનગીઓ.
પંBડત Bદનદયાળ?.

જુઓ
જુઓ



પંBડત સ.સારામનાં પરાqમો.



પંBડત, જય
}યોર શોટ ટુ સhસેસ.

155.646

નેલ, એ. એસ.
મૂંઝવતુ કુટુંબ.

જુઓ

પંચાલ, વીરચંદ

અસૂર / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.

મૂંઝવતું કુટુંબ.

દેસાઈ, ક8પના

જુઓ

પંચાલ, Bદનેશ
હૈયાનો હ.તમેળાપ.

નીલકંઠ, આનંદ

જુઓ

મીના@ુ, હરીશ

પંચાલ, Bદનેશ
ધમકટો.

પારેખ, નગીનદાસ

નેગેBટવ vથકaગમાંથી કેવી રીતે બચશો ?.

રાઓલ, લાલvસહ

જુઓ

પંચમહાલી ભીલી િચHુની સોપડી.

નીડર બનો નવી પેઢી માટે: કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.
જુઓ બેદી, Bકરણ

ભા.કર,

ડાભી, ગણેશભાઈ 'વ0સલ'

જુઓ

જુઓ

પંચ 0યાં પરમેYવર.

વાંક, બહાદુરભાઈ

જુઓ

રાજ

પંખીઓની ભાઈબંધી.

જુઓ

િનmફળતાના ભયથી મુિhત અપાવે તેવી 75 ેરણા0મક પુ.તકો.
જુઓ બeી, બકુલ

નેનો ટેકનોલો?.

સુધા મૂ_ત

જુઓ

પંખી બની આવજો.

િનpા જુ ઓ 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા નવિલકા.
કેશવાણી, િનpા ભાવેશભાઈ

નીરeર િવવેક.

ઓઝા, ડંકેશ

=યાય અ=યાય: ખરા અને ખોટાની ક}મકશ.

િનમલ, ભૂપે=S ડી.
ેમ ઝzખો.
િનpા.

જુઓ

306.85

ઠhકર, રાજે શ
જોશી, પરીિeત
જુઓ

મહેતા, યશવંત



158.1

પંMડત-પટેલ
પંBડત, ધનરાજ


એમ. એન. રોય.

923.254

પંBડત, દીપ
રામકૃmણ પરમહંસ / યશ રાય &વારા અનુવાBદત.



922.945

પંBડત, િવmદેવ સાંકળેYવર
િહ=દુ ધમદશન.



294.5

પંBડત, વી. વી.
જયકાશ નારાયણ.
પંBડત, હરીશ, સંપા.



923.254

જુઓ

માણેક, કરસનદાસ

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અખંડ તરસ vજદગીનાં અજવાળાને ઉIગર કરતી
ેરકકથાઓ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.


158.1

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અનુભવના Shining

કલસ: ?વવાનું મન થાય એવી


હૂ ંફાળી સંબંધકથાઓ.

891.473

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અનુભવના Shining

કલસ: ?વવાનું મન થાય એવી

હૂ ંફાળી સંબંધકથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી

પંBડત? પોતાને િવશે : િવિવધ Yનોના.. / રામનારાયણ ચૌધરી
&વારા સંપાBદત ; કરીમભાઈ વોરા &વારા અનુવાBદત.



નવિલકા/નવલકથા.



080.(1)

158.1

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
આંગળી vચrયાનું પુfય : ભૂલા પડેલા ઋણાનુબંધનની wદય


કથાઓ.

પં5યા, આરતી
દુગાભાભી.



923.254

પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ 'ઉશનશ'
ઉશનસની કિવતા / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.


પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ 'ઉશનશ'


મારો વાઙમય ઉપભોગ.

પં5યા, નિલન છો.,અનુ.

891.4709

સ0યશકુન

જુઓ

પં5યા, ણવ
Yવાસનુ Bરચાજ .

891.473

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
આંગળી vચrયાનું પુfય: ભૂલા પડેલા ઋણાનુબંધનની wદય
કથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા.

891.471



158.1

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
?વનના Bright કલસ.



891.473

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
?વનના Bright કલસ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી


નવલકથા/નવિલકા.



891.474

પં5યા, ણવ, સહ સંપા.

જુઓ

પં5યા, ભગવતીસાદ, સંપા.

જુઓ

સંબંધોના Magic'

પં5યા, મુનીકુમારી
S}ય ફરી ભજવાયુ.

891.473




પં5યા, યશવંત
યશવંત પં5યાનાં બે નાટકો: અ. સૌ.કુમારી અને પડદા પાછળ.

કલસ.



891.473

કલસ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી


નવિલકા/નવલકથા.

158.1

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
સુગંધનો દBરયો: માણસ સાથે માણસના સંબંધોની સુવાસ


કથાઓ.

891.473

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
સુગંધનો દBરયો: માણસ સાથે માણસના સંબંધોની


891.472
જુઓ

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
પં5યા, હષદ 'શPદીત'

કૌfડ ભtટ
413.1(1)

પં5યા, િવમલ, સહ લે.

158.1

સંબંધોના ;Magic'

પારેખ, રમેશ

પં5યા, મહે=S
એિkવેશન શPદનું ટુંકુ zપ.

સુવાસકથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી



નવિલકા/નવલકથા.

ચાવડા, અશોક

પં5યા, િવm
qાિ=તગુ: પંBડત }યામ? / જયેશ ભાનુશાલી ' જયુ' &વારા
અનુવાBદત.
923.254

158.1

પં5યા, હષદ 'શPદીત', અનુ.

જુઓ

બોસમેન, ફીલ

પં5યા, હષદ 'શPદીત', સંપા.

જુઓ

ભાBટયા, સુરેશચંS

પગપાળા ચારધામ યાHા / ગુણવંત શાહ &વારા સંપાBદત.


પં5યા, િવm
પHકાર @ીધરાણી.

928.9147

પં5યા, િવm
}યામ? કૃmણવમા.

923.254

915.4



પગમ ભમરી.

જુઓ

ગડા, િલલાધર માણેક

પટવા, િચનુભાઈ



પં5યા, િવm

ઊધ5યા &વાર.



891.473

પટેલ, અંબુ એચ., સંપા.



વસંત અને ઇહામૃગ.

પં5યા, સુધા, સંપા.

121

જુઓ

891.474

આધુિનકેMર સાિહ0ય

પં5યા, હષદ 'શPદીત'
અખંડ તરસ vજદગીનાં અજવાળાને ઉIગર કરતી
ેરકકથાઓ.
891.473

જુઓ

ગાંધી વચન અમૃત

પટેલ, અરvવદ


અણ નાંય તે પોર.

પટેલ, અ8કેશ, અનુ.

891.473
જુઓ

મહાજન, િવqાંત

પટેલ, આર. જે .
વિહવટની વાટે.



923.554

પટેલ-પટેલ

122

પટેલ, આિશષ
Essay writing for lelts

Cામર.

ગુજરાતી Uાંસલેશન એ=ડ


પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીકૃmણ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીરામ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

હષદેવ માધવ

425

પટેલ, આિશષ
The speaking bank: real exam quassion



with Gujarati tanslation.

પટેલ, ઈ=દુ, સંપા.

જુઓ

પટેલ, ઉ0પલ, સંપા.

657.8333045

સાં.કૃિતક વડલાની અડીખમ વડવાયુ

જુઓ

ઝવેરી, િગરીન



તેજગઢની વાટે.

307.762

પટેલ, કાન?


ધરતીનાં વચન.

891.471

પટેલ, કાન?, સહ લે.

જુઓ

જુઓ

વહોિણયા, સુરમલ

કેસર: ?વનમાં નવા .વાદ ઉમેરે

તેવા િવચારોની અનોખી સરવાણી
પટેલ, ગીરીશ

આપણે સુખી થવા જ=યા છીએ.
પટેલ, ગોરધન 'કિવ', સહ સંપા.

જુઓ



891.474

પટેલ, ગૌતમ, સહ સંપા.

જુઓ

ગુજરાતનું સં.કૃત eેHે દાન

(મહાકાNય - કથા)
પટેલ, ?તે=S


923.254

પટેલ, તુલસીભાઈ, સંપા.

જુઓ



617.7

પટેલ, ગૌતમ



વેદનો વૈભવ.

294.5921

પટેલ, ગૌતમ, અનુ.

જુઓ

કૌfડ ભtટ

પટેલ, ગૌતમ, અનુ.

જુઓ

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

ઝાલન, ?. સી.

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

કાંટાવાળા, સુરેશચંS ?.

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

કાિલદાસ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

કૌBટ8ય

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

ઠાકોર, અ?ત

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

દવે, જયાનંદ એલ.

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

દવે, જયે=S

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

પંBડત, િવmદેવ સાંકળેYવર

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

પારઘી, નમદા

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

Iપિત, મિણભાઈ આઈ.

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

તાપ િતભા

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

બાણભtટ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

ભtટ, એ. ?.

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

ભવભૂિત

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

રામાનુIચાય

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

રામાયણ,

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

શા.Hી, મણીશંકર

સં.કૃત Nયાકરણશા.Hના Cંથોમાં
મળતા ભિhત કાNયના યોગ
જુઓ

જુઓ

સં.કૃત સાિહ0યમાં િશવ અને િશવા

गीર્वाणगिरा गौरव

પટેલ, તેજસ, સંપા.

જુઓ

અવનવી રમતો

પટેલ, તેજસ, સંપા.

જુઓ

અવનવું અટપટુ

પટેલ, તેજસ, સંપા.

જુઓ

ઉખાણાં વરતો

પટેલ, તેજસ, સંપા.

જુઓ

ગિણત ગમત

પટેલ, તેજસ, સંપા.

જુઓ

Bદવાસળીની રમતો

પટેલ, તોરલ, સહ સંપા.

જુઓ

કૃmણલાલ @ીધરાણી સાિહ0ય

જુઓ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

સૃિ : કાNયસૃિ
પટેલ, તોરલ, સહ સંપા.

આંખ સાચવવાની કળા.

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ

કેળવણીનું પાથેય

પટેલ, ગોvવદભાઈ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ

લાલા લજપતરાય.

પટેલ, કાન?

પટેલ, કાિ=ત, સંક.

પટેલ, ગૌતમ, સહ સંપા.

પટેલ, Bદનેશ, અનુ.

જુઓ

પરમહંસ િન0યાનંદ

પટેલ, Sિ, સંપા. જુઓ અમૃતાથી ધરાધામ ભાગ 1-2: @ી
રઘુવીર ચૌધરી અrયયન Cંથ
પટેલ, ધી:બહેન
મમી તુ આવી કેમ ?.

891.472

પટેલ, ુવ
ગલ ે=ડ.

891.473




પટેલ, નટવર

છHપિત િશવા?.



891.473

પટેલ, નટવર

ઝાસીની રાણી લમીબાઈ.



891.473

પટેલ, નટવર

પૃXવીરાજ ચૌહાણ.



891.473

પટેલ, નટવર

ભhત jલાદ.



891.473

પટેલ, નટવર



ભગવાન પરશુરામ.

891.473

પટેલ, નટવર

ભારતના @ેp વીરો.



891.473

પટેલ, નટવર

ભારતના @ેp શૂરવીરો.



891.473

પટેલ, નટવર

મહારાણા તાપ.



891.473

પટેલ, નટવર

@ી મહાવીર .વામી.



891.473

પટેલ, નટવર

.વામી િવવેકાનંદ.
પટેલ, નરે=S કે., સંપા.



891.473
જુઓ

અખો

પટેલ-પટેલ

પટેલ, નિલન

wદયમાં વસેલા.
પટેલ, નીલમ, સંપા.



920.71

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ

જુઓ

પટેલ, નીલમ, સહ અનુ.

જુઓ

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંપા.

જુઓ

રાઠોર વારતા

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંપા.

જુઓ

રોમ સીતાની વારતા

પટેલ, ભગવાનદાસ, સહ લે.

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ

ગામીત, Bદલીપ

અeરશ:ઉમાશંકર / વીરે=S નારાયણvસહ &વારા સંપાBદત.


કંકુ.



891.473

પટેલ, પ=નાલાલ
કરોિળયાનું Iળું.

891.471
પટેલ, ભોળાભાઈ



891.473

પટેલ, પ=નાલાલ



આવ ગીરા ગુજરાતી.

891.4709

પટેલ, ભોળાભાઈ



કોઈ દેશી કોઈ પરદેશી.

891.473

પટેલ, પ=નાલાલ
િતલોMમા.



891.473

પટેલ, પ=નાલાલ


પડઘા અને પડછાયા.

891.473

પટેલ, પ=નાલાલ
પ=નાલાલ પટેલની વીણેલી નવિલકાઓનો આ.વાદ / ?ેશ
ઠhકર, નીિતન રાઠોડ અને રાજે શ વણકર &વારા સંપાBદત.


891.473

પટેલ, પ=નાલાલ
ભાoયનાં ભેz.



891.473

પટેલ, પ=નાલાલ


મનખાઅવતાર.

891.473

પટેલ, પ=નાલાલ


માનવીની ભવાઈ.

891.473

પટેલ, પ=નાલાલ
@ીકૃmણ ?વનલીલા.



891.473

પટેલ, હલાદભાઈ સી.

તેષાં Bદeુ.



891.474

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

કરસનદાસ મુલ?

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

કૃmણલાલ @ીધરાણી સાિહ0ય

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

પારેખ, નગીનદાસ

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

મહેતા, ચંSકા=કાત

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

રવી=S સંચિયતા

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

સૃિ : કાNયસૃિ

પટેલ, મનીષ



બીજુ બાળપણ.

305.26

પટેલ, મયંક



એક અષાઢે.

891.471

પટેલ, મહેશ

લવ યુ બેટા: અસહકાર અને આનંદદાયક પેરv=ટગ Bટસ.


155.4



હોમી જહાંગીર ભાભા.

925.3

િહ=દુ લoનધારા અ=તરગત છૂ ટાછે ડા.

પટેલ, મહેશ

િશeણનો ઉેશ.

પટેલ, િબનલ



294.54863(1)

પટેલ, િબનલ

િહ=દુ લoનધારા અ=તરગત છૂ ટાછે ડા જુ ઓ 294.54863 િહ=દુ લoનધારો.
346.540166
પટેલ, ભગવાનદાસ

ડુંગરી ભીલી સિચH શPદાવલી ભારતીય ભાષા સં.થાન /
ભગવાનદાસ પટેલ, નવ? ડાભી અને વીરચંદ પંચાલ &વારા
કૃત. ; બી. }યામલ કુમારી અને એસ. એસ. યદુરાજન &વારા
સંપાBદત.
491.4781
પટેલ, ભગવાનદાસ

ઢોલા મા:તી ભીલ વારતા જુ ઓ 398.21095475 લોકવાતા.
891.473



370.1

પટેલ, માણેક 'સેતુ'

ગાંધીઆ@મ.



069.5095475(1)

પટેલ, માણેક 'સેતુ'

ગાંધીઆ@મ જુ ઓ 069.5095475 - સંCહ અને દશન
- સાબરમતી આ@મ.
923.254
પટેલ, માણેકલાલ



સહવેદના.

891.476

પટેલ, માણેકલાલ, સંપા.

જુઓ

ખHી, કી_ત

પટેલ, માણેકલાલ, સંપા.

જુઓ

માણસ વાલો કgછીમાડું: કી_ત

ખHી
પટેલ, મુકુલભાઈ, સંપા.

જુઓ

ગુજરાતના િસરછH સરદાર

પટેલ, મોહનભાઈ એસ.

પટેલ, ભગવાનદાસ

ઢોલા મા:તી ભીલ વારતા.
જુઓ

પીકટોBરયલ oલોસરી



398.21095475

ગુજરાતી િoલશ

અનુમોદન / હંસાબેન પટેલ &વારા સંપાBદત.



891.4709

પટેલ, મોહનલાલ

ૃવતારક @ી માણેકલાલ પટેલની ?વનકથા.

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંપા.

જુઓ

ગુજરાંનો અરેલો

પટેલ, યોગેશ, સહ સંપા.

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંપા.

જુઓ

ભીલ ભજન વારતા:

પટેલ, રમણભાઈ

હિપયાદે હોખલી

જુઓ

પટેલ, ભોળાભાઈ

પટેલ, પ=નાલાલ

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંક.

123

એક થાળ બે વાનગી.

જુઓ



923.654

તાપ િતભા


891.473

પટેલ-પરમાર

124

પટેલ, .નેહા

પટેલ, રમણભાઈ

ધીરે વહે છે થેસ.



891.473

પટેલ, રમણભાઈ

િવષ તો પીધા છે Iણી Iણી.



891.473

પટેલ, રમણભાઈ



વાત થોડી હૂ ંફની.

891.473

પટેલ, .નેહા


વાત બે પળની.

891.473

પટેલ, હંસાબેન, સંપા.

િહ=દના સરદાર.



જુઓ

પટેલ, મોહનભાઈ એસ.

923.254

પટેલ, રાજે =S
કબૂતર પતંગ અને દપણ.



પટેલ, હસમુખ

પોતાનું એવેરે.ટ: rયેય ાિતની અનુભવકથાઓ.



158.1

891.473

પટેલ, હસમુખ

પટેલ, Bરિ&ધ
રવી=S એક મેઘધનુષી Nયિhત0વ.



928.91441

યૌવનની અનંતયાHા.



891.473

પટેલ, હસમુખ

પટેલ, રેકા
માય Bડયર સન...



891.476

યૌવનની અનંતયાHા જુ ઓ 891.473- ગુજરાતી


નવિલકા/નવલકથા.

158.1

પટેલ, વસંત

અંCે? વાતચીતમાં Expert બનો.



428.24

પટેલ, વસંત

અંCે? વાતચીતમાં Mastery મેળવો.



428.24

પટેલ, વસંત

અંCે?થી personality ને develop કરો.



428.24

પટેલ, વસંત

અંCે?માં Efective સંવાદ કલા.



428.24

પટેલ, વસંત

અંCે?માં અસરકારક વાતચીત.

પડકાર ?લો સફતા મેળવો.

જુઓ

પડઘા અને પડછાયા.

જુઓ

પટેલ, પ=નાલાલ

પતંિગયા જે વું સપનું.

જુઓ

પરમાર, તુષાર

પ=નાલાલ પટેલની વીણેલી નવિલકાઓનો આ.વાદ.
પટેલ, પ=નાલાલ

પટેલ, વસંત



428.24

પટેલ, વસંત



428.24

પટેલ, વસંત

અંCે?માં િવિશ વાતચીત / એચ. ?. પાંડેય &વારા
સંપાBદત.
428.24
પટેલ, વસંત

અંCે?માં સડસડાટ વાતચીત / એચ. ?. પા=ડે &વારા
સંપાBદત.
428.24
પટેલ, વસંત



428.24

જુઓ

પરમ પારસ ગુz રિવદાસ.
પરમ સખા મૃ0યુ.
પરમનો કલુ.

જુઓ

જુઓ

પં5યા, િવm


615.8312

જુઓ



428.24

આયસૂયણીત Iતક માળા : એક અrયયન.


294.382325
પટેલ, િવજયાનંદ જે ., સંપા.

જુઓ

િHભાષીક સુભાિષતાની

પટેલ, શીતલ કે.

Cાહક સુરeા કાયદો Cાહકોના હાથમાં / અિYવનકુમાર એન.
કાBરયા &વારા સંપાBદત.
343.54071
પટેલ, શૈલેષ, સહ લે.

જુઓ

વહોિણયા, સુરમલ

ઉપાrયાય, કાશીનાથ

ગોર, ભારતી

પરમવીરચq િવજે તાઓની શૌયગાથા.

જુઓ

પરમહંસ િન0યાનંદ
?વન મુિhત પરમહંસ િન0યાનંદનો બોધ.

ભા.કર, રાજ


294.561

પરમહંસ િન0યાનંદ
સચોટ ઉકેલો: વચન ભય vચતા જે વી લાગણીઓ માટેના /
Bદનેશ પટેલ &વારા અનુવાBદત.
294.561
પરમાર, અ?ત 'આતૂર'


891.471

પરમાર, ઈYવર
ગુજરાતી બાળકિવતા.

પટેલ, િવજયાનંદ જે .

જુઓ

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ

અનાયાસે.
પટેલ, વસંત

અંCે?માં સામા=ય વાતચીત.

ચૌધરી, પવન



428.24

અંCે?માં સરળ વાતચીત.



529.3245

પનારા, બળદેવસાદ
રંગ િચBક0સા િવાન.

પટેલ, વસંત

અંCે?માં ભાવક વાતચીત.

પtટનાયક, દેવદM
િહ=દુ કેલે=ડરના રહ.યો.



428.24

અંCે?માં ઉપયોગી શPદ ભંડોળ.



158.1

પHકાર @ીધરાણી.

પટેલ, વસંત

અંCે?માં ઉપયોગી વાતચીત.

િસrધાંતોની યોગશાળા: '.વ'ના િવ.તારની અનુભવકથાઓ.



428.24

અંCે?માં આદશ વાતચીત.

પટેલ, હસમુખ



891.471009

પરમાર, ઈYવર
યશ ગાથા : લોકપર.ત લેખક તેમજ પીBડતોના પHકાર
યશવંત મહેતાની ?વનજલક.
928.9147
પરમાર, ઈYવર, સંપા. જુઓ
?વન સાિહ0ય ઝલક

યશ ગાથા યશવંત મહેતાના

પરમાર, ઊજમશી

જ=મારો.



891.473

પરમાર-પાંડેય

125

પરમાર, જયમ8લ
લોકિવcા િવમશ: જયમ8લ પરમારનાં ચૂંટેલાં લેખો / ભરત
કિવ 'ઉ_મલ' &વારા સંપાBદત.
398.2095475

પરીખ, ધીz, સહ સંપા.

પરમાર, જે નીશ

પરીખ, નરહરી &વારકાદાસ, સંપા. જુઓ
વ8લભભાઈનાં ભાષણો(1918-1947)

ટે.ટમાં બે.ટ.



641.5

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ

જુઓ

પરીખ, ધી:, સહ સંપા.

ધમિવચાર

જુઓ

પરીખ, નરહBર &વારકાદાસ, અનુ.

જુઓ

ટો8સટોય, િલયો
સરદાર

પરમાર, તુષાર



પતંિગયા જે વું સપનું.

891.473

પરમાર, નટવરvસહ
અવેeા : િવવેચન સંCહ.



891.4709

પરમાર, પી. એ.

દિલત નેતા જોગે=Sનાથ મંડલ અને બાબુ જગ?વન.


પરીખ, નીલમ

હBરલાલ ગાંધી ; ગાંધી?નું ખોવાયેલું ધન.
પરીખ, વસંત

ભારતીય દશનોમાં પBરણામવાદ / ?તે=S બી. શાહ &વારા
સંપાBદત.
181.4
પરીખ, વસંત, સહ સંપા.

જુઓ

તાપ િતભા

પરીખ, વસંત, સહ સંપા.

જુઓ

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીકૃmણ

પરીખ, વસંત, સહ સંપા.

જુઓ

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીરામ

923.254
પરમાર, પી. એ.

દિલત નેતા જોગે=Sનાથ મંડલ અને બાબુ જગ?વનરામ
જુ ઓ 923.654(1)- મંડલ, જોગે=Sનાથ.
923.254

નીલકંઠ, િવનોBદની

જુઓ

ભારતીય િવcાભવન.

રાિય મહાપુzષ ભારતર0ન ડો. બી. આર. આંબેડકર.


923.254
પરમાર, યાકુબ

હવાનાં :પ.



891.471

પરમાર, રેમ=ડ આર.
મખમલી સસલુમ અને બી? બાળવાતાઓ.
પરમાર, રેમ=ડ આર., અનુ.

જુઓ



જુઓ



920.71



294.(1)

પરમાથF બોધકથાઓ.
પરસુખ ભંજન પપુડો.
પરાજય નિહ િવજય.

સાવન vસઘ મહરાજ
સાવન vસઘ મહરાજ

જુઓ
જુઓ
જુઓ

જુઓ

પરીખ, અરvવદ
રામvસહ કૂકા.

.નેહનું સદય

પરીખ, સોનલ, અનુ.

જુઓ

હૈયાનો હરખ

ભીમડા, ભગુભાઈ ડાwાભાઈ

જુઓ

દાવડા, સી. આર.

પયાવરણીય ચળવળો અને આધુિનક અિભગમ.

જુઓ

મહેતા,

પલાણ, નરોMમ
યિ-સમિ: ?વનરેખા કવનરેખા.



928.9147(1)

પલાણ, નરોMમ, સંપા. જુઓ ચૂંટેલાં ભજન: સંતમત,
સંતવાણી અને ભજન .વ:પની ચચા સાથે
જુઓ
જુઓ

પિવHતાના પાયા પર.
પાંખડીઓ ઉષાની.

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

િHવેદી, મનુભાઈ ' સરોદ'
જુઓ

સુધા મૂ_ત

જુઓ
જુઓ

વાઘેલા, મોહનલાલ 'યાસી'

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

પાંચ દાયકાનું પBરદશન / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.


પાંચમી Iગીર / ડંકેશ ઓઝા અને કુમરેશ િHવેદી &વારા સંપાBદત.


પારેખ, જયેશ

070.5722



923.254

બાળIસૂસના આટાપાટા અને જગત ખેલે છે જં ગ.


891.473
પરીખ, અિવનાશ



891.473

પાંI Yન પાં? ગાલ.

જુઓ

ખHી, કી_ત

પાં? પીડા પાં? ગાલ.

જુઓ

ખHી, કી_ત

પાંડેય, એચ. ?., સંપા.

જુઓ

પટેલ, વસંત

પાંડેય, િગરીશ

તણાવ બંધન / હેમલ એમ. Nયાસ અને હેતલ એમ. Nયાસ
&વારા અનુવાBદત.
155.9042
પાંડેય, િગરીશ, સંપા.

જુઓ

પરીખ, અિવનાશ

સતરંગી પણZ.

જુઓ

891.4709

પરીખ, અિવનાશ

બૂટ પોિલશ.

જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

કાિલદાસ
જુઓ

પરીખ, સોનલ, અનુ.

પવનપાવડીનો અસવાર.

શુhલ, રમેશ એમ.

જુઓ

બક, Bરચડ

પવન પગિથયાં.

પBરમણ ખંડ - 2 / અશોક મેઘાણી અને જયંત મેઘાણી &વારા
સંપાBદત.
891.47
પBરમણ નવસં.કરણ ખંડ - 1.

જુઓ

પળોના પડછાયા.

મહેતા, યશવંત

ફળણીકર, િવજય

પBરપ}યના: સંશોધન િવવેચન.

પરીખ, સોનલ, અનુ.

કાિલદાસ

જૈ મલ vસઘ બાબા

જુઓ

આશાનાં અંકુર

પયાવરણ(સુરeા)ધારો 1986.

પરમાથ પBરચય / િહ=દીમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.
પરમાથપHો ભાગ - 2.

જુઓ

પરોઢનાં પંખી.

દશ પાYચા0ય નવિલકાઓ



378.196

પરીખ, સોનલ, અનુ.

891.473

પરમાર, િવજયvસહ
પીડ પરાઈ Iણે રે.

પBરવતન.

પરીખ, સુકુમાર, સંપા.
પરીખ, સોનલ

પરમાર, પી. એ.

પરમાથ પHો.



923.254



891.473

પાંડેય, િવજય, અનુ.

જુઓ

િહ=દુ સં.કાર અને િવાન
હમન યાકૂબ

પાંધી-પૂવ2
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પાંધી, વનુ

પારેખ, નગીનદાસ

વનુ પાંઘીની સાગર કથાઓ / ધીરે=S મહેતા &વારા સંપાBદત.

નીરeર િવવેક / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.




891.473
પાછા વળવુ.

જુઓ

અંતાણી, િવનેશ

પારેખ, નગીનદાસ

રવી=S પૂવચરીત / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.

પાBટલ, સંCામ
માભોમ પાછાં ફરીએ / Bકશોર ગૌડ &વારા અનુવાBદત.



928.91441



926.1
પાઠક, ઈશા, સહ સંક.

જુઓ

અનેક રંગી અને એકમેવ

પાઠક, ઈશા, સહ સંક.

જુઓ

મહંમદ રફી

પાઠક, ઈશા, સહ સંક.

જુઓ

િવનોબા ભાવે

જુઓ

પારેખ, મધુસૂદન, સંપા.



891.471
પાઠક, ભરત 'ભભાઈ'



ચાલ ચાલ ચાલ.

891.471

પાઠક, રામનારાયણ નાગરદાસ

મોહનમાંથી મહા0મા.



જુઓ

િHપાઠી, અિમષ

પાઠક, વષા, અનુ.

જુઓ

નીલકંઠ, આનંદ

પાઠક, વષા, અનુ.

જુઓ

ભગત, ચેતન

પાઠક, વષા, અનુ.

જુઓ

સાંધી, અYવીન

પાઠક, વષા, અનું.

જુઓ

િHપાઠી, અિમષ

જુઓ

પારેખ, રવી=S, સહ સંપા.

શમા, ભગવતીકુમાર

જુઓ

.Uેસ મેનેજમે=ટ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.
પારેખ, શૈલેશ, સહ સંપા.

vપગળદશન.

જુઓ

જુઓ

પીડ પરાઈ Iણે રે.

.વાતં°યોMર ગુજરાતી

જુઓ

કૃmણલાલ @ીધરાણી સાિહ0ય

જુઓ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

જુઓ

ખરસાણી, ®8લ પી.

જુઓ

જુઓ

ગાંધી, અિનલ

પરમાર, િવજયvસહ

પીલ, નોમન િવ=સે=ટ
Do it now : તમે જ તમારા ઘડવૈયા / હેતલ સદરવા
&વારા અનુવાBદત.
158.1

પુનજ =મ અને વાતાઓ.


891.473

આચાય, રમેશ

જુઓ



823

જૈ ન, િચ=મય

પુરોિહત, અજય



સદ્ ગિત.

891.473

પુરોિહત, ધીzભાઈ

પટેલ, વસંત

પારઘી, અજુ  નvસહ કાળુભાઈ
.વામી ગોvવદગુz ?વન અને કવન.

રવી=S િવવેચન

પુજો માBરયો
ગોડ ફાધર / સૌરવ શાહ &વારા અનુવાBદત.

નંદા, ગુલશન

જુઓ



158.1(1)

િHવેદી, િચમનલાલ

પaગળસકર, મેઘા, અનુ.

ગીતસંચય

પાHાવાળા, મોના
મોના પાHાવાળાની વાતાઓમાં પBરવેશ.

જુઓ

પી. ખરસાણીનો વેશ.

દવે, બાલમુકુ=દ

જુઓ

દહીવાળા, ગની

પારેખ, રાજે શ આર.

પારેખ, સંકેત, સહ સંપા.

891.471

પાઠક, હBરકૃmણ, સહ સંપા.



કેસૂડાં.



922.946

પારઘી, નમદા
શૈવધમ અને શૈવભાmયકારો / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.

891.471

પુિમાગ સંગીત અને સંગીતાચાય ભગવતીસાદ ેમશંકર ભtટ્.
જુઓ મજૂ મદાર, .નેહલ
પૂંછતાં પંBડત થવાય : સામા=ય ાન / ધનંજય રાવળ &વારા
સંપાBદત.
030.(1)



294.5513

પારસી ગુજરાતી કિવતા / ધમu=S મા.તર &વારા સંપાBદત.


891.551
પારેખ, જયેશ

પૂરી, કાલી

માH વાતો કરવાથી વજન નિહ ઉતરે.



613.25

પૂરી, જે . આર.
સંત નામદેવ / જે . આર. પૂરી, વી. કે. સેઠી અને ટી. આર.

પBરવતન.
પારેખ, તૃિત, સંપા.

પારેખ, રવી=S, સંપા.

સૃિ : કાNયસૃિ



જળમાં લખવાં નામ.

પા=ડે, એચ. ?., સંપા.

દલપતરામ

પારેખ, સંકેત, સહ સંપા.

મારો પBરવાર

પાઠક, હBરકૃmણ

જુઓ

જુઓ

923.254

પાઠક, વષા, અનુ.

જુઓ

તાલેરખાન Iહાંગીરશાહ

મનપાંચમના મેળામાં ભાગ 1-4 / સંજુ વાળા, અરvવદ
ભtટ અને ણવ પં5યા &વારા સંપાBદત.
891.471

પાઠક, જય=ત
જયંત પાઠકનાં @ેp સોનેટો / દેવે=S દવે &વારા સંપાBદત.

પાઠક, હBરકૃmણ, સંપા.

જુઓ

પારેખ, રમેશ

ઉIસ ભણી

જુઓ

ઉપાrયાય, હBરભાઈ

અરદેશીર

હેલન કેલર ડા અંધારેથી

પાઠક, રામનારાયણ નાગરદાસ, અનુ.

કુ=તક

જુઓ
જુઓ

પારેખ, મધુસૂદન, સંપા.

પાઠક, ઈશા, સહ સંપા.

પાથરણાવાળો.

પારેખ, નગીનદાસ, અનુ.
પારેખ, બાલુભાઈ, અનુ.

કનૈયાલાલ મુંશી

પાણીની Iળ.

891.4709



891.473
જુઓ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

શંગારી &વારા કૃત.
પૂવ આBકાના ગુજરાતીઓ.



922.945
જુઓ

શેઠ, વીણ એન.

પૂવાર-ફળણીકર

Iપિત, સુરેશ

પૂવાર, પુંડિલક સી.

ડાંગી લોકગીતો : એક .વાrયાય.



782.42162

પૃXવીરાજ ચૌહાણ.

જુઓ

પટેલ, નટવર

પૃXવીvસહ આઝાદ.

જુઓ

Iની, શાંિતલાલ

ણાયામ.

આIંગડ વાટ.
પોતાનું એવેરે.ટ: rયેય ાિતની અનુભવકથાઓ.

જુઓ



371.1

ભાણદેવ

તાપ િતભા / ગૌતમ પટેલ, વસંત પરીખ અને યોગેશ પટેલ
&વારા સંપાBદત.
891.209

891.47K1



0યાઘાત.

જુઓ

ભુના લાડકવાયા: સ0યઘટનાની સુગંધ.

891.473

પેઠાણી, રિવ

પટેલ,

જુઓ

િમ.Hી, કૃmણાબેન
જુઓ

શાહ, ગુણવંત

ભુના લાડકવાયા: સ0યઘટનાની સુગંધ જુ ઓ 891.474

હસમુખ
પોપટ, કેતન, સહ લે.

જુઓ

ગુજરાતી િનબંધો.

શાહ, સોનલ

પોટર, એલીમોર હોગમેન
રા?પાની રમત / ભાગવી દોશી &વારા અનુવાBદત.
પોટર, એલેોનોર એચ.
પોલીએના / નીિતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.

જુઓ

પોલીસ િવાન.

Yન એ જ ઉMર.


823



823

પોલ, વગFસ ફાધર
નવો કરાર બાઈબલનાં પાHો.



220

પોટર, એલેોનોર એચ.

જુઓ

યાસ અને પરબ: કાNયોનો રસા.વાદ.
જુઓ

જુઓ

દવે, બાલમુકુ=દ

જોjન, િવકટોBરયા


891.472

ચરણ vસઘ મહરાજ

જુઓ

બનો િવqમાBદ0ય બુિ&ધથી / @ીકા=ત સૂન
અને િવશાલ ભંડારી &વારા કૃત ; હેતલ સદરવા &વારા
અનુવાBદત.
398.220954(1)

ાસંિગક િતસાદ તે તે Bદવસનું vચતન.
દMાHેય બાલકૃmણ
ીત પલળી રહી પાંપણ પર...



425

અનોખા ઈજનેર ભાઈ કાકા

જુઓ

કલમનો શૂરવીર યો&ધો: નમદ

Iપિત, પરેશ, સહ સંક.

જુઓ

ગુ:દM

જુઓ

Iપિત, ેશ ડી., સહ લે.

ેeાrયાન સાધના.

જુઓ

ેમ એટલે.

શાહ, ગુણવંત

જુઓ

Iપિત, કમલેશ ડી.

Iપિત, મિણભાઈ આઈ.
સં.કૃત વાઙમયે મિણદશનમ્ / મિણભાઈ કે. Iપિત તથા
અ=ય &વારા સંપાBદત.
891.2
Iપિત, મિણભાઈ આઈ.
સં.કૃત .વાrયાય મંજૂષા / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.


891.209

Iપિત, મિણભાઈ કે., સંપા.
િશવદશનમ્

જુઓ

ેમ સંઘષ.

આય, ?તે=S

જુઓ

કાલેલકર,

ઉપાrયાય, Bદનેશ

શાહ, મહે=S

િનમલ, ભૂપે=S ડી.

જુઓ

રાgછ, ભાકર

જુઓ

જુઓ

કાપBડયા, રતુભાઈ

Cંથાલયશા.Hે:

ેમાનંદ
સુદામાચBરH / મગનભાઈ ભુદાસ દેસાઈ &વારા સંપાBદત.


891.471

ેરણા0મક ?વનકથા / બીરેન કોઠારી &વારા સંકિલત.
ેરણાદાયી મિહલાઓ.

ઈ=દુલાલ યાિક

જુઓ

જુઓ

જુઓ

ેમનો આસવ / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.
813.008

Iપિત, પરેશ, સહ સંક.
Iપિત, પરેશ, સહ સંપા.



891.431009

સૂન, @ીકા=ત

ેમની મધુરજની.

Iપિત, કમલેશ ડી.
voલશ Cામર / કમલેશ ડી. Iપિત અને ેશ ડી.
Iપિત &વારા કૃત.
Iપિત, પરેશ, સંક.

સિgચદાનંદ .વામી

સાદ, એસ. એમ.
રામચBરHમનસનો સંદેશ.

ેમ ઝzખો.

કાશ લાલા
દીવાથી ગટે દીવો.
જુઓ

જુઓ

શાહ, ગુણવંત

ાકૃિતક ?વનશૈલી અને રોગ િનવારણ.

ઝાલા, જે . વી.

કાશ એક દીવા અનેક.

જુઓ

Powerful

યારેલાલ
મહા0મા ગાંધી પુણાહુતી / મિણભાઈ બી. દેસાઈ &વારા
અનુવાBદત.
954.035

જુઓ

નહેz, જવાહરલાલ

Iપિત, મણીભાઈ કે., સંપા.

જુઓ

Iપિત, મિણભાઈ

જુઓ



920.71

ગnજર, હસમુખ

ો5યુસર કંપની માગદશFકા / માવ? એલ. બારૈયા &વારા
સંકલન તથા સંપાBદત.
334.6(1)
ોPલેસ સો8વ કરો તેનાલી રામન બુિ&ધથી.
િવYવાસ
લાિ.ટક ટેકનોલો?.

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

ફડકે, ભાશંકર, અનુ.

જુઓ

ાનેYવર

ફન વીથ નંબર વ8ડ બે.ટ નંબર મેિજક.

જુઓ

જુઓ

ગોયેલ,

એિ=જિનયર,

સુિનલ
ફલક.

Iપિત, મિણભાઈ બી., અનુ.
આઈ.

891.473



ભવસાગર.

કાશની શોધ.



સૂરજના અજવાળે કંકુ પગલાં.

Iપિત, સુરેશ અલકા
ગુણવMા સભર િશeણ કે િશeક.

પેટલીકર ઈYવર

પોલીએના.

127

જુઓ

રામાવત િશિશર

ફળણીકર, િવજય

પરાજય નિહ િવજય / Bકશોર ગૌડ &વારા અનુવાBદત.


923.654

ફાઈYટગ-બૂટ

128

ફાઈટગ િ.પBરટ: ?વલેણ રોગ સામે ઝઝૂ મી મોતને પછાડનારા
રમતવીરો.
જુઓ શમા, રાજે શ
ફાગણની આગ.

Bફટનેશ ગીતા.

જુઓ
જુઓ

બાથમ, મનોહર

સરહદ / ગૌતમ જોશી &વારા કgછીમાંથી અનુવાBદત.


891.47K3

નંદા, ગુલશન

બાપુ?એ બાફી માયુ.

Bદવેકર, ઋૃજુતા

Bફટનેસની 101 ટીસ.

જુઓ

શાહ, નેહા ગોBડયાવાલા

¢લવાડીમાં ખી8યાં ¢લ.

જુઓ

ભગત, જગદીશ

યૂચસ અને ઓશ=સ.

જુઓ

બાપુના આ@મમાં (સં.મરણો).
બાબા ગુzદM vસહ.

જુઓ



823

ગnજર, હસમુખ

બારાeરીના 34 અeર.

બારી=Sકુમાર ઘોષ.

બક, Bરચડ
સાગરપંખી: જોનાથન િલvવo.ટન સીગલ / સોનલ પરીખ
&વારા અનુવાBદત ; રસેલ મનસુખ &વારા િચHાંકન.

બારોટ, પા:લ



બકુલેશ

બકુલેશની વાતાઓ / શરીફા વીજળીવાળા &વારા સંપાBદત.


891.473



158.1

બચાવનામુ.

જુઓ

બસ એમ જ...
બહાદુર બાળકો.

બહુ zપી.

જુઓ



412

ગામીત, Bદલીપ
ગુજરાતી િoલશ પીકટોBરયલ

જુઓ
જુઓ

જુઓ

બાળકોને ઉછે રતાં શીખીએ.

જુઓ

દવે, કોBકલા

જુઓ

શાહ, ઊ_મલા

અવંિતકા ગુણવંત

બાળIસૂસના આટાપાટા અને જગત ખેલે છે જં ગ.



891.473

બાળદદZ અને હોિમયોપથી.

જુઓ

જુઓ

િબમારીને બાયબાય.

જુઓ

િHવેદી, જનક

ઉપાrયાય, કુલીન

જુઓ

ભા.કર, રાજ

િબયાણી, કાશ
શૂ=યથી િશખર: ઈિ=ડયન કોપZરેટ / કાશ િબયાણી અને
કમલેશ મહેYવરી &વારા કૃત.
920.933804(1)
મકવાણા, Bકશોર

જુઓ
જુઓ

શમા, રાજે શ
દવે, રeાબેન jલાદરાવ

જુઓ

િબહોલા, આનંદ

શ.H સાગા.
બીજુ બાળપણ.

ભા.કર, રાજ

િવઠલાણી, બી. એમ.

બાવળ વાવનાર અને બી? વાતાઓ.



891.473

બીજરેખા હલેસાં િવના તરતી રહે.

ભtટ, િવનોદ

જુઓ

પરીખ, અિવનાશ

િબ8વીદલાની.

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

જુઓ

જુઓ

શુhલ, જયદેવ

પટેલ, મનીષ

બૂચ, ગજે =Sરાય ગુલાબરાય
ગજે =Sનાં મૌિhતકો / રમણલાલ કનૈયાલાલ યાિક &વારા
સંપાBદત.
891.471

ગnજર, હસમુખ

મહેતા, હBરતા

બાઈ મીરાં કહે / ઊ_મલા શુhલ &વારા સંપાBદત.



બાળકોના કિવ અને િશeક @ી િHભુવન ગૌરીશંકર Nયાસ.
જુઓ Nયાસ, રિ}મ

િબલ ગેટસ્.

જુઓ

ો5યુસર કંપની

જુઓ

891.473

બાળકો છૂ પા :.તમ હોય.

િબરસા મુંડા.

ચૌધરી, રઘુવીર

જુઓ

બહાદુરબાળા મલાલા.



422.4912/4

બદામી, ગમનલાલ હીરાલાલ 'પુmપ'
?વનસાથી.
બયુડા Uાયગલ.

ચંSનાથ, કે.

જુઓ

િબિપનચંS પાલ.

બeી, બકુલ
માકuટ ફંડા kા=ડ િબઝનેશ ોડhટ.
જુઓ

અrવયુ, િવનોદ

બારૈયા, માવ? એલ., સંક. તથા સંપા.
માગદશFકા

વાત.

બeી, બકુલ
િનmફળતાના ભયથી મુિhત અપાવે તેવી 75 ેરણા0મક
પુ.તકો.
158.1

જુઓ

જુઓ

બાળકોને ડેવલોપ કેવી રીતે કરશો ?: ?નવના મૂળભૂત મૂ8યોની

બકુલેશ

બeી, બકુલ
?વન બદલી નાખે તેવુ 75 ેણા0મક પુ.તકો.

બeી, સોનલ, સહ સંક.
oલોસરી



928.9147

મહેકતી મોસમ.

598.3/4

બeી, સોનલ, સહ લે.

શાહ, નયના બી.

ગોવધન પંચાલ.

બક, Bરચડ
સિચH અમરકોશ ગુજરાતી, િહ=દી, અંCે? સં.કૃત / હષદેવ
માધવ &વારા સંપાBદત.
413

બeી, બકુલ
ભાષા પિYચમની શPદો પૂવના.



928.9147

જુઓ

બારાડી, હસમુખ, સંપા.

જુઓ

ધોBરયાણી, મહાદેવભાઈ

બારાડી, હસમુખ

કારીયા, તૃિત

બકુલેશની વાતાઓ.

ઉપાrયાય, હBરભાઈ

ઉછાળા ખાય છે પાણી.

બંધારણના આમુખ, મૂળભૂત અિધકારો અને મૂળભૂત ફરજો.
જુઓ

જુઓ

જુઓ

બારડોલીકર, દીપક

િચતિળયા, જયેશ

=કલ, િવhટર, ઈ.
મે=સ સચ ફોર િમvનગ / .વાિત મેઢ &વારા અનુવાBદત.
લા ગ િશખ િમ8કા vસઘ.

િHવેદી, જગદીશ

જુઓ



891.431

બાણભtટ
કાદબરી / છગનલાલ હરીલાલ &વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ
પટેલ અને હષદેવ માધવ &વારા સંપાBદત.
891.23

બૂચ, હિસત

તમે ¢લ ને તમેજ ફોરમ / નીિતન વડગામા &વારા સંપાBદત.


891.471
બૂટ પોિલશ.

જુઓ

પરીખ, અિવનાશ

બૃહદ-ભaટ
બૃહદ પBરqમા: સમC કિવતા.

જુઓ

દવે, બાલમુકુ=દ

Pલે=ચડ, કેન
વન િમિનટ મેનેજર / કેન Pલે=£ડ અને .પેનસર જોjનસન
&વારા કૃત ; કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.
658

બે દાયકાની દા.તાન કgછનું ઘટના ચq 1990 - 2009.
જુઓ

ઠાકર, સંજય

બેટાઈ, આર. એસ., સંપા.

ભંડારી, િવશાલ, સહ લે.

ડૉ. ગોvવદ કેશવ ભtટ

જુઓ

ભhત jલાદ.

સં.મરણ િવશેષાંક
બેટાઈ, રમેશ, અનુ.

જુઓ

129

જુઓ

સૂન, @ીકા=ત

જુઓ

પટેલ, નટવર

ભhતામર .તોH તથા ક8યાણ મંBદર .તોH.

ઝાલન, ?. સી.

બેદી, Bકરણ
આવો આપણે સયતા કેળવીએ / Bકરણ બેદી અને પવન
ચૌધરી &વારા કૃત ; કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.
172.2

ભગત, ચેતન

બેદી, Bકરણ
નીડર બનો નવી પેઢી માટે: કેયૂર કોટક &વારા અનુવાBદત.

ભગત, ચેતન



150.193

જુઓ

માનતુંગાચાય

2 .ટેtસ મારા લoન?વનની કથા / િવજય દવે &વારા
અનુવાBદત.



823

રેવો8યુશન 2020, ેમ, ાચાર, મહ0વકાંeા / વષા પાઠક
&વારા અનુવાBદત.
823
ભગત, જગદીશ

બોસમેન, ફીલ
સુખને એક chance

&વારા અનુવાBદત.
klભtટ, સાદ, અનુ.

¢લવાડીમાં ખી8યાં ¢લ.

તો આપો.. / હષદ પં5યા 'શPદીત'


831
જુઓ

ર.તોગી, સુભાષ

ભગત, િનરંજન, સંપા.

ભગતvસહ.



891.471

રવી=S િવવેચન

જુઓ

ર.તોગી, સુભાષ

જુઓ

ભગવદગીતા

klભtટ્, ભગીરથ
અભાવનું ઐYવય.



891.474

klિવcામંBદર એક અિભનવ યોગ.

જુઓ

klાંડ : એક રહ.ય અને આધુિનક િવાન.

અનાશિhતયોગ / મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી &વારા
અનુવાBદત ; દMાHેય બાલકૃmણ કાલેલકર &વારા સંપાBદત.


ઉષા
જુઓ

294.5924046
ઝવેરી,

ભગવદગીતા

કમનો િસ&ધાંત / હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.

સુબોધ

klાંડદશન એક ઝલક.

જુઓ



294.5924

મહેતા, કે. ટી.

િkટનમાં ગુજરાતીઓ: ઈનિબટિવનનેસથી હોમલીનેસ.
શેઠ, વીણ એન.

ભગવદગીતા

જુઓ

ગીતાનવનીત / હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.


294.5924

kે=સન, Bરચાડ
Wining:

?તવાની અનોખી આદત.

kોકર, આઈ. એસ., &વારા સંપા.

જુઓ



158.1

નાયકીની સિચH

ભગવદગીતા

મૃ0યુનું માહા0ય / હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.


294.5924

સોપડી

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.
kોકર, આઈ. એસ., સંપા.
શPદાવલી

જુઓ

ઈ=Sેકર, િવનોદકુમાર

જુઓ

કુંકણા ભીલી સિચH

ભગવદગીતા

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: કમયાગ / હીરાભાઈ ઠhકર
&વારા રજૂ આત.
294.5924
ભગવદગીતા

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

ગામીત, Bદલીપ

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

ચામઠી ભાષા કે િચHે કી

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: ાનયોગ (અrયાય 1 થી 18) /
હીરાભાઈ ઠhકર &વારા રજૂ આત.
294.5924
ભગવદગીતા

ચોપડી

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

ચૌધરી સિચH શPદાવલી

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

પંચાલ, વીરચંદ

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

મદારી સિચH શPદાવલી

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

વણઝારા, ખુ}બૂ

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

વહોિણયા, સુરમલ

kોકર, આઈ. એસ., સંપા.

જુઓ

સલત, ભરથ એમ.

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: ભિhતયોગ / હીરાભાઈ ઠhકર
&વારા રજૂ આત.
294.5924
ભગવદગીતાનો કમયોગ.
ભગવાન પરશુરામ.

જુઓ

ભાનુિવજય મહારાજ

પટેલ, નટવર

ભગવાન મહાવીરનું બુિનયાદી vચતન.
ભગવાન િવરસા મુંડા.

ભજવો તો Iણો.

kોકર, ગુલાબદાસ
સંસાર અને બી? વાતાઓ / અ.મા માંકડ &વારા સંપાBદત.


891.473

kોકર, ગૌરી
ગભસં.કાર / સુજલ િચખલકર &વારા અનુવાBદત.

જુઓ

જુઓ

જુઓ

જલજ, જયકુમાર

જયvસહ 'Nયિથત'

સાકBરયા, ?તે=S

ભટનાગર, રાજે =Sમોહન
કુલી બેBર.ટર / છાયા િHવેદી &વારા અનુવાBદત તથા
સંપાBદત.
891.433
ભtટ, અરvવદ, સહ સંપા.



618.3

જુઓ

ભtટ, અવિનશ, અનુ.

જુઓ

જુઓ

પારેખ, રમેશ

ઈટોકર, ડી. એસ.

ભaટ-ભાણદેવ
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ભtટ, અિYવન, અનુ.

જુઓ

ખેર, બી. ડી.

ભમોરે, એન. પી.

ભtટ, એ. ?.
અનુપમ કાિલદાસ / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.
ભtટ, િગરા િપનાકીન
¡³ઉ...¡³ઉ...

ભરાBડયા, રeા, સહ સંક. જુઓ વહાલનુ વાવેતર: લoનેને
વાચા આપતા અથસભર સંગો



ભરાBડયા, રeા, સહ સંક.



ભરાBડયા, રeા, સહ સંક. જુઓ .પશની સુગંધ: લાગણીને
વાચા આપતા અથસભર સંગો

ભtટ, િગરા િપનાકીન
891.473

ભtટ, િગરીશ
ગોH.



891.473

ભtટ, િગરીશ


સુગંધ.

891.473

ભtટ, િચરંતન, અનુ.

જુઓ

Bદવેકર, ઋૃજુતા

ભtટ, િચરંતના, અનુ.

જુઓ

કપૂર, કરીના

ભtટ, િચરંતના, અનુ.

જુઓ

ડેવીડ એ.થર


920.054

ભtટ, નાનાભાઈ
આBકાનો વાસ.
ભtટ, નીિતન, અનુ.



916
જુઓ

પોટર, એલેોનોર એચ.

ભtટ, નીિતન, અનુ.

જુઓ

જુઓ



891.476




ભtટ, રમેશ
શPદ િપરભ.



891.47K3

ભtટ, િવનોદ


એવા રે અમે એવા.

928.9147

ભtટ, િવનોદ


બસ એમ જ...

891.473

ભિtટ
મહાકિવ ભિtટ િવરિચતમ ભિtટકાNયમ / િનલાંજના એસ.
શાહ &વારા અનુવાBદત.
891.21
ભિtટ

તુકારામ

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

ભાંટુ ભાષા શPદ િચHાવલી.
ભાઈ પરમાનંદ.

જુઓ

જુઓ

ઈ=Sેકર, િવનોદકુમાર

ઓઝા, આરતી

ભાઈ બહેન: કાચા ધાગાનો પાhકો સંબંધ.
જુઓ

જુઓ

ભા.કર, રાજ

પટેલ, પ=નાલાલ

દવે, પી. સી.



181.45

ભાણદેવ

અrયા0મ રહ.ય.



133.9

ભાણદેવ

?વન અને ધમ.



181.4

ભાણદેવ

?વન અને ધમ જુ ઓ 181.4 ભારતીય દશન.



294.5

ભાણદેવ

?વન દશન.



181.4

ભાણદેવ

?વનિનp અrયાય.



294.5

ભાણદેવ

ણાયામ.


જુઓ

જુઓ



294.5

ભાણદેવ

891.21

ભણે તુકો.

ભવાઈ સંCહ.

પેટલીકર ઈYવર

?વનનું મનોિવાન.

સેવડે, ઈ=દુમતી

ભિtટ
ભtટીકાNયમ્ / નીલાંજના એસ. શાહ &વારા અનુવાBદત.

જુઓ

જુઓ

અંતરંગ યોગ.

891.473

ભtટ્, વસંતકુમાર, સંપા.

માલતી માધવ / મિણલાલ નભુભાઈ િ&વવેદી &વારા
અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ અને અ?ત ઠાકોર &વારા
સંપાBદત.
891.22

ભાણદેવ

294.5924046

શબધ િપરભ.

જુઓ

ભવભૂિત



ભtટ, રમેશ

ભtટીકાNયમ્.

વાલેસ ડી. વોટ8સ

650.11

કિવ કા=તનું સાિહ0ય

જુઓ

જુઓ

Time management:

ભtટ, મણીશંકર
કા=તના પHો / દશના ધોળBકયા &વારા સંપાBદત.

ભtટ, હેમાંગીનીબહેન, અનું.

ભલાણી, રા?વ, અનુ.

સફળતા / કા}યપી મહા &વારા
અનુવાBદત ; હષદ પં5યા 'શPદીત' &વારા સંપાBદત.

@&ધાનો Yવાસ

ભtટ, યોગાચાય શાંિતકુમાર જે .
@ીમદ ભગવદગીતા પાH પBરચય કોશ.

લોિસઅર, માઈકલ જે .

ભાBટયા, સુરેશચંS

ભtટ, નીિતન, અનુ. જુઓ .પશની સુગંધ: લાગણીને વાચા
આપતા અથસભર સંગો
ભtટ, પ8લવી, સંપા.

@&ધાનો Yવાસ

જુઓ

ભાoયનાં ભેz.

ભtટ, નીિતન, અનુ. જુઓ વહાલનુ વાવેતર: લoનેને વાચા
આપતા અથસભર સંગો

જુઓ

ભલાણી, રા?વ, અનુ.

ભવસાગર.

ભtટ, દોલત
સમાજના @ેpીઓ.

793.74



891.21

891.473

લાંબી પૂંછડીનો વટ.



અજબ ગિણત અને ગજબ તરકીબ.



613.7046

ભાણદેવ

યોગનુ યથાથ .વ:પ.



613.7046

ભાણદેવ

યોગાસન / વાડીલાલ ડગલી અને યશવંત દોશી &વારા
સંપાBદત.
613.7046
ભાણદેવ

િશeણ અને યોગ.



613.7046

ભાણદેવ-ભા9કર
ભાણદેવ

સંપૂણ ાણાયામ.



181.45

ભાનુિવજય મહારાજ

ભગવદગીતાનો કમયોગ / મધુસૂદન કે. સોની &વારા સંપાBદત.

ભાયાણી, હBરવ8લભ, સંપા.

પં5યા, િવm

જુઓ

આજના યુગની ધમભાવના: ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.
ઈસલામનો પયગામ / કાિ=ત શાહ &વારા અનુવાBદત.
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ભાવે, િવનોબા

કથાકોશ
ભારતના ઘડવૈયા.

જુઓ

?વનની વાતો.

શેઠ, ધારણા

ભારતના ટેિલકોયુિનકેશન qાંિતના ણેતા અને િવYવ િવbયાત
ટેકનોકેટ સામ િપHોડા. જુઓ ગnજર, હસમુખ
ભારતના પનોતા પુH અ વૈાિનક: રાI રામ=ના.
ગnજર, હસમુખ
ભારતના ાચીન ગિણતશા.Hી klગુત.

જુઓ



181.4

ભાવે, િવનોબા

vનSા સમાિધ િ.થિત.



294.5435(1)

ભાષા પિYચમની શPદો પૂવના.

જુઓ

ભાmકરરાવું, થોતા, અનુ.

જુઓ

જુઓ

ભારતના ાચીન ગિણતશા.Hી klગુત જુ ઓ 925.1 ગિણતશા.Hી - klગુત. જુઓ ગnજર, હસમુખ

ભા.કર, રાજ
આ0માને બાળતી િચતા: vચતા.

ભારતના @ેp વીરો.

ભા.કર, રાજ
આનંદ: આ0માનું ધન.

જુઓ

ભારતના @ેp શૂરવીરો.

પટેલ, નટવર

જુઓ

પટેલ, નટવર

ભારતનું સંિવધાન : constitution of India:
સુધારા અને અદાલિત ચુકાદા સિહત.

અcMન

જુઓ

દેસાઈ, િવપુલ

આર.

ભારતનો ઈિતહાસ / સુરેશ @ોફ &વારા સંપાBદત.
ભારતનો .ટાર ટેનીસ ખેલાડી: િલએ=ડર પેસ.



954

ગnજર,

જુઓ

હસમુખ

ભારતીય જનસંઘના આc.થાપક ડૉ. }યામાસાદ મુખ».
જુઓ જોશી, પરીિeત
ભારતીય દશનોમાં પBરણામવાદ.

જુઓ

પરીખ, વસંત

ભારતીય મૂળની થમ મિહલા અવકાશયાHી ક8પના ચાવલા.
જુઓ ગnજર, હસમુખ
ભારતીય િવાનકથાઓ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત રવી=S
અંધાBરયા &વારા સંકિલત.
808.83
ભારતીય િવાનનો ધૃવતારો સી. વી. રામન.

જુઓ

ગnજર,

હસમુખ

ભારતીય િવcાભવન.

જુઓ

પરીખ, સોનલ

ભારતીય સંતદશન, સાધના અને વાણી ખંડ 1- 2 / નાથાલાલ
ગોિહલ &વારા સંપાBદત.
891.471009
ભારતીય સંતદશન, સાધના અને વાણી ખંડ 1- 2 / નાથાલાલ
ગોિહલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 891.471009 - ગુજરાતી
કિવતા સાિહ0યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન.
181.4
ભારતીય સં.કૃિત આજના સંદભમાં.

જુઓ

ચૌધરી, રઘુવીર

ભારતીય સં.કૃિત આજના સંદભમાં જુ ઓ 891.474ગુજરાતી િનબંધ.

જુઓ

ચૌધરી, રઘુવીર

ભાલણની કાNયકૃિતઓ ખંડ - 1-3 / બળવંત Iની &વારા
સંપાBદત.
891.471
જુઓ

િHવેદી, િચમનલાલ

બeી, બકુલ

સાબિશવરાવુ, અમુલ

ભા.કર, રાજ
અસરકારક સંવાદના 10 સુવણ િસ&ધાંતો.

ગnજર,

હસમુખ

ભાવબોધ.



200

ભાવે, િવનોબા

મrયકાલીન ગુજરાતી

જુઓ

ભાવાનુવાBદત ભગવદગીતા અને ગીતા સાર / અિYવનીકુમાર
ઘુડીરાજ &વારા અનુવાBદત ; Yવેતા અવધૂત જે જૂરકર &વારા
સંપાBદત.
294.5924046
ભાવે, િવનોબા



294.5924046
ભાનુશાલી, જયેશ' જયુ', અનુ.
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158.1



152.46(1)



152.42

ભા.કર, રાજ
ઉ0સાહ: ?તવાનો અને ?વવાનો થનગનાટ.



158.1

ભા.કર, રાજ
qોધ: wદયમાં ભડકતી આગ.



152.47

ભા.કર, રાજ
eમા: માનવતાનું મોતી.

158.1

ભા.કર, રાજ
?વન: જલસાની જ=મટીપ.

158.1

ભા.કર, રાજ
ડર: અિ.ત0વ વગરનો દુજન.

152.46

ભા.કર, રાજ
દુખ : મુકામ પો.ટ અસંતોષ.

152.1824






ભા.કર, રાજ
rયેય: િશખરે પહચાડતી પંખ.

158.1

ભા.કર, રાજ
=યાય અ=યાય: ખરા અને ખોટાની ક}મકશ.

158.1

ભા.કર, રાજ
પરમવીરચq િવજે તાઓની શૌયગાથા.





929.81(1)

ભા.કર, રાજ
બહાદુર બાળકો.



929.81(1)

ભા.કર, રાજ


િબમારીને બાયબાય.

ભા.કર, રાજ
ભાઈ બહેન: કાચા ધાગાનો પાhકો સંબંધ.

613.7



306.8753

ભા.કર, રાજ
મહ0વાકાંeા: અરમાનોને અવસરમાં પલટવાની કેડી.

158.1

ભા.કર, રાજ
મહાનતા: wદયની @ીમંતાઈ.

158.1




ભા9કર-મદારી

132

ભા.કર, રાજ

ભુજમાં યુિઝયમ.


માનવતા: માણસના અંદરના માણસની વાત.

128

ભા.કર, રાજ
મૃ0યુ : ?વનનો hલાઈમેe.



113.8(1)

ભા.કર, રાજ
લoન: એકમેકમાં ભળી જવાની ઘટના.



306.81

ભા.કર, રાજ


152.4

371.8

ભા.કર, રાજ
િવcાથF : જે સતત િવકસે અને શીખે છે ...

371.8

ભા.કર, રાજ
િવYવાસ: સંબંધોનો Yવાસો Yવાસ.

158.1

ભા.કર, રાજ
િશeણ.

371.1






મહેતા, કે. ટી.

ભૂકંપ તથા 0સુનામી જુ ઓ 551.22 - ભૂકંપ.

જુઓ

મહેતા,

કે. ટી.
ભૂરાણી, જગદીશ

મૂH િચBક0સાના કુદરતી ફાયદા અને બીI લેખો.
ભૂલાં પડેલાં મૃગજળ.
ભેલાણ.



158.1

જુઓ

જુઓ

િવભાકર, નવીન

ચૌહાણ, દલપત

ભૈરવ િસિ&ધ મંH તંH રહ.ય / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
અને ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી', &વારા
સંપાBદત.
133.4
ભોગાયતા, જયેશ, સહ સંપા.

ભોજક, Bદનકર, સંપા.
મંગલ પાંડે.
મંડોલ.

ભા.કર, રાજ
@&ધા.

જુઓ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

નવિલકાસંCહ

કેશવલાલ િશવરામ

ગૌડ, અિનતા

વહોિણયા, સુરમલ

મકવાણા, Bકશોર


િબરસા મુંડા.

ભા.કર, રાજ
@&ધાની સરવાણી.

158.1

ભા.કર, રાજ
સંક8પ: ?તની ગેરટી અને િવજયની વોરંટી.

158.1




923.254

મકવાણા, ચંSેશ, અનુ.

જુઓ

તિ.લમા નસBરન

મકવાણા, ચંSેશ, સંપા.

જુઓ

ચાણhયમે=ટ

મકવાણા, રમેશકુમાકર એચ.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર મિહલા સશિhતકરણના િહમાયતી.

ભા.કર, રાજ





સંબંધોની સરવાણી.

303.484(1)

158.1

ભા.કર, રાજ
સ0ય: જે ને કદી આંચ નથી આવતી.



177.3

ભા.કર, રાજ
સમય: જે ની ગાડીનો Bરવસ િગઅર નથી લાગતો.

જુઓ

પરમાર,

મગૂન, અતૂલ



158.1

Extra ordinari /

bયાિત ખરોડ &વારા અનુવાBદત.




મIનો વાતા ખIનો.



મજૂ મદાર, .નેહલ
પુિમાગ સંગીત અને સંગીતાચાય ભગવતીસાદ ેમશંકર
ભtટ્.
927.82

158.1

ભા.કર, રાજ
િ.મત: આનંદનો ઓટોCાફ.

152.42

ભા.કર, રાજ
િહમત: હાથ વગરનાનું હિથયાર અને પગ વગરનાની પંખ.

મઝધાર.



158.1
જુઓ

મખમલી સસલુમ અને બી? બાળવાતાઓ.
રેમ=ડ આર.

158.1

ભા.કર, રાજ
સુખ: મુકામ પો.ટ સંતોષ.

જુઓ

જુઓ

જુઓ

સુધા મૂ_ત

કેલર, હેલન

મઝે દાર ગિણત: બાળકોના બૌિ&ધક િવકાસ માટે.

જુઓ

શાહ,

વી. એમ.

િહરાણી, લતા

મBડયા, અિમતાભ
માઈhલે=જે લો બૂનારોતી.

શPદ કળશ

ભaગરાBડયા, િહર?
કેરડે ¢tયા ¢લ.
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ભaગરાBડયા, િહર?
કેરડે ¢tયાં ¢લ.



891.473

ભીમડા, ભગુભાઈ ડાwાભાઈ


પરોઢનાં પંખી.

891.471



927.3

મBડયા, અિમતાભ
િલયોનારદો દ વી=ચી.



927.5945

મઢીવાળા, હસમુખ, અનુ.

જુઓ

કૃmણાનંદ .વામી

મ0સાયણમાધવ
સવદશનસંCહ.



181.4

મદારી સિચH શPદાવલી / િવરમનાથ મદારી તથા અ=ય આઈ.
એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.
491.4781

ભીલ ભજન વારતા : હિપયાદે હોખલી / ભગવાનદાસ પટેલ

&વારા સંપાBદત, જુ ઓ 782.42162 - લોકગીત.


294.543(1)
ભીલ ભજન વારતા: હિપયાદે હોખલી / ભગવાનદાસ પટેલ

&વારા સંપાBદત.

જુઓ



ભા.કર, રાજ
િવcાથF.

ભા.કર, રાજ, સહ સંપા.

ભૂકંપ તથા 0સુનામી.

અંતાણી, નરેશ

615.535(1)

લાગણી: લોિહનો રણકાર.

ભા.કર, રાજ, સહ લે.

જુઓ

મદારી સિચH શPદાવલી.

જુઓ

મદારી, વીરમનાથ

મદારી, વીરમનાથ



782.42162

મદારી સિચH શPદાવલી.



491.4781

મધુપૂડો-મહેતા



મધુપૂડો.

891.474

મrયકાલીન ગુજરાતી કથાકોશ - 2 / હBરવ8લભ ભાયાણી &વારા
સંપાBદત.
891.473008
મન માz વાસી.
મનખાઅવતાર.

જુઓ

મનજો મંચ: કgછી નાટક સંCહ.

જુઓ

ગોર, કાિ=ત 'કારણ'

મનની વાત ઝaદાBદિલને સલામ.

જુઓ

સુધા મૂ_ત

જુઓ

મન¢લ મહેકે નેહનાં નીર.

શાહ, સુરેશ

મહાભારત સાર.

મમી તુ આવી કેમ ?.

જુઓ

શાહ, ગુણવંત

પટેલ, ધી:બહેન

મમF શPદનો મેળો: ગુજરાતનનું પરંપBરત સંત સાિહ0ય /
િનરંજન રાnયગુz &વારા સંકિલત.
891.471009
મશzવાળા, Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ, અનુ.
ઝીkાન

ખલીલ

મહંમદ યુનુસ.



જુઓ

જુઓ

ખલીલ



મહ0વાકાંeા: અરમાનોને અવસરમાં પલટવાની કેડી.
ભા.કર, રાજ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

ભિtટ

મિહપતરામ Cંથાવલી ખંડ - 2: નવલકથા અને લોકસાિહ0ય
જુઓ

મિહલા ટેિનસનો ચમકતો િસતારો સાિનયા િમઝા.
ગnજર, હસમુખ
મિહલા બોvhસગની દમદાર ખેલાડી: મેરી કોમ.
જુઓ

જુઓ



927.9683

બારોટ, પા:લ

મહેતા, કાિલદાસ

ગણેશશંકર િવcાથF.

લોકમા=ય Bટલક.

યારેલાલ



923.254



923.154



923.254

મહેતા, કે. ટી

વન: કૃિત આપણી સેવામાં / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.


333.7(1)

ચંચBરક, ક=હૈયાલાલ

મહાન ખગોળશા.Hી સુklfયમ ચંSશેખર.



089.9147

મહેતા, કાિલદાસ



જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

ગnજર,

હસમુખ

આપિM સંચાલન: Bડઝા.ટર મેનેજમે=ટ.



363.34

મહેતા, કે. ટી.

મહાન ગિણતશા.Hી @ીિનવાસ રામાનુજન.

જુઓ

ગnજર,

હસમુખ

મહાન ભૌિતકશા.Hી: િ.ટફન હોકગ.

મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ 1 ?વન ચBરH અને વાસકથા.
જુઓ નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

પયાવરણીય ચળવળો અને આધુિનક અિભગમ / વાBડલાલ
ડગલી અને યશવંત દોશી &વારા સંપાBદત.
363.7

158.1

જુઓ

મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ - 2: નવલકથા અને લોકસાિહ0ય.
જુઓ નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

મહેતા, કાિલદાસ

ઝાલન, ?.

મહાજન, િવqાંત
Live લાઈફ કગ સાઈઝ / અ8કેશ પટેલ &વારા અનુવાBદત.

મહા0મા nયોિતબા ¢લે.

િHવેદી, ચંSહાસ

નવાબસાહેબ પેYવા.

સી.

જુઓ

જુઓ

મહેતા, કાિલદાસ

ભાBટયા, સુરેશચંS

મહાકિવ કાિલદાસ સમીeા0મક અrયયન.

મહા0મા ગાંધી પુણાહુતી.

પટેલ, નટવર

ગોધૂિત.

927.82

મહાકિવ ભિtટ િવરિચતમ ભિtટકાNયમ.

જુઓ

મહેતા, કમલ

કોઠારી, બીરેન

જુઓ

શાહ, સૌરભ

મિહપતરામ Cંથાવિલ ખંડ - 1 ?વન ચBરH અને વાસ.
જુઓ નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

મહેકતી મોસમ.

મહંમદ રફી / બીરેન કોઠારી અને ઈશા પાઠક &વારા સંકિલત.

મહા, કા}યપી, અનુ.

મહાભારત

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

294.5924046

મશ:વાળા, Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ, અનુ.
ઝીkાન

જુઓ

જુઓ 891.473 - ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.
જુઓ

મશ:વાળા, Bકશોરલાલ ઘન}યામલાલ
ગીતામંથન.



891.21

મહાવીરનો સાધનાપથ.

નરે=S મોહન

જુઓ



320.5(1)

જુઓ

મહારાણા તાપ.

પારેખ, રમેશ

મનીષીની િવચારયાHા: દશકનાં કેટલાંક Nયાbયાનો / મોહન
દાંડીકર &વારા સંપાBદત.
089.9147(1)
મ=ટો ?વે છે .



891.21

મહાભારત

મહારાજ.

મનપાંચમના મેળામાં ભાગ 1-4.

જુઓ



891.21

િવદુરનીિત.

ગંગોપાrયાય, સુનીલ

મનીષા મનીષ, સંપા.

મહાભારત

િવદુર નીિત.



જુઓ

મહાભારત

મહાભારત

920.054

જુઓ

જુઓ

ભા.કર, રાજ

મહાભારત સાર.

મન?, ભાલ
અંતરની ઓળખ / ભાલ મન? અને ઉષા મન? &વારા કૃત.

મનનું માણસ.

મહાભારત.

જુઓ

મહાભારત

મન?, ભાલ

જુઓ

મહાનતા: wદયની @ીમંતાઈ.

મહાભારત / મહેશ દવે &વારા સંકિલત.

પટેલ, પ=નાલાલ

જુઓ

મન?, ઉષા, સહ લે.

હBરતા ીતમ

133

ઈ=ટરનેટ ટેકનોલો?.



004.678

મહેતા, કે. ટી.
જુઓ

ગnજર, હસમુખ

ઓિટકલ ફાઈબર અને કોયુિનકેશન.



621.3827

મહેતા-મહે?વરી
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મહેતા, કે. ટી.

મહેતા, બબલભાઈ

qાંિતકારી લેસર ટેકનોલો?.



621.366

મહેતા, કે. ટી.

સમૂહ ?વનનો આચાર(આચારની કેળવણી).
મહેતા, મકરંદ, સંપા.



ખનીજ કોલસો અને ખનીજ તેલ.

662.62



171.1

ઠાકોર, ભગતvસહ

જુઓ

મહેતા, મોહનલાલ

સોપાનની વાતા / બળવંત Iની &વારા સંપાBદત.

મહેતા, કે. ટી.



ખનીજ કોલસો અને ખનીજ તેલ જુઓ 662.62 કોલસો.



891.473

665.4
મહેતા, કે. ટી.

જળ િવાન.



મહેતા, યશવંત

ગાંધી? અંિતમ અrયાય.



954

553.7

મહેતા, યશવંત

મહેતા, કે. ટી.

nવાલામુખી.



551.21

પંBડત સ.સારામનાં પરાqમો.



891.473

મહેતા, યશવંત
મહેતા, કે. ટી.

નેનો ટેકનોલો?.



620.5

મહેતા, કે. ટી.

લાિ.ટક ટેકનોલો?.



668.4

મહેતા, કે. ટી.

klાંડદશન એક ઝલક.



523.1

પરસુખ ભંજન પપુડો.
મહેતા, રિ}મ, સહ સંપા.
સં.મરણ િવશેષાંક
મહેતા, રિ}મકા=ત, સંક.



891.471

ડૉ. ગોvવદ કેશવ ભtટ

જુઓ

જુઓ

ચહુ Bદશ

મહેતા, રાકેશ

Bડેશન : ડરની આગળ ?ત છે .

મહેતા, કે. ટી.

ભૂકંપ તથા 0સુનામી.



551.22

મહેતા, કે. ટી.

મહેતા, રાજે ન, સહ લે.

જુઓ

મહેતા, િવજય એચ., અનુ.

ભૂકંપ તથા 0સુનામી જુ ઓ 551.22 - ભૂકંપ.



551.4637

મહેતા, કે. ટી.

મોબાઈલ ફોનની ટેકનોલો?.



621.3845(1)

મહેતા, કે. ટી.

રોબોtસની દુનીયા.





616.8527

શાહ, સોનલ

જુઓ

નંદા, ગુલશન

મહેતા, સરયુ

આ0માની િસિ&ધ.



181.044

મહેતા, સરયુ રજની

@ી કેળવી ભુનો સાથ.



294.4

629.892

મહેતા, કે. ટી.



વાવાઝોડાં અને પૂર.

મહેતા, સરયૂ રજની

@ી કેવળી ભુનો સાથ.



294.4

551.552

મહેતા, સલોની, સહ લે.

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.
મહેતા, સુધા, અનુ.

વાવાઝોડાં અને પૂર જુઓ 551.552 - વાવાઝોડાં.



551.489
મહેતા, કે. ટી.



હવામાન.

551.6

મહેતા, ચંSકા=કાત
સમC નાtયકૃિતઓ ખંડ - 1 : એકાંકીઓ / ભોળાભાઈ પટેલ
કુમારપાળ દેસાઈ અને અzણ @ોફ &વારા સંપાBદત.


જુઓ

દલાલ, દશના

સુધા મૂ_ત

મહેતા, .વાિત અજય
કથક નૃ0ય ભાગ - 1.

793.31954

મહેતા, .વાિત અજય
કથક નૃ0ય ભાગ - 2.

793.31954




મહેતા, હBરતા
બહુ zપી.



891.471

891.472

મહેતા, હિસત, સંપા.

જુઓ

િHપાઠી, બકુલ

મહેતા, જયા

NયBકત િવશેષ.



920.71(1)

મહેતા, િહરાલાલ એન., , સહ સંક.

જુઓ

તમાકુ Nયસનમુિhત

પોથી
મહેતા, જયા

Nયિhત િવશેષ -3 / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.

મહેતા, હેમા



920.02(1)

મહેYવરી, કમલેશ, સહ લે.

મહેતા, ?તુભાઈ
કારBકદFના િવક8પો.

331.702

મહેતા, nયોતી=S
Bકડની ડાયાિલસીસ.

617.461059

મહેતા, Bદપક, સહ અનુ.
મહેતા, ધીરે=S, સંપા.
મહેતા, નીના, સહ લે.




જુઓ
જુઓ
જુઓ

સરદાર પટેલ

પાંધી, વનુ
ગાંધી, રમણલાલ



ગીતાનો ટહુ કો.

મહેYવરી, માવ?
અIણી Bદશા.

891.471
જુઓ

િબયાણી, કાશ


891.473

મહેYવરી, માવ?
રત.

મહેYવરી, માવ?
હ.તરેખા.



891.47K3



891.473

મા-માકbટ
મા ભગવતી ચામુંડા મંH િસિ&ધ યોગ / માંગીલાલ ખીમા?
મારવાડી &વારા સંપાBદત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની
'બાબા યોગી' &વારા સંકિલત.
133.4
માં Pલાં.

વન, જુ લે

જુઓ

માંકડ, અ.મા, સંપા.

જુઓ

kોકર, ગુલાબદાસ

માંકડ, મોહમદ
અંકુર: ચૂંટેલી વાતાઓ.



માંડિલયા, ધૂની



891.471

માંડિલયા, ધૂની

સહજને Bકનારે: સહજ વહે તે આતમ ગંગા.



891.474

માંડે, અzણ
િવાન ગમત / સુજલ િચખલકર &વારા અનુવાBદત.
માંડે, અzણ
િવાનના સરળ યોગો / સુજલ િચખલકર &વારા
અનુવાBદત.
માઈhલે=જે લો બૂનારોતી.
માઈનસને કરો લસ.
માટીિચBક0સા.

જુઓ

જુઓ



500



500

વેમૂરી, બલરામ

માણસ વાલો કgછીમાડું: કી_ત ખHી / માણેકલાલ પટેલ &વારા
સંપાBદત.
920.5
માણસાઈના Bદવાને જવિલત કરનાર લોક સેવક રિવશંકર
મહરાજ / બીરેન કોઠારી અને હBરતા િHવેદી &વારા સંપાBદત.


923.654
માણસાઈની થાપણ.

જુઓ

સુધા મૂ_ત

માણસાઈની થાપણ મારી તમારી wદય.પશF વાતો.
સુધા મૂ_ત

માભોમ પાછાં ફરીએ.

જુઓ

જુઓ

માય Bડયર nયુ
માય Bડયર nયુની વાતા િવશે.
માય Bડયર સન...



891.471

માતૃભૂિમનું મિહમાગાન / ભSાયુ વછરાIની &વારા સંપાBદત.

પટેલ, રેકા

જુઓ

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?
કબીર ઉપાસના િસિ&ધ.



મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંક.
ચમ0કાBરક, ખનીજ સંિહતા
મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંક.
ક8પ તંH

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંક.
ઈ=SIળ
મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંપા.
તંH રહ.ય
મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંપા.
ચામુંડા મંH િસિ&ધ યોગ
મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંપા.
િસ&ધયોગ

પૂરી, કાલી



891.473

માધડ, રાઘવ?


398.21095475



398.21095475

માનતુંગાચાય
ભhતામર .તોH તથા ક8યાણ મંBદર .તોH / માનતુંગાચાય
અને િસ&ધસેન Bદવાકર સૂBર &વારા કૃત.
294.443
માનવ અિધકારો.

જુઓ

કારીયા, તૃિત

માનવ િવકાસમાં સદગુzની ભૂિમકા.
પાથસારથી

જુઓ

માનવતા: માણસના અંદરના માણસની વાત.
રાજ

તંH તાંિHક અને

જુઓ

દુલભ વન.પિત

જુઓ

@ી મહાકાળી

જુઓ

િસ&ધ નાગાજુ  ન

જુઓ

ભૈરવ િસિ&ધ મંH

જુઓ

મા ભગવતી

જુઓ

@ી મેલડી સાધના

જુઓ

@ી હનુમાન મંH
રાજ.થાની,

જુઓ

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સહ સંક.

જુઓ

શનીદેવ

ઉપાસના

ડેવીડ એ.થર

જુઓ

મારા બાળપણના Bદવસો.

માધડ, રાઘવ?

માધડ, રાધવ?
લોકવાતાની ઈહાણ.

જુઓ

ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી'

મારા ડેડીનું Zoo.

લોકવાણી.



133.4

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?
નકલંગી અવતાર ધમના પીર રામદેવ: અલખ ઉપાસના
સાધના / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી અને વીરાનંદ
મહરાજ &વારા કૃત.
133.2

491.47

અમરફળ.

માય Bડયર nયુ

જુઓ

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સહ લે.

હBરનાં લોચિનયાં / હરીશ પંBડત &વારા સંપાBદત.

જુઓ



891.473

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંપા.
સમુgચય

માણેક, કરસનદાસ

માH વાતો કરવાથી વજન નિહ ઉતરે.

પાBટલ, સંCામ

મારવાડી, માંગીલાલ ખીમા?, સંક.
સાધના િસિ&ધ

મBડયા, અિમતાભ

નાગસuકર, સુરેશ કે.

જુઓ

પટેલ, પ=નાલાલ

જુઓ

માય Bડયર nયુની વાતા િવશે.
891.473

ઝૂ રે ઝ:ખો.

માનવીની ભવાઈ.
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મારી ?વનકથા.

જુઓ

તિ.લમા નસBરન

નહેz, જવાહરલાલ

જુઓ

મારી વાચનકથા વાગીYવરીનાં કણ¢લો.
મનુભાઈ ' દશક'
માz િહ=દનું દશન.

જુઓ

જુઓ

નહેz, જવાહરલાલ

મા:, રમણીકલાલ સી.
ચારણી ભાષાનું vપગળશા.H.
મારે તો ચાંદો જોઈએ.

જુઓ

મારો એBડનબરાનો વાસ.

પંચોલી,



891.471009

સુધા મૂ_ત

જુઓ

ચાવડા, વીણvસહ

મારો પBરવાર / રામનારાયણ નાગરદાસ પાઠક &વારા અનુવાBદત.


920.72(1)

રાજગોપાલાચારી,
મારો વાઙમય ઉપભોગ.
જુઓ

ભા.કર,

જુઓ

પં5યા, નટવરલાલ કુબેરભાઈ

'ઉશનશ'

માકuટ ફંડા kા=ડ િબઝનેશ ોડhટ.

જુઓ

બeી, બકુલ

માટbલ-મેનેજમેટ

136

માટuલ, યાન
લાઈફ ઓફ પૈ / ?તે=S બી. શાહ &વારા અનુવાBદત.
માલતી માધવ.

જુઓ

મૂ8ય ઘડતરની કથાઓ જુ ઓ 398.99147 ગુજરાતી કહેવત.


823

જુઓ

ગnજર, હસમુખ

મા.ટર .Uોક / હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.
મા.તર, ધમu=S, સંપા.

જુઓ

ઠાકર, સુરેશ

મૂ8ય ઘડતરની કહેવત કથાઓ.

ભવભૂિત

મા.ટર Pલા.ટર સિચન ટડુલકર.

જુઓ

મૃ0યુ : ?વનનો hલાઈમેe.


650.1

પારસી ગુજરાતી કિવતા

િમHતાની હૂ ંફ / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને આરતી
જૈ ન &વારા સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા ગુજરાતીમાં
અનુવાBદત.
813.008
િમI અબુ તલેબ ખાન
િમI અબુ તલેબ ખાનનો પિYચમી દેશનો વાસ(ઈસ.
1799-1803) / ચાલસ્ .ટેવટ &વારા ફારસીમાંથી
અંCે?માં અનુવાBદત તથા યુનુસ એમ. િચતલવાલા &વારા
અંCે?માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.
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િમI અબુ તલેબ ખાનનો પિYચમી દેશનો વાસ(ઈસ.
1799-1803).
જુઓ િમI અબુ તલેબ ખાન
િમ.Hી, કૃmણાબેન
0યાઘાત.

જુઓ
જુઓ

મૃ0યુનું માહા0ય.

જુઓ

મેઘદૂતમ.

જુઓ

કાિલદાસ

મેઘમહેર.

જુઓ

અંતાણી, રાજે શ

મેઘાણી, અશોક, સંપા.

ઠાકર, સુરેશ

ભા.કર, રાજ

ભગવદગીતા

જુઓ

મેઘાણી, અશોક, સહ સંપા.

પBરમણ ખંડ

જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

કાિલદાસ
મેઘાણી, જયંત, સંક.

જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

મેઘાણી, જયંત, સંક.

જુઓ

લોકગીત સંચય: ચૂંદડી, હાલરડાં,

ઋતુગીતો સોરઠી ગીતકથાઓ સોરBઠયા દુહા
મેઘાણી, જયંત, સંપા.

જુઓ

મેઘાણી, જયંત, સહ સંપા.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

જુઓ

પBરમણ ખંડ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ



891.473

મીઠાંસ : કgછી હાઈકુ, સંCહ.

જુઓ

ઠhકર, અzણ 'માધવી'

મીના@ુ, હરીશ

પBરમણ નવસં.કરણ ખંડ - 1 / જયંત મેઘાણી અને અશોક
મેઘાણી &વારા સંપાBદત.
891.4709
મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ



પંખીપદારથ.

891.471

મીલાપની વાચનયાHા 1950-1953 / મહે=S મેઘાણી &વારા
સંપાBદત.
891.478
મુંશી ેમચંદ?નો પુનરાવતાર / સિgચદાનંદ .વામી &વારા

લોકકથા સંચય / જયંત મેઘાણી &વારા સંકિલત.


398.21095475
મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

લોકસાિહ0ય અને ચારણી સાિહ0ય : Nયાbયાનો અને લેખો.


398.2049147



સંકિલત.

891.433

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

મુંશી, કનૈયાલાલ માણેકલાલ

આBદવચન ભાગ 1-2.



891.4709

લોકસાિહ0ય અને ચારણી સાિહ0ય: Nયાbયાનો અને લેખો
જુ ઓ 398.2049147 - લોકસાિહ0ય.
891.4709

મુંશી, નમન આર.

મોદી ઈફેhટ.



324.954

મુbય મહેમાન@ીનાં Nયાbયાનો(1963-2012).
મુbય િશeક અિભયોoયતા પBરeા.
મુજકો યારો માફ કરના...

જુઓ

મુyઠી ઊચેરા 100 માનવ ર0નો.

જુઓ



ચાવડા, અશોક

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

વછરાIની, ભSાયુ
જુઓ



મૂંઝવતુ બાળક.
મૂંઝવતું કુટુંબ.

જુઓ
જુઓ
જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ, સંપા.

જુઓ

રBઢયાળી રાત

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ, સંપા.

જુઓ

લોકગીત સંચય:

દુહા

મેઘાણી, મહે=S, સંપા.

દલાલ, દશના

જુઓ

ખલીલ ઝીkાન

મેઘાણી, મહે=S, સંપા. જુઓ ગાંધી?ની ?વનયાHા :
એમના જ શPદોમાં: આ0મકથા અને દિeણ આBકાના
સ0યાCહના ઈિતહાસમાંથી

નેલ, એ. એસ.
નેલ, એ. એચ.
નેલ, એ. એચ.

મૂડીવાદોનું :પાંતર કરીને આવો નવી દુિનયા બનાવીએ / રજની
દવે &વારા સંપાBદત.
330.122(1)
મૂH િચBક0સાના કુદરતી ફાયદા અને બીI લેખો.

891.473

ચૂંદડી, હાલરડાં, ઋતુગીતો સોરઠી ગીતકથાઓ સોરBઠયા

398.2209561

મૂંઝવતુ કુટુંબ.



સંકિલત.

મુ8લા નસzીનની વાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.
જુઓ



398.21095475

સૌરાની રસધારા સંકિલક આવૃિM / જયંત મેઘાણી &વારા

મુSા અને કુલીન અથવા અઢારમી સદીનું િહ=દુ.તાન.
તાલેરખાન Iહાંગીરશાહ અરદેશીર

મુસાફરીનો ભોમયો.

સોરઠી બહારવBટયા / જયંત મેઘાણી &વારા સંપાBદત.

080

શાહ, રોિહત
જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

જુઓ

ભૂરાણી, જગદીશ

મૂલાચાયવાણી ત0વાથ દીપિનબંધ / }યામ મોહન ગો.વામી
&વારા રજૂ આત.
181.4844

મેઘાણી, મહે=S, સંપા.
મેજર rયાનચંદ.

જુઓ

જુઓ

મીલાપની વાચનયાHા

ગnજર, હસમુખ

મેઢ, .વાિત, અનુ.

જુઓ

=કલ, િવhટર, ઈ.

મેઢ, .વાિત, અનું.

જુઓ

કોએલો, પૉલો

મેથ એ મેિજક / સુિનલ એિ=જિનયર &વારા સંકિલત.
મેનેજમે=ટ, મનુmય0વ, સજ કતા.

જુઓ



510

ખાંડવાળા, દીપ

મેસ-રણના
મે=સ સચ ફોર િમvનગ.

=કલ, િવhટર, ઈ.

જુઓ

યશવંત પં5યાનાં બે નાટકો: અ. સૌ.કુમારી અને પડદા પાછળ.
જુઓ પં5યા, યશવંત

મેપાણી, કાિ=ત
ખોવાયેલા ચહેરા / કાિ=ત મેપાણી &વારા સંકિલત.

યિ-સમિ: ?વનરેખા કવનરેખા.


928.9147(1)

મેપાણી, કાિ=ત, સંક.
મેzથીય મોટાં !.
મેલુહા.

મેપાણી, કાિ=ત

જુઓ

જુઓ



491.47
જુઓ

હજરત ખાBદમ હસન ગુદરી શાહ

મોકાશી, ડી. બી.

અમૃતાનુભવ ; સમC સંસાર અને ?વનના ઐhયની વાત /
ઉષા શેઠ &વારા અનુવાBદત.
891.463
મોદી ઈફેhટ.

દેસાઈ, .વાિત

જુઓ

જુઓ

મોદી, અમૃત, અનુ.

ખુદાઈ િખદમતગાર: ખાન અPદુલ



920.5

યાિક, રમણલાલ કનૈયાલાલ, સંપા.

બૂચ, ગજે =Sરાય

જુઓ

યાિક, હસુ
ધમ અને િવિધસંલoન ગુજરાતની અને રાજ.થાનની કથાઓ
એક તુલના0મક અયાસ.
398.210954
યાિક, હસુ
લોકસાિહ0ય નૂતન Bદશાઓ.



398.2095475

ગુજરાતી આBદવાસી લોકસાિહ0ય

જુઓ

સેવાભાવી િશeક @ી ગુણવંત તાસકર.

મોદી, ઉષા

ઉષાનાં Bકરણો.



891.471

મોદી, Bદનેશ
Nયાિત.



યુગSા.

303.372

vહદ .વરાજથી Cામ.વરાજ

જુઓ

દે, શોભા

મોદી, સોનલ, અનુ.

જુઓ

સુધા મૂ_ત

મોના પાHાવાળાની વાતાઓમાં પBરવેશ.

જુઓ

પાHાવાળા,

જુઓ

ચાવડા, અશોક

યુરોપમાં વાસ ચાર પૈડાં પર.

જુઓ

શાહ, રાયચંS કોરશી

યોગ અિ.ત0વની આનંદયાHા.

જુઓ

શમા, અશોક

યોગ-દીપ છાયા.
જુઓ

જુઓ

ખેર, બી. ડી.

યુ?સી નેટ જનરલ પેપર.

ગાંધી?થી િવનોબા?
મોદી, સોનલ, અનુ.

યાદોની મહેBફલ / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને આરતી
જૈ ન &વારા સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા ગુજરાતીમાં
અનુવાBદત.
813.008
યાની નામાની ગૌણાની...( િવmસહ.Hનામ.તોHમ).
દવે, રeાબહેન હલાદરાવ

મોદી, મુકેશ

મોડન મા=યતાઓ.



923.754



891.471

જુઓ



891.209

યાદવ, હરીશ

ગફારખાનની ?વનકથા

મોદી, રમણ, સંપા.



891.472009

श्रोता देवो भव:.

યાિક, હસુ, સંપા.

મુંશી, નમન આર.
જુઓ

યાિક, અિ.મતા
.વાતં°યોMર ગુજરાતી નાટકો.

ગુલાબરાય

બાબા

મોતનાં વાવેતર.

પલાણ, નરોMમ

યાિક, ભરત

મેવાડા, લાલ?
સબધ ? સુરમ.
મોઈન - એ જહાં.

જુઓ

યાિક, નટવરલાલ
સં.કૃતવાઙમય િવમશ.

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય

િHપાઠી, અિમષ

જુઓ
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દવે, રeાબહેન jલાદરાવ

જુઓ

યોગનુ યથાથ .વ:પ.

જુઓ

ભાણદેવ

મોના
યોગાસન.

મોબાઈલ ફોનની ટેકનોલો?.
મોડન મા=યતાઓ.

જુઓ

મોહનમાંથી મહા0મા.

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

યૂgયલ ફંડનું એ ટુ ઝે ડ.
યથાથ.

જુઓ

યોગીિવયોગી.



િચતિળયા, જયેશ

યૌવનની અનંતયાHા.

જુઓ

રંગ િચBક0સા િવાન.

યથાથગીતા @ીમદ્ ભગવદગીતા / અડંગડાનંદ .વામી &વારા

રંગના ઓવારે.



સંકિલત તથા સમાલોચન.

294.5924046
જુઓ

શનીદેવ ઉપાસના

નંદા, ગુલશન

નવિલકા/નવલકથા.

શુhલ, BદNયાeી

યદુરાજન, એસ. એસ., સહ સંપા.

જુઓ

જુઓ

પટેલ, હસમુખ

યૌવનની અનંતયાHા જુ ઓ 891.473- ગુજરાતી

દવે, જયાનંદ એલ.

જુઓ

891.473

યોગીરાજ વીરાનંદ? મહરાજ, સંક.

પાઠક, રામનારાયણ નાગરદાસ

305.697
જુઓ



આંખ કરતાં આંસુ મોટાં.

મોહમદ હસન જોહર
નવમ ભાત.
મૌન તણો મ.તાનો.

ભાણદેવ

યોગી, દેવ

મોદી, મુકેશ

જુઓ

જુઓ

પટેલ, ભગવાનદાસ

યશ ગાથા : લોકપર.ત લેખક તેમજ પીBડતોના પHકાર યશવંત
મહેતાની ?વનજલક. જુઓ પરમાર, ઈYવર
યશ ગાથા યશવંત મહેતાના ?વન સાિહ0ય ઝલક / ઈYવર
પરમાર તથા અ=ય &વારા સંપાBદત.
928.9147

જુઓ

જુઓ

રખડવાનો આનંદ.

જુઓ

પટેલ, હસમુખ

પનારા, બળદેવસાદ

દવે, રeાબેન jલાદરાવ

જુઓ

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ

રBઢયાળી રાત / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત.


891.471

રBઢયાળી રાત / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત
જુ ઓ 891.471 - ગુજરાતી કિવતા સાિહ0ય.
398.2
રણના રંગ બેરંગ.

જુઓ

ખHી, કી_ત

રત-રાઠોડ

138

રત.

જુઓ

મહેYવરી, માવ?

ર0નમિણરાવ, ભીમરાવ
ગુજરાતનું પાટનગર / ભારતી શેલત અને રમેશ જમીનદાર

&વારા સંપાBદત.



954.75

રબારી, સાગર



ગુજરાત સરકારના કાયદા અને ગામડાં.

340.0954

રબારી, સાગર
ગુજરાતીમાં ખેતી અને ખેડૂત : ટકી રહેવાની મથામણ.



630.95475
રમૂજનો રસથાળ.

જુઓ

િHવેદી, જગદીશ

રવી=S એક મેઘધનુષી Nયિhત0વ.
રવી=S પૂવચરીત.

જુઓ

જુઓ

પારેખ, નગીનદાસ

રવી=S િવવેચન / િનરંજન ભગત, શૈલેશ પારેખ અને ®8લ
રાવળ &વારા સંપાBદત.
891.44
રવી=S સૌરભ િલિપકા.

જુઓ

રસેલ મનસુખ, િચHકાર.

જુઓ



891.441

ઠાકુર, રવી=Sનાથ

રાંદારી, કાિલ=દી, સહ લે. અને અનુ.

જુઓ

રાઈ જે ટલી સાવધાની પહાડ જે ટલો લાભ.



923.254



598



891.473

રાજકપૂર / બીરેન કોઠારી અને ભરતકુમાર ઝાલા &વારા સંપાBદત.

જુઓ

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સહ સંપા.
ભૈરવ િસિ&ધ મંH તંH રહ.ય
જુઓ

@ી

જુઓ

જુઓ

ઓઝા, સં?વ

પોટર, એલીમોર હોગમેન

જુઓ

શાહ, રાજે =S

જુઓ

રાnયગુz, િનરંજન
ગુજરાતનો સમૃ&ધ વાંઙમય વારસો: ગુજરાતના લોકસાિહ0ય
અને ચારણી બારોટી સાિહ0ય.
398.2
રાnયગુz, િનરંજન
.વાિતનાં સરવડાં.



891.4709



રાnયગુz-દવે, વંBદતા
આ.થા / વંBદતા રાnયગુz-દવે અને ભરતભાઈ રાnયગુz
&વારા કૃત.
891.473



રાઠવા સમાજના ગીતો.

294.4



294.4



294.4



294.4

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
wદયવાણી 2011.

294.4

રાnયગુz-દવે, વંBદતા

રાઠોડ, મનહરભાઈ

રાઠવા સમાજનાં લoનગીતો ભાગ 1-3 / નીતા રાઠવા, નારણ
રાઠવા અને વીકેશ રાઠવા &વારા સંકલન.
781.587
રાઠવા સમાજનાં લoનગીતો

જુઓ

ભાગ
રાઠવા, નીતા, સંક.

294.4

જુઓ

જુઓ

રાઠવા, નારણ, સહ સંક.

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
wદયવાણી 2010.

જુઓ

રાઠવા, વીકેશ, સહ સંક.

રાઠવા સમાજનાં લoનગીતો ભાગ

જુઓ

રાઠવા સમાજનાં લoનગીતો

ભાગ



રાઠોડ, ચંSેશ, સહ લે.

જુઓ

રાઠોડ, નીિતન, સહ સંપા.




891.471

ચાવડા, અશોક

જુઓ

પટેલ, પ=નાલાલ

રાઠોડ, મનહરભાઈ
રાઠવા સમાજના ગીતો.

રાજગોર, કોકીલાબેન
કોયલનો ટહુ કારો.

જુઓ

રાnયગુz, ભરતભાઈ, સહ લે.

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
વૈિYવક સંદેશા ભાગ - 2.

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
સહજ માગમાં પBરમણ.

@ી



294.4

294.4

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
સહજ માગના િસ&ધાંત.

જુઓ

રાnયગુz, િનરંજન, સંક. જુઓ મમF શPદનો મેળો:
ગુજરાતનનું પરંપBરત સંત સાિહ0ય

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
માનવ િવકાસમાં સદગુzની ભૂિમકા.

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
સહજ માગ સાધનાનાં મૂળત0વો.

@ી



927.9143028

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી
ગુz અને લય.

જુઓ

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સંપા.
િસ&ધ નાગાજુ  ન ઈ=SIળ

રાજે =S શાહનાં સોનેટ.

રાઓલ, લાલvસહ
રાgછ, ભાકર
ેમ સંઘષ.

મા

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સંપા.
મહાકાળી સાધના િસિ&ધ

રા?પાની રમત.

વેમૂરી,

બલરામ

પંખીઓની ભાઈબંધી.

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સંક.
હનુમાન મંH સમુgચય

રાI મહે=S તાપ.

કામથ, એમ. વી.
જુઓ

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સંક.
મેલડી સાધના િસ&ધયોગ

જુઓ

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સહ સંક.
દુલભ વન.પિત ક8પ તંH

બક, Bરચડ

ર.તોગી, સુભાષ
ભગતvસહ / સાદ klભtટ &વારા અનુવાBદત.

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સંક.
ભગવતી ચામુંડા મંH િસિ&ધ યોગ

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી', સંપા. જુઓ
અસલ ાચીન બૃહદ ઈ=SIળ: કૌતુક ર0ન ભંડાર

પટેલ, Bરિ&ધ

રવી=S સંચિયતા / ભોળાભાઈ પટેલ &વારા સંપાBદત.

રાજ.થાની, ધુમીન નારાયણ 'બાબા યોગી'
ગોરખ સંિહતા: ગોરખ ઉપાસના િસિ&ધ / ધુમીન નારાયણ
રાજ.થાની 'બાબા યોગી' અને માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા કૃત.
133.4

રાઠોડ, મોઈન, સહ લે.

જુઓ



782.42162095475

સંBદપકુમાર

રાઠોર-રીટેલ

રાઠોર વારતા / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત જુ ઓ 398.2095475 - ગુજરાતી લોકસાિહ0ય.
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રાય, રાય, અનુ.



891.471009

રાઠોર વારતા / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત.


પંBડત, દીપ

જુઓ

રાવ, ગોvવદભાઈ
સકલ પુzષ.



181.4

રાવણ સંિહતા / હસમુખલાલ એમ. ઝવેરી &વારા સંકિલત.


398.2095475

રાધાકૃmણ િવના બીજુ ં બોલ મા...: મrયકાલીન ગુજરાતી
કિવિયHીઓનાં કાNયો / ઉષા ઉપાrયાય &વારા સંકિલત.


133.4

રાવળ, ઉપે=S
.વામી િવવેકાનંદ.



922.945

891.471008

રામકૃmણ પરમહંસ.

પંBડત, દીપ

જુઓ

294.4

રામચંS
સ0યનો ઉદય.

294.4




રામચંSની સંપૂણ કૃિતઓ.

જુઓ

રામચંS

રામચBરHમનસનો સંદેશ.

જુઓ

સાદ, એસ. એમ.

રામvસહ કૂકા.

જુઓ

જુઓ

આ?િવકાનું સજ ન અને સંવધન

િ&વતીય સહ.HાPદીનું િવાન.
રાવળ, જે . જે ., અનુ.

જુઓ



500

તીલક, બાળ ગંગાધર

રાવળ, ધનંજય

આકાશ દશન: રાશીઓ અને નeHોની માિહતીનો ભંડાર.


133.52
રાવળ, ધનંજય, અનુ.

રાવળ, હસમુખ

રાવળ, ધનંજય, સંક.

પરીખ, અરvવદ

જુઓ

સૂય અને સૂયCહણ

જુઓ

પૂંછતાં પંBડત થવાય : સામા=ય

જુઓ

વાઘેલા, ઉમેશ

ાન


891.21

રામ.વ:પ યોગાચાય '.વામી'
નારી દુmકમFઓ ને વેદો &વારા દંડ.

અCવાલ, સુરેશ

જુઓ

રાવળ, ધનંજય, સંપા.

રામ.વ:પ યોગાચાય ' .વામી'
નારી દુmકમFઓ ને વેદો &વારા દંડ જુ ઓ 305.31 - પુzષો.



305.31

રામ.વ:પ યોગાચાય '.વામી'
વેદોનું BદNય ાન.

294.59212/5

રામ.વ:પ યોગાચાય .વામી
વેદોનું BદNય ાન.

294.59212/5

રાવળ, ધનંજય, સંપા.

રાવળ, ®8લ, સહ સંપા.

જુઓ

રવી=S િવવેચન

રાવળ, હર?ભાઈ સોમાભાઈ 'યોગી'
.વ:પ પારખ.



રાવળ, હસમુખ



રાવળ, હસમુખ

રામાનુIચાય
@ી ભાmયમ્ ભાગ 1 અને 3 / આનંદશંકર બાપુભાઈ ુવ
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.

અસફાક ઉ8લાખાન.



923.254

રામસાદ િબિ.મલ.



923.254

.વામી @&ધાનંદ.




923.254

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી શક સંવત 1932(ઈ.સ.


2010-2011).

રામાનુIચાય
@ીભાmયમ્ ભાગ 2 અને 4 / આનંદશંકર બાપુભાઈ ુવ
&વારા અનુવાBદત ; ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.

529.3245

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી શક. સંવત 1933(ઈ.સ.


2011-2012).



181.483

529.3245

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી) શક સંવત 1934 (ઈસ.


2012-2013).

રામાયણ

વા8મીકી રામાયણ સાર.
જુઓ



891.21

હમન યાકૂબ

રામાયણ પાH પBરચય.

જુઓ



294.543(1)

રાવળ, હસમુખ

181.483

રામાયણ.

જુઓ

રાવળ, જે . જે .

રામચંS
રામચંSની સંપૂણ કૃિતઓ.

રામસાદ િબિ.મલ.

રાવળ, જયેશ, સંપા.

529.3245

રાિય પંચાંગ (ગુજરાતી) શક સંવત 1934 (ઈસ.


2013-2014).

529.3245

રાિય પંચાગ(ગુજરાતી) શક સંવત 1936 કોતગ સંવત

દવે, ઘન}યામભાઈ



(2014-2015).

રામાયણ

અદભૂત રામાયણ / જશવંતી એચ. દવે &વારા અનુવાBદત ;
ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.
891.21

529.3245

રાિય મહાપુzષ ભારતર0ન ડો. બી. આર. આંબેડકર.

જુઓ

પરમાર, પી. એ.

રાીયનેતા મોરાર?ભાઈ દેસાઈ સાથેના થોડાક સં.મરણો.

રામાવત િશિશર



ફલક.

089.9147

રામેYવરાનંદ સર.વતી .વામી
સાધક સદગુz સંવાદ / નિલન ઉપાrયાય &વારા સંપાBદત.


જુઓ

ગુતા, શાંત

રાય, યશ, અનુ.

જુઓ

સકસેના, એ. કે.

દેસાઈ, ભરત

રાહી, એસ. એસ., સંક.

294.544
રાય, યશ, અનુ.

જુઓ

જુઓ

અમે કરીશું ેમ

Bર8કે, રાઈનેર માBરયા
વેદનાનાં િશખરો / દીપ ખાંડવાળા &વારા અનુવાBદત.
રીઆિલટી શો.

રીટેલ મહાયુ&ધ.

જુઓ
જુઓ

Iની, નવનીત
પંજવાણી, બરકત



831

cdયક-વNોકિeQિવત
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zયક ઔપયમૂલક અલંકારો.
:ડી જણસો ?વતરની.

જુઓ

જુઓ

ઠાકોર, અ?ત

લાપસીયા, ાનેશ જયચંદ

શેઠ, ચંSકા=ત

જુઓ

નંદા, ગુલશન

રેખા ઉદયન, અનુ.

જુઓ

દે, શોભા

રેખા ઉદયન, અનુ.

જુઓ

શાહ, નેહા ગોBડયાવાલા



839.73

રેવો8યુશન 2020, ેમ, ાચાર, મહ0વકાંeા.

લાલ ટોપી.

જુઓ

અંતાણી, પુmપા

જુઓ

લાલBકતાબ / ાણ?વનદાસ નાથુભાઈ કારપે=ટર અને
હસમુખલાલ એમ. ઝવેરી &વારા સંપાBદત.

ભગત,

ચેતન
જુઓ

891.471

લાસન, .ટીગ
ધ ગલ વીથ ¡ેગન ટેટૂ / હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.

:પ?વીની Nયાથા.

રોજનીશી.



સંવેદના.



133.4

લાલBકતાબ ટોટકા / હસમુખલાલ એમ. ઝવેરી &વારા સંપાBદત.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

રોજે રોજની કિવતા / નટુભાઈ ?. શાહ &વારા સંપાBદત.



133.4



891.471008
રોબોટ સુંદરી.

જુઓ

રોબોtસની દુનીયા.

લાિસત બોર®કણ.

મહેતા, કે. ટી.

રોમ સીતાની વારતા / ભગવાનદાસ પટેલ &વારા સંપાBદત.


398.2095475

રોહBડયા, રતુદાન
ગુજરાતના ચારણ સાિહ0યનો ઈિતહાસ.
રોિહતોપદેશ.

જુઓ



398.2049147

નમદા િવ.તાર ; યાHાધામ કે વાસધામ.

લતા મંગેશકર.
લય િવલય.

જુઓ
જુઓ



જુઓ



615.32433(1)

લાઈફ ઓફ પૈ.

જુઓ

શાહ,

ફોમુલા: ?વન પર control મેળવવાની

લાeાગૃહ.

જોશી, સંતોષ

જુઓ

જુઓ

માટuલ, યાન

અડાલI, વષા

લાગણી બોલે એ લોકગીત.

ઠાકર, સુરેશ

લાડ, હરે=S, અનુ.

લિલતભ

જુઓ



891.471

લોકમા=ય Bટલક.

જુઓ

મહેતા, કાિલદાસ

લોકલાડીલા સમાજસેવકો / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.


923.654(1)
જુઓ

માધડ, રાઘવ?
જુઓ

માધડ, રાધવ?

લોકિવcા િવમશ: જયમ8લ પરમારનાં ચૂંટેલાં લેખો.
પરમાર, જયમ8લ

જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

લોકસાિહ0ય અને ચારણી સાિહ0ય: Nયાbયાનો અને લેખો
જુ ઓ 398.2049147 - લોકસાિહ0ય. જુઓ મેઘાણી,
ઝવેરચંદ કાિલદાસ

લોકસાિહ0ય નૂતન Bદશાઓ.

જુઓ

યાિક, હસુ

લોકwદયમાં બીરાજનાર લોકનાયક જયકાશ નારાયણ / બીરેન
કોઠારી &વારા સંપાBદત.
923.254
આકષણનો િસ&ધાંત / રા?વ ભલાણી &વારા અનુવાBદત.


ભા.કર, રાજ

જુઓ

લાડ, હીરે=S, અનુ.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

લોિસઅર, માઈકલ જે .

જુઓ

લાગણી: લોિહનો રણકાર.
જુઓ

ઠhકર, સાધના

સોરBઠયા દુહા / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત
: જયંત મેઘાણી &વારા સંકિલત. 782.42162095475

જુઓ

શાહ, રોિહત

રોિહત

જુઓ

જુઓ

લોકસાિહ0ય અને ચારણી સાિહ0ય : Nયાbયાનો અને લેખો.

ભtટ, િગરા િપનાકીન

લાઈક ઓર કોમે=ટ જુ ઓ 150 - મનોિવાન.

switch.

જુઓ

લોકવાતાની ઈહાણ.

લસણ બાદશાહ / ઈYવરલાલ રામચંS શા.Hી &વારા અનુવાBદત.

લાઈફ Change

લોકકથા સંચય.

લોકવાણી.

પટેલ, મહેશ

જુઓ

લેટે.ટ પરાઠા વાનગીઓ.

ઠhકર, સાધના

લોકગીત સંચય: ચૂંદડી, હાલરડાં, ઋતુગીતો સોરઠી ગીતકથાઓ

લવ યુ બેટા: અસહકાર અને આનંદદાયક પેરv=ટગ Bટસ.

લાઇક ઓર કોમે=ટ.

જુઓ

જુઓ 782.42162095475 - લોકગીત.

કોઠારી, બીરેન

જુઓ

િHપાઠી, બકુલ

સોરઠીયા દુહા / ઝવેરચંદ કાિલદાસ મેઘાણી &વારા સંપાBદત

ઘાંચી, ફાzક બાબુલ

લાંબી પૂંછડીનો વટ.

જુઓ

લોકગીત સંચય, ચુંદડી, હાલરડાં ઋતુગીતો, સોરઠી ગીત કથા,

ભા.કર, રાજ

લિલતભ
?વન ?વવાની કલા સુખી, સફલ અને મધુર ?વન
?વવાનું @ેp માગદશન / હીરે=S લાડ &વારા િહ=દીમાંથી
અનુવાBદત.
158.1
જુઓ

લીલા.

915.475

તિ.લમા નસરીન

જુઓ



891.47K1

જોગી, રિતલાલ

લoન: એકમેકમાં ભળી જવાની ઘટના.
લnI.

મBડયા, અિમતાભ

જુઓ

લીયા, વીણા બકુલેશ

લેટે.ટ ઝટપટ ખાના.

લખનભાઈ

જુઓ

શમા, અલકા

જુઓ

િલયોનારદો દ વી=ચી.



891.4708

ટૌકો.

શાહ, રોિહત

લbયા પહેલાં જોગી.

પટેલ, ?તે=S

જુઓ

લાિલ0ય / હષદ િHવેદી &વારા સંપાBદત.

સોલંકી, ચતુર

જુઓ

લાલા લજપતરાય.

ચંSભ

131
વકીલ, વૈશાલી, અનુ.

જુઓ

જોશી, સંતોષ

વqોકિM?િવત: કુ=તકનો કાNયિવચાર.

જુઓ

કુ=તક

વછરાfની-િવNમ
વછરાIની, ભSાયુ
નાની માટીમાં િશલાલેખ: માનવ વતનના ઘડવૈયા.

વહોિણયા, સુરમલ



923.754(1)

વછરાIની, ભSાયુ
મુyઠી ઊચેરા 100 માનવ ર0નો.



920.05475



891.473

વછરાIની, ભSાયુ, સંપા.

દુલાzં દાંપ0ય સહ?વનની

જુઓ

વછરાIની, ભSાયુ, સંપા.

જુઓ



891.473

વાંક, બહાદુરભાઈ

નીચે નહa ધરતી ઉપર નહa આકાશ.
જુઓ



891.473

ઝા, ભાoયેશ

વાઘેલા, ઉમેશ

માતૃભૂિમનું મિહમાગાન

આઝાદી કે Bદવાને / ધનંજય રાવળ &વારા સંપાBદત.


શાહ, મૃગાંક

923.254(1)

વડગામા, નીિતન, સંપા.

જુઓ

ખંડેBરયા, મનોજ

વડગામા, નીિતન, સંપા.

જુઓ

બૂચ, હિસત

વણકર, રાજે શ, સહ સંપા.

જુઓ

વાઘેલા, મોહનલાલ 'યાસી'

વાચક hયાંય નથી Cંથાલયમાં.



વન િમિનટ મેનેજર.

Pલે=ચડ, કેન

જુઓ

વન: કૃિત આપણી સેવામાં.

જુઓ

વનુ પાંઘીની સાગર કથાઓ.

જુઓ

વણઝારા, ખુ}બૂ

વસાણી, િશ8પા, સંપા.

પટેલ, .નેહા

પંચોલી, nયોતી=S

જુઓ

891.473

ટો8સટોય, િલયો

જલજ, જયકુમાર






વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
સુખ તમારી તીeા કરે છે .

158.1

વાલેસ ડી. વોટ8સ
ધનવાન બનવાનું િવાન / રા?વ ભલાણી &વારા
અનુવાBદત.

158.1

વા8મીકી રામાયણ સાર.



જુઓ



808.882(1)
જુઓ

નરvસહ મહેતા
જુઓ



રામાયણ

વાળા, સંજય

જુઓ

પારેખ, રમેશ

વાળા, સંજુ, સંપા.

જુઓ

સાધુ, }યામ

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

વાવાઝોડાં અને પૂર જુઓ 551.552 - વાવાઝોડાં.

જુઓ

મહેતા, કે. ટી.

વાસુ, આBદ0ય, અનુ.
વાહ કgછીયતને.

પટેલ, આર. જે .



891.471

વાળા, સંજુ, સંપા.

વાવાઝોડાં અને પૂર.

ગાંધી, િવજયભાઈ

વહાલનુ વાવેતર: લoનેને વાચા આપતા અથસભર સંગો / જે ક
કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને રeા ભરાBડયા &વારા
સંકિલત ; નીિતન ભtટ, &વારા અનુવાBદત.
813.008
જુઓ

વાત બે પળની.

જુઓ

ખHી, મુhતા ?તે=S

કિવતા નામે સં?વની.

વિસયત: માz છે 8લુ સ&કાય.

વિહવટની વાટે.

જુઓ



843

વસાવડા, ઉવFશ
Bદકરો મારો દો.ત.
વસાવડા, ઉવFશ, સંક.

વાત નવી પણ મIની.

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
@ાવક કથાઓ.

પં5યા, િવm

જુઓ

પટેલ, .નેહા

891.473



જુઓ

જુઓ



793.85

વસંત અને ઇહામૃગ.

વાત થોડી હૂ ંફની.

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
@મણ કથાઓ.

વ8ડ બે.ટ કડ BUhસ / સુિનલ ઈિ=જિનયર &વારા સંપાBદત.
જુઓ

ધોળBકયા, મહેશ

891.473

િHવેદી, દીપ

વળામે, પાંડુરંગ િવyઠલ, સહ અનુ.

જુઓ



891.478

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
મેzથીય મોટાં !.



843

843

જુઓ

અંધાBરયા, Bકશોર

891.473

વન, જુ લે
ખોવાયેલાની ખોજમાં / દોલતભાઈ નાયક &વારા અનુવાBદત.

વ8ડ કપ ¢ટબોલ.

સેન, િમિહર

વા0સ8યદીપસૂBર આચાય
હૈયાથી હકારો.

પાંધી, વનુ

વન, જુ લે
માં Pલાં / ?ગર શાહ &વારા સંપાBદત.

જુઓ

વાછં ટ િવનોદની.

વાતોBડયો.

મહેતા, કે. ટી

વન, જુ લે
એક િશયાળો બરફમાં / ?ગર શાહ &વારા અનુવાBદત.

જુઓ

વાચન િવશેષ 2011 / ડંકેશ ઓઝા &વારા સંપાBદત.

491.4781
જુઓ

891.473

વાઘેલા, મોહનલાલ 'યાસી', અનુ.

પટેલ, પ=નાલાલ

વણઝારી સિચH શPદાવલી.



પવનપાવડીનો અસવાર.

વણઝારા, ખુ}બૂ
વણઝારી સિચH શPદાવલી / ખુ}બૂ વણઝારા તથા અ=ય
&વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.

જુઓ

જુઓ

શમા, અિYવન

ખHી, કી_ત

િવqમ વેતાળની વાતાઓ / ધરતી શાહ &વારા સંપાBદત.

વહોિણયા, સુરમલ
દાપુ.

વહોિણયા, સુરમલ

વાઈk=ટ ગુજરાત સમીત.

સુગંધ

જુઓ

પંચમહાલી ભીલી િચHુની સોપડી / સુરમલ વહોિણયા, શૈલેષ
પટેલ તથા કાન? પટેલ &વારા કૃત ; આઈ. એસ. kોકર
&વારા સંપાBદત.
491.4781
મંડોલ.

વછરાIની, ભSાયુ
હૈયુ, મ.તક, હાથ.

વજૂદ.

141



891.473



398.220954(1)

િવચારોની-વીજળીવાળા

142

િવચારોની રખડપtટી.

જુઓ

િવજયરાય વૈcની ડાયરી.

ધોળBકયા, હરેશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: જો=ટી રોડસ.

વૈc, િવજયરાય

જુઓ

િવજયરાય વૈcની .મરણયાHા / રમેશ એમ. શુhલ અને બંકીમ
િવજયરાય વૈc &વારા સંપાBદત.
928.9147
િવાન ગમત.

માંડે, અzણ

જુઓ

િવાનના સરળ યોગો.

શાહ,

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: nયોફ બોયકોટ.

જુઓ

શાહ,

જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: kાયન લારા.

જુઓ

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: મ=સુર અલીખાન પટૌડી.

માંડે, અzણ

જુઓ

જુઓ

જગદીશ

જુઓ

શાહ, જગદીશ
િવઠલાણી, બી. એમ.

બાળદદZ અને હોિમયોપથી.
િવદાય વેળાએ.
િવદુર નીિત.
િવદુરનીિત.

જુઓ

મહાભારત
મહાભારત

િવદૂષકની આંખનાં આંસુ.

િવcાથF.

જુઓ

જુઓ

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: રીકી પટગ.

જુઓ

શાહ, જગદીશ

જુઓ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સિચન તદુલકર.

જુઓ

ભા.કર,

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સનત જયસૂયા.

રાજ

શાહ, જગદીશ

જુઓ

શાહ,

જુઓ

શાહ,

જગદીશ

િવcાથF ઘડતર કથાઓ.

જુઓ

િવનોBદની નીલકંઠના િનબંધો.

કલાથF, મુકુલ
જુઓ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સર ગરBફલડ સોબસ.

નીલકંઠ, િવનોBદની,

િવનોBદની નીલકંઠની સાિહ0ય સૃિ.



891.47

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સર Bરચાડ હેડલી.

જુઓ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સરડોન nયોજ kેડમેન.

િવનોબા ભાવે / બીરેન કોઠારી અને ઈશા પાઠક &વારા સંકિલત.

શાહ,

જુઓ

શાહ, જગદીશ



923.654

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સુનીલ મોહન ગવા.કર.

જુઓ

શાહ, જગદીશ

િવભાકર, નવીન



દલાઈ લામા: માનવતાની મશાલના સાધક.

891.473

િવભાકર, નવીન



891.473- ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા.

922.943

િવભાકર, નવીન



ભૂલાં પડેલાં મૃગજળ.

િવYવના િવbયાત વhતNયો / હેમલ Iદવ &વારા સંપાBદત તથા
અનુવાBદત.
089.9147(1)
િવYવના @ેp ભારતીય ગિણત.

દલાઈ લામા: માનવતાની મસાલના સાધક જુઓ

891.473

જુઓ

િવYવના @ેp ભારતીય વૈાિનકો.
િવYવનાથ આનંદ.

જુઓ

ગnજર, હસમુખ

જુઓ

ગnજર, હસુમુખ

ગnજર, હસમુખ

િવYવનાથ એમ. ભtટનો િતિનિધ િવવેચન સંCહ.


િવભાકર, નવીન

891.4709



શુભ અશુભ.

891.473

િવભાજનની Nયથા.

જુઓ

વીજળીવાળા, શરીફા

જુઓ

િવવેચના0મક સાિહ0ય.

શુhલ, ભા.કર એ.
જુઓ

નાયક, ઈલા
જુઓ

શાહ,

જુઓ

શાહ,

જગદીશ

જુઓ

િવસામા િવનાની વાટ.

જુઓ

ભા.કર, રાજ

પટેલ, રમણભાઈ

સિgચદાનંદ .વામી

જુઓ

ચૌધરી, રઘુવીર

અજોડ.



891.473

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ઈયાન બોથમ.
જગદીશ

ટપકો અને Iદુઈ ચંપલ.



891.473

વીજળીવાળા, આઈ. કે.
જુઓ

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ગુડપા િવYવનાથ.

જુઓ

શાહ,

પળોના પડછાયા.

જુઓ

શાહ, જગદીશ

જુઓ

શાહ, જગદીશ



891.473

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

બયુડા Uાયગલ.

જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: જે ક કાિલસ.

િવષ તો પીધા છે Iણી Iણી.

જુઓ

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: અિનલ કુંબલે.

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ચંSશેખર.
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િવYવાસ: સંબંધોનો Yવાસો Yવાસ.
િવmસહ.Hનામ.

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: કિપલ દેવ.

િવYવનો સં.કારવારસો ?વન ઘડતર કોશ / કાશ વેગડ &વારા
સંપા.

િવિવધ કાયદાઓ અંતરગત .Hીઓ, બાળકો અને મા બાપને
ભરણ પોષણ.
જુઓ કારીયા, તૃિત

જુઓ

શાહ,

જગદીશ

નીલકંઠ, િવનોદીની

િવિવધ રમતો.

જુઓ

જગદીશ

િવનોદીની નીલકંઠની સાિહ0ય સૃિ : નવલકથા નવિલકાઓ.

િવશેષ.

શાહ,

જગદીશ

િવcાથF : જે સતત િવકસે અને શીખે છે ...

જુઓ

જુઓ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: રાહુ લ Sવીડ.
િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: િવનુ માંકડ.

િHપાઠી, બકુલ

ભા.કર, રાજ

જુઓ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: મુXથૈયા મુરલીધરણ.
જગદીશ

ખલીલ ઝીkાન

જુઓ
જુઓ



615.532



891.473

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

શPદની સુગંધ.



891.473

વીજળીવાળા--યાિgત
વીજળીવાળા, આઈ. કે.

વેમૂરી, બલરામ



હૂ ંફાળા અવસર.

891.474

વીજળીવાળા, શરીફા



891.478

વીજળીવાળા, શરીફા



089.9147(1)
વીજળીવાળા, શરીફા

સમુખ.



089.9147

વીજળીવાળા, શરીફા, સંપા.

જુઓ

બકુલેશ

વીણેલાં ¢લ ગુgછ -6 / હBરYચંS &વારા સંકિલત.
વીર કીનારીવાળા / બીરેન કોઠારી &વારા સંપાBદત.
વીર િવનાયક દામોદર સાવકર.
વીરાનંદ મહરાજ, સંપા.

જુઓ



808.83



923.254

જોશી, પરીિeત

જુઓ

તંH તાંિHક અને ચમ0કાBરક,

કોએલો, પૉલો
જુઓ

અCવાલ,

સુરેશ

વૈાિનક રમતો.

જુઓ

વૈBદક ગિણત પBરચય.
વૈBદક સરળ ગિણત.

ઈટોકર, ડી. એસ.

એિ=જિનયર, સુિનલ

જુઓ

એિ=જિનયર, સુિનલ

જુઓ

વૈc, nયોિત
કેસBરયો Iન લાNયો અને બીI 5 એકાંકીઓ.

891.472

વૈc, nયોિત
જુ ગ જુ ગનો અ=યાય.

891.472

જુઓ

અસલ ાચીન બૃહદ

જુઓ

મારવાડી, માંગીલાલ

ઈ=SIળ: કૌતુક ર0ન ભંડાર
વીરાનંદ? મહરાજ, સહ લે.
ખીમા?
વીરે=S નારાયણvસહ, સંપા.



પટેલ, ભોળાભાઈ

િહ8ટન, જે સ

જુઓ

વૃ&ધાવ.થામાં ?વન સાફ8ય.

જુઓ

કાપBડયા, ભાનુ એન.

વેગડ, કાશ, સંપા.



294.59212

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય

ગજે રા, િતભા

જુઓ

જુઓ

615.88

વૈc, બાપાલાલ ?.
Bદનચયા.

613

વોટર મેનેજમે=ટ.



જુઓ

કૌfડ ભtટ

જુઓ

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી

જુઓ

નરvસહ મહેતા

ગોિહલ, દીપ

જુઓ

વોરા, કરીમભાઈ, અનુ.

જુઓ

Yનોના..
વોરા, કા=તા, અનુ.

જુઓ

જુઓ

પંBડત? પોતાને િવશે : િવિવધ

સુધા મૂ_ત


891.371

વોરા, નીિતન
જુઓ

વેદ-ઋoવેદ

અથની શોધમાં.

જુઓ

રામ.વ:પ યોગાચાય '.વામી'

NયBકત િવશેષ.

વેદોનું BદNય ાન.

જુઓ

રામ.વ:પ યોગાચાય .વામી

Nયિhત િવશેષ -3.

ગંગેYવરાનંદ મહારાજ
જુઓ



891.471

જુઓ

મહેતા, જયા

જુઓ

મહેતા, જયા

Nયથાની કથા: િહ=દુ.તાન િવભાજન િવશે િવચાનારાઓ તથા એ
ઘટનાઓનો સીધો ભોગ બનનારા લોકો સાથેનો સંવાદ.

શાહ, સોનલ

જુઓ
વેમૂરી, બલરામ
આજની વાત આજે જ !.



વોટર મેનેજમે=ટ જુ ઓ 553.7 - પાણીનો સંCહ.
ગોિહલ, દીપ

વેદોનું BદNય ાન.

વેધિસ&ધ મુંબઈ સમાચાર 0યe પંચાંગ.

િવજયરાય વૈcની

વૈc, બાપાલાલ ?.
ઘરગXથુ વૈદક.

થેરીગથા.

પટેલ, ગૌતમ

જુઓ

જુઓ

વોરા, િનરંજના Yવેતકેતુ

Bર8કે, રાઈનેર માBરયા

વેદામૃત: ઋoવેદવેદના ચૂંટેલાં 83 મંHો.

વૈc, િવજયરાય

વૈિYવક સંદેશા ભાગ - 2.

વેદતીથ: આચાય @ી િવmદેવ પંBડત : ?વન કવન - આ.વાદ
લેખ સંચય / રાધે}યામ શમા &વારા સંપાBદત. 928.9147
જુઓ

જુઓ

વૈmણવજન તો તેને કહીએ..

વેદ-ઋoવેદ
વેદામૃત: ઋoવેદવેદના ચૂંટેલાં 83 મંHો.
જુઓ

વૈc, બંકીમ િવજયરાય, સંપા.

વૈયાકરણ ભૂષમસાર.

ઘડતર કોશ

વેદકાલીન નારી ર0નો.
'િનમલોમી'

અતીતને આરેથી



954.035

િવYવનો સં.કારવારસો ?વન

જુઓ

જુઓ

વૈc, િવજયરાય
િવજયરાય વૈcની ડાયરી / બંકીમ િવજયરાય વૈc &વારા
સંપાBદત.
928.9147

915.4(1)

વેગડ, કાશ
ગાંધી?નો સં.કાર વારસો.

વૈc, બંકીમ િવજયરાય, સંપા.



વેગડ, અમૃત

તીરે તીરે નમદા.

891.472

વૈc, બંકીમ િવજયરાય, સહ સંપા.
.મરણયાHા

ગnજર, હસમુખ

જુઓ

વીસરાતી િવરાસત.

જુઓ




હુ ં તું અને તે.

વીરાનંદ મહરાજ, સહ સંપા.

વેદોપદેશચંBSકા.
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વૈc, nયોિત

ખનીજ સંિહતા

વેદનો વૈભવ.

જુઓ

વૈાિનક યોગો : ઘરગXથુ સાધનો &વારા.

એ ઘટનાઓનો સીધો ભોગ બનનારા લોકો સાથેનો સંવાદ.

વેદનાનાં િશખરો.



179

રાઈ જે ટલી સાવધાની પહાડ જે ટલો લાભ.
વેરોિનકા.

Nયથાની કથા: િહ=દુ.તાન િવભાજન િવશે િવચાનારાઓ તથા

વેદના સંવેદના.

માઈનસને કરો લસ.
વેમૂરી, બલરામ

િવભાજનની Nયથા.

વીરે=S સેહવાગ.
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179

Nયાિત.

વીજળીવાળા, શરીફા
જુઓ

મોદી, Bદનેશ

-યાસ-શાહ

144

Nયાસ, અતુલકુમાર અિYવનભાઈ
A. E. C થી ટોર=ટ પાવર: મારી અનુભવયાHા.

શમા, ભગવતીકુમાર
શPદનું સાત ભવનું લેં છે / રવી=S પારેખ &વારા સંપાBદત.




920.96213

Nયાસ, અિનલ, સહ સંપા.

ડાય.પોBરક વાતાઓ

જુઓ

શમા, ભગવતીકુમાર, સંપા.

Nયાસ, રિ}મ
બાળકોના કિવ અને િશeક @ી િHભુવન ગૌરીશંકર Nયાસ.


928.91471

Nયાસ, રાજે શ 'િમ.કીન'
ગઝલ વેિશકા.



891.471009

Nયાસ, રાજે શ 'િમ.કીન', સંપા.

જુઓ

Nયાસ, હBરસાદ, સંક.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

જુઓ

અ:ઝ શેર

જુઓ

પાંડેય, િગરીશ

Nયાસ, હેતલ એમ., સહ અનુ.

જુઓ

િહ=દુ સં.કાર અને િવાન

જુઓ

પાંડેય, િગરીશ

Nયાસ, હેમલ એમ., અનુ.

જુઓ

િહ=દુ સં.કાર અને િવાન

શંકર વી., સંપા.



સંતમત િવચાર.

294.(1)

સરમદ શિહદ: ટી. આર. શંગારી અને પી. એસ. આલમ

&વારા કૃત.



922.974

શંગારી, ટી. આર., સહ લે.

જુઓ

શતાPદીના િશ8પી.

ગોિહલ, મહે=S


133.4



920.933804

7 આઈટી માંધાતાઓના વચનો

જુઓ

શ.H સાગા.

જુઓ

િબહોલા, આનંદ

શાંિતનાં .વzપો.

જુઓ

ઘાલા, હોમી
જુઓ

લસણ બાદશાહ



793.31954

શા.Hી, મણીશંકર
@ી શંકરાચાય ચરીH / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.


જુઓ

921.914

શાહ, અ8પા નીરવ
સૂડી વgચે સોપારી.

કુંડલ, દીિત બી.

શPદ કળશ / શરદ ઠાકર અને રાજ ભા.કર &વારા સંપાBદત.


181.4
જુઓ

ભtટ, રમેશ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

શાહ, ઉMમચંદ દીપચંદ, સહ સંપા. જુઓ
વ8લભભાઈનાં ભાષણો(1918-1947)

સરદાર



બાળકોને ઉછે રતાં શીખીએ.

શમા, ભગવતીકુમાર

શPદવેધ નરvસહ મહેતાની સમC કિવતા.



891.473

શાહ, ઊ_મલા

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

શPદનું સાત ભવનું લેં છે .
શPદસમીપ.

920.933804

શા.Hી, પી. યુ
નાtયશા.Hમાં નૃ0ય અને સંગીત િનzપણ.

ભtટ, રમેશ

શPદ અrયયન એક Bqયા.

શPદની સુગંધ.



િબલ ગેટસ્.

ગજકંધ, ´જ

જુઓ

શPદ િપરભ.



927.96(1)

શા.Hી, ઈYવરલાલ રામચંS, અનુ.

પૂરી, જે . આર.

શનીદેવ ઉપાસના / યોગીરાજ વીરાનંદ? મહરાજ અને
માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી &વારા સંકિલત.
શબધ સન.

શમા, રાજે શ
ફાઈટગ િ.પBરટ: ?વલેણ રોગ સામે ઝઝૂ મી મોતને

શાંત તોમાર છં દ / રમેશ સંઘવી અને રમિણક સોમેYવર &વારા
સંપાBદત.
891.471009

શંગારી, ટી. આર.

જુઓ



649.1

શમા, રાધે}યામ, સંપા. જુઓ વેદતીથ: આચાય @ી િવmદેવ
પંBડત : ?વન કવન - આ.વાદ લેખ સંચય

શંગારી, ટી. આર.

શબધ િપરભ.



927.96358

શમા, રાજે શ
તમારાં સંતાનોને સેિલkેBટ કઈ રીતે બનાવશો ?.

શમા, રાજે શ, સંપા.

સરદાર પટેલ

જુઓ

શમા, રમેશ
ગોડ ઓફ Bqકેટ: સિચન ટડૂલકર.

શમા, રાજે શ
.ટીવ જોPસ: vથક Bડફર=ટ.

દેસાઈ, કેશુભાઈ એન.

જુઓ

દહીવાળા, ગની

શમા, રાજે શ

Nયાસ, હેમલ એમ., અનુ.
જુઓ

જુઓ

પછાડનારા રમતવીરો.

Nયાસ, હેતલ એમ., સહ અનુ.

Nહાઈટ હાઉસ.

891.471

નરvસહ મહેતા

649.1

શાહ, કલા અશોક



દંપતીપોઝ મુંઝાવુ શાને.
જુઓ

શPદોની છાબડી.
શPદોનું િશeણ.

155.3

દેસાઈ, કુમારપાળ

જુઓ
જુઓ

શરીર સંતુલન િચBક0સા.

શાહ, કલા અશોક

ગૂજર, ચંપાબેન

દંપતીપોઝ મુંઝાવું શાને ? જુ ઓ 155.3 Iતીય મનોિવાન.

કુંડલ, દીિત બી.
જુઓ

શમા, અલકા
લાિસત બોર®કણ.
શમા, અશોક
યોગ અિ.ત0વની આનંદયાHા.



618.175

નાગસuકર, સુરેશ કે.


954.162



181.45

શમા, અિYવન
શેર બIરનો મે?ક ટચ : Sure successનો મંH /
આBદ0ય વાસુ &વારા અનુવાBદત.
332.6322

શાહ, કાિ=ત, અનુ.

જુઓ

ભાવે, િવનોબા

શાહ, કાિ=ત, અનુ.

જુઓ

સવZદયનાં સો વષ

શાહ, કાિ=ત, અનુ. તથા સંપા.
શાહ, Bકરણ
સુમનની kેડની વાનગીઓ.

જુઓ

દેસાઈ, .વાિત


641.595475

શાહ, ગુણવંત
The Boss.



650

શાહ-શાહ

શાહ, ગુણવંત
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શાહ, જગદીશ

એકલતા એવરે.ટ પર.



891.473

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: kાયન લારા.



927.96358

શાહ, જગદીશ

શાહ, ગુણવંત

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: મ=સુર અલીખાન પટૌડી.

કાન દઈને સાંભળો / મનીષા મનીષ &વારા સંપાBદત.





927.96358

891.474

શાહ, જગદીશ

શાહ, ગુણવંત



ગાંધીની ચંપલ.

891.474

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: મુXથૈયા મુરલીધરણ.


927.96358

શાહ, ગુણવંત



ગાંધીની લાકડી.

891.474

શાહ, ગુણવંત

Iત ભણીની IHા.



928.9147

શાહ, ગુણવંત

નમદા પBરqમા.



915.475

શાહ, ગુણવંત



િનખાલસ વાતો.

089.9147

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: રાહુ લ Sવીડ.



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: રીકી પટગ.



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: િવનુ માંકડ.



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સિચન તદુલકર.



927.96358

શાહ, ગુણવંત

ભુના લાડકવાયા: સ0યઘટનાની સુગંધ.



891.474

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સનત જયસૂયા.



927.96358

શાહ, ગુણવંત
શાહ, જગદીશ

ભુના લાડકવાયા: સ0યઘટનાની સુગંધ જુ ઓ 891.474


ગુજરાતી િનબંધો.
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શાહ, ગુણવંત

ેમ એટલે.



891.474

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સર ગરBફલડ સોબસ.


927.96358
શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સર Bરચાડ હેડલી.


શાહ, ગુણવંત

927.96358

સેhયુલર િમIજ જુ ઓ 891.474 - ગુજરાતી િનબંધ.


322.1(1)

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સરડોન nયોજ kેડમેન.


શાહ, ગુણવંત

927.96358

સેhયૂલર એજ=ડા.



891.474

સેhયૂલર િમIજ.
શાહ, ગુણવંત, સંપા.

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: સુનીલ મોહન ગવા.કર.

શાહ, ગુણવંત





927.96358

891.474
જુઓ

પગપાળા ચારધામ યાHા

શાહ, જગદીશ, સંક.
શાહ, જગદીશ, સંપા.

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: અિનલ કુંબલે.



શાહ, ?. એચ., સહ સંપા.
સં.મરણ િવશેષાંક



શાહ, ?ગર, અનુ.

જુઓ

વન, જુ લે

શાહ, ?ગર, સંપા.

જુઓ

વન, જુ લે

927.96358

927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ગુડપા િવYવનાથ.


927.96358
શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ચંSશેખર.



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: જે ક કાિલસ.



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: જો=ટી રોડસ.



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: nયોફ બોયકોટ.

કૃmણાનંદ .વામી

શાહ, જ.મી િહરેન, સંક.
અસાધારણ આYચયZ

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: કિપલ દેવ.

જુઓ



927.96358

શાહ, જગદીશ

િવYવના Bqકેટર ખેલાડીઓ: ઈયાન બોથમ.

કૃmણાનંદ .વામી

જુઓ



927.96358

જુઓ

જગતનાં 500થી વધુ

જુઓ

ડૉ. ગોvવદ કેશવ ભtટ

શાહ, ?તે=S બી., સંપા.

જુઓ

ઘાલા, હોમી

શાહ, ?તે=S બી., સંપા.

જુઓ

પરીખ, વસંત

શાહ, ?તે=S બી., સંપા.

જુઓ

હમન યાકૂબ

શાહ, ?તે=S, અનુ.

જુઓ

માટuલ, યાન

શાહ, દશરથલાલ

ગાંધી?ના સમકાિલનો.



923.254(1)

શાહ, ધરતી, સંપા.

જુઓ

અકબર બીરબલની વાતાઓ

શાહ, ધરતી, સંપા.

જુઓ

ઈસપ

શાહ, ધરતી, સંપા.

જુઓ

Iતકકથાઓ

શાહ-શુ>લ
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શાહ, ધરતી, સંપા.

જુઓ

મુ8લા નસzીનની વાતાઓ

શાહ, ધરતી, સંપા.

જુઓ

િવqમ વેતાળની વાતાઓ

શાહ, નટુભાઈ ?., સંપા.

જુઓ

શાહ, સુરેશ

મન¢લ મહેકે નેહનાં નીર.
શાહ, સોનલ

રોજે રોજની કિવતા

શાહ, નયના બી.

બારાeરીના 34 અeર.



891.473



વેધિસ&ધ મુંબઈ સમાચાર 0યe પંચાંગ / સોનલ શાહ, કેતન
પોપટ અને રાજે ન મહેતા &વારા કૃત.
529.3245

891.473

શાહ, સૌરભ

શાહ, નરેન

ઓBરગામી.





મહારાજ.

891.473

736.982

શાહ, સૌરભ, અનુ.

અCવાલ, ઉમેશ

જુઓ

શાહ, િનલાંજના એસ.
શાહ, સૌરવ, અનુ.

આHેય : પાણીનીય ધાતુપાઠના અિસ&ધ મુધ=ય વૃિMકાત.


491.25

પુજો માBરયો

જુઓ

શાહ, હસમુખ



દીઠું મે.

શાહ, િનલાંજના એસ., અનુ.

જુઓ

ભિtટ

શાહ, નીલાંજના એસ., સંપા.

જુઓ

ગુજરાતનું સં.કૃત eેHે

920.71

િશeક અિભયોoયતા પBરeા.
િશeણ.

દાન (મહાકાNય - કથા)

જુઓ

ચાવડા, અશોક

ભા.કર, રાજ

જુઓ

સં.કૃત
Nયાકરણશા.Hના Cંથોમાં મળતા ભિhત કાNયના યોગ

િશeણ અને યોગ.
િશeણનું vચતન.

જુઓ

કુંડલ, દીિત બી.

શાહ, નેહા ગોBડયાવાલા
Bફટનેસની 101 ટીસ / રેખા ઉદયન &વારા અનુવાBદત.

િશeણનો ઉેશ.

જુઓ

પટેલ, મહેશ

શાહ, નીલાંજના એસ., સહ સંપા.

જુઓ



613.7

જુઓ

ભાણદેવ

શીoલોત, Bકરણ એન.
આનુવાંિશક બીમારીઓ અને જ=મIત ખાંડખાપણ.


616.39042

શાહ, ભરત એલ.

આંકડાની અIયબી.



510

શાહ, મહે=S
ેeાrયાન સાધના / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.

શું નામ પાડવું.

શુhલ, ઊ_મલા, સંપા.



શુhલ, Bકરીટ એચ. સંપા.
પBરચયકોશ

શાહ, મૃગાંક

શાહ, રાજે =S
રાજે =S શાહનાં સોનેટ.
શાહ, રાયચંS કોરશી
યુરોપમાં વાસ ચાર પૈડાં પર.

891.471



891.471



914

શાહ, રોિહત

આજ Bફર ?નેકી તમ=ના હૈ.



158.1

શાહ, રોિહત
દો કદમ તુમ ભી ચલો...




158.1

જોશી, ?વરામ

શુhલ, Bકરીટ એચ., સંપા.

જુઓ

ગુજરાતી સાિહ0યકાર કોશ

શુhલ, Bકરીટ એચ., સંપા.

જુઓ

સાિહ0યકાર કોશ

શુhલ, ચંSશેખર


સીતા હરણ.

891.473

શુhલ, જયકુમાર
અવાચીન ઈિતહાસકારો અને તેમનું ઈિતહાસ લેખન.


907.202(1)

શુhલ, જયદેવ


બીજરેખા હલેસાં િવના તરતી રહે.

891.471

891.471



શુhલ, નટવરલાલ જગ=નાથ, સંપા.
િ&વતીયાંશ

302.(1)




જુઓ

@ી િશવરહ.યમ

શુhલ, ભા.કર એ.


305.4



િવિવધ રમતો.

796

શુhલ, યશવંત, સંપા.

જુઓ

ધમિવચાર



શુhલ, યશવંત, સંપા.

જુઓ

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ



શુhલ, રમેશ એમ.
પBરપ}યના: સંશોધન િવવેચન.

891.473

શાહ, વી. એમ.

મઝે દાર ગિણત: બાળકોના બૌિ&ધક િવકાસ માટે.

જુઓ

શુhલ, BદNયાeી
યથાથ.

શાહ, િવભૂત

શેષ કથાચq.

શુhલ, Bકરીટ એચ., સંપા.



150

શાહ, રોિહત
હેલો મેડમ.

ગુજરાતી સાિહ0યકાર

891.471

શાહ, રોિહત

લાઈક ઓર કોમે=ટ જુ ઓ 150 - મનોિવાન.

જુઓ

શુhલ, BદNયાeી
આરાrય.

158.1

શાહ, રોિહત

લાઇક ઓર કોમે=ટ.

બાઈ મીરાં કહે



શાહ, રોિહત
રોિહતોપદેશ.

જુઓ

306.81

શાહ, રોિહત
મુજકો યારો માફ કરના...



372.372

દવે, રeાબેન jલાદરાવ

જુઓ



294.5435(1)

વજૂદ.

શીoલોત, Bકરણ એન.
તzણાવ.થાના બરે.

510



891.209

શુ>લ-hીમદ્
શુhલ, રમેશ એમ., સંપા.
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જુઓ

ગોિહલ, સુરvસહ? તbતvસહ

શુhલ, રમેશ એમ., સંપા.

જુઓ

દેસાઈ, ઈgછારામ સૂયરામ

શુhલ, રમેશ એમ., સંપા.

જુઓ

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

}યામ? કૃષણવમા.

શુhલ, રમેશ એમ., સંપા.

જુઓ

િવજયરાય વૈcની .મરણયાHા

}યામ? કૃmણવમા.

શુhલ, રામચંS દામોદર, સંપા.

જુઓ



નવિલકાસંCહ

શુhલ, રોિહત
ચોથા વાંદરાનું vચતન.

303.4




િવભાકર, નવીન

શૂ=યતામાં પૂરેલા દBરયાનો તરખાટ: અવાચીન ગુજરાતી
કવિયHીઓનાં કાNયો / ઉષા ઉપાrયાય &વારા સંકિલત.
િબયાણી, કાશ

શેઠ, ઉષા



જે ને કોઈ સીમા નથી.
શેઠ, ઉષા, અનુ.

જુઓ

891.473

શેઠ, ચંSકા=ત
:ડી જણસો ?વતરની.



920.02(1)

શેઠ, ચંSકા=ત, સંપા.

જુઓ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

શેઠ, ચંSકા=ત, સંપા.

જુઓ

ઠાકર, લાભશંકર

શેઠ, ચંSકા=ત, સંપા.

જુઓ

.વાતં°યોMર ગુજરાતી ગીતસંચય


920.05475

શેઠ, ધારણા



923.254(1)

શેઠ, વીણ એન.
અમેBરકામાં ભારતીયો.



304.873054

શેઠ, વીણ એન.
પૂવ આBકાના ગુજરાતીઓ.



304.8676054

શેઠ, વીણ એન.
િkટનમાં ગુજરાતીઓ: ઈનિબટિવનનેસથી હોમલીનેસ.


304.84105475
શેઠ, શાંિત

અમૂ8ય ખIનો.



294.(1)

શેઠ, શાંિત
સંત કબીર.

પંBડત, જય

જુઓ

ભા.કર, રાજ

@&ધાની સરવાણી.

જુઓ

ભા.કર, રાજ

@&ધાનો Yવાસ / જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને રeા
ભરાBડયા &વારા સંકિલત ; નીિતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.
@મણ કથાઓ.

જુઓ

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય

@ાવક કથાઓ.

જુઓ

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય

@ી કેળવી ભુનો સાથ.

જુઓ

મહેતા, સરયુ રજની

@ી કેવળી ભુનો સાથ.

જુઓ

મહેતા, સરયૂ રજની

જુઓ

રામાનુIચાય

@ી મહાકાળી સાધના િસિ&ધ / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા સંકિલત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા
યોગી' &વારા સંપાBદત.
133.4
જુઓ

પટેલ, નટવર

@ી મેલડી સાધના િસ&ધયોગ / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા સંપાBદત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા
યોગી' &વારા સંકિલત.
133.4
@ી શંકરાચાય ચરીH.

જુઓ

શા.Hી, મણીશંકર

@ી િશવરહ.યમ િ&વતીયાંશ / નટવરલાલ જગ=નાથ શુhલ
&વારા સંપાBદત.
294.5925(1)
@ી સયા? વૈભવ સાવજિનક પુ.તકાલય અને @ી નરે=S
હીરાલાલ પારેખ ાન ધામ નવસારી. જુઓ નાયક,
Bદનુભાઈ
@ી હનુમાન મંH સમુgચય / ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા
યોગી' &વારા સંકિલત : માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી &વારા
સંપાBદત.
133.4
@ીકૃmણ ?વનલીલા.

જુઓ

પટેલ, પ=નાલાલ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ
ગc સૃિ : નાટકો અને વાતા.



891.473

@ીધરાણી, કૃmણલાલ
ગc સૃિ : નાટકો અને વાતાઓ / ભોળાભાઈ પટેલ, તોરલ
પટેલ અને સંકેત પારેખ &વારા સંપાBદત.
891.472



@ીધરાણી, કૃmણલાલ
સોનાની ગાડી :પાના પાટા / તૃિત પારેખ &વારા સંપાBદત.

શેઠ, હેમા

અનુગાંધીયુગીન ગુજરાતી ગઝલમાં પૌરાણીક વ.તુ સંદભનો
891.471009

શેઠી, વીરે=S





સંત કબીર.

891.471

891.431

શેર બIરનો મે?ક ટચ : Sure successનો મંH.
શમા, અિYવન
શેલત, ભારતી, સંપા.

શેષ કથાચq.

જુઓ

પટેલ, ભગવાનદાસ



891.431

િવિનયોગ.

@&ધા.

@ી મહાવીર .વામી.

શેઠ, ધારણા

ભારતના ઘડવૈયા.

}યોર શોટ ટુ સhસેસ.

જુઓ

@ી ભાmયમ્ ભાગ 1 અને 3.

મોકાશી, ડી. બી.

ગુજરાતના ઘડવૈયા.

પં5યા, િવm





જુઓ

જુઓ

813.008

891.471008

શૂ=યથી િશખર: ઈિ=ડયન કોપZરેટ.

જોશી, પરીિeત

જુઓ

}યામલ કુમારી બી., સંપા.
303.4

જુઓ

પારઘી, નમદા

જુઓ

927.91430233

શુhલ, રોિહત
vચતનનો ચંદરવો.

શુભ અશુભ.

શૈવધમ અને શૈવભાmયકારો.

}યામ બેનેગલ / બીરેન કોઠારી &વારા સંકિલત.

'કલાપી'

જુઓ

જુઓ

ર0નમિણરાવ, ભીમરાવ

શાહ, િવભૂત

જુઓ

@ીભાmયમ્ ભાગ 2 અને 4.

જુઓ

@ીમદ ભગવદગીતા પાH પBરચય કોશ.

રામાનુIચાય
જુઓ

ભtટ, યોગાચાય

શાંિતકુમાર જે .

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: કમયાગ.

જુઓ

ભગવદગીતા

hીમદ્-સિ[ચદાનંદ
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@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: ાનયોગ (અrયાય 1 થી 18).
જુઓ

નવિલકા/નવલકથા.

@ીમદ્ ભગવદગીતા ભાવાથ: ભિhતયોગ.

જુઓ

ભગવદગીતા

@ીમદ્ ભાગવત?ના બે બાલ ચBરHો ુવ? અને jલાદ?.
જુઓ દવે, રeાબેન jલાદરાવ
@ોફ, અzણ, સહ સંપા.
@ોફ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ

કા?, જયવતી

સંબંધોની સરવાણી.

જુઓ

ભા.કર, રાજ

સંવેદના.

ભારતનો ઈિતહાસ

જુઓ

સંવેદનાના સૂર.

Yવાસમાં વાગે શંખ / દશના ધોળBકયા &વારા સંપાBદત તથા

સંશોધન સંપુટ.



સંકલન.

891.471008

સંક8પ: ?તની ગેરટી અને િવજયની વોરંટી.

જુઓ

સં.કારનું વાવેતર.

રાજ

સંિeત આ0માકથા.
સંbયાશા.H.

જુઓ

જુઓ

સંગીત લીલાવતી.



હુ ં અને મારી વાતો.

891.473
જુઓ

સંઘવી, નગીનદાસ, સહ અનુ.

ગાંધી, રાજમોહન

જુઓ

સરદાર પટેલ

સંઘવી, ભાવીક

સંbયાશા.H.



133.335

અંિતમ પવ: ?વન જે ટલુ જ
મૃ0યુને સમૃ&ધ બનાવતુ vચતન

સંઘવી, રમેશ, સંપા.

જુઓ

સંઘવી, રમેશ, સંપા.

જુઓ

દેસાઈ, િનમળાબેન Bદનકરરાય

જુઓ

કુંડલ, દીિત બી.
kોકર, ગુલાબદાસ

જુઓ

કલાથF, મુકુલ

જુઓ

ખHી, મુhતા ?તે=S

જુઓ

જુઓ

સં.કૃત ાનગીરા - કેટલાક લેખો.
?.

જુઓ

કાંટાવાળા, સુરેશચંS

સં.કૃત નાtયમંડપે પરમાનંદ.

જુઓ

દવે, પી. સી.

સં.કૃત વાઙમયે મિણદશનમ્.

જુઓ

Iપિત, મિણભાઈ આઈ.

સં.કૃત Nયાકરણશા.Hના Cંથોમાં મળતા ભિhત કાNયના યોગ /
ગૌતમ પટેલ અને નીલાંજના એસ. શાહ &વારા સંપાBદત
જુ ઓ 491.25 - સં.કૃત Nયાકરણ.
891.21009
સં.કૃત Nયાકરણશા.Hના Cંથોમાં મળતા ભિhત કાNયના યોગ /
ગૌતમ પટેલ અને નીલાંજના એસ. શાહ &વારા સંપાBદત.

અમીઝરણાં 'શાંત તોમાર છં દ' નો



અનુગામી સંચય

491.25

સંઘવી, રમેશ, સંપા.

જુઓ

એક ઘડી આધી ઘડી

સંઘવી, રમેશ, સંપા.

જુઓ

શાંત તોમાર છં દ

સં.કૃત સાિહ0યમાં િશવ અને િશવા / ગૌતમ પટેલ &વારા
સંપાBદત.
891.209

સંIણા, જહાંગીર એદલ? 'અનાય'
ગુજરાતી સાિહ0યનું અનુશીલન / શિલન ટોપીવાળા &વારા
સંપાBદત.
891.4709
સંત કબીર.

જુઓ

શેઠ, શાંિત

સંત કબીર.

જુઓ

શેઠી, વીરે=S

સંત દBરયા.

જુઓ

ઉપાrયાય, કાશીનાથ

સંત નામદેવ.
સંત સમાગમ.

જુઓ

સકલ પુzષ.

સંતમત કાશ ભાગ- 5.
જુઓ

જુઓ



891.473

સંબંધોના ;Magic'

કલસ.

જુઓ

પં5યા, હષદ 'શPદીત'

સગપણનું મીઠાશ.

જુઓ

અવંિતકા ગુણવંત

સચને નિહ આંચ.

જુઓ

સુધા મૂ_ત

સિચH અમરકોશ ગુજરાતી, િહ=દી, અંCે? સં.કૃત.
બક, Bરચડ

સંBદપકુમાર
િગરનો vસહ / સંBદપકુમાર અને મોઈન રાઠોડ &વારા કૃત.
ભાણદેવ

રાવ, ગોvવદભાઈ



શંગારી, ટી. આર.

જુઓ

યાિક, નટવરલાલ

615.8222

સાવન vસઘ મહરાજ

સંપૂણ ાણાયામ.

જુઓ

Iપિત, મિણભાઈ આઈ.

એhયુેશર અને .વ.થ ?વન / યશ રાય &વારા અનુવાBદત.

સાવન vસઘ મહરાજ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

સકસેના, એ. કે.

સાવન vસઘ મહરાજ

જુઓ

સંતમત કાશ ભાગ 2-3.

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીરામ / ગૌતમ પટેલ અને વસંત પરીખ
&વારા સંપાBદત.
891.209
સં.કૃતવાઙમય િવમશ.

કપૂર, દBરયાલાલ ટી.

સંતમત કાશ ભાગ - 3.

સં.કૃત સાિહ0યમાં @ીકૃmણ / ગૌતમ પટેલ અને વસંત પરીખ
&વારા સંપાBદત.
891.209

સં.કૃત .વાrયાય મંજૂષા.

પૂરી, જે . આર.

જુઓ

સંતમત િવચાર.

દવે,

સં.કૃત અrયયન સંશોધન: શા.Hીય પ&ધિતઓ જુ ઓ
891.209 સંસકૃત િવવેચન.
જુઓ દવે, જયે=S

કેશવલાલ િશવરામ

સંઘવી, ચંSકા=ત
સંઘવી, નગીનદાસ, અનુ.

જુઓ

સં.કૃત અrયયન સંશોધન: શા.Hીય પ&ધિતઓ.
જયે=S

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

સંઘવી, ભાવીક

જુઓ

લાપસીયા, ાનેશ જયચંદ

સંસાર અને બી? વાતાઓ.
સં.કાર કથાઓ.

ભા.કર,

સુધા મૂ_ત

જુઓ

'િનમલોમી'

પં5યા, ણવ

જુઓ

સંબંધોના મેઘધનુષ.

સંભારણાંની સફર.

મહેતા, ચંSકા=કાત

જુઓ

જુઓ

Yવાસનુ Bરચાજ .

કલસ જુ ઓ 891.473 ગુજરાતી
જુઓ પં5યા, હષદ 'શPદીત'

સંબંધોના Magic'

ભગવદગીતા

જુઓ

સચોટ ઉકેલો: વચન ભય vચતા જે વી લાગણીઓ માટેના.
જુઓ પરમહંસ િન0યાનંદ
સિgચદાનંદ .વામી
ચાણhયની Nયવહાર નીિત.



320.5

સિ[ચદાનંદ-સાં9કૃિતક
સિgચદાનંદ .વામી
જો સરદાર સાહેબ વડાધાન બ=યા હોત તો ?.

સરદાર વ8લભભાઈનાં ભાષણો(1918-1947) / નરહરી
&વારકાદાસ પરીખ અને ઉMમચંદ દીપચંદ શાહ &વારા
સંપાBદત.
089.9147(1)



સરદારની અનુભવ વાણી / મુકુલભાઈ કલાથF &વારા સંપાBદત.

294.54



294.543(1)

સિgચદાનંદ .વામી, સંક.

જુઓ

જુઓ

સતસંગ સંCહ ભાગ - 4.

સર.વતીચંS.
સરહદ.



297.82095475(1)

સ0ય: જે ને કદી આંચ નથી આવતી.
જુઓ

જુઓ

ગાંધી, મોહનદાસ

જુઓ

સલત, ભરથ એમ.

ચામઠી ભાષા કે િચHે કી સોપડી / ભરથ એમ. સલત તથા
અ=ય &વારા કૃત. આઈ. એસ. kોકર &વારા સંપાBદત.


સતપદીના સૂર.

જુઓ

અવંિતકા ગુણવંત

જુઓ

પરીખ, અિવનાશ

સફળ નેતૃ0વની કથા ; સરદાર વ8લભભાઈ પટેલનું ?વનિચH.
દોશી, યશવંત

સફળતાના જ=માeર.
સબધ ? સુરમ.

જુઓ

જુઓ

સમજણના સૂર.

જુઓ

મેવાડા, લાલ?
જુઓ

જુઓ

891.474



જુઓ

જુઓ

કેળવણીનું પાથેય
જુઓ

રાજગોપાલાચારી,

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી

જુઓ
જુઓ

રાજગોપાલાચારી,

મહેતા,

સહવેદના.

જુઓ

સરદાર પટેલ / વી. શંકર &વારા સંપાBદત ; યશવંત દોશી,
નગીનદાસ સંઘવી અને Bદપક મહેતા &વારા અનુવાBદત.


ગાંધી, રાજમોહન

જુઓ

સાબિશવરાવુ, અમુલ

સાંઈરામનો હા.ય દારબાર.

જુઓ

દવે, સાંઈરામ

સાંડેસરા ભોગીલાલ, સંપા.

જુઓ

કાNયમીમાંસા અને રાજશેખર

સાં.કૃિતક ઇિતહાસ.

808.86

માંડિલયા,

પટેલ, માણેકલાલ

સાંધી, અYવીન
કૃmણયુગ / વષા પાઠક &વારા અનુવાBદત.

વીજળીવાળા, શરીફા

જુઓ

ધૂની

સાંઈબાબા: BદNય ?વનનું તેજ.

બબલભાઈ

જુઓ

સ8લા, મનસુખ
સ0યના દીવા.



સહજને Bકનારે: સહજ વહે તે આતમ ગંગા.

ભtટ, દોલત

સરદાર પટેલ એક સમ_પત ?વન.

891.474

સહજ માગમાં પBરમણ.
પાથસારથી

સમયદશF સાિહ0ય સંદભકોશ Cંથ 1-2 / રમેશ સોની &વારા
સંપાBદત.
011.29147
સમૂહ ?વનનો આચાર(આચારની કેળવણી).

સ8લા, મનસુખ
ધમની સુવાસ.



સહજ માગ સાધનાનાં મૂળત0વો.
પાથસારથી

મહેતા,

દોશી, ભાગવી

જુઓ

920.054

સહજ માગના િસ&ધાંત.

સમય: જે ની ગાડીનો Bરવસ િગઅર નથી લાગતો.
ભા.કર, રાજ

સમાજના @ેpીઓ.

સ8લા મનસુખ
તુલસી hયારાના દીવા.

સ8લા, મનસુખ, સંપા.

દવે, કૈરાવ

સમC નાtયકૃિતઓ ખંડ - 1 : એકાંકીઓ.
ચંSકા=કાત

જુઓ

મ0સાયણમાધવ

491.4781

ગાંધી, મનોરમા

સમુખ.

જુઓ

પુરોિહત, અજય
જુઓ

જુઓ



891.473



દે, શોભા

સત સૂર સંગમ.
સતરંગી પણZ.

દેસાઈ, .પશ

જુઓ

303.484(1)



સદ્ ગિત.

સરહદ: ધ બોડર.

સવZદયનાં સો વષ / કાિ=ત શાહ &વારા અનુવાBદત.

923.254
જુઓ

િHપાઠી, ગોવધનરામ

બાથમ, મનોહર

સવદશનસંCહ.

સ0યશકુન
ચંSશેખર આઝાદ / નિલન છો. પં5યા &વારા અનુવાBદત.
સદાબહાર ?વન.

ચાવડા, અશોક

સડકનો અિભમ=યુ.

રામચંS

જુઓ

જુઓ

જુઓ

સરૈયા, અિજત
જુઓ

કરમચંદ

સ0યનો ઉદય.

જુઓ

સાવલા, માવ?

જુઓ

સરહદી કgછનું ાથિમક િશeણ / પુIબેન જોશી &વારા
સંપાBદત.
372.95475(1)

ભા.કર, રાજ

સ8લા, મનસુખ

સ0યના યોગો અથવા આ0મકથા.

શંગારી, ટી. આર.

સરળ .પધા0મક અંCે?.

ચરણ vસઘ મહરાજ

હકીકત ?.

જુઓ

સરળ બયોકેમીક િચBક0સા.

સરૈયા, અિજત
જુઓ

સરમદ શિહદ: ટી. આર. શંગારી અને પી. એસ. આલમ &વારા
કૃત.

મુંશી ેમચંદ?નો પુનરાવતાર

સ0ય કાશ ઈમામશાહી પીરાણા સતપંથનો ઈિતહાસ અને તેનો
ક. ક. પા.ાિત પર ભાવ: મીયા યા માધવ ? શું છે સાચી

સ0યના દીવા.



923.254

સિgચદાનંદ .વામી
િવmસહ.Hનામ.
સડકનો અિભમ=યુ.



954

સિgચદાનંદ .વામી
Yન એ જ ઉMર.

149

જુઓ



823

ગાંધી, મનોરમા

સાં.કૃિતક વડલાની અડીખમ વડવાયુ / ઈ=દુ પટેલ &વારા
સંપાBદત.
891.471008

સાકMરયા-સુધા

150

સાકBરયા, ?તે=S

િસ&ધસેન Bદવાકર સૂરી, સહ લે.


એકાંતની અડોઅડ.

891.473

સાકBરયા, ?તે=S
િHજો એhકો.

891.472

સાકBરયા, ?તે=S
ભજવો તો Iણો.

891.472



સાગરના સુસવાટા.



જુઓ

અબોટી, હસમુખ

સાગરનાં મોતી: મુhતક સંCહ.

જુઓ

દેસાઈ, ચ=Sકાંત

સાગરપંખી: જોનાથન િલvવo.ટન સીગલ.
સાઠ સેક=ડનું અજવાળું.

જુઓ

જુઓ

સાધક સદગુz સંવાદ.

જુઓ

રામેYવરાનંદ સર.વતી .વામી


સાબિશવરાવુ, અમુલ
સાંઈબાબા: BદNય ?વનનું તેજ / થોતા ભાmકરરાવું &વારા
તેલુગુમાંથી અંCે?માં અનુવાBદત : રેખા ઉદયન &વારા
અંCે?માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાBદત.
922.945

જુઓ



507.8

ગnજર, હસમુખ
જુઓ

સુગંધ.

શુhલ, ચંSશેખર

જુઓ

જુઓ

િચતિળયા, જયેશ

જુઓ
જુઓ

વા0સ8યદીપસૂરી આચાય
ભા.કર, રાજ
જુઓ

બોસમેન, ફીલ

ભtટ, િગરીશ

સુગંધ અને .મૃિત.

જુઓ

અંતાણી, િવનેશ

સુગંધનો દBરયો: માણસ સાથે માણસના સંબંધોની સુવાસ
કથાઓ.
જુઓ પં5યા, હષદ 'શPદીત'
સુગંધનો દBરયો: માણસ સાથે માણસના સંબંધોની
સુવાસકથાઓ જુઓ 891.473 ગુજરાતી
નવિલકા/નવલકથા.

જુઓ

પં5યા, હષદ 'શPદીત'

.વયંભૂ.
ગોહેલ, નટવર



891.471

સુદશન ગcગુgછ.

સારથી ખંડ - 2.

જુઓ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

સારવચન સંCહ.

જુઓ

હજૂ ર .વામી મહારાજ

જુઓ

સુદશન ગcગુgછ - 1.

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ

જુઓ

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ

સુદશન ગcગુgછ - 3 : સાિહ0ય અને કલા.

સાવન vસઘ મહરાજ
ગુzમત સાર.

294.(1)

સાવન vસઘ મહરાજ
પરમાથપHો ભાગ - 2.

294.(1)

સાવન vસઘ મહરાજ
પરમાથF બોધકથાઓ.

294.(1)

સાવન vસઘ મહરાજ
સંતમત કાશ ભાગ - 3.

294.(1)

સાવન vસઘ મહરાજ
સંતમત કાશ ભાગ 2-3.

294.(1)

સાવન vસઘ મહરાજ
સંતમત કાશ ભાગ- 5.

294.(1)

જુઓ

િ&વવેદી,

મિણલાલ નભુભાઈ



જુઓ

ેમાનંદ



સુધા મૂ_ત
તમે જ તમાz અજવાળું / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.



સાવિલયા, રામ?ભાઈ, સહ સંપા.

જુઓ

સુધા મૂ_ત
ડોલર વહુ / સુધા મહેતા &વારા અનુવાBદત.



સાવલા, માવ?
સરળ બયોકેમીક િચBક0સા.

સુદામાચBરH.





સાવલા, માવ?
તાઓ તેહ ચaગ / સુરેશ દલાલ &વારા સંપાBદત.

સાસુવહુ ની લડાઈ.

જુઓ

સુગંિધયા, બકુલ

ચાવડા, અશોક

સારંગ નારંગ મોતના રણમાં.

િસ=હા, સૂયા
સુપર મેમેરી: યાદશિhત વધારવાની સચોટ રીતો / હસમુખ
ગnજર &વારા અનુવાBદત.
153.12

સુખને એક chance તો આપો...

891.471

સાયંસ ોજે hટ પાટ 1-2.

કૃmણાનંદ .વામી

પટેલ, હસમુખ

સુખ: મુકામ પો.ટ સંતોષ.

સાધુ, }યામ
ઘર સામે સરોવર / સંજુ વાળા &વારા સંપાBદત.

સાર Cહણ.

જુઓ

સુખ તમારી તીeા કરે છે .

સેન, િમિહર

માનતુંગાચાય

િસrધાંતોની યોગશાળા: '.વ'ના િવ.તારની અનુભવકથાઓ.

સીતા હરણ.

અંતાણી, િવનેશ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

િસ.ટેમેBટક ઈ=વે.ટમે=ટ.

બક, Bરચડ

સાત સમંદર સર કયા.

સાયના નેહવાલ.

િસ&ધોની સંગતમાં.

જુઓ



181.114



894.8143



823

સુધા મૂ_ત
નોખી માટીના ?વ / કા=તા વોરા &વારા અનુવાBદત.



823

સુધા મૂ_ત
પિવHતાના પાયા પર / @rધા િHવેદી &વારા અનુવાBદત.


823

સુધા મૂ_ત
મIનો વાતા ખIનો / @&ધા િHવેદી &વારા અનુવાBદત.


823



615.532(1)
જુઓ

ઠાકોર, ભગતvસહ

નીલકંઠ, મિહપતરામ :પરામ

સાિહ0યકાર કોશ / Bકરીટ એચ. શુhલ &વારા સંપાBદત.


928.9147(1)

િસ&ધ નાગાજુ  ન ઈ=SIળ / માંગીલાલ ખીમા? મારવાડી
&વારા સંકિલત : ધુમીન નારાયણ રાજ.થાની 'બાબા યોગી'
&વારા સંપાBદત.
133.4

સુધા મૂ_ત
મનની વાત ઝaદાBદિલને સલામ / સોનલ મોદી &વારા
અનુવાBદત.
928.94814
સુધા મૂ_ત
માણસાઈની થાપણ / જે લમ હાદક &વારા અનુવાBદત.



823

સુધા મૂ_ત
માણસાઈની થાપણ મારી તમારી wદય.પશF વાતો / જે લમ
હાદક &વારા અનુવાBદત.
823

સુધા-સૌરાjની
સુધા મૂ_ત
મારે તો ચાંદો જોઈએ / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.
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સેવડે, ઈ=દુમતી
તા0યા ટોપે / હેમાંગીનીબહેન ભtટ &વારા અનુવાBદત.




823

સુધા મૂ_ત
સંભારણાંની સફર / સોનલ મોદી &વારા અનુવાBદત.

923.254

સેવાભાવી િશeક @ી ગુણવંત તાસકર.


823

સુધા મૂ_ત

જુઓ

યાદવ, હરીશ

સડસ, સી. ડબ8યૂ


અંતરનો અવાજ.



158.1

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

હેતની હેલી

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

ગોયેલ, િવYવાસ

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

દો.તીની દુિનયા

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

નારાયણમૂ_ત, એન. આર.

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

પીલ, નોમન િવ=સે=ટ

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

સૂન, @ીકા=ત

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

ેમનો આસવ



સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

મા.ટર .Uોક

સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ : કથા સાિહ0ય / િશરીષ પંચાલ
&વારા સંપાBદત.
891.473

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

િમHતાની હૂ ંફ

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

યાદોની મહેBફલ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: (અCંથ.થ) િવવેચન - 2 /
િશરીષ પંચાલ &વારા સંપાBદત.
891.47

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

લાસન, .ટીગ

સદરવા, હેતલ, અનુ.

જુઓ

હૂ ંફનો .પશ

સચને નિહ આંચ.

સુિનતા િવિલયસ.

823
જુઓ

ગnજર, હસમુખ

સુપર મેમેરી: યાદશિhત વધારવાની સચોટ રીતો.
સૂયા
સુભાષચંS બોઝ.

જુઓ

િસ=હા,

દેસાઈ, ચૈત=ય

જુઓ

સુમનની kેડની વાનગીઓ.

જુઓ

શાહ, Bકરણ

સુરાહીમાં સોમરસ: આધુિનક સં.કૃત િતિનિધ ગઝલ સંચય /
હષદેવ માધવ &વારા સંપાBદત તથા અનુવાBદત.
891.21008

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: (અCંથ.થ) િવવેચન -1 / િશરીષ
પંચાલ &વારા સંપાBદત.
891.47

સોનમ

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: િવવેચન - 1 / િશરીષ પંચાલ
&વારા સંપાBદત.
891.47

સોનાની ગાડી :પાના પાટા.

સુરેશ જોશીનું સાિહ0ય િવYવ: િવવેચન - 2 / િશરીષ પંચાલ
&વારા સંપાBદત.
891.47
સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ (અCંથ.થ)િનબંધો 1- 3 / િશરીષ
પંચાલ &વારા સંકિલત.
891.474
સુરેશ જોશીનું સાિહ0યિવYવ: કિવતા / િશરીષ પંચાલ &વારા


સંકિલત.

891.471

સૂડી વgચે સોપારી.

જુઓ

શાહ, અ8પા નીરવ

સૂરજના અજવાળે કંકુ પગલાં.

જુઓ

Iપિત, સુરેશ

સૂય અને સૂયCહણ / ધનંજય રાવળ &વારા સંકિલત.



523.78

સેhયુલર િમIજ જુ ઓ 891.474 - ગુજરાતી િનબંધ.

સેhયૂલર િમIજ.



891.473

સોની, મધુસૂદન કે., સંપા.

જુઓ

So be it...
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સોની, મૌિલક

થેhયૂ.



158.1

સોની, રમણ, સંપા.

જુઓ

કિવ, નાનાલાલ દલપતરામ

સોની, રમણ, સંપા.

જુઓ

કોઠારી, જયંત

સોની, રમેશ, સંપા.

જુઓ

સમયદશF સાિહ0ય સંદભકોશ Cંથ

સોનેરી બુંદ.

અંતાણી, િવનેશ

જુઓ

જુઓ

જુઓ

સેઠી, વી. કે., સહ લે.

સોરઠી બહારવBટયા.

શાહ, ગુણવંત
શાહ, ગુણવંત

જુઓ

ભાનુિવજય મહારાજ

તથા.તુ.

મહેતા, મોહનલાલ

સોમેYવર, રમિણક, સહ સંપા.
જુઓ

@ીધરાણી, કૃmણલાલ

જુઓ

સોની, મૌિલક

સોપાનની વાતા.

જુઓ

શાહ, ગુણવંત

સેhયૂલર એજ=ડા.

હે8લો ... હુ ં Bક.તી.

જુઓ

જુઓ

શાંત તોમાર છં દ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ કાિલદાસ

સોલંકી, ચતુર



રોબોટ સુંદરી.

પૂરી, જે . આર.

891.473

સોલંકી, ?નલ 'યાદ'

સેન, િમિહર

સાત સમંદર સર કયા / મોહનલાલ વાઘેલા 'યાસી' &વારા
અનુવાBદત.
927.9721
સેનગુતા, ીિત
અંતjપુરમ: પાંચે ખંડના કેટલાક દેશો િવશે.
સેનગુતા, ીિત, અનુ.

જુઓ

ગંગોપાrયાય, સુનીલ

સેલીિkBટ સાથે સંવાદ.

જુઓ

ઠાકુર, આનંદ

સે8ટોન, િસડની
ધ અધર સાઈડ ઓફ મીડનાઈટ / મહેશ ગોિહલ &વારા
અનુવાBદત.



910

સોલંકી, મહેશ 'બેનામ', સંપા.

સોળમી ચtટાન.

જુઓ



891.471
જુઓ

કgછી ભગતી પc

ચૌહાણ, રામચંS

સોસા, Bકરણ
ખોલ સખીરી બારી ખોલ: કિવ @ી Bકશન સોસાનાં ગીતોનો
સંચય / મનોહર િHવેદી &વારા સંપાBદત.
891.471
સૌરાનાં .થાપ0ય .મારકો.

823



તોય આટલું કહેવાઈ ગયુ.

જુઓ

સૌરાની રસધારા સંકિલક આવૃિM.
કાિલદાસ

દવે, રાજે =S
જુઓ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

9ટાઈલ-િહદુ
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.ટાઈલ Secrets : કBરના કપૂર.
.ટીવ જૉPસ.

જુઓ

.Uેસ મેનેજમે=ટ.

જુઓ

હBરનાં લોચિનયાં.

શમા, રાજે શ

જુઓ

.Hી ઓળખ વગરનું અિ.ત0વ.



294.543(1)

તિ.લમા નસરીન

જુઓ

.નેહનું સદય / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત : સોનલ પરીખ &વારા અનુવાBદત.
813.008
.પધા0મક કોમયુટર ાન.

જુઓ



891.478

.પશ / િવકાસ ઘન}યામ નાયક &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત
જુ ઓ 891.478 કીણ લેખો.
158.1
.પશની સુગંધ: લાગણીને વાચા આપતા અથસભર સંગો /
જે ક કેિ=ફ8ડ, માક િવકટર હે=સન અને રeા ભરાBડયા &વારા
સંકિલત ; નીિતન ભtટ &વારા અનુવાBદત.
813.008
જુઓ

.માઈલનું સુનામી.

દવે, સાંઈરામ

િ.મત: આનંદનો ઓટોCાફ.

જુઓ



ઘર એટલે ઘર.

.વયંભૂ.

હBરYચંS, સંક.

જુઓ

891.471

કૃmણાનંદ .વામી

હણu, પુિનત અzણ, સંપા.

જુઓ

.વગ િનમnજન.

કિવ, નાનાલાલ

.વાતંHસેનાની પHકાર @ી

જુઓ

હષદેવ માધવ
નખનાં પાંBડ0યાં / ગૌતમ પટેલ &વારા સંપાBદત.
હષદેવ માધવ, સંપા.

જુઓ

ઋતુરાજ વસંત

હષદેવ માધવ, સંપા.

જુઓ

બક, Bરચડ

હવામાન.

જુઓ



891.209

જુઓ

હ.તરેખા.

જુઓ

બાણભtટ

મહેતા, કે. ટી.
જુઓ

આચાય, cુન
જુઓ

દવે, સાંઈરામ

મહેYવરી, માવ?

જુઓ

હાક છa િહપો.

જુઓ

પરમાર, યાકુબ

હસો નિહતો મારા સમ.

રાવળ, હર?ભાઈ સોમાભાઈ 'યોગી'

જુઓ

જુઓ

હમન યાકૂબ
રામાયણ / િવજય પાંડેય &વારા અંCે?માથી અનુવાBદત ;
?તે=S બી. શાહ &વારા સંપાBદત.
831

હિસતમ મધુરમ.

સુગંિધયા, બકુલ

.વરાજ તમારા સપનાની ભારતનો કી લાન.
કેજરીવાલ, અરvવદ
.વ:પ પારખ.

વીણેલાં ¢લ ગુgછ

જુઓ

દલપતરામ

હવાનાં :પ.
જુઓ

પરીખ,

નીલમ

હષદેવ માધવ, સહ સંપા.

ભા.કર, રાજ

.યમુિન
.વનબોધ.

જુઓ

હષદેવ માધવ, સંપા. તથા અનુ. જુઓ સુરાહીમાં સોમરસ:
આધુિનક સં.કૃત િતિનિધ ગઝલ સંચય

દે, શોભા
જુઓ

દવે, રeાબેન jલાદરાવ

જુઓ

બળવંતરાય શાહ

ચાવડા, અશોક

.પશ / િવકાસ ઘન}યામ નાયક &વારા સંકિલત તથા અનુવાBદત.

.પીડપો.ટ.

માણેક, કરસનદાસ

હBરસંિહતા: મંડળ 8 થી 12.

ધમાિધકારી, દાદા

જુઓ

જુઓ

હBરલાલ ગાંધી ; ગાંધી?નું ખોવાયેલું ધન.

પારેખ, રાજે શ આર.

.તોHધારા / એમ. પી. કકBડયા &વારા સંપાBદત.



910

હBરને &વારે(હBર&વાર યાHા).

િમI અબુ તલેબ ખાન

જુઓ

.Hી પુ:ષ સહ?વન.

હBરતા ીતમ
મન માz વાસી.

કપૂર, કરીના

આઈઝે કસન, વો8ટર

.ટીવ જોPસ: vથક Bડફર=ટ.
.ટેવટ, ચાલસ્, અનુ.

જુઓ

જુઓ

ઠhકર, ઉદયન

હા.યનો ગુજરાતી પયાય: nયોતી=S દવે.

દોશી, હસમુખ

.વાતંHસેનાની પHકાર @ી બળવંતરાય શાહ / પુિનત અzણ
હણu &વારે સંપાBદત.
920.5

vહગસ્ બો=ઝા.

જુઓ

vહદ અને િkટાિનયા.



928.9147

ઝવેરી, પુરબી

જુઓ

દેસાઈ, ઈgછારામ સૂયરામ

.વાતં°યોMર ગુજરાતી ગીતસંચય / ચંSકા=ત શેઠ અને હBરકૃmણ
પાઠક &વારા સંપાBદત.
891.471008

vહદ .વરાજથી Cામ.વરાજ ગાંધી?થી િવનોબા? / રમણ
મોદી &વારા સંપાBદત.
303.484(1)

.વાતં°યોMર ગુજરાતી નાટકો.

િહ=દ .વરાજ.

.વાિતનાં સરવડાં.

જુઓ

યાિક, અિ.મતા

જુઓ

જુઓ

.વામી િવવેકાનંદ.

જુઓ

પટેલ, નટવર

.વામી િવવેકાનંદ.

જુઓ

રાવળ, ઉપે=S

.વામી @&ધાનંદ.

જુઓ

રાવળ, હસમુખ

પારઘી,

હમ હુ વે કામયાબ.

જુઓ

જુઓ

િHદીપ સુ¾ુદ

િહ=દના સરદાર.

જુઓ

પટેલ, રમણભાઈ

િહ=દુ ધમદશન.

જુઓ

જુઓ

પtટનાયક, દેવદM

પંBડત, િવmદેવ સાંકળેYવર



િહ=દુ લoનધારા અ=તરગત છૂ ટાછે ડા.



િહ=દુ લoનધારા અ=તરગત છૂ ટાછે ડા જુ ઓ 294.54863 િહ=દુ લoનધારો. જુઓ પટેલ, િબનલ

294.(1)

ધોળBકયા, હરેશ

954

િહ=દ .વરાnય.

િહ=દુ કેલે=ડરના રહ.યો.
922.97

હજૂ ર .વામી મહારાજ
સારવચન સંCહ.



મોહનદાસ કરમચંદ.

હજરત ખાBદમ હસન ગુદરી શાહ બાબા
મોઈન - એ જહાં.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

િહ=દ .વરાજથી Cામ.વરાજ ગાંધી?થી િવનોબા? / રમણ
મોદી &વારા સંપાBદત જુ ઓ 303.4(1) - ગાંધી,

રાnયગુz, િનરંજન

.વામી ગોvવદગુz ?વન અને કવન.
અજુ  નvસહ કાળુભાઈ

જુઓ

િહ=દુ વેદધમ.

જુઓ

જુઓ

પટેલ, િબનલ

ુવ, આનંદશંકર બાપુભાઈ

િહદુ-kદયવાણી
િહ=દુ સં.કાર અને િવાન / િગરીશ પાંડેય &વારા સંપાBદત :
હેમલ એમ. Nયાસ અને હેતલ એમ. Nયાસ &વારા અનુવાBદત.

હૈયાનો હ.તમેળાપ.


294.5165

િહમત: હાથ વગરનાનું હિથયાર અને પગ વગરનાની પંખ.
જુઓ ભા.કર, રાજ

જુઓ

ચાવડા, અશોક

હુ ં અને મારી વાતો.

જુઓ

સંઘવી, ચંSકા=ત

હુ ં તું અને તે.
હુ ં પોતે.

જુઓ



823

વૈc, nયોિત

નારાયણ હેમચંS

જુઓ

હુ ં િહજડો હુ ં લમી.
હુ =નર સાર િશeક.

િHપાઠી, લમીનારાયણ

જુઓ
જુઓ

ગાંધી, રમણલાલ

હૂ ંફનો .પશ / જે ક કેિ=ફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંકિલત : હેતલ સદરવા &વારા અનુવાBદત.
813.008
હૂ ંફાળા અવસર.

હે વ0સ !.

જુઓ

જુઓ

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

ટોપણદસાણી, રાજકુમાર

હેતની હેલી / જે ક કેનBફ8ડ અને અ=ય &વારા સંકિલત ; હેતલ
સદરવા &વારા અનુવાBદત.
813.008
હે=સન, માક િવકટ, સહ સંક. જુઓ વહાલનુ વાવેતર: લoનેને
વાચા આપતા અથસભર સંગો
હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

આશાનાં અંકુર

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

દો.તીની દુિનયા

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

ેમનો આસવ

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

િમHતાની હૂ ંફ

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

યાદોની મહેBફલ

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

@&ધાનો Yવાસ

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

.નેહનું સદય

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક. જુઓ .પશની સુગંધ:
લાગણીને વાચા આપતા અથસભર સંગો
હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

હૂ ંફનો .પશ

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

હેતની હેલી

હે=સન, માક િવકટર, સહ સંક.

જુઓ

હૈયાનો હરખ

હેલન કેલર ડા અંધારેથી ઉIસ ભણી / બીરેન કોઠારી અને
ઈશા પાઠક &વારા સંપાBદત.
923.673
હેિલકોટર લેવું જ છે બાઈિસકલ વેચી ને !.

જુઓ

િHપાઠી,

બકુલ
હેલો મેડમ.

જુઓ

હે8લો ... હુ ં Bક.તી.
હૈયાથી હકારો.

શાહ, રોિહત
જુઓ

જુઓ

જુઓ

હોમી જહાંગીર ભાભા.

wદયમાં વસેલા.

ગુજરાતના યુવાર0નો / લતા િહરાણી અને રાજ ભા.કર
&વારા કૃત.
920.054

િહસાબી અિધકારી.

હૈયુ, મ.તક, હાથ.

જુઓ

પંચાલ, Bદનેશ
વછરાIની, ભSાયુ

જુઓ

પટેલ, હલાદભાઈ સી.

હોય ના Nયિhતને એનું નામ બોલાયા કરે.

િહરાણી, લતા

િહ8ટન, જે સ
વીસરાતી િવરાસત / િચ=મય Iની &વારા અનુવાBદત.

153

સોનમ

વા0સ8યદીપસૂBર આચાય

હૈયાનો હરખ / જે ક કેનBફ8ડ અને માક િવકટર હે=સન &વારા
સંપાBદત ; સોનલ પરીખ &વારા અનુવાBદત.
813.008

જુઓ

જુઓ

દહીવાળા, ગની

પટેલ, નિલન

wદયવાણી 2010.

જુઓ

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી

wદયવાણી 2011.

જુઓ

રાજગોપાલાચારી, પાથસારથી

154

િવષય સૂિચ

અંCે? કિવતા:અંCે? સાિહ0ય:સાિહ0ય

821

અંCે? નવલકથા/નવિલકા:અંCે? સાિહ0ય:સાિહ0ય

823

અંCે? પH:અંCે? સાિહ0ય:સાિહ0ય

826

અંCે? ભાષા

420

અંCે? ભાષા:ભાષા

420

અંCે? સાિહ0ય:સાિહ0ય

820








અંCે? સાિહ0યકાર:સાિહ0યકાર
અંCે?:Nયુ0પિMશા.H:અંCે? ભાષા:ભાષા



928.2

અબોહવા તથા વાતાવરણ:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા
વાયુશા.H:ભૂ-િવાન:િવાન
551.6
અPદુલ કલામ એ. પી. જે .:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
રાપિત, રાના શાસક
923.154
અિભનય BફલસૂBફ તથા િસ&ધાંત:ભવનાંતગત રમત અને
મનોરંજન:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા:લિલત


કળા

793.01

અયાસqમ:માrયિમક િશeણની Nયાપકતા:માrયિમક િશeણ




373.19

422.4912/4

અંબાણી, મુકેશ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:
અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH


920.933804

અ અને પરમા -ભૌિતકશા.H:આધુિનક ભૌિતકશા.H:
ભૌિતકશા.H:િવાન
539.7
અrયયન અને અrયાપનમાં શૈeિણક ઉપકરણોનો ઉપયોગ:
િશeણ તથા સંશોધન સંબંિધત:િવાન
507.8
અrયા0મવાદ:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા:ત0વાન
133.9

813

અમેBરકન સાિહ0ય:સાિહ0ય

810




અમેBરકા:ચોhકસ િવ.તારનુ .થળાંMર:.થળાંMર

304.873

અમેBરકા:રાપિત, રાના શાસક

923.173

અમેBરકા:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી

923.673





અથશા.H

330

અથશા.H:સમાિજક િવાન

330




અથશા.Hના િસ&ધાંત



330.1

અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના સંCહ:સાિહ0ય

અનુસૂિચત Iિત અને જનIિત:નીચલો વગ:સામાિજક વગ:
સામાિજક સમૂદાય

અમેBરકન નવિલકા/નવલકથા:અમેBરકન સાિહ0ય:સાિહ0ય



305.56(1)

અ=ય જૈ િવક ઉ0પાદન:રાસાયિણક ૌcોિગકી:ૌcોિગકી
(ટેકનોલો?)

668

અ=ય ધમ

290

અ=ય ધમ:ધમ

290

અ=ય નૈિતક ધોરણ:નીિતશા.H

179



808

અિલએસીએસ:ચોhકસ છોડમાંથી બનાવેલી ઔષધી:સBSય


ઔષધી

615.32433



અવકાશયાHી:ઈજનેર



અસફાક ઉ8લાખાન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા



926.2945






923.254

અસમાનતા અને િવકાસનું મનોિવાન:મનોિવાન



155

અસમાનતા અને િવકાસનું મનોિવાન:મનોિવાન:ત0વાન

અ=ય પાસાઓ:ઉgચ િશeણ સંગઠન તથા વૃિM:ઉgચ િશeણ





155

378.19

અ=ય ભાષા



490

અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર

928.9

અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર:સાિહ0યકાર

928.9




અ=ય ભાષા:ભાષા

490

અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ:સામા=ય સંCહ

089




અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ:સામા=ય સંCહ:સામા=ય ાન
(માિહતી િવાન)
089
અ=ય ભાષામાં સામા=ય Cંથસૂિચ:સામા=ય Cંથસૂિચ:Cંથસૂિચ


011.2

અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH



આંકડાશા.H (nયોિતષશા.H):સાંકેિતક ભિવmયકથન:શકુનિવcા:
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય 133.335
આંતરરાીય સંબંધ:રાજકીય નીિતશા.H:NયવહાBરક નીિતશા.H


172.4

આંતરરાીય સંબંધ:રાnયશા.H

આંતBરક Nયિhત0વ સંબંિધત:NયવહાBરક(ાયોિજત) મનોિવાન:
મનોિવાન:ત0વાન
158.2
આંદેશ:ભારત:એિશયા



920.9

અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા
સામાિજક સં.થા

363

અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા
સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન

363






398.22095484

આંબેડકર, ભીમરામ રામ?:સામાિજક સુધારણાની ચળવળ:
પBરવતન તથા તેનાં કારણ:સામાિજક પBરવતન


920.9

અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH:?વનચBરH



327

303.484(1)

આંબેડકર, ભીમરાવ રામ?:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
રાજકીય નેતા



923.254

આંવ સાન સૂ ચી:Nયિhતગત ?વનચBરH:બમા:દિeણ-પૂવ
એિશયા



923.2591

આધુિનક ફારસી કિવતા:આધુિનક ફારસી સાિહ0ય:ઈરાની
સાિહ0ય:સાિહ0ય
891.551

આધુિનક-એિશયા

155

આધુિનક ફારસી નવલકથા/નવિલકા:આધુિનક ફારસી સાિહ0ય:
ઈરાની સાિહ0ય:સાિહ0ય
891.553

ઉખાણાં:લોકકથા તથા લોકમા=યતા:સામાિજક રીિતBરવાજ અને
લોકકથા, લોકસાિહ0ય:સમાિજક િવાન
398.6

આધુિનક ફારસી સાિહ0ય:ઈરાની સાિહ0ય:સાિહ0ય



ઉgચ િશeણ



ઉgચ િશeણ સંગઠન તથા વૃિM:ઉgચ િશeણ

891.55

આધુિનક ભૌિતકશા.H:ભૌિતકશા.H:િવાન

539



378



378.1

આનંદ:ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:
મનોિવાન
152.42

ઉgચ િશeણ સંચાલન તથા ભૌિતક યોજનાઓ:અ=ય પાસાઓ:
ઉgચ િશeણ સંગઠન તથા વૃિM:ઉgચ િશeણ 378.196

આનુવંિશક કે વારસાગત રોગ:પોષણ તથા મેટાબોિલક રોગ:

ઉMર દેશ:ભારત:ધા_મક .થાન, તીથ .થાન:સાવજિનક

પાચન તંHની બીમારી:રોગ



616.39042



363.34



916

આરોoય અને .વgછતા:િવાન અને આરોoય:ાથિમક િશeણ


372.37

આ_થક પBરિ.થિત:અથશા.H:સમાિજક િવાન



330.9

આ_થક ણાલી:અથશા.Hના િસ&ધાંત

330.12

આ_થક ભૂ.તશા.H:ભૂ-િવાન:િવાન

553




આમ.Uગ, લા=સ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Nયાયામ તથા મેદાની
રમતવીર:કળા તથા મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત


927.9662



આસામ:એિશયા:ઇિતહાસ

954.162

આહારશા.H:Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા:િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H
613.2
µoલે=ડ અને વે8સ:યુરોપ:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ


914.2

ઇટાિલયન િચHકાર:િચHકાર



294.53509542

ઉ0પાદન

આપિM:જન સુરeા તથા અ=ય Sિકોણ:અ=ય સામાિજક
સમ.યા તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા
આBકા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ

ઉપાસના





338

ઉ0પાદન સંઘ

338.6

ઉ0પાદન સંઘ:ઉ0પાદન

338.6




ઉ0પાદન:અથશા.H



338

ઉcોગનો આકાર:ઉ0પાદન સંઘ

338.64

ઉcોગનો આકાર:ઉ0પાદન સંઘ:ઉ0પાદન

338.64




ઉcોગપિત, સાહિસક:અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું
?વનચBરH
920.933804
ઉcોગપિત, સાહિસક:અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું
?વનચBરH:?વનચBરH
920.933804
ઉપચારશા.H:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H



615.5

ઉપચારશા.H:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H:િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H
615.5
ઉપિનષદ:વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ



294.59218

ઉપિનષદ:વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત


294.59218

ઉપાrયાય, હરીભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:િશeાિવશારદ

927.5945



ઇિતહાસ

900

ઇિતહાસકાર:ઇિતહાસલેખન:ઈિતહાસનો અયાસ તથા િશeણ


907.202

ઇિતહાસલેખન:ઈિતહાસનો અયાસ તથા િશeણ





923.754

ઉદૂ કિવતા:ઉદૂ સાિહ0ય:સાિહ0ય
ઉદૂ સાિહ0ય:સાિહ0ય



928.91439



ઉષા, પી. ટી.:Nયિhતગત ?વનચBરH:દોડ Uેક તથા દોડવીર:Uેક
અને િજનેિ.ટકસ
927.9642



ઋગવેદ:વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત

297

ધણ:િવ.ફોટક, ધણ ૌcોિગકી:રાસાયિણક ૌcોિગકી
662.6





ઈજનેર

926.2

ઈજનેર:ૌcોિગકી (વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)

926.2



ઈજનેરીશા.H(એિ=જિનયરગ):ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

620

ઈિતહાસનો અયાસ તથા િશeણ

907




ઈ=ટરનેટ:ઈ=ટરફેસ અને કોયુિનકેશન:કયુટર િવાન:સામા=ય
ાન (માિહતી િવાન)
004.678
ઈ=ટરફેસ અને કોયુિનકેશન:કયુટર િવાન:સામા=ય ાન
(માિહતી િવાન)
004.6

294.59212

એકયુેશર:શારીBરક ઉપચાર પ&ધિત:િવિશ ઉપચાર પ&ધિત:
ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H
615.8222
એBડનબગ શહેર:દિeણપૂવFય .કોટલે=ડ:યુરોપ:સામા=ય ભૂગોળ
તથા વાસ
914.134
એથલેિ=ટ અને મેદાની રમત:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક
કળા



796

એથલેિ=ટ અને મેદાની રમત:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક
કળા:લિલત કળા

ઈ=ટરNયૂ:સામા=ય સંCહ:સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)



796





એિશયા

915



એિશયા:ઇિતહાસ

950

080.(1)

ઈરાની સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.439

ઉદૂ સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર

907.2

ઇ.લામ ધમ:અ=ય ધમ:ધમ



891.4391

891.5

એિશયા:દંતકથા

ઈશાવા.યોપિનષદ્:ઉપિનષદ:વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ


294.59218(1)

એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ




398.22095



915

એિશયા-કેસરી

156

એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ



915

કપૂર, રાજ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ચલિચHના અિભનેતા:
ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત 927.9143028

ઓિટકલ સંચાર(કોયુિનકેશન):સંચાર ઈજનેરી:યાંિHક તથા
સંચાર ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ):િવcુત તથા
િવcુતકીય ૌcોિગકી
621.3827

કબીર, 1399-1518

ઓBરગાિમ:કોતરણી કળા:િશ8પકળા:લિલત કળા



કયુટર િવાન:સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)



કલસBરયા, કનુભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH- પુzષ:પુzષોનુ
?વનચBરH(જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):
?વનચBરH
920.71

736.982

ઔcોિગક જોખમ:Iહેર સેવા અને સુરeા:અ=ય સામાિજક
સમ.યા તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા
363.11

:

િવવેચન :િહ=દી કિવતા:િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.431



004

ઔcોિગક તેલ પૌcોિગકી, ચરબી, મીણ તથા ગેસ:રાસાયિણક
ૌcોિગકી:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
665

કળા તથા મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત

927

કળા તથા મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત:?વનચBરH

927

ઔcોિગકઅને Nયવસાિયક મજદુર:@મ અથશા.H:અથશા.H


કિવતા અને િવવેચન:અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના સંCહ:
સાિહ0ય
808.1



કહેવત, લોકોિhત:લોકકથા તથા લોકમા=યતા



કામની પસંદગી:ઔcોિગકઅને Nયવસાિયક મજદુર:@મ
અથશા.H:અથશા.H
331.702

331.7

ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H

615

ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
615

કંyય સંગીત:સંગીત



782

કંપની (શેર) રોકાણ તથા સુરeા:શેર, સટફીકેટ તથા થાપણ
માટેની ઉપયોગી ચીજ વ.તુ:રોકાણ
332.6327
કgછ:ગુજરાત:એિશયા:ઇિતહાસ



954.75(1)

કgછ:ગુજરાત:ભારત:એિશયા
કgછ:ગુજરાત:ભારત:ાથિમક િશeણ



915.475(1)



372.95475(1)

કgછી કિવતા સંCહ:કgછી કિવતા:કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી
સાિહ0ય
891.47K1008
કgછી કિવતા:કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય






398.9



કાયદો - ધારો

340

કાયદો - ધારો:સમાિજક િવાન

340

કાિલદાસ



:િવવેચન :

સં.કૃત કિવતા:સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.21

કાિલસ, જે hસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ
તથા મેદાની રમતવીર



927.96358

કાલેલકર, દMાHેય બાલકૃmણ:સામાિજક સુધારણાની ચળવળ:
પBરવતન તથા તેનાં કારણ:સામાિજક પBરવતન


303.484(1)



કાલેલકર, દMાHેય બાળકૃmણ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી
િનબંધકાર:ગુજરાતી સાિહ0યકાર
928.91474



કાળqમ -સાલવારી

891.47K1

કgછી કિવતા:કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય
891.47K1



529

કgછી નવલકથા/નવિલકા:કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય:
સાિહ0ય
891.47K3

કાNય:અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના સંCહ:સાિહ0ય

કgછી નાટક:કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

Bકડની એ¡ીનલ Cંિથ, ઉરેટેસ:યુરોજે િનટલ િસ.ટમ:પિrધસરની
સજ રી
617.461



891.47K2

Bક=નરોનું ?વન ચBરH:સમાજશા.Hી

કgછી િનબંધ:કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


891.47K4

કgછી ભાષા:ગુજરાતી ભાષા:અ=ય ભાષા

491.47K

કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય

891.47K

કgછી સાિહ0ય:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

891.47K

કથક:ભારત:લોકનૃ0ય અને રાીયનૃ0ય:નૃ0યકળા






793.31954

ક=નડ કિવતા:સાિહ0ય

894.8141

ક=નડ નવલકથા/નવિલકા:ક=નડ સાિહ0ય:સાિહ0ય

894.8143

ક=નડ સાિહ0ય:સાિહ0ય





920.9306762

કીનારીવાળા, િવનોદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય


નેતા

923.254

કુંબલે, અિનલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ
તથા મેદાની રમતવીર



927.96358

કુટુંબના કાર:લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા:
સમાિજક િવાન
306.85



કુદરતી અને સામાિજક આપિM:પBરવતન તથા તેનાં કારણ:
સામાિજક પBરવતન:સામાિજક Bqયા
303.485



કૃિષિવાન:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)



કૃmણાનંદ .વામી:ધમગુz તથા તેમનાં કાય:ધમગુz તથા ધા_મક
સં.થા:vહદુ ધમ
294.561

894.814

ક=નડ સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.94814



630

કેલર, હેલન એડસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:અમેBરકા:

કિપલ દેવ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ તથા
મેદાની રમતવીર



808.(1)



927.96358

કપૂર, કરીના:Nયિhતગત ?વનચBરH:ચલિચHના અિભનેતા:
ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત 927.9143028

સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી



923.673

કેસરી vસહ બારાહાથ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય
નેતા



923.254

કોતરણી-ગુજરાતી

કોતરણી કળા:િશ8પકળા:લિલત કળા



736

157

ગાધી, મનુબહેન:NયBકતગત ?વનચBરH:.Hી (જે કોઈ ચોhકસ
િવષય સાથે સંબંિધત નથી):?વનચBરH
920.72

કોયડા:ભવનાંતગત રમત અને મનોરંજન:મનોરંજના0મક તથા
અિભનયા0મક કળા:લિલત કળા
793.73

ગાયક:સંગીતકાર

કૌBટ8ય:રાજકીય િસrધાંતવાદ:રાnયશા.H:સમાિજક િવાન

ગાયHી મંH:િહ=દુ તીકવાદ:સાવજિનક ઉપાસના:vહદુ ધમ



927.82





320.5(1)

કૌટુંિબક નીિતશા.H:નીિતશા.H



173

Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર



927.96358

294.537(1)

ગાવ.કર, સુિનલ મનોહર:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358


qોધ, ગુ.સા:ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:
મનોિવાન
152.47

ગીત

782.42

ગીત:કંyય સંગીત:સંગીત

782.42

ખગોળશા.H:િવાન

ગીતાનું અથઘટન અને ટીકા:ભગવદગીતા:ધમCંથ:vહદુ ધમના
મૂળ .Hોત
294.5924046



520

ખHી, કી_ત:NયBકતગત ?વનચBરH:પHકાર:?વનચBરH



920.5

ગુજરાત- સંCિહત ?વનચBરH:ભારતીય- સંCિહત ?વનચBરH:
?વનચBરH:ઇિતહાસ
920.05475

ખિનજ તેલ અને મીણ:ઔcોિગક તેલ પૌcોિગકી, ચરબી, મીણ
તથા ગેસ:રાસાયિણક ૌcોિગકી:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)


665.4

ખરસાણી, ®8લ પી.:Nયિhતગત ?વનચBરH:રંગભૂિમના



રાજકીય નેતા

923.254



ખાનગી કાયદો

346

ખાનગી કાયદો:કાયદો - ધારો

346



ખાનગી સં.થા:ખાનગી સં.થાનુ કાય:સામાિજક સમ.યા અને
સમાજ ક8યાણ
361.76
ખાનગી સં.થાનુ કાય:સામાિજક સમ.યા અને સમાજ ક8યાણ


361.7



ખોરાક અને પીણા

641

ખોરાક અને પીણા:ગૃહિવાન અને કુટુંબ Nયવ.થા:ૌcોિગકી
(ટેકનોલો?)
641


ખોરાક:ખોરાક અને પીણા

641.3

:ધમ


220/280

ગિણત:િવાન



510

ગિણતશા.Hી:વૈાિનક

925.1

ગિણતશા.Hી:વૈાિનક:?વનચBરH

925.1




ગાંધી, અિનલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:મરાઠી સાિહ0યકાર:અ=ય
ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9146
ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
રાજકીય નેતા



923.254

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ:ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન:
ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન
181.4

ગુજરાત:ભારત:ઉ0પાદન:અથશા.H



338.095475



ગુજરાત:ભારત:એિશયા

915.475

ગુજરાત:ભારત:એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ


915.475

ગુજરાત:ભારત:કૃિષિવાન:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)


630.95475

ગુજરાત:ભારત:Cેટ િkટન:.થળાંMર



304.84105475

ગુજરાત:ભારત:Iહેર પુ.તકાલય:સામા=ય પુ.તકાલય


027.45475

ગુજરાત:ભારત:પાકશા.H:ખોરાક અને પીણા



641.595475

ગુજરાત:ભારત:ાથિમક િશeણ



372.95475

ગુજરાત:ભારત:લોકકથા:લોકસાિહ0ય
ગુજરાત:ભારત:લોકગીત:ગીત



398.21095475



782.42162095475

ગુજરાત:ભારત:લોકનૃ0ય અને રાીયનૃ0ય:નૃ0યકળા


793.3195475

ગુજરાત:ભારત:લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા


398.2095475

ગુજરાત:ભારત:િશ8પકળા
ગુજરાત:ભારત:સંCહ અને દશન



730.95475



069.5095475

ગુજરાત:ભારત:સંCહાલય:સામા=ય સં.થા અને સંCહાલય
િવાન
069.095475
ગુજરાત:ભારત:િસયા

ગુજરાતી કિવઓ:ગુજરાતી સાિહ0યકાર
ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય
ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

પBરવતન તથા તેનાં કારણ:સામાિજક પBરવતન


303.484(1)



297.82095475



928.91471



891.471



891.471009

ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


ગાંધી, હBરલાલ મોહનદાસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:

891.473



923.254

ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકાનો ઇિતહાસ અને િવવેચન:

ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

ગાિણિતક રમત:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા:લિલત
કળા



923.25475

ગુજરાતી કિવતાનો ઇિતહાસ અને િવવેચન:ગુજરાતી કિવતા:

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ:સામાિજક સુધારણાની ચળવળ:

રાજકીય નેતા

954.75

927.92

ખાન અPદુલ ગફાર ખાન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:

િ.તી



ગુજરાત:એિશયા:ઇિતહાસ
ગુજરાત:ભારત

અિભનેતા:મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે સંબંિધત

Nયિhત





793.74



891.473009

ગુજરાતી-ચૂંટેલી

158

ગુજરાતી નવલકથાકાર:ગુજરાતી સાિહ0યકાર



ગો8ફ ખેલાડી:દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી



ગોvવદ vસહ:Nયિhતગત ?વનચBરH:શીખ:ધા_મક ગુz

928.91473

ગુજરાતી નાટક સંCહ:ગુજરાતી નાટક:સાિહ0ય

891.472008

ગુજરાતી નાટક:સાિહ0ય



927.96352





922.946

891.472

Cંથપાલ:?વનચBરH

ગુજરાતી નાટકનો ઈિતહાસ અને િવવેચન:ગુજરાતી નાટક:

સાિહ0ય



891.472009

ગુજરાતી િનબંધ સંCહ:ગુજરાતી િનબંધ:સાિહ0ય




920.2

Cંથસૂિચ



010

Cંથાલય અને માિહતી િવાન:સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)


891.474008

ગુજરાતી િનબંધ:સાિહ0ય
ગુજરાતી િનબંધકાર:ગુજરાતી સાિહ0યકાર



891.474



928.91474

ગુજરાતી પH:સાિહ0ય

Cંથાલય Iળવણી અને સાચવણી:Cંથાલય સંચાલન:Cંથાલય
અને માિહતી િવાન:સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)


025.8



891.476

ગુજરાતી ભાષા:અ=ય ભાષા

491.47

ગુજરાતી ભાષા:અ=ય ભાષા:ભાષા

491.47




ગુજરાતી ભાષા:ભારતીય ભાષા:કહેવત, લોકોિhત:લોકકથા તથા
લોકમા=યતા
398.99147
ગુજરાતી લોક નાટક(ભવાઈ):નાtય દશન:મનોરંજના0મક તથા
અિભનયા0મક કળા:લિલત કળા
792.(1)
ગુજરાતી Nયાકરણ:ગુજરાતી ભાષા:અ=ય ભાષા:ભાષા


491.475

ગુજરાતી સાિહ0ય

891.47

ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

891.47

ગુજરાતી સાિહ0યકાર

020

Cંથાલય સંચાલન:Cંથાલય અને માિહતી િવાન:સામા=ય ાન
(માિહતી િવાન)
025
Cાહક સુરeા:ભારત:સમાિજક િવાન



343.54071

Cીક સાિહ0ય:સાિહ0ય



880

Cેટ િkટન:.થળાંMર



304.841

ઘોષ, અરિવ=દ:ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન ,
મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન
181.4
ઘોષ, બારી=S કુમાર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા





923.254

ચંSશેખર, આઝાદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા




923.254

928.9147

ગુજરાતી સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર


928.9147

ગુજરાતી સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર:
સાિહ0યકાર
928.9147
ગુજરાતી સાિહ0યના ચૂંટેલા સંCહ:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


891.4708

ગુજરાતી સાિહ0યનો ઇિતહાસ અને િવવેચન:ગુજરાતી સાિહ0ય:
સાિહ0ય
891.4709

ચંSશેખર, બી. એસ.:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358
ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત



927.9143

ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત:મનોરંજન તથા
અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.9143
ચલિચHના અિભનેતા:ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત


927.9143028

ચાણhય:રાજકીય િસrધાંતવાદ:રાnયશા.H:સમાિજક િવાન

ગુજરાતી:અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ:સામા=ય સંCહ



320.5



089.9147

ગુજરાતી:અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ:સામા=ય સંCહ:
સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)
089.9147
ગુજરાતી:અ=ય ભાષામાં સામા=ય Cંથસૂિચ:સામા=ય Cંથસૂિચ:
Cંથસૂિચ
011.29147
ગુજરાતી:િવિવધ ભાષા:લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા



920.2

ચાવલા, ક8પના:Nયિhતગત ?વનચBરH:અવકાશયાHી:ઈજનેર


926.2945

vચતા:ભય:ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન


152.46(1)



398.2049147

ગુzદM vસહ બાબા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

ગુzદM:Nયિhતગત ?વનચBરH:િસનેમા Bદoદશક:
ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત 927.91430233
ગૃહિવાન અને કુટુંબ Nયવ.થા:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

ચારણ, િશવદાનભાઈ એમ.:Nયિhત િવશેષ:Cંથપાલ:?વનચBરH



640

ગેટસ્, િબલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:અ=ય
િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH 920.933804
ગોદરેજ, અરદેશર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:
અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH

િચBક0સા તથા આરોoયશા.H

610

િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

610




િચHકાર

927.5

ચૂંટણી:રાજકીય Bqયા

324.6




ચૂંટેલી અમેBરકન કિવતા સંCહ:અમેBરકન નવિલકા/નવલકથા:
અમેBરકન સાિહ0ય:સાિહ0ય
813.008
ચૂંટેલી ઉદૂ કિવતાનો કાNય સંCહ:ઉદૂ કિવતા:ઉદૂ સાિહ0ય:
સાિહ0ય
891.4391008
ચૂંટેલી કિવતા સંCહ:ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય



920.933804



891.471008

ચૂંટેલી-જોશી

ચૂંટેલી ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા સંCહ:ગુજરાતી
નવલકથા/નવિલકા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

Iતક:સુMિપિતકા:બૌ&ધ ધમનો .Hોત:બૌ&ધ ધમ


294.382325



891.473008

ચૂંટેલી નવિલકા/નવલકથા:અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના
સંCહ:સાિહ0ય
808.83
ચૂંટેલી સં.કૃત કિવતા સંCહ:સં.કૃત કિવતા:સં.કૃત સાિહ0ય:
સાિહ0ય
891.21008
ચેિલન, ચાલF:Nયિhતગત ?વનચBરH:ચલિચHના અિભનેતા:
ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત 927.9143028
ચેસ ખેલાડી:મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત


927.941

ચોકલેટ:ડેરી તથા તે સંબંિધત ઉ0પાદન:ખોરાક:ખોરાક અને પીણા


641.374

ચોhકસ છોડમાંથી બનાવેલી ઔષધી:સBSય ઔષધી


615.323/327

ચોhકસ િવ.તારનુ .થળાંMર:.થળાંMર
ચૌધરી, રઘુવીર, 1938સાિહ0ય

159



304.83/89

:િવવેચન :ગુજરાતી સાિહ0ય:


891.47

છૂ ટક Nયાપાર:Nયાપારની તકો(ચેનલો):વાિણnય:વાિણnય,
સંચાર તથા પBરવહન
381.1(1)

Iિતયતાનું મનોિવાન:અસમાનતા અને િવકાસનું મનોિવાન:
મનોિવાન:ત0વાન
155.3
Iતીયતાનું િશeણ:આરોoય અને .વgછતા:િવાન અને
આરોoય:ાથિમક િશeણ
372.372
Iદુ તથા તે સંબંિધત વૃિM:ભવનાંતગત રમત અને મનોરંજન:
મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા
793.8
Iળવણી:ભરણપોષણનો કાયદો:ભારત:ખાનગી કાયદો


346.5401668(1)

Iહેર આરોoય:ભારત:@મ, સમાજ સેવા, િશeણ, સાં.કૃિતક


કાયદો

344.5404

Iહેર પુ.તકાલય:સામા=ય પુ.તકાલય



027.4

Iહેર સેવા અને સુરeા:અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા
363.1
?વનચBરH



920

?વનચBરH સંCહ:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે
સંબંિધત સાિહ0યકાર:સાિહ0યકાર
928.9147(1)
?વનચBરH સંCહ:વૈાિનક:?વનચBરH:ઇિતહાસ



925.(1)

?વનચBરH:ઇિતહાસ

છૂ ટાછે ડા:ધા_મક નીિત:vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ



920



?વનની Bફલસૂફી:klાંડમીમાંસા:તÀવમીમાંસા



જે ઠીબા:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz



જે ની માતૃભાષા અંCે? નથી તેવા િવcાથF માટે:રચના:ભાષાના
યોગો:અંCે? ભાષા
428.24



જે ની માતૃભાષા ગુજરાતી નથી તેવા િવcાથFઓ માટે:ગુજરાતી
ભાષા:અ=ય ભાષા
491.478

જન સુરeા તથા અ=ય Sિકોણ:અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા
સેવા:સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા
363.3

જૈ ન ત0વાન:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન , મrયયુગીન ,
પૌર.0ય ત0વાન:િવિશ દેશોનું ત0વાન
181.044

294.54863(1)
છૂટાછે ડા:ભારત:ખાનગી કાયદો:કાયદો - ધારો

346.540166

જકાત(નાકાવેરો):નાણાં:રોડ અને પBરવહન સેવા:પBરવહન સેવા
388.114(1)

જગ?વન રામ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા
923.254

જમીન તથા ઊI િવષયક અથશા.H:અથશા.H:સમાિજક
િવાન



333

જમુ અને કા}મીર:ભારત:એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ


915.46

જયકાશ નારાયણ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

294.4

જૈ ન ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ:ધમ

294.4

જૈ નાચાય:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગિણતશા.Hી:વૈાિનક

925.1



જમન કિવતા:જમન સાિહ0ય:સાિહ0ય

831

જમન ભાષાનું અ=ય સાિહ0ય:જમન સાિહ0ય

839

જમન સાિહ0ય

830

જમન સાિહ0ય:સાિહ0ય

830







551.46

જળમંડળ તથા સમુS િવાન:ભૂ.તરશા.H તથા જળિવાન:
ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H
551.46
જળિવાન:ભૂ.તરશા.H તથા જળિવાન:ભૂ.તરશા.H,
જળિવાન તથા વાયુશા.H
551.48
Iગૃત માનિસક Bqયા અને બુિ&ધમMા:મનોિવાન





જોPસ, .ટીવ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:
અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH


920.933804

927.96358

જળમંડળ તથા સમુS િવાન



922.945

જૈ ન ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ

જયસૂયા, સનથ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ
તથા મેદાની રમતવીર



113.8



153

જોશી, ઉમાશંકર, 1911-1989

:

િવવેચન :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


891.471

જોશી, ઉમાશંકર:Nયિhત િવશેષ:ગુજરાતી કિવઓ:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર
928.91471
જોશી, સુરેશ, 1921–1986

:

િવવેચન :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


891.471
જોશી, સુરેશ, 1921-1986

િવવેચન :ગુજરાતી િનબંધ:સાિહ0ય
જોશી, સુરેશ, 1921-1986

િવવેચન :ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

:



891.474
:



891.47

જોશી-દા>તર

160

જોશી, સુરેશ, 1921-1986

:

િવવેચન :ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા:ગુજરાતી સાિહ0ય:
સાિહ0ય
891.473
ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક રોગ:રોગ



616.8

તમાકુ:Nયસન:સમાજક8યાણ, સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા
362.296
તરનાર તથા ¡ાઈવર



927.972

તરવૈયા:તરનાર તથા ¡ાઈવર



927.9721

ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક રોગ:રોગ:િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H
616.8

તzણ, 20 વષ સુધી:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન

ાનમીમાંસા, કાય-કારણ સંબંધ તથા માનવતા:ત0વાન



તિ.લમા નસBરન:Nયિhતગત ?વનચBરH:બંગાળી નવલકથાકાર:
બંગાળી સાિહ0યકાર
928.91443



તહેવાર:સામાિજક રીિતBરવાજ:સામાિજક રીિતBરવાજ અને
લોકકથા, લોકસાિહ0ય
394.26

120

ાનેYવરી:ભગવદગીતા:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત
294.5924

nયોિતષશા.H:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા
133.5
nયોિતષશા.H:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા:ત0વાન
133.5
nવાલામુખી:nવાળામુખી, ધરતીકંપ ગરમ પાણીના ઝરા તથા
ગેસ:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H:ભૂ-િવાન



305.23

તાઓવાદી ત0વાન:પૂવ અને દિeણ એિશયા:પૌર.0ય ત0વાન:
ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન
181.114
તાસકર, ગુણવંતભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
િશeાિવશારદ



923.754

િતલક, બાલ ગંગાધર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય


551.21

nવાળામુખી, ધરતીકંપ ગરમ પાણીના ઝરા તથા ગેસ:
ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H:ભૂ-િવાન



નેતા

923.254

તુલસીદાસ, 1493-1623

:

િવવેચન :િહ=દી કિવતા:િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય


551.2

ટાગોર, રવી=Sનાથ, 1861-1941
:
િવવેચન :બંગાળી કિવતા:બંગાળી સાિહ0ય:સાિહ0ય

તૂકF:દંતકથા:લોકસાિહ0ય



891.431



398.2209561

તડુલકર, સિચન:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ


તથા મેદાની રમતવીર



891.441

ટુચકાઓ, સુવાhયો, અવતરણો તેમજ રમૂજ ઈ0યાદીનો સંCહ:
સંકીણ લેખન સંCહ:સંકીણ સાિહ0ય સંCહ
808.882
ટેનીસ ખેલાડી:દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી



927.96342

ટેિલકોયુિનકેશન:ૌcોિગકી (વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)


926.21385

ટોપે, રામચંS પાંડુરંગ(તા0યા):Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:

927.96358

િHપાઠી, લમીનારાયણ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bક=નરોનું ?વન
ચBરH:સમાજશા.Hી
920.9306762


દંતકથા

398.22

દંતકથા:લોકસાિહ0ય

398.22



દિeણ આBકા:રાપિત, રાના શાસક

923.168

દિeણ-પૂવ એિશયા

923.259




દિeણપૂવFય .કોટલે=ડ:યુરોપ:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ


914.13



રાજકીય નેતા

923.254

Uેક અને િજનેિ.ટકસ

927.964



ઠાકુર, રવી=Sનાથ:Nયિhતગત ?વનચBરH:બંગાળી કિવ:બંગાળી
સાિહ0યકાર
928.91441
ડામર, કોલસો: ધણ:િવ.ફોટક, ધણ ૌcોિગકી:રાસાયિણક
ૌcોિગકી
662.62
ડાયાિલિસસ:Bકડની એ¡ીનલ Cંિથ, ઉરેટેસ:યુરોજે િનટલ િસ.ટમ:
પિrધસરની સજ રી
617.461059
Bડેિસવ =યૂરોિસસ:ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક રોગ:
રોગ:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
616.8527
ડેરી તથા તે સંબંિધત ઉ0પાદન:ખોરાક:ખોરાક અને પીણા


641.37

તણાવ:પયાવરણ સંબંિધત મનોિવાન:અસમાનતા અને
િવકાસનું મનોિવાન:મનોિવાન
155.9042
તણાવ:Nયિhત0વ િવકાસ અને િવYલેષણ:NયવહાBરક(ાયોિજત)
મનોિવાન:મનોિવાન
158.1(1)
તÀવમીમાંસા

110

ત0વાન

100






દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી

927.963

દડાની રમતો:એથલેિ=ટ અને મેદાની રમત:મનોરંજના0મક તથા
અિભનયા0મક કળા
796.3
દયારામ, 1777–1853

:

િવવેચન :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


891.471

દરીયા સાહેબ ( િબહારવાળા):Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:
ધા_મક ગુz
922.945
દશન અને િસ&ધાંત:સાિહ0ય



801

દલાઈ લામા:Nયિhતગત ?વનચBરH:બૌ&ધ:ધા_મક ગુz


922.943

દિલપા કૌર ટીવાણા:Nયિhતગત ?વનચBરH:પંIબી
નવલકથાકાર:પંIબી સાિહ0યકાર
928.91423
દવે, nયોતી=S:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
દાંડી

:િવવેચન :

સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય
દાhતર, વૈc:ૌcોિગકી (વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)



891.2



926.1

દામાણી-નેહc

161

દામાણી, અશોક:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147

rયાનચંદ:NયBકતગત ?વનચBરH:હોકી ખેલાડી:દડાની રમત સાથે

દામાણી, કમલાબેન:NયBકતગત ?વનચBરH:.Hી (જે કોઈ
ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):?વનચBરH 920.72

નમદ:Nયિhત િવશેષ:ગુજરાતી કિવઓ:ગુજરાતી સાિહ0યકાર

દાશિનક Sિકોણ:ત0વાન

નમદા નદી:ગુજરાત:ભારત:એિશયા



140

સંબંિધત ખેલાડી



927.96355



928.91471



915.475

દુ;ખ:.પશuિ=Sય સંબંિધત (પસuશન):શરીર (યોગા0મક)
મનોિવાન:મનોિવાન
152.1824

નમદા નદી:ભારત:એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ

દુગા ભાભી:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

નાગBરકતા તથા રાજનૈિતક અિધકાર:રાnયશા.H:સમાિજક
િવાન



923.254

દે, શોભા:Nયિhતગત ?વનચBરH:અંCે? સાિહ0યકાર:સાિહ0યકાર
દેસાઈ, ભરત:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા



388.114

નાણાં:સેવા તથા Nયવસાિયક વૃિM:િહસાબ



નાણાંકીય અથશા.H

332

નાણાંકીય અથશા.H:અથશા.H:સમાિજક િવાન

332

Sવીડ, રાહુ લ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ


927.96358

િ&વવેદી, મિણલાલ નભુભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર


928.9147

ધરતીકંપ:nવાળામુખી, ધરતીકંપ ગરમ પાણીના ઝરા તથા ગેસ:
ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H:ભૂ-િવાન


551.22



200

ધમગુz તથા તેમનાં કાય:ધમગુz તથા ધા_મક સં.થા:vહદુ ધમ


294.561

ધમગુz તથા ધા_મક સં.થા:vહદુ ધમ



792



927.9642

ધમ

કળા

નાણાં:રોડ અને પBરવહન સેવા:પBરવહન સેવા

923.254

તથા મેદાની રમતવીર



323

નાtય દશન:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા:લિલત


928.2

દોડ Uેક તથા દોડવીર:Uેક અને િજનેિ.ટકસ



915.4(1)



294.56

ધમCંથ

294.592

ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત

294.592

ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત:vહદુ ધમ

294.592






657.8333




નાના પાયાના લઘુ ઉcોગો, ભારત:લઘુ ઉcોગ:ઉcોગનો આકાર:
ઉ0પાદન સંઘ
338.642(1)
નાના શહેરી સમુદાયો:શહેરી સમુદાય:િવિશp સામાિજક સમુદાય:
સામાિજક સમુદાય



307.762

નાનો ટેકનોલો?:ઈજનેરીશા.H(એિ=જિનયરગ):ૌcોિગકી
(ટેકનોલો?)
620.5
નામદેવ:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz



922.945

નારાયણ હેમચંS:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
vનદા -ખુસામત, સ0ય -અસ0ય:નીિતશા.H



177.3

િનSા:િવ@ામ, આરામ, િનSા:શારીBરક તંદુર.તી:Nયિhતગત
આરોoય અને સુરeા
613.794



િનમાતા (ધીરનાર) કંપની:સહકારી મંડળીનું ઉ0પાદન:સહકારી
મંડળી:અથશા.H
334.6(1)



િનસગZપચાર:ઉપચારશા.H:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H

ધા_મક ગુz

922

ધા_મક ગુz:?વનચBરH

922





615.535

ધા_મક ?વન તથા અનુશીલનતા:vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ:
અ=ય ધમ
294.544

િનસગZપચાર:ઉપચારશા.H:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H:
િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
615.535

ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક Bqયા

નીચલો વગ:સામાિજક વગ:સામાિજક સમૂદાય


294.54

ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક Bqયા:vહદુ
ધમ
294.54
ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક Bqયા:vહદુ
ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ
294.54
ધા_મક ?વન:જૈ ન ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ



294.44

ધા_મક તથા િબનસંાદાિયક નીિત િનયમ:સંબંધ તથા Sિકોણ:
vહદુ ધમ
294.516
ધા_મક નીિત:vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ

294.548

ધા_મક .થાન, તીથ .થાન:સાવજિનક ઉપાસના

294.535




rયાન, સાધના:પૂI, rયાન , યોગ:ધા_મક ?વન, અનુભૂિત,
પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક Bqયા
294.5435

નીિત િનયમ પર આધાBરત:બોધ ણાલી:નીિતશા.H
નીિતશા.H



305.56



171.1



170

નીમહકીમ તથા ઐિતહાિસક ઘરેલુ ઉપચાર:િવિશ ઉપચાર
પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H:િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H
615.88
નીલકંઠ, િવનોBદની, 1909-1987
િવવેચન :ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

:


891.47

નૃ0યકળા

793.3

નેHશા.H:શારીBરક શ.HBqયા(સજ રી):િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

617.7




નેહz, જવાહરલાલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

નેહવાલ-પાલી

162

નેહવાલ, સાયના:Nયિhતગત ?વનચBરH:બેડvમટન ખેલાડી:
દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી

પંચાંગ-તારીિખયું:કાળqમ -સાલવારી



927.96345



529.3

પંચાલ, ગોવધન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
પંચોલી, મનુભાઈ ' દશક':Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર


પંIબી નવલકથાકાર:પંIબી સાિહ0યકાર
પંIબી સાિહ0યકાર

પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:પરામનોિવાન
અને ગૂઢિવcા:ત0વાન
133
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષયો:
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:
પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા:ત0વાન



133.2



પરામનોિવાન, ગૂઢિવcાની પ&ધિત:પરામનોિવાન અને
ગૂઢિવcા:ત0વાન



પBરવતન તથા તેનાં કારણ:સામાિજક પBરવતન



પBરવતન તથા તેનાં કારણ:સામાિજક પBરવતન:સામાિજક Bqયા

928.9147

પંIબ:ભારત:પાકશા.H:ખોરાક અને પીણા

પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:પરામનોિવાન
અને ગૂઢિવcા
133

641.5954552

928.91423

928.9142



131



303.48



પંBડત, Bદનદયાળ?:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

303.48



923.254

પBરવહન સેવા



388

પંBડત,િવmદેવ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147

પરીeા તથા માપન:અયાસqમ:માrયિમક િશeણની Nયાપકતા:
માrયિમક િશeણ
373.190287

પeી:ાણી ( ાણીશા.H):િવાન

પયાવરણ સંબંિધત મનોિવાન:અસમાનતા અને િવકાસનું
મનોિવાન:મનોિવાન
155.9



598

પટેલ, આર. જે .:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:સંચાલક ,
લ}કરી તથા પોલીસ કમચારી
923.554
પટેલ, કરશનભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:
અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH


920.933804

પટેલ, ગોvવદભાઈ હરગોvવદ:Nયિhતગત ?વનચBરH- પુzષ:
પુzષોનુ ?વનચBરH(જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત
નથી):?વનચBરH
920.71
પટેલ, માણેકલાલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:સમાજસેવક


તથા માનવતાવાદી

923.654

પટેલ, વ8લભભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


પયાવરણ સમ.યા:અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા

પયાવરણ સમ.યા:અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન


363.7

પયાવરણ:જમીન તથા ઊI િવષયક અથશા.H:અથશા.H:
સમાિજક િવાન
333.7(1)
પયાવરણીય કાયદો:Iહેર આરોoય:ભારત:@મ, સમાજ સેવા,
િશeણ, સાં.કૃિતક કાયદો
344.54046
પાંડે, મંગલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

પતંજલી
ભાષા:ાકૃત ભાષા

:િવવેચન :Nયાકરણ:સં.કૃત


491.25

પMાની યુિhતઓ:Iદુ તથા તે સંબંિધત વૃિM:ભવનાંતગત રમત
અને મનોરંજન:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા


793.85

પH:સંકીણ સાિહ0ય સંCહ:અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના
સંCહ:સાિહ0ય
808.86
પHકાર:?વનચBરH



920.5

પHકાર0વ , કાશન અને અખબાર
પિrધસરની સજ રી



070



617.4

પરમવીરચq:પુર.કાર તથા પદક:પુર.કાર, પદક, સIવટ:
વંશાવલી, નામ, પદિચjન
929.81(1)
પરમહંસ િન0યાનંદ:ધમગુz તથા તેમનાં કાય:ધમગુz તથા
ધા_મક સં.થા:vહદુ ધમ
294.561
પરમાનંદભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા

130

પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા:ત0વાન

130

પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય

133







363.7

923.254

પાકશા.H:ખોરાક અને પીણા



641.5

પાકશા.H:ખોરાક અને પીણા:ગૃહિવાન અને કુટુંબ Nયવ.થા:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
641.5
પાBક.તાન:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી
પાચન તંHની બીમારી:રોગ



923.65491



616.3

પાBટલ , સંCામ:Nયિhતગત ?વનચરH:દાhતર, વૈc:ૌcોિગકી
(વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)
926.1
પાણી તથા જળ સંCહ:આ_થક ભૂ.તશા.H:ભૂ-િવાન:િવાન


553.7

પાણી પુરવઠો:લોકોપયોિગક તથા તે સંબંિધત સેવા:અ=ય
સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા
સામાિજક સં.થા
363.61
પાણીમાં રહેનારાં પeી:પeી:ાણી ( ાણીશા.H):િવાન


598.3/4

પાBરવારીક સંબંધ:લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત અને સામાિજક
સં.થા
306.87
પાલ, બીપીનચંS:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

પાલી કિવતા:પાલી સાિહ0ય



891.371

પાલી-બંગાળી

પાલી સાિહ0ય



891.37

િપHોડા, સામ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ટેિલકોયુિનકેશન:
ૌcોિગકી (વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)
926.21385
િપશાચશા.H અને મેલીિવcા:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના
િવિશp િવષય:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા:ત0વાન

163

પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન


181

પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન:
િવિશ દેશોનું ત0વાન
181
કાશન:પHકાર0વ , કાશન અને અખબાર





133.4

પીરાણાપંથ(સંદાય):ગુજરાત:ભારત:િસયા


070.5

કાશનના કાર:કાશન:પHકાર0વ , કાશન અને અખબાર


297.82095475(1)

પુbતવયના માટેનું મનોિવાન:અસમાનતા અને િવકાસનું
મનોિવાન:મનોિવાન
155.6
પુર.કાર તથા પદક:પુર.કાર, પદક, સIવટ:વંશાવલી, નામ,
પદિચjન
929.81
પુર.કાર, પદક, સIવટ:વંશાવલી, નામ, પદિચjન
પુરાણ:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત

Iપત , મિણભાઇ આઇ.:Nયિhતગત ?વનચBરH:સં.કૃત
સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર


928.912

વૃિMવાદ:મનોિવાન અને તેના િસ&ધાંત:મનોિવાન:ત0વાન




150.193

929.8



ાકૃત ભાષા

491.2/4



ાકૃત ભાષા:અ=ય ભાષા

491.2/4

294.5925

પુzષ અને .Hી:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન

305.3

પુzષ:પુzષ અને .Hી:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન


305.31

પુzષોનુ ?વનચBરH(જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત
નથી):?વનચBરH
920.71
પુzષોનુ ?વનચBરH(જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત
નથી):?વનચBરH:ઇિતહાસ
920.71
પુિલસ સેવા:અ=ય સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન


363.2

પૂં?વાદ:આ_થક ણાલી:અથશા.Hના િસ&ધાંત

070.57



330.122




ાકૃિતક ધમ

210

ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન

180

ાચીન , મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન:િવિશ દેશોનું
ત0વાન

180





ાચીન તથા અિ.તી પંચાંગ-તારીિખયું:પંચાંગ-તારીિખયું:
કાળqમ -સાલવારી
529.32
ાચીન, મrયકાલીન દાશિનક

921.9

ાણી ( ાણીશા.H):િવાન

590




ાથના:ધા_મક ?વન:જૈ ન ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ



294.443

પૂI, rયાન , યોગ:ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય
ધા_મક Bqયા
294.543

ાથિમક િશeણ

372

ાથિમક િશeણ:િશeણ

372

પૂI, rયાન , યોગ:ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય
ધા_મક Bqયા:vહદુ ધમ
294.543

ાથિમક િશeણ:િશeણ:સમાિજક િવાન

372

પૂI:પૂI, rયાન , યોગ:ધા_મક ?વન, અનુભૂિત, પ&ધિત તથા
અ=ય ધા_મક Bqયા:vહદુ ધમ
294.543(1)
પૂર તથા તેની આગાહી:જળિવાન:ભૂ.તરશા.H તથા
જળિવાન:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H


551.489

પૂવ અને દિeણ એિશયા:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન , મrયયુગીન
, પૌર.0ય ત0વાન
181.1
પૂવ આBકા:.થળાંMર:સામાિજક વતન અને તેને અસર કરતાં
પBરબળો
304.8676
પેYવા, બા?રાવ બાલા?:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
રાપિત, રાના શાસક
923.154
પોv=ટગ, Bરકી:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ
તથા મેદાની રમતવીર



927.96358

પોટુગીઝ નવલકથા/નવિલકા:પોટુગીઝ સાિહ0ય:સાિહ0ય
પોટુગીઝ સાિહ0ય:સાિહ0ય



869.3



869

પોષણ તથા મેટાબોિલક રોગ:પાચન તંHની બીમારી:રોગ
પૌર.0ય ત0વાન




891.433

ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

600

ૌcોિગકી (વૈાિનકો -ટેકનોલો?.ટ)

926




લાિ.ટક:અ=ય જૈ િવક ઉ0પાદન:રાસાયિણક ૌcોિગકી:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)



668.4

ફળણીકર, િવજય ગIનન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:


સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી

923.654

®લે, જયોિતબા ગોvવદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી

¢ટબોલ:દડાની રમતો:એથલેિ=ટ અને મેદાની રમત:
મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા



923.654



796.334

ફોટોથેરાપી તથા તે સંબંિધત અ=ય િચBક0સા:િવિશ ઉપચાર
પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H
615.83
ે=ચ નવલકથા/નવિલકા:ે=ચ સાિહ0ય:સાિહ0ય

843

ે=ચ સાિહ0ય:સાિહ0ય

840

બંગાળી કિવ:બંગાળી સાિહ0યકાર



બંગાળી કિવતા:બંગાળી સાિહ0ય:સાિહ0ય

181



ેમચંદ, 1880-1939
:િવવેચન :િહ=દી
નવલકથા/નવિલકા:િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય



616.39







928.91441



891.441

બંગાળી-ભaટ

164

બંગાળી નવલકથા/નવિલકા:બંગાળી સાિહ0ય:સાિહ0ય

બાસુ, સુભાષચંS:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા




891.443

બંગાળી નવલકથાકાર:બંગાળી સાિહ0યકાર



િબનસાંદાિયકતા - ભારત:રાnય અને ધમ:રાnય અને સંગBઠત
સામાિજક સમૂદાય:રાnયશા.H
322.1(1)



િબિ.મલ, રામસાદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય



928.91443

બંગાળી સાિહ0ય:સાિહ0ય

891.44

બંગાળી સાિહ0યકાર

928.9144

બંoલાદેશ:ભારત



923.35492



398.220954(1)

બુિ&ધમMા અને કૌશ8ય:Iગૃત માનિસક Bqયા અને બુિ&ધમMા:
મનોિવાન
153.9



બુિ&ધમMા અને ાન:Iગૃત માનિસક Bqયા અને બુિ&ધમMા:
મનોિવાન
153.1

:
891.44



342

બુિ&ધમMા:બુિ&ધમMા અને ાન:Iગૃત માનિસક Bqયા અને
બુિ&ધમMા:મનોિવાન
153.12

બgચન, અિમતાભ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ચલિચHના
અિભનેતા:ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત


927.9143028

બેડvમટન ખેલાડી:દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી


બIર અથતંH:પૂં?વાદ:આ_થક ણાલી:અથશા.Hના િસ&ધાંત

927.96345



330.122(1)

બમા:દિeણ-પૂવ એિશયા

923.254



923.254

બંધારણીય કાયદો:કાયદો - ધારો:સમાિજક િવાન



નેતા
બીરબલ:ભારત:એિશયા:દંતકથા

બંદોપાrયાય, ઉપે=S:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા
બંcોપાrયાય, તારાશંકર, 1898-1971
િવવેચન :બંગાળી સાિહ0ય:સાિહ0ય

923.254



923.2591

બેનેગલ, }યામ:Nયિhતગત ?વનચBરH:િસનેમા Bદoદશક:
ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત 927.91430233

બહાદુરી પદક:પુર.કાર તથા પદક:પુર.કાર, પદક, સIવટ:
વંશાવલી, નામ, પદિચjન
929.81(1)

બોથમ, ઇયાન:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ
તથા મેદાની રમતવીર

927.96358

બહુ ભાષી શPદકોશ:ભાષાશા.H

413



બોધ ણાલી:નીિતશા.H

171

બહુ ભાષી શPદકોશ:ભાષાશા.H:ભાષા

413



બોના=ઝા િહ=ગેસ:મોઝાિબક ચેનલ:ભારતીય સમુS:જળમંડળ
તથા સમુS િવાન
551.461525(1)



બોયકોટ, nયોફ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ

બાઇબલ:િ.તી

:ધમ
220

બાગાયત ખેતી:કૃિષિવાન:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)



635



923.254

બાઝ, જગદીશચંS:Nયિhતગત ?વનચBરH:વન.પિતશા.Hી:
વૈાિનક
925.8
બાબા પૃXવી vસહ આઝાદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:


923.254

બાયોકેિમકલ:હોિમયોપેથી:રોગિનવારક પ&ધિત:ઔષિધ િવાન
અને ઉપચારશા.H
615.532(1)
બારડોલીકર, દીપક:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
બાળ ઉછે ર અને ગૃહ સંભાળ તેમજ અશhત અને િબમારની
સંભાળ:ગૃહિવાન અને કુટુંબ Nયવ.થા:ૌcોિગકી
(ટેકનોલો?)



649



155.4

બાળકો માટે:િવિશ વગના લોકો માટેની વૃિM તથા કાયqમ:
મનોરંજના0મક વૃિM:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક

બૌ&ધ ધમનો .Hોત:બૌ&ધ ધમ



294.38

બૌ&ધ:ધા_મક ગુz



922.943

klગુત:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગિણતશા.Hી:વૈાિનક



925.1

klિવcામંBદર:ખાનગી સં.થા:ખાનગી સં.થાનુ કાય:સામાિજક
સમ.યા અને સમાજ ક8યાણ
361.76(1)
klાંડ:િવિશ આકાશ મંડલ અને અસાધારણ ઘટના:
ખગોળશા.H:િવાન



523.1

klાંડમીમાંસા:તÀવમીમાંસા



113

િkટન સાથે:ભારત:આંતરરાીય સંબંધ:રાnયશા.H
kેડમેન, ડોના8ડ nયોજ :Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358
kોકર, ગુલાબદાસ:Nયિhત િવશેષ:ગુજરાતી કિવઓ:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર
928.91471
ભગત vસહ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

ભગવદગીતા:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત



294.5924

ભગવદગીતા:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત:vહદુ ધમ


294.5924



790.1922

બાસુ, સ0યે=Sનાથ:ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક:?વનચBરH



294.3



બાળ િવકાસ:તzણ, 20 વષ સુધી:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક
િવાન
305.231

કળા



927.96358

327.54041

બાળ ઉછે ર:બાળ ઉછે ર અને ગૃહ સંભાળ તેમજ અશhત અને
િબમારની સંભાળ:ગૃહિવાન અને કુટુંબ Nયવ.થા:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
649.1
બાળ મનોિવાન:મનોિવાન:ત0વાન



બૌ&ધ ધમ

બાઘા, જિતન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

રાજકીય નેતા

તથા મેદાની રમતવીર





925.3

ભtટ, ગોvવદ કેશવ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:િશeાિવશારદ


923.754

ભaટ-ભારતીય
ભtટ, ભગવતીસાદ ેમશંકર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગાયક:


સંગીતકાર

927.82

ભtટ, મિણશંકર, 1868-1923
:
િવવેચન :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય

165

ભારત:પૂવ આBકા:.થળાંMર:સામાિજક વતન અને તેને અસર
કરતાં પBરબળો
304.8676054
ભારત:ાથિમક િશeણ





372.954

ભારત:બંધારણીય કાયદો:કાયદો - ધારો:સમાિજક િવાન

891.471

ભtટ, િવનોદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
ભય:ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન

152.46

ભય:ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:
મનોિવાન

152.46

ભરણપોષણનો કાયદો:ભારત:ખાનગી કાયદો





346.5401668



342.54



ભારત:રાજકીય નેતા

923.254

ભારત:રાજકીય નેતા:સમાજશા.Hી

923.254

ભારત:રાપિત, રાના શાસક

923.154




ભારત:લોકકથા:લોકસાિહ0ય



398.210954

ભારત:લોકકથા:લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા


398.210954

ભરતનાtયમ:ભારત:લોકનૃ0ય અને રાીયનૃ0ય:નૃ0યકળા


793.31954

ભવનાંતગત રમત અને મનોરંજન:મનોરંજના0મક તથા
અિભનયા0મક કળા



793

ભવનાંતગત રમત અને મનોરંજન:મનોરંજના0મક તથા
અિભનયા0મક કળા:લિલત કળા



793

ભાઈકાકા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઈજનેર:ૌcોિગકી (વૈાિનકો
-ટેકનોલો?.ટ)
926.2
ભાગવતપુરાણ:પુરાણ:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત


294.5925(1)

ભાભા, હોમી જહાંગીર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભૌિતકશા.Hી:
વૈાિનક
925.3


ભારત

923.254

ભારત:અમેBરકા:ચોhકસ િવ.તારનુ .થળાંMર:.થળાંMર


304.873054

ભારત:આંતરરાીય સંબંધ:રાnયશા.H




915.4



ભારત:એિશયા:ઇિતહાસ

954

398.20954




ભારત:િવિવધ દેશની ચૂંટણી:ચૂંટણી:રાજકીય Bqયા

324.954

ભારત:િશeાિવશારદ

923.754

ભારત:િશeાિવશારદ:સમાજશા.Hી

923.754

ભારત:િશ8પકળા

730.954






ભારત:@મ, સમાજ સેવા, િશeણ, સાં.કૃિતક કાયદો
ભારત:સંCહ અને દશન



344.54



069.50954

ભારત:સંCહાલય:સામા=ય સં.થા અને સંCહાલય િવાન


069.0954

ભારત:સંચાલક , લ}કરી તથા પોલીસ કમચારી



923.554

ભારત:સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન


306.0954



923.654

ભારત:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી:સમાજશા.Hી


923.654

ભારત:સમાિજક િવાન



343.54

ભારત:સામાિજક પBરવતન:સામાિજક Bqયા:સમાિજક િવાન


303.40954



398.220954

ભારત:એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ

915.4

ભારત:એિશયા:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ

915.4



ભારત:િસયા



297.820954

ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન

181.4

ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન , મrયયુગીન ,
પૌર.0ય ત0વાન

181.4



ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન , મrયયુગીન ,
પૌર.0ય ત0વાન:િવિશ દેશોનું ત0વાન

181.4



ભારતીય દાશિનક - ત0વાની:ાચીન, મrયકાલીન દાશિનક




340.0954



630.954

ભારત:ખાનગી કાયદો

346.54

ભારત:ખાનગી કાયદો:કાયદો - ધારો

346.54

ભારત:Cેટ િkટન:.થળાંMર

ભારત:લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા

338.0954

ભારત:એિશયા

ભારત:કૃિષિવાન:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

793.31954

ભારત:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી



ભારત:કાયદો - ધારો:સમાિજક િવાન

ભારત:લોકનૃ0ય અને રાીયનૃ0ય:નૃ0યકળા



330.954

ભારત:એિશયા:દંતકથા



782.421620954

327.54

ભારત:આ_થક પBરિ.થિત:અથશા.H:સમાિજક િવાન
ભારત:ઉ0પાદન:અથશા.H

ભારત:લોકગીત:ગીત








921.914

304.841054

ભારતીય ાચીન ધમ

294

ભારત:તહેવાર:સામાિજક રીિતBરવાજ:સામાિજક રીિતBરવાજ
અને લોકકથા, લોકસાિહ0ય
394.260954

ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ

294

ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ:ધમ

294

ભારત:ધા_મક .થાન, તીથ .થાન:સાવજિનક ઉપાસના

ભારતીય ભાષા:કહેવત, લોકોિhત:લોકકથા તથા લોકમા=યતા

ભારત:Iહેર પુ.તકાલય:સામા=ય પુ.તકાલય



027.454




641.5954





294.5350954

ભારત:પાકશા.H:ખોરાક અને પીણા



398.991

ભારતીય સમુS:જળમંડળ તથા સમુS િવાન



551.4615

ભારતીય-મુંશી

166

ભારતીય- સંCિહત ?વનચBરH:?વનચBરH:ઇિતહાસ

મનોિવાન:ત0વાન


ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન



150



મ=સુર અલીખાન પટૌડી:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358



મયૂgયલ ફંડ, ભારત:કંપની (શેર) રોકાણ તથા સુરeા:શેર,
સટફીકેટ તથા થાપણ માટેની ઉપયોગી ચીજ વ.તુ:રોકાણ

920.054

152.4

ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:મનોિવાન
152.4

ભાવના, લાગણી:શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:મનોિવાન:
ત0વાન
152.4



332.6327(1)

મરાઠી કિવતા:મરાઠી સાિહ0ય:સાિહ0ય

891.461

ભાવે, િવનોબા:ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન ,
મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન
181.4

મરાઠી નવલકથા/નવિલકા:મરાઠી સાિહ0ય:સાિહ0ય

891.463

ભાવે, િવનોબા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:સમાજસેવક તથા

મરાઠી સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર

માનવતાવાદી




400

ભાષા:ાથિમક િશeણ:િશeણ

372.6

ભાષા:ાથિમક િશeણ:િશeણ:સમાિજક િવાન

372.6





928.9146

મલાલા યુસુફઝૈ :Nયિhતગત ?વનચBરH:પાBક.તાન:સમાજસેવક


તથા માનવતાવાદી

923.65491



મહેતા, કાિલદાસ નાન?:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત,
સાહિસક:અ=ય િવષય સાથે સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH

ભાષાશા.H

410

ભાષાશા.H:ભાષા

410




ભા.કરાચાય:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગિણતશા.Hી:વૈાિનક


925.1

ભૂ-િવાન

550

ભૂ-િવાન:િવાન

550




ભૂ.તરશા.H તથા જળિવાન:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા
વાયુશા.H
551.4
ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H

551

ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H:ભૂ-િવાન

551





927.82



920.933804

મહેતા, યશવંત:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
મહે=S તાપ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

માંકડ, િવનુ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ તથા


મેદાની રમતવીર

927.96358

માઈકલે=જે લો બુનારોતી:Nયિhતગત ?વનચBરH:િશ8પી,
િશ8પકાર:કળા તથા મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત




ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H:ભૂ-િવાન:િવાન


551

ભૌિતકશા.H:િવાન



530

ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક

925.3

ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક:?વનચBરH

925.3




મંગેશકર, લતા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગાયક:સંગીતકાર


927.82

મંડલ, જોગે=Sનાથ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

મંડેલા, ને8સન:Nયિhતગત ?વનચBરH:દિeણ આBકા:રાપિત,
રાના શાસક
923.168


616.462



927.9

મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા

790

મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા:લિલત કળા

790




મનોરંજના0મક વૃિM:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા


790.1

મનોિવાન અને તેના િસ&ધાંત:મનોિવાન:ત0વાન



891.46

મહંમદ રફી:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગાયક:સંગીતકાર

428

મનોિવાન

મરાઠી સાિહ0ય:સાિહ0ય



ભાષાના યોગો:અંCે? ભાષા

મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત



923.654

ભાષા

મધુમેહ:રોગ:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:ૌcોિગકી
(ટેકનોલો?)





150



150.1

927.3

માટી િચBક0સા:િનસગZપચાર:ઉપચારશા.H:ઔષિધ િવાન અને
ઉપચારશા.H
615.535(1)
માતાિપતા:પુbતવયના માટેનું મનોિવાન:અસમાનતા અને
િવકાસનું મનોિવાન:મનોિવાન
155.646
માrયિમક િશeણ



373

માrયિમક િશeણની Nયાપકતા:માrયિમક િશeણ



373.1

માનવતા:ાનમીમાંસા, કાય-કારણ સંબંધ તથા માનવતા:
ત0વાન

128

માનવતાવાદ:દાશિનક Sિકોણ:ત0વાન

144




માનિસક રોગ:ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક રોગ:રોગ


616.89

માગદશન તથા પરામશ:શાળા તથા તેની વૃિM: િવિશ િશeણ:
િશeણ:સમાિજક િવાન
371.4
િમ8ખા vસઘ:Nયિhતગત ?વનચBરH:દોડ Uેક તથા દોડવીર:Uેક
અને િજનેિ.ટકસ
927.9642
મીરાં, 1516-1546
િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય

:િવવેચન :િહ=દી કિવતા:


891.431

મુંડા, બBરસા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

મુંશી, કનૈયાલાલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી નવલકથાકાર:
ગુજરાતી સાિહ0યકાર
928.91473

મુ>કાબાજ(બો>સર)-રામાનુજન
મુhકાબાજ(બોhસર):Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર



યોગ:શારીBરક તંદુર.તી:Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા:િચBક0સા
તથા આરોoયશા.H
613.7046



યોoયતાની ચકાસણી:બુિ&ધમMા અને કૌશ8ય:Iગૃત માનિસક
Bqયા અને બુિ&ધમMા:મનોિવાન
153.94

927.9683

મુખોપાrયાય, }યામસાદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:
રાજકીય નેતા

923.254

મુરલીધરન, મુથૈયા:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358
મુલાકાત(ઈ=ટરNયૂ):ગુજરાતી:અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ:
સામા=ય સંCહ
089.9147(1)
મુ8લા નસzીન:તૂકF:દંતકથા:લોકસાિહ0ય



398.2209561

મુિ.લમ:ધા_મક ગુz

922.97

મુિ.લમ:ધા_મક ગુz:?વનચBરH

922.97




મુિ.લમ:સામાિજક ધા_મક સમૂદાય:સામાિજક સમૂદાય:
સમાિજક િવાન
305.697
મૃત દેહનો િનકાસ:પયાવરણ સમ.યા:અ=ય સામાિજક સમ.યા
તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા 363.75
મૃ0યુ:?વનની Bફલસૂફી:klાંડમીમાંસા:તÀવમીમાંસા


113.8(1)

મેBકયાવેલી, િનકોલસ 1469 - 1527:રાજકીય િસrધાંતવાદ:
રાnયશા.H:સમાિજક િવાન
320.5(1)
મેઘાણી. ઝવેરચંદ

:િવવેચન :

ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.47

મેરી કોમ:Nયિhતગત ?વનચBરH:મુhકાબાજ(બોhસર):Nયાયામ


તથા મેદાની રમતવીર

167

927.9683

મોઝાિબક ચેનલ:ભારતીય સમુS:જળમંડળ તથા સમુS િવાન

રંગ િચBક0સા:ફોટોથેરાપી તથા તે સંબંિધત અ=ય િચBક0સા:
િવિશ ઉપચાર પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H


615.8312
રંગભૂિમના અિભનેતા:મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે

સંબંિધત Nયિhત



927.92

રચના:ભાષાના યોગો:અંCે? ભાષા



428.2

રજોિનવૃિM (મેનોપોઝ):.Hી અવયવ અને તે સંબંિધત રોગ:
.Hીરોગશા.H:.Hીરોગ અને સૂિતશા.H
618.175
રમન, સી. વી.:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક


925.3

રિવદાસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz



922.945

રવીશંકર, મહારાજ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:સમાજસેવક


તથા માનવતાવાદી

923.654

રસાયણશા.Hી:વૈાિનક



925.4

રાજકીય નીિતશા.H:NયવહાBરક નીિતશા.H

172

રાજકીય નીિતશા.H:NયવહાBરક નીિતશા.H:નીિતશા.H

172





રાજકીય નેતા

923.2

રાજકીય નેતા:સમાજશા.Hી

923.2



રાજકીય Bqયા


551.461525

મોદી, નરે=S:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

મોબાઈલ:રેBડયો ટેિલફોન:રેBડયો અને રડાર એિ=જિનયરગ:
યાંિHક તથા સંચાર ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ)



324

રાજકીય િસrધાંતવાદ:રાnયશા.H:સમાિજક િવાન
રાજશેખર



320.5
:િવવેચન :

કાNય:અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના સંCહ:સાિહ0ય


808.



રાI રામા=ના:Nયિhતગત ?વનચBરH:વૈાિનક:?વનચBરH


621.3845(1)

મોહમદ યુનુસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:બંoલાદેશ:ભારત


923.35492

યાંિHક તથા સંચાર ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ)


621.38

યાંિHક તથા સંચાર ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ):
િવcુત તથા િવcુતકીય ૌcોિગકી
621.38
યાિક, ઈ=દુલાલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાત:ભારત


923.25475

યાિક, ભરત:NયBકતગત ?વનચBરH:પHકાર:?વનચBરH


920.5

યુ&ધ માટેનું નીિતશા.H:આંતરરાીય સંબંધ:રાજકીય
નીિતશા.H:NયવહાBરક નીિતશા.H

172.42

યુરોજે િનટલ િસ.ટમ:પિrધસરની સજ રી

617.46




યુરોપ:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ

914

યુરોપ:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ

914

યોગ દશન:ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન:ાચીન ,
મrયયુગીન , પૌર.0ય ત0વાન





181.45

925.

રાnય અને ધમ:રાnય અને સંગBઠત સામાિજક સમૂદાય:
રાnયશા.H



322.1

રાnય અને સંગBઠત સામાિજક સમૂદાય:રાnયશા.H



322

રાnય અને સરકારની ફરજો:રાજકીય નીિતશા.H:NયવહાBરક
નીિતશા.H:નીિતશા.H
172.2
રાnયશા.H

320

રાnયશા.H:સમાિજક િવાન

320




રાધા.વામી સંદાય:ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ:ધમ


294.(1)

રામ vસહ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254

રામકૃmણ પરમહંસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz


922.945

રામકૃmણ, તેનાલીરામ:આંદેશ:ભારત:એિશયા


398.22095484(1)

રામાનુજન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગિણતશા.Hી:વૈાિનક


925.1

રામાયણ-િવNમ

168

રામાયણ
સાિહ0ય

:િવવેચન :સં.કૃત કિવતા:સં.કૃત સાિહ0ય:

લારા, kાયન:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ


891.21

રાય, ®8લચંS:Nયિhતગત ?વનચBરH:રસાયણશા.Hી:વૈાિનક


925.4



923.254

vલકન, અkાહમ:Nયિhતગત ?વનચBરH:અમેBરકા:રાપિત,
રાના શાસક
923.173


રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી

927.96342

લીઓનાડZ, દા િવ=સી:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઇટાિલયન
િચHકાર:િચHકાર
927.5945

રાશીચqનાં લeણ:nયોિતષશા.H:પરામનોિવાન અને
ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcા



લેસર ટેકનોલો?:િવcુત તથા િવcુતકીય ૌcોિગકી:ૌcોિગકી
(ટેકનોલો?)
621.366



લોકકથા તથા લોકમા=યતા



લોકકથા તથા લોકમા=યતા:સામાિજક રીિતBરવાજ અને લોકકથા,
લોકસાિહ0ય:સમાિજક િવાન
398

133.52

923.1

રાસાયિણક ૌcોિગકી

660

રાસાયિણક ૌcોિગકી:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

660

Bરવાજ, :ઢી અને મા=યતા:સામાિજક માપદંડ:સમ=વય અને
િનયંHણ:સામાિજક Bqયા
303.372
રેBડયો અને રડાર એિ=જિનયરગ:યાંિHક તથા સંચાર
ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ)

927.96358

િલએ=ડર પેસ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ટેનીસ ખેલાડી:દડાની

રાય, મહે=Sનાથ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

રાપિત, રાના શાસક



તથા મેદાની રમતવીર



621.384

રેBડયો ટેિલફોન:રેBડયો અને રડાર એિ=જિનયરગ:યાંિHક તથા
સંચાર ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ)


621.3845



રોકાણ

332.6

રોકાણ:નાણાંકીય અથશા.H

332.6



રોકાણ:નાણાંકીય અથશા.H:અથશા.H:સમાિજક િવાન


332.6



398

લોકકથા:લોકસાિહ0ય

398.21

લોકકથા:લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા

398.21





લોકગીત:ગીત

782.42162

લોકગીત:ગીત:કંyય સંગીત:સંગીત

782.42162

લોકનૃ0ય અને રાીયનૃ0ય:નૃ0યકળા




793.31

લોકસાિહ0ય

398.2

લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા

398.2




લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા:સામાિજક રીિતBરવાજ
અને લોકકથા, લોકસાિહ0ય:સમાિજક િવાન
398.2



લોકોપયોિગક તથા તે સંબંિધત સેવા:અ=ય સામાિજક સમ.યા
તથા સેવા:સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા 363.6



વંશાવલી, નામ, પદિચjન



વજન ઘટાડવાના કાયqમ:આહારશા.H:Nયિhતગત આરોoય અને
સુરeા:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
613.25



વન.પિતશા.Hી:વૈાિનક

રોગ

616

રોગ:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H

616

રોગ:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

616

રોગિનવારક પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H
615.53



929



925.8

રોગિનવારક પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H:
િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
615.53

વમા, }યામ?કૃmણ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

રોડ અને પBરવહન સેવા:પBરવહન સેવા

વિશpા&વૈત:વેદાંત ત0વાન:ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન



388.1



રો5સ, જો=ટી:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ
તથા મેદાની રમતવીર

181.483



927.96358

લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા



306.8

લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા:સમાિજક
િવાન
306.8
લoન ગીત:સંગીતના કાર:સંગીતના સામા=ય િસ&ધાંત અને
.વ:પ:લિલત કળા
781.587
લoન:કૌટુંિબક નીિતશા.H:નીિતશા.H



173.(1)

લઘુ ઉcોગ:ઉcોગનો આકાર:ઉ0પાદન સંઘ

338.642

લઘુ ઉcોગ:ઉcોગનો આકાર:ઉ0પાદન સંઘ:ઉ0પાદન

338.642




લજપતરાય, લાલા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા


923.254
લિલત કળા



923.254



700

લસણ:અિલએસીએસ:ચોhકસ છોડમાંથી બનાવેલી ઔષધી:
સBSય ઔષધી
615.32433(1)

વિસયતનામુ:વારસો, ઉMરાિધકાર , િવYવાસાધાBરત િવYવાસુ,
િવYવાસપાH:ભારત:ખાનગી કાયદો
346.54054
વાિણnય, સંચાર તથા પBરવહન



380

વાિણnય:વાિણnય, સંચાર તથા પBરવહન


381

વાતાવરણ તથા હવામાન સંબંિધત િવeેપ:હવામાન િવાન:
ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H
551.55
વામન

સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય

:િવવેચન :



891.2

વારસો, ઉMરાિધકાર , િવYવાસાધાBરત િવYવાસુ, િવYવાસપાH:
ભારત:ખાનગી કાયદો



346.5405

વાવાઝોડુ:વાતાવરણ તથા હવામાન સંબંિધત િવeેપ:હવામાન
િવાન:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H


551.552

િવqમ અને વેતાળ:ભારત:એિશયા:દંતકથા



398.220954(1)

િવNમાMદ.ય--યિ>તગત
િવqમાBદ0ય:ભારત:એિશયા:દંતકથા



398.220954(1)

િવાન



500

િવાન અને આરોoય:ાથિમક િશeણ



372.3

િવાન:ધા_મક તથા િબનસંાદાિયક નીિત િનયમ:સંબંધ તથા
Sિકોણ:vહદુ ધમ
294.5165
િવદુરનીિત:રાજકીય િસrધાંતવાદ:રાnયશા.H:સમાિજક િવાન

વેદ:વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત


294.59212/5

વેદાંત ત0વાન:ભારતીય દશન:પૌર.0ય ત0વાન



181.48



925





વૈાિનક:?વનચBરH

925



વૈાિનક:?વનચBરH:ઇિતહાસ

925

371.8

920.96213



621.3






વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ

294.5921

વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત

294.5921




વૈBદક સાિહ0ય:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત:vહદુ ધમ


294.5921

િવિલયમ, સુિનતા:Nયિhતગત ?વનચBરH:અવકાશયાHી:ઈજનેર


926.2945

િવવાહ અને વૈવાિહક ?વન:લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત અને
સામાિજક સં.થા
306.81
િવવાહ અને વૈવાિહક ?વન:લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત અને
સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન
306.81


324.91/99

િવિવધ ભાષા:લોકસાિહ0ય:લોકકથા તથા લોકમા=યતા


398.204

િવવેકાનંદ, .વામી:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz


922.945

િવિશ આકાશ મંડલ અને અસાધારણ ઘટના:ખગોળશા.H:
િવાન
523
િવિશ ઉપચાર પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H


615.8

િવિશ ઉપચાર પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને ઉપચારશા.H:
િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
615.8


180/190

િવિશ ભાષાના શPદકોશ:બહુ ભાષી શPદકોશ:ભાષાશા.H


413.1

િવિશ વગના લોકો માટેની વૃિM તથા કાયqમ:મનોરંજના0મક
વૃિM:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા 790.19
િવિશp સામાિજક સમુદાય:સામાિજક સમુદાય



305.26

793.8(1)

621.3

િવિશ દેશોનું ત0વાન

વૃ&ધાવ.થા:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન



િવcુત તથા િવcુતકીય ૌcોિગકી:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

િવિવધ દેશની ચૂંટણી:ચૂંટણી:રાજકીય Bqયા

927.96352

વૈાિનક રમત:Iદુ તથા તે સંબંિધત વૃિM:ભવનાંતગત રમત
અને મનોરંજન:મનોરંજના0મક તથા અિભનયા0મક કળા

923.254

િવcુત તથા િવcુતકીય ૌcોિગકી



સાથે સંબંિધત ખેલાડી

વૈાિનક

િવcાથF, ગણેશશંકર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

િવcુત ઇજનેર:ઈજનેર

વુડ, ટાઈગર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગો8ફ ખેલાડી:દડાની રમત



320.5(1)

િવcાથF:શાળા તથા તેની વૃિM: િવિશ િશeણ:િશeણ:
સમાિજક િવાન

169



307.7

િવ@ામ, આરામ, િનSા:શારીBરક તંદુર.તી:Nયિhતગત આરોoય
અને સુરeા
613.79
િવYવનાથ, આનંદ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ચેસ ખેલાડી:
મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત

વૈc, િવજયરાય:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147
વૈવાિહક ?વન:િવવાહ અને વૈવાિહક ?વન:લoન અને કુટુંબ:
સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા
306.81(1)
વૈmણવ:સંદાય અને સુધારણાની ચળવળ:vહદુ ધમ:ભારતીય
ાચીન ધમ
294.5512
NયBકતગત ?વનચBરH:પHકાર:?વનચBરH



920.5(1)

NયBકતગત ?વનચBરH:.Hી (જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે
સંબંિધત નથી):?વનચBરH
920.72(1)
NયBકતગત ?વનચBરH:હોકી ખેલાડી:દડાની રમત સાથે સંબંિધત
ખેલાડી



927.96355(1)

Nયિhત િવશેષ:ગુજરાતી કિવઓ:ગુજરાતી સાિહ0યકાર


928.91471(1)

Nયિhત િવશેષ:Cંથપાલ:?વનચBરH



920.2(1)

Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા



613

Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H


613

Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
613
Nયિhતગત ?વનચરH:દાhતર, વૈc:ૌcોિગકી (વૈાિનકો
-ટેકનોલો?.ટ)
926.1(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH- પુzષ:પુzષોનુ ?વનચBરH(જે કોઈ
ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):?વનચBરH


920.71(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:અંCે? સાિહ0યકાર:સાિહ0યકાર


928.2(1)



Nયિhતગત ?વનચBરH:અમેBરકા:રાપિત, રાના શાસક


927.941

923.173(1)

િવYવનાથ, ગુડપા:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358

Nયિhતગત ?વનચBરH:અમેBરકા:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી

િવ.ફોટક, ધણ ૌcોિગકી:રાસાયિણક ૌcોિગકી

Nયિhતગત ?વનચBરH:અવકાશયાHી:ઈજનેર



662



923.673(1)



926.2945(1)

-યિ>તગત--યવહાMરક(#ાયોિજત)
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Nયિhતગત ?વનચBરH:ઇટાિલયન િચHકાર:િચHકાર

Nયિhતગત ?વનચBરH:બંoલાદેશ:ભારત


927.5945(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ઈજનેર:ૌcોિગકી (વૈાિનકો
-ટેકનોલો?.ટ)





926.2(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉદૂ સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે
સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.91439(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:ક=નડ સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે
સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.94814(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:Bક=નરોનું ?વન ચBરH:સમાજશા.Hી


920.9306762(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ તથા મેદાની


927.96358(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ગિણતશા.Hી:વૈાિનક



925.1(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ગાયક:સંગીતકાર
Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાત:ભારત

Nયિhતગત ?વનચBરH:બમા:દિeણ-પૂવ એિશયા
923.2591(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:અ=ય િવષય સાથે
સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH
920.933804(1)

રમતવીર



923.35492(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:બેડvમટન ખેલાડી:દડાની રમત સાથે
સંબંિધત ખેલાડી



927.96345(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:બૌ&ધ:ધા_મક ગુz

922.943(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

923.254(1)




Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાપિત, રાના શાસક


923.154(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:િશeાિવશારદ



923.754(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:સંચાલક , લ}કરી તથા પોલીસ
કમચારી
923.554(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી


923.654(1)



Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારતીય દાશિનક - ત0વાની:ાચીન,
મrયકાલીન દાશિનક
921.914(1)



Nયિhતગત ?વનચBરH:ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક

927.82(1)
923.25475(1)



925.3(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી નવલકથાકાર:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર
928.91473(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:મરાઠી સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે
સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9146(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી િનબંધકાર:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર
928.91474(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:મુhકાબાજ(બોhસર):Nયાયામ તથા

Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે
સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:મુિ.લમ:ધા_મક ગુz

Nયિhતગત ?વનચBરH:ગો8ફ ખેલાડી:દડાની રમત સાથે
સંબંિધત ખેલાડી



927.96352(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ચલિચHના અિભનેતા:ચલિચH(િસનેમા)
સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.9143028(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:ચેસ ખેલાડી:મનોરંજન તથા અિભનય
કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.941(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:ટેનીસ ખેલાડી:દડાની રમત સાથે
સંબંિધત ખેલાડી



927.96342(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:ટેિલકોયુિનકેશન:ૌcોિગકી (વૈાિનકો
-ટેકનોલો?.ટ)
926.21385(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:તરવૈયા:તરનાર તથા ¡ાઈવર


927.9721(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:દિeણ આBકા:રાપિત, રાના શાસક


923.168(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:દોડ Uેક તથા દોડવીર:Uેક અને
િજનેિ.ટકસ
927.9642(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:પંIબી નવલકથાકાર:પંIબી સાિહ0યકાર


928.91423(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:પાBક.તાન:સમાજસેવક તથા
માનવતાવાદી



923.65491(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:બંગાળી કિવ:બંગાળી સાિહ0યકાર


928.91441(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:બંગાળી નવલકથાકાર:બંગાળી
સાિહ0યકાર
928.91443(1)



મેદાની રમતવીર

927.9683(1)



922.97(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:રંગભૂિમના અિભનેતા:મનોરંજન તથા
અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.92(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:રસાયણશા.Hી:વૈાિનક

925.4(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:વન.પિતશા.Hી:વૈાિનક

925.8(1)




Nયિhતગત ?વનચBરH:િવcુત ઇજનેર:ઈજનેર


920.96213(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:વૈાિનક:?વનચBરH



925.(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર:કળા તથા
મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.9662(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:િશ8પી, િશ8પકાર:કળા તથા મનોરંજન
સાથે સંબંિધત Nયિhત
927.3(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:શીખ:ધા_મક ગુz



922.946(1)

Nયિhતગત ?વનચBરH:સં.કૃત સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે
સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.912(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:િસનેમા Bદoદશક:ચલિચH(િસનેમા) સાથે
સંબંિધત Nયિhત
927.91430233(1)
Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz



922.945(1)

Nયિhત0વ િવકાસ અને િવYલેષણ:NયવહાBરક(ાયોિજત)
મનોિવાન:મનોિવાન

158.1

Nયિhત0વ િવકાસ અને િવYલેષણ:NયવહાBરક(ાયોિજત)
મનોિવાન:મનોિવાન:ત0વાન

158.1




NયવહાBરક નીિતશા.H

172/179

NયવહાBરક નીિતશા.H:નીિતશા.H

172/179

NયવહાBરક(ાયોિજત) મનોિવાન:મનોિવાન





158

-યવહાMરક(#ાયોિજત)-hીધરાણી
NયવહાBરક(ાયોિજત) મનોિવાન:મનોિવાન:ત0વાન
Nયસન:સમાજક8યાણ, સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા



158



362.29

171

શાળા તથા તેની વૃિM: િવિશ િશeણ:િશeણ:સમાિજક
િવાન



371

શા.Hીય રચના (Cીક અને લેટીનસાિહ0ય):Cીક સાિહ0ય:સાિહ0ય


Nયાકરણ અને શPદનું િશeણ:ભાષા:ાથિમક િશeણ:િશeણ

888




શાહ, ગુણવંત:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.9147



શાહ, બળવંતરાય:NયBકતગત ?વનચBરH:પHકાર:?વનચBરH

372.61

Nયાકરણ:અંCે? ભાષા:ભાષા
Nયાકરણ:કgછી ભાષા:ગુજરાતી ભાષા:અ=ય ભાષા

425
491.47K5

Nયાકરણ:સં.કૃત ભાષા:ાકૃત ભાષા

491.25

Nયાકરણ:સં.કૃત ભાષા:ાકૃત ભાષા:અ=ય ભાષા

491.25






Nયાbયાન, ભાષણ:ગુજરાતી:અ=ય ભાષાના સામા=ય સંCહ:
સામા=ય સંCહ
089.9147(1)
Nયાપારની તકો(ચેનલો):વાિણnય:વાિણnય, સંચાર તથા
પBરવહન



381.1

920.5

શાહ, હસમુખ:Nયિhતગત ?વનચBરH- પુzષ:પુzષોનુ
?વનચBરH(જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):
?વનચBરH
920.71
િશeક અને િશeણ સંબંિધત વૃિM:શાળા તથા તેની વૃિM:
િવિશ િશeણ:િશeણ:સમાિજક િવાન
371.1

Nયાપારમાં Nયિhતગત સફળતા:સંચાલન અને સહાયક સેવા:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
650.1

િશeણ

370

િશeણ તથા સંશોધન સંબંિધત:િવાન

507

Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર

િશeણ:સમાિજક િવાન

370



927.96





Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર:કળા તથા મનોરંજન સાથે
સંબંિધત Nયિhત
927.96

િશeણના િસ&ધાંત:િશeણ:સમાિજક િવાન

370.1

િશeાિવશારદ

923.7

Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર:કળા તથા મનોરંજન સાથે
સંબંિધત Nયિhત:?વનચBરH
927.96

િશeાિવશારદ:સમાજશા.Hી

923.7

Nયાસ, અતુલકુમાર અિYવનભાઈ:Nયિhતગત ?વનચBરH:િવcુત
ઇજનેર:ઈજનેર



920.96213





િશ8પકળા

730

િશ8પકળા:લિલત કળા

730




Nયાસ, િHભુવન ગૌરીશંકર:Nયિhત િવશેષ:ગુજરાતી કિવઓ:
ગુજરાતી સાિહ0યકાર
928.91471

િશ8પી, િશ8પકાર:કળા તથા મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત

Nયુ0પિMશા.H:અંCે? ભાષા:ભાષા

422

િશવપુરાણ:પુરાણ:ધમCંથ:vહદુ ધમના મૂળ .Hોત

Nયુ0પિMશા.H:ભાષાશા.H:ભાષા

412




શંકરાચાય:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારતીય દાશિનક - ત0વાની:
ાચીન, મrયકાલીન દાશિનક
921.914
શકુનિવcા:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય


133.3

શPદ:જે ની માતૃભાષા ગુજરાતી નથી તેવા િવcાથFઓ માટે:
ગુજરાતી ભાષા:અ=ય ભાષા
491.4781
શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન

152

શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:મનોિવાન

152

શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:મનોિવાન:ત0વાન

152



927.3



294.5925(1)

િશવાબૂ િચBક0સા:િનસગZપચાર:ઉપચારશા.H:ઔષિધ િવાન
અને ઉપચારશા.H
615.535(1)
શીખ:ધા_મક ગુz

શુ&ધ&વૈત ત0વાન:વેદાંત ત0વાન:ભારતીય દશન:પૌર.0ય
ત0વાન
181.4844
શેર, સટફીકેટ તથા થાપણ માટેની ઉપયોગી ચીજ વ.તુ:રોકાણ








922.946

332.632

શેર, સટફીકેટ તથા થાપણ માટેની ઉપયોગી ચીજ વ.તુ:રોકાણ:
નાણાંકીય અથશા.H
332.632



શેર:શેર, સટફીકેટ તથા થાપણ માટેની ઉપયોગી ચીજ વ.તુ:
રોકાણ:નાણાંકીય અથશા.H
332.6322

શારીBરક ઉપચાર પ&ધિત:િવિશ ઉપચાર પ&ધિત:ઔષિધ
િવાન અને ઉપચારશા.H
615.82

શૈવ સંદાય:સંદાય અને સુધારણાની ચળવળ:vહદુ ધમ:
ભારતીય ાચીન ધમ
294.5513

શારીBરક તંદુર.તી:Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા

@&ધાનંદ, .વામી:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા

શહેરી સમુદાય:િવિશp સામાિજક સમુદાય:સામાિજક સમુદાય
307.76



613.7

શારીBરક તંદુર.તી:Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા:િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H
613.7
શારીBરક તંદુર.તી:Nયિhતગત આરોoય અને સુરeા:િચBક0સા તથા
આરોoયશા.H:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
613.7
શારીBરક શ.HBqયા(સજ રી):િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)



617



923.254

@મ અથશા.H:અથશા.H

331

@મ, સમાજ સેવા, િશeણ, સાં.કૃિતક કાયદો

344




@ીધરાણી, કૃmણલાલ, 1911-1960
:
િવવેચન :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય


891.471

hીધરાણી-સવb?વરી

172

@ીધરાણી, કૃmણલાલ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ગુજરાતી
સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર

સંચાલક , લ}કરી તથા પોલીસ કમચારી


928.9147

સંકીણ ગુજરાતી સાિહ0ય:સાિહ0ય





923.5

સંચાલન અને સહાયક સેવા:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)



650

સંચાલન:સંચાલન અને સહાયક સેવા:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)


891.478

સંકીણ લેખન સંCહ:સંકીણ સાિહ0ય સંCહ



808.88

સંકીણ સાિહ0ય સંCહ

658

સંદાય અને સુધારણાની ચળવળ:vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ





808.8

સંકીણ સાિહ0ય સંCહ:અલંકારશા.H અને સાિહિ0યક રચના
સંCહ:સાિહ0ય
808.8
સંિeત:િવિશ ભાષાના શPદકોશ:બહુ ભાષી શPદકોશ:
ભાષાશા.H
413.1(1)


સંગીત

780



સંગીતકાર

927.8

સંગીતના કાર:સંગીતના સામા=ય િસ&ધાંત અને .વ:પ:લિલત

સં.કૃત કિવતા:સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.21

સં.કૃત કિવતાનો ઇિતહાસ અને િવવેચન:સં.કૃત કિવતા:સં.કૃત
સાિહ0ય:સાિહ0ય
891.21009


891.23



સં.કૃત નાટક:સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય

069.5

સંCહાલય:સામા=ય સં.થા અને સંCહાલય િવાન


069

સંCિહત ?વનચBરH - પુzષ:પુzષોનુ ?વનચBરH(જે કોઈ
ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):?વનચBરH:ઇિતહાસ


સંCિહત ?વનચBરH- .Hી:.Hી (જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે
સંબંિધત નથી):?વનચBરH:ઇિતહાસ
920.72(1)
સંCિહત ?વનચBરH:ઇિતહાસકાર:ઇિતહાસલેખન:ઈિતહાસનો
અયાસ તથા િશeણ
907.202(1)
સંCિહત ?વનચBરH:ઉcોગપિત, સાહિસક:અ=ય િવષય સાથે
સંબંિધત Nયિhતનું ?વનચBરH:?વનચBરH



891.22

સં.કૃત ભાષા:ાકૃત ભાષા

491.2

સં.કૃત ભાષા:ાકૃત ભાષા:અ=ય ભાષા

491.2

સં.કૃત ભાષા:ભાષા:ાથિમક િશeણ:િશeણ

920.71(1)





372.65912

સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.2

સં.કૃત સાિહ0યકાર:અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર


928.912

સં.કૃત સાિહ0યનો ઇિતહાસ અને િવવેચન:સાિહ0ય



891.209

સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા

306

સં.કૃિત અને સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન

306






સદાત હસન મ=ટો:Nયિhતગત ?વનચBરH:ઉદૂ સાિહ0યકાર:
અ=ય ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.91439



સફળ- આનંBદત ?વન:Nયિhત0વ િવકાસ અને િવYલેષણ:
NયવહાBરક(ાયોિજત) મનોિવાન:મનોિવાન 158.1(1)



સમ=વય અને િનયંHણ:સામાિજક Bqયા



સમય Nયવ.થાપન:Nયાપારમાં Nયિhતગત સફળતા:સંચાલન અને
સહાયક સેવા:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)
650.11

920.933804(1)

સંCિહત ?વનચBરH:ગિણતશા.Hી:વૈાિનક:?વનચBરH
925.1(1)

સંCિહત ?વનચBરH:?વનચBરH:ઇિતહાસ

સંબંધ- ભાઈ બહેન:પાBરવારીક સંબંધ:લoન અને કુટુંબ:સં.કૃિત
અને સામાિજક સં.થા
306.8753

સં.કૃત નાટક સાિહ0યનો ઈિતહાસ તથા િવવેચન:સં.કૃત નાટક:
સં.કૃત સાિહ0ય:સાિહ0ય
891.22009

781

સંCહ અને દશન



294.51



781.5

સંગીતના સામા=ય િસ&ધાંત અને .વ:પ:લિલત કળા

સંબંધ તથા Sિકોણ:vહદુ ધમ

સં.કૃત નવલકથા/નવિલકા:સાિહ0ય


કળા

294.55

920.02

સંCિહત ?વનચBરH:ભારત:રાજકીય નેતા:સમાજશા.Hી
923.254(1)

સંCિહત ?વનચBરH:ભારત:િશeાિવશારદ:સમાજશા.Hી



303.3

સમાચારપH:કાશનના કાર:કાશન:પHકાર0વ , કાશન અને


923.754(1)

અખબાર



070.5722

સંCિહત ?વનચBરH:ભારત:સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી:
સમાજશા.Hી
923.654(1)

સમાજક8યાણ, સામાિજક સમ.યા તથા સેવા:સામાજક8યાણ
તથા સામાિજક સં.થા
362

સંCિહત ?વનચBરH:Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર:કળા તથા
મનોરંજન સાથે સંબંિધત Nયિhત:?વનચBરH 927.96(1)

સમાજવાદ તથા તેને સંબંિધત ણાલી:અથશા.H:સમાિજક
િવાન

335

સંCિહત ?વનચBરH:સંCિહત ?વનચBરH:?વનચBરH:

સમાજશા.Hી

923

ઇિતહાસ



920.02(1)

સંCિહત ?વનચBરH:િસનેમા Bદoદશક:ચલિચH(િસનેમા) સાથે
સંબંિધત Nયિhત:મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે
સંબંિધત Nયિhત
927.91430233(1)
સંચાર ઈજનેરી:યાંિHક તથા સંચાર
ૌcોિગકી(ઈલેકUોિનક-એિ=જ િનયરગ):િવcુત તથા
િવcુતકીય ૌcોિગકી
621.382





સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી

923.6

સમાજસેવક તથા માનવતાવાદી:સમાજશા.Hી

923.6

સમાિજક િવાન
સરમદ શિહદ:મુિ.લમ:ધા_મક ગુz:?વનચBરH




300



922.974

સવuYવરી મા:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz


922.945

સહકારી-સેવા

સહકારી મંડળી:અથશા.H

173



સામા=ય Cંથસૂિચ:Cંથસૂિચ

011



સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)

000



સામા=ય ાન:સામા=ય ાનકોશ:સામા=ય ાન (માિહતી
િવાન)
030.(1)



સામા=ય ાનકોશ:સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)

030

સાધના:rયાન, સાધના:પૂI, rયાન , યોગ:ધા_મક ?વન,
અનુભૂિત, પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક Bqયા 294.5435(1)

સામા=ય પિHકા કાશન અને તેમની સૂિચ:સામા=ય ાન
(માિહતી િવાન)

050

સાિનયા િમઝા:Nયિhતગત ?વનચBરH:ટેનીસ ખેલાડી:દડાની

સામા=ય પુ.તકાલય

027

સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ

910

સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ

910

સામા=ય સંCહ

080

સામા=ય સંCહ:સામા=ય ાન (માિહતી િવાન)

080

સામા=ય સં.થા અને સંCહાલય િવાન

060

334

સહકારી મંડળીનું ઉ0પાદન:સહકારી મંડળી:અથશા.H
સાંઇબાબા:Nયિhતગત ?વનચBરH:િહ=દુ:ધા_મક ગુz
સાંકેિતક ભિવmયકથન:શકુનિવcા:પરામનોિવાન અને
ગૂઢિવcાના િવિશp િવષય

રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી

334.6
922.945

133.33



927.96342

સાબરમતી આ@મ , અમદાવાદ:ગુજરાત:ભારત:સંCહ અને
દશન
069.5095475(1)
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા

360

સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન

360




સામાિજક કાય:સામાિજક સમ.યા અને સમાજ ક8યાણ:
સામાજક8યાણ તથા સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન



302

સામાિજક ધા_મક સમૂદાય:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન


305.6

સામાિજક પBરવતન

303.4

સામાિજક પBરવતન:સામાિજક Bqયા

303.4








925.3

સાવજિનક ઉપાસના

294.53

સાવજિનક ઉપાસના:vહદુ ધમ

294.53




સાવરકર, િવનાયક દામોદર:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:


રાજકીય નેતા

923.254

સાિહ0યનો સામા=ય ઇિતહાસ અને િવવેચન:સાિહ0ય

809



સાિહિ0યક િવવેચન:દશન અને િસ&ધાંત:સાિહ0ય



િસનેમા Bદoદશક:ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત

303



302.(1)

સામાિજક માપદંડ:સમ=વય અને િનયંHણ:સામાિજક Bqયા


303.37








801.95



927.91430233

િસનેમા Bદoદશક:ચલિચH(િસનેમા) સાથે સંબંિધત Nયિhત:
મનોરંજન તથા અિભનય કળા સાથે સંબંિધત Nયિhત


927.91430233

390

સામાિજક રીિતBરવાજ અને લોકકથા, લોકસાિહ0ય:સમાિજક
િવાન
390
સામાિજક રીિતBરવાજ:સામાિજક રીિતBરવાજ અને લોકકથા,
લોકસાિહ0ય
394


305.5



િસયા

સુMિપિતકા:બૌ&ધ ધમનો .Hોત:બૌ&ધ ધમ



361

સામાિજક સમ.યા અને સમાજ ક8યાણ:સામાજક8યાણ તથા
સામાિજક સં.થા:સમાિજક િવાન
361



297.82



294.3823

સુધા મૂ_ત:Nયિhતગત ?વનચBરH:ક=નડ સાિહ0યકાર:અ=ય
ભાષા સાથે સંબંિધત સાિહ0યકાર
928.94814
સુનામી:જળમંડળ તથા સમુS િવાન:ભૂ.તરશા.H તથા
જળિવાન:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H


304

સામાિજક િવકાસ:સામાિજક પBરવતન:સામાિજક Bqયા:
સમાિજક િવાન
303.44

551.4637

સુklfયમ ચંSશેખર:Nયિhતગત ?વનચBરH:રસાયણશા.Hી:
વૈાિનક
925.4
સુવાકયો:ટુચકાઓ, સુવાhયો, અવતરણો તેમજ રમૂજ ઈ0યાદીનો
સંCહ:સંકીણ લેખન સંCહ:સંકીણ સાિહ0ય સંCહ


808.882(1)



સૂય Cહણ:િવિશ આકાશ મંડલ અને અસાધારણ ઘટના:
ખગોળશા.H:િવાન
523.78



સBSય ઔષધી



સેન, િમિહર:Nયિhતગત ?વનચBરH:તરવૈયા:તરનાર તથા ¡ાઈવર



સામાિજક સમુદાય

307

સામાિજક સમૂદાય

305

સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન

305

સામાિજક િસ&ધાંતો:સમાિજક િવાન





સામાિજક Bqયા:સમાિજક િવાન

સામાિજક સમ.યા અને સમાજ ક8યાણ



928

303

સામાિજક વતન અને તેને અસર કરતાં પBરબળો



સાિહ0યકાર

સામાિજક Bqયા

સામાિજક વગ:સામાિજક સમૂદાય



800

303.4

સામાિજક રીિતBરવાજ અને લોકકથા, લોકસાિહ0ય



સાિહ0ય



સામાિજક પBરવતન:સામાિજક Bqયા:સમાિજક િવાન

સામાિજક મનોિવાન:સામાિજક Bqયા િતBqયા



સારાભાઈ, િવqમ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક

361.3

સામાિજક Bqયા િતBqયા



300.1

સામાિજક સુધારણાની ચળવળ:પBરવતન તથા તેનાં કારણ:
સામાિજક પBરવતન
303.484



615.3



927.9721

સેવા તથા Nયવસાિયક વૃિM:િહસાબ



657.83

સેહવાગ-હોિમયોપેથી

174

સેહવાગ, વીરે=S:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ


vહદુ ધમ

294.5



vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ

294.5

સોબસ, ગારBફ8ડ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:
Nયાયામ તથા મેદાની રમતવીર
927.96358

vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ

294.5

vહદુ ધમ:ભારતીય ાચીન ધમ:અ=ય ધમ:ધમ

294.5

સૌરા:ગુજરાત:ભારત:િશ8પકળા

vહદુ ધમના મૂળ .Hોત

294.59

vહદુ ધમના મૂળ .Hોત:vહદુ ધમ

294.59

તથા મેદાની રમતવીર

927.96358



730.95475(1)

િ.કઝોેિનયા- િચMમ:માનિસક રોગ:ાનતંતુઓની ખામી
તથા માનિસક રોગ:રોગ



616.898

.તોH અને ાથના:પૂI, rયાન , યોગ:ધા_મક ?વન, અનુભૂિત,
પ&ધિત તથા અ=ય ધા_મક Bqયા:vહદુ ધમ 294.543(1)
.Hી (જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):?વનચBરH


920.72

.Hી (જે કોઈ ચોhકસ િવષય સાથે સંબંિધત નથી):?વનચBરH:
ઇિતહાસ



920.72

.Hી અવયવ અને તે સંબંિધત રોગ:.Hીરોગશા.H:.Hીરોગ અને
સૂિતશા.H
618.17
.Hી:સામાિજક સમૂદાય:સમાિજક િવાન



305.4







િહ=દી કિવતા:િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.431

િહ=દી કિવતાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન:િહ=દી કિવતા:િહ=દી
સાિહ0ય:સાિહ0ય
891.431009
િહ=દી નવલકથા/નવિલકા:િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.433

િહ=દી સાિહ0ય:સાિહ0ય



891.43

િહ=દુ પંચાંગ:ાચીન તથા અિ.તી પંચાંગ-તારીિખયું:
પંચાંગ-તારીિખયું:કાળqમ -સાલવારી
529.3245
િહ=દુ તીકવાદ:સાવજિનક ઉપાસના:vહદુ ધમ

294.537

િહ=દુ:ધા_મક ગુz

922.945





િહસાબ

657

.Hીઓ:નાગBરકતા તથા રાજનૈિતક અિધકાર:રાnયશા.H:
સમાિજક િવાન
323.34

િહસાબી ચકાસણી:નાણાં:સેવા તથા Nયવસાિયક વૃિM:િહસાબ

.Hીની સામાિજક ભૂિમકા અને દરnજો:.Hી:સામાિજક
સમૂદાય:સમાિજક િવાન
305.42

હેડગેવાર, કેશવ બિલરામ:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભારત:

.Hીરોગ અને સૂિતશા.H

હેડલી, Bરચાડ:Nયિhતગત ?વનચBરH:Bqકેટ ખેલાડી:Nયાયામ



618

.Hીરોગ અને સૂિતશા.H:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:
ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

રાજકીય નેતા

તથા મેદાની રમતવીર



618



923.254



927.96358

હૉકગ, .ટીફન:Nયિhતગત ?વનચBરH:ભૌિતકશા.Hી:વૈાિનક


.Hીરોગ અને સગભાશય સમ.યા:.Hીરોગ અને સૂિતશા.H:
િચBક0સા તથા આરોoયશા.H:ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)

925.3
હોકી ખેલાડી:દડાની રમત સાથે સંબંિધત ખેલાડી



618.3

.Hીરોગશા.H:.Hીરોગ અને સૂિતશા.H

618.1

.થળાંMર

304.8




.થળાંMર:સામાિજક વતન અને તેને અસર કરતાં પBરબળો


304.8

.પશuિ=Sય સંબંિધત (પસuશન):શરીર (યોગા0મક) મનોિવાન:
મનોિવાન
152.182
.વયંમ સંચાિલત (ઓટોમેટીક) ૌcોિગકી:
ઈજનેરીશા.H(એિ=જિનયરગ):ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)


629.8

.વયંમ સંચાિલત યંHો:.વયંમ સંચાિલત (ઓટોમેટીક) ૌcોિગકી:
ઈજનેરીશા.H(એિ=જિનયરગ):ૌcોિગકી (ટેકનોલો?)


629.892

િ.વડીશ નવલકથા/નવિલકા:િ.વડીશ સાિહ0ય:જમન ભાષાનું
અ=ય સાિહ0ય:જમન સાિહ0ય
839.73
િ.વડીશ સાિહ0ય:જમન ભાષાનું અ=ય સાિહ0ય:જમન સાિહ0ય


839.7

.વીડન:યુરોપ:સામા=ય ભૂગોળ તથા વાસ:ઇિતહાસ



657.8333045



914.85

હજરત bવાI ગરીબ નવાઝ:Nયિhતગત ?વનચBરH:મુિ.લમ:
ધા_મક ગુz
922.97
હવામાન િવાન:ભૂ.તરશા.H, જળિવાન તથા વાયુશા.H


551.5



927.96355

હોિમયોપેથી:રોગિનવારક પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને
ઉપચારશા.H
615.532
હોિમયોપેથી:રોગિનવારક પ&ધિત:ઔષિધ િવાન અને
ઉપચારશા.H:િચBક0સા તથા આરોoયશા.H
615.532
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પરિશટ – (ક)
ુ તક અને  ૃપ દાન(સાવજિનક

ુ તકાલય)અિધિનયમ 1954

 
સં(યા 27(1956 ના અિધિનયમ સં(યા 99 ,ારા સંશોિધત) 
રા./ય

ુ તકાલય અને અ0ય સાવજિનક

ુ તકાલયોમાં

ુ તક દાન કરવા માટ1 એક

અિધિનયમની 4યવથા કરવામાં આવી છે 8 ભારતીય ગણતંના પાંચમા વષમાં લા>ુ
કરવામાં આ4યો, 8 આ માણે છે

1.  

  

(ક) આ અિધિનયમને ડલીવર/ ઓફ CુDE્ (સાવજિનક

ુ તકાલય) એDટ 1954 કહ1વામાં આવે છે .

(ખ) - આ અિધિનયમ જJK ૂ અને કાMમીર ઉપરાંત સમત ભારતમાં લા>ુ પડશે.

2. ( )
જયાં Eુધી કોઈ બીજો અિધિનયમ બહાર પાડવામાં ના આવે Qયાં Eુધી, આ અિધિનયમમાં()

ુ તકની Rતગત બધી ભષાઓના Sંથ અથવા પિકાઓનો Qયેક ભાગ ક1 Rશ તથા

સંગીત, નકશા (T ૂ-Uચ) ક1 માહતી પકની યાદ/ અથવા યોજનાના છાપેલા અથવા UલથોSાફ
કર1 લાં Qયેક

ૃઠ આવી Wય છે , પરં X ુ આની Rતગત 1867ના ેસ એ0ડ રY.1 શન ઓફ

CુDE્ એDટ (1867ની Zમાંક સં(યા 25)ના ધારા 5 માણે કાિશત  ૃપો(સમાચારપ)
લેવામાં આવતા નથી.
() સાવજિનક

ુ તકાલયનો અથ છે કલકા[ુ ં રા./ય

ુ તકાલય તથા અ0ય ણ

ુ તકાલય, 8મનો િનદ\ શ ક10] સરકાર સરકાર/ ગેઝટ
ે ની E ૂચના માણે ઉ_લેખ કર1 લો હશે.

3. я

 !" #$

  -

(1) આમાં એ બધા િનયમો[ુ પાલન કરવા[ુ રહ1શે 8 આ એDટની Rતગત હશે., પરં X ુ
1867ના

ેસ એ0ડ રY.1 શન ઓફ CુDE્ એDટ (1867ની Zમાંક સં(યા 25)ની કોઈ પણ

ધારાનો િવરોધ કરવામાં આવશે નહ. એDટ લા>ુ થઈ થયા પછ/
8 એDટના aેની Rતગત આવે છે તેમણે

દર1 ક રા`યના કાશનોએ

ુ તક કાિશત થયાની તાર/ખથી લઈને 30

દવસની Rદર Cુકની એક િત (કોપી) વ ખચb રા./ય

ુ તકાલય, કલકા મોકલી

આપવાની રહ1શ.ે
(2) 8 િત (કોપી) રા./ય
Uચો વગેર1 હશે. આ

ુ તકાલયને મોકલવામાં આવે તે સં ૂણ હોવી જોઈએ. તેમાં નકશા,

ુ તકની રં ગાઈ-

ુ તકની સવdQeૃઠ િત( ુ તક)ની 8વી જ સમાન

હશે. તે ઉપરાંત સાર/ ર/તે િસલાઈ અને બાંધણી કર1 લી હોવી જોઈએ. એના કાગળ પણ એ
ુ તકની કોઈ પણ િતના સૌથી સારા કાગળની સમાન જ હશે.
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(3) 8

ુ તક સાવજનીક Sંથાલયને

મોકલવામાં આવે તે એ જ કાગળ પર હશે 8ની

અિધકાશ િત વેચાણ માટ1 છપાવવામાં આવી હોય, અને તે દર1 ક કાર1 વેચાણ માટ1
છપાવેલા

ુ તકની સમાન હશે.

(4) ઉપધારા(1)માં 8 4યવથા રાખવામાં આવી છે તે કોઈપણ

ુ તકના બીW ક1 તે પછ/ના

સંકરણ પર લા>ુ પડશે નહ/. શરત એ છે ક1 (Kુ]ણ) સંકરણ ક1 પ-ેસ નકશો,

ુ તક

ુ તક સંબિં ધત અ0ય કોઈ પણ કારની કોતરકામ- Uચામણ વગેર1 કઈ

િ0ટE્ અથવા

પણ ઉમેરવામાં આ4hુ ના હોય તથા અ0ય કોઈ પણ કારનો બદલાવ કરવામાં આ4યો ના
ુ તકની પહ1લી અથવા તે પછ/ના કોઈ સંકરણ એDટના

હોય અને આ

Rતગત મોકલી

આપેલી હોય.

4. #"#% &
સાવજિનક

  '()/ 

ુ તકાલયનો અiયa(8 Sંથપાલ ક1 કોઈ અ0ય કમચાર/ હોય) ક1 તેમની તરફથી

િનhુDત કર1 લો કોઈપણ અ0ય કમચાર/ ધાર-3ની Rતગત કાશકો ,ારા મોકલાવેલી
ુ તકની UલUખત રસીદ આપે.

5. &*+ ,% 8 કોઈ કાશક આ એDટ અથવા એની Rતગત અ0ય િનયમના કોઈ પણ ધારા[ુ ઉ_લંઘન
કર1 તો તેની પાસેથી

ુ તકની કkમત તથા 50 lિપયા Eુધીની રકમનો નાણાંક/ય દં ડ

ભરવાનો રહ1શે. તથા 8 0યાયાલય એ અપરાધનો િનણય કર1 તે નાણાંની
mિશક રકમ વળતરના lપે તે સાવજિનક

ુ તકાલયને આપી શક1 છે 8 ને

ૂર/ અથવા
ુ તકની એક

િત મોકલવાની હતી.

6. ." !(1) કોઈ પણ 0યાયાલય આ એDટની Rતગત કોઈ પણ અપરાધ પર ક1વળ એવી
પરnથિતઓમાં જ િવચાર કરવામાં આવશે ક1 `યાર1 ક10] સરકાર ,ારા કોઈ સામા0ય ક1
િવિશટ આદ1 શ ,ારા િનhુDત અિધકાર/ 8 તે અપરાધની િશકાયત કર1 .
(2) ેિસડ10ટ અથવા થમ oેણીથી િનJન તરના કોઈ પણ 0યાયાલય આ એDટની
Rતગત દં ડનીય કોઈ પણ અપરાધ પર િવચાર કર/ શક1શે નહ/.

(7) / ' " 0 12 3   !#".
આ એDટ એ

ુ તકો પર પણ લા>ુ પડશે 8 સરકાર ,ારા વયંમ કાિશત કરવામાં આવી

હોય અથવા સરકાર પોતાના િનદ\ શ હ1ઠળ કાિશત કરાવતી હોય, પરં X ુ આ Rતગત 8
ુ તક ક1વળ સરકાર/ કામકાજ (કાય) માટ1 કાિશત કરવામાં આવતી હોય તેને આ એDટ
લા>ુ પડશે નહ/.

(8) !# 4" .
સરકાર આ એDટના ઉpે શને

રુ ો પાડવા માટ1 સરકાર/ ગેઝટ
ે માં Wહ1રાત આપીને િનયમ

બનાવી શક1 છે .________________________________________________________
ુ તક દામ (સાવજિનક

ુ તકાલય) સંશોિધત અિધિનયમ,1956(1956 સં(યા 99) અ[ુસાર.
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સરકાર મય થ

ુ ણાલય, ગાંધીનગર

APPENDIX II

THE DELIVERY OF BOOKS ‘“AND NEWSPAPERS” (PUBLIC LIBRARIES) ACT, 1954
[Delivery of Books (Public Libraries) Act, 1954 ‘ No. 27 of 1954. as amended by the Delivery of Books (Public Libraries)
Amendment Act. 1956. No. 99 of 1956].
An act to provide for delivery of books to the National Library
and other public libraries.
Be it enacted by Parliament in the Fifth
Year of the Republic of India as follows : —
1. Shor tite and extent—(1) This Act may be cal-led the
“Delivery of Book”, and newspapers (public libraries)
Act. 1954.
(2) It extends to the whole of India.
2 Definitions—In this Act. unless the context other-wise
requires,—
(a) “book” includes every volume, part or division of a
volume and pamphlet in any language, and every
sheet of music, map. chart or plan separately printed
or lithographed, but does not include a newspaper
published in conformity with the provision of sections
5 of the Press and Registration of Books Act, 1887
(XXV of 1867).
1

“(ia) ‘Newspaper means any printed periodical work
containing public news or comments on public news
published in conformity with the provisions of section
5 of the Press and Registration of Books Act, 1867;’”
(b) ‘Public libraries’ means the- National Library at
Calcutta and any three other libraries which may
be specified by the Central Government in this
behalf by notification in the Official Gazette.
3. Delivery of books to public libraries—(1) Subject to any
rules that may be made under this Act. but without
prejudice to the provisions contained in section 9 of
the Press and Registration of Books Act. 1867 (XXV of
1867), the publisher of every book published in the
territories to which this Act extends after the
commencement of this Act, shall, notwithstanding any
agreement to the contrary, deliver at his own expense
a copy of the book to the National Library at Calcutta
and one such copy to each of the other three public
libraries within thirty days from the date of its publication.
(2) The copy delivered to the National Library shall to
a copy of the whole book with all maps and
illustrations belonging thereto, finished and coloured
in the same manner as the best copies of the same,
and shall be bound, sewed or stiched together, and
on the best paper on which any copy of the book is
printed.
(3) The copy delivered to any other public library shall
be on the paper on which the largest number of
copies of the book is primed for sale, and shall be
in the like condition as the books prepared for sale.

“3A. Subject to any rules that may be made under this Act,
but without prejudice to the provisions contained in the
Press and Registration of Books Act. 1867, the publisher
of every newspaper, published in the territories to which
the Act extends, shall deliver at his own expense one
copy of each issue of such newspaper as soon as it is
published to each such public library as may be notified
in this behalf by the Central Government in the Official
Gazette”
(4) Nothing contained in sub-section (!) shall apply to
any second or subsequent edition of a book in which
edition no additions or alterations either in the letterpress or in the maps, book prints or other engravings
belonging to the book have been made and a copy
of the first or some preceding edition of which book
has been delivered under this Act.
4. Receipt for books delivered—The person in charge of a
public library (whether called a librarian or by any other
name) or any other person authorised by him in this
behalf to whom a copy of a book is delivered under
section 3 shall give to the publisher a receipt in writing
thereof.
5. Penally—Any publisher who contravenes any provision
of this Act or of any rule made therc-undcr shall be
punishable with fine which may extend lo fifty rupees
and. “if the contravention is in respect of a book, shall
also, be punishable with fine which shall be equivalent
to’” the value of the book, and the court trying the offence
may direct that the whole or any pan of the fine realised
from him shall be paid, by way of compensation to the
public library to which the book or “newspaper” ought to
have been delivered.
6.

Congnizance— (!) No court shall take cognizance of
any offence punishable under this Act save on complaint
made by an officer empowered in this behalf by the
Central Government by a general or special order,
(2) No court inferior to that of presidency magistrate or
a magistrate of the first class try any offence
punishable under this Act.

7.

‘This Act shall also apply to books and newspaper
published by or under the authority of the Government
but shall not apply to books meant for official use only”1

8.

Power lo make rules—The Central Government may,
by notification in the Official Gazette, make rules to carry
out the purposes of this Act.

‘Insertions provided by the Delivery of Books (Public Libraries) Amendment Act, 1956; No. 99 of 1956.

