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તાવના

ભારત દેશમાં કાિશત અં ે અને અ ય ભાષાઓના પુતકો પુતકો વૃતપ દાન
(1956ના અિધિનયમ સંયા 99 વારા સંશોિધત)અનુસાર કલકામાં આવેલા ભારતના રાીય ંથાલયમાં એકિત કરવામાં
આવે છે . રાીય ંથાલયમાં અવિથત સે લ રેફર સ લાઈ"ેરી આ પુતકોની સહાયથી ંથસૂિચનું કાશન કરે છે .
ંથસૂિચમાં સન 2010 અને 2011ના વષ' દર)યાન રાીય ંથાલયમાં મોકલવામાં આવેલાં પુતકોની વગ+કૃત ન-ધ કરવામાં
આવી છે. યુિનકોડ અને માક' 21 પર આધા2રત લાઈ"ેરી સો3ટવેરની સહાયથી થમવાર આ ંથ સૂિચનું િનમા'ણ કરવામાં
આ7યુ છે . આ ંથસૂિચમાં િવિ9ઓને િવષયાનુસાર ગોઠવવામાં આવી છે .આ ંથસૂિચમાં પા;યપુતકો,
સામાિયકો,વત'માનપો,7યાપાર સૂિચઓ, ટેિલફોન ડાયરેકટરી,માગ'દ<શકાઓ, રીપોટ'સ, =ુ>લક કાશનો અને ચાર
પિકાઓ જે વા ત?કાળ પૂરતાં ઉપયોગી પુતકો બાદ રાખવામાં આ7યા છે .
“

અને

અિઘિનયમ

1954”
1954”

યવથા :-

બે િવભાગમાં વહેચવામાં આવી છે , એક િવષય િવભાગ અને બીજો સૂિચ િવભાગ. િવષય િવભાગમાં
વગા'નસ
ુ ાર અને સૂિચ િવભાગમાં વણા'નસ
ુ ાર ગોઠવણી કરવામાં આવી છે .
ંથસૂિચ

વગકૃત િવભાગ:
િવભાગ:-

આ િવભાગમાં િવિ9ઓની 7યવથા Aયૂઈ દશાંશ વગ+કરણ પBધિત 22મી આવૃિ માણે કરવામાં આવી છે .
એએસીઆર 2 માણે સૂિચક>પ, સંપાદક તથા સં ાહકને પુતકના લેખક તરીકે લેવામાં આ7યા નથી. બધા જ સૂિચપકોના
વગાFકને આધારે િવષય મથાળા આGયા છે . િવHવના દશ મુય િવષયો અનુસાર 000 સવ'સામા ય થી 900 ઇિતહાસ સુધી
છે . અહી ?યેક મુય િવષયના િવિશ9 વગાFકનો વગ+કૃત Iમ દશા'વતી વગાFક સૂિચ થમ આપી છે . િવિશ9 િવષય માટે Jયાં
દશાંશ વગાFક િવતૃત નથી તેવાં થાનો પર (1) િવતારનો ઉપયોગ કરવામાં આ7યો છે અને તેની સામે તેનો શાિKદક િવતાર
આપવાં આ7યો છે. દાત. 333.95(1)જૈ વ વૈિવBય. અહી 333.95 જૈ િવક સંપિ અને (1) િવતાર િવિશ9 િવષય ‘જૈ વ
વૈિવBય’ માટે વપરાયો છે . વગાFક દશાંશ પધિત માણે વાંચવા જોઈએ. દાત. .891.47 પછી 891.4709 કે 891.471
આવે છે . (1)નું થાન ‘0’ પછી અને ‘1’ પહેલાં છે. દાત. 294.543 આ વગાFક 294.54309 વગાFક પછી અને
294.5436વગાંકની પહેલાં આવશે. દરેક િવિ9ની નીચેની બાજુ માં જમણી તરફના ખૂણામાં રંગનાથ કૃત િવMબદુ
વગ+કરણ અંક આGયો છે .
વગ+કૃત િવભાગમાં પુતક િવષે સંપૂણ' માિહતી નીચે માણે Iમમાં આપવામાં આવી છે .
દશાંશ વગ+કરણ અંક
લેખકનું નામ ,જ મ મૃ?યુ સાલ
પુતકનું સંપૂણ' શીષ'ક ,અનુવાદક ,સહલેખક અથવા સંપાદકનું નામ (જો હોય તો) આવૃિ (થમ િસવાય) કાશન
થળ ,કાશક ,કાશન વષ' ,પૃNાંક ,િચિવવરણ ,લંબાઈ િવવરણ/ન-ધ. બાંધણી: Oકમત િવMબદુ વગાFક
ઉદાહરણ
8431 – Pે ચ નવલકથા/નવિલકા2
વનQ ,જૂ લ3ે ,1828-19054
બુલેટ ેન5/ સાધના નાયક-દેસાઈ વારા અનુ6.,.- બી આ.7અમદાવાદ8: આર .આર. શેઠ ,9સGટે.2011 -.10xii, 132 પૃ.11 ; 22 સેમી.12
થમ આ .: 201013
મૂળ શીષ'ક : Bullet Train14
ISBN 978-93-81315-45-315 કાબાં16: R .150.0017
O122,3M2818

વગ+કરણ અનુસાર 843, 2િવષય Pે ચ નવલકથા/ નવિલકા માટે છે . 3Pે ચ નવલકથા/નવિલકાના લેખક વનQ,
જૂ લે માટે છે . 4લેખકનો જ મ અને મૃ?યુ 1828-1905, 5શીષ'ક બુલેટ ેન, 6સાધના
નાયક—દેસાઈએ આ નવલકથાનો અનુવાદ કયS છે . 7પુતકની આ બી આવૃિ છે . પુતક 8અમદાવાદમાં 9આર. આર.
શેઠ9ને 102011ના વષ'માં કાિશત કયુ' છે .પુતકના ારંિભક િવભાગમાં 11xii પૃNો અને મુય િવભાગમાં 132 પૃNો છે.
1દશાંશ

લંબાઈ 22 સેિ ટમીટર, િવવરણમાં આ 13પુતકની થમ આ. 2010 તથા પુતકનું મૂળ શીષ'ક 14 ‘Bullet
Train’ છે .13 અંકનો 15ISBN 978-93-81315-45-3 નંબર આપેલો છે . આ 16પુતકની બાંધણી કાગળ બાંધણી છે
અને તેની 17Oકમત 150.00 Rિપયા છે . પુતકનો 17િવMબદુ વગાFક O122,3M28 છે .
Jયારે પુતકનું કાશન વષ' ના મળે તો[એસ એલ] તથા કાશન થળ ના આપેલું હોય ?યારે [એસ એન] પુતકની
બાંધણી સાધારણ કાગળમાં હોય ?યારે બાંધણીનો ઉ>લેખ કરવામાં આવતો નથી.
પુતકની
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િવિશ9 િવષયમાં એક કરતાં વધારે પુતકો હોય ?યારે િવિ9ઓની ગોઠવણી લેખકના નામના વણા'નસ
ુ ાર
કરવામાં આવી છે . લેખકોની િવિ9ઓ તેમની અટક નીચે કરવામાં આવી છે .પરદેશી લેખકોના નામ ગુજરાતી િલિપમાં
આGયા છે . િવિશWય િવષયમાં એક લેખકના એક કરતાં વધારે પુતકો હોય તો લેખકના નામનુ પુનરાવત'ન કરવામાં આ7યુ નથી.
અને િવિ9ઓની ગોઠવણી શીષ'કના વણા'નસ
ુ ાર કરવામાં આવી છે .
દાત.
દાત.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ, 1897-1947
ગુજરાતનો જય/ મફત રણાલકર વારા સંપા. અમદાવાદ: Xી લYમી પુતક ભંડાર ઈ?યા2દ
જે લ ઓ2ફસની બારી.- અમદાવાદ: ગૂજ'ર ંથર?ન કાયા'લય ઈ?યા2દ
દાદા ની વાતો.- અમદાવાદ: ગૂજ'ર ંથર?ન કાયા'લય ઈ?યા2દ
િતમાઓ.- અમદાવાદ: ગૂજ'ર ંથર?ન કાયા'લય ઈ?યા2દ
માણસાઈના દીવા.- અમદાવાદ: ગૂજ'ર ંથર?ન કાયા'લય ઈ?યા2દ,
મેઘાણીની નવિલકાઓ.- અમદાવાદ: ગૂજ'ર ંથર?ન કાયા'લય ઈ?યા2દ
િવલેપન અને બી વાતો.- અમદાવાદ: ડીવાઈન પિKલકેશન ઈ?યા2દ,
વેિવશાળ/ બાબુ દાવલપુરા વારા સંપા. અમદાવાદ: ડીવાઈન પિKલકેશન ઈ?યા2દ
સોરઠ તારા વહેતાં પાણી/ મફત રણાલકર વારા સંપા. અમદાવાદ: Xી લYમી પુતક ભંડાર. ઈ?યા2દ
રાઠોડ, શાહબુZીન, 1937
અમે મહે2ફલ જમાવી છે .- અમદાવાદ: આર. આર. શેઠ ઈ?યા2દ
દેવુ તો મદ' કરે.- અમદાવાદ: ઇમેજ પિKલકેશન ઈ?યા2દ
લાખ Rિપયાની વાત.- અમદાવાદ: ઇમેજ પિKલકેશન ઈ?યા2દ
વાહ દોત વાહ.- અમદાવાદ: આર. આર. શેઠ ઈ?યા2દ

સૂિચ િવભાગ:
િવભાગ:-

સૂિચ િવભાગમાં િવષય લેખક પુતકનું
આવી છે.
અંતાણી, ની\
તમને ખબર નથી ની\
અડાલ], વષા'
ગાંઠ છુ ^યાની વેળા

શીષ'ક સંપાદક,

અનુવાદક,

ઈ?યાદી માિહતી વણા'નુIમાનુસાર આપવામાં

891.473
891.473

એક ડગ આગળ બે ડગ પાછળ જુ ઓ ચૌધરી, રઘુવીર
ગાંઠ છુ ^યાની વેળા જુ ઓ અડાલ], વષા'
ચૌધરી, રઘુવીર
એક ડગ આગળ બે ડગ પાછળ
તમને ખબર નથી ની\ જુ ઓ અંતાણી, ની\
મહેતા, ધીરે _
વલય
વલય જુ ઓ મહેતા, ધીરે _

891.473
891.473

સૂિચમાં દરેક પુતકની ટૂંકી િવિ9 તેના લેખકના નામની સાથે આપવામાં આવા છે . પુતકની સંપૂણ' માિહતી
સૂિચમાંની લેખક િવિ9ને અંતે આપેલ વગાFકને આધારે વગ+કૃત િવભાગમાં મળશે.
વગ+કૃત િવભાગમાં આવેલા બધા િવષયોની સૂિચ આ િવભાગમાં આપવામાં આવી છે . આ િવષય સૂિચ વગાFકના
Iમના િવHલેષણ સિહત આપવામાં આવી છે .
િવષય સૂિચની સામે આપેલા વગાFકની સહાયથી વાચકને વગ+કૃત િવભાગમાં િવિશ9 િવષય પરના તમામ પુતકો
સાથેદરેકિવિશ9 િવષય સંબિં ધત સવ' િવષયો સૂિચમાં એક સાથે આપવામાં આ7યા છે .
િવષય સૂિચની સામે આપેલા વગાFકની સહાયથી વાચકને વગ+કૃત િવભાગમાં િવિશ9 િવષય પરના તમામ પુતકો
સાથેદરેકિવિશ9 િવષય સંબિં ધત સવ' િવષયો સૂિચમાં એક સાથે આપવામાં આ7યા છે .

દાત.

સામાિજક પ2રવત'ન
સામાિજક પ2રવત'નનું યોજન : સામાિજક પ2રવત'ન
સામાિજક 2Iયા
સામાિજક લોક વન, રીિત2રવાજ અને લોક સાિહ?ય
સામાિજક લોકનૃ?ય અને રાીય નૃ?ય
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070.4-પકાર(વ

004-કયુટર િવાન

પંSયા િવTU, 1945પકાર(વનો ઈિતહાસ: ગુજરાત ભારત અને દુિનયા.અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- viii,

મંી, રાજે 
કયુટર રહય / સુશીલા જોશી !વારા અનુ.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- v, 136 પૃ. ; 22

384 પૃ. ; 22 સેમી.

સેમી.

5. 250.00

પુનમુ-ણ
/થમ આ. : 1962.
5. 10.00



4



D65,8(B)

070.5-/કાશન
દવે, મહેશ, 1932 -

પ)રચયનાં પચાસ વષ- / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2009.- 43 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

010-વાઙમય સૂિચ

011-સામાય વાઙમય સૂિચ
011.2-િવશેષ ભાષાઓની સામાય વાઙમય સૂિચ



011.29147-ગુજરાતી ભાષાની વાઙમય સૂિચ

M16.44

ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2008ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ /
)કરીટ ભાવસાર અને નીના ચોકસી !વારા સંપા.અમદાવાદ : ગુજરાત <ંથાલય, 2010.- 208 પૃ. ; 22

080-કીણ લેખોનો સંહ
089-અય ભાષાઓમાં /કીણ- લેખો
089.9147-ગુજરાતી

સેમી.

5. 175.00

લોિહયા, રામમનોહર



a14 - 3156' P08

ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2007ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ /
આબેદા કાઝી !વારા સંપા.- અમદાવાદ : ગુજરાત
િવCવકોશ, 2009.- ix, 158 પૃ. ; 22 સેમી.
(હ)ર ઓE આFમ સુરત /ે)રત પૂGય Fી મોટા સંશોધન
Fેણી - 4.)
કાબાં. : 5. 150.00


a14-3156'P07

ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2006ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ /
આબેદા કાઝી !વારા સંપા.- અમદાવાદ : ગુજરાત
િવCવકોશ, 2009.- ix, 166 પૃ. ; 22 સેમી.
(હ)ર ઓE આFમ સુરત /ે)રત પૂGય Fી મોટા સંશોધન
Fેણી - 3.)
કાબા. : 5. 150.00


a14-3156'P06

સમાજવાદનું સગુણ 5પ / રમેશચં પરમાર !વારા અનુ.અમદાવાદ : લોિહયા િવચાર Vટ, ફેYૂ. 2010.- 48 પૃ.
; 22 સેમી.

રામમનોહર લોિહયાનાં ચૂંટેલાં વZત[યો.
5. 30.00


x

100-ત વાન અને મનોિવાન
110-અ!યા મિવ"ા
111-પંચીકરણિવ\ા
111.85-સ]દયઆ પૃ^વી ઉપર મને સૌથી સુંદર શું લા`યુ ? / યશવંત િવેદી
!વારા સંપા.- મુંબઈ : આનંદો(સવ /કાશન, ઓકટો.
2003.- 224 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 300.00


R5

020-ંથાલય અને માિહતી િવાન
028-વાંચન તથા માિહતી માગ-દશ-ન
028.7-પુતકોનો ઉપયોગ અને માિહતીના અય માLયમો

130-પરામનોિવાન અને ગૂઢિવ"ા
133-પરામનોિવાન અને ગૂઢિવ\ા સંબંિધત િવિશc િવષય
133.5-Gયોિતષશા

સંદભ-<ંથો અને <ંથસંકૃિત / મિણભાઈ /Nપિત !વારા સંપા.યૂ )દOહી : ટાડડ- પિQલકેશન, નવે. 2010.- x, 453

શાહ, હેમે
<હો, ર(નો અને માનવRવન પર અસર.- મુંબઈ : સુમન
બૂક સેટર, 2008.- 76 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 45.00

પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-87471-61-5 :

5. 150.00


2;47



∆2:864

ત વાન અને મનોિવાન

2

133.58-િવિશc િવષયની રજૂ આત
133.5869-મકાનનું Gયોિતષશા
133.5869(1)-ફdગસૂઈ

155.4-બાળ મનોિવાન- મશઃ
શાહ, શશીકાત
બાળિવકાસની એબીસીડી.- સુરત : સાિહ(ય સંગમ,

પટેલ, વસંત

2008.- 144 પૃ. ; 18 સેમી.

ફdગસૂઈ વડે ભા`યને બદલો.- અમદાવાદ : નવભારત
સાિહ(ય મં)દર, 2008.- v, 56 પૃ.: િચો; 22 સેમી.
5. 40.00

5. 70.00


S1



∆:864

155.9-પયા-વરણનું મનોિવાન
પરમાર, એન. આર.

150-મનોિવાન

પયા-વરણ મનોિવાન.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન,

ચોકસી, મુકુલ

2008.- 92 પૃ. ; 22 સેમી.

મનને મુંઝવતા /Cનોના ઉકેલ.- મુંબઈ : ઈમેજ પિQલકેશન,

5. 75.00

2008.- 75 પૃ. ; 22 સેમી.



S

5. 60.00


S

પટેલ, એલ. ડી.

મનોદશ-ન અને મુિZત.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન, 2006.136 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 60.00

155.9042-તણાવ

અ)ઢયા, િજતે
)ડ/ેશન: ઓળખ અને ઉપચાર.- અમદાવાદ : 5
પિQલકેશન, 2008.- 64 પૃ. ; 20 સેમી.
5. 60.00




S:56

S

154-અચેતન મનનું મનોિવાન અને તેના િવિશc લeણો
154.2-અચેતન મનનું મનોિવાન

છાજે ર, િબમલ

Vેસ મેનેજમેટ : લાંબુ Rવન Rવવાનો સકસેસ મં.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓZટો. 2010.- x, 118
પૃ.: િચો.; 22 સેમી.
5. 85.00

મફf, જોસેફ
પાવર ઓફ સબકોgયસ માઈડ / આ)દ(ય વાસુ !વારા
અનુવા)દત ;અOકેશ પટેલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, ઓZટો. 2010.- 271 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-61-5 : 5. 140.00



S:56



S

155-અસમાનતા અને િવકાસનું મનોિવાન
155.4-બાળ મનોિવાન

158-/ાયોિજત મનોિવાન
158.1-[યિZત(વ િવકાસ
અમલાણી, િવનોદ

Oયો હુ ં તો Rવવાનું જ ભૂલી ગયો !.- માંડવી : િવવેક<ામ
/કાશન, ડીસે. 2009.- 167 પૃ.: િચો; 22 સેમી.
5. 100.00

દેસાઈ, મધુરી

બાળિવકાસની સાચી સમજણ / આ)દ(ય વાસુ !વારા અનુ.
; અOકેશ પટેલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,



S:7

ઓકટો. 2010.- 271 પૃ. ; 22 સેમી.

ગૌણ િવષય : 371 - શાળા અને તેની /વૃિjઓ.
5. 125.00

કાળે, રેખા

ISBN 978-93-80868-61-5 :



S1

શાહ, ઊlમલાબેન
બાળકોને ઓળખીએ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 184 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-996-1671 : 5. 90.00

માનિસક શાિતના સરળ ઊપાય.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, ઓગ. 2008.- 128 પૃ.: િચો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-89919-93-1 : p. 75.00


S:7



S1

સંતાનનુ ઘડતર : એક સાધના.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર
<ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 200 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-1848-00289 : 5. 100.00


S1

કેિફOડ, જે ક
આ(માનું અમૃત / જે ક કેિફOડ અને માક- િવકટર હેસન
!વારા કૃત; સોનલ પરીખ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, Nયુ. 2011.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષ-ક : Chiken Soap for soul.
ISBN 978-93-80868-72-1 : 5. 50.00


S:7

ત વાન અને મનોિવાન
158.1-.યિ/ત વ િવકાસ- મશઃ
કેિફOડ, જે ક

3

170-નીિતશા23- મશઃ
જોગી, સુનીલ

લાગણીનો સંવાદ / જે ક કેિફOડ અને માક- િવકટર હેસન
!વારા કૃત; સોનલ પરીખ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, Nયુ. 2011.- 80 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષ-ક : Chicken soap for soul.
ISBN 978-93-80868-72-1 : 5. 50.00

સફળ Rવનનાં 201 ાન સૂો.- યૂ )દOહી : ડીમાડ
પોકેટ બૂકસ, 2010.- 213 પૃ.: િચો.; 22 સેમી.
ISBN 978-81-288-2974-1 : 5. 150.00


R4



S:7

ધોળ)કયા, હરેશ, 1946સફળતાનું મેનેજમેટ.- માંડવી : િવવેક<ામ /કાશન.- 64

Fીમદ્ રાજચR
પંચભાષી પુTપમાલા.- બdગલોર : Rનભારતી, 2007.-

પૃ. ; 22 સેમી.

p. 50.00

180/190-િવિશ6 દેશોનું ત વાન
180-ાચીન, મ!યકાલીન તથા પૂવના દેશોનું ત વાન
181-પૂવ-ના દેશોનું ત(વાન
181.044-જૈ ન દશન



S:7

32 પૃ. ; 16 સેમી.

5. 5.00

સુખનું સરનામું.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, Nયુ.



R693

2011.- xvi, 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-71-4 :

181.4-ભારતીય દશન

5. 100.00



S:7

મજુ મદાર, અપણાતમે પણ બની શકો છો Rિનઅસ.- યૂ )દOહી : ડાયમડ

ઈશા કુદિનકા
અંતરવેળા એ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- 114 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 85.00


બૂકસ, 2010.- 22 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-288-2973-4 :

R6

5. 125.00



S:7

રઘુરામન, એન.

rજદગીના Funda / ઝીલન દવે !વારા અનું.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, સટે. 2011.- 143 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 125.00



S:7

સંઘવી, વીર

ભારતની સફળતાના િશOપી / કેયૂર કોટક !વારા અનુ.-

રાજગોપાલ, પાથ-સારિથ
તેઓ, હુ Zકા અને હુ ં ભાગ - 2 હબલ બબલ.- કોલકતા :
Fી રામચ િમશન, 2010.- viii, 141 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80335-58-2 : p. 100.00


R6

સહજમાગ-માં અuયાસીની ભૂિમકા.- કોલકતા : Fી
રામચ િમશન, 2009.- 36 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 100.00


R6

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2008.- 126 પૃ. ; 22
સેમી.

રાવળ, ગોrવદભાઈ
Rવનમ સ(યમ શોધમ.- અનેરા : સુમિતબહેન રાવળ, ફેYૂ.

મૂળ્ શીષ-ક : 'Men of steel'.
p. 90.00



S:7

પેસર, જોtનસન, એમ. ડી.
હૂ મૂ[ડ માય ચીજ / અOકેશ પટેલ !વારા અનુ.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, Nયુ. 2010.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષ-ક : Who moved my cheese ?.
ISBN 978-93-80051-802 કાબાં. : 5. 95.00



S:7

170-નીિતશા23
Rવનઘડતરના /ેરક /સંગો / હ)રCચં !વારા સંપા.- વડોદરા :
ય /કાશન, સટે. 2010.- 50 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુ-ણ.
5. 20.00

2008.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00


R6
181.4-ઓશો
ઓશો, 1931-1990

Rવન મૃ(યુની પાર.- વડોદરા : ઉપનીષદ ચેરીટેબલ Vટ,
2008.- 80 પૃ ; 22 સેમી.

5. 40.00


∆2x M31



R4

ધમ- / અમૃત રાણvગા !વારા અનુ.- વડોદરા : ઉપનીષદ
ચેરીટેબલ Vટ, 2008.- 256 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 140.00


∆2x M31

ધમ

4

181.4-કૃTણમૂlત િજ!દૂ

200-ધમ

ઓશો, 1931-1990

અંત:wરણા.- વડોદરા : ઉપિનષદ ચેરીટેબલ Vટ, 2008.146 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 120.00



∆2x M31

181.4-ઘોષ, અરિવદ
નાહર, સુNતા
માતાRના Rવન /સંગો પુતક 3-: મીરા ગુxિવ\ાાની /
પી. એમ. વૈTણવ !વારા અનુ.- મૈસુર : મીરાં અ)દિત સેટર,
2010.- 206 પૃ. ; 22 સેમી.

210-નૈસગfક ધમ210.1-ધમ-નું દશ-ન
કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
અંતર આ(મામાં ધમ-.- મુંબઈ : લેખક, [2011].- iv, 36
પૃ. ; 22 સેમી.

5. િનમૂ-Oય


Q(R)

આLયા(મક Rવન.- મુંબઈ : લેખક, [2011].- 16 પૃ. ;
22 સેમી.

મૂળ શીષ-ક : Mirra the Occultist.
ISBN 978-81-88893-31-7 : 5. 140.00

5. િનમૂ-Oય


Q(R)



∆2x M72

181.45-યોગ દશ-ન
અંતમુ-ખી Rવન: માનિસક વા^ય અને માનિસક િવકાસ
માટે યૌિગક ઉપચાર / એસ. એસ. દલાલ !વારા સંપા.
અને િગજુ ભાઈ દવે !વારા અનુ.- ગાંધીનગર : લેજટ
િગzટ, ઓગ. 2010.- viii, 179 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષ-ક્ : 'Living within'.
p. 120.00

ધમ-ની દશના.- મુંબઈ : લેખક, [2011].- 32 પૃ. ; 22
સેમી.

5. િનમૂ-Oય


Q(R)



R635

ઘોષ, અરિવદ
યોગનાં ત(વો / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા. અને સુંદરમ
!વારા અનુ.- પ{)ડચેરી : Fી અરિબદો આFમ Vટ,
2009.- x, 75p. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-7058-856-6 :

5. 38.00



R635

181.48-વેદાંત દશ-ન
181.482-અ!વૈત દશ-ન
શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય ઈશા, કેન કથા માંડુકય, /Cન , તૈતરેય



290-અય ધમA
294-આય ધમ
294.(1)-રાધાવામી પંથ

ઉપનીષદ ભાTય તૈત)રય, માંડુZય ગૌદપદકા)રકા સિહત
વેતાCવર ઉપિનષદ જૂ ઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.

ઉપદેશ રાધાવામી / મનમોહન સહગલ અને અય...!વારા
સંક.- Qયાસ : રાધાવામી સ(સંગ, 2009.- 291 પૃ. ;

છં ડો`યપિનષદ - ભાTય જુ ઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.

22 સેમી.
ISBN 978-81-8256-867-9 :

5. િનમૂ-Oય


Q2215



R66,5x1,1

ચરણrસઘ મહારાજ
)દ[ય /કાશ / ગુજરાતીમાં અનુ.- Qયાસ : રાધાવામી
સ(સંગ, 2009.- 345 પૃ. ; 22 સેમી.
5. િનમૂ-Oય


Q2215

YEસૂ ભાTય- અLયાય 3 - 4 / ગૌતમ પટેલ અને રવી
ખંડેલવાલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : સંકૃત સેવા સિમિત,
2009.- 570 પૃ. ; 29 સેમી.

કાબાં. : 5. 400.00

કુમારપા, જે . સી.
ઈશુના આચરણ અને ઉપદેશ / બાલકૃTણ વૈ\ અને
હ)રરામ દવે !વારા સંપા.- અમદાવાદ : નવRવન /કાશન
મં)દર, 2008.- 90 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
5. 20.00
Q6:33

ઉપનીષદ જૂઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.

YEસૂ ભાTય- અLયાય 1-2 / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા.;
નીલમ પટેલ અને રવી ખંડેલવાલ !વારા અનુ.અમદાવાદ : સંકૃત સેવા સિમિત, માચ- 2008.- 336 પૃ.
[2] છાયાિચો ; 29 સેમી.
કાબાં. : 5. 400.00

220/280-િ?2તીધમ
230-િ?2તી ધમનો ઉપદેશ-બોધ
232-િ~તી(વ
232.9-ઈશુનુ Rવન અને તેનો પ)રવાર
232.901-ઈશુનુ Rવન



R66,5x1,1

ભાઈ ગુરદાસ / મિહદરrસહ જોશી !વારા સંક.- Qયાસ :
રાધાવામી સ(સંગ, 2009.- 225 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8256-870-9 : 5. િનમૂ-Oય


Q2215

ધમ
294.(1)-રાધા2વામી પંથ- મશઃ

294.543(1)-તો અને /ાથના

સરદાર બહાદૂર મહારાજ

રાવળ, લાભશંકર 'શાયર '

5

પરમનાં ગાન / વીણા આર. પટેલ !વારા સંપા.- મહેસાણા :
વીણા રમેશચ પટેલ, ફેYૂ. 2010.- 153 પૃ., [2],
છાયા િચો ; 22 સેમી.
5. 25.00

આLયાિ(મક પુTપો / ગુજરાતીમાં અનુવા)દત.- Qયાસ :
રાધાવામી સ(સંઘ, 2010.- 132 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8256-922-5 : 5. િનમૂ-Oય


Q2215



Q2:417

હજૂ ર વામી મહારાજ
સારવચન રાધાવામી વlતક / ગુજરાતીમાં અનુવા)દત.8મી આવૃિj.-Qયાસ : રાધાવામી સ(સંઘ, 2010.-

294.5433-/ાથના પુતકો

163 પૃ. ; 22 સેમી.

/થમ આ. 1963.
ISBN 978-81-8256-915-7 :

5. િનમૂ-Oય


Q2215

યોગી, હરRભાઈ સોમાભાઈ
બોલતી )કતાબ / હરRભાઈ સોમાભાઈ યોગી અને
માલRભાઈ કેશવલાલ યોગી !વારા કૃત. ; /કાશકુમાર
માલRભાઈ રાવળ-યોગી અને મનુભાઈ હરRભાઈ
રાવળ-યોગી !વારા સંપા.- ઉમતા : રાવળ-યોગી
ગાંદાભાઈ સોમાભાઈ, 2010.- 208 પૃ. ; 22 સેમી.

294.4-જૈ ન ધમ

5. 50.00


કાપ)ડયા, નવીનચં કેશવલાલ
અrહસા પરમો ધમ-.- [એસ. એલ. -?] : [એસ. એન.-?],

Q2:417

294.5435-Lયાન

[2010 - ? ].- 38 પૃ. ; 22 સેમી.

ભાવે, િવનોબા, 1895-1982

5. િનમૂ-Oય

મહાગુહામાં /વેશ Lયાન મીમાંસા / ઉષા વોરા !વારા અનુ.વડોદરા : ય /કાશન, જૂ ન 2010.- x, 218 પૃ. ; 22



Q3

294.46-જૈ ન ધમ-નેતાઓ અને સંગઠન

સેમી.

5. 60.00

294.463(1)-ભગવાન મહાવીર



Q2:412

િવેદી, િનરંજન યુ.
Fી મહાવીર ચ)ર / ચીમનભાઈ એસ. રાવળ !વારા અનુ.-

294.548-ધમ-નું નીિતશા

અમદાવાદ : સદગુણ િનરંજન, 2010.- xxii, 438 પૃ. ;

સોનાર, રમેશ

આંખ મારી ઉઘડે / મહે પુરોિહત !વારા અનુ.- મુંબઈ :
/વીણ પિQલકેશન, 2009.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષ-ક :'િવठु माझा लेकुरवाला'.
ISBN 978-81-7790-170-2 : p. 40.00

22 સેમી.

કાબા. : 5. િનમૂ-Oય


Q3:332

294.5-િહદુ ધમ
294.53-સાવ-જિનક /ાથના થળ
294.535-ધાlમક થળો



Q2:(R4)

294.55-સં/દાય અને સુધારક ચળવળ
પટેલ, નારાયણR રામRભાઈ
પીરાણા' સતપંથ'ની પોલ અને સ(યનો /કાશ.- નખણા :

294.5350954-ભારત

294.535095479-મહારા
િશરડી દશ-ન.- ઔરંગાબાદ : સામથ- ઉ\ોગ /કાશન, જુ લાઈ
2010.- 32 પૃ.: િચો; 22 સેમી.
ISBN 978-81-87551-23-2 : 5. 40.00

લેખક, 2010.- 552 પૃ. ; 24 સેમી.

કાબાં. : 5. 4.00


Q2:7



Q2:38.4435

294.59-Sources of Hinduism

294.592-પિવ ધમ-<ંથો
294.5921-વૈ)દક સાિહ(ય

294.54-ધાlમકRવન પ!ધિત તથા ધમ-નું નીિતશા
294.543-/ાથના, Lયાન અને યોગ

294.59212/5-વેદો

ભીલોમાં ધાlમક ગીતો જુ ઓ 398.2-લોકસાિહ(ય.

વેદ

વેદનો વૈભવ / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
સંકૃત સેવા સિમિત, 2002.- 160 પૃ. ; 22 સેમી .
5. 100.00

તોર(નમાિલકા / સતીશચ વોરા !વારા સંક.- અમદાવાદ :
સતીશચ વોરા, [2010].- 432 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબા. : 5. િનમૂ-Oય


Q2:417



Q1

સામાિજક િવાન

6

303.6-સામાિજક સંઘષ-

294.59218-ઉપનીષદ

શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય ઈશા, કેન કથા માંડુક, /Cન , તૈતરેય
ઉપનીષદ / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા.; નીલમ પટેલ !વારા
અનુ.- અમદાવાદ : સંકૃત સેવા સિમિત, 2006.- 320
પૃ. [2], છાયા િચો ; 29 સેમી.
ગૌણ િવષય 181.482 - અ!વૈત દશ-ન.
કાબા. : 5. 400.00

વીજળીવાળા, શરીફા

કોમી સમયાની ભીતરમાં.- વડોદરા : ય /કાશન, 2010.32 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 15.00


Y:4582
303.625-આતંકવાદ



Q:24

મુશ)રફ એસ. એમ.
કરકરેના કાિતલો કોણ : ભારતમાં આતંકવાદનો અસલી

ઉપનીષદ ભાTય તૈત)રય, માંડુZય ગૌદપદકા)રકા સિહત
વેતાCવર ઉપિનષદ / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા. ; નીલમ
પટેલ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : સંકૃત સેવા સિમિત,

ચહેરો / મુહમદ જમાલ પા)ટવાળા !વારા અનુ.- ીR
આ.-)દOહી : ફારસ િમ)ડયા એડ પિQલrશગ, 2010.352પૃ. ; 22સેમી.

2007.- 352 પૃ. ; 29 સેમી .

/થમ આ. 2009.

ગૌણ િવષય 181.482 - અ!વૈત દશ-ન.
કાબાં. : 5. 400.00

ISBN 978-81-7221-043-4 :

5. 200.00




Y:45

Q:24

304.8-થળાંjર
304.86-આ)કા

છં ડો`યપિનષદ - ભાTય / નીલમ પટેલ !વારા અનુ.અમદાવાદ : સંકૃત સેવા સિમિત, 2009.- 328 પૃ. [4],
છાયા િચો. ; 29 સેમી.
ગૌણ િવષય 181.482 - અ!વૈત દશ-ન.
કાબાં. : 5. 400.00

304.86054-ભારત



Q131:225
294.5924-ભગવતગીતા

શુZલ, જયકુમાર
પૂવ- આ)કામાં ગુજરાતીઓ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2011.- ii, 58 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 15.00


U42.73

ગંગેCવરાનંદR વામી
ગીતા મંદાકીની / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા. ; નીલમ પટેલ
!વારા અનુ.- અમદાવાદ : સંકૃત સેવા સિમિત, Nયુ.

305-સામાિજક સંરચના

305.4-ીઓ

[2008 -?].- 327 પૃ. ; 22 સેમી .

5. 150.00


R65,6

297-મુિ2લમ ધમ

ગાંધી, /સનકુમાર
મિહલા સશિZતકરણમાં અમદાવાદ દૂરદશ-ન કેના
કાય-મોનો ફાળો જુ ઓ 384.554 - /સારણ.
305.42-સમાજમાં ીઓની ભૂિમકા અને દરGજો

297.4-સૂફીવાદ

305.42095-એિશયા
નીમાવત, બી. એસ.

સૂફીવાદ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,
2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 10.00


∆73

300-સામાિજક િવાન
303-સામાિજક /)યા
303.4-સામાિજક પ)રવત-ન
303.48-સામાRક પ)રવત-નનું /યોજન
303.483-સામાRક િવાન અને /ૌધોિગક િવાનનો િવકાસ

305.420954-ભારત
305.42095475-ગુજરાત

રાવળ, ચં)કા
ગુજરાતમાં ીઓનો દરGજો.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 215 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 150.00


Y15.4436

320-રાજકીય-નીિતશા23
320.01-દશ-ન અને િસ!ધાંત

ધોળ)કયા, હરેશ, 1946એકવીસમી સદીના પડકારો.- માંડવી : િવવેક<ામ /કાશન,

મહેતા, સનત
અધુરો િવકાસ અધૂરી લોકશાહી.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, જુલાઈ 2010.- 230 પૃ. ; 22 સેમી.

જૂલાઈ 2009.- 48 પૃ. ; 22 સેમી.

p. 50.00

ISBN 978-93-80051-95-6 :



Y:1:7(F)

5. 160.00


W:a

સામાિજક િવાન
320.9-રાજકીય પ)રિથિત

7

333.95-જૈ િવક સંપિj
333.95(1)-જૈ વ વૈિવLય

320.954-ભારત
320.95475-ગુજરાત

મહેતા, કે. ટી. , 1945 આગજ, બળદેવ

RવવૈિવLય : બાયો ડાયવlસટી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

ગુજરાતનું રાજકારણ ક{<ેસ પeની ભૂિમકા.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 140.00




W.4436

322-રાGય અને સામાિજક સંરચના
322.4-રાજકીય /)યા
322.42-નeલવાદ

X:271(G)

333.954-/ાણીઓ
ગુત, આર. વાય.
વય /ાણી સૃિc / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- ii, 43 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

શાહ, કાિત
નeલવાદ અને સવદય.- વડોદરા : ય /કાશન, ઓગ.
2010.- 68 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 25.00



X:271:(K)



W81.44

340-કાયદો

330-અથશા23
330.01-દશ-ન અને િસ!ધાંત

342-બંધારણીય કાયદો
342.54-ભારત

ભાવે, િવનોબા, 1895-1982

342.54085-[યિZતગત /વૃિjઓ

લફંગા પૈસાનુ અનથ-કરણ / કાિત શાહ !વારા સંપા. અને
સંક.- વડોદરા : ય /કાશન, ઓકટો. 2010.- 92. પૃ. ;

342.540853-માિહતી અને રજૂઆત
342.540853(1)-માિહતી અિધકારનો કાયદો

22 સેમી.

5. 30.00


X

માહતી અિધકારનો કાયદો - 2005 / િશવદાન ગઢવી !વારા
સંક.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

330.1-અથ-શાના િસ!ધાંતો

152 પૃ. ; 18 સેમી.

દેસાઈ, નીિતન

5. 200.00

કૌ)ટOય અથ-શા - દાશ-િનક સાંકૃિતક પરીeણ /
િજતે બી. શાહ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : સંપાદક,



Z44,9298

342.54087-સામાિજક સંરચના કાયદા

2009.- 356 પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 81-85857-28-8 :

5. 500.00

342.5408772-બાળ અિધકારો



X:a

332-નાણાં િવષયક અથ-શા
ચીતિલયા, જયેશ

આઈપીઓનું એ ટુ ઝે ડ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00


X5-6

333-જમીન અને ઉN- િવષયક અથ-શા
333.9-અય કુદરતી સંપિj
333.91-જળ સંપિj

પટેલ, જયંિત

ચાલો બાળ અિધકારો Nણીએ.- અમદાવાદ : બાળચેતન
/કાશન, 2008.- 118 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 90.00


Z44:(Y11)

342.73-અમે)રકા
342.73082-રાિય થળાંતર કે /વેશ
342.73082(1)-થળાંતર
શાહ, સુધીર

333.91(1)-સરદાર સરોવર યોજના

અમે)રકા અને એના ઈિમ<ેશનના કાયદા / સુરેશ દલાલ
!વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2011.- ii, 58 પૃ. ;

દવે, રજની

સરદાર સરોવર યોજના.- વડોદરા : ય /કાશન, ઓકટો.

18 સેમી.

2010.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 15.00

5. 60.00


X:271:(H422)



U426(Z).7

સામાિજક િવાન

8

360-સમાજકFયાણ
362-સમાજકOયાણ, સમયા અને સેવાઓ
362.8-અય વગ-ની સમયા અને સેવાઓ

370-િશGણ
િશeણનું સ(ય / દeેશ ઠાકર !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2009.- xv, 352 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 225.00

362.88-અપરાધનો ભોગ બનેલ

362.883-બળ(કાર



T

પરમાર, હસમુખ

બળ(કાર<ત દિલત મિહલાઓ: એક અLયયન.અમદાવાદ : ગુજરાત િવ\ાપીઠ, 2008.- xx, 420 પૃ ;

370.1-દશ-ન અને િસLધાંત
પંચાલ, મોહનભાઈ

25 સેમી.

મારી શૈeિણક િવભાવના.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન,

(ગુજરાત િવ\ાપીઠ સંશોધન Fેણી પુ. 91.)
ISBN 978-81-89854-16-4 : 5. 200.00

2008.- xx, 187 પૃ. ; 22 સેમી.



Y:45151

363-સમાજની અય સમયા અને સેવાઓ
363.46-ગભ-પાત
સ{દરવા, એચ. પી.
ી ભૃણ હ(યા એક સામાRક સમયા.- રાજકોટ :
/વીણ /કાશન, 2008.- 96 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 65.00

5. 170.00


T:a

370.15-શૈeિણક મનોિવાન
ચૌહાણ, એન. ટી.



Y:45153

શૈeિણક મનોિવાન: અથ- અને વ5પ.- મહેસાણા :
દશfતા /કાશન, 2008.- 64 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 35.00


363.7-પયા-વરણ સમયા અને સેવાઓ
દીિeત, નીલેકુમાર R.
માનવ અને પયા-વરણ.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન,

T(S)

371-શાળા અને તેની /વૃિjઓ
દેસાઈ, મધુરી

જૂન 2006.- viii, 200 પૃ. ; 22 સેમી.

બાળિવકાસની સાચી સમજણ જુઓ 155.4 - બાળ

5. 135.00



Y:1:75(G:55)

મનોિવાન.
371.1-શૈeિણક કમ-ચારી

મહેતા, કે. ટી.

પયા-વરણ પ)રચય / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2009.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
p. 10.00

371.19-સમાજનો શાળા સાથેના સંબંધો
371.192-વાલીઓના શાળા સાથેના સંબંધો



Y:1:75(G:55)

5ંધાઈ રxો છે ભારતનો આ(મા / રજની દવે અને પા5લ
દંડીકર !વારા સંપા.- વડોદરા : ય /કાશન, ઓગ. 2010.-

દેસાઈ, દોલતભાઈ

વાલી તમારા તpણ દીકરા દીકરીને ઓળખો.- અમદાવાદ :
ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 80 પૃ ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-4800-678 : 5. 40.00


viii, 248 પૃ. ; 25 સેમી.

T

5. 100.00



YZ:1:75

363.72-શૌચાલય સમયા અને સેવાઓ

371.3-િશeણ અને અLયાપનની પ!ધિત
પંચાલ, મોહનલાલ

Zલાસ5મ ટેકિનક / મોહનલાલ પંચાલ અને ધlમા પંચાલ
!વારા કૃત.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.-

પરીખ, સુરેશ

શૌચાલય / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય
Vટ, 2010.- ii, 43 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

vi, 304 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8440-224-7 :

5. 250.00





D8(Y)

363.73-/દૂષણ
363.738-/દૂિષત
363.73874-<ીન હાઉસ
પટેલ, /tલાદ
`લોબલ વોમગ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

T:3

371.3028-અLયાપનની કાય- પ!ધિત
371.30281-અLયાપન કળા



Y:1:75(G:55)

જોબનપુા, પરીિeત
પરીeામાં વધુ માક-સ મેળવો.- અમદાવાદ : ઈિટટુટ
ઓફ Yેઈન પાવર, 2008.- 125 પૃ. ; 20 સેમી.
5. 120.00


T:3,4

ભાષા

371.30281-અ!યાપન કળા- મશઃ

398.9-કહેવતો, લોકોિZj
398.99147-ગુજરાતી કહેવતો

દેસાઈ, દોલતભાઈ

અuયાસમાં Fે ગુણાંકની ચાવી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર
<ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-00-708 : 5. 25.00

કહેવત કોશ / રિતલાલ એસ. નાયક !વારા સંક.- અમદાવાદ :
અeર /કાશન, 2008.- 520 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 250.00

માઘડ, રાઘવR
વગ- એક વગ-.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.158 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 75.00



P156,6:4



T:4,5

ISBN 978-81-906254-0-1 :

9



પટેલ, ચં)કાબહેન
5)ઢ/યોગો અને કહેવત કોશ.- 6ઠી આ.-અમદાવાદ :
આદશ- /કાશન, 2008.- 144 પૃ. ; 18 સેમી.
/થમ આ. 1992.
ISBN 978-81-89989-46-5 : 5. 70.00


T:3,4

371.4-માગ-દશ-ન અને સલાહ સૂચન
371.42-શૈeિણક અને [યવસાિયક માગ-દશ-ન
371.425-[યવસાિયક માગ-દશ-ન

P156,6:4

ભાવસાર, મફતલાલ

સાથ- 5)ઢ/યોગો અને કહેવત કોશ.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 143 પૃ. ; 17 સેમી.
5. 60.00

રાજપૂત, િનમેશ

કેળવણી કાર)કદfની.- Nમનગર : અોશ ધ વOડ, મે



P156,6:4

2009.- xii, 92 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 70.00

400-ભાષા



T9(Y4)

380-વાણીHય, સંચાર અને વાહન-.યવહાર
384-ટેિલફોન !વારા સંદેશા [યવહાર

410-ભાષાશા23
413-િવિવધભાષાઓનો શQદકોશ
અં<ેR ગુજરાતી સંકૃત સાિહિ(યક શQદાથ- કોશ / સી. વી.
મહેતા !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,

384.5-સમાચાર કે માિહતીની આપ-લે

384.55-દૂરદશ-ન
384.554-/સારણ

2008.- 333 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 200.00

ગાંધી, /સનકુમાર
મિહલા સશિZતકરણમાં અમદાવાદ દૂરદશ-ન કેના
કાય-મોનો ફાળો.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવ\ાપીઠ, માચ-



P:4k

હષ-દેવ માધવ
સંકૃત િ`લશ- ગુજરાતી િહદી િપકચર )ડeનેરી.અમદાવાદ : પાCવ /કાશન, 2002.- 72 પૃ. ; 24 સેમી.
5. 100.00

2011.- 153 પૃ. ; 24 સેમી.
ગૌણ િવષય 305.4 - મિહલા.

5. 175.00





P:4k

Y15(D65,45)

491.2-સંકૃત ભાષા
491.23-સંકૃત ભાષાનો શQદકોશ
491.2347-સંકૃત-ગુજરાતી ભાષાનો શQદકોશ

390-સામાિજક લોકIવન, રીિતJરવાજ અને
લોકસાિહ ય
398-લોકસાિહ(ય, લોકમાયતા તથા લોકકથાઓ
398.2-લોકસાિહ(ય

પાયાનો સંકૃત ગુજરાતી શQદકોશ ધાતુ કોશ સિહત / કે. કા.
શાી !વારા સંપા.- બીR આ.-અમદાવાદ : આદશ/કાશન, 2008.- 376 પૃ. ; 18 સેમી.
/થમ આ. 2004.
કાબાં. : 5. 150.00

ભીલોમાં ધાlમક ગીતો / ભગવાનદાસ પટેલ !વારા સંપા.અમદાવાદ : ભગવાનદાસ પટેલ, 2009.- 166 પૃ. ; 22
સેમી.

ગૌણ િવષય 294.543 - /ાથના, Lયાન, યોગ.
કાંબા. : 5. 61.00



P15:4k(156)

ISBN 978-81-908054-1-4



Y:351
398.2049147-ગુજરાતી

યાિક, હસુ
લોકમહાકા[ય અને બીN લેખો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર
એજસી, Nયુ. 2008.- vi, 274 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-89160-53-1 કાબા. : p. 175.00

િવનીત કોશ : સંકૃત ગુજરાતી / ગોપાલદાસ R. પટેલ !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવ\ાપીઠ, 2008.- xii,
707 પૃ. ; 22 સેમી.



Y74436:351

(ગુજરાત િવ\ાપીઠ <ંથાવલી પુ. 125.)
પુનમુ-ણ.
5. 125.00


P15:4k(P156)

િવાન
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491.439-ઉદૂ- ભાષા
491.4393-ઉદૂ- ભાષાનો શQદકોશ
491.439347-ઉદૂ--ગુજરાતી ભાષાનો શQદકોશ

491.475-ગુજરાતી .યાકરણ- મશઃ
સાથ- ગુજરાતી જોડણી કોશ.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવ\ાપીઠ,
2008.- xlviii, 1024 પૃ ; 24 સેમી.

પુનમુ-ણ
/થમ આ. : 1929.

ઉદૂ- ગુજરાતી શQદકોશ / મોિહઉદીન બોબેવાળા અને કે. કા.
શાી !વારા સંપા.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન,

ISBN 81-86-445-97-8 :

2008.- xxvi, 928 પૃ. ; 24 સેમી.

5. 250.00


5. 250.00

P156



500-િવાન

P168:4k(156)

520-ખગોળિવ"ા
529-કાળમ કે સાલવારી

491.47-ગુજરાતી ભાષા
પટેલ, રમણલાલ

અસલ અeર આંકડા.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન,

529.3-પંચાંગ

529.32-/ાચીન તથા અિ~તી પંચાંગ
529.3245-િહદુ પંચાંગ

2008.- 96 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 50.00


P156
491.4709-ગુજરાતી ભાષાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન

સમીeા કેનવાસ / લવકુમાર એમ. દેસાઈ !વારા સંપા.અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, ફેYુ. 2009.- 180 પૃ. ;

જમભૂિમ પંચાંગ- ખગોળિસ!ધ સૂમ િનરયન ભારતીય
પંચાંગ / Gયોિતબહેન મનુભાઈ ભટ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
જમભૂિમ <ુપ /કાશન્, 2010.- xxxii, 288, 64 પૃ.
; 22 સેમી.

5. 40.00


22 સેમી.

B9:17:(Q2)

p. 120.00


O156:g

491.473-ગુજરાતી શQદકોશ
ુવ, કેશવ હષ-દરાય
ગુજરાતી ભાષાનો કોશ 'પ' વણ-.- અમદાવાદ : ગુજરાત
વના-Zયુલર સોસાયટી, 2008.- 148 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુ-ણ.
5. 125.00

મુંબઈ સમાચાર વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ 2010- 2012 /
સોનલ શાહ, કેતન પોપટ અને રાજન મહેતા !વારા સંપા.મુંબઈ : મુંબઈ સમાચાર, 2010.- 432 પૃ.: િચો;
19X26 સેમી.

5. 35.00


B9:17:(Q2)



P156:4k

491.475-ગુજરાતી [યાકરણ

મુંબઈ સમાચાર વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ 2009- 2011 /
સોનલ શાહ અને રાજન મહેતા !વારા સંપા.- મુંબઈ :
મુંબઈ સમાચાર, 2010.- 416 પૃ.: િચો; 24X26
સેમી.

5. 35.00

દેસાઈ, ઊlમ
5પશા એક પ)રપ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,



B9:17:(Q2)

2008.- 277 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 200.00


P156

530-ભૌિતકશા23
530.4-પદાથ- િવાન (ભૌિતકશા)
530.44-લાઝમા
ઝવેરી, પૂવf
લાઝમા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,
2010.- 46 પૃ: િચો; 18 સેમી.
5. 10.00

પટેલ, િકમલાલ
જોડણી સાવ સહેલી.- અમદાવાદ : નવRવન /કાશન
મં)દર, 2008.- 99 પૃ. ; 16 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 81-7229-264-3 : 5. 50.00



C



P156

શાહ-પંSયા, rપકી

570-જૈ વ િવાન Iવશા23
577-પયા-વરણ િવાન
ભમગરા, મહેરવાન

વસુંધરાનું વંઠેલુ સંતાન.- ડોદરા : ય /કાશન, 2010.-

ગુજરાતીમાં સહાયકારી ધાતુઓ.- અમદાવાદ : લેખક,
2008.- ix, 215 પૃ. ; 22 સેમી.

32 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 125.00


P156

15.00



G:5

ૌ"ોિગક િવાન
580-વન2પિતશા23

11

613.26-િવિશc આહાર અને પ^યાપ^ય

વૈ\, બાપાલાલ R.
સંકૃત સાિહ(યમાં વનપિત.- અમદાવાદ : ગુજરાત
િવ\ાસભા, 2008.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુ-ણ.
5. 200.00

છાજે ર, િબમલ

xદયરોગીઓ માટે 201 આહાર ટીસ / સુરેશ દલાલ
!વારા સંપા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સેટ. 2011.xviii, 126 પૃ. ; 22 સેમી.



ISBN 978-93-81315-34-7 :

5. 100.00

I

582/589-િવિશc છોડવા કે રોપ
582-બીજ રોપ

582.16-વનપિત
રાજગોપાલાચારી, પાથ-સારથી
વૃeનું ફળ / અં<ેRમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદીત.- ચેનઈ :
Fી રામચં મીશન, 2010.- 274 પૃ.[8], છાયાિચો ;



L:573

મહેતા, રિgમન
ાન િજાસા Fેણી: ફળો ખાવાના ફાયદા.- અમદાવાદ :
ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-11496 : 5. 30.00


L:573

22 સેમી.

613.7-શારી)રક તંદુરતી

'The Fruit of the Tree'નું ગુજરાતીમાં અનુવાદ.
ISBN 978-93-80335-29-2 :

5. 100.00


I

590-ાણીશા23
591-/ાણીઓનો ઈિતહાસ
મહેતા, રિgમન
ાન િજાસા Fેણી: જં ગલના /ાણીઓ.- અમદાવાદ :
ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-44-11465 : 5. 30.00

613.7046-યોગ

યોગ આસન /ાણાયામ / /વીણાબહેન વાઘેલા !વારા સંક.જુ નાગઢ : આય- સમાજ, 2003.- 56 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 8.00


L:572

િવદવંસ, શંકરરાવ



K

598-પeી

મે)ર)ડયન [યાયામ આરો`યનો ઉપાય / અમી ભટ !વારા
અનું.- વડોદરા : ય /કાશન, જૂ ન 2010.- vi, 41 પૃ. ;
18 સેમી.

5. 15.00

મહેતા, રિgમન
ાન િજાસા Fેણી : લાડકવાયા પંખી.- અમદાવાદ :
ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-46-11-489 : 5. 30.00



L:572



K96

600-ૌ"ોિગક િવાન

615-ઔષધશા અને ઉપચાર
615.5-ઉપચાર પ!ધિત
615.53-સામાય ઉપચાર પ!ધિત
615.532-હોિમયોપેથી
િવઠલાળી, બી. એમ., 1967 -

610-વૈદકશા23 અને 2વા2Lય
613-[યિZતગત વા^ય અને સલામિત
613.2-આહાર તથા પ^યાપ^ય

હોિમયોપિથક ઔષિધઓ અને ઉપચાર પ!ધિત / સુરેશ
દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2009.- 46
પૃ. ; 18 સેમી.

613.25-વજન ઘટાડવું

p. 10.00

છાજે ર, િબમલ



વજનઘટાડવાની 201 ટીસ.- અમદાવાદ : આર. આર.

LL:6

શેઠ, ડીસે. 2010.- xviii, 142 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-69-1 :

5. 100.00


L:573

615.8-િવિશc ઉપચાર પ!ધિત અને તેના /કાર
615.85-િવિવધ ઉપચાર પ!ધિત
615.85(1)-મૂથી ઉપચાર
શાહ, જગદીશ, 1934 -

દીવેકર, ઋજુતા

િશવાબૂ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,

મગજ ન ગુમાવો વજન ગુમાવો.- અમદાવાદ : આર. આર.

શેઠ, સટે. 2010.- 125 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-55-4 : 5. 125.00

2009.- 43 પૃ. ; 18 સેમી.



L:573

p. 10.00


L:4:69

ૌ"ોિગક િવાન

12

630-કૃિષ િવાન
631-િવિશc યં, ઉપકરણ તથા સાધન સામ<ી

616-રોગ

616.1-5િધરાિભFણ અને તેને સંબંિધત રોગો
616.12-દય રોગ

631.5-ખેતી અને લણણી

631.58-િવિશc ખેતી પ!ધિત
631.587-ખેતી અને તેની rસચાઈ

કાપ)ડયા, રમેશ આઈ.
હાટ- એટેક અટકાવો.- અમદાવાદ : નવRવન /કાશન
મં)દર, 2008.- xviii, 53 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 81-7229-272-3 : 5. 30.00

જોશી, િવ\ુત
કૃિષ /યોગો અને જળ િવવેક / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00



J:(D2)



L32:4:6

634-ફળોLયાન, વનશા
634.9-વનની Nળવણી અને િવકાસ
634.92-વયશા [યવથા તથા સંચાલન

xદય રોગની સમયા એક નવી )દશા.- અમદાવાદ :
નવRવન /કાશન મં)દર, 2008.- 70 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 81-7229-134-5 : 5. 20.00

634.928-સંચાલન
શાહ, એલ. ડી.



L32:4:6

/કૃિતનું ઋણ.- માંડવી : િવવેક<ામ /કાશન, મે 2009.40 પૃ. ; 22 સેમી.

616.8-ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક િવકૃિત
616.85-સંકીણ- રોગો અને તેના !વારા થતી અવયવની
/િત)યાઓ

p. 50.00



JB

640-ગૃહિવાન

616.855-બોલી તથા ભાષા સંબંિધત માનિસક રોગો

641-ખોરાક અને પેય

616.8553-)ડલેિસયા

641.5-પાકશા કે રસોઈકળા

જોશી, રાજે 
)ડલેિસયા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય
Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

ઠZકર, સાધનાબહેન
દેશી જમણ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.244 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-00-470 :



5. 200.00

L:691(S1)



M31

641.53-નાતો

616.9-અય રોગો
616.99-ગાંઠ અને તેનાથી થતા િભન િભન રોગો
616.994-કેસર

ઠZકર, સાધનાબહેન
નેZસ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.144 પૃ. ; 21 સેમી.

કેસર / શીલીન નંદુભાઈ શુZલ !વારા સંપા.- બીR આ.અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 394 પૃ. ;

પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-00-517 :

5. 120.00

22 સેમી.



M31

(કતૂરભાઈ લાલRભાઈ િવ\ાિવતાર <ંથ Fેણી - 2.)
5. 150.00

641.5951-ચીનની રસોઈકળા



L:47257:6

618-ીરોગ અને /સૂિતશા
618.1-ીરોગશા
618.17-ી અવયવની કામગીરી અને તેને સંબંિધત રોગો
618.175-રજો િનવૃિj

ઠZકર, સાધનાબહેન
ચટકા ચાઈનીઝના.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 148 પૃ. ; 21 સેમી.

પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-00463 :

5. 120.00



M31.41
641.5954-ભારત

શાહ, કલા અશોકકુમાર

ઠZકર, સાધનાબહેન
પકવાન પંNબના.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

મેનોપોઝ - મુંNવું શાને ?.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 96 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 60.00

2008.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00-500 :



L9F:3

5. 125.00



M31.44

લિલત કળા

641.8-િમિFતથાળી

650.1-.યવસાયમાં સફળતા- મશઃ

641.81-હળવું ભોજન

રઘુરામન, એન.

641.813-સૂપ

13

મેનેજમેટ funda / )દલીપ ગોિહલ !વારા અનુ.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2011.- 151 પૃ. ;

ઠZકર, સાધનાબહેન
સૂપ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

22 સેમી.

116 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00

ISBN 978-92-81315-40-8 :

5. 125.00




X:8

M31

649-બાળ ઉછે ર તથા અશZત અને બીમાર [યિZતઓની
ગૃહપ)રચયા-

658-સંચાલન
મહેતા, ધવલ

649.1-બાળઉછે ર

મેનેજમેટ નૂતન અિભગમ.- અમદાવાદ : નવભારત
સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 236 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 160.00

આનંદ, આર. કે.
સંભાળ તમારી, સૂચન અમારાં: બાળ સંભાળ માટે

માગ-દશ-ન / R. એમ. હાથી અને હષા- હાથી !વારા અનુ.અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 220 પૃ.



X:8

; 22 સેમી.

658.4-વહીવટી સંચાલન

5. 175.00



L9C 0b M3

658.409-વહીવટી સંચાલનની )દશા
કોઠારી, મધુભાઈ

કામદાર, હષ-દ વી.
બાળકોની માવજત Nતે કરો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 520 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 340.00

કુશળ મેનેજર કેમ બનશો ?.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન,
2008.- 88 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 40.00


X:87



L9C 0b M3

658.8-[યાપારનું સંચાલન

પટેલ, કૃTણ
રાની આવતીકાલ નીરોગી બાળ.- અમદાવાદ : કુસુમ
/કાશન, 2008.- 134 પૃ. ; 24 સેમી.
5. 175.00

કોઠારી, મધુભાઈ



L9C 0b M3

મિણયાર, રઈશ

સફળ માકટvગ કેમ કરશો ?.- બીR આ.-રાજકોટ :
/વીણ /કાશન, 2008.- 78 પૃ. ; 22 સેમી.
/થમ આ. 2003.
5. 35.00


તમે અને તમાp નીરોગી બાળક.- અમદાવાદ : ઈમેજ
પિQલકેશન, 2008.- 87 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 65.00

X:51



L9C 0b M3
649.3-ધાવણ

મા નુ ધાવણ / જશુભાઈ પટેલ !વારા સંક.- બારેN :
વોલટરી હેOથ અસોિસએશન એડ મેનેગ Vટી
સમાજ સેવા Vટ, એિ/લ 2009.- 40 પૃ.: િચો; 18

660-રસાયણ ઈજનેરી અને ૌ"ોિગક િવાન
660.6-Rવ/ૌ\ોિગકી
પંSયા, અRત વી.
બાયોટેકનોલોR / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00


D:(G)

સેમી.

5. 15.00



L9C0b M3
650-સંચાલન અને સહાયક સેવાઓ

650.1-[યવસાયમાં સફળતા
રઘુરામન, એન.
િબજનેસ Funda: અદભૂત સફળતા માટેના સરળ િનયમો /

)દલીપ ગોિહલ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
સટે. 2011.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-41-5 : 5. 125.00



X:8

680-િવિશ6 ઉપયોગી ચીજોનું ઉ પાદન
686-મુણ અને તેને સંબંિધત /વૃિj
686.2-મુણ
ભાવસાર, )કરીટ
ગુજરાતી આદી મુણ /કાશની તવારીખ /જ સંકારના
ઈિતહાસના ર(નકણ અવશેષો.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 64 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 50.00


M143v

સાિહ ય
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700-લિલત કળા

792.023-સંચાલક

709-લિલતકળાનો ઈિતહાસ

792.0233-)દ`દશ-ક

709.54-ભારત

દવે, જનક

બાળનાય )દ`દશ-ન કળા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

મહેતા, ભરત

કળાકારનો ઈિતહાસ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,
2008.- 159 પૃ. ; 21 સેમી.

5. 130.00



NT



N44

793-ઘર આંગણાની રમતો અને મનોરંજન

740-િચ3કળા અને સુશોભન કળા

793.3-નૃ(યકળા
793.31-સામાRક લોકનૃ(ય અને રાીયનૃ(ય
793.319-િવશેષ દેશની િવિશc નૃ(યકળા

745-સુશોભન કળા
745.592-રમકડાં, નમૂના

ખના, સુદશ-ન
ભારતીય રમકડાં બનાવવાનો આનંદ / /tલાદ સી. પટેલ
!વારા અનુ.- યુ )દOહી : એન. બી. ટી., 2001.- xviii,
126 પૃ.: િચો.; 22 સેમી.
ISBN 81-237-3860-0 : 5. 45.00

793.31954-ભારત
793.3195417-મણીપુર
કોઠારી, સુનીલ



NK

750-િચ3કળા
750.1-દશ-ન અને િસ!ધાંતો
િમી, નટુભાઈ
કલમ અને કેનવાસ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

18 સેમી.

5. 10.00


NS4477

793/796-ઘરેલું તથા કૌશલ /ધાન મેદાની રમતો
794-ઘરેલું રમતોનું કૌશOય

2008.- viii, 192 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 200.00

ઝવેરી બેહેનો અને શાીય મિણપુરી નત-ન / સુરેશ દલાલ
!વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2010.- ii, 46 પૃ. ;



NQ

794/795-ઘરેલું રમતો
794.1-ચેસ

780-સંગીતકળા

બeી, હરેશ
આપU શાીય સંગીત / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

પટેલ, મયુર



ચેસ શીખીએ રમતાં રમતાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 172 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-98-48-712 : 5. 100.00


NR

સાવલા, માવR કે., 1930 બંગાળનો બાઉલ પંથ: સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2009.- 43 પૃ. ; 18 સેમી.
p. 10.00

MY322
796-અંગબળના ખેલો તથા મેદાની રમતો

796.4-ભારોjલ, દોડ અને મેદાની રમતો
796.48-ઓલિપક રમતો


NR

780.1-દશ-ન અને િસ!ધાંત
યાિક, હસુ
સંગીત કળા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

િવેદી, /દીપ
કોમનવેOથ ગેસ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 20.00


MY2

112 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 80.00

800-સાિહ ય


NR44
790-મનોરંજન અને અિભનય કળાઓ

801-દશ-ન અને િસ!ધાંત
801.95-સાિહિ(યક િવવેચન

792-રંગભૂિમ
શાહ, સુમન
દવે, મહેશ

પૃ^વી િથયેટર / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

િસ!ધાતે કીમ્.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2009.298 પૃ. ; 23 સેમી.

કાબાં. : 5. 350.00


NT



O:g
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808.86-ચૂંટેલા પો

801.951-કિવતા

પિવCવ: સુરેશ દલાલ અને મહેશ દવે !વારા સંપા.- મુંબઈ :
ઈમેજ પિQલકેશન્, ઓગ. 2009.- 466 પૃ ; 22 સેમી.
p. 500.00

પુરોિહત, વીp
કા[યનો સામાિજક ધમ-.- જૂ નાગઢ : લેખક, 2003.- viii,
145 પૃ. ; 22 સેમી.



5. 125.00

O,4x



O,1:g

808-અલંકારશા અને સં<હ
808.8-ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય

808.88-સંકીણ- લેખોનો સં<હ
કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
સદ્ િવચાર - 2.- મુંબઈ : લેખક, [2011- ?].- 25 પૃ. ;
22 સેમી.

808.83-નવિલકા/નવલકથા

અમૂOય

વીણેલાં લ -3 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, ડીસે. 2010.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકીવાતા-ઓ.
5. 40.00



Ox

808.882-ટુચકા, સુવાZયો, અવતરણો, રમૂજ ઈ(યાદીનો
સં<હ


O,3x

વીણેલાં લ - 9 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, 2010.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતા-ઓ.
5. 40.00

કલા કૌતુભ દેશ િવદેશનું કલા ત(વ rચતન / કનુ નાયક
'અંકન' !વારા સંક.- મુંબઈ : હેમંત એન. ઠZકર.- ix, 191
પૃ. ; 22 સેમી.

5. 150.00


Ox



O,3x

વીણેલાં લ - 11 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, નવે. 2010.- viii, 80 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતા-ઓ.
5. 40.00

810-અમેJરકન સાિહ ય
813-અમે)રકન નવલકથા/નવિલકા
બાક, )રચાડ-, 1936સાગર પંખી / મીરા ભટ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 35.00




O111,3N36

O,3x

820-અંેI સાિહ ય
821-અં<ેR કિવતા

વીણેલાં લ - 12 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, સટે. 2010.- viii, 80 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતા-ઓ.
5. 40.00


O,3x

વીણેલાં લ -13 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, 2010.- viii, 80 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતા-ઓ.
5. 40.00

ઘોષ, અરિવદ,, 1972-1950
સાિવી સાર સંિહતા / પૂNલાલ !વારા અનુ.- પ{)ડચેરી :
સાિવી /કાશન, 2009.- viii, 285 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978- 81-7058-881-8 : 5. 160.00


O111,1

823-અં<ેR નવલકથા/નવિલકા


O,3x

વીણેલાં લ -14 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, ઓગ. 2010.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતા-ઓ.
5. 40.00

શેOડન, િસડની, 1917-2007
રેજ ઓફ એજOસ / મહેશ ગોિહલ !વારા અનુ.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ- 2011.- 391 પૃ. ;
22 સેમી.

મૂળ શીષ-ક : Rage of angels.
ISBN 978-93-80868-84-4 :

5.195.00


O111,3



O,3x

સેહગલ, એરીચ, 1937-2010

લવ ટોરી : /ેમની સંવેદનશીલ કથા / િવનેશ અંતાણી
!વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2010.-

વીણેલાં લ -18 / હ)રCચ !વારા સંક.- વડોદરા : ય
/કાશન, નવે. 2010.- 88 પૃ. ; 22 સેમી.
40 ટૂંકી વાતા-ઓ.પુનમુ-ણ.
5. 40.00

128 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ શીષ-ક : Love story.


O,3x

ISBN 978-93-80868-45-5 :

5. 99.00


O111,3
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830-જમન સાિહ ય
832-જમ-ન નાટકો

રામાયણ
- િવવેચન**

બેકેટ, સેયુઅલ, 1906-1989
ગોદોની રાહમાં / સુમન શાહ !વારા અનુ.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.
મૂળ શીષ-ક : Vaiting fo godat.
5. 90.00

રામાયણ

પૂ. મોરા)રબાપુનું અમૃત રામાયણ / મોરા)રબાપુ !વારા
સમાલોચન.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન, 2008.- 1024
પૃ. ; 28 સેમી.

5. 300.00




O15,1A1:g

O113,2N06

891.21009-સંકૃત કિવતાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન

840-Pેચ સાિહ ય
843-ેચ નવલકથા/નવિલકા

બાલસ, સી. ડી.

આધુિનક સંકૃત કા[ય સમીeા / સી. ડી. બાલસ અને કે.
એમ. િવેદી.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

વન, જૂ લે, 1828-1905
ડોિOફન / Rગર શાહ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર.

111 પૃ. ; 22 સેમી.

આર. શેઠ, જૂન 2010.- 93 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80051-96-3 :

5. 80.00

5. 75.00

ભાવનગરી, નીના

બુલેટ Vેન / સાધના નાયક-દેસાઈ !વારા અનુ.- બીR આ.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2011.- 232 પૃ. ;

સંકૃત /ણય કા[યો / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2009.- 43 પૃ. ; 18 સેમી.
p. 10.00

22 સેમી.

મૂળ શીષ-ક : Bullet Train
/થમ આ. : 2010.



O15,1:g



O122,3M28



O15,1:g

ISBN 978-93-81315-45-3

કાબા. : 5. 150.00


O122,3M28

891.2-સં2કૃત સાિહ ય
891.21-સંકૃત કિવતા
દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ
ઓE િશવાય નમ: / િશવમિહન તોમ ઉપર /વચનો.-

891.43-િહદી સાિહ ય
891.4309-િહદી સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન સં<હ
ગોિહલ, ગંભીરrસહ
ગુજરાતી િહદી િવવેચન સાિહ(ય એક અLયયન જુ ઓ
891.4709 ગુજરાતી સાિહ(યનું િવવેચન.



O152:g

891.431-િહદી કિવતા

ભાવનગર : લેખક, 2010.- 118 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 125.00


O15,1

ટોિલયા પા5લ
પા5લ-/સૂન / ગુજરાતીમાં અનું.- ભાવનગર : Rનભારતી,
2007.- 24 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 25.00

મહાભારત
- િવવેચન**

પંSયા, રાજે શ

891.433-િહદી નવલકથા/નવિલકા

મહાભારતની લોકપરંપરાનાં કથાનકો.- વડોદરા : રાજે શ

એ. પંSયા, 2007.- viii, 151 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 100.00


O156,1A2:g

પટેલ, રાજે Cવરી
ગાંધારી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,

જૈ નેકુમાર
મુિZતબોધ / પુTપા ભટ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 124 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 100.00



O152,3

નંદા, ગુલશન

2009.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.

p. 10.00


O15,1A2:g

કંટક શયા / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.- મુંબઈ :
સુમન બુક સેટર, 2008.- 232 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 125.00



O152,3

મહાભારતની /સંગ કથાઓ / Rતે દવે !વારા પુનક-થન.અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન, જૂ ન 2007.- viii,
136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-904355-7-4 :



O152,1

5. 90.00


O15,1A2:g

માધવી / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.- મુંબઈ : સુમન
બુક સેટર, 2008.- 208 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 125.00



O152,3

સાિહ ય
891.433-િહદી નવલકથા/નવિલકા- મશઃ

891.456-ઉJડયા સાિહ ય
891.4563-ઉ)ડયા નવલકથા/નવિલકા

નંદા, ગુલશન

યોગી િવયોગી / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.- મુંબઈ :
સુમન બુક સેટર, 2008.- 208 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 125.00



O152,3

રાખ અને અંગાર / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.મુંબઈ : સુમન બૂક સેટર, 2008.- 136 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 100.00



શમા-, રોબીન
સંયાસી જે મણે પોતાની સંપિj વેચી નાખી / પૂlણમા
એમ. શાહ !વારા અનુ.- મુંબઈ : Nયકો પિQલકેશન,



O1591,3

- િવવેચન**

જિત િવશે / ધીpભાઈ ઠાકર !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
ગુજરાત િવCવકોશ Vટ, 2008.- xiv, 250 પૃ. ; 22
સેમી.

(કમ-યોગી વ. સાંકળચંદ પટેલ Rવતર ઘડતર <ંથ Fેણી.)
કાબાં. : 5. 250.00

2008.- x, 139 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 150.00

િમF, ભા`યલમી
પાનપેટી / Cવેતા /Nપિત !વારા અનુ.- અમદાવાદ :
Cવેતા /Nપિત, ફેYૂ. 2009.- xx, 132 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-80101-13-2 : 5. 100.00
891.47-ગુજરાતી સાિહ ય
આચાય-, જિતભાઈ

O152,3

ISBN 81-7992-673-7 :

17



O156:g



O152,3

કાલેલકર, દjાેય બાલકૃTણ, 1885-1981
કાકાસાહેબ સાથે વાચન યાા / મહે મેઘાણી !વારા સંક.અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48 પૃ. ;

સાંકૃ(યાન, રાહુ લ
ખોવાયેલી દુિનયા / નવનીત માસી !વારા સંપા.અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 215 પૃ ; 18
સેમી.

22 સેમી.

5. 100.00



ISBN 9788-18-48-00-807 :

5. 150.00


O152,3

891.439-ઉદૂ સાિહ ય
891.4391-ઉદૂ- કિવતા
891.4391009-ઉદૂ- કિવતાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન
કંદીલ / હષ- YEભટ, !વારા સંપા.- અમદાવાદ : નવભારત
સાિહ(ય મં)દર, 2009.- 59 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 100.00

દલાલ, જયંિત એમ. 1935- િવવેચન**
દેસાઈ, લવકુમાર, 1940-

જયંિતદલાલ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.64 પૃ. ; 22 સેમી.



O168,1:g

સરગોશી / હષ- YEભટ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2006.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.
p. 100.00

5. 50.00


O156N35:g

દવે, Gયોિત, 1901-1980
- િવવેચન**



O168,1:g

891.44-બંગાળી સાિહ ય

હાયે Gયોિત: Gયોિત િવશેષ / િવનોદ ભટ !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 269 પૃ.
; 22 સેમી.

891.441-બંગાળી કિવતા

પુનમુ-ણ.
5. 165.00

ટાગોર, રવીનાથ, 1861-1941
તણખલાં: રવીનાથનાં મૌિZતકો / જયંત મેઘાણી !વારા
અનુ.- ભાવનગર : /સાર, 2009.- xii, 131 પૃ. ; 18



O156N01:g

સેમી.

ુવ, આનંદશંકર, 1869-1942

5. 45.00



O157,1M61

ટાગોર, રવીનાથ, 1861-1941
- િવવેચન**

ગીતાંજિલ - રિવ /ભા / નિલન પટેલ, !વારા સંપા.- ઈલુp :

- િવવેચન**

ચારણ, )દલીપ
આચાય-Fી આનંદશંકર ુવ - દશ-ન અને rચતન / િજતે
બી. શાહ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : લેખક, 2010.- xii,
300 પૃ. ; 24 સેમી.

નિલન પટેલ, 2007.- 522 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 350.00

O156M65

ISBN 81-85857-29-6 :



O157,1M61:g

5. 500.00


O156M69:g

સાિહ ય
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પટેલ, પનાલાલ, 1912-1989

891.4709-ગુજરાતી સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન
સં<હ

- િવવેચન**

આનંદ વામી
વામી આનંદ સાથે વાચનયાા / મહે મેઘાણી !વારા
સંક.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48

પનાલાલનું /દાન / રઘુવીર ચૌધરી અને રમેશ આર. દવે
!વારા સંપા.- બીR આ.-અમદાવાદ : ગુજરાતી સાિહ(ય
પ)રષદ.- xxx, 406 પૃ. ; 22 સેમી.
/થમ આ. : 1995.
5. 220.00

પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00-784 :

5. 150.00


O156:g



O156N12:g

ઉપપિj / નિલન પંSયા !વારા સંપા.- અમદાવાદ : અpણોદય
/કાશન, માચ- 2010.- 97 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 90.00

પટેલ, ભોળાભાઈ, 1934મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, 2008.- xxii, 283 પૃ. ; 22 સેમી.



O156:g

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 185.00


O156N34

Yોકર, ગુલાબદાસ, 1909 -2006
- િવવેચન**

Yોકરની વાતા-કળા / રોહીત રિતલાલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 187 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 135.00


O156,N09:g

મહેતા, )દગીશ, 1934-2001

કડ)કયા, કૃTણકાત
ભાવાિભ[યિZત.- બીR આ.-અમદાવાદ : કૃTણકાત
કડ)કયા Vટ, 2008.- 256 પૃ. ; 22 સેમી.
/થમ આ. 2006.
5. 155.00


O156:g

ગુજરાતી દિલત સાિહ(યની 5પરેખા / નાથાલાલ ગોિહલ
!વારા સંપા.- કેશોદ : નાથાલાલ ગોિહલ, 2008.- 160
પૃ. ; 22 સેમી.

5. 120.00


O156:g

- િવવેચન**

પટેલ, ઉ(પલ
)દગીશ મહેતાની શQદસૃિc.- rહમતનગર : લેખક, સટે.
2008.- 265 પૃ. ; 24 સેમી.

કાબાં. : 5. 400.00


O156N34:g

ગોિહલ, ગંભીરrસહ
ગુજરાતી િહદી િવવેચન સાિહ(ય : એક અLયયન.- મુંબઈ :
િહરાલમી મેમો)રયલ, 2009.- 304 પૃ. ; 22 સેમી.
ગૌણ િવષય 891.4309 - િહદી સાિહ(યનું િવવેચન.
કાબાં. : 5. 200.00


O156:g
વાલેસ, ફાધર, 1925-

ફાધર વાલેસ સાથે વાચનયાા / મહે મેઘાણી !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 48

<ંથિવવેક.- ભાવનગર : લેખક, ફેYૂ. 2010.- vi, 214 પૃ.

પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં.

પુનમુ-ણ.

ISBN 978-93-80065-18-2 :

ISBN 9788-18-48-00-791 :

; 22 સેમી.

5. 150.00


5. 150.00

O156:g



O156N25

ચૌહાણ, દલપત

દિલત સાિહ(યની કેડીએ : દિલત સાિહ(યનો ઈિતહાસ.-

શાહ, રિસક,

ગાંધીનગર : લેખક, 2008.- xvi, 108 પૃ. ; 22 સેમી.

- િવવેચન**

5. 100.00

અંતે આરંભ / લાભશંકર ઠાકર !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
ઈમેજ પિQલકેશન.



O156:g

જોશી, દેવદj
મLયકાલીન ગુજરાતી રામકથા સાિહ(ય.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 384 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 275 .00

ભા. 1 : 2009.- 225 પૃ.; 22 સેમી.

કાબા. : 5. 200.00
ભા. 2 : 2009.- 235 પૃ.; 22 સેમી.

કાબા. : 5. 200.00.


O156:g



O156:g

સાિહ ય
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891.4709-ગુજરાતી સાિહ યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન
સંહ- મશઃ

891.4709-ગુજરાતી સાિહ યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન
સંહ- મશઃ

િવેદી, રમેશ એમ.
અવા-ચીન ગુજરાતી સાિહ(યનો ઈિતહાસ.- પાંચમી આ.અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 416 પૃ. ; 22

[યાસ, યોગે
સજ- ન િવસજ- ન.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 125.00

સેમી.

/થમ આ. : 1994.
કાબાં. : 5. 250.00



O156:g



O156:g

દિલત સાિહ(ય અuયાસ અને અવલોકન / ગુણવંત શાહ
!વારા સંક.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.262 પૃ. ; 22 સેમી.

શાહ, કિવન, 1936-

જૈ ન સાિહ(યમાં કા[ય /કારો: વ5પ અને સમીeા.અમદાવાદ : Fુતિનિધ, 2008.- 372 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 400.00


O156:g

5. 225.00


O156:g

પટેલ, મિણલાલ એચ.

સાિહ(યનો આવાદ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,

સંગત / નીિતન વડગામા !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ
/કાશન, 2008.- 119 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 85.00


O156:g

2008.- 171 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00

891.471-ગુજરાતી કિવતા



O156:g

સાિહ(યમીમાંસા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.182 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00

અખો, 1600-1700

અખાના ચાબખા / ભૂપે િવેદી !વારા સંપા.અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 76 પૃ. ; 22
સેમી.



O156:g

5. 45.00


O156,1K00
ભોગાયતા, જયેશ, 1954-

અ<ાવત, રમણીક, 1955અવસર આ[યા આંગણે.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન,

અથ-[ય)કિત.- વડોદરા : લેખક, 2008.- viii, 96 પૃ. ;
22 સેમી.

5. 125.00

2008.- xiii, 91 પૃ. ; 20 સેમી.



O156:g

ISBN 978-81-905942-7-1 :

5. 140.00


O156,1N55

મથવુ ન િમ^યા / રમણ સોની !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
રનાદે /કાશન, ફેYુ. 2009.- 226 પૃ. ; 22 સેમી.
p. 150.00


O156:g

અમીન, મહે, 1935િવદાય વેળા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.75 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00

મેZવાન, યોસેફ, 1940શQદ સહવાસ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.-



O156,1N35

vi, 129 પૃ. ; 22 સેમી.

અમૃત ઘાયલ, 1915-

5. 85.00


O156:g

વાચનયાાનો /સાદ / મહે મેઘાણી !વારા સંપા.- ભાવનગર :
લોકિમલાપ Vટ, 2008.- xxii, 490 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 75.00


O156:g

સાત રંગનુ સરનામું / રમેશ પુરોિહત !વારા સંક.અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 192 પૃ.
; 14 સેમી.
ISBN 978-81-8440-147-9 :

5. 110.00


O156,1N15

આનંદપરા, િહતેન, 1968-

એક પvછુ ં હવામાં તરે છે .- મુંબઈ : ઈમેજ પિQલકેશન,

િવવેચનપોથી / િશરીષ પંચાલ !વારા સંપા.- વડોદરા : સંવાદ
પિQલકેશન, 2008.- viii, 379 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 250.00

2008.- 107 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 81-7997-278-8



O156:g



O156,1N68

સાિહ ય

20

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

કિOપત, મધુકાત, 1945-

મશઃ

ગોવામી, )કરીટ, 1975ખરતાં પળનાં પાન.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન,

તરજુમો.- અમદાવાદ : લેખક, 2008.- xviii, 69 પૃ. ;
22 સેમી.

5. 65.00

2008.- xvi, 136 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N45

ISBN 978-81-907231-7-8 :

5. 140.00


O156,1N75

મધુકાત કિOપત એક અફવા છે .- અમદાવાદ : રનાદે
/કાશન, 2008.- xii, 89 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 65.00


O156,1N45

ગોિહલ, સુરrસહR તખતrસહR, 1874-1900
કલાપીનો કેકારવ.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન, 2008.556 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 350.00

કિવ, દલપતરામ, 1820-1898

ચૂંટેલી કિવતા.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન, 2008.xl, 200 પૃ. ; 19 સેમી.
ISBN 978-81-905942-2-6



કાબાં. : 5. 150.00

O156,1M74



O156,1M20

ચૂંટેલી કિવતા: દલપતરામની ીસ કિવતાનો આવાદ /
પૂવf ઓઝા !વારા સંપા.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન,

ચૌહાણ, )કરણકુમાર, 1974િમNજ.- સુરત : સાિનLય /કાશન, 2008.- 65 પૃ. ;
22 સેમી.

2008.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 60.00

5. 85.00





O156,1N74

O156,1M20

દલપતરામના ચૂંટેલાં કા[યો / રોિહત પંચોલી !વારા સંક.અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 37 પૃ. ; 22

ચૌહાણ, રમેશ
અહેસાસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2010.- 80 પૃ.

સેમી.

; 22 સેમી.

5. 50.00


O156,1M20

કાબાં. : 5. 75.00


O156,1

દલપતરામનાં Fે કા[યો / ચંકાત ટોપીવાળા !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 64 પૃ. ;

Nની, અશોક, 1953દડમજલ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.-

22 સેમી.

5. 100.00


O156,1M20

xiv, 160 પૃ.
ISBN 978-81-8440-171-4 :

5. 100.00


કિવ, િવજય 'બદનામ', 1935-

O156,1N53

)દલ એક દદ- હNર.- મુંબઈ : સુમન બુક સેટર, 2008.176 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 150.00


O156,1N35

કુરેશી )કમત, 1921સિલલ અને સુરાહી.- મુંબઈ : સુમન બુક સેટર, 2008.-

Nની, િવCવનાથ
/ેમપચીસી / િનરંજન વોરા !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 111 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 60.00


O156,1

120 પૃ. ; 21 સેમી.

5. 90.00


O156,1N21

ગાંધી, નટવર

ઈિડયા ઈિડયા.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2006.135 પૃ. ; 22 સેમી.

જોશી, ઉમાશંકર, 1911-1988

ઉમાશંકર જોશી સાથે વાચન યાા / મહે મેઘાણી !વારા
સંક.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાય-લય, 2008.- 48
પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00-807 :

5. 150.00


O156,1

5. 150.00


O156,1N11

સાિહ ય
જોશી, ઉમાશંકર, 1911-1988

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

- િવવેચન**

ભા. 3 : િવવેચન 2008.- viii, 324 પૃ.; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 170.00.

મારા િહસાનો સૂરજ.- સુરત : લેખક, 2006.- 51 પૃ. ;
18 સેમી.

5. 50.00



O156,1

ડ{ગરે, )દનેશ, 1959થીR ગયેલી eણ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.104 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N11:g

શાહ, કાિત
આપણા ઉમાશંકર.- વડોદરા : ય /કાશન, ઓકટો.

5. 75.00



O156,1N59

ઢગર, નવીન
િશલાલેખ.- અમદાવાદ : લેખક, 2008.- 52 પૃ. ; 22

2010.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00

સેમી.



O156,1N11:g

જોશી, ઉમેશ, 1946-

5. 75.00



O156,1

િવેદી, મહે, 1933કલકલ િનઝ- ર.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

વેલકમ: તાંકા કા[ય સં<હ.- વડોદરા : ગુજરાત પુતકાલય,
2008.- x, 27 પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- v, 80 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 30.00


O156,1N46

જોશી, ગુણવંત

5. 75.00



O156,1N33

િવેદી, લિલત, 1947અંદર બહાર એકાકાર.- અમદાવાદ : દશ-ક ફાઉડેશન,

મોજ કાંઠે મુકામ.- ઉપલેટા : લેખક, 2008.- 64 પૃ. ;
22 સેમી.

2008.- 120 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00


O156,1

જોશી, મુકેશ, 1965-

5. 80.00



O156,1N47

ગઝલ પૂવ-ક.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

બે પંિZતના ઘરમાં.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન,

90 પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- 119 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 81-7997-225-9 :

5. 100.00

5. અમૂOય



O156,1N47



O156,1N65

િવેદી, િવરંિચ
બગલા પં)ડત.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.-

જોશી, યોગેશ

જે શલમેર.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, નવે.

52 પૃ. ; 22 સેમી.

2009.- 46 પૃ. ; 22 સેમી.

બાળકો માટે.

5. 35.00


O156,1

જોશી, સૌય, 1973<ીન 5મમાં.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

5. 70.00



O156,1

થાનકી, શાંિતલાલ
નીલકંઠ.- પોરબંદર : લેખક, 2008.- x, 94 પૃ. ; 22

84 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 81-7997-282-3 :

મશઃ

ઠાકર, ગૌરાંગ

ઉમાશંકરનો વા`વૈભવ / ચંકાત શેઠ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
ગુજરાતી સાિહ(ય પ)રષદ.
ભા. 1 : કા[ય સજ- ન 2008.- xii, 428 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 220.00
ભા. 2 : ગ\ સજ- ન 2002.- viii, 428 પૃ.; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 200.00

ISBN 81-7997-280-9 :

21

સેમી.

5. 100.00


O156,1N73

ટંકારવી, આદમ, 1940-

5. 100.00



O156,1

દલાલ, સુરેશ, 1932-

તમાં.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- viii, 100

ગુલછડી.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 27

પૃ. ; 18 સેમી.

પૃ. ; 22 સેમી.

5. 70.00


O156,1N40

5. 30.00



O156,1N32

સાિહ ય

22

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

દલાલ, સુરેશ, 1932-

મશઃ

પટેલ, હરબંસ
અચરજ.- અમદાવાદ : લેખક, 2008.- 124 પૃ. ; 22

gય અgય.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, મે 2009.-

સેમી.

5. 100.00

110 પૃ. ; 22 સેમી.



p. 175.00

O156,1



O156,1N32

દાદાવાળા, એશા

વરતારો.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 83

2008.- 126 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-4612-158 :

પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 81-7997-277-9 :

પહાડપુરી, /ભુ, 1942અંશનો ઘુઘવાટ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
5. 90.00


5. 100.00

O156,1N42



O156,1

પારેખ, ધનસુખલાલ, 1934-

ઝાકળ ભીનો ઉNસ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન,

ુવ, દેિવકા રાહુ લ
શQદોને પાલવડે.- વડોદરા : સંવાદ /કાશન્, ડીસે. 2009.-

2008.- 52 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 35.00

xviii, 90 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N34

5. 250.00


O156,1

પારેખ, રમેશ, 1940-

Zયાં.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 128 પૃ. ;

પં)ડત, સુરેશચ
કાિમલ છ ગજલ સં<હ.- રાજકોટ : નાઈસ યૂપલ,

18 સેમી.

5. 60.00

2010.- 64 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,1N40

58 ગઝલ.

5. 50.00


O156,1

પંSયા, નટવરલાલ કુબેરલાલ 'ઉશનસ', 1920ઉશનસના ઉjમ સોનેટો / દેવે દવે !વારા સંપા.મહેસાણા : દશfતા /કાશન, 2008.- 144 પૃ. ; 18

પાલનપુરી, શૂય, 1922-1987
સાત રંગનું સરનામું : શૂય પાલનપુરીની ગઝલો / રમેશ
પુરોિહત !વારા સંક.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- 167 પૃ. ; 15 સેમી.
ISBN 978-81-8440-144-8 : 5. 70.00


O156,1N22

સેમી.

5. 80.00


O156,1N20

પુરાણી, વજુ ભાઈ ' સુતી'
સુતી.- પોરબંદર : કલરવ સાિહ(ય િવકાસ Vટ, 2010.71 પૃ. ; 22 સેમી.

પટેલ, ડાxાભાઈ, 1909Lવિન /િતLવિન.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

5. 50.00


O156,1

2008.- 416 પૃ. ; 24 સેમી.

5. 250.00

પુરોિહત, રમેશ, 1940-



O156,1N09

િમનાકારી.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.xii, 260 પૃ. ; 22 સેમી.

મોહન ગાંધી મહાકા[ય <ંથ - 10.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર
<ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- xii, 408 પૃ ; 22 સેમી.
5. 200.00

ISBN 978-81-8440-143-1 :

5. 200.00


O156,1N40



O156,1N09

પટેલ, રાવR, 1939-1968
અંગત.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 191 પૃ.

/ેમાનંદ, 1636-1734
- િવવેચન**
ઠાકર, ભરતકુમાર

/ેમાનંદ.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.224 પૃ. ; 22 સેમી.

; 18 સેમી.

5. 90.00

ISBN 978-81-906710-8-8 :



O156,1N39

5. 125.00


O156,1K36:g

સાિહ ય
891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

ફZત ત5ણ
એક હતો હુ ં.- અમદાવાદ : સુમન બુક સેટર, 2008.-

23

મશઃ

ભૂપતાણી, )કશોર 'શાિલન'
અંત: વર.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 128

96 પૃ. ; 22 સેમી.

પૃ. ; 22 સેમી.

5. 75.00



ISBN 978-81-89811-74-7 :

O156,1

ભગત, િનરંજન, 1926-



O156,1

મકરાણી, અહમદ, 1941-

છં દોલય.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

તુ લખ ગઝલ.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન, 2008.-

304 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 150.00

136 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,1N26

ભટ, કુસુમબહેન એચ.
છાલક.- વડોદરા : ગુજરાતી પુતકાલય સંઘ સહકારી મંડળ,
2008.- xlv, 56 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 25.00



O156,1



સેમી.

મનહર ')દલદાર'
આઠો Nમની )દલદારી: દોર ચોથો.- અમદાવાદ : રનાદે
/કાશન, 2008.- x, 105 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 65.00




મસૂરી, આદીલ, 1936સાત રંગનુ સરનામુ: આદીલ મસૂરીની ગઝલો / રમેશ
પુરોિહત !વારા સંક.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- 130 પૃ. ; 15 સેમી.
5. 75.00


O156,1N36



O156,1M68

પૂવા-લાપ / િવનોદ અLવયુ- !વારા સંક.- અમદાવાદ : પાCવ
/કાશન, 2008.- 152 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 95.00

ઉપંિતકા: છં દ, અછાંદસ અને ગીત ગઝલનો સં<હ.અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- xii, 75 પૃ. ; 22

O156,1

O156,1M47

ભટ, મિણશંકર રતનR 'કાત', 1868-1923
પૂવા-લાપ / સતીશ [યાસ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.- 84 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 100.00

મઢીવાળા, હસમુખ



O156,1N60

ભટ, નમ-દાશંકર, 1847-1899
શાપ સંંશ અને બીR કિવતા.- મુંબઈ : ધ સાિહ(ય
/કાશન, 2008.- iv, 57 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુ-ણ.
5. 50.00



O156,1N41

O156,1

2008.- 96 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 60.00

5. 100.00

5. 50.00

ભટ, જયેશ, 1960તેજ વલયના તીથ-.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,

મરીઝ, 1917-1983
સાત રંગનું સરનામુ: મરીઝની ગઝલો / રમેશ પુરોિહત

!વારા સંક.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- xv, 176 પૃ. ; 15 સેમી.
ISBN 978- 81-8440-148-6 :



ભટ, હ)રહર, 1895-1978
એક જ દે િચનગારી: સમ< કિવતા xદય રંગ અને xદય
નૃ(ય.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 108 પૃ.

5. 100.00


O156,1M68

O156,1N17

માણેક, કરશનદાસ, 1901-1978

હ)રનાં લોચિનયાં / હ)રશ વી. પંSયા !વારા સંપા.અમદાવાદ : લેખક, 2008.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.

; 22 સેમી.

5. 50.00

5. 100.00



O156,1N01



O156,1M95

ભા)ટયા, સંદીપ, 1959કાચ નદીને પેલે કાંઠે.- મુંબઈ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

મેઘાણી, ઝવેરચંદ , 1897-1947

)કOલોલ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.184 પૃ. ; 22 સેમી.

84 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 81-7997-281-6 :

5. 100.00

5. 100.00

5. 60.00


O156,1N59



O156,1

સાિહ ય
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891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

891.471-ગુજરાતી કિવતા-

લખલાણી, /ીતમ, 1952 વાંછટ: મોનો ઈમેજ કા[યો.- અમદાવાદ : ઈમેજ
પિQલકેશન, 2008.- 36 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 81-7997-272-4 : 5. 30.00

મેઘાણી, ઝવેરચંદ, 1897-1947

યુગવંદના / ચંકાત શેઠ !વારા સંપા.- છઠી આ.અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન, 2008.- 136 પૃ. ; 22
સેમી.

(િશc /િશc સાિહ(ય Fેણી.)
/થમ આ. 1935.
5. 60.00

મશઃ



O156,1N52



O156,1M97

યુગવંદના.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.184 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 75.00

લુહાર, િભુવનદાસ પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ', 1908-1991
સુંદરમનાં ગીતો: સુંદરમનાં ગીત વ5પ િવશેના લેખો /
સુધા એન. પંSયા !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 184 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 90.00



O156,1N08



O156,1M97

મોદી, )દલીપ, 1952એક અOલડ છોકરી.- સુરત : સાિહ(ય સંઘમ, 2008.-

95 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 100.00

110 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 110.00

વશી, /ા દીપકભાઈ, 1936આકાશે અeર.- સુરત : દીપકભાઈ બી. વસી., 2008.

O156,1N36



O156,1N52

મોદી, ધીp, 1935હારી ભvત તારો પvપળો.- ભpચ : લેખક, 2008.- 42

2008.- xv, 60 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00

પૃ. ; 18 સેમી.

5. 60.00

વસી, /ા દીપકભાઈ, 1936પીકનીક પવ-.- અમદાવાદ : દીપકભાઈ બી. વસી, ડીસે.


O156,1N36



O156,1N35

રાઠોડ, /તાપrસહ, 1941વાંછરોટ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 112

Cવાસ સNવી બેઠો.- સુરત : દીપકભાઈ બી. વસી, 2008.125 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 100.00



પૃ. ; 18 સેમી.

O156,1N36

5. 100.00



O156,1N41

રાવળ, નટુભાઈ

ગીત ગૂજ-રી.- છાબિલયા : લેખક, [2009 -?].- 52 પૃ. ;

સાત રંગનુ સરનામું / રમેશ પુરોિહત !વારા સંક.અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 158 પૃ.
; 14 સેમી.

5. 90.00

22 સેમી.

p. 40.00

િવરાણી, બરકત અલી, 1923 -



O156,1N23



O156,1

રાવળ, નિલન, 1933-

આtલાદ : કા[ય િન(ય આનંદ 5પમ.- અમદાવાદ : લેખક.-

[યાસ, પુTપા, 1936િનભાડો.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 72
પૃ. ; 22 સેમી.

viii, 64 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 81-7997-273-9 :

5. 30.00

5. 60.00



O156,1N36



O156,1N33

રાવળ, િવનાયક, 1948-

[યાસ, રાજે શ 'િમકીન', 1955એ પણ સાચુ આ પણ સાચુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

અમે તો દોડતાં આ[યાં.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન,

2008.- 98 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 65.00

2008.- 32 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 50.00



O156,1N55



O156,1N48

શામળ, 1700-1770

ભડકા વચે હુ ં : ગીત સં<હ.- અમદાવાદ : ડીવાઈન
પિQલકેશન, 2008.- 125 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 50.00



O156,1N48

નંદબીસી / હસુ યાિક !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 192 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 70.00



O156,1L00

સાિહ ય
891.471-ગુજરાતી કિવતા-

મશઃ

સુંદરમ, 1908- િવવેચન**

શામળ, 1700-1770

શQદયોગ: કિવ સુંદરમ / સુધા િનરંજન !વારા સંપા.અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 530 પૃ. ; 22

નંદબીસી / કીlતદા શાહ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
અ5ણોદય /કાશન, 2007.- xiv, 96 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-904355-2-9 : 5. 70.00

સેમી.

કાબાં. : 5. 350.00




O156,1N08:g

O156,1L00

સોલંકી, )કશોરrસહ
તેજિલસોટા ાડ.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, જૂ ન

5પાવતી / હસુ યાિક !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 109 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 70.00

2009.- 60 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1L00

5પાવતી: અuયાસપૂણ- /વેશક અને ટીપણી સાથે /
/સાદ YEભટ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- vi, 152 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-906710-0-2 : 5. 70.00

5. 50.00


O156,1

891.471008-ચૂંટેલી ગુજરાતી કિવતા સં<હ
એકાવન ગુજરાતી કા[યનો આવાદ / ભરતકુમાર ઠાકર !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન, 2008.- 200 પૃ.


O156,1L00

; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89811-46-4 :

5. 125.00


શાી, ગોપાલ, 1944સાદ કરે છે કોઈ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

O156,1x

કૃTણ કા[યો / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,

2008.- x, 101 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8440-164-6 :

25

2011.- 58 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 65.00


O156,1N44

52 કા[યો.
5. 15.00


O156,1x

શેઠ, ચંકાત, 1938ગગન ધરા પર તડકા નીચે.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન,

ગમતાં ગાઓ ગીત / હીરRભાઈ નાકરાણી અને બીના જે .
ભટ !વારા સંપા.- સુરેનગર : હીરRભાઈ નાકરાણી,

2008.- iv, 68 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 45.00

2009.- 577 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,1N38

5. 300.00


O156,1x

તડકા નીચે.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- viii,

તાંદુલ: પોરબંદરના કિવઓનો કા[ય સં<હ / સુરેખાબહેન શાહ
!વારા સંક.- પોરબંદર : કલરવ સાિહ(ય િવકાસ Vટ,

68 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 45.00


O156,1N38

ભીની હવા ભીના Cવાસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

2010.- 168 પૃ. ; 22 સેમી.

110 કા[યો.
5. 80.00


2008.- 72 પૃ. ; 22 સેમી.

O156,1x

5. 45.00


O156,1N38

સાવલા, માવR કે., 1930અવધૂત આનંદધા પદલહરી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 176 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 110.00

xદયની ગલીમાં... / એસ. એન. રાહી !વારા સંપા.અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- 182 પૃ. ; x, 22
સેમી.

5. 95.00


O156,1x



O156,1N30

સvગરિખયા 'દેવ'
યાયાવર.- પોરબંદર : કલરવ સાિહ(ય િવકાસ Vટ, 2010.68 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00


O156,1

891.471009-ગુજરાતી કિવતા સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને
િવવેચન સં<હ
અLવયુ-, િવનોદ
ગુજરાતી પ\નાટકોમાં નાયબાની.- અમદાવાદ : િથયેટર
િમ)ડયા, 2009.- viii, 160 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-908 76-00-1 : 5. 160.00


O156,1:g

સાિહ ય

26

891.471009-ગુજરાતી કિવતા સાિહ યનો ઈિતહાસ અને
િવવેચન સંહ- મશઃ

891.471009-ગુજરાતી કિવતા સાિહ યનો ઈિતહાસ અને
િવવેચન સંહ- મશઃ

અવા-ચીન ગુજરાતી ગીત િવશે / ભગીરથ YEભટ !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2009.- 173 પૃ ;

મોદી, ચીનુ, 1939 -

મLયકલીન કૃિતઓનું પુન:મૂOયાંકન.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 70 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 50.00

22 સેમી.

5. 90.00




O156,1:g

O156,1:g

ચાવડા, કૌશી મહેrસહ એમ.
મLયકાલીન નંદબીસી પરંપરા અને શામળ.- અમદાવાદ :
પાCવ પિQલકેશન, 2009.- 408 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 290.00

શાલીભસૂ)ર
ભરતેCવર / સતીશ ડણક !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
આદશ- /કાશન, 2009.- 95 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 60.00



O156,1:g



O156,1:g

ટોપીવાળા, ચંકાત, 1936સંસજ- ના(મક કા[યિવાન.- અમદાવાદ : પાCવ /કાશન,

891.472-ગુજરાતી નાટક
જોશીપુરા, બકુલ, 1926-

બકુલ જોશીપુરાના નાટકો / કૃTણકાત કડ)કયા !વારા સંપા.અમદાવાદ : કૃTણકાત કડ)કયા Vટ, 2008.- 320 પૃ. ;

2008.- 240 પૃ. ; 22 સેમી.

22 સેમી.

5. 170.00


5. 200.00

O156,1:g

િવેદી, Rતુ, 1956સમRએ ગઝલનો લય.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન,



O156,2N26

ઠZકર, િજતે, 1955ડોઢ ડાxાલાલ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- vi, 164 પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- xii, 274 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 90.00

5. 145.00



O156,2N55



O156,1:g

ઠાકર, લાભશંકર, 1935-

પટેલ, ભોળાભાઈ, 1934-

વાગ્ િવશેષ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.168 પૃ. ; 22 સેમી.

લાભશંકર ઠાકરનાં આદશ- એકાંકી / સતીશ [યાસ !વારા
સંપા.- ીR આ.-અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન, 2008.xvi, 144 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 80.00


O156,1:g

/થમ આ. 2004.
5. 80.00



O156,2N35
મિણયાર, રઈશ

િવેદી, િમનાeી રતીલાલ, 1938નાય પંચમ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

ગઝલ 5પ અને રંગ.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન,
2010.- 114 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 93-80468-09-9 :

88 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 80.00


O156,1:g

મLયકાલીન ગુજરાતી કિવતાનો વૈભવ / ભગીરથ YEભટ
!વારા સંપા.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- x,

5. 50.00



O156,2M38

દલાલ, જયંિત, 1935-

જયંિત દલાલનાં /િતિનિધ એકાંકીઓ / િવનોદ અLવયુ!વારા સંપા.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- vi,

170 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00

199 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,1:g

પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89984-55-7 :

મેZવાન, યોસેફ, 1936શQદને અજવાળે: યોસેફ મેZવાનનાં કા[યો પરના આવાદ
લેખો / ચંકાત શેઠ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- xii, 144 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 95.00

5. 100.00



O156,2N35

દવે, જનક, 1930-



O156,1:g

વેશ સજે પ)રવેશ નવો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 94 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 70.00



O156,2N30

સાિહ ય
891.472-ગુજરાતી નાટક-
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891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મોદી, ચીનુ, 1939-

મશઃ

અંતાણી, િવનેશ, 1946-

ઢોલીડો.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.- 72

બીજે Zયાંક.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2010.-

પૃ. ; 18 સેમી.

184 પૃ. ; 22 સેમી.

ISBN 978-81-906710-7-7 :

5. 40.00


ISBN 978-93-80051-94-9 :

[યાસ, સતીશ, 1943સતીશ [યાસનાં Fે એકાંકી / ભરત પરીખ અને ચીમન
કોળી !વારા સંપા.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન,

5. 125.00


O156,2N39

O156,3N46

રણઝણવું.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 178
પૃ,. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89919-97-9

કાબાં : 5. 115.00

2008.- 193 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N46

5. 100.00


O156,2N43

અડાલN, વષા-, 1940અણસાર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 296

સુથાર, ભગવત, 1933-

પૃ. ; 20 સેમી.

અમારો સૂય-.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- vi,

પુનમુ-ણ.

196 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 978-81-89919-79-5

5. 100.00

કાબાં. : 5. 165.00


O156,3N40



O156,2N33

891.472008-ચૂંટેલાં ગુજરાતી નાટક સં<હ

આતશ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 199 પૃ.

આદશ- એકાંકી / સતીશ [યાસ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
અpણોદય /કાશન, 2008.- xlxiv, 218 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 130.00

; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89919-06-1 :





O156,3N40

O156,2x

891.472009-ગુજરાતી નાટક સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને
િવવેચન સં<હ

5. 100.00

આનંદ ધારા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- viii,
224 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89919-07-8

બારાડી, હસમુખ

કાબાં. : 5. 120.00


પડદો Nણે ઉઘડતો નથી...- અમદાવાદ : િથયેટર િમ)ડયા
સેટર, ફેYુ. 2010.- 191 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-908760-1-8 : 5. 70.00

O156,3N40

ગાંઠ છુ યાની વેળા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.

O156,2:g

ભાયાણી, ઉ(પલ, 1953રંગભૂિમ 2007: રંગભૂિમ પર /તુત ગુજરાતી અને ઈતર
ભાષાનાં નાટકોની સમીeા.- અમદાવાદ : ઈમેજ
પિQલકેશન, 2008.- 120 સેમી. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7997-285-4 : 5. 80.00

172 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
5. 115.00


O156,3N40

આચાય-, ગુણવંત, 1900-1965
સZકરબાર.- અમદાવાદ : ગુજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.

O156,2:g

316 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં.

મહેતા, ભરત

ISBN 9788-1848-00-968 :

નાય નાદી.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

5. 160.00


O156, 3N00

179 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 135.00


O156,2:g

હરારી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.284 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00-975 :

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા

5. 140.00


O156,3N00

અંતાણી, નીp
તમને ખબર નથી નીp.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
2008.- 184 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 110.00


O156,3

હાRકાસમ તારી વીજળી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 264 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-1848-00999 : 5. 135.00


O156,3N00

સાિહ ય
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891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

કાપ)ડયા, કુદિનકા, 1927અગન િપપાસા.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

આચાય-, રમેશ, 1943મd ઈછાઓને સુકાવા મૂકી છે .- અમદાવાદ : કૃિત /કાશન,

2008.- x, 285 પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- 88 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 978-81-8440-133-2 :

5. 60.00

5. 150.00

કુદિનકા કાપ)ડયાની Fે વાતા-ઓ.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- viii, 208 પૃ. ; 18

ઈમાઈલ નસીર, 1946તૂટેલો એક )દવસ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.-

સેમી.

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 110.00

v, 182 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 95.00





O156,3N27

O156,3N46

પરોઢ થતાં પહેલાં.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

માણેક મળે મલકતા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

2008.- 206 પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- 156 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-98-48-514 :



O156,3N27



O156,1N43

કાબાં. : 5. 100.00

5. 65.00




O156,3

O156,3N46

સોનુ સાંપડે િમતમાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 148 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-48521 : 5. 65.00

ગGજર, જય, 1934શરદ તાp ગુલાબ અને બીR વાતા-ઓ.- અમદાવાદ :
રનાદે /કાશન, 2008.- xiv, 166 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 115.00



O156,3N46

ઓN-વૈ\, કાજલ, 1966ૌપદી : વયંને શોધવા નીકળેલી ીની કથા.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ફેYુ. 2011.- 255 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-81-3 : 5. 195.00


O156,3N66

ઓઝા-વૈ\, કાજલ, 1966કૃTણાયન.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- vii,

ગઢવી, િશવદાન, 1939-

Rવનધારાનાં ઝરણાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 168 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-98-48-538 :

5. 85.00



O156,3N39

ગાડીત, જયંત , 1938-

બદલાતી િeતીજ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,
2008.- viii, 280 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 100.00



O156,3N38

241 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8440-198-1



O156,3N34 -

કાબાં. : 5. 250.00


O156,3N66

ગોવામી, અશોકકુમાર, 1947કુવો.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- viii, 280
પૃ. ; 18 સેમી.

તારા િવનાના શહેરમાં.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- v, 244 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-41-8440-098-4 કાબાં. : 5. 140.00

પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89919-06-6

કાબાં. : 5. 150.00



O156,3N47



O156,3N66

ચૌધરી, રઘુવીર, 1938-

એક ડગ આગળ બે ડગ પાછળ.- અમદાવાદ : રંગ!વાર
/કાશન, Nયુ. 2009.- 263 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 170.00

પોતપોતાની પાનખર.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- 575 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં : 5. 375.00

કOપલતા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

લીલું સગપણ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

270 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.
5. 80.00

2008.- vi, 222 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8440-058-8 :



O156,3N38



O156,3N66

5. 120.00


O156,3N66



O156,1N38

સાિહ ય
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891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

ચૌધરી, રઘુવીર, 1938-

મશઃ

જોશી, યોગેશ, 1955-

Rવતર.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.વેU વ(સલા.- અમદાવાદ : રંગ!વાર /કાશન, 2008.-

144 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-4800-760

270 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 75.00



O156,3N55

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 80.00


O156,3N38

નિહતર.- અમદાવાદ : નવRવન સાિહ(ય મં)દર, 2008.vii, 238 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 150.00

gયામ સુહાની.- અમદાવાદ : રંગ!વાર /કાશન, 2008.-



O156,3N55

312 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 80.00


O156,3N38

સાથી સંગાથી.- અમદાવાદ : રંગ!વાર /કાશન, 2008.-

યોગેશ જોશીની Fે વાતા-ઓ.- અમદાવાદ : નવભારત
સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 115.00
હR કેટલું દૂર ?.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

કાબાં. : 5. 80.00


O156,3N38

2008.- 167 પૃ. ; 18 સેમી.

5.105.00



O156,3N55

જે બિલયા, નાનાભાઈ, 1938-

ખળખળ વહેતી તરસ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 392 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-98-48-613 કાબાં. : 5. 200.00

જોશી, િશવકુમાર, 1916-1988



O156,3N38

િશવકુમાર જોશીની Fે વાતા-ઓ / રઘુવીર ચૌધરી !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 176 પૃ. ;
18 સેમી.
ISBN 978-81-89984-09-0 :

5. 90.00

જોશી, ઉષા એસ., 1929-



O156,3N16

મને ગમતો અને મને આનંદ આપતો મારો વાતા- વૈભવ.અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 104 પૃ. ;

જોશી, સુરેશ, 1921-1986

સુરેશ જોશીની વાતા-ઓ / જગદીશ ગૂજ-ર !વારા સંપા.-

18 સેમી.
ISBN 9789-38-00-65-038 :



O156,3N55

255 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 50.00

અમદાવાદ : લેખક, 2008.- 208 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N29

જોશી, ગૌરીશંકર ગોવધ-નરામ 'ધૂમકેતુ', 1892-1965
ધૂમકેતુના વાતા-ર(નો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

5. 125.00



O156,3N21
જોશી, સુરેશ, 1921-1986
- િવવેચન**

સુરેશ જોશીની વાતા- સૃિc / જગદીશ ગૂજ-ર !વારા સંપા.અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 208 પૃ. ; 18

2008.- 230 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 100.00

સેમી.



O156,3M92

5. 125.00



O156,3N21:g

જોશી, )દનકર, 1937/Cન /દેશની પેલે પાર.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન,

જોશીપુરા, /\ુન, 1936વંદે હાય.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન, 2008.-

2008.- 304 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 226.00

xxxii, 120 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N37

જોશી, મહેશ, 1933-

ISBN 978-81-90-5942-4-0 :

5. 85.00



O156,3N36

ટંકારવી, અઝીઝ

સૂય- સૂય- આમ આવ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- 204 પૃ ; 18 સેમી.
5. 125.00

િજRિવષા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.112 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3N33

5. 70.00



O156,3

સાિહ ય
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891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

િપાઠી, ગોવધ-નરામ માધવરામ, 1855-1907
સરવતીચ ભાગ - 1.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,

ઠZકર, Rતે, 1955કમ-ચારી.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.107 પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- 280 પૃ. ; 21 સેમી.

કાબાં. : 5. 60.00

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 125.00



O156,3N55



O156,3N55

ઠાકર, /િતભા
પઝલનો માણસ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

સરવતીચ: ટૂંકી સરળ વાતા- 5પે / ગોપાળદાસ R.
પટેલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : ગુજરાત િવ\ાપીઠ,

2008.- xii, 60 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-81-8440-199-8 :

મશઃ

5. 50.00

2008.- vi, 162 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3

ઠાકર, લાભશંકર, 1935-

કુહૂ કુહૂ...બોલે કોયિલયા.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન,

(ગુજરાત િવ\ાપીઠ <ંથાવલી પુ. - 96.)
3 જુ પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89854-25-6 : 5. 50.00


O156,3M55

2008.- 210 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 140.00


O156,3N35

િવેદી, પંકજ
મમ-વેધ.- અમદાવાદ : હષ- /કાશન, 2008.- 120 પૃ. ;
22 સેમી.

5. 60.00

ઠાકર, શરદ, 1955-

આંસુ ભીના અeર.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,



O156,3

2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00-210 :

5. 125.00


O156,3N55

2008.- 309 પૃ. ; 18 સેમી.

એની સુંગંધનો દ)રયો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 125.00

કાબાં. : 5. 200.00


O156,3N34



O156,3N55

કોઈ /ેમ કરે કોઈ પૂN.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 125.00

દવે, અશોક, 1952-

કોફી હાઉસ.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- 224 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 125.00


O156,3N52



O156,3N55

પાપણના /દેશમાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-48-60-364

િવેદી, રમેશ એમ., 1934તરસી નજર.- અમદાવાદ : Fી લમી પુતક ભંડાર,

કાબાં. : 5. 125.00

દવે, Gયોિત, 1901-1980
નજર લાંબી અને ટૂંકી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 180 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-48-01026 : 5. 75.00





O156,3N55

સંબંધ પણ ઉમેરો જરા સારવારમાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર
<ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00-203 : 5. 125.00

O156,3N01

દવે, મહેશ, 1935નટવરભાઈને તો જલસા છે .- અમદાવાદ : ઈમેજ



O156,3N55

તાઈ, અQબાસ અલી, 1940સાંજુક ટાણે સંવેદના.- ગદાત : ગદાત િવકાસ Vટ, 2008.-

પિQલકેશન, 2008.- 103 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 80.00


O156,3N35

મનોમન.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- iv,
95 પૃ. ; 18 સેમી.

iv, 46 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 80.00

ISBN 81-7997-263-2 :



O156,3N40

5. 70.00


O156,3N35

સાિહ ય
891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

31

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

દેસાઈ, બાલાભાઈ વી. 'જયિભ ખુ', 1908માદરે વતન.- અમદાવાદ : જયિભ ખુ સાિહ(ય Vટ,

દવે, રમેશ આર., 1947-

તથાતુ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

2008.- xiv, 242 પૃ. ; 22 સેમી.

225 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 140.00

5. 140.00





O156,3N08

O156,3N47

દૂધાત, )કરીટ, 1961આમ થાકી જવું.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

દેસાઈ, મીનાeી
Rવનના રંગ.- અમદાવાદ : કુસુમ /કાશન, 2008.160 પૃ. ; 18 સેમી.

131 પૃ. ; 15 સેમી.
ISBN 9788-18-99-61-985 :

5. 80.00

5. 100.00





O156,3

O156,3N61

દોશી, હસમુખ એમ., 1928-

દેસાઈ, કેશુભાઈ, 1949-

અમૃતે િબદુ ઝે રનાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

ઉધઈ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 144 પૃ.

2008.- 280 પૃ. ; 18 સેમી.

; 18 સેમી.

5. 190.00

ISBN 9788-18-98-48699

કાબાં. : 5. 150.00



િનઝ- રા.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.-

કેશુભાઈ દેસાઈ: વાતા- િવશેષ / દીપક પટેલ !વારા સંક.-

190 પૃ. ; 22 સેમી.

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, નવે. 2010.- 239 પૃ. ;

5. 120.00

22 સેમી.

21 ચૂંટેલી વાતા-ઓ.



O156,3N28

ISBN 978-93-80868-67-7 :

5. 150.00


O156,3N49

ધોળ)કયા, હરેશ, 1946અંગદનો પગ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.

ધમ-યુ!ધ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 175

પુનમુ-ણ.

પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 9788-18-99-61-695

પુનમુ-ણ.
5. 190.00

કાબાં. : 5. 75.00



O156,3N46



O156,3N49

લજોગણી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જુ લાઈ
ISBN 978-93-80868-12-7 :

પંચોલી, મનુભાઈ 'દશ-ક', 1914-2001
ઝે ર તો પીધા છે Nણી Nણી.- અમદાવાદ : આર. આર.
શેઠ, 2008.- xxxv, 332 પૃ. ; 22 સેમી.

2010.- xx, 156 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.

5. 100.00


O156,3N49

લેડીઝ હોટેલ.- અમદાવાદ : ગૂ્જ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

ISBN 978-81-907619-5-6

કાબાં. : 5. 330.00



O156,3N14

સોે)ટસ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 292

2008.- 336 પૃ. ; 18 સેમી.

પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 180.00


O156,3N49

કાબાં. : 5. 170.00



O156,3N14

પંSયા, યોગેશ
િ/ય સખી.- રાજકોટ : /વીણ /કાશન, 2008.- 160 પૃ.

દેસાઈ, તારીણીબહેન, 1935કોમળ પંચમ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.160 પૃ. ; 18 સેમી.

; 18 સેમી.

5. 100.00


કાબાં. : 5. 125.00

O156,3N35

તારીણીબહેન દેસાઈની Fે વાતા-ઓ / ભરત પરીખ
!વારા સંપા.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.-



O156,3

પટેલ, એસ. જે ., 1940-

નવા ફણગા.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- viii,

xxxviii, 154 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-906710-2-6



O156,3N28

O156,3N49

100 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 100.00


O156,3N35

5. 55.00



O156,3N40

સાિહ ય
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891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

પટેલ, કOપેશ, 1972વાડ.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.- 136

મશઃ

પટેલ, િવનોદ

ટહુ કો ઝાકળ ભીનો.- અમદાવાદ : Fી લમી પુતક ભંડાર,

પૃ. ; 18 સેમી.

2008.- 204 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 100.00

5. 130.00




O156,3N72

O156,3

પરમાર, પુNભાઈ
િતરાડ.- અમદાવાદ : દશfતા /કાશન, 2008.- 304 પૃ.

પટેલ, જગદીશ, 1951-

રખોપુ.- અમદાવાદ : રંગ!વાર પિQલકેશન, 2008.112 પૃ. ; 22 સેમી.

; 18 સેમી.

5. 80.00

ISBN 978-81-906975-65



કાબાં. : 5. 200.00


O156,3N51

પટેલ, ડાxાભાઈ, 1945ડાxાભાઈ પટેલની ડાયપોરા વાતા-ઓ / બળવંત Nની
!વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

O156,3

પરમાર, મોહન, 1948-

અંચળો.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- xxv,
285 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 155.00

474 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 360.00



O156,3N48



O156,3N45

પટેલ, ધીpબહેન, 1926અધુરો કોલ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

/ેમતીથ-.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- xii,
112 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 60.00


230 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-1848-01347

O156,3N48

કાબાં. : 5. 150.00


O156,3N26

પટેલ, ધીpબહેન, 1926-

પરીખ, િ/યકાત, 1937િનુ ર.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.viii, 195 પૃ. ; 18 સેમી.

- િવવેચન**

ISBN 978-81-8440-169-1 :

ધીpબહેન પટેલનું લઘુનવલ િવCવ / મહેશ પટેલ !વારા સંપા.અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.- 154 પૃ. ;



O156,3N37

/ેમપૂવ-ક.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.-

22 સેમી.
ISBN 978-81-907231-1-4 :

5. 125.00

5. 100.00

viii, 196 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N26:g

5. 125.00


O156,3N37

પટેલ, /વીણ, 1947આંખ આડે પાંપણ.- અમદાવાદ : યાતી પિQલકેશન,

ભીતર ઘુઘવે સાત સમંદર.- અમદાવાદ : નવભારત

સાિહ(ય મં)દર, 2008.- viii, 467 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-8440-096-0 કાબાં. : 5. 250.00

2008.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 80.00





O156,3N37

O156,3N47

પટેલ, િબિપન, 1953-

પારેખ, જયેશ

જે કોઈ /ેમ અંશ.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન,

ડો. િવાત.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

2008.- 119 પૃ. ; 15 સેમી.

296 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 81-7997-264-9 :

5. 90.00

ISBN 9788-18-98-48-705

કાબાં. : 5. 175.00





O156,3N53

પટેલ, રાવR, 1939-1968
ઝં ઝા / જગદીશ ગૂજ-ર !વારા સંપા.- અમદાવાદ : આદશ/કાશન, 2008.- 160 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89984-52-6 કાબાં. : 5. 100.00

O156,3

પેટલીકર, ઈCવર, 1916-1983
મારી હૈયા સાદગી.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- xii, 308 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N39

કાબાં. : 5. 175.00


O156,3N16

સાિહ ય
891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

33

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

ભટ, મીરાં, 1932આંસુનો દ)રયો.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

ફ)ડયા, પ¡ા, 1928ઘરદીવડી.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.-

2008.- vi, 254 પૃ. ; 18 સેમી.

64 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 30.00

ISBN 978-81-8440-139-4

કાબાં. : 5. 120.00





O156,3N32

O156,3N28

સમજને )કનારે.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

બોરીસાગર, રિતલાલ, 1938-

અમથું અમથું કેમ ન હસીયે.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 160 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-48-01-064 : 5. 80.00

2008.- viii, 215 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 120.00



O156,3N32



O156,3N38

મરક મરક.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

ભટ, વસુબહેન, 1940 બે આંખની શરમ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.156 પૃ. ; 18 સેમી.

128 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 75.00

પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-48-00-302 :

5. 55.00



O156,3N38

Yોકર, ગુલાબદાસ, 1909ગુલાબદાસ Yોકરની Fે રચનાઓ / મોહનભાઈ પટેલ
અને યશવંત િવેદી !વારા સંપા.- અમદાવાદ : નવભારત
સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 179 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : 5. 150.00

ભટ, િવનોદ, 1938િવનોદની નજરે.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 224 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
5. 150.00



O156,3N38



O156,3N09

ગુલાબદાસ Yોકરની Fે વાતા-ઓ.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 251 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : 5. 120.00



O156,3N24

ભ)ડયાદરા, ગભp, 1940વેUવન વસાહત.- અમદાવાદ : રંગ!વાર પિQલકેશન,
2008.- 296 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં : 5. 100.00




O156,3N40

O156,3N09

લ ઝરે ગુલમહોર: ગુલાબદાસ Yોકરની /િતિનિધ વાતા-ઓ /
રમણલાલ જોશી !વારા સંપા.- અમદાવાદ : આદશ/કાશન, 2008.- 224 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89984-56-4 કાબાં. : 5. 110.00



O156,3N09

ભટ, િગરીશ, 1939એક અનુરાધાની વાત.- અમદાવાદ : પાCવ /કાશન,

ભાગવત, િમતા, 1945ના N¢યુ Nનકી સાથે કાલે શું થાશે ?.- અમદાવાદ :
ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 496 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-91-60630 કાબાં. : 5. 250.00
ભાયાણી, ઉ(પલ, 1953વહી વટ.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.105 પૃ. ; 15 સેમી.
ISBN 81-7997-259-5 :

5. 80.00

2008.- 200 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N53

કાબાં. : 5. 125.00



O156,3N39

રેખલીનું મન.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.ISBN 978-81-907669-9-5 :

5. 100.00

મ)ડયા, ચુનીલાલ, 1922-1968
રામલો રોિબનહુ ડ.- અમદાવાદ : હ)રહર પુતકાલય,
2008.- 100 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
5. 60.00

165 પૃ. ; 18 સેમી.





O156,3N22

O156,3N39

ભટ, ભરત એન., 1940રજની ગંધા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

મધુરાય, 1942-

)કબલ રેવસવૂડ.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન,
2008.- viii, 216 પૃ. ; 22 સેમી.

178 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-1898-46729



O156,3N45

કાબાં. : 5. 100.00

ISBN 978-81-904355-6-7



O156,3N40

કાબાં. : 5. 145.00



O156,3N42

સાિહ ય

34

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મહેતા, ઈલા આરબ, 1938-

ઝીલી મે કૂંપળ હથેળીમાં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 240 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 9788-18-98-48-392 : 5. 110.00

માણેક, ગીતા

મૃગજળ.- મુંબઈ : એન. એમ. ઠZકર કંપની.- iv, 221 પૃ.
; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 175.00


O156,3



O156,3N38

શબને નામ હોતુ નથી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 324 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-48-01248 કાબાં. : 5. 160.00

માય )ડયર Gયુ, 1940એક ટાણા લઈ Nવ.- ભાવનગર : લટૂર /કાશન, 2009.144 પૃ ; 22 સેમી.



O156,3N38



Rવ.- ભાવનગર : લટૂર /કાશન, 2009.- 182 પૃ. ;
22 સેમી.

5. 100.00

2008.- 232 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00

5. 80.00
O156,3N40

મહેતા, ચંકાત, 1939ડો. ચંકાત મહેતાની 51 Fે વાતા-ઓ / મંજુબહેન
મહેતા !વારા સંક.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
ISBN 9788-18-48-01-255 :

મશઃ



O156,3N40



O156,3N39

થોડા ઓઠાં.- ભાવનગર : લટૂર /કાશન, 2009.- 152

મહેતા, તારક, 1929-

તારક મહેતાનો ટપુડો.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- viii, 194 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 110.00

પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00


O156,3N40



O156,3N29

માય )ડયર Gયુ વાતા- વૈભવ.- ભાવનગર : લટૂર /કાશન,
2009.- 208 પૃ. ; 22 સેમી.

મહેતા, ધીરે, 1944વલય.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

5. 120.00


O156,3N40

216 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-48-00272

કાબાં. : 5, 100.00



O156,3N44

સંRવની.- ભાવનગર : લટૂર /કાશન, 2009.- 167 પૃ.
; 22 સેમી.

5. 100.00

મહેતા, નલીન



O156,3N40

એક હુ ં નર ખરો.- અમદાવાદ : કુસુમ /કાશન, 2008.vi, 134 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 75.00



O156,3

મુશી, કનૈયાલાલ એમ., 1887-1971
ગુજરાતનો નાથ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 432 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.

મહેCવરી, માવR, 1964-

ISBN 9788-18-46-12-776

મેઘાડંબર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- 186

O156,3M87

કાબાં. : 5. 110.00



O156,3N64

જય સોમનાથ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 224 પૃ. ; 22 સેમી.

િવજોગ.- અમદાવાદ : )ડવાઈન પિQલકેશન, 2008.- v,

પુનમુ-ણ.

96 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 9788-18-98-45926

કાબાં. : 5. 50.00
માઘડ, રાઘવR, 1961વાઈYટ.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.-

કાબાં. : 5. 125.00


O156,3M87



O156,3N64

મેકવાન, યોસેફ

આવ હયા વાતા- કહુ ં.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2009.- 80 પૃ. ; 18 સેમી.

152 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-906710-4-0

કાબાં. : 5. 200.00


પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 75.00

5. 40.00


O156,3N61



O156,3

સાિહ ય
891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

35

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ, 1897-1947

મેઘાણી, ઝવેરચંદ, 1897-1947

'રા' ગંગાજળીયો / મફત રણાલકર !વારા સંપા.અમદાવાદ : Fી લમી પુતક ભંડાર, 2008.- 226 પૃ. ;

મેઘાણીની નવિલકાઓ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 256 પૃ ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 185.00

18 સેમી.

પુનમુ-ણ.
કાબાં. : 5. 12.00



O156,3M97



O156,3M97

ગુજરાતનો જય / મફત રણાલકર !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
Fી લમી પુતક ભંડાર, 2008.- 480 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : 5. 250.00



િવલેપન અને બીR વાતો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 296 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : 5. 110.00


O156,3M97

O156,3M97

જે લ ઓ)ફસની બારી.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 126 પૃ. ; 22 સેમી.
પુનમુ-ણ.
5. 50.00

268 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 95.00


O156,3M97



O156,3M97

દાદાRની વાતો.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 165 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
5. 50.00





પલકારા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.186 પૃ. ; 18 સેમી.

વેિવશાળ / બાબુ દાવલપુરા !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.- 66 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-907231-83 : 5. 35.00


O156,3M97

પુનમુ-ણ.
5. 70.00



O156,3M97

/િતમાઓ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.પુનમુ-ણ.
5. 65.00

સોરઠ તારા વહેતાં પાણી: મફત રણાલકર !વારા સંપા.અમદાવાદ : Fી લમી પુતક ભંડાર, 2008.- 312 પૃ. ;
18 સેમી.

કાબાં. : 5. 150.00

146 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3M97



O156,3M97

મેઢ, વાિત
ઊડી ઉગમણે દેશ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.

માણસાઈના દીવા / મફત રણાલકર !વારા સંપા.અમદાવાદ : Fી લમી પુતક ભંડાર, 2008.- 224 પૃ. ;

2010.- 198 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-93-80868-62-2 :

18 સેમી.

5. 120.00


5. 125.00

O156,3



O156,3M97

માણસાઈના દીવા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 196 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 9788-18-91-66-168 :

વેિવશાળ / મફત રણાલકર !વારા સંપા.- અમદાવાદ : Fી
લમી પુતક ભંડાર, 2008.- 266 પૃ. ; 18 સેમી.
કાબાં. : 5. 150.00
O156,3M97

O156,3M97

પુનમુ-ણ.

વેિવશાળ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.-

મોતીચરાની વારતા : ભીલોમાં /ચિલત લોકા યાન /
ભગવાનદાસ પટેલ !વારા સંપા.- અમદાવાદ : લેખક,
2007.- viii, 102 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 50.00

5. 100.00


O156,3



O156,3M97

મોદી, ચીનુ, 1938-

માણસાઈના દીવા.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન,

rનાચર.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- vi, 82

2008.- 151 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
5. 60.00

પૃ. ; 18 સેમી.

5. 45.00


O156,3M97



O156,3N38

સાિહ ય
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891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

રાઠોડ, શાહબુીન, 1937-

યાિક, િનરંજન, 1948આપણે તો ભૈ રમતા રામ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,

મશઃ

હાયનો વરગોડો.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન,
2008.- 175 પૃ. ; 22 સેમી.

2008.- 179 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 90.00


O156,3N48

રજળપાટ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

પુનમુ-ણ.
કાબાં : 5. 150.00



O156,3N37

રાણા, નીલેશ, 1947-

283 પૃ. ; 18 સેમી.

આકાશ કંપ.- અમદાવાદ : ગુજરાત ટાઈસ /કાશન,

કાબાં. : 5. 150.00


O156,3

2008.- 232 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 180.00



O156,3N47
રવૈયા, મનહર, 1950-

ભમરી.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.-

રાવ, ચંકાત
કુમકુમ પગલે.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- x,

128 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-907668-1-4 :

5. 75.00

372 પૃ. ; 18 સેમી.



O156,3N50

કાબાં. : 5. 205.00



O156,3N30

રાઠોડ, શાહબુીન, 1937અમે મહે)ફલ જમાવી છે .- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
સેટે. 2011.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-47-7 : 5. 80.00

લુહાર, િભુવનદાસ પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ', 1908-1991
હુ ંતાશણી અને બીR વાતો / F!ધા િવેદી !વારા સંપા.અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2009.- 188 પૃ. ; 18


O156,3N37

સેમી.

5. 100.00

135 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
ISBN 81-7997-097-4 :



O156,3N08

દેવુ તો મદ- કરે.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.િવભાકર, નવીન

ષડયં.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, જૂ ન 2011.-

5. 80.00

224 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3N37

ISBN 978-93-81315-12-5 :

5. 150



O156,3

લાખ 5િપયાની વાત.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન,
વીજળીવાળા, આઈ. કે.

2008.- 126 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7997-092-7 :

કાળની કેડીએથી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.

5. 80.00


O156,3N37

2010.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-906416-7-8 :

5. 60.00

વાહ દોત વાહ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે.

/ેમનો પગરવ.- અમદાવાદ : લેખક, ઓકટો. 2010.-

2011.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-48-1 :



O156,3

5. 80.00

88 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3N37

5. 50.00



O156,3

સબસે £ચી /ેમસગાઈ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
સટે. 2011.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-81315-49-1 : 5. 80.00

લોલટુનની ગુફામાં.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે
2011.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.



O156,3N37

ISBN 978-93-81315-01-9 :

5. 60.00



O156,3

સો મટ ગો ઓન.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન,

વૈ\, )કરીટ
અંગ [યંગ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- xx,

2008.- 156 પૃ. ; 22 સેમી.

પુનમુ-ણ.
ISBN 81-7997-124-4 :

224 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 120.00


O156,3N37

5. 120.00



O156,3

સાિહ ય
891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

વૈ\, )કરીટ

મશઃ

37

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

શાહ, ગુણવંત, 1937મોટેલ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- v, 183

ટાઈમ લીઝ ટેક એ લા¤ફગ Yેક.- અમદાવાદ : રનાદે
/કાશન, 2008.- xx, 218 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 105.00

પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89919-36-8

કાબાં. : 5. 110.00




O156,3N37

O156,3

[યાસ, અિનલ
અમાp માણસ.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

રજકણ સૂરજ થવાને શરણે.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
2008.- xx, 284 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89919-50-4

144 પૃ. ; 15 સેમી.

કાબાં : 5. 160.00


5. 110.00

O156,3N37



O156,3

[યાસ, યશવંત, 1926કોમરેડ ગોડસે.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

સરફરોશ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.300 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-848-00982

કાબાં. : 5. 150.00


O156,3N37

2008.- 153 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 110.00


O156,3N26

શાહ, ભોગીલાલ, 1927-

Fી રાધાવતાર.- અમદાવાદ : તીથ- /કાશન, 2008.224 પૃ. ; 24 સેમી.

શમા-, ભગવતીકુમાર, 1934ન )કનારો ન મઝધાર.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન,

5.150.00


O156,3N27

2008.- 296 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89984-38-0

કાબાં. : 5. 150.00

શેઠ, ઉષા, 1938-



O156,3N34

મૃ(યુ મરી ગયું.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.124 પૃ. ; 18 સેમી.

ભગવતીકુમાર શમા-ની /િતિનિધ હાય રચનાઓ / રમણ
પાઠક !વારા સંપા.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન,

5. 80.00


O156,3N38

2008.- 224 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-89811-88-4

કાબાં. : 5. 150.00

શેઠ, રજની



O156,3N34

શાી, િવજય
આવાગમન.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.152 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-98-48-01-057 :

5. 75.00


O156,3

નામ વગરના સંબંધો.- અમદાવાદ : Fી લમી પુતક
ભંડાર, 2008.- 264 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 170.00


O156,3

rસધવ, ગણેશ 'બાદલ', 1941અકબંધ રહય.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-91-60982 :

શાહ, અિભલાષા



એક હતો મૃ(યુંજય: નવિલકા સં<હ / બંસીધર શુZલ !વારા
સંપા.- મુંબઈ : કુસુમાિભલાષ /કાશન, 2008.- xiv,

O156,3N41

સુહાસી, 1932-

194 પૃ. ; 22 સેમી.

મેઘલી રાતે.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન, 2008.-

5. 150.00


O156,3

208 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-89811-78-5



પાવન ઘર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- xiii,

સૈયદ મોઈન

શટલકોક.- નવસારી : ગૌરવ પિQલકેશન, 2008.- xiv,

216 પૃ. ; 18 સેમી.

ISBN 978-81-89919-03-0

કાબાં. : 5. 100.00
O156,3N32

શાહ, ગુણવંત, 1937-

પુનમુ-ણ.

5. 80.00

110 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 135.00


O156,3N37

5. 50.00


O156,3

સાિહ ય

38

891.473-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા-

મશઃ

891.473009-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથાનો ઈિતહાસ

અને િવવેચન સંહ- મશઃ

સોલંકી, )કશોરrસહ, 1949અરવOલી.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

પરમાર, મોહન

300 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 120.00


O156,3N49

હ)રયાળી, ઉવf /બોધ
Rવતા મહોર શતરંજના.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 272 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 9788-18-98-48583 કાબાં. : 5. 140.00

ગુજરાતી પૌરાણીક કથાઓ.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 208 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 150.00



156,3:g

[યાસ, ગુણવંત, 1964પુરકૃત નવલકથા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,
2008.- 304 પૃ ; 22 સેમી.



O156,3

891.473008-ચૂંટેલી ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા સં<હ

કાબાં. : 5. 210.00



O156,3N64:g

શાી, િવજય
ટૂંકી વાતા- / સુમન શાહ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
અpણોદય /કાશન, જૂ ન 2003.- ix, 134 પૃ. ; 22

ગુજરાતી નવિલકા ચયન 2007 / િહમાંશી શેલત !વારા સંપા.અમદાવાદ : ગુજરાતી સાિહ(ય પ)રષદ, 2008.- 140 પૃ.
; 22 સેમી.

સેમી.

5. 90.00

5. 75.00





O156,3:g

O156,3x

891.474-ગુજરાતી િનબંધો

પરંપારક વાતા-ઓ / રાધેgયામ શમા- !વારા સંપા.- ચોથી આ.અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 236 પૃ. ; 18

આનંદ વામી, 1887-1976
ધરતીની આરતી.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

સેમી.

/થમ આ. 2006.
5. 90.00

2008.- vi, 484 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.


O156,3x

સાિહ(ય અકાદમી !વારા પુરકૃત નવલકથા / ગુણવંત [યાસ
!વારા સંપા.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.-

ISBN 978-81-8440-197-4

કાબાં. : 5. 300.00



O156,6M87

ઓઝા-વૈ\, કાજલ
I લવ you.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓZટો 2011.-

304 પૃ. ; 22 સેમી.

272 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 210.00


ISBN 978-93-81315-25-5 :

5. 150.00

O156,3x



O156,6

ઓઝા-વૈ\, કાજલ, 1966Get વેલ soon : સંબંધો સાચવવાની સરળ ફોયુ-લા.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, સટે. 2010.- 153 પૃ. ;

891.473009-ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથાનો ઈિતહાસ

અને િવવેચન સં<હ
1940 પછીની ગુજરાતી સામાિજક નવલકથાઓમાં નારી

િવભાવના / િહના /તીક મહેતા !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
નવભારત સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 304 પૃ. ; 22 સેમી.
કાબાં. : 5. 125.00

22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-59-2 :

5. 100.00



O156,6N66



O156,3:g

િવેદી, રમેશ એમ.
લઘુકથા િવમશ-.- કડી : લેખક, 2008.- v, 160 પૃ. ;

કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર, 1833-1886
નમ-દના િનબંધો / રમેશ એમ. શુZલ !વારા સંપા.- બીR
આ.-અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 232 પૃ. ;
22 સેમી.

18 સેમી.

/થમ આ. : 2004.

5. 85.00


ISBN 978-81-8440-197-4 :

O156,3:g

5. 100.00



O156,6M33

કાપ)ડયા, હષ-દ

દાવલપુરા, બાબુ, 1930-

વાતા- િવમશ-.- અમદાવાદ : ડીવાઈન પિQલકેશન, 2008.-

બોલ રે કઠપૂતળી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો.

viii, 128 પૃ. ; 22 સેમી.

2011.- 159 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 75.00

ISBN 978-93-8131-5-28-6 :



O156,3N30:g

5. 100.00



O156,6

સાિહ ય
891.474-ગુજરાતી િનબંધો-

મશઃ

891.474-ગુજરાતી િનબંધો-

કોઠારી, હ)રભાઈ
સવ- શુભ મંગલમ્.- મુંબઈ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

ISBN 81-7997-256-3 :

મશઃ

દલાલ, સુરેશ, 1932-

ઝલક પુનમ.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.108 પૃ. ; 22 સેમી.

101 પૃ. ; 22 સેમી.

/ેરણાદાયી િનબંધો.

39

પુનમુ-ણ.

5. 70.00

ISBN 81-7997-177-5 :

5. 70.00





O156,6N32

O156,6

મનની આ પાર પેલે પાર : બારી ભાગ - 26.- અમદાવાદ :

ગાંધી, નગીન

ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.- 106 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7997-2570 : 5. 70.00

મૃિત અંજિલ.- અમદાવાદ : રંગ!વાર /કાશન, 2008.120 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 70.00



O156,6N32



O156,6

ચાવડા, )કશનrસહ
અમાસનો તારો : જે સીની આંખે.- અમદાવાદ : આદશ/કાશન, 2008.- 176 પૃ. ; 18 સેમી.
પુનમુ-ણ.
ISBN 978-81-89984-48-9 : 5. 80.00

મબલખ સુગંધ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.xxx, 209 પૃ. ; 18 સેમી.

કાબાં. : 5. 120.00



O156,6N32



O156,6N04

પં)ડત, બહાદુરશાહ, 1930-1981
માનવ થાઉ તો ઘU.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,
2008.- xii, 244 પૃ. ; 18 સેમી.
ISBN 978-81-904355-05 :

ચૌધરી, રઘુવીર, 1938-

5. 125.00



O156,6N30

પુનlવચાર.- અમદાવાદ : રંગ!વાર /કાશન, 2008.240 પૃ. ; 22 સેમી.

પટેલ, ભોળાભાઈ, 1934-

કાબાં. : 5. 100.00



O156,6N38

કંચનજં ઘા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.- x,
158 પૃ. ; 18 સેમી.

પુનમુ-ણ.

ઠાકર, લાભશંકર, 1935-

ISBN 978-81-89919-53-5 :

સોનેરી ચુંબન.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2008.- vi,

5. 90.00



O156,6N34

224 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબાં. : 5. 145.00



O156,6N35

પરમાર, નટવરrસહ
જગp.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન, 2008.- 146
પૃ. ; 22 સેમી.

ડણક, સતીશ, 1941-

મનની રાસલીલા.- અમદાવાદ : શQદલોક /કાશન, 2008.159 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-89811-72-3 :

5. 125.00



O156,6N41

5. 110.00



O156,6

ભટ, કાિત, 1931ચેતના શિZત.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- 280 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 150.00

દલાલ, સુરેશ, 1932-

ઝલક અjર ઝલક ભાગ - 17.- અમદાવાદ : ઈમેજ
પિQલકેશન, 2008.- 75 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7997-232-1 : 5. 60.00



O156,6N31



O156,6N32

ભટ, સંLયા
તાp ચાલી જવું / સંLયા ભટ !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2010.- xii, 180 પૃ. ; 22

ઝલક અLયયન : જલક ભાગ 18.- અમદાવાદ : ઈમેજ
પિQલકેશન, 2008.- 105 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 81-7887-250-2 : 5. 70.00

સેમી.

5. 125.00



O156,6



O156,6N32

ઝલક નવરંગ.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.-

માંકડ, મોહમદ, 1928આપણે માણસ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

108 પૃ. ; 22 સેમી.

2008.- 376 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 70.00

ISBN 9788-18-48-00-937



O156,6N32

કાબાં. : 5. 250.00



O156,6N28

સાિહ ય

40

891.474-ગુજરાતી િનબંધો-

મશઃ

891.474-ગુજરાતી િનબંધો-

મશઃ

વગfસ પોલ ફાધર
અિવરત શોધ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, માચ- 2011.-

માલી, નટુ

અંતરમાં આટો.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

104 પૃ. ; 22 સેમી.

2008.- 172 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 70.00

5. 100.00



O156,6



O156,6

વગfસ, પોલ ફાધર
મધુર rજદગી.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2008.-

મોદી, મુકેશ
Samall

સ(ય.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ.

viii, 88 પૃ. ; 18 સેમી.

2011.
ISBN 978-93-81315-27-9 :

ISBN 978-81-89919-56-6 :

5. 100.00

5. 50.00



O156,6



O156,6

[યાસ, ગુણવંત, 1964પvછ એક મોરપvછ.- અમદાવાદ : પાCવ પિQલકેશન,

રાવળ, નટુભાઈ

ાન સરોવર.- છાબિલયા : લેખક, [2009 - ?].- iii,

2008.- 139 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00

101 પૃ. ; 22 સેમી.

p. 60.00



O156,6N64



O156,6

શાહ, ગુણવંત, 1937-

કૃTણમ શરણમ ગછામી: માધવ eણે eણે મધુવનમાં.-

વડગામા, નીિતન, 1958-

સંગત.- અમદાવાદ : પાCવ /કાશન, 2008.- 119 પૃ. ;

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓકટો. 2010.- xxiv,
393 પૃ.. ; 22 સેમી.

22 સેમી.

5. 85.00

ISBN 978-93-80868-68-4 :

5. 399.00



O156,6



O156,6N58

વૃe મં)દરની છાયામાં.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,

વડોદ)રયા, ભૂપત, 1929પંચામૃત અિભષેક.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,

2008.- 243 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 135.00

2008.- viii, 154 પૃ. ; 24 સેમી.



O156,6N37

પુનમુ-ણ.
5. 200.00


O156,6N29

શેઠ, ચંકાત
અખંડ દીવા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ. 2011.180 પૃ. ; 15 સેમી.

પંચામૃત આચમન.- અમદાવાદ : નવRવન Vટ, 2008.-

ISBN 978-93-81315-31-6 :

5. 80.00

vii, 154 પૃ. ; 24 સેમી.



O156,6

5. 200.00


O156,6N29

બે અeર rજદગીના.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- 139 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8440-176-9 : 5. 200.00

સોલંકી, )કશોરrસહ, 1949ભીની ભીની માટીની મહેક.- અમદાવાદ : પાCવ
પિQલકેશન, 2008.- 160 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 100.00



O156,6N49



O156,6N29

891.474008-ચૂંટેલા ગુજરાતી િનબંધો

પહેલો અeર / િહમાંશી, શેલત !વારા સંપા.- અમદાવાદ :
ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 104 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 9788-18-48-01-071 કાબાં. : 5. 100.00

સોનેરી પડછાયા rજદગીના.- અમદાવાદ : નવભારત
સાિહ(ય મં)દર, 2008.- 136 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-81-8440-175-2 : 5. 200.00



O156,6x



O156,6N29

/િશc ગુજરાતી લિલત િનબંધો / ભોળાભાઈ પટેલ !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન, 2008.- xxiv,

હૈયે વાત rજદગીની.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય
મં)દર, 2008.- 136 પૃ. ; 20 સેમી.
ISBN 978-18-8440-177-6 : 5. 200.00

176 પૃ. ; 19 સેમી.



O156,6N29

ISBN 978-81-89919-56-6 :

5. 135.00



O156,6x

ઈિતહાસ, ભૂગોળ

891.474008-ચૂંટેલા ગુજરાતી િનબંધો-

920-IવનચJર3, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ તીક સંહ
920.054-ભારત-સવ-સામાય Rવનચ)ર સં<હ
મહેતા, મકરદ
ગુજરાતના ઘડવૈયા.- અમદાવાદ : અpણોદય /કાશન,

મશઃ

લીલા તોરણે કંકુના પગલાં / તૃિત સાક)રયા !વારા સંક.અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 174 પૃ. ;
18 સેમી.

2007.- xii, 168 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 225.00


5. 210.00

O156,6x

891.476-ગુજરાતી પ લેખન સાિહ(ય
પો / નંદીની જોશી અને દેવે જોશી !વારા સંપા.અમદાવાદ : ગંગોી Vટ, 2009.- xvi, 426 પૃ. ; 22
સેમી.

2007.- 78 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 300.00


5. 100.00

O156,4

891.476008-ચૂંટેલા ગુજરાતી પ લેખન સં<હ



Y16w M88
920.71-િચતળે, વી. એસ.

શQદે શQદે સેતુબંધ ગુણવંત શાહ સાથે / અમીષા શાહ !વારા
સંપા.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, Nયુ. 2010.-

િચતળે, વી. એસ.

મરણનો મધપૂડો / અpણા NડેN !વારા અનું.- વડોદરા :
ય /કાશન, નવે. 2010.- xvi, 232 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 80.00

xxiv, 248 પૃ. ; 24 સેમી.

ગુણવંત શાહ સાથેના યાદગાર પ [યવહારનો સં<હ.
5. 340.00



Y16wN23,1

ISBN 978-93-80051-71-0 :



O156,4x

891.478-સંકીણ- ગુજરાતી સાિહ(ય
બeી, બકુલ, 1941તસવીર.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેYુ. 2011.184 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 110.00


O156,6N41

922-ધાlમક નેતાઓ અને િવચારકોનો Rવનચ)ર સં<હ
922.945-િહદુ ધાlમક નેતાઓ તથા િવચારકોનો
Rવનચ)ર સં<હ
922.945(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
922.945-મોરા)રબાપુ
જોશી, હ)રCચં કુંદનશંકર
મોરા)રબાપુ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય
Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00



Q2w N46

900-ઈિતહાસ, ભૂગોળ

923-સમાજશાીઓનું Rવનચ)ર
923.1-રાના વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.154-ભારતના રાીય વડાઓ તથા રાપિતઓનું
Rવનચ)ર સં<હ
923.154(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
923.154-અQદુલ કલામ, એ. પી. જે .

910-ભૂગોળ અને વાસ
915-એિશયા
915.4-ભારત

915.41-ઉjર-પૂવ-નાં રાGયોનો /વાસ
ઓઝા, ડંકેશ

મહેતા, જયા, 1932-

સાતમા આસમાને: પૂવા¥ચલની સફર.- અમદાવાદ : આર.
આર. શેઠ, સટે. 2010.- 128 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-50-9 : 5. 80.00

ડો. એ. પી. જે . અQદુલ કલામ / સુરેશ દલાલ !વારા,
સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18
સેમી.



U8.447

5. 10.00



V44,1y7N31

916-આ)કા
916.2-ઈિજત
અડાલN, વષાશુન ઈિજત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ઓગ.
2010.- 103 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-49-3 :



w4475

920.71-પુpષોનું Rવનચ)ર
920.71(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
920.71-ગાંધી, હ)રલાલ સી.
પારેખ, રવી સી.
હ)રલાલ : મહા(મા ગાંધીનું રઝળતુ રતન.- મુંબઈ : લેખક,

જોશી, ઉમાશંકર

ISBN 978-93-80868-80-6 :

41

5. 75.00


U8.677

923.154-પા)ટલ, /િતભા
ઋતુrસહ
/િતભા પા)ટલ: ભારતના /થમ મિહલા રાપિત /
િવTUકુમાર સુથાર !વારા અનુ.- અમદાવાદ : ડીવાઈન
પિQલકેશન, 2008.- 112 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 85.00



V44,1y7N34

ઈિતહાસ, ભૂગોળ

42

923.154-રાજે /સાદ

923.5-વહીવટીશાખા, લgકર તથા પોલીસ કમ-ચારીઓનું
Rવનચ)ર સં<હ

રાવળ, કનુભાઈ, 1932-

ભારત ર(ન ડો. રાજે  /સાદ.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર
<ંથર(ન કાયા-લય, 2008.- 196 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 100.00

923.554-ભારત

923.554(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
923.554-બેદી, )કરણ


V44,1y7M84

923.168-દિeણ આ)કાના રાના વડાઓનું Rવનચ)ર
સં<હ
923.168(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
923.168-મંડેલા, નેOસન

બેદી, )કરણ
નેતૃ(વ અને શાસન[યવથા મારી િcએ... / ગુજરાતીમાં
અનુવાદીત.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2010.vi, 177 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80051-91-3 :



Y:4:61w N49,1

િવભાકર, નવીન

નેOસન મંડેલા: સ(ય ઘટના પર આધારીત /ેરણા(મ કથા.-

ભારતીય પોલીસ મારી િcએ... / સુધા મહેતા !વારા

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2010.- 175 પૃ. ; 22

અનુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2010.- 139 પૃ. ;

સેમી.
ISBN 978-93-80868-58-5 :

5. 125.00

5. 175.00

22 સેમી.



V67,1y7N18

ISBN 978-93-80051-90-1 :

5. 125.00


Y:4:61w N49,1

923.2-રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.254-ભારતના રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર
923.254(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર

ીશિZત મારી િcએ... / રેખા ઉદયન !વારા અનુ.અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, મે 2010.- 168 પૃ. ; 22

923.254-ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

સેમી.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

ISBN 978-93-80051-92-5 :

ગાંધીRની Rવન યાા એમના જ શQદોમાં / મહે
મેઘાણી !વારા સંપા.- ભાવનગર : લોકિમલાપ Vટ, Nયુ.

5. 125.00


Y:4:61wN49,1

923.55-લgકર િવાન સંબંિધત [ય)કિતઓનું Rવનચ)ર
923.55(1)-સૈિનકોનો Rવનચ)ર સં<હ

2009.- xvi, 192 પૃ. ; 22 સેમી.

કાબા. : 5. 140.00


V44y7M69

શેઠ, ઉષા

923.254-મોદી, નરે

સલામ સૈિનક.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, ફેYુ. 2011.-

[યાસ, કુંદન
નરે મોદી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય
Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

71 પૃ. ; 14 સેમી.
ISBN 978-93-80868-79-0 :

5. 35.00


MV41w



V44y7N50

923.254-સરોRની દેવી
મહેતા, જયા

સરોજની નાયડુ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

923.6-સમાજસુધારકોનું Rવનચ)ર
923.654-ભારતીય સમાજ સુધારકોનું Rવનચ)ર
923.654(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
923.654-આટે, બાબા
મહેતા, જયા



V44y7M79

બાબા આમટે / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 43 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00


923.25491-પા)કતાનના રાીય નેતાઓનો Rવનચ)ર
સં<હ
923.25491(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર

YZw N14
923.654-શાહ, પીયૂષ
શાહ, પીયૂષ

923.25491-મોહમદ અલી ઝીણા

સવદય-પરબનું પીયૂષપાન / નારાયણ શાહ !વારા સંપા.વડોદરા : નારાયણ શાહ, માચ- 2011.- viii, 194 પૃ. ;

પારેખ, /વીણચ
મોહમદઅલી Rહા.- રાજકોટ : લેખક, 2011.- 169

22 સેમી.

પૃ. ; 18 સેમી.

5. 50.00

5. 100.00


V44Q7y7 M76



Y:1:7N34,1

ઈિતહાસ, ભૂગોળ

923.7-િશeણિવદોનો Rવનચ)ર સં<હ
923.754-ભારતીય િશeણિવદોનો Rવનચ)ર સં<હ
923.754(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
923.754-ગામી, બાપુભાઈ િવઠલદાસ

43

927.9-મનોરંજન તથા અિભનય કલાકારોનો Rવનચ)ર
સં<હ
927.92-અિભનય કલાકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
927.92(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
927.92-ઓગટો બોઆલ

પટેલ, મંગુભાઈ

બાપુભાઈ િવઠલદાસ ગામી: એક અલગારી આચાય-.અમદાવાદ : પાટીદાર િહતવધ-ક Vટ, Nયુ. 2009.-

બારાડી, હસમુખ

296 પૃ. ; 22 સેમી.

5.100.00



T44M96w

925-વૈાિનકોનું Rવનચ)ર સં<હ

ઓગટો બોઆલ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ.: િચો; 18 સેમી.
5. 10.00


NTw

928-સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.2-અં<ેR સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.2(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર

મંડાલી, પોપટલાલ

મારા દેશના િવાનીઓ.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન,
2008.- 88 પૃ. ; 24 સેમી.

5. 50.00

928.2-ડે, શોભા



Aw

925.3-ભૌિતકશાીઓનું Rવનચ)ર
925.3(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
925.3-Zયૂરી, મેરી
િમF, િવનોદ
મેદમ Zયૂરી / /ા બી. શુZલ !વારા િહદીમાંથી અનુવાદ.-

ડે, શોભા, 1947-

Rવનસાથી : લ`નRવનનુ સોનેરી સ(ય / કાજલ
ઓઝા-વૈ\ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
જુલાઈ 2010.- 248 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ શીષ-ક : Spouse.
ISBN 978-93-80051-97-0 :

5. 195.00


O111N47w

અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ, 2011.- 136 પૃ. ; 22
સેમી.
ISBN 978-93-80868-86-8 :

5. 100.00



Aw M67

927-કળા અને મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર
927.5-િચકારોનું Rવનચ)ર
927.5(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર

928.9-અય ભાષાના સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147-ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
ધોળ)કયા, હરેશ, 1946ચારસો ટકા આનંદ.- અમદાવાદ : આર. આર. શેઠ,
ઓકટો. 2010.- 166 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-65-3 :

927.5-ગોયા



O156w

મ)ડયા, અિમતાભ
ગોયા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,

928.9147(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
928.9147-કોઠારી, જયંત

2009.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.

p. 10.00

5. 120.00

ઓઝા, રમેશ આઈ.



NQwL46

927.5-રેબાં
મ)ડયા, અિમતાભ
રેબાં / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,
2010.- 46 પૃ.: િચો.; 19 સેમી.
5. 10.00

જયંત કોઠારી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00


O156N30w

928.9147-જોશી, ગૌરીશંકર ગોવધ-નરામ


NQw K06

927.8-સંગીતકારોનું Rવનચ)ર
927.84-સંગીત વા\કારનું Rવનચ)ર
927.84(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર

ઠાકર, ભરતકુમાર

ધૂમકેતુ.- અમદાવાદ : આદશ- /કાશન, 2008.- 146 પૃ.
; 22 સેમી.
ISBN 978-81-89894-35-5 :

5. 90.00


O156M92w

927.84-હળદણકર, વૈશાલી
928.9147-ઝવેરી, મનસુખલાલ

હળદણકર, વૈશાલી

બારબાળા વૈશાલી હળદણકર : એક હોટલ ગાિયકાની સ(ય
કથા / )કશોર ગૌડ !વારા અનુ.- અમદાવાદ : આર. આર.

મહેતા, દીપક

શેઠ, ઓગ. 2010.- 272 પૃ. ; 22 સેમી.
ISBN 978-93-80868-44-8 :

5. 175.00



NRw,1

મનસુખલાલ ઝવેરી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2008.- 45 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00


O156wN07

ઈિતહાસ, ભૂગોળ

44

928.9147-ઠાકર, ધીpભાઈ

928.91471-જોશી, ઉમાશંકર

શેઠ, ચંકાત
કિવ ઉમાશંકર જોશી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
p. 10.00

ઠાકર, ધીpભાઈ
અનુભવ અjર.- અમદાવાદ : ઈમેજ પિQલકેશન, 2008.94 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 100.00
928.9147-દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ
દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ
Rવન કોટેજ.- ભાવનગર : લેખક, એિ/લ 2010.- viii,
251 પૃ.: િચો; 22 સેમી.
5. 250.00


O156w,1



O156,1N88w



O156 N18w,1

929-વંશાવલી અને કુળવૃjાંત
929.8-પુરકાર, દરGજો, શણગાર, વ-હતાeર
929.88-વ-હતાeર
મોદી, /કાશ
હતાeર કે ઓટો<ાફ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vટ, 2010.- ii, 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

928.9147-પટેલ, ડાxાભાઈ



a77v

940/999-િવRવનો આધુિનક ઈિતહાસ

પટેલ, ડાxાભાઈ' )દનેશ', 1931મારી Rવનયાા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન કાયા-લય,

950-એિશયા
954-ભારત

2008.- 160 પૃ. ; 22 સેમી.

5. 110.00

954.02- 647-1785



O156N31w,1

928.9147-/વીણ શાકીર
/વીણ શાકીર
/વીણ શાકીર / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ :
પ)રચય Vય, 2010.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.
5. 10.00

Yૂક, પીટર વાન
પીટર વેન દેન બરોકની ડાયરી / ડQOયૂ. એચ. મોરલેડ
!વારા ડચમાંથી અં<ેRમાં અનુ.; મોહનભાઈ મેઘાણી
!વારા અં<ેR માંથી ગુજરાતીમાં અનુ.- સુરત : સાિહ(ય
સંગમ, 2007.- 80 પૃ. ; 22 સેમી.

મૂળ પુતક ડચ ભાષામાં.
5. 100.00



V44



O156,N52w,1

954.75-ગુજરાત

928.9147-મેઘાણી, ઝવેરચંદ

દેસાઈ, મહેબૂબ, 1953-

પાઠક, જયંત

ગુજરાતીની વતં¦ય સાધના.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 222 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 150.00

ઝવેરચંદ મેઘાણીનું Rવન અને સાિહ(ય.- અમદાવાદ :
આદશ- /કાશન, 2008.- 144 પૃ. ; 22 સેમી.
/થમ આ. 1968.
5. 90.00



V4436



O156M97w

928.9147-[યાસ, સતીશ

પંSયા, િવTU
ગુજરાત - 1857.- અમદાવાદ : નવભારત સાિહ(ય મં)દર,
2008.- xviii, 193 પૃ. ; 22 સેમી.

[યાસ, સતીશ
આ(મકથા / સુમન શાહ !વારા અનુ.- અમદાવાદ :
અpણોદય /કાશન, જૂ ન 2005.- 106 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 80.00

5. 150.00



V4436



O156N13w,1

928.91471-ગુજરાતી કિવઓનો Rવનચ)ર સં<હ
928.91471(1)-[યિZતગત Rવનચ)ર
928.91471-કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર

954.75(1)-કછ
ધોળ)કયા, હરેશ, 1946કછ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.- મુંબઈ : પ)રચય Vટ,
2009.- 46 પૃ. ; 18 સેમી.

5. 10.00



V4436.3KUT

કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર, 1833-1866
મારી હકીકત અને અય આ(મકથા(મક લખાણો /
ધીpભાઈ ઠાકર !વારા સંપા.- અમદાવાદ : ગૂજ-ર <ંથર(ન
કાયા-લય, 2008.- 288 પૃ. ; 22 સેમી.
5. 180.00

954.75(1)-િગરનાર
ચૌધરી, સંજય

િગરનાર.- અમદાવાદ : રનાદે /કાશન, 2009.- 272 પૃ.
; 22 સેમી.

5. 190.00


O156,1M18w,1



V4436.3GIR

ઈિતહાસ, ભૂગોળ

954.75(1)-િગરનાર-

મશઃ

ઢાંકી, મધુસૂદન

સાિહ(ય, િશOપ અને થાપ(યમાં િગરનાર / િજતે શાહ
!વારા સંપા.- અમદાવાદ : િજતે શાહ, 2010.- 150

પૃ. ; 24 સેમી.
ISBN 81-85857-30-X :

5. 200.00



V4436.3GIR

45

46

લેખક અને શીષક સૂિચ
'રા' ગંગાજળીયો.

જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

અચરજ.

િવભાવના / િહના /તીક મહેતા !વારા સંપા.


891.473009

સંબંધો સાચવવાની સરળ ફોયુ-લા.
ઓઝા-વૈ\, કાજલ

Get વેલ soon :

I લવ you.
Samall

સ(ય.

અંગ [યંગ.
અંગત.

જુઓ**

જુઓ**

અંગદનો પગ.

જુઓ**

અંત: વર.
અંત:wરણા.

અંતર આ(મામાં ધમ-.

ધોળ)કયા, હરેશ

જુઓ**

અંતરવેળા એ.

અLવયુ-, િવનોદ, સંક.
'કાત'

માલી, નટુ

અંતમુ-ખી Rવન: માનિસક વા^ય અને માનિસક િવકાસ
માટે યૌિગક ઉપચાર / એસ. એસ. દલાલ !વારા સંપા.
અને િગજુ ભાઈ દવે !વારા અનુ.
181.45


891.473

બીજે Zયાંક.



891.473

જુઓ**

અંદર બહાર એકાકાર.
અંશનો ઘુઘવાટ.

અકબંધ રહય.

જુઓ**

જુઓ**
જુઓ**

અખાના ચાબખા.

િવેદી, લિલત

અuયાસમાં Fે ગુણાંકની ચાવી.

અ<ાવત, રમણીક
અવસર આ[યા આંગણે.

જુઓ**

જુઓ**

દેસાઈ, દોલતભાઈ

બોરીસાગર, રિતલાલ

અમલાણી, િવનોદ

Oયો હુ ં તો Rવવાનું જ ભૂલી ગયો !.
અમાp માણસ.

જુઓ**
જુઓ**



158.1

[યાસ, અિનલ

સુથાર, ભગવત
જુઓ**

ચાવડા,



891.471

અમૃત ઘાયલ



સાત રંગનુ સરનામું.

અમૃતે િબદુ ઝે રનાં.

891.471

જુઓ**

અમે તો દોડતાં આ[યાં.

અખો

અખાના ચાબખા / ભૂપે િવેદી !વારા સંપા.

દલાલ, જયંિત

િવદાય વેળા.

rસધવ, ગણેશ 'બાદલ'

જુઓ**



891.471009

ઠાકર, ધીpભાઈ

અમીન, મહે

શેઠ, ચંકાત

જુઓ**

જુઓ**



891.47



891.471

દોશી, હસમુખ એમ.

જુઓ**

અમે મહે)ફલ જમાવી છે .

અખો

અગન િપપાસા.

અનુભવ અjર.

જુઓ**

અમાસનો તારો : જે સીની આંખે.
)કશનrસહ

સેહગલ, એરીચ

પહાડપુરી, /ભુ

જુઓ**

મહેતા, સનત

ભટ, મિણશંકર રતનR



891.473

અંતે આરંભ / લાભશંકર ઠાકર !વારા સંપા.

અખંડ દીવા.

અLવયુ-, િવનોદ, સંપા.

અમારો સૂય-.

અંતાણી, િવનેશ
રણઝણવું.

જુઓ**

જુઓ**

અમથું અમથું કેમ ન હસીયે.

અંતાણી, િવનેશ

અંતાણી, િવનેશ, અનુ.

પટેલ, ધીpબહેન

જુઓ**

અLવયુ-, િવનોદ
ગુજરાતી પ\નાટકોમાં નાયબાની.

કાપ)ડયા, નવીનચ

અંતાણી, નીp
તમને ખબર નથી નીp.



155.9042

અડાલN, વષા-

અધુરો િવકાસ અધૂરી લોકશાહી.

ઈશા કુદિનકા

જુઓ**

જુઓ**

અધુરો કોલ.

કેશવલાલ
અંતરમાં આટો.



891.473

અ)ઢયા, િજતે
)ડ/ેશન: ઓળખ અને ઉપચાર.
અણસાર.

ઓશો

જુઓ**

891.473

અડાલN, વષાગાંઠ છુ યાની વેળા.

ભૂપતાણી, )કશોર 'શાિલન'

જુઓ**



આનંદ ધારા.

પરમાર, મોહન

જુઓ**



891.473

અડાલN, વષા-

મોદી, મુકેશ

અં<ેR ગુજરાતી સંકૃત સાિહિ(યક શQદાથ- કોશ / સી. વી.
મહેતા !વારા સંપા.
413
અંચળો.



891.473

આતશ.

વૈ\, )કરીટ

જુઓ**

અડાલN, વષાઅડાલN, વષા-

પટેલ, રાવR

જુઓ**



916.2

અણસાર.

ઓઝા-વૈ\, કાજલ

જુઓ**

પટેલ, હરબંસ

અડાલN, વષાશુન ઈિજત.

1940 પછીની ગુજરાતી સામાિજક નવલકથાઓમાં નારી

જુઓ**

જુઓ**

રાવળ, િવનાયક

જુઓ**

રાઠોડ, શાહબુીન

અમે)રકા અને એના ઈિમ<ેશનના કાયદા.
સુધીર

કાપ)ડયા, કુદિનકા

અરવOલી.


891.471

અથ-[ય)કિત.

જુઓ**

સોલંકી, )કશોરrસહ

જુઓ**

ભોગાયતા, જયેશ

જુઓ**

શાહ,

અવાચીન-ઉપનીષદ
અવા-ચીન ગુજરાતી ગીત િવશે / ભગીરથ YEભટ !વારા
સંપા.



891.471009

અવા-ચીન ગુજરાતી સાિહ(યનો ઈિતહાસ.

જુઓ**

િવેદી,

જુઓ**

જુઓ**

અિવરત શોધ.

વગfસ પોલ ફાધર

જુઓ**

અસલ અeર આંકડા.

જુઓ**

અrહસા પરમો ધમ-.

જુઓ**

જુઓ**

આનંદપરા, િહતેન

એક પvછુ ં હવામાં તરે છે .

પટેલ, રમણલાલ

કાપ)ડયા, નવીનચં કેશવલાલ

ચૌહાણ, રમેશ

આંખ આડે પાંપણ.
આંખ મારી ઉઘડે.

જુઓ**
જુઓ**

આંસુ ભીના અeર.
આંસુનો દ)રયો.

જુઓ**

આઈપીઓનું એ ટુ ઝે ડ.
જુઓ**

આકાશે અeર.

પટેલ, /વીણ
સોનાર, રમેશ

જુઓ**

ઠાકર, શરદ

ભટ, મીરાં

જુઓ**

ચીતિલયા, જયેશ

રાણા, નીલેશ

વશી, /ા દીપકભાઈ

જુઓ**

ગુજરાતનું રાજકારણ ક{<ેસ પeની ભૂિમકા.



320.95475

આચાય-, ગુણવંત
સZકરબાર.



891.473



હરારી.

891.473

આચાય-, ગુણવંત
હાRકાસમ તારી વીજળી.

891.473

આચાય-, રમેશ
મd ઈછાઓને સુકાવા મૂકી છે .

891.473




આચાય-Fી આનંદશંકર ુવ - દશ-ન અને rચતન.
ચારણ, )દલીપ
આઠો Nમની )દલદારી: દોર ચોથો.

જુઓ**

જુઓ**

જુઓ**

મનહર ')દલદાર'

જુઓ**

જુઓ**

ગાંધી, નટવર



જુઓ**



891.472008
બાલસ, સી. ડી.

આLયા(મક Rવન.

જુઓ**

કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ

આLયાિ(મક પુTપો.

જુઓ**

સરદાર બહાદૂર મહારાજ

જુઓ**

ઈશુના આચરણ અને ઉપદેશ.

જુઓ**

કુમારપા, જે . સી.

ઈમાઈલ નસીર
તૂટેલો એક )દવસ.
ઈમાઈલ નસીર
માણેક મળે મલકતા.

ઈમાઈલ નસીર
સોનુ સાંપડે િમતમાં.
જુઓ**



891.473



891.473



891.473

દેસાઈ, કેશુભાઈ

ઉપંિતકા: છં દ, અછાંદસ અને ગીત ગઝલનો સં<હ.
જુઓ**

મઢીવાળા, હસમુખ

સંક.

કેિફOડ, જે ક
જુઓ**

181.4

ઉપદેશ રાધાવામી / મનમોહન સહગલ અને અય...!વારા

[યાસ, સતીશ

આધુિનક સંકૃત કા[ય સમીeા.

અડાલN, વષા-

આનંદ વામી
વામી આનંદ સાથે વાચનયાા / મહે મેઘાણી !વારા
સંક.

ઈિડયા ઈિડયા.
ઈશા કુદિનકા

ઉધઈ.

અડાલN, વષા-

આદશ- એકાંકી / સતીશ [યાસ !વારા સંપા.

આનંદ ધારા.

શાહ, કાિત
આપU શાીય સંગીત. જુઓ** બeી, હરેશ
આપણે તો ભૈ રમતા રામ.
જુઓ** યાિક, િનરંજન
આપણે માણસ.
જુઓ** માંકડ, મોહમદ
આબેદા કાઝી, સંપા.
જુઓ** ગુજરાતી <ંથસૂિચ :
2006ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ
આબેદા કાઝી, સંપા.
જુઓ** ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2007ના
વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ
આમ થાકી જવું.
જુઓ** દૂધાત, )કરીટ
આવ હયા વાતા- કહુ ં. જુઓ** મેકવાન, યોસેફ
આવાગમન.
જુઓ** શાી, િવજય
આtલાદ : કા[ય િન(ય આનંદ 5પમ. જુઓ** રાવળ,
આપણા ઉમાશંકર.

અંતરવેળા એ.

આચાય-, ગુણવંત

આ(માનું અમૃત.



891.471

નિલન

આગજ, બળદેવ

જુઓ**



649.1

અ<ાવત, રમણીક

આ પૃ^વી ઉપર મને સૌથી સુંદર શું લા`યુ ? / યશવંત િવેદી
!વારા સંપા.
111.85

આ(મકથા.

891.474

માગ-દશ-ન / R. એમ. હાથી અને હષા- હાથી !વારા અનુ.

સાવલા, માવR કે.

અવસર આ[યા આંગણે.

આતશ.



ધરતીની આરતી.

સંભાળ તમારી, સૂચન અમારાં: બાળ સંભાળ માટે

અવધૂત આનંદધા પદલહરી.

આકાશ કંપ.

આનંદ વામી
આનંદ, આર. કે.

રમેશ એમ.

અહેસાસ.

47



891.4709

ઉપનીષદ ભાTય ઈશા, કેન કથા માંડુક, /Cન , તૈતરેય ઉપનીષદ.
જુઓ** શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય ઈશા, કેન કથા માંડુકય, /Cન , તૈતરેય
ઉપનીષદ જૂઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.



294.(1)

જુઓ**

શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય તૈત)રય, માંડુZય ગૌદપદકા)રકા સિહત
વેતાCવર ઉપિનષદ. જુઓ** શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય તૈત)રય, માંડુZય ગૌદપદકા)રકા સિહત
વેતાCવર ઉપિનષદ જૂ ઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.
જુઓ** શંકરાચાય-

ઉપપિS-કિવ

48

ઉપપિj / નિલન પંSયા !વારા સંપા.
ઉમાશંકર જોશી સાથે વાચન યાા.



891.4709
જુઓ**



891.471

ઉદૂ- ગુજરાતી શQદકોશ / મોિહઉદીન બોબેવાળા અને કે. કા.
શાી !વારા સંપા.
491.439347
જુઓ**

પંSયા, નટવરલાલ

ઋતુrસહ
/િતભા પા)ટલ: ભારતના /થમ મિહલા રાપિત /
િવTUકુમાર સુથાર !વારા અનુ.
923.154
એ પણ સાચુ આ પણ સાચુ.

જુઓ**

'િમકીન'
એક અનુરાધાની વાત.

જુઓ**
જુઓ**

[યાસ, રાજે શ

ભટ, િગરીશ

મોદી, )દલીપ

એક પvછુ ં હવામાં તરે છે .

જુઓ**

જુઓ**

એક હતો મૃ(યુંજય: નવિલકા સં<હ.
જુઓ**

એકવીસમી સદીના પડકારો.

ચૌધરી, રઘુવીર

આનંદપરા, િહતેન
જુઓ**

શાહ,

ઠાકર, શરદ

સાતમા આસમાને: પૂવા¥ચલની સફર.



915.41

કિવ, દલપતરામ

જયંત કોઠારી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



928.9147

ઓઝા-વૈ\, કાજલ


891.474

જુઓ**

પટેલ, ભોળાભાઈ

કંટક શયા.

જુઓ**

નંદા, ગુલશન



891.4391009

ધોળ)કયા, હરેશ

જુઓ**



891.4709

કડ)કયા, કૃTણકાત, સંપા.

જુઓ**

કયુટર રહય.

મંી, રાજે 

જુઓ**

જોશીપુરા, બકુલ

મુશ)રફ એસ. એમ.
ઠZકર, Rતે

જુઓ**

જુઓ**

િવેદી, મહે

જુઓ**

િમી, નટુભાઈ

કલા કૌતુભ દેશ િવદેશનું કલા ત(વ rચતન / કનુ નાયક
'અંકન' !વારા સંક.
808.882

જુઓ**

તખતrસહR
કOપલતા.

જુઓ**

જુઓ**

ગોિહલ, સુરrસહR

ચૌધરી, રઘુવીર

કિOપત, મધુકાત



891.471

કિOપત, મધુકાત
મધુકાત કિOપત એક અફવા છે .
કળાકારનો ઈિતહાસ.

જુઓ**

મહેતા, ભરત

કિવ ઉમાશંકર જોશી.

જુઓ**

શેઠ, ચંકાત



891.471

કિવ, દલપતરામ

સંબંધો સાચવવાની સરળ ફોયુ-લા.

ચૂંટેલી કિવતા.



891.474

ઓઝા-વૈ\, કાજલ
કૃTણાયન.

દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ

તરજુમો.

ઓઝા, રમેશ આઈ.

Get વેલ soon :

જુઓ**

કંચનજં ઘા.

કલાપીનો કેકારવ.



891.473

ઓઝા, ડંકેશ

ઓઝા-વૈ\, કાજલ



181.4

કલાપી જૂ ઓ ગોિહલ, સુરrસહR તખતrસહR.
ગોિહલ, સુરrસહR તખતrસહR

બારાડી, હસમુખ

ઓN-વૈ\, કાજલ
ૌપદી : વયંને શોધવા નીકળેલી ીની કથા.

જુઓ**

ધમ-.

કલમ અને કેનવાસ.



જુઓ**



181.4

ઓશો

કલકલ િનઝ- ર.

ધોળ)કયા, હરેશ
891.471008

જુઓ**

Rવન મૃ(યુની પાર.

કમ-ચારી.

મહેતા, નલીન
જુઓ**



181.4

ઓશો

જુઓ**

સંપા.

I લવ you.

ડે, શોભા

કરકરેના કાિતલો કોણ : ભારતમાં આતંકવાદનો અસલી ચહેરો.

એકાવન ગુજરાતી કા[યનો આવાદ / ભરતકુમાર ઠાકર !વારા

ઓઝા, પૂવf , સંપા.

જુઓ**

કડ)કયા, કૃTણકાત
ભાવાિભ[યિZત.

ફZત ત5ણ

જુઓ**

ઓગટો બોઆલ.

891.473

ઓઝા-વૈ\, કાજલ, અનુ.

કછ.

અિભલાષા

એની સુંગંધનો દ)રયો.



લીલું સગપણ.

કંદીલ / હષ- YEભટ, !વારા સંપા.

માય )ડયર Gયુ

જુઓ**

એક ડગ આગળ બે ડગ પાછળ.

એક હુ ં નર ખરો.

ઓઝા-વૈ\, કાજલ

ઓE િશવાય નમ:.

એક જ દે િચનગારી: સમ< કિવતા xદય રંગ અને xદય નૃ(ય.
જુઓ** ભટ, હ)રહર

એક હતો હુ ં.

891.473

અંત:wરણા.

મેઢ, વાિત

જુઓ**

એક ટાણા લઈ Nવ.



પોતપોતાની પાનખર.

ઓશો

કુબેરલાલ 'ઉશનસ'

એક અOલડ છોકરી.

891.473

ઓઝા-વૈ\, કાજલ

ઉમાશંકરનો વા`વૈભવ / ચંકાત શેઠ !વારા સંપા.

ઊડી ઉગમણે દેશ.



તારા િવનાના શહેરમાં.

જોશી,

ઉમાશંકર

ઉશનસના ઉjમ સોનેટો.

ઓઝા-વૈ\, કાજલ



891.473



891.471

કિવ, દલપતરામ

ચૂંટેલી કિવતા: દલપતરામની ીસ કિવતાનો આવાદ /
પૂવf ઓઝા !વારા સંપા.
891.471

કિવ-કોમરેડ

કિવ, દલપતરામ

કાળે, રેખા

દલપતરામના ચૂંટેલાં કા[યો / રોિહત પંચોલી !વારા સંક.



891.471
કિવ, દલપતરામ

દલપતરામનાં Fે કા[યો / ચંકાત ટોપીવાળા !વારા
સંપા.



891.471

કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર
મારી હકીકત અને અય આ(મકથા(મક લખાણો /
ધીpભાઈ ઠાકર !વારા સંપા.
928.91471
કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર
નમ-દના િનબંધો / રમેશ એમ. શુZલ !વારા સંપા.


891.474
કિવ, િવજય 'બદનામ'

)દલ એક દદ- હNર.
891.471
કહેવત કોશ / રિતલાલ એસ. નાયક !વારા સંક. 398.99147
કાકાસાહેબ સાથે વાચન યાા. જુઓ** કાલેલકર, દjાેય
બાલકૃTણ
કાચ નદીને પેલે કાંઠે.
જુઓ** ભા)ટયા, સંદીપ
કાપ)ડયા, કુદિનકા


અગન િપપાસા.

891.473

કાપ)ડયા, કુદિનકા
કુદિનકા કાપ)ડયાની Fે વાતા-ઓ.
કાપ)ડયા, કુદિનકા
પરોઢ થતાં પહેલાં.



891.473



891.473

કાપ)ડયા, નવીનચં કેશવલાલ
અrહસા પરમો ધમ-.
કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
અંતર આ(મામાં ધમ-.
કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
આLયા(મક Rવન.
કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
ધમ-ની દશના.
કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
સદ્ િવચાર - 2.



294.4



210.1



210.1



210.1



808.88

કાપ)ડયા, રમેશ આઈ.
હાટ- એટેક અટકાવો.
કાપ)ડયા, રમેશ આઈ.
xદય રોગની સમયા એક નવી )દશા.
કાપ)ડયા, હષ-દ
બોલ રે કઠપૂતળી.



616.12



સિલલ અને સુરાહી.
કુવો.

જુઓ**

891.471

ગોવામી, અશોકકુમાર

કુશળ મેનેજર કેમ બનશો ?.
કુહૂ કુહૂ...બોલે કોયિલયા.

જુઓ**
જુઓ**

કોઠારી, મધુભાઈ

ઠાકર, લાભશંકર

કૃપાલrસહ ' પાક', સંયુZત સંક. જુઓ** ઉપદેશ રાધાવામી
કૃિષ /યોગો અને જળ િવવેક. જુઓ** જોશી, િવ\ુત
કૃTણ કા[યો / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
891.471008
કૃTણમ શરણમ ગછામી: માધવ eણે eણે મધુવનમાં.
જુઓ**

શાહ, ગુણવંત

કૃTણાયન. જુઓ** ઓઝા-વૈ\, કાજલ
કેિફOડ, જે ક
આ(માનું અમૃત / જે ક કેિફOડ અને માક- િવકટર હેસન
!વારા કૃત; સોનલ પરીખ !વારા અનુ.
158.1
કેિફOડ, જે ક
લાગણીનો સંવાદ / જે ક કેિફOડ અને માક- િવકટર હેસન
!વારા કૃત; સોનલ પરીખ !વારા અનુ.
158.1
કેસર / શીલીન નંદુભાઈ શુZલ !વારા સંપા.
616.994
કેળવણી કાર)કદfની. જુઓ** રાજપૂત, િનમેશ
કેશુભાઈ દેસાઈ: વાતા- િવશેષ. જુઓ** દેસાઈ, કેશુભાઈ
કોઈ /ેમ કરે કોઈ પૂN. જુઓ** ઠાકર, શરદ
જુઓ**

સંઘવી, વીર

કોઠારી, મધુભાઈ
કુશળ મેનેજર કેમ બનશો ?.



616.12



891.474



891.47
જુઓ**

માનિસક શાિતના સરળ ઊપાય.
158.1
કા[યનો સામાિજક ધમ-. જુઓ** પુરોિહત, વીp
)કબલ રેવસવૂડ. જુઓ** મધુરાય
)કOલોલ. જુઓ** મેઘાણી, ઝવેરચંદ
કુદિનકા કાપ)ડયાની Fે વાતા-ઓ. જુઓ** કાપ)ડયા,
કુદિનકા
કુમકુમ પગલે.
જુઓ** રાવ, ચંકાત
કુમારપા, જે . સી.
ઈશુના આચરણ અને ઉપદેશ / બાલકૃTણ વૈ\ અને હ)રરામ
દવે !વારા સંપા.
232.901
કુરેશી )કમત

કોટક, કેયૂર,અનુ.

કામદાર, હષ-દ વી.
બાળકોની માવજત Nતે કરો.
649.1
કાિમલ છ ગજલ સં<હ. જુઓ** પં)ડત, સુરેશચ
કાલેલકર, દjાેય બાલકૃTણ
કાકાસાહેબ સાથે વાચન યાા / મહે મેઘાણી !વારા સંક.
કાળની કેડીએથી.

49

વીજળીવાળા, આઈ. કે.



658.409

કોઠારી, મધુભાઈ

સફળ માકટvગ કેમ કરશો ?.



658.8

કોઠારી, સુનીલ

ઝવેરી બેહેનો અને શાીય મિણપુરી નત-ન / સુરેશ દલાલ
!વારા સંપા.
793.3195417
કોઠારી, હ)રભાઈ
સવ- શુભ મંગલમ્.
891.474
કોફી હાઉસ.

જુઓ**

કોમનવેOથ ગેસ.
કોમરેડ ગોડસે.

દવે, અશોક

િવેદી, /દીપ
[યાસ, યશવંત

જુઓ**
જુઓ**

કોમળ-ગુલાબદાસ

50

કોમળ પંચમ.

જુઓ**

દેસાઈ, તારીણીબહેન

કોમી સમયાની ભીતરમાં.

જુઓ**

ગાડીત, જયંત

બદલાતી િeતીજ.

વીજળીવાળા, શરીફા

કૌ)ટOય અથ-શા - દાશ-િનક સાંકૃિતક પરીeણ.

િગરનાર.

જુઓ**

ગીત ગૂજ-રી.

દેસાઈ, નીિતન

Zયાં.

જુઓ**

જુઓ**

જુઓ**

શંકરાચાય-

ખંડેલવાલ, રવી, સંપા.

જુઓ**

શંકરાચાય-

જુઓ**

ખળખળ વહેતી તરસ.

ગુજરાત - 1857.

ખોવાયેલી દુિનયા.

ગોવામી, )કરીટ

જુઓ**

જુઓ**

જે બિલયા, નાનાભાઈ

જુઓ**

શેઠ, ચંકાત

ગGજર, જય
શરદ તાp ગુલાબ અને બીR વાતા-ઓ.
ગઝલ પૂવ-ક.

જુઓ**

ગઝલ 5પ અને રંગ.



891.473

િવેદી, લિલત

જુઓ**

Rવનધારાનાં ઝરણાં.



ગાંધારી.

જુઓ**

જુઓ**

ગુજરાતનું રાજકારણ ક{<ેસ પeની ભૂિમકા.

જુઓ**

આગજ, બળદેવ
ગુજરાતનો જય.

જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

ગુજરાતનો નાથ.

જુઓ**

મુશી, કનૈયાલાલ એમ.
જુઓ**

રાવળ, ચં)કા

ગુજરાતી આદી મુણ /કાશની તવારીખ /જ સંકારના
ઈિતહાસના ર(નકણ અવશેષો. જુઓ** ભાવસાર, )કરીટ
ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2006ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ /
આબેદા કાઝી !વારા સંપા.
011.29147
ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2007ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ /
આબેદા કાઝી !વારા સંપા.
011.29147
ગુજરાતી <ંથસૂિચ : 2008ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ /
)કરીટ ભાવસાર અને નીના ચોકસી !વારા સંપા.

અડાલN, વષા-



ગાંધી, નટવર

ઈિડયા ઈિડયા.



891.471

ગાંધી, /સનકુમાર
મિહલા સશિZતકરણમાં અમદાવાદ દૂરદશ-ન કેના
કાય-મોનો ફાળો.
384.554
ગાંધી, /સનકુમાર
મિહલા સશિZતકરણમાં અમદાવાદ દૂરદશ-ન કેના
કાય-મોનો ફાળો જુ ઓ 384.554 - /સારણ.



305.4

જુઓ**

જુઓ**

ગાંધીRની Rવન યાા એમના જ શQદોમાં / મહે
મેઘાણી !વારા સંપા.
923.254
જુઓ**

ગાંધી,

અLવયુ-, િવનોદ

પરમાર, મોહન

ુવ, કેશવ હષ-દરાય

જુઓ**

ગુજરાતી િહદી િવવેચન સાિહ(ય : એક અLયયન.
ગોિહલ, ગંભીરrસહ

જુઓ**

ગુજરાતી િહદી િવવેચન સાિહ(ય એક અLયયન જુ ઓ
891.4709 ગુજરાતી સાિહ(યનું િવવેચન. જુઓ**
ગોિહલ, ગંભીરrસહ
ગુજરાતીની વતં¦ય સાધના.

જુઓ**

ગુજરાતીમાં સહાયકારી ધાતુઓ.

દેસાઈ, મહેબૂબ

જુઓ**

શાહ-પંSયા, rપકી

ગુત, આર. વાય.
વય /ાણી સૃિc / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
ગુરદીપrસહ ભંડારી, સંયુZત સંક.
ગુલછડી.

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

ગાંધીRની Rવન યાા એમના જ શQદોમાં.

ગુજરાતી પ\નાટકોમાં નાયબાની.
ગુજરાતી ભાષાનો કોશ 'પ' વણ-.

891.474



891.473008

ગુજરાતી પૌરાણીક કથાઓ.

ગાંધી, નગીન

મૃિત અંજિલ.

ગુજરાતી દિલત સાિહ(યની 5પરેખા / નાથાલાલ ગોિહલ
!વારા સંપા.
891.4709
ગુજરાતી નવિલકા ચયન 2007 / િહમાંશી શેલત !વારા સંપા.

માહતી અિધકારનો કાયદો

પટેલ, રાજે Cવરી

મોહનદાસ કરમચંદ

મહેતા, મકરદ

જુઓ**



ગમતાં ગાઓ ગીત / હીરRભાઈ નાકરાણી અને બીના જે .
ભટ !વારા સંપા.
891.471008
ગાંઠ છુ યાની વેળા.

ગુજરાતના ઘડવૈયા.

011.29147

891.473
જુઓ**



પંSયા, િવTU

જુઓ**

મિણયાર, રઈશ

ગઢવી, િશવદાન

ગઢવી, િશવદાન, સંક.

ગંગેCવરાનંદR વામી

ગુજરાતમાં ીઓનો દરGજો.

સાંકૃ(યાન, રાહુ લ

ગંગેCવરાનંદR વામી
ગીતા મંદાકીની / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા. ; નીલમ પટેલ
!વારા અનુ.
294.5924
ગગન ધરા પર તડકા નીચે.

જુઓ**

891.441

ખના, સુદશ-ન
ભારતીય રમકડાં બનાવવાનો આનંદ / /tલાદ સી. પટેલ
!વારા અનુ.
745.592
ખરતાં પળનાં પાન.

રાવળ, નટુભાઈ

ગીતાંજિલ - રિવ /ભા / નિલન પટેલ, !વારા સંપા.

પંચાલ, મોહનલાલ

ખંડેલવાલ, રવી, અનુ.

ચૌધરી, સંજય

જુઓ**

ગીતા મંદાકીની.

પારેખ, રમેશ

Zલાસ5મ ટેકિનક.

જુઓ**



891.473

જુઓ**

જુઓ**



333.954

ઉપદેશ રાધાવામી

દલાલ, સુરેશ

ગુલાબદાસ Yોકરની Fે રચનાઓ.

જુઓ**

Yોકર,

ગુલાબદાસ

ગુલાબદાસ Yોકરની Fે વાતા-ઓ.
ગુલાબદાસ

જુઓ**

Yોકર,

ગૂજર-છં ડોUયપિનષદ
ગૂજ-ર, જગદીશ, સંપા.

જુઓ**

જોશી, સુરેશ

ગૂજ-ર, જગદીશ, સંપા.

જુઓ**

પટેલ, રાવR

ગૂજ-ર, જગદીશ, સંપા.

જુઓ**

સુરેશ જોશીની વાતા- સૃિc

જુઓ**

ગોયા.

મ)ડયા, અિમતાભ

જુઓ**

ચાવડા, )કશનrસહ
અમાસનો તારો : જે સીની આંખે.

િચતળે, વી. એસ.

મરણનો મધપૂડો / અpણા NડેN !વારા અનું.


કુવો.

891.473



ખરતાં પળનાં પાન.

891.471

ગોિહલ, ગંભીરrસહ
ગુજરાતી િહદી િવવેચન સાિહ(ય : એક અLયયન.
ગોિહલ, ગંભીરrસહ
ગુજરાતી િહદી િવવેચન સાિહ(ય એક અLયયન જુ ઓ
891.4709 ગુજરાતી સાિહ(યનું િવવેચન. 891.4309
ગોિહલ, ગંભીરrસહ
<ંથિવવેક.



891.4709

ગોિહલ, )દલીપ, અનુ.

જુઓ**

ગોિહલ, નાથાલાલ, સંપા.

રઘુરામન, એન.

જુઓ**

માય )ડયર Gયુ

ગોહેલ, જયંિતલાલ રિતલાલ.

જુઓ**

ગૌડ, )કશોર, અનુ.

હળદણકર, વૈશાલી

<હો, ર(નો અને માનવRવન પર અસર.
હેમે

જુઓ**

જુઓ**

ચોકસી, નીના, સંયુZત સંપા. જુઓ** ગુજરાતી <ંથસૂિચ :
2008ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ
ચોકસી, મુકુલ

મનને મુંઝવતા /Cનોના ઉકેલ.



150



891.473



891.473

પુનlવચાર.



891.474



891.473

gયામ સુહાની.

શાહ,



891.473

ચૌધરી, રઘુવીર



સાથી સંગાથી.

પટેલ, /tલાદ

ફ)ડયા, પ¡ા

ઘોષ, અરિવદ
સાિવી સાર સંિહતા / પૂNલાલ !વારા અનુ.



821

ઠZકર, સાધનાબહેન

ચરણrસઘ મહારાજ
)દ[ય /કાશ.

891.473

ચૌધરી, રઘુવીર, સંપા.

જુઓ**

જોશી, િશવકુમાર

ચૌધરી, રઘુવીર, સંપા.

જુઓ**

પનાલાલનું /દાન

ચૌધરી, સંજય



િગરનાર.

954.75(1)

ચૌહાણ, એન. ટી.

શૈeિણક મનોિવાન: અથ- અને વ5પ.
ચૌહાણ, )કરણકુમાર
િમNજ.



891.471



દિલત સાિહ(યની કેડીએ : દિલત સાિહ(યનો ઈિતહાસ.

294.(1)

જુઓ**

ચાલો બાળ અિધકારો Nણીએ.

ધોળ)કયા, હરેશ
જુઓ**



370.15

ચૌહાણ, દલપત

ચારણ, )દલીપ
આચાય-Fી આનંદશંકર ુવ - દશ-ન અને rચતન / િજતે
બી. શાહ !વારા સંપા.
891.47
ચારસો ટકા આનંદ.

પટેલ, મયુર

ચૌધરી, રઘુવીર

જોશી, સૌય

જુઓ**

જુઓ**

વેU વ(સલા.

ઘોષ, અરિવદ
યોગનાં ત(વો / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા. અને સુંદરમ
!વારા અનુ.
181.45

ચટકા ચાઈનીઝના.

ચેસ શીખીએ રમતાં રમતાં.

ચૌધરી, રઘુવીર

ગોિહલ, ગંભીરrસહ

જુઓ**

ભટ, કાિત

જુઓ**

ચૌધરી, રઘુવીર
891.471

જુઓ**

ચેતના શિZત.

કOપલતા.


કલાપીનો કેકારવ.

જુઓ**

કિવ, દલપતરામ

ચૌધરી, રઘુવીર

ગોિહલ, સુરrસહR તખતrસહR

જુઓ**

કિવ, દલપતરામ

એક ડગ આગળ બે ડગ પાછળ.

શેOડન, િસડની

જુઓ**

જુઓ**



332

ચૌધરી, રઘુવીર

ગુજરાતી દિલત

સાિહ(યની 5પરેખા
ગોિહલ, મહેશ, અનુ.

ચૂંટેલી કિવતા.

જુઓ**



ઘરદીવડી.

ચીતિલયા, જયેશ

ચૂંટેલી કિવતા: દલપતરામની ીસ કિવતાનો આવાદ.

891.4709

`લોબલ વોમગ.



920.71

આઈપીઓનું એ ટુ ઝે ડ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

ગોવામી, )કરીટ

<ીન 5મમાં.



891.471009

ગોવામી, અશોકકુમાર

<ંથિવવેક.



891.474

ચાવડા, કૌશી મહેrસહ એમ.
મLયકાલીન નંદબીસી પરંપરા અને શામળ.

બેકેટ, સેયુઅલ

ગોદોની રાહમાં.

51

પટેલ, જયંિત



891.4709
ચૌહાણ, રમેશ



અહેસાસ.

છં ડો`યપિનષદ - ભાTય.

891.471
જુઓ**

શંકરાચાય-

છં ડો`યપિનષદ - ભાTય જુ ઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.
જુઓ** શંકરાચાય-

છં દોલય-જોશી

52

છં દોલય.

જુઓ**

જૈ ન સાિહ(યમાં કા[ય /કારો: વ5પ અને સમીeા.

ભગત, િનરંજન

શાહ, કિવન

છાજે ર, િબમલ

વજનઘટાડવાની 201 ટીસ.



613.25

છાજે ર, િબમલ

Vેસ મેનેજમેટ : લાંબુ Rવન Rવવાનો સકસેસ મં.

જૈ નેકુમાર
મુિZતબોધ / પુTપા ભટ !વારા અનુ.



891.433

જોગી, સુનીલ



155.9042
છાજે ર, િબમલ

xદયરોગીઓ માટે 201 આહાર ટીસ / સુરેશ દલાલ
!વારા સંપા.
613.26
છાલક.
જુઓ** ભટ, કુસુમબહેન એચ.
જગp. જુઓ** પરમાર, નટવરrસહ
જિત િવશે / ધીpભાઈ ઠાકર !વારા સંપા.
891.47
જમભૂિમ પંચાંગ- ખગોળિસ!ધ સૂમ િનરયન ભારતીય
પંચાંગ / Gયોિતબહેન મનુભાઈ ભટ !વારા સંપા.



સફળ Rવનનાં 201 ાન સૂો.
જોડણી સાવ સહેલી.



170

પટેલ, િકમલાલ

જુઓ**

જોબનપુા, પરીિeત
પરીeામાં વધુ માક-સ મેળવો.



371.30281

જોશી, દેવદj
મLયકાલીન ગુજરાતી રામકથા સાિહ(ય.
જોશી, સુશીલા, અનુ.

જુઓ**

જયંત કોઠારી.

જુઓ**
જુઓ**

મુશી, કનૈયાલાલ એમ.

મંી, રાજે 

જોશી, ઉમાશંકર

પો / નંદીની જોશી અને દેવે જોશી !વારા સંપા.

જુઓ**

ઉમાશંકર જોશી સાથે વાચન યાા / મહે મેઘાણી !વારા
સંક.

દલાલ,

જયંિત



891.471

જોશી, ઉમેશ

જયંિતદલાલ.

જુઓ**

NડેN, અpણા, અનું.
Nની, અશોક

વેલકમ: તાંકા કા[ય સં<હ.

દેસાઈ, લવકુમાર
જુઓ**

મને ગમતો અને મને આનંદ આપતો મારો વાતા- વૈભવ.

જે બિલયા, નાનાભાઈ



ખળખળ વહેતી તરસ.

જુઓ**

જુઓ**

891.473
મેઘાણી, ઝવેરચંદ

જોશી, યોગેશ



891.473



891.471

Nની, બળવંત, સંપા. જુઓ** પટેલ, ડાxાભાઈ
Nની, િવCવનાથ
/ેમપચીસી / િનરંજન વોરા !વારા સંપા.
891.471
rજદગીના Funda. જુઓ** રઘુરામન, એન.
િજRિવષા. જુઓ** ટંકારવી, અઝીઝ
Rવ. જુઓ** માય )ડયર Gયુ
Rવતર. જુઓ** જોશી, યોગેશ
Rવતા મહોર શતરંજના. જુઓ** હ)રયાળી, ઉવf /બોધ
Rવન કોટેજ. જુઓ** દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ
Rવન મૃ(યુની પાર. જુઓ** ઓશો
Rવનઘડતરના /ેરક /સંગો / હ)રCચં !વારા સંપા.
170
Rવનધારાનાં ઝરણાં. જુઓ** ગઢવી, િશવદાન
Rવનના રંગ. જુઓ** દેસાઈ, મીનાeી
Rવનમ સ(યમ શોધમ. જુઓ** રાવળ, ગોrવદભાઈ
Rવનસાથી : લ`નRવનનુ સોનેરી સ(ય. જુઓ** ડે, શોભા
RવવૈિવLય : બાયો ડાયવlસટી. જુઓ** મહેતા, કે. ટી. ,
જે કોઈ /ેમ અંશ. જુઓ** પટેલ, િબિપન

જે લ ઓ)ફસની બારી.



891.471

જોશી, ઉષા એસ.

િચતળે, વી. એસ.

દડમજલ.

જે શલમેર.



891.476
જોશી, ઉમાશંકર

ઓઝા, રમેશ આઈ.

જયંિત દલાલનાં /િતિનિધ એકાંકીઓ.



891.4709

529.3245
જય સોમનાથ.

જુઓ**

જોશી, ગુણવંત



મોજ કાંઠે મુકામ.

891.471

જોશી, ગૌરીશંકર ગોવધ-નરામ 'ધૂમકેતુ'
ધૂમકેતુના વાતા-ર(નો.

891.473

જોશી, )દનકર
/Cન /દેશની પેલે પાર.

891.473

જોશી, દેવે, સંપા.



જુઓ**

જોશી, નંદીની, સંપા.

જુઓ**

જોશી, મિહદરrસહ સંક.



જોશી, ઉમાશંકર
જોશી, ઉમાશંકર

જુઓ**

ભાઈ ગુરદાસ

જોશી, મહેશ

સૂય- સૂય- આમ આવ.



891.473

જોશી, મુકેશ

બે પંિZતના ઘરમાં.



891.471

જોશી, યોગેશ
જે શલમેર.



891.471

જોશી, યોગેશ

Rવતર.



891.473

જોશી, યોગેશ
નિહતર.



891.473

જોશી, યોગેશ

યોગેશ જોશીની Fે વાતા-ઓ.



891.473

જોશી, યોગેશ

હR કેટલું દૂર ?.



891.473

જોશી-ઠાકર

જોશી, રમણલાલ, સંપા.

જુઓ**

Yોકર, ગુલાબદાસ,

જોશી, રાજે 
)ડલેિસયા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

ટંકારવી, આદમ



616.8553



જોશી, િશવકુમાર



891.473

જોશી, સુરેશ

સુરેશ જોશીની વાતા-ઓ / જગદીશ ગૂજ-ર !વારા સંપા.

891.473

મહેતા,





641.5951

ઠZકર, સાધનાબહેન


દેશી જમણ.

641.5

ઠZકર, સાધનાબહેન
પકવાન પંNબના.

મહેતા,

જુઓ**



641.5954

મહેતા,



સૂપ.

641.813

ઠZકર, સાધનાબહેન
નેZસ.



641.53

ઠાકર, ગૌરાંગ
જુઓ**

મારા િહસાનો સૂરજ.

દલાલ, સુરેશ

જુઓ**

ઠાકર, દeેશ, સંપા.

દલાલ, સુરેશ



891.471

જુઓ**

િશeણનું સ(ય

ઠાકર, ધીpભાઈ
અનુભવ અjર.

દલાલ, સુરેશ
દલાલ, સુરેશ

ઝવેરચંદ મેઘાણીનું Rવન અને સાિહ(ય.

જુઓ**

પાઠક,

જયંત

ઝવેરી બેહેનો અને શાીય મિણપુરી નત-ન.



928.9147

ઠાકર, ધીpભાઈ, સંપા.

જુઓ**

કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર

ઠાકર, ધીpભાઈ, સંપા.

જુઓ**

જિત િવશે

ઠાકર, /િતભા

જુઓ**

કોઠારી, સુનીલ



પઝલનો માણસ.

ઝવેરી, પૂવf
લાઝમા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
જુઓ**

ઝીલી મે કૂંપળ હથેળીમાં.



530.44

પારેખ, ધનસુખલાલ

જુઓ**

ઝે ર તો પીધા છે Nણી Nણી.
'દશ-ક'

જુઓ**

891.473

ઠાકર, ભરતકુમાર



ધૂમકેતુ.

928.9147

ઠાકર, ભરતકુમાર

/ેમાનંદ.

મહેતા, ઈલા આરબ
પંચોલી, મનુભાઈ

ઠાકર, ભરતકુમાર, સંપા.



891.471
જુઓ**

આવાદ

ટંકારવી, અઝીઝ

િજRિવષા.



ચટકા ચાઈનીઝના.

રાવળ, નટુભાઈ

ઝલક અLયયન : જલક ભાગ 18.

ઝાકળ ભીનો ઉNસ.

કિવ, દલપતરામ

ઠZકર, સાધનાબહેન

પટેલ, રાવR

જુઓ**

જુઓ**

ઠZકર, સાધનાબહેન

ાન િજાસા Fેણી: ફળો ખાવાના ફાયદા.
રિgમન

ઝલક પુનમ.



891.471009





જુઓ**

ટોપીવાળા, ચંકાત
સંસજ- ના(મક કા[યિવાન.

ઠZકર, Rતે
કમ-ચારી.

891.472

ઝલક નવરંગ.

શાી, િવજય

જુઓ**

891.472

891.473

ઝલક અjર ઝલક ભાગ - 17.

ટૂંકી વાતા-.

ઠZકર, િજતે
ડોઢ ડાxાલાલ.

બકુલ જોશીપુરાના નાટકો / કૃTણકાત કડ)કયા !વારા સંપા.

જુઓ**



891.441



જોશીપુરા, બકુલ

ઝં ઝા.

ટાગોર, રવીનાથ
તણખલાં: રવીનાથનાં મૌિZતકો / જયંત મેઘાણી !વારા

891.431

922.945

જુઓ**

વૈ\, )કરીટ



જોશી, હ)રCચં કુંદનશંકર
મોરા)રબાપુ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

ાન િજાસા Fેણી: જં ગલના /ાણીઓ.
રિgમન

જુઓ**

ટોિલયા પા5લ
પા5લ-/સૂન.

891.471

જુઓ**

પટેલ, િવનોદ

ટોપીવાળા, ચંકાત, સંપા.

જોશી, સૌય
<ીન 5મમાં.

ાન િજાસા Fેણી : લાડકવાયા પંખી.
રિgમન

જુઓ**



891.473

જોશીપુરા, /\ુન
વંદે હાય.

ટહુ કો ઝાકળ ભીનો.

અનુ.

િશવકુમાર જોશીની Fે વાતા-ઓ / રઘુવીર ચૌધરી !વારા
સંપા.

891.471

ટાઈમ લીઝ ટેક એ લા¤ફગ Yેક.

631.587

જુઓ**



તમાં.

જોશી, િવ\ુત
કૃિષ /યોગો અને જળ િવવેક / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

ાન સરોવર.
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891.473

એકાવન ગુજરાતી કા[યનો

ઠાકર, લાભશંકર
કુહૂ કુહૂ...બોલે કોયિલયા.



891.473

ઠાકર-િ3વેદી

54

તમને ખબર નથી નીp.

ઠાકર, લાભશંકર

લાભશંકર ઠાકરનાં આદશ- એકાંકી / સતીશ [યાસ !વારા
સંપા.



891.472

ઠાકર, લાભશંકર



સોનેરી ચુંબન.

891.474

ઠાકર, લાભશંકર, સંપા.

જુઓ**

અંતે આરંભ

તમાં.

જુઓ**

તમે અને તમાp નીરોગી બાળક.



એની સુંગંધનો દ)રયો.

મજુમદાર,

િવેદી, રમેશ એમ.

જુઓ**

બeી, બકુલ

જુઓ**

તાંદુલ: પોરબંદરના કિવઓનો કા[ય સં<હ / સુરેખાબહેન શાહ
!વારા સંક.
891.471008



તાઈ, અQબાસ અલી

ઠાકર, શરદ
891.473



સાંજુક ટાણે સંવેદના.

ઠાકર, શરદ

પાપણના /દેશમાં.



891.473

તારક મહેતાનો ટપુડો.



સંબંધ પણ ઉમેરો જરા સારવારમાં.

891.473

891.473

જુઓ**

તારા િવનાના શહેરમાં.

ઠાકર, શરદ

જુઓ**

મહેતા, તારક

ઓઝા-વૈ\, કાજલ

તારીણીબહેન દેસાઈની Fે વાતા-ઓ.

જુઓ**



મનની રાસલીલા.

891.474

ડણક, સતીશ, સંપા.

શાલીભસૂ)ર

જુઓ**

ડQOયૂ. એચ. મોરલેડ, અનુ.

જુઓ**

ડાxાભાઈ પટેલની ડાયપોરા વાતા-ઓ.
ડાxાભાઈ
)ડ/ેશન: ઓળખ અને ઉપચાર.
)ડલેિસયા.

જુઓ**

Yૂક, પીટર વાન
જુઓ**

જુઓ**

ડો. ચંકાત મહેતાની 51 Fે વાતા-ઓ.
ચંકાત
ડો. િવાત.

જુઓ**

ડોઢ ડાxાલાલ.

જુઓ**



928.2

મહેતા,

મકરાણી, અહમદ

ઈમાઈલ નસીર

જુઓ**

જુઓ**

લીલા તોરણે કંકુના પગલાં

તેજિલસોટા ાડ.

ભટ, જયેશ

જુઓ**
જુઓ**

જુઓ**

સોલંકી, )કશોરrસહ

િપાઠી, ગોવધ-નરામ માધવરામ
સરવતીચ ભાગ - 1.



891.473

િપાઠી, ગોવધ-નરામ માધવરામ
સરવતીચ: ટૂંકી સરળ વાતા- 5પે / ગોપાળદાસ R.
પટેલ !વારા સંપા.
891.473


891.471

જુઓ**

જુઓ**

તેજ વલયના તીથ-.

પારેખ, જયેશ

ડ{ગરે, )દનેશ
થીR ગયેલી eણ.

પરમાર, પુNભાઈ

જુઓ**

ભટ, સંLયા

તેઓ, હુ Zકા અને હુ ં ભાગ - 2 હબલ બબલ.
રાજગોપાલ, પાથ-સારિથ

મહેતા, જયા
જુઓ**

િતરાડ.

તૃિત સાક)રયા, સંક.

અ)ઢયા, િજતે

Rવનસાથી : લ`નRવનનુ સોનેરી સ(ય / કાજલ
ઓઝા-વૈ\ !વારા અનુ.
જુઓ**

જુઓ**

તૂટેલો એક )દવસ.

પટેલ,

જોશી, રાજે 

ડો. એ. પી. જે . અQદુલ કલામ.

તાp ચાલી જવું.
તુ લખ ગઝલ.

ડે, શોભા

ઠZકર, િજતે

િવેદી, Rતુ
સમRએ ગઝલનો લય.



891.471009

િવેદી, િનરંજન યુ.
Fી મહાવીર ચ)ર / ચીમનભાઈ એસ. રાવળ !વારા અનુ.

વન, જૂ લે



294.463(1)

ઢગર, નવીન



િશલાલેખ.

891.471

ઢાંકી, મધુસૂદન

સાિહ(ય, િશOપ અને થાપ(યમાં િગરનાર / િજતે શાહ
!વારા સંપા.
954.75(1)
ઢોલીડો.
તડકા નીચે.

જુઓ**

જુઓ**

શેઠ, ચંકાત

જુઓ**

જુઓ**

દવે, રમેશ આર.

િવેદી, પંકજ
મમ-વેધ.

ટાગોર,



891.473

િવેદી, /દીપ
કોમનવેOથ ગેસ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
િવેદી, ભૂપે, સંપા.

મોદી, ચીનુ

તણખલાં: રવીનાથનાં મૌિZતકો.
રવીનાથ
તથાતુ.

દેસાઈ,

તારીણીબહેન

ડણક, સતીશ

ડોિOફન.

જુઓ**



891.473

કોઈ /ેમ કરે કોઈ પૂN.

મિણયાર, રઈશ

કિOપત, મધુકાત

જુઓ**

તરસી નજર.
તસવીર.

ઠાકર, શરદ

જુઓ**

તમે પણ બની શકો છો Rિનઅસ.
અપણાતરજુમો.

891.473

અંતાણી, નીp

ટંકારવી, આદમ

ઠાકર, શરદ

આંસુ ભીના અeર.

જુઓ**

જુઓ**



796.48

અખો

િવેદી, મહે
કલકલ િનઝ- ર.

891.471

િવેદી, િમનાeી રતીલાલ
નાય પંચમ.

891.472




િ3વેદી-દલાલ
િવેદી, યશવંત, સંપા.
સુંદર શું લા`યુ ?

જુઓ**

આ પૃ^વી ઉપર મને સૌથી
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દલાલ, સુરેશ



મબલખ સુગંધ.

િવેદી, યશવંત, સહ સંપા.

Yોકર, ગુલાબદાસ

જુઓ**

891.474

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ઓઝા, રમેશ આઈ.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

કોઠારી, સુનીલ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ગુત, આર. વાય.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ઘોષ, અરિવદ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ચીતિલયા, જયેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

છાજે ર, િબમલ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

જોશી, રાજે 

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

જોશી, િવ\ુત

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

જોશી, હ)રCચં કુંદનશંકર

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ઝવેરી, પૂવf

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

િવેદી, /દીપ

િવેદી, F!ધા, સંપા. જુઓ** લુહાર, િભુવનદાસ
પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ'

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

દવે, જનક

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

દવે, મહેશ

થાનકી, શાંિતલાલ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

દવે, મહેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ધોળ)કયા, હરેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

નીમાવત, બી. એસ.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

પંSયા, અRત વી.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

પટેલ, /tલાદ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

પટેલ, રાજે Cવરી

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

પિવCવ: સુરેશ દલાલ અને

િવેદી, રમેશ એમ.
અવા-ચીન ગુજરાતી સાિહ(યનો ઈિતહાસ.
િવેદી, રમેશ એમ.
લઘુકથા િવમશ-.



891.4709



891.473009

િવેદી, રમેશ એમ.



તરસી નજર.

891.473

િવેદી, લિલત



અંદર બહાર એકાકાર.

891.471

િવેદી, લિલત
ગઝલ પૂવ-ક.

891.471

િવેદી, િવરંિચ
બગલા પં)ડત.

891.471






નીલકંઠ.

891.471

થીR ગયેલી eણ.
થોડા ઓઠાં.
દડમજલ.

જુઓ**
જુઓ**

ડ{ગરે, )દનેશ

જુઓ**

માય )ડયર Gયુ

Nની, અશોક

દલપતરામના ચૂંટેલાં કા[યો.
દલપતરામનાં Fે કા[યો.

જુઓ**
જુઓ**

કિવ, દલપતરામ

કિવ, દલપતરામ

અંતમુ-ખી Rવન:
માનિસક વા^ય અને માનિસક િવકાસ માટે યૌિગક

દલાલ, એસ. એસ., સંપા.

મહેશ દવે !વારા સંપા.

જુઓ**

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

પરીખ, સુરેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

/વીણ શાકીર

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

બeી, હરેશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

બારાડી, હસમુખ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

ભાવનગરી, નીના

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

મ)ડયા, અિમતાભ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

મહેતા, કે. ટી.

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

મહેતા, જયા

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

મહેતા, જયા

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

મહેતા, દીપક

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

મોદી, /કાશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

િવઠલાળી, બી. એમ., 1967

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

શાહ, જગદીશ

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

શાહ, સુધીર

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

શુZલ, જયકુમાર

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

શેઠ, ચંકાત

દલાલ, સુરેશ, સંપા.

જુઓ**

સાવલા, માવR કે.

દલાલ, સુરેશ્, સંપા.

જુઓ**

મહેતા, કે. ટી.

ઉપચાર
દલાલ, જયંિત

જયંિત દલાલનાં /િતિનિધ એકાંકીઓ / િવનોદ અLવયુ!વારા સંપા.
891.472
દલાલ, મહેશ, સહ, સંપા.

જુઓ**

અને મહેશ દવે !વારા સંપા.

પિવCવ: સુરેશ દલાલ

દલાલ, સુરેશ
ગુલછડી.



891.471

દલાલ, સુરેશ

ઝલક અjર ઝલક ભાગ - 17.



891.474

દલાલ, સુરેશ

ઝલક અLયયન : જલક ભાગ 18.



891.474

દલાલ, સુરેશ
ઝલક નવરંગ.



891.474

દલાલ, સુરેશ
ઝલક પુનમ.



891.474

દલાલ, સુરેશ

gય અgય.



891.471

દલાલ, સુરેશ
મનની આ પાર પેલે પાર : બારી ભાગ - 26.



891.474

દિલત-દેસાઈ
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દિલત સાિહ(ય અuયાસ અને અવલોકન / ગુણવંત શાહ
!વારા સંક.
891.4709

દીિeત, નીલેકુમાર R.
માનવ અને પયા-વરણ.

દિલત સાિહ(યની કેડીએ : દિલત સાિહ(યનો ઈિતહાસ.

દીવેકર, ઋજુતા

જુઓ**

ચૌહાણ, દલપત



કોફી હાઉસ.

891.473

બાળનાય )દ`દશ-ન કળા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



792.0233
દવે, જનક

વેશ સજે પ)રવેશ નવો.



891.472

જુઓ**

મહાભારતની /સંગ કથાઓ

દવે, Gયોિત



નજર લાંબી અને ટૂંકી.

891.473

613.25

દૂધાત, )કરીટ


આમ થાકી જવું.

દેવુ તો મદ- કરે.

દવે, જનક

દેશી જમણ.

891.473

જુઓ**
જુઓ**

રાઠોડ, શાહબુીન

ઠZકર, સાધનાબહેન

દેસાઈ, ઊlમ
5પશા એક પ)રપ.



491.475

દેસાઈ, કેશુભાઈ



ઉધઈ.

891.473

દેસાઈ, કેશુભાઈ

કેશુભાઈ દેસાઈ: વાતા- િવશેષ / દીપક પટેલ !વારા સંક.


દવે, ઝીલન, અનું.

જુઓ**

રઘુરામન, એન.

દવે, દેવે, સંપા.

જુઓ**

પંSયા, નટવરલાલ કુબેરલાલ

891.473
દેસાઈ, કેશુભાઈ

ધમ-યુ!ધ.

'ઉશનસ'
દવે, મહેશ

પૃ^વી િથયેટર / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



792

દવે, મહેશ

પ)રચયનાં પચાસ વષ- / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



070.5

દવે, મહેશ



નટવરભાઈને તો જલસા છે .

891.473

દવે, મહેશ



મનોમન.

891.473

દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ
ઓE િશવાય નમ:.

891.21

દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ
Rવન કોટેજ.

928.9147



891.473

દેસાઈ, કેશુભાઈ

લજોગણી.



891.473

દેસાઈ, કેશુભાઈ

લેડીઝ હોટેલ.



891.473

દેસાઈ, તારીણીબહેન



કોમળ પંચમ.

891.473

દેસાઈ, તારીણીબહેન

તારીણીબહેન દેસાઈની Fે વાતા-ઓ / ભરત પરીખ !વારા


સંપા.



891.473

દેસાઈ, દોલતભાઈ

અuયાસમાં Fે ગુણાંકની ચાવી.




371.30281

દેસાઈ, દોલતભાઈ

વાલી તમારા તpણ દીકરા દીકરીને ઓળખો.

દવે, રજની



સરદાર સરોવર યોજના.
દવે, રજની, સંપા.

333.91(1)

5ંધાઈ રxો છે ભારતનો આ(મા

જુઓ**

દવે, રમેશ આર.

તથાતુ.



891.473

દવે, રમેશ આર., સહ સંપા.

દવે, હ)રરામ, સહ સંપા.
દાદાRની વાતો.

જુઓ**

જુઓ**

જુઓ**

પનાલાલનું /દાન

કુમારપા, જે . સી.



દાવલપુરા, બાબુ



891.473009

દાવલપુરા, બાબુ, સંપા.

જુઓ**

)દગીશ મહેતાની શQદસૃિc.
)દલ એક દદ- હNર.

જુઓ**

જુઓ**

જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

પટેલ, ઉ(પલ

કિવ, િવજય 'બદનામ'

ચરણrસઘ મહારાજ

દેસાઈ, બાલાભાઈ વી. 'જયિભ ખુ'


891.473

બાળિવકાસની સાચી સમજણ / આ)દ(ય વાસુ !વારા
અનુ.; અOકેશ પટેલ !વારા સંપા.
155.4

891.471

વાતા- િવમશ-.

કૌ)ટOય અથ-શા - દાશ-િનક સાંકૃિતક પરીeણ / િજતે
બી. શાહ !વારા સંપા.
330.1

દેસાઈ, મધુરી

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

વરતારો.



371.192

દેસાઈ, નીિતન

માદરે વતન.

દાદાવાળા, એશા

)દ[ય /કાશ.



મગજ ન ગુમાવો વજન ગુમાવો.

દવે, અશોક

દવે, Rતે, પુન:કથન.



363.7

દેસાઈ, મધુરી
બાળિવકાસની સાચી સમજણ જુઓ 155.4 - બાળ

મનોિવાન.



371

દેસાઈ, મહેબૂબ

ગુજરાતીની વતં¦ય સાધના.



954.75

દેસાઈ, મીનાeી
Rવનના રંગ.
દેસાઈ, લવકુમાર એમ., સંપા.



891.473
જુઓ**

સમીeા કેનવાસ

દેસાઈ-પંચાલ

દેસાઈ, લવકુમાર

નંદા, ગુલશન



જયંિતદલાલ.

891.47

અમૃતે િબદુ ઝે રનાં.



891.473

િનઝ- રા.



891.473
જુઓ**

જુઓ**

જુઓ**

ધમ-ની દશના.
ધમ-યુ!ધ.

નવા ફણગા.

આનંદ વામી

નિહતર.

જુઓ**

કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ

નાય નાદી.


891.473
જુઓ**

ઠાકર, ભરતકુમાર

ધૂમકેતુના વાતા-ર(નો.

જુઓ**

પટેલ, એસ. જે .

જોશી, યોગેશ

નાય પંચમ.

જુઓ**
જુઓ**

નામ વગરના સંબંધો.

જોશી, ગૌરીશંકર ગોવધ-નરામ

'ધૂમકેતુ'

ધોળ)કયા, હરેશ


891.473

ધોળ)કયા, હરેશ
એકવીસમી સદીના પડકારો.

િવેદી, િમનાeી રતીલાલ

જુઓ**

[યાસ, પુTપા

ધોળ)કયા, હરેશ


158.1

ુવ, કેશવ હષ-દરાય
ગુજરાતી ભાષાનો કોશ 'પ' વણ-.

491.473

ુવ, દેિવકા રાહુ લ
શQદોને પાલવડે.

891.471

પટેલ, ડાxાભાઈ

શામળ

જુઓ**




નંદબીસી.

િનુ ર.

જુઓ**
જુઓ**

દોશી, હસમુખ એમ.

પરીખ, િ/યકાત

નીમાવત, બી. એસ.

સૂફીવાદ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
નીલકંઠ.

જુઓ**



891.433



297.4

થાનકી, શાંિતલાલ

નેતૃ(વ અને શાસન[યવથા મારી િcએ...
)કરણ

જુઓ**

જુઓ**

િવભાકર, નવીન
જુઓ**

Fીમદ્ રાજચR

પંચામૃત અિભષેક.

જુઓ**

વડોદ)રયા, ભૂપત

પંચામૃત આચમન.

જુઓ**

વડોદ)રયા, ભૂપત

જુઓ**

પંચાલ, મોહનલાલ

પંચાલ, મોહનભાઈ

મારી શૈeિણક િવભાવના.

નંદા, ગુલશન



891.433

બેદી,

નેOસન મંડેલા: સ(ય ઘટના પર આધારીત /ેરણા(મ કથા.

પંચાલ, ધlમા, સહ લે.

નંદા, ગુલશન

માધવી / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.

િનઝ- રા.

પંચભાષી પુTપમાલા.

શમા-, ભગવતીકુમાર

કંટક શયા / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.

વન, જૂ લે

િનભાડો.



જુઓ**

જુઓ**

કહેવત કોશ

મોદી, ચીનુ

158.1

ન )કનારો ન મઝધાર.

નાયક-દેસાઈ, સાધના, અનુ.

જુઓ**

જુઓ**



જુઓ**

કલા કૌતુભ દેશ િવદેશનું

જુઓ**

કલા ત(વ rચતન

rનાચર.

928.9147

સુખનું સરનામું.

શેઠ, રજની



954.75(1)

ધોળ)કયા, હરેશ
સફળતાનું મેનેજમેટ.

ગમતાં ગાઓ ગીત

નાહર, સુNતા
માતાRના Rવન /સંગો પુતક 3-: મીરા ગુxિવ\ાાની /
પી. એમ. વૈTણવ !વારા અનુ.
181.4

ધોળ)કયા, હરેશ
ચારસો ટકા આનંદ.

ભાગવત,



303.483

ધોળ)કયા, હરેશ
કછ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

જુઓ**

જુઓ**

નાયક, કનુ 'અંકન' સંક.

જુઓ**

મહેતા, ભરત

નાયક, રિતલાલ એસ., સંક.

અંગદનો પગ.

Lવિન /િતLવિન.

જુઓ**

નાકરાણી, હીરRભાઈ, સંપા.

દેસાઈ, કેશુભાઈ

દવે, મહેશ

કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર

ના N¢યુ Nનકી સાથે કાલે શું થાશે ?.
િમતા

ઓશો
જુઓ**

જુઓ**

[યાસ, કુંદન

જુઓ**

જુઓ**

દવે, Gયોિત

જુઓ**

જુઓ**

નમ-દના િનબંધો.

જુઓ**

ધીpબહેન પટેલનું લઘુનવલ િવCવ / મહેશ પટેલ !વારા સંપા.
ધૂમકેતુ.



શાહ, કાિત

જુઓ**

નટવરભાઈને તો જલસા છે .

નરે મોદી.

દલાલ, સુરેશ

ૌપદી : વયંને શોધવા નીકળેલી ીની કથા.
ઓN-વૈ\, કાજલ
ધમ-.

નeલવાદ અને સવદય.
નજર લાંબી અને ટૂંકી.

દોશી, હસમુખ એમ.

ધરતીની આરતી.

રાખ અને અંગાર / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.

891.433

દોશી, હસમુખ એમ.

gય અgય.

57



370.1

પંચાલ, મોહનલાલ

Zલાસ5મ ટેકિનક / મોહનલાલ પંચાલ અને ધlમા પંચાલ
!વારા કૃત.
371.3

નંદા, ગુલશન

યોગી િવયોગી / િવજય એચ. મહેતા !વારા અનુ.


891.433

પંચાલ, િશરીષ, સંપા.

જુઓ**

િવવેચનપોથી

પંચોલી-પટેલ

58

પંચોલી, મનુભાઈ 'દશ-ક'
ઝે ર તો પીધા છે Nણી Nણી.
પંચોલી, મનુભાઈ 'દશ-ક'
સોે)ટસ.
પંચોલી, રોિહત, સંક.

જુઓ**



891.473





પંSયા, અRત વી.
બાયોટેકનોલોR / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
પંSયા, નટવરલાલ કુબેરલાલ 'ઉશનસ'
ઉશનસના ઉjમ સોનેટો / દેવે દવે !વારા સંપા.



660.6



ઉપપિj


891.473

મહાભારતની લોકપરંપરાનાં કથાનકો.

પંSયા, િવTU



891.21



ગુજરાત - 1857.

954.75

પંSયા, સુધા એન., સંપા. જુઓ** લુહાર, િભુવનદાસ
પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ'
પંSયા, હ)રશ વી., સંપા. જુઓ** માણેક, કરશનદાસ
પકવાન પંNબના. જુઓ** ઠZકર, સાધનાબહેન
પઝલનો માણસ.
જુઓ** ઠાકર, /િતભા
પટેલ, અOકેશ, અનુ. જુઓ** પેસર, જોtનસન, એમ. ડી.
પટેલ, અOકેશ, સંપા. જુઓ** દેસાઈ, મધુરી
પટેલ, અOકેશ, સંપા. જુઓ** મફf, જોસેફ
પટેલ, ઉ(પલ
)દગીશ મહેતાની શQદસૃિc.
891.47

જુઓ**

વેદ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ**

શંકરાચાય-

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ**

શંકરાચાય-

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ**

શંકરાચાય-

પટેલ, ચં)કાબહેન
5)ઢ/યોગો અને કહેવત કોશ.



398.99147

પટેલ, જગદીશ



રખોપુ.

891.473

પટેલ, જયંિત

ચાલો બાળ અિધકારો Nણીએ.
જુઓ**



342.5408772
મા નુ ધાવણ

પટેલ, ડાxાભાઈ' )દનેશ'
મારી Rવનયાા.



928.9147

પટેલ, ડાxાભાઈ
Lવિન /િતLવિન.

891.471

પટેલ, ડાxાભાઈ
મોહન ગાંધી મહાકા[ય <ંથ - 10.

891.471




પટેલ, ડાxાભાઈ
ડાxાભાઈ પટેલની ડાયપોરા વાતા-ઓ / બળવંત Nની
!વારા સંપા.
891.473
પટેલ, િકમલાલ



જોડણી સાવ સહેલી.
પટેલ, દીપક, સંક.

491.475

જુઓ**

દેસાઈ, કેશુભાઈ

પટેલ, ધીpબહેન



અધુરો કોલ.
પટેલ, નિલન, સંપા.

891.473
જુઓ**

ગીતાંજિલ - રિવ /ભા

પટેલ, નારાયણR રામRભાઈ
પીરાણા' સતપંથ'ની પોલ અને સ(યનો /કાશ.



294.55

પટેલ, નીલમ, અનુ.

જુઓ**

ગંગેCવરાનંદR વામી

પટેલ, નીલમ, અનુ.

જુઓ**

શંકરાચાય-

પટેલ, નીલમ, અનુ.

જુઓ**

શંકરાચાય-

પટેલ, નીલમ, અનુ.

જુઓ**

શંકરાચાય-

પટેલ, /વીણ

પટેલ, એલ. ડી.

મનોદશ-ન અને મુિZત.



150

પટેલ, એસ. જે .



નવા ફણગા.

891.473



વાડ.

891.473

પટેલ, કૃTણ
રાની આવતીકાલ નીરોગી બાળ.
649.1
પટેલ, ગોપાલદાસ R., સંપા. જુઓ** િવનીત કોશ : સંકૃત
ગુજરાતી
જુઓ**

િપાઠી, ગોવધ-નરામ



આંખ આડે પાંપણ.

891.473

પટેલ, /tલાદ
`લોબલ વોમગ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
પટેલ, /tલાદ સી. અનુ.

પટેલ, કOપેશ

માધવરામ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

પટેલ, જશુભાઈ, સંક.

891.471

પટેલ, ગોપાળદાસ R, સંપા.

ગંગેCવરાનંદR વામી

કિવ, દલપતરામ

070.4

જુઓ**

જુઓ**

891.473

પં)ડત, બહાદુરશાહ
માનવ થાઉ તો ઘU.
891.474
પં)ડત, સુરેશચ
કાિમલ છ ગજલ સં<હ.
891.471
પંSયા િવTU
પકાર(વનો ઈિતહાસ: ગુજરાત ભારત અને દુિનયા.

પંSયા, નિલન, સંપા.
પંSયા, યોગેશ
િ/ય સખી.
પંSયા, રાજે શ

પટેલ, ગૌતમ, સંપા.

જુઓ**



363.73874

ખના, સુદશ-ન

પટેલ, િબિપન

જે કોઈ /ેમ અંશ.



891.473

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંપા.

જુઓ**

ભીલોમાં ધાlમક ગીતો

પટેલ, ભગવાનદાસ, સંપા.

જુઓ**

મોતીચરાની વારતા :

ભીલોમાં /ચિલત લોકા યાન
પટેલ, ભોળાભાઈ
કંચનજં ઘા.



891.474

પટેલ-પારેખ

પટેલ, ભોળાભાઈ



મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી.

891.47



વાગ્ િવશેષ.

891.471009

પટેલ, ભોળાભાઈ, સંપા.

જુઓ**

/િશc ગુજરાતી લિલત



િતરાડ.

891.473



ગુજરાતી પૌરાણીક કથાઓ.

891.473009

પરમાર, મોહન

પટેલ, મંગુભાઈ

બાપુભાઈ િવઠલદાસ ગામી: એક અલગારી આચાય-.


891.473

પરમાર, મોહન

/ેમતીથ-.

પટેલ, મિણલાલ એચ.

સાિહ(યનો આવાદ.



891.4709

પટેલ, મિણલાલ એચ.



891.473

પરમાર, રમેશચં, અનુ.

જુઓ**

લોિહયા, રામમનોહર

પરમાર, હસમુખ

સાિહ(યમીમાંસા.



891.4709

પટેલ, મયુર



ચેસ શીખીએ રમતાં રમતાં.
પટેલ, મહેશ, સંપા.



અંચળો.

923.754

જુઓ**

િવCવ
પટેલ, મોહનભાઈ, સંપા.

794.1

ધીpબહેન પટેલનું લઘુનવલ

જુઓ**

Yોકર, ગુલાબદાસ

પટેલ, રમણલાલ

અસલ અeર આંકડા.



491.47

પટેલ, રાજે Cવરી
ગાંધારી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



અંગત.

891.471

પટેલ, રાવR
ઝં ઝા / જગદીશ ગૂજ-ર !વારા સંપા.



133.5869(1)

પટેલ, િવનોદ



ટહુ કો ઝાકળ ભીનો.
પટેલ, વીણા આર., સંપા.

891.473
જુઓ**

રાવળ, લાભશંકર 'શાયર '

પટેલ, હરબંસ



અચરજ.

891.471

પડદો Nણે ઉઘડતો નથી...

જુઓ**

પિવCવ: સુરેશ દલાલ અને મહેશ દવે !વારા સંપા.

પરીeામાં વધુ માક-સ મેળવો.

દવે, મહેશ

જુઓ**

જોબનપુા, પરીિeત

પરીખ, િ/યકાત
િનુ ર.

891.473

પરીખ, િ/યકાત
/ેમપૂવ-ક.

891.473




પરીખ, િ/યકાત



પરીખ, ભરત, સંપા.

891.473

જુઓ**

દેસાઈ, તારીણીબહેન

પરીખ, સુરેશ

શૌચાલય / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
જુઓ**



363.72

કેિફOડ, જે ક

પરોઢ થતાં પહેલાં.

જુઓ**

કાપ)ડયા, કુદિનકા

પયા-વરણ પ)રચય.

જુઓ**

મહેતા, કે. ટી.

પયા-વરણ મનોિવાન.
પલકારા.

જુઓ**

જુઓ**

પરમાર, એન. આર.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

પહાડપુરી, /ભુ



અંશનો ઘુઘવાટ.

891.471

પહેલો અeર / િહમાંશી, શેલત !વારા સંપા.
ઝવેરચંદ મેઘાણીનું Rવન અને સાિહ(ય.
પાનપેટી.



808.86

જોશી, ઉમાશંકર

પનાલાલનું /દાન / રઘુવીર ચૌધરી અને રમેશ આર. દવે
!વારા સંપા.
891.47
પરંપારક વાતા-ઓ / રાધેgયામ શમા- !વારા સંપા.


891.473008
રાવળ, લાભશંકર 'શાયર '

પરમાર, એન. આર.

પયા-વરણ મનોિવાન.

જુઓ**



362.883



891.474008

પાઠક, જયંત

બારાડી, હસમુખ

પકાર(વનો ઈિતહાસ: ગુજરાત ભારત અને દુિનયા.
જુઓ** પંSયા િવTU

જુઓ**

પ)રચયનાં પચાસ વષ-.

પરીખ, સોનલ, અનુ.



891.473

પટેલ, વસંત

ફdગસૂઈ વડે ભા`યને બદલો.

બળ(કાર<ત દિલત મિહલાઓ: એક અLયયન.

ભીતર ઘુઘવે સાત સમંદર.



891.21

પટેલ, રાવR

પરમનાં ગાન.



891.474

પરમાર, મોહન

િનબંધો

જુઓ**

પરમાર, નટવરrસહ
જગp.
પરમાર, પુNભાઈ

પટેલ, ભોળાભાઈ

પો.

59



155.9

જુઓ**

પાપણના /દેશમાં.



928.9147

િમF, ભા`યલમી
જુઓ**

ઠાકર, શરદ

પાયાનો સંકૃત ગુજરાતી શQદકોશ ધાતુ કોશ સિહત / કે. કા.
શાી !વારા સંપા.
491.2347
પા5લ-/સૂન.

જુઓ**

ટોિલયા પા5લ

પારેખ, જયેશ

ડો. િવાત.



891.473

પારેખ, ધનસુખલાલ

ઝાકળ ભીનો ઉNસ.

891.471

પારેખ, /વીણચ
મોહમદઅલી Rહા.

923.25491




પારેખ-બારાડી

60

પારેખ, રમેશ

Zયાં.



891.471

પારેખ, રવી સી.
હ)રલાલ : મહા(મા ગાંધીનું રઝળતુ રતન.



920.71

પાલનપુરી, શૂય
સાત રંગનું સરનામું : શૂય પાલનપુરીની ગઝલો / રમેશ
પુરોિહત !વારા સંક.
891.471
પાવન ઘર.

જુઓ**

શાહ, ગુણવંત

પાવર ઓફ સબકોgયસ માઈડ.
પvછ એક મોરપvછ.
પીકનીક પવ-.

જુઓ**

મફf, જોસેફ

[યાસ, ગુણવંત

જુઓ**

વસી, /ા દીપકભાઈ

જુઓ**

પીટર વેન દેન બરોકની ડાયરી.

Yૂક, પીટર વાન

જુઓ**

પીરાણા' સતપંથ'ની પોલ અને સ(યનો /કાશ.
પટેલ, નારાયણR રામRભાઈ
પુનlવચાર.

જુઓ**

પુરકૃત નવલકથા.

જુઓ**

ચૌધરી, રઘુવીર

જુઓ**

/વીણ શાકીર. જુઓ** /વીણ શાકીર
/વીણ શાકીર
/વીણ શાકીર / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
928.9147
/િશc ગુજરાતી લિલત િનબંધો / ભોળાભાઈ પટેલ !વારા


સંપા.

891.474008

/Cન /દેશની પેલે પાર. જુઓ** જોશી, )દનકર
િ/ય સખી. જુઓ** પંSયા, યોગેશ
/ેમતીથ-. જુઓ** પરમાર, મોહન
/ેમનો પગરવ. જુઓ** વીજળીવાળા, આઈ. કે.
/ેમપચીસી. જુઓ** Nની, િવCવનાથ
/ેમપૂવ-ક. જુઓ** પરીખ, િ/યકાત
/ેમાનંદ. જુઓ** ઠાકર, ભરતકુમાર
લાઝમા. જુઓ** ઝવેરી, પૂવf
ફZત ત5ણ
એક હતો હુ ં.

[યાસ, ગુણવંત



891.471

ફ)ડયા, પ¡ા

પુરાણી, વજુ ભાઈ ' સુતી'
સુતી.



ઘરદીવડી.



891.473

પુરોિહત, રમેશ, સંક.

જુઓ**

પાલનપુરી, શૂય

પુરોિહત, રમેશ, સંક.

જુઓ**

મસૂરી, આદીલ

પુરોિહત, રમેશ, સંક.

જુઓ**

મરીઝ

ફાધર વાલેસ સાથે વાચનયાા. જુઓ** વાલેસ, ફાધર
લ ઝરે ગુલમહોર: ગુલાબદાસ Yોકરની /િતિનિધ વાતા-ઓ.
જુઓ** Yોકર, ગુલાબદાસ
લજોગણી. જુઓ** દેસાઈ, કેશુભાઈ
ફdગસૂઈ વડે ભા`યને બદલો. જુઓ** પટેલ, વસંત
બંગાળનો બાઉલ પંથ: સુરેશ દલાલ !વારા સંપા. જુઓ**
સાવલા, માવR કે.

પુરોિહત, રમેશ, સંક.

જુઓ**

િવરાણી, બરકત અલી,

બકુલ જોશીપુરાના નાટકો.

પુરોિહત, મહે, અનુ.

891.471

જુઓ**

સોનાર, રમેશ

પુરોિહત, રમેશ



િમનાકારી.

891.471



801.951

પૂ. મોરા)રબાપુનું અમૃત રામાયણ.
પૂવ- આ)કામાં ગુજરાતીઓ.
પૂવા-લાપ.

જુઓ**

પૃ^વી િથયેટર.

જુઓ**

રામાયણ

ઘોષ, અરિવદ

જુઓ**

શુZલ, જયકુમાર

જુઓ**

ભટ, મિણશંકર રતનR 'કાત'

જુઓ**

દવે, મહેશ



મારી હૈયા સાદગી.

891.473
જુઓ**

પોપટ, કેતન, સંયુZત સંપા .
વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ
/કૃિતનું ઋણ.

જુઓ**

/Nપિત, Cવેતા, અનુ.

ઓઝા-વૈ\, કાજલ

જુઓ**

મુંબઈ સમાચાર

જુઓ**

જુઓ**

સંદભ-<ંથો અને

જુઓ**

બeી, હરેશ
આપU શાીય સંગીત / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા. 780
બગલા પં)ડત. જુઓ** િવેદી, િવરંિચ
બદલાતી િeતીજ. જુઓ** ગાડીત, જયંત
બળ(કાર<ત દિલત મિહલાઓ: એક અLયયન. જુઓ**
બાક, )રચાડસાગર પંખી / મીરા ભટ !વારા સંપા.
બાપુભાઈ િવઠલદાસ ગામી: એક અલગારી આચાય-.
જુઓ**

િમF, ભા`યલમી

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

જુઓ**



813

પટેલ, મંગુભાઈ
જુઓ**

મહેતા, જયા

બાયોટેકનોલોR. જુઓ** પંSયા, અRત વી.
બારબાળા વૈશાલી હળદણકર : એક હોટલ ગાિયકાની સ(ય કથા.
જુઓ**

/િતભા પા)ટલ: ભારતના /થમ મિહલા રાપિત.
ઋતુrસહ
/િતમાઓ.

891.478

બાબા આમટે.

શાહ, એલ. ડી.

/Nપિત, મિણભાઈ, સંપા.
<ંથસંકૃિત



તસવીર.

પરમાર, હસમુખ

પેટલીકર, ઈCવર
પોતપોતાની પાનખર.

જોશીપુરા, બકુલ

બeી, બકુલ

પુરોિહત, વીp
કા[યનો સામાિજક ધમ-.
પૂNલાલ, અનુ.

જુઓ**

હળદણકર, વૈશાલી

બારાડી, હસમુખ

ઓગટો બોઆલ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



927.92

બારાડી, હસમુખ

પડદો Nણે ઉઘડતો નથી...



891.472009

બાલસ-ભWટ
બાલસ, સી. ડી.

આધુિનક સંકૃત કા[ય સમીeા.
બાળકોની માવજત Nતે કરો.
બાળકોને ઓળખીએ.

જુઓ**

જુઓ**

બાળનાય )દ`દશ-ન કળા.



891.21009

જુઓ**

બાળિવકાસની સાચી સમજણ.

દવે, જનક

દેસાઈ, મધુરી

Yોકરની વાતા-કળા / રોહીત રિતલાલ !વારા સંપા.

બાળિવકાસની સાચી સમજણ જુઓ 155.4 - બાળ

મનોિવાન.

જુઓ**

દેસાઈ, મધુરી

બુલેટ Vેન.

જુઓ**
જુઓ**

બે અeર rજદગીના.

ભટ , મીરા, સંપા.

વન, જૂ લે

ભટ, અમી, અનું.

વડોદ)રયા, ભૂપત

બે આંખની શરમ.

જુઓ**

ભટ, વસુબહેન

બે પંિZતના ઘરમાં.

જુઓ**

જોશી, મુકેશ



832



923.554

બેદી, )કરણ
ભારતીય પોલીસ મારી િcએ.. / સુધા મહેતા !વારા
923.554

બેદી, )કરણ
ીશિZત મારી િcએ.. / રેખા ઉદયન !વારા અનુ.


923.554
બોરીસાગર, રિતલાલ



અમથું અમથું કેમ ન હસીયે.

891.473

બોરીસાગર, રિતલાલ



મરક મરક.

891.473

જુઓ**

YEભટ, /સાદ, સંપા.

કાપ)ડયા, હષ-દ
યોગી, હરRભાઈ સોમાભાઈ

જુઓ**

YEભટ, ભગીરથ, સંપા.

શામળ



891.474



છાલક.

891.471

ભટ, િગરીશ



એક અનુરાધાની વાત.

891.473

ભટ, િગરીશ



891.473

ભટ, જયેશ
તેજ વલયના તીથ-.



891.471

ભટ, Gયોિતબહેન મનુભાઈ સંપા. જુઓ** જમભૂિમ
પંચાંગ- ખગોળિસ!ધ સૂમ િનરયન ભારતીય પંચાંગ
ભટ, નમ-દાશંકર
શાપ સંંશ અને બીR કિવતા.
ભટ, પુTપા, અનુ.

જુઓ**



891.471

જૈ નેકુમાર

ભટ, ભરત એન.



રજની ગંધા.

891.473

ભટ, મિણશંકર રતનR 'કાત'
પૂવા-લાપ / સતીશ [યાસ !વારા સંપા.

891.471



અવા-ચીન ગુજરાતી

ભટ, મીરાં
આંસુનો દ)રયો.

891.473

જુઓ**

મLયકાલીન ગુજરાતી

ભટ, મીરાં
સમજને )કનારે.

891.473

કિવતાનો વૈભવ

YEભટ, હષ-, સંપા.

િવદવંસ, શંકરરાવ

જુઓ**

ગીત િવશે

YEભટ, ભગીરથ, સંપા.

બાક, )રચાડ-

રેખલીનું મન.



અનુ.

બોલતી )કતાબ.

જુઓ**

જુઓ**

ભટ, કુસુમબહેન એચ.

બેદી, )કરણ
નેતૃ(વ અને શાસન[યવથા મારી િcએ...

જુઓ**

જુઓ**

ભટ, કાિત
ચેતના શિZત.

બેકેટ, સેયુઅલ
ગોદોની રાહમાં / સુમન શાહ !વારા અનુ.

બોલ રે કઠપૂતળી.

891.471

ભગવતીકુમાર શમા-ની /િતિનિધ હાય રચનાઓ.
શમા-, ભગવતીકુમાર

અંતાણી, િવનેશ

જુઓ**



છં દોલય.

રઘુરામન, એન.

બીજે Zયાંક.



891.47

ભગત, િનરંજન

િબજનેસ Funda: અદભૂત સફળતા માટેના સરળ િનયમો.
જુઓ**



891.473

Yોકર, ગુલાબદાસ
લ ઝરે ગુલમહોર: ગુલાબદાસ Yોકરની /િતિનિધ વાતા-ઓ /
રમણલાલ જોશી !વારા સંપા.
891.473

શાહ, શશીકાત

જુઓ**

Yોકર, ગુલાબદાસ
ગુલાબદાસ Yોકરની Fે રચનાઓ / મોહનભાઈ પટેલ
અને યશવંત િવેદી !વારા સંપા.
891.473
Yોકર, ગુલાબદાસ
ગુલાબદાસ Yોકરની Fે વાતા-ઓ.

શાહ, ઊlમલાબેન

જુઓ**

બાળિવકાસની એબીસીડી.

કામદાર, હષ-દ વી.

61




ભટ, વસુબહેન
જુઓ**

YEસૂ ભાTય- અLયાય 1-2.
YEસૂ ભાTય- અLયાય 3 - 4.

સરગોશી
જુઓ**
જુઓ**



બે આંખની શરમ.

શંકરાચાયશંકરાચાય-

Yૂક, પીટર વાન
પીટર વેન દેન બરોકની ડાયરી / ડQOયૂ. એચ. મોરલેડ
!વારા ડચમાંથી અં<ેRમાં અનુ.; મોહનભાઈ મેઘાણી
!વારા અં<ેR માંથી ગુજરાતીમાં અનુ.
954.02

891.473

ભટ, િવનોદ



િવનોદની નજરે.

ભટ, િવનોદ, સંપા.
Gયોિત િવશેષ

891.473
જુઓ**

હાયે Gયોિત:

ભટ, સંLયા
તાp ચાલી જવું / સંLયા ભટ !વારા સંપા.



891.474

ભWટ-મનસુખલાલ

62

ભટ, સંLયા, સંપા. જુઓ** ભટ, સંLયા
ભટ, હ)રહર
એક જ દે િચનગારી: સમ< કિવતા xદય રંગ અને xદય
નૃ(ય.
891.471
ભડકા વચે હુ ં : ગીત સં<હ. જુઓ** રાવળ, િવનાયક
ભ)ડયાદરા, ગભp
વેUવન વસાહત.
891.473
ભમગરા, મહેરવાન



વસુંધરાનું વંઠેલુ સંતાન.
ભમરી.

જુઓ**

577

રવૈયા, મનહર

ભરતેCવર. જુઓ** શાલીભસૂ)ર
ભાઈ ગુરદાસ / મિહદરrસહ જોશી !વારા સંક.
ભાગવત, િમતા
ના N¢યુ Nનકી સાથે કાલે શું થાશે ?.
ભા)ટયા, સંદીપ

ભીલોમાં ધાlમક ગીતો જુ ઓ 398.2-લોકસાિહ(ય.
ભૂપતાણી, )કશોર 'શાિલન'
અંત: વર.



294.(1)

ભોગાયતા, જયેશ

અથ-[ય)કિત.



891.4709

મંડાલી, પોપટલાલ

મારા દેશના િવાનીઓ.
મંી, રાજે 
કયુટર રહય / સુશીલા જોશી !વારા અનુ.



925



004



તુ લખ ગઝલ.

891.471

મગજ ન ગુમાવો વજન ગુમાવો.



891.473



891.471

ભાયાણી, ઉ(પલ
રંગભૂિમ 2007: રંગભૂિમ પર /તુત ગુજરાતી અને ઈતર
ભાષાનાં નાટકોની સમીeા.
891.472009
ભાયાણી, ઉ(પલ


વહી વટ.

891.473

ભાવનગરી, નીના

મિણયાર, રઈશ



891.21009

ભાવસાર, )કરીટ
ગુજરાતી આદી મુણ /કાશની તવારીખ /જ સંકારના
ઈિતહાસના ર(નકણ અવશેષો.
686.2
ભાવસાર, )કરીટ, સંપા. જુઓ** ગુજરાતી <ંથસૂિચ :
2008ના વષ-માં /કાિશત પુતકોની સૂિચ
ભાવસાર, મફતલાલ

સાથ- 5)ઢ/યોગો અને કહેવત કોશ.
398.99147
ભાવાિભ[યિZત. જુઓ** કડ)કયા, કૃTણકાત
ભાવે, િવનોબા

મહાગુહામાં /વેશ Lયાન મીમાંસા / ઉષા વોરા !વારા અનુ.



294.5435
ભાવે, િવનોબા



330.01

પરીખ, િ/યકાત
ભીની ભીની માટીની મહેક.
જુઓ** સોલંકી, )કશોરrસહ
ભીની હવા ભીના Cવાસ. જુઓ** શેઠ, ચંકાત
ભીલોમાં ધાlમક ગીતો / ભગવાનદાસ પટેલ !વારા સંપા.
જુઓ**

દીવેકર, ઋજુતા



158.1



927.5



927.5



રામલો રોિબનહુ ડ.
મઢીવાળા, હસમુખ

સંકૃત /ણય કા[યો / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

જુઓ**

મજુ મદાર, અપણાતમે પણ બની શકો છો Rિનઅસ.
મ)ડયા, અિમતાભ
ગોયા / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
મ)ડયા, અિમતાભ
રેબાં / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
મ)ડયા, ચુનીલાલ

ભારત ર(ન ડો. રાજે  /સાદ. જુઓ** રાવળ, કનુભાઈ
ભારતની સફળતાના િશOપી. જુઓ** સંઘવી, વીર
ભારતીય પોલીસ મારી િcએ... જુઓ** બેદી, )કરણ
ભારતીય રમકડાં બનાવવાનો આનંદ.
જુઓ** ખના, સુદશ-ન

ભીતર ઘુઘવે સાત સમંદર.



891.471

મકરાણી, અહમદ

કાચ નદીને પેલે કાંઠે.

લફંગા પૈસાનુ અનથ-કરણ.



294.543

891.473

ઉપંિતકા: છં દ, અછાંદસ અને ગીત ગઝલનો સં<હ.
મિણયાર, રઈશ

ગઝલ 5પ અને રંગ.



891.471009

તમે અને તમાp નીરોગી બાળક.
649.1
મથવુ ન િમ^યા / રમણ સોની !વારા સંપા.
891.4709
માસી, નવનીત, સંપા. જુઓ** સાંકૃ(યાન, રાહુ લ
મધુકાત કિOપત એક અફવા છે . જુઓ** કિOપત, મધુકાત
મધુર rજદગી. જુઓ** વગfસ, પોલ ફાધર
મધુરાય

)કબલ રેવસવૂડ.
891.473
મLયકલીન કૃિતઓનું પુન:મૂOયાંકન. જુઓ** મોદી, ચીનુ,
મLયકાલીન ગુજરાતી કિવતાનો વૈભવ / ભગીરથ YEભટ
!વારા સંપા.
891.471009
મLયકાલીન ગુજરાતી રામકથા સાિહ(ય. જુઓ** જોશી,
દેવદj
મLયકાલીન નંદબીસી પરંપરા અને શામળ. જુઓ**
ચાવડા, કૌશી મહેrસહ એમ.
મનની આ પાર પેલે પાર : બારી ભાગ - 26.

જુઓ**

દલાલ, સુરેશ
મનની રાસલીલા.



398.2



891.471

જુઓ**

ડણક, સતીશ

મનને મુંઝવતા /Cનોના ઉકેલ.

જુઓ**

મનસુખલાલ ઝવેરી.

મહેતા, દીપક

જુઓ**

ચોકસી, મુકુલ

મનહર-મા

મનહર ')દલદાર'
આઠો Nમની )દલદારી: દોર ચોથો.

મહેતા, જયા



891.471

મને ગમતો અને મને આનંદ આપતો મારો વાતા- વૈભવ.
જુઓ**

મનોમન.

જુઓ**

જુઓ**

મરક મરક.

જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

મનસુખલાલ ઝવેરી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.


928.9147
મહેતા, ધવલ

મેનેજમેટ નૂતન અિભગમ.



658

મહેતા, ધીરે

દલાલ, સુરેશ



વલય.

બોરીસાગર, રિતલાલ

891.473

મહેતા, નલીન

મરીઝ



એક હુ ં નર ખરો.

સાત રંગનું સરનામુ: મરીઝની ગઝલો / રમેશ પુરોિહત

!વારા સંક.



891.471

મફf, જોસેફ
પાવર ઓફ સબકોgયસ માઈડ / આ)દ(ય વાસુ !વારા
અનુવા)દત ;અOકેશ પટેલ !વારા સંપા.
154.2
મમ-વેધ.

891.473

મહેતા, દીપક

જુઓ**

જુઓ**



તારક મહેતાનો ટપુડો.

પટેલ, એલ. ડી.

મસૂરી, આદીલ
સાત રંગનુ સરનામુ: આદીલ મસૂરીની ગઝલો / રમેશ
પુરોિહત !વારા સંક.
891.471
મબલખ સુગંધ.



923.154

મહેતા, તારક

દવે, મહેશ

મફત રણાલકર, સંપા.

ડો. એ. પી. જે . અQદુલ કલામ / સુરેશ દલાલ !વારા
સંપા.

જોશી, ઉષા એસ.

મનોદશ-ન અને મુિZત.

63

જુઓ**

જુઓ**

મહાગુહામાં /વેશ Lયાન મીમાંસા.



કળાકારનો ઈિતહાસ.

709.54

મહેતા, ભરત

નાય નાદી.



891.472009

જુઓ**



ગુજરાતના ઘડવૈયા.

ભાવે, િવનોબા



891.21
જુઓ**

મહેતા, ચંકાત

જુઓ**

મહેતા, મકરદ

પટેલ, ભોળાભાઈ

મહાભારતની /સંગ કથાઓ / Rતે દવે !વારા પુનક-થન.
મહાભારતની લોકપરંપરાનાં કથાનકો.

મહેતા, ભરત

મહેતા, મંજુબહેન, સંક.

િવેદી, પંકજ

મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી.

891.473

પંSયા, રાજે શ

920.054

મહેતા, રિgમન
ાન િજાસા Fેણી : લાડકવાયા પંખી.

598

મહેતા, રિgમન
ાન િજાસા Fેણી: જં ગલના /ાણીઓ.

591

મિહલા સશિZતકરણમાં અમદાવાદ દૂરદશ-ન કેના કાય-મોનો
ફાળો.
જુઓ** ગાંધી, /સનકુમાર

મહેતા, રિgમન
ાન િજાસા Fેણી: ફળો ખાવાના ફાયદા.

મિહલા સશિZતકરણમાં અમદાવાદ દૂરદશ-ન કેના કાય-મોનો
ફાળો જુ ઓ 384.554 - /સારણ. જુઓ** ગાંધી,
/સનકુમાર

મહેતા, રાજન, સંયુZત સંપા.
વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ
મહેતા, રાજન, સહ સંપા.

મહેતા, ઈલા આરબ
ઝીલી મે કૂંપળ હથેળીમાં.



891.473

મહેતા, ઈલા આરબ
શબને નામ હોતુ નથી.



891.473



363.7

મહેતા, િવજય એચ., અનુ.
મહેતા, િવજય એચ.અનુ.

જુઓ**
જુઓ**

મુંબઈ સમાચાર

મુંબઈ સમાચાર

નંદા, ગુલશન
નંદા, ગુલશન



333.95(1)

મહેતા, ચંકાત
ડો. ચંકાત મહેતાની 51 Fે વાતા-ઓ / મંજુબહેન
મહેતા !વારા સંક.
891.473



અધુરો િવકાસ અધૂરી લોકશાહી.
જુઓ**

સાિહિ(યક શQદાથ- કોશ

RવવૈિવLય : બાયો ડાયવlસટી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

મહેતા, સુધા, અનુ.

જુઓ**

મહેતા, િહના /તીક, સંપા.

320.01

અં<ેR ગુજરાતી સંકૃત

બેદી, )કરણ

જુઓ**

1940 પછીની

ગુજરાતી સામાિજક નવલકથાઓમાં નારી િવભાવના

મહેCવરી, માવR
મેઘાડંબર.

મહેતા, જયા



923.654



923.254



891.473

મહેCવરી, માવR
િવજોગ.

મહેતા, જયા

સરોજની નાયડુ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



613.26

વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ

મહેતા, સી. વી., સંપા.

મહેતા, કે. ટી.

બાબા આમટે / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

જુઓ**



મહેતા, સનત

મહેતા, કે. ટી.

પયા-વરણ પ)રચય / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

જુઓ**



મા નુ ધાવણ / જશુભાઈ પટેલ !વારા સંક.



891.473



649.3

માંકડ-મેઘાણી

64

માંકડ, મોહમદ
આપણે માણસ.



િમF, ભા`યલમી
પાનપેટી / Cવેતા /Nપિત !વારા અનુ.



િમF, િવનોદ
મેદમ Zયૂરી / /ા બી. શુZલ !વારા િહદીમાંથી અનુવાદ.

891.474

માઘડ, રાઘવR
વગ- એક વગ-.

371.30281

માઘડ, રાઘવR
વાઈYટ.



891.473
જુઓ**

માણેક મળે મલકતા.



મુંબઈ સમાચાર વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ 2010- 2012 /
સોનલ શાહ, કેતન પોપટ અને રાજન મહેતા !વારા સંપા.



મુિZતબોધ.

હ)રનાં લોચિનયાં / હ)રશ વી. પંSયા !વારા સંપા.
891.471
માણેક, ગીતા
મૃગજળ.

891.473

માતાRના Rવન /સંગો પુતક 3-: મીરા ગુxિવ\ાાની.
જુઓ** નાહર, સુNતા
જુઓ**

માનવ અને પયા-વરણ.

જુઓ**

માનવ થાઉ તો ઘU.

જુઓ**

માય )ડયર Gયુ વાતા- વૈભવ.

જુઓ**

મૃગજળ.

જુઓ**

માણેક, ગીતા

જુઓ**

શેઠ, ઉષા

મd ઈછાઓને સુકાવા મૂકી છે .


891.473

જુઓ**

આચાય-, રમેશ

મેકવાન, યોસેફ

આવ હયા વાતા- કહુ ં.




મેZવાન, યોસેફ
શQદ સહવાસ.

891.473

માય )ડયર Gયુ
માય )ડયર Gયુ વાતા- વૈભવ.

891.473

માય )ડયર Gયુ
સંRવની.

મેઘલી રાતે.



891.473

મારા દેશના િવાનીઓ.
મારા િહસાનો સૂરજ.

જુઓ**
જુઓ**

જુઓ**

મારી શૈeિણક િવભાવના.

મંડાલી, પોપટલાલ

જુઓ**

ગુજરાતનો જય / મફત રણાલકર !વારા સંપા.


મેઘાણી, ઝવેરચંદ



મેઘાણી, ઝવેરચંદ

342.540853(1)

પુરોિહત, રમેશ



891.471



મેઘાણી, ઝવેરચંદ

માહતી અિધકારનો કાયદો - 2005 / િશવદાન ગઢવી !વારા

જુઓ**

ટાગોર, રવીનાથ

891.473

891.474

ચૌહાણ, )કરણકુમાર

જુઓ**

'રા' ગંગાજળીયો / મફત રણાલકર !વારા સંપા.

જુઓ**

માલી, નટુ

જુઓ**

મહેCવરી, માવR

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

પેટલીકર, ઈCવર

સંક.

સુહાસી

)કOલોલ.

પંચાલ, મોહનભાઈ

અંતરમાં આટો.

જુઓ**



891.4709

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

પટેલ, ડાxાભાઈ' )દનેશ'

મારી હકીકત અને અય આ(મકથા(મક લખાણો.
કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર

મેઘાડંબર.

જુઓ**

મેઘાણી, જયંત, અનુ.

ઠાકર, ગૌરાંગ

જુઓ**



891.473

મેZવાન, યોસેફ
શQદને અજવાળે: યોસેફ મેZવાનનાં કા[યો પરના આવાદ
લેખો / ચંકાત શેઠ !વારા સંપા.
891.471009

891.473

થોડા ઓઠાં.

િમનાકારી.

303.625

મૃ(યુ મરી ગયું.

માય )ડયર Gયુ

િમNજ.



ચહેરો.

માય )ડયર Gયુ

માય )ડયર Gયુ
Rવ.

મારી હૈયા સાદગી.



891.473

કરકરેના કાિતલો કોણ : ભારતમાં આતંકવાદનો અસલી

કાળે, રેખા

માય )ડયર Gયુ
એક ટાણા લઈ Nવ.

મારી Rવનયાા.



891.473

મુશ)રફ એસ. એમ.

પં)ડત, બહાદુરશાહ
જુઓ**

મુશી, કનૈયાલાલ એમ.

જય સોમનાથ.

દીિeત, નીલેકુમાર R.

માનિસક શાિતના સરળ ઊપાય.

જૈ નેકુમાર

જુઓ**

મુશી, કનૈયાલાલ એમ.

નંદા, ગુલશન



529.3245

ગુજરાતનો નાથ.

દેસાઈ, બાલાભાઈ વી. 'જયિભ ખુ'

જુઓ**



750.1

મુંબઈ સમાચાર વેદિસ!ધ /(યe પંચાંગ 2009- 2011 /
સોનલ શાહ અને રાજન મહેતા !વારા સંપા. 529.3245

ઈમાઈલ નસીર

જુઓ**

િમી, નટુભાઈ
કલમ અને કેનવાસ.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

માણેક, કરશનદાસ

માધવી.



925.3

માણસાઈના દીવા.

માદરે વતન.



891.4563

જે લ ઓ)ફસની બારી.
દાદાRની વાતો.



891.473



891.473



891.473

મેઘાણી, ઝવેરચંદ
પલકારા.



891.473

મેઘાણી-રઘુરામન

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

/િતમાઓ.



891.473

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

માણસાઈના દીવા / મફત રણાલકર !વારા સંપા.

65

મોદી, ધીp
હારી ભvત તારો પvપળો.
891.471
મોદી, /કાશ
હતાeર કે ઓટો<ાફ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.




929.88

891.473

મોદી, મુકેશ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ



માણસાઈના દીવા.

891.473

મોરા)રબાપુ.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ



મેઘાણીની નવિલકાઓ.

891.473

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

યુગવંદના / ચંકાત શેઠ !વારા સંપા.



891.471

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

િવલેપન અને બીR વાતો.



891.473

મેઘાણી, ઝવેરચંદ



વેિવશાળ.

891.473

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

સોરઠ તારા વહેતાં પાણી: મફત રણાલકર !વારા સંપા.



891.473

મેઘાણી, મહે , સંક.

જુઓ**

જોશી, ઉમાશંકર

મેઘાણી, મહે, સંક.

જુઓ**

આનંદ વામી

મેઘાણી, મહે, સંક.

જુઓ**

કાલેલકર, દjાેય બાલકૃTણ

મેઘાણી, મહે, સંપા.

જુઓ**

ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ

મેઘાણી, મહે, સંપા.

જુઓ**

વાચનયાાનો /સાદ

મેઘાણી, મહે, સંપા.

જુઓ**

વાલેસ, ફાધર

મેઘાણીની નવિલકાઓ.

જુઓ**

જુઓ**

મેનેજમેટ funda.

મેનોપોઝ - મુંNવું શાને ?.

આપણે તો ભૈ રમતા રામ.

મે)ર)ડયન [યાયામ આરો`યનો ઉપાય.
જુઓ**

મોટેલ.

શાહ, ગુણવંત

જુઓ**

શાહ, કલા અશોકકુમાર
જુઓ**

િવદવંસ,

મોદી, ચીનુ



891.473

મોદી, ચીનુ

મોદી, )દલીપ
એક અOલડ છોકરી.



શામળ

સvગરિખયા 'દેવ'
મેઘાણી, ઝવેરચંદ

યોગ આસન /ાણાયામ / /વીણાબહેન વાઘેલા !વારા સંક.





891.472

જુઓ**
જુઓ**

ઘોષ, અરિવદ
નંદા, ગુલશન

યોગી, માલRભાઈ કેશવલાલ, સહ લે. જુઓ** યોગી,
હરRભાઈ સોમાભાઈ
યોગી, હરRભાઈ સોમાભાઈ
બોલતી )કતાબ / હરRભાઈ સોમાભાઈ યોગી અને
માલRભાઈ કેશવલાલ યોગી !વારા કૃત. ; /કાશકુમાર
માલRભાઈ રાવળ-યોગી અને મનુભાઈ હરRભાઈ
રાવળ-યોગી !વારા સંપા.
294.5433
યોગેશ જોશીની Fે વાતા-ઓ. જુઓ** જોશી, યોગેશ
રંગભૂિમ 2007: રંગભૂિમ પર /તુત ગુજરાતી અને ઈતર
ભાષાનાં નાટકોની સમીeા. જુઓ** ભાયાણી, ઉ(પલ
રખોપુ.



891.471009

મોદી, ચીનુ
ઢોલીડો.

જુઓ**

જુઓ**

યોગી િવયોગી.

મહેતા, ધવલ

મોતીચરાની વારતા : ભીલોમાં /ચિલત લોકા યાન /
ભગવાનદાસ પટેલ !વારા સંપા.
891.473

મLયકલીન કૃિતઓનું પુન:મૂOયાંકન.



398.2049147

780.1

જુઓ**

યોગનાં ત(વો.

જોશી, ગુણવંત

rનાચર.



891.473

613.7046

શંકરરાવ
મોજ કાંઠે મુકામ.



891.473

યાિક, િનરંજન

યાયાવર.

રઘુરામન, એન.

જુઓ**

રામાયણ

મોહન ગાંધી મહાકા[ય <ંથ - 10. જુઓ** પટેલ,
ડાxાભાઈ
મોહમદઅલી Rહા. જુઓ** પારેખ, /વીણચ
મોિહઉદીન બોબેવાળા, સંપા. જુઓ** ઉદૂ- ગુજરાતી
શQદકોશ
હારી ભvત તારો પvપળો. જુઓ** મોદી, ધીp
યાિક, િનરંજન

યાિક, હસુ, સંપા.

િમF, િવનોદ
જુઓ**

જુઓ**

સંગીત કળા.



મેનેજમેટ નૂતન અિભગમ.

જોશી, હ)રCચં કુંદનશંકર

યાિક, હસુ
લોકમહાકા[ય અને બીN લેખો.
યાિક, હસુ

891.473

જુઓ**

જુઓ**

મોરારીબાપુ, ટીકા.

યુગવંદના.

ઊડી ઉગમણે દેશ.



891.474

રજળપાટ.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

મેઢ, વાિત
મેદમ Zયૂરી.

સ(ય.

Samall

જુઓ**

પટેલ, જગદીશ

રઘુરામન, એન.

rજદગીના Funda / ઝીલન દવે !વારા અનું.



158.1

રઘુરામન, એન.
િબજનેસ Funda: અદભૂત સફળતા માટેના સરળ િનયમો /



891.471

)દલીપ ગોિહલ !વારા અનુ.



650.1

રઘુરામન-લીલા

66

રઘુરામન, એન.

મેનેજમેટ funda / )દલીપ ગોિહલ !વારા અનુ.
રજકણ સૂરજ થવાને શરણે.
રજની ગંધા.

જુઓ**

રજળપાટ.
રણઝણવું.

જુઓ**
જુઓ**

જુઓ**



650.1

શાહ, ગુણવંત

રાવળ, ચીમનભાઈ એસ., અનુ.

ભટ, ભરત એન.
યાિક, િનરંજન
જુઓ**



891.471

રાવળ, નટુભાઈ

ાન સરોવર.

મેઘાણી, ઝવેરચંદ



891.474

રાવળ, નિલન



ભમરી.

891.473
જુઓ**



181.4



181.4



582.16



371.425



વાંછરોટ.

891.471

રાઠોડ, શાહબુીન
અમે મહે)ફલ જમાવી છે .
રાઠોડ, શાહબુીન
દેવુ તો મદ- કરે.
રાઠોડ, શાહબુીન
લાખ 5િપયાની વાત.
રાઠોડ, શાહબુીન
વાહ દોત વાહ.
રાઠોડ, શાહબુીન
સબસે £ચી /ેમસગાઈ.
રાઠોડ, શાહબુીન
સો મટ ગો ઓન.
રાઠોડ, શાહબુીન
હાયનો વરગોડો.



891.473



891.473



891.473



891.473



294.543(1)
રાવળ, િવનાયક

અમે તો દોડતાં આ[યાં.



891.471

રાવળ, િવનાયક

ભડકા વચે હુ ં : ગીત સં<હ.
891.471
રાવળ-યોગી, /કાશકુમાર માલRભાઈ, સંપા. જુઓ** યોગી,
હરRભાઈ સોમાભાઈ
રાવળ-યોગી, મનુભાઈ હરRભાઈ સહ સંપા. જુઓ** યોગી,
હરRભાઈ સોમાભાઈ
રાની આવતીકાલ નીરોગી બાળ. જુઓ** પટેલ, કૃTણ
રાહી, એસ. એન., સંપા.
જુઓ** xદયની ગલીમાં...
5ંધાઈ રxો છે ભારતનો આ(મા / રજની દવે અને પા5લ
દંડીકર !વારા સંપા.
363.7
5)ઢ/યોગો અને કહેવત કોશ. જુઓ** પટેલ, ચં)કાબહેન
5પશા એક પ)રપ. જુઓ** દેસાઈ, ઊlમ
5પાવતી. જુઓ** શામળ
5પાવતી: અuયાસપૂણ- /વેશક અને ટીપણી સાથે. જુઓ**
શામળ



891.473



891.473



891.473

રાણા, નીલેશ



આકાશ કંપ.

891.473
જુઓ**



891.471

પરમનાં ગાન / વીણા આર. પટેલ !વારા સંપા.

રાજપૂત, િનમેશ

કેળવણી કાર)કદfની.
રાઠોડ, /તાપrસહ

આtલાદ : કા[ય િન(ય આનંદ 5પમ.
રાવળ, લાભશંકર 'શાયર '

નંદા, ગુલશન

રાજગોપાલ, પાથ-સારિથ
તેઓ, હુ Zકા અને હુ ં ભાગ - 2 હબલ બબલ.
રાજગોપાલ, પાથ-સારિથ
સહજમાગ-માં અuયાસીની ભૂિમકા.
રાજગોપાલાચારી, પાથ-સારથી
વૃeનું ફળ.

રામલો રોિબનહુ ડ.

િવેદી, િનરંજન યુ.

ગીત ગૂજ-રી.

રવૈયા, મનહર

રાખ અને અંગાર.

જુઓ**



305.42095475

રાવળ, નટુભાઈ

અંતાણી, િવનેશ

રણાલકર, મફત, સંપા.

રાવળ, ચં)કા
ગુજરાતમાં ીઓનો દરGજો.

મ)ડયા, ચુનીલાલ

રામાયણ

પૂ. મોરા)રબાપુનું અમૃત રામાયણ / મોરા)રબાપુ !વારા
સમાલોચન.

રાવ, ચંકાત
કુમકુમ પગલે.



891.21

જુઓ**

એરીચ



891.473

રાવળ, કનુભાઈ

ભારત ર(ન ડો. રાજે  /સાદ.
રાવળ, ગોrવદભાઈ
Rવનમ સ(યમ શોધમ.

ભટ, િગરીશ
રેખા ઉદયન, અનુ.
જુઓ** બેદી, )કરણ
રેજ ઓફ એજOસ. જુઓ** શેOડન, િસડની
રેબાં. જુઓ** મ)ડયા, અિમતાભ
રોહીત રિતલાલ, સંપા.
જુઓ** Yોકરની વાતા-કળા
લખલાણી, /ીતમ
વાંછટ: મોનો ઈમેજ કા[યો.
891.471
લઘુકથા િવમશ-. જુઓ** િવેદી, રમેશ એમ.
લફંગા પૈસાનુ અનથ-કરણ. જુઓ** ભાવે, િવનોબા
લવ ટોરી : /ેમની સંવેદનશીલ કથા. જુઓ** સેહગલ,
રેખલીનું મન.



923.154



181.4

લાખ 5િપયાની વાત.

રાઠોડ, શાહબુીન
લાગણીનો સંવાદ.
જુઓ** કેિફOડ, જે ક
લાભશંકર ઠાકરનાં આદશ- એકાંકી. જુઓ** ઠાકર, લાભશંકર
લીલા તોરણે કંકુના પગલાં / તૃિત સાક)રયા !વારા સંક.
જુઓ**



891.474008

લીલું-વીજળીવાળા

ઓઝા-વૈ\, કાજલ
લુહાર, િભુવનદાસ પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ'
સુંદરમનાં ગીતો: સુંદરમનાં ગીત વ5પ િવશેના લેખો /
સુધા એન. પંSયા !વારા સંપા.
891.471
લુહાર, િભુવનદાસ પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ'
હુ ંતાશણી અને બીR વાતો / F!ધા િવેદી !વારા સંપા.

લીલું સગપણ.

જુઓ**



891.473

લેડીઝ હોટેલ. જુઓ** દેસાઈ, કેશુભાઈ
લોકમહાકા[ય અને બીN લેખો. જુઓ** યાિક, હસુ
લોલટુનની ગુફામાં.

જુઓ**

સમાજવાદનું સગુણ 5પ / રમેશચં પરમાર !વારા અનુ.



વડોદ)રયા, ભૂપત
બે અeર rજદગીના.
વડોદ)રયા, ભૂપત
સોનેરી પડછાયા rજદગીના.
વડોદ)રયા, ભૂપત
હૈયે વાત rજદગીની.
વય /ાણી સૃિc. જુઓ** ગુત, આર. વાય.
વરતારો.

જુઓ**



891.474



891.474

અિવરત શોધ.

વગfસ, પોલ ફાધર
મધુર rજદગી.
વન, જૂ લે
ડોિOફન / Rગર શાહ !વારા અનુ.
વન, જૂ લે
બુલેટ Vેન / સાધના નાયક-દેસાઈ !વારા અનુ.
વલય.
જુઓ** મહેતા, ધીરે
વશી, /ા દીપકભાઈ
આકાશે અeર.
વસી, /ા દીપકભાઈ
પીકનીક પવ-.

જુઓ**

માઘડ, રાઘવR

જુઓ**

પટેલ, ભોળાભાઈ

યોગ આસન /ાણાયામ

જુઓ**

વાડ.

પટેલ, કOપેશ

જુઓ**

જુઓ**

દાવલપુરા, બાબુ
જુઓ**

દેસાઈ,

ફાધર વાલેસ સાથે વાચનયાા / મહે મેઘાણી !વારા


સંપા.

891.47

વાસુ, આ)દ(ય, અનુ.

જુઓ**

દેસાઈ, મધુરી

વાસુ, આ)દ(ય, અનુ.

જુઓ**

મફf, જોસેફ

વાહ દોત વાહ.
િવજોગ.

જુઓ**

જુઓ**

રાઠોડ, શાહબુીન

મહેCવરી, માવR

િવઠલાળી, બી. એમ.



891.474



891.474



891.474

હોિમયોપિથક ઔષિધઓ અને ઉપચાર પ!ધિત / સુરેશ
દલાલ !વારા સંપા.
615.532
િવદવંસ, શંકરરાવ

મે)ર)ડયન [યાયામ આરો`યનો ઉપાય / અમી ભટ !વારા


અનું.
િવદાય વેળા.

613.7046
જુઓ**

અમીન, મહે

િવનીત કોશ : સંકૃત ગુજરાતી / ગોપાલદાસ R. પટેલ !વારા

દાદાવાળા, એશા

વગ- એક વગ-. જુઓ** માઘડ, રાઘવR
વગfસ પોલ ફાધર

વાઈYટ.

રાઠોડ, /તાપrસહ

વાલેસ, ફાધર

સંગત

પંચામૃત આચમન.

જુઓ**

દોલતભાઈ



વડોદ)રયા, ભૂપત

વાંછરોટ.

લખલાણી, /ીતમ,

જુઓ**

વાલી તમારા તpણ દીકરા દીકરીને ઓળખો.

891.474

પંચામૃત અિભષેક.

ભાયાણી, ઉ(પલ

વાંછટ: મોનો ઈમેજ કા[યો.

વાતા- િવમશ-.

અમલાણી,

વડગામા, નીિતન

વડોદ)રયા, ભૂપત

જુઓ**

ભમગરા, મહેરવાન



વંદે હાય. જુઓ** જોશીપુરા, /\ુન
વજનઘટાડવાની 201 ટીસ. જુઓ** છાજે ર, િબમલ

જુઓ**

વહી વટ.

જુઓ**

891.4709

િવનોદ

વડગામા, નીિતન, સંપા.

વસુંધરાનું વંઠેલુ સંતાન.

વાચનયાાનો /સાદ / મહે મેઘાણી !વારા સંપા.

089.9147

સંગત.



891.471

વાઘેલા, /વીણાબહેન, સંક.

લોિહયા, રામમનોહર

જુઓ**

વસી, /ા દીપકભાઈ
Cવાસ સNવી બેઠો.

વાગ્ િવશેષ.

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

Oયો હુ ં તો Rવવાનું જ ભૂલી ગયો !.
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સંપા.
િવનોદની નજરે.



891.474

491.2347
જુઓ**

ભટ, િવનોદ

િવભાકર, નવીન

નેOસન મંડેલા: સ(ય ઘટના પર આધારીત /ેરણા(મ કથા.


923.168



891.474

િવભાકર, નવીન



843

ષડયં.



891.473

િવરાણી, બરકત અલી



843

સાત રંગનુ સરનામું / રમેશ પુરોિહત !વારા સંક.


891.471

િવલેપન અને બીR વાતો.


891.471

જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

િવવેચનપોથી / િશરીષ પંચાલ !વારા સંપા.



891.4709

વીજળીવાળા, આઈ. કે.



891.471

કાળની કેડીએથી.



891.473

વીજળીવાળા-શYદ
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વીજળીવાળા, આઈ. કે.

/ેમનો પગરવ.



891.473



લોલટુનની ગુફામાં.

891.473

વીજળીવાળા, શરીફા

કોમી સમયાની ભીતરમાં.



303.6

વીણેલાં લ - 11 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વીણેલાં લ - 12 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વીણેલાં લ - 9 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વીણેલાં લ -13 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વીણેલાં લ -14 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વીણેલાં લ -18 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વીણેલાં લ -3 / હ)રCચ !વારા સંક.

808.83

વૃe મં)દરની છાયામાં.

જુઓ**

વેU વ(સલા.

જુઓ**

વેUવન વસાહત.









શાહ, ગુણવંત

રાજગોપાલાચારી, પાથ-સારથી

જુઓ**

ચૌધરી, રઘુવીર

ભ)ડયાદરા, ગભp

જુઓ**

વેદ

વેદનો વૈભવ / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા.
વેદનો વૈભવ.

જુઓ**

જુઓ**



294.59212/5

વેદ

વેલકમ: તાંકા કા[ય સં<હ.
વેિવશાળ.

જુઓ**

જુઓ**

દવે, જનક

વૈ\, )કરીટ
અંગ [યંગ.

891.473

વૈ\, )કરીટ
ટાઈમ લીઝ ટેક એ લા¤ફગ Yેક.

891.473




વૈ\, બાલકૃTણ, સંપા.
વૈTણવ, પી. એમ., અનુ.

જુઓ**

વોરા, સતીશચ, સંક.

કુમારપા, જે . સી.

જુઓ**

[યાસ, અિનલ
અમાp માણસ.



891.4709



એ પણ સાચુ આ પણ સાચુ.

891.471

[યાસ, સતીશ
આ(મકથા / સુમન શાહ !વારા અનુ.
928.9147
[યાસ, સતીશ
સતીશ [યાસનાં Fે એકાંકી.
891.472
[યાસ, સતીશ, સંપા. જુઓ** આદશ- એકાંકી
[યાસ, સતીશ, સંપા. જુઓ** ઠાકર, લાભશંકર
[યાસ, સતીશ, સંપા. જુઓ** ભટ, મિણશંકર રતનR
'કાત'
શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય ઈશા, કેન કથા માંડુક, /Cન , તૈતરેય
ઉપનીષદ / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા.; નીલમ પટેલ !વારા


અનુ.

294.59218

શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય ઈશા, કેન કથા માંડુકય, /Cન , તૈતરેય



181.482

શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય તૈત)રય, માંડુZય ગૌદપદકા)રકા સિહત
વેતાCવર ઉપિનષદ / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા. ; નીલમ
પટેલ !વારા અનુ.
294.59218
શંકરાચાયઉપનીષદ ભાTય તૈત)રય, માંડુZય ગૌદપદકા)રકા સિહત
વેતાCવર ઉપિનષદ જૂ ઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.
શંકરાચાયછં ડો`યપિનષદ - ભાTય / નીલમ પટેલ !વારા અનુ.



શંકરાચાયછં ડો`યપિનષદ - ભાTય જુ ઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.

Nની, િવCવનાથ



181.482

તોર(નમાિલકા


891.473

શંકરાચાયYEસૂ ભાTય- અLયાય 1-2 / ગૌતમ પટેલ !વારા સંપા.;
નીલમ પટેલ અને રવી ખંડેલવાલ !વારા અનુ.



181.482

[યાસ, કુંદન
નરે મોદી.

923.254

[યાસ, ગુણવંત
પvછ એક મોરપvછ.

891.474




[યાસ, ગુણવંત
પુરકૃત નવલકથા.
[યાસ, ગુણવંત, સંપા.
પુરકૃત નવલકથા

[યાસ, યોગે
સજ- ન િવસજ- ન.
[યાસ, રાજે શ 'િમકીન'

294.59218

નાહર, સુNતા

ભાવે, િવનોબા

જુઓ**

891.473

181.482



580

જુઓ**

જુઓ**



કોમરેડ ગોડસે.



વૈ\, બાપાલાલ R.
સંકૃત સાિહ(યમાં વનપિત.

વોરા, િનરંજન, સંપા.

891.471

ઉપનીષદ જૂઓ - 294.59218 -ઉપનીષદ.

જોશી, ઉમેશ

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

વેશ સજે પ)રવેશ નવો.

વોરા, ઉષા, અનુ.



િનભાડો.

[યાસ, યશવંત

વીજળીવાળા, આઈ. કે.

વૃeનું ફળ.

[યાસ, પુTપા



891.473009
જુઓ**

સાિહ(ય અકાદમી !વારા

શંકરાચાયYEસૂ ભાTય- અLયાય 3 - 4 / ગૌતમ પટેલ અને રવી
ખંડેલવાલ !વારા સંપા.
181.482
શંગારી, ટી. આર., સંયુZત સંક. જુઓ** ઉપદેશ રાધાવામી
શટલકોક.

જુઓ**

શબને નામ હોતુ નથી.

શQદ સહવાસ.

સૈયદ મોઈન
જુઓ**

જુઓ**

મહેતા, ઈલા આરબ

મેZવાન, યોસેફ

શYદને-શાહ
શQદને અજવાળે: યોસેફ મેZવાનનાં કા[યો પરના આવાદ
લેખો.
જુઓ** મેZવાન, યોસેફ
શQદયોગ: કિવ સુંદરમ / સુધા િનરંજન !વારા સંપા.

શાહ, એલ. ડી.

/કૃિતનું ઋણ.

સંપા.



634.928

શાહ, કલા અશોકકુમાર



891.471

શQદે શQદે સેતુબંધ ગુણવંત શાહ સાથે / અમીષા શાહ !વારા
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891.476008

શQદોને પાલવડે. જુઓ** ુવ, દેિવકા રાહુ લ
શરદ તાp ગુલાબ અને બીR વાતા-ઓ. જુઓ** ગGજર,

મેનોપોઝ - મુંNવું શાને ?.



618.175

શાહ, કિવન

જૈ ન સાિહ(યમાં કા[ય /કારો: વ5પ અને સમીeા.
શાહ, કાિત



આપણા ઉમાશંકર.

જય

શમા-, ભગવતીકુમાર
ન )કનારો ન મઝધાર.
891.473
શમા-, ભગવતીકુમાર
ભગવતીકુમાર શમા-ની /િતિનિધ હાય રચનાઓ.


891.471

શાહ, કાિત
નeલવાદ અને સવદય.



322.42

શાહ, ગુણવંત

કૃTણમ શરણમ ગછામી: માધવ eણે eણે મધુવનમાં.

891.473

શમા-, રોબીન
સંયાસી જે મણે પોતાની સંપિj વેચી નાખી / પૂlણમા
એમ. શાહ !વારા અનુ.
891.433
શાપ સંંશ અને બીR કિવતા. જુઓ** ભટ, નમ-દાશંકર
શામળ

નંદબીસી.



891.471

શામળ

5પાવતી / હસુ યાિક !વારા સંપા.



891.471

શામળ

5પાવતી: અuયાસપૂણ- /વેશક અને ટીપણી સાથે / /સાદ
YEભટ !વારા સંપા.
891.471
શાલીભસૂ)ર
ભરતેCવર / સતીશ ડણક !વારા સંપા.
891.471009
શાી, કે. કા., સંપા. જુઓ** પાયાનો સંકૃત ગુજરાતી
શQદકોશ ધાતુ કોશ સિહત
શાી, કે. કા., સહ સંપા. જુઓ** ઉદૂ- ગુજરાતી શQદકોશ
શાી, ગોપાલ


સાદ કરે છે કોઈ.

891.471

શાી, િવજય



891.473

શાી, િવજય
ટૂંકી વાતા- / સુમન શાહ !વારા સંપા.
891.473009
શાહ, કીlતદા, સંપા. જુઓ** શામળ
શાહ, િજતે બી., સંપા. જુઓ** ચારણ, )દલીપ
શાહ, અિભલાષા

એક હતો મૃ(યુંજય: નવિલકા સં<હ / બંસીધર શુZલ !વારા
સંપા.
શાહ, અમીષા, સંપા.



891.473
જુઓ**

શQદે શQદે સેતુબંધ ગુણવંત

શાહ, ગુણવંત

બાળકોને ઓળખીએ.

શાહ, ઊlમલાબેન
સંતાનનુ ઘડતર : એક સાધના.



પાવન ઘર.

891.473

શાહ, ગુણવંત



મોટેલ.

891.473

શાહ, ગુણવંત



રજકણ સૂરજ થવાને શરણે.

891.473

શાહ, ગુણવંત

વૃe મં)દરની છાયામાં.



891.474

શાહ, ગુણવંત



સરફરોશ.
શાહ, ગુણવંત, સંક.

891.473

દિલત સાિહ(ય અuયાસ અને

જુઓ**

અવલોકન
શાહ, જગદીશ

િશવાબૂ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.
શાહ, િજતે બી., સંપા.
શાહ, િજતે, સંપા.
શાહ, Rગર, અનુ.

જુઓ**

જુઓ**
જુઓ**



615.85(1)

દેસાઈ, નીિતન

ઢાંકી, મધુસૂદન

વન, જૂ લે

જુઓ**

શાહ, પીયૂષ

શાહ, પીયૂષ

સવદય-પરબનું પીયૂષપાન / નારાયણ શાહ !વારા સંપા.



923.654

શાહ, પૂlણમા એમ., અનુ.

જુઓ**

શમા-, રોબીન

શાહ, ભોગીલાલ

Fી રાધાવતાર.



891.473

શાહ, શશીકાત



બાળિવકાસની એબીસીડી.

155.4

શાહ, સુધીર

અમે)રકા અને એના ઈિમ<ેશનના કાયદા / સુરેશ દલાલ
!વારા સંપા.
342.73082(1)

શાહ સાથે

શાહ, ઊlમલાબેન



891.474

શાહ, નારાયણ, સંપા.

આવાગમન.



891.4709



155.4



155.4

શાહ, સુમન

િસ!ધાતે કીમ્.
શાહ, સુમન, અનુ.



801.95
જુઓ**

[યાસ, સતીશ

શાહ-સમજને

70

શાહ, સુમન, અનુ.

જુઓ**

બેકેટ, સેયુઅલ

શાહ, સુમન, સંપા.

જુઓ**

શાી, િવજય

શાહ, સુરેખાબહેન, સંક.

જુઓ**

શેઠ, રજની

તાંદુલ: પોરબંદરના

કિવઓનો કા[ય સં<હ
શાહ, સોનલ, સંપા.

જુઓ**

મુંબઈ સમાચાર વેદિસ!ધ

જુઓ**

મુંબઈ સમાચાર વેદિસ!ધ

/(યe પંચાંગ
શાહ, સોનલ, સંપા.

/(યe પંચાંગ

જુઓ**

ગુજરાતી નવિલકા ચયન

શેલત, િહમાંશી, સંપા.

જુઓ**

પહેલો અeર

શેOડન, િસડની
રેજ ઓફ એજOસ / મહેશ ગોિહલ !વારા અનુ.
823
શૈeિણક મનોિવાન: અથ- અને વ5પ. જુઓ** ચૌહાણ,



133.5



ગુજરાતીમાં સહાયકારી ધાતુઓ.

491.475

િશeણનું સ(ય / દeેશ ઠાકર !વારા સંપા.
િશરડી દશ-ન.



370



294.535095479
જુઓ**

ઢગર, નવીન

િશવકુમાર જોશીની Fે વાતા-ઓ.

જુઓ**

જોશી,

િશવકુમાર
શાહ, જગદીશ

જુઓ**

જુઓ**

િમF, િવનોદ

શુZલ, બંસીધર, સંપા.

જુઓ**

શાહ, અિભલાષા

શુZલ, રમેશ એમ. સંપા.

જુઓ**





891.4709



158.1
જુઓ**

માય )ડયર Gયુ

શાહ, ઊlમલાબેન
સંદભ-<ંથો અને <ંથસંકૃિત / મિણભાઈ /Nપિત !વારા સંપા.
સંતાનનુ ઘડતર : એક સાધના.

કિવ, નમ-દાશંકર

જુઓ**

વડગામા, નીિતન

ભારતની સફળતાના િશOપી / કેયૂર કોટક !વારા અનુ.
સંRવની.

લાભશંકર

શુZલ, શીલીન નંદુભાઈ, સંપા.

જુઓ**

સંઘવી, વીર

304.86054

શુZલ, /ા બી, અનુ.

પરીખ, સુરેશ

સંગત / નીિતન વડગામા !વારા સંપા.
સંગીત કળા.
જુઓ** યાિક, હસુ

અડાલN, વષા-

શુZલ, જયકુમાર
પૂવ- આ)કામાં ગુજરાતીઓ / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

જુઓ**

gયામ સુહાની. જુઓ** ચૌધરી, રઘુવીર
Fી મહાવીર ચ)ર. જુઓ** િવેદી, િનરંજન યુ.
Fી રાધાવતાર. જુઓ** શાહ, ભોગીલાલ
Fીમદ્ રાજચR
પંચભાષી પુTપમાલા.
181.044
Cવાસ સNવી બેઠો. જુઓ** વસી, /ા દીપકભાઈ
ષડયં. જુઓ** િવભાકર, નવીન
સંગત.

જુઓ**

શુન ઈિજત.

શેલત, િહમાંશી, સંપા.

શૌચાલય.

શાહ-પંSયા, rપકી

િશવાબૂ.

891.473

એન. ટી.

શાહ, હેમે
<હો, ર(નો અને માનવRવન પર અસર.

િશલાલેખ.



નામ વગરના સંબંધો.

જુઓ**

સંયાસી જે મણે પોતાની સંપિj વેચી નાખી.

શેઠ, ઉષા

જુઓ**

શમા-,

રોબીન



સલામ સૈિનક.



028.7

કેસર
923.55(1)

શેઠ, ઉષા

મૃ(યુ મરી ગયું.



891.473

શેઠ, ચંકાત



અખંડ દીવા.

891.474

શેઠ, ચંકાત
કિવ ઉમાશંકર જોશી / સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.



928.91471

શેઠ, ચંકાત



ગગન ધરા પર તડકા નીચે.

891.471

શેઠ, ચંકાત



તડકા નીચે.

891.471

શેઠ, ચંકાત
ભીની હવા ભીના Cવાસ.



891.471

શેઠ, ચંકાત, સંપા.

જુઓ**

ઉમાશંકરનો વા`વૈભવ

શેઠ, ચંકાત, સંપા.

જુઓ**

મેZવાન, યોસેફ

શેઠ, ચંકાત, સંપા.

જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

સંબંધ પણ ઉમેરો જરા સારવારમાં.

જુઓ**

ઠાકર, શરદ

સંભાળ તમારી, સૂચન અમારાં: બાળ સંભાળ માટે માગ-દશ-ન.
જુઓ**

આનંદ, આર. કે.

સંસજ- ના(મક કા[યિવાન. જુઓ** ટોપીવાળા, ચંકાત
સંકૃત િ`લશ- ગુજરાતી િહદી િપકચર )ડeનેરી. જુઓ**
હષ-દેવ માધવ
સંકૃત /ણય કા[યો. જુઓ** ભાવનગરી, નીના
સંકૃત સાિહ(યમાં વનપિત. જુઓ** વૈ\, બાપાલાલ R.
સZકરબાર. જુઓ** આચાય-, ગુણવંત
સતીશ [યાસનાં Fે એકાંકી. જુઓ** [યાસ, સતીશ
સદ્ િવચાર - 2.
જુઓ** કાપ)ડયા, નવીનચ કેશવલાલ
સફળ Rવનનાં 201 ાન સૂો. જુઓ** જોગી, સુનીલ
સફળ માકટvગ કેમ કરશો ?. જુઓ** કોઠારી, મધુભાઈ
સફળતાનું મેનેજમેટ. જુઓ** ધોળ)કયા, હરેશ
સબસે £ચી /ેમસગાઈ. જુઓ** રાઠોડ, શાહબુીન
સમજને )કનારે. જુઓ** ભટ, મીરાં

સમIએ-સોનુ
સમRએ ગઝલનો લય.

િવેદી, Rતુ

જુઓ**

સમાજવાદનું સગુણ 5પ.

જુઓ**

સાવલા, માવR કે.

સમીeા કેનવાસ / લવકુમાર એમ. દેસાઈ !વારા સંપા.


491.4709



891.4391009

સરદાર બહાદૂર મહારાજ

આLયાિ(મક પુTપો.



294.(1)

સરદાર સરોવર યોજના.
સરફરોશ.

જુઓ**

જુઓ**

દવે, રજની

શાહ, ગુણવંત

સરવતીચ ભાગ - 1.

િપાઠી, ગોવધ-નરામ

જુઓ**

માધવરામ

સરવતીચ: ટૂંકી સરળ વાતા- 5પે.
ગોવધ-નરામ માધવરામ
જુઓ**

મહેતા, જયા

સજ- ન િવસજ- ન.

જુઓ**

[યાસ, યોગે

સવદય-પરબનું પીયૂષપાન.
સલામ સૈિનક.

જુઓ**

સિલલ અને સુરાહી.

જુઓ**

શાહ, પીયૂષ

સહગલ, મનમોહન, સંક.

જુઓ**

રાજગોપાલ,



891.433

જુઓ**

તાઈ, અQબાસ અલી



સૂપ.

જુઓ**

જુઓ**

સૂફીવાદ.

891.473

ઠZકર, સાધનાબહેન

જુઓ**

સાત રંગનુ સરનામું.

જુઓ**

અમૃત ઘાયલ

સૂય- સૂય- આમ આવ.

સાત રંગનુ સરનામું.

જુઓ**

િવરાણી, બરકત અલી

સેહગલ, એરીચ

સાત રંગનું સરનામુ: મરીઝની ગઝલો.

જુઓ**

સાત રંગનું સરનામું : શૂય પાલનપુરીની ગઝલો.
પાલનપુરી, શૂય

સાદ કરે છે કોઈ.

જુઓ**

જુઓ**

સારવચન રાધાવામી વlતક.

જુઓ**

હજૂ ર વામી મહારાજ


491.475
જુઓ**

જોશી, મહેશ



શટલકોક.
ઓઝા, ડંકેશ

સાથ- ગુજરાતી જોડણી કોશ.
સાથ- 5)ઢ/યોગો અને કહેવત કોશ.

જુઓ**

સૈયદ મોઈન

શાી, ગોપાલ
જુઓ**

નીમાવત, બી. એસ.

લવ ટોરી : /ેમની સંવેદનશીલ કથા / િવનેશ અંતાણી
!વારા અનુ.
823

મરીઝ

ચૌધરી, રઘુવીર

જુઓ**



સુરેશ જોશીની વાતા-ઓ. જુઓ** જોશી, સુરેશ
સુરેશ દલાલ !વારા સંપા. જુઓ** કૃTણ કા[યો
સુતી. જુઓ** પુરાણી, વજુ ભાઈ ' સુતી'
મેઘલી રાતે.

સાત રંગનુ સરનામુ: આદીલ મસૂરીની ગઝલો.
મસૂરી, આદીલ

સાથી સંગાથી.

જુઓ**

સુહાસી

બાક, )રચાડ-

સાતમા આસમાને: પૂવા¥ચલની સફર.



891.472

891.473

સાંકૃ(યાન, રાહુ લ
ખોવાયેલી દુિનયા / નવનીત માસી !વારા સંપા.

સાગર પંખી.



891.471

ઋતુrસહ
સુધા િનરંજન, સંપા.
જુઓ** શQદયોગ: કિવ સુંદરમ
સુરેશ જોશીની વાતા- સૃિc / જગદીશ ગૂજ-ર !વારા સંપા.

ઉપદેશ રાધાવામી

જુઓ**

જુઓ**

સાિહ(યનો આવાદ. જુઓ** પટેલ, મિણલાલ એચ.
સાિહ(યમીમાંસા. જુઓ** પટેલ, મિણલાલ એચ.
rસધવ, ગણેશ 'બાદલ'
અકબંધ રહય.
891.473
િસ!ધાતે કીમ્. જુઓ** શાહ, સુમન
સvગરિખયા 'દેવ'

અમારો સૂય-.
સુથાર, િવTUકુમાર, અનુ.

કુરેશી )કમત

સહજમાગ-માં અuયાસીની ભૂિમકા.
પાથ-સારિથ

સાંજુક ટાણે સંવેદના.

મધુસૂદન

સુથાર, ભગવત

શેઠ, ઉષા

જુઓ**

સાિવી સાર સંિહતા. જુઓ** ઘોષ, અરિવદ
સાિહ(ય અકાદમી !વારા પુરકૃત નવલકથા / ગુણવંત [યાસ
!વારા સંપા.
891.473008
સાિહ(ય, િશOપ અને થાપ(યમાં િગરનાર. જુઓ** ઢાંકી,

સુંદરમનાં ગીતો: સુંદરમનાં ગીત વ5પ િવશેના લેખો.
જુઓ** લુહાર, િભુવનદાસ પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ'
સુખનું સરનામું.
જુઓ** ધોળ)કયા, હરેશ

કોઠારી, હ)રભાઈ

જુઓ**

891.471

યાયાવર.

સરોજની નાયડુ.

સવ- શુભ મંગલમ્.

િપાઠી,

જુઓ**



અવધૂત આનંદધા પદલહરી.

લોિહયા, રામમનોહર

સરગોશી / હષ- YEભટ !વારા સંપા.

71

ભાવસાર,

સો મટ ગો ઓન. જુઓ** રાઠોડ, શાહબુીન
સ{દરવા, એચ. પી.
ી ભૃણ હ(યા એક સામાRક સમયા.
સોે)ટસ. જુઓ** પંચોલી, મનુભાઈ 'દશ-ક'



363.46

સોનાર, રમેશ

આંખ મારી ઉઘડે / મહે પુરોિહત !વારા અનુ.



294.548

મફતલાલ

સાવલા, માવR કે.
બંગાળનો બાઉલ પંથ: સુરેશ દલાલ !વારા સંપા.

891.473

મથવુ ન િમ^યા
સોનુ સાંપડે િમતમાં. જુઓ** ઈમાઈલ નસીર
સોની, રમણ, સંપા.



780

જુઓ**

સોનેરી-[દયરોગીઓ

72

સોનેરી ચુંબન.

જુઓ**

ઠાકર, લાભશંકર

સોનેરી પડછાયા rજદગીના.

જુઓ**

હળદણકર, વૈશાલી

વડોદ)રયા, ભૂપત

સોરઠ તારા વહેતાં પાણી: મફત રણાલકર !વારા સંપા..
જુઓ**

મેઘાણી, ઝવેરચંદ

સોલંકી, )કશોરrસહ
તેજિલસોટા ાડ.

891.471

સોલંકી, )કશોરrસહ
અરવOલી.

891.473




સોલંકી, )કશોરrસહ


ભીની ભીની માટીની મહેક.

891.474

Vેસ મેનેજમેટ : લાંબુ Rવન Rવવાનો સકસેસ મં.
જુઓ**

છાજે ર, િબમલ

તોર(નમાિલકા / સતીશચ વોરા !વારા સંક.
ી ભૃણ હ(યા એક સામાRક સમયા.



294.543

સ{દરવા,

જુઓ**

એચ. પી.

ીશિZત મારી િcએ...
નેZસ.

જુઓ**

જુઓ**

બેદી, )કરણ

ઠZકર, સાધનાબહેન

મૃિત અંજિલ.

જુઓ**
જુઓ**

હR કેટલું દૂર ?.



158.1

જુઓ**

હ)રનાં લોચિનયાં.

જુઓ**

જુઓ**

આનંદ વામી

xદયરોગીઓ માટે 201 આહાર ટીસ.
િબમલ

જોશી, યોગેશ



294.(1)

માણેક, કરશનદાસ

હ)રયાળી, ઉવf /બોધ
Rવતા મહોર શતરંજના.



891.473

હ)રલાલ : મહા(મા ગાંધીનું રઝળતુ રતન.
રવી સી.

જુઓ**

પારેખ,

હ)રCચં, સંપા.

જુઓ**

Rવનઘડતરના /ેરક /સંગો

હ)રCચ સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ

હ)રCચ, સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ

હ)રCચ, સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ

હ)રCચ, સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ

હ)રCચ, સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ

હ)રCચ, સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ

હ)રCચ, સંક.

જુઓ**

વીણેલાં લ
જુઓ**

જુઓ**

કાપ)ડયા,


891.471008

આચાય-, ગુણવંત

હષ- YEભટ, !વારા સંપા.

xદય રોગની સમયા એક નવી )દશા.

xદયની ગલીમાં... / એસ. એન. રાહી !વારા સંપા.

હજૂ ર વામી મહારાજ
સારવચન રાધાવામી વlતક.
હરારી.

હુ ંતાશણી અને બીR વાતો. જુઓ** લુહાર, િભુવનદાસ
પુpષોjમદાસ 'સુંદરમ'
હૂ મૂ[ડ માય ચીજ. જુઓ** પેસર, જોtનસન, એમ. ડી.
હેસન, માક- િવકટર, સહ લે. જુઓ** કેિફOડ, જે ક
હેસન, માક- િવકટર, સહ લે. જુઓ** કેિફOડ, જે ક
હૈયે વાત rજદગીની. જુઓ** વડોદ)રયા, ભૂપત
હોિમયોપિથક ઔષિધઓ અને ઉપચાર પ!ધિત. જુઓ**

ગાંધી, નગીન
જુઓ**

891.47

રમેશ આઈ.

િચતળે, વી. એસ.

વામી આનંદ સાથે વાચનયાા.



સંપા.

િવઠલાળી, બી. એમ.

પેસર, જોtનસન, એમ. ડી.
હૂ મૂ[ડ માય ચીજ / અOકેશ પટેલ !વારા અનુ.
મરણનો મધપૂડો.

બારબાળા વૈશાલી હળદણકર : એક હોટલ ગાિયકાની સ(ય
કથા / )કશોર ગૌડ !વારા અનુ.
927.84
હતાeર કે ઓટો<ાફ. જુઓ** મોદી, /કાશ
હાRકાસમ તારી વીજળી. જુઓ** આચાય-, ગુણવંત
હાથી, R. એમ., અનુ. જુઓ** આનંદ, આર. કે.
હાથી, હષા-, સહ અનુ. જુઓ** આનંદ, આર. કે.
હાટ- એટેક અટકાવો. જુઓ** કાપ)ડયા, રમેશ આઈ.
હાયનો વરગોડો. જુઓ** રાઠોડ, શાહબુીન
હાયે Gયોિત: Gયોિત િવશેષ / િવનોદ ભટ !વારા

કંદીલ

હષ-દેવ માધવ
સંકૃત િ`લશ- ગુજરાતી િહદી િપકચર )ડeનેરી.



413

જુઓ**

છાજે ર,

73

િવષય સૂિચ


અસમાનતા અને િવકાસનું મનોિવાન:મનોિવાન



આચાય-, જિતભાઈ
િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય

અંગબળના ખેલો તથા મેદાની રમતો

796

અં<ેR કિવતા:અં<ેR સાિહ(ય:સાિહ(ય

821

અં<ેR નવલકથા/નવિલકા:અં<ેR સાિહ(ય:સાિહ(ય

823

અં<ેR સાિહ(ય:સાિહ(ય

820






155

:

આતંકવાદ:સામાિજક સંઘષ-:સામાિજક /)યા



303.625

અં<ેR સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:સાિહ(યકારોનો
Rવનચ)ર સં<હ
928.2

આ)કા:ભૂગોળ અને /વાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ

અચેતન મનનું મનોિવાન અને તેના િવિશc લeણો:
મનોિવાન

આટે, બાબા:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતીય સમાજ
સુધારકોનું Rવનચ)ર:સમાજસુધારકોનું Rવનચ)ર



154

અચેતન મનનું મનોિવાન:અચેતન મનનું મનોિવાન અને
તેના િવિશc લeણો:મનોિવાન
154.2



916

આ)કા:થળાંjર:સામાિજક િવાન



304.86

આય- ધમ-



294

આહાર તથા પ^યાપ^ય:[યિZતગત વા^ય અને સલામિત

અLયા(મિવ\ા:ત(વાન અને મનોિવાન

ઈિજત:આ)કા:ભૂગોળ અને /વાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ



અLયાપન કળા:અLયાપનની કાય- પ!ધિત:િશeણ અને
અLયાપનની પ!ધિત:શાળા અને તેની /વૃિjઓ



613.2



916.2



ઈિતહાસ, ભૂગોળ



371.30281

અLયાપનની કાય- પ!ધિત:િશeણ અને અLયાપનની પ!ધિત:
શાળા અને તેની /વૃિjઓ
371.3028
અય કુદરતી સંપિj:જમીન અને ઉN- િવષયક અથ-શા



333.9

અય ભાષાઓમાં /કીણ- લેખો:/કીણ- લેખોનો સં<હ



089

અય ભાષાના સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ

928.9

અય ભાષાના સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ

928.9

અય રોગો:વૈદકશા અને વા^ય

616.9




અય વગ-ની સમયા અને સેવાઓ:સમાજકOયાણ, સમયા
અને સેવાઓ



923.654

અ!વૈત દશ-ન:વેદાંત દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન
અને મનોિવાન
181.482
110



891.47

ઈશુનુ Rવન અને તેનો પ)રવાર:િ~તી(વ:િ~તીધમ-



232.9

ઈશુનુ Rવન:ઈશુનુ Rવન અને તેનો પ)રવાર:િ~તી(વ:
િ~તીધમ232.901
ઉ)ડયા નવલકથા/નવિલકા:ઉ)ડયા સાિહ(ય



891.4563

ઉ)ડયા સાિહ(ય



891.456

ઉjર-પૂવ-નાં રાGયોનો /વાસ:ભારત:ઈિતહાસ, ભૂગોળ



915.41

ઉપનીષદ:વૈ)દક સાિહ(ય:પિવ ધમ-<ંથો:આય- ધમ-



294.59218



ઉદૂ- કિવતા:ઉદૂ- સાિહ(ય:સાિહ(ય



ઉદૂ- કિવતાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન:ઉદૂ- કિવતા:ઉદૂ- સાિહ(ય:
સાિહ(ય
891.4391009

362.8

અપરાધનો ભોગ બનેલ:અય વગ-ની સમયા અને સેવાઓ:
સમાજકOયાણ, સમયા અને સેવાઓ
362.88
અQદુલ કલામ, એ. પી. જે .:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના
રાીય વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ:
રાના વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ

900



891.4391

ઉદૂ- ભાષા
ઉદૂ- ભાષાનો શQદકોશ:ઉદૂ- ભાષા



491.439



491.4393

ઉદૂ- સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.439

ઉદૂ--ગુજરાતી ભાષાનો શQદકોશ:ઉદૂ- ભાષાનો શQદકોશ:ઉદૂ

923.154

ભાષા



491.439347

અિભનય કલાકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:કળા અને મનોરંજન
eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર
927.92

એિશયા:સમાજમાં ીઓની ભૂિમકા અને દરGજો

અમે)રકન નવલકથા/નવિલકા:અમે)રકન સાિહ(ય:સાિહ(ય

813

અમે)રકન સાિહ(ય:સાિહ(ય

810

ઓગટો બોઆલ:[યિZતગત Rવનચ)ર:અિભનય
કલાકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:કળા અને મનોરંજન eેે[યિZતઓનું Rવનચ)ર
927.92

અમે)રકા:બંધારણીય કાયદો
અથ-શા
અથ-શાના િસ!ધાંતો:અથ-શા





342.73



330





305.42095

ઓલિપક રમતો:ભારોjલ, દોડ અને મેદાની રમતો:
અંગબળના ખેલો તથા મેદાની રમતો



796.48



ઓશો:ભારતીય દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન અને
મનોિવાન
181.4



ઔષધશા અને ઉપચાર

330.1

અલંકારશા અને સં<હ

808

અલંકારશા અને સં<હ:સાિહ(ય

808



615

ક]છ-ગુજરાતી

74

કછ:ગુજરાત:િવCવનો આધુિનક ઈિતહાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ



ગુજરાત:ભારત:રાજકીય પ)રિથિત:રાજકીય-નીિતશા

954.75(1)

કયુટર િવાન:સામાય િવષયો
004
કળા અને મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર
927
કિવ, નમ-દાશંકર લાભશંકર:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
કિવઓનો Rવનચ)ર સં<હ:ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો
Rવનચ)ર સં<હ
928.91471
કિવતા:સાિહિ(યક િવવેચન:સાિહ(ય
801.951
કહેવતો, લોકોિZj:લોકસાિહ(ય, લોકમાયતા તથા લોકકથાઓ:
સામાિજક લોકRવન, રીિત)રવાજ અને લોકસાિહ(ય


398.9

કાળમ કે સાલવારી
529
કૃિષ િવાન
630
કૃTણમૂlત િજ!દૂ:ભારતીય દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:
ત(વાન અને મનોિવાન
181.4
કેસર:ગાંઠ અને તેનાથી થતા િભન િભન રોગો:અય રોગો:
વૈદકશા અને વા^ય
616.994
કોઠારી, જયંત:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
Zયૂરી, મેરી:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભૌિતકશાીઓનું
Rવનચ)ર:વૈાિનકોનું Rવનચ)ર સં<હ
925.3
ખેતી અને તેની rસચાઈ:િવિશc ખેતી પ!ધિત:ખેતી અને
લણણી:િવિશc યં, ઉપકરણ તથા સાધન સામ<ી


631.587

ખેતી અને લણણી:િવિશc યં, ઉપકરણ તથા સાધન સામ<ી



631.5
ખોરાક અને પેય



641

િ~તી(વ:િ~તીધમ232
િ~તીધમ220/280
ગભ-પાત:સમાજની અય સમયા અને સેવાઓ:સમાજકOયાણ


363.46

ગાંઠ અને તેનાથી થતા િભન િભન રોગો:અય રોગો:
વૈદકશા અને વા^ય
616.99
ગાંધી, મોહનદાસ કરમચંદ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના
રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર:રાીય નેતાઓનું
Rવનચ)ર સં<હ
923.254
ગાંધી, હ)રલાલ સી.:[યિZતગત Rવનચ)ર:પુpષોનું
Rવનચ)ર:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ /તીક
સં<હ
920.71
ગામી, બાપુભાઈ િવઠલદાસ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતીય
િશeણિવદોનો Rવનચ)ર સં<હ:િશeણિવદોનો
Rવનચ)ર સં<હ
923.754
િગરનાર:ગુજરાત:િવCવનો આધુિનક ઈિતહાસ:ઈિતહાસ,
ભૂગોળ



954.75(1)

ગુજરાત:ભારત:એિશયા:સમાજમાં ીઓની ભૂિમકા અને
દરGજો
305.42095475



320.95475

ગુજરાત:િવCવનો આધુિનક ઈિતહાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ



954.75

ગુજરાતી કિવઓનો Rવનચ)ર સં<હ:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.91471
ગુજરાતી કિવતા સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન સં<હ:
ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.471009

ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.471

ગુજરાતી કહેવતો:કહેવતો, લોકોિZj:લોકસાિહ(ય,
લોકમાયતા તથા લોકકથાઓ:સામાિજક લોકRવન,
રીિત)રવાજ અને લોકસાિહ(ય
398.99147
ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.473

ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન સં<હ:
ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.473009

ગુજરાતી નાટક સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન સં<હ:
ગુજરાતી નાટક:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.472009

ગુજરાતી નાટક:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય

891.472

ગુજરાતી િનબંધો:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય

891.474




ગુજરાતી પ લેખન સાિહ(ય:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.476
ગુજરાતી ભાષા



491.47

ગુજરાતી ભાષાની વાઙમય સૂિચ:િવશેષ ભાષાઓની સામાય
વાઙમય સૂિચ:સામાય વાઙમય સૂિચ:વાઙમય સૂિચ



011.29147
ગુજરાતી ભાષાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન:ગુજરાતી ભાષા



491.4709

ગુજરાતી [યાકરણ:ગુજરાતી ભાષા

491.475

ગુજરાતી શQદકોશ:ગુજરાતી ભાષા

491.473

ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ





891.47



928.9147

ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:સાિહ(યકારોનો
Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
ગુજરાતી સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન સં<હ:ગુજરાતી
સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.4709
ગુજરાતી:અય ભાષાઓમાં /કીણ- લેખો:/કીણ- લેખોનો સં<હ



089.9147

ગુજરાતી:લોકસાિહ(ય:સામાિજક લોકRવન, રીિત)રવાજ
અને લોકસાિહ(ય
398.2049147

ગૃહિવાન-તણાવ
ગૃહિવાન:/ૌ\ોિગક િવાન
640
ગોયા:[યિZતગત Rવનચ)ર:િચકારોનું Rવનચ)ર:કળા
અને મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર
927.5
<ંથાલય અને માિહતી િવાન
020
<ીન હાઉસ:/દૂિષત:/દૂષણ:પયા-વરણ સમયા અને સેવાઓ


363.73874

ઘરેલું તથા કૌશલ /ધાન મેદાની રમતો
793/796
ઘરેલું રમતો:ઘરેલું રમતોનું કૌશOય:ઘરેલું તથા કૌશલ /ધાન
મેદાની રમતો

Rવ/ૌ\ોિગકી:રસાયણ ઈજનેરી અને /ૌ\ોિગક િવાન



660.6

જૈ ન દશ-ન:પૂવ-ના દેશોનું ત(વાન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:
ત(વાન અને મનોિવાન
181.044
જૈ ન ધમ-:આય- ધમ-



294.4

જૈ ન ધમ-નેતાઓ અને સંગઠન:જૈ ન ધમ-:આય- ધમ-



294.46

જૈ વ િવાન Rવશા



570



જૈ વ વૈિવLય:જૈ િવક સંપિj:અય કુદરતી સંપિj:જમીન અને
ઉN- િવષયક અથ-શા
333.95(1)



જૈ િવક સંપિj:અય કુદરતી સંપિj:જમીન અને ઉN- િવષયક
અથ-શા
333.95

794/795

ઘરેલું રમતોનું કૌશOય:ઘરેલું તથા કૌશલ /ધાન મેદાની રમતો

75

794

ઘોષ, અરિવદ:ભારતીય દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:
ત(વાન અને મનોિવાન
181.4
િચતળે, વી. એસ.:[યિZતગત Rવનચ)ર:પુpષોનું
Rવનચ)ર:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ /તીક
સં<હ
920.71
િચકળા
750
િચકળા અને સુશોભન કળા
740
િચકારોનું Rવનચ)ર:કળા અને મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું
Rવનચ)ર
927.5
ચીનની રસોઈકળા:પાકશા કે રસોઈકળા:/ૌ\ોિગક િવાન


641.5951

ચૂંટેલા ગુજરાતી િનબંધો:ગુજરાતી િનબંધો:ગુજરાતી સાિહ(ય:
સાિહ(ય
891.474008
ચૂંટેલા ગુજરાતી પ લેખન સં<હ:ગુજરાતી પ લેખન
સાિહ(ય:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.476008
ચૂંટેલા પો:ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય:અલંકારશા અને સં<હ:
સાિહ(ય
808.86
ચૂંટેલાં ગુજરાતી નાટક સં<હ:ગુજરાતી નાટક:ગુજરાતી
સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.472008
ચૂંટેલી ગુજરાતી કિવતા સં<હ:ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી
સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.471008
ચૂંટેલી ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા સં<હ:ગુજરાતી
નવિલકા/નવલકથા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય


891.473008

ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય:અલંકારશા અને સં<હ
808.8
ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય:અલંકારશા અને સં<હ:સાિહ(ય


808.8

ચેસ:ઘરેલું રમતો:ઘરેલું રમતોનું કૌશOય:ઘરેલું તથા કૌશલ
/ધાન મેદાની રમતો
794.1
જમીન અને ઉN- િવષયક અથ-શા
333
જમ-ન નાટકો:જમ-ન સાિહ(ય
832
જમ-ન સાિહ(ય
830
જળ સંપિj:અય કુદરતી સંપિj:જમીન અને ઉN- િવષયક
અથ-શા
333.91
Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ /તીક સં<હ
920

જોશી, ઉમાશંકર, 1911-1988

:િવવેચન** :

ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.471

જોશી, ઉમાશંકર:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી કિવઓનો
Rવનચ)ર સં<હ:ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર
સં<હ
928.91471
જોશી, ગૌરીશંકર ગોવધ-નરામ:[યિZતગત Rવનચ)ર:
ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય
ભાષાના સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ 928.9147
જોશી, સુરેશ, 1921-1986

:

િવવેચન** :ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા:ગુજરાતી

સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.473

ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક િવકૃિત

616.8

Gયોિતષશા

133.5




Gયોિતષશા:પરામનોિવાન અને ગૂઢિવ\ા:ત(વાન અને
મનોિવાન
133.5
ઝવેરી, મનસુખલાલ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
ટાગોર, રવીનાથ, 1861-1941
:
િવવેચન** :બંગાળી કિવતા:બંગાળી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.441

ટુચકા, સુવાZયો, અવતરણો, રમૂજ ઈ(યાદીનો સં<હ:સંકીણલેખોનો સં<હ:ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય:અલંકારશા અને
સં<હ
808.882
ટેિલફોન !વારા સંદેશા [યવહાર



384

ઠાકર, ધીpભાઈ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
)ડલેિસયા:બોલી તથા ભાષા સંબંિધત માનિસક રોગો:સંકીણરોગો અને તેના !વારા થતી અવયવની /િત)યાઓ:
ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક િવકૃિત 616.8553
ડે, શોભા:[યિZતગત Rવનચ)ર:અં<ેR સાિહ(યકારોનો
Rવનચ)ર સં<હ:સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ



928.2

તણાવ:પયા-વરણનું મનોિવાન:અસમાનતા અને િવકાસનું
મનોિવાન:મનોિવાન
155.9042

ત વાન-સારણ

76

ત(વાન અને મનોિવાન
100
દિeણ આ)કાના રાના વડાઓનું Rવનચ)ર સં<હ:રાના
વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ 923.168
દશ-ન અને િસ!ધાંત:અથ-શા
330.01
દશ-ન અને િસ!ધાંત:રાજકીય-નીિતશા
320.01
દશ-ન અને િસ!ધાંત:સંગીતકળા
780.1
દશ-ન અને િસ!ધાંતો:િચકળા
750.1
દશ-ન અને િસLધાંત
370.1

પeી:/ાણીશા

દલાલ, જયંિત એમ. 1935-

પકાર(વ:દતાવેR માLયમ, પકાર(વ અને /કાશન:
સામાય િવષયો

070.4

પદાથ- િવાન (ભૌિતકશા):ભૌિતકશા

530.4

:

િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.47
દવે, Gયોિત, 1901-1980
:
િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.47
દવે, રeાબહેન /tલાદરાવ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
દતાવેR માLયમ, પકાર(વ અને /કાશન:સામાય િવષયો

પટેલ, ડાxાભાઈ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
પટેલ, ધીpબહેન, 1926-

:

િવવેચન** :ગુજરાતી નવિલકા/નવલકથા:ગુજરાતી

સાિહ(ય:સાિહ(ય
પટેલ, પનાલાલ, 1912-1989
િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.473

:



891.47




પરામનોિવાન અને ગૂઢિવ\ા:ત(વાન અને મનોિવાન



130

પયા-વરણ િવાન:જૈ વ િવાન Rવશા
પયા-વરણ સમયા અને સેવાઓ



577



363.7



પયા-વરણ સમયા અને સેવાઓ:સમાજની અય સમયા અને
સેવાઓ:સમાજકOયાણ
363.7



પયા-વરણનું મનોિવાન:અસમાનતા અને િવકાસનું
મનોિવાન:મનોિવાન

070

)દ`દશ-ક:સંચાલક:રંગભૂિમ:મનોરંજન અને અિભનય કળાઓ



598

792.0233

દૂરદશ-ન:સમાચાર કે માિહતીની આપ-લે:ટેિલફોન !વારા
સંદેશા [યવહાર
384.55
ધમ-નું દશ-ન:નૈસગfક ધમ210.1
ધમ-નું નીિતશા:િહદુ ધમ-:આય- ધમ294.548
ધાlમક નેતાઓ અને િવચારકોનો Rવનચ)ર સં<હ
922
ધાlમક થળો:સાવ-જિનક /ાથના થળ
294.535
ધાlમકRવન પ!ધિત તથા ધમ-નું નીિતશા:િહદુ ધમ

294.54

ધાlમકRવન પ!ધિત તથા ધમ-નું નીિતશા:િહદુ ધમ-:આયધમ294.54
ધાવણ:બાળ ઉછે ર તથા અશZત અને બીમાર [યિZતઓની
ગૃહપ)રચયા-:ગૃહિવાન:/ૌ\ોિગક િવાન
649.3
Lયાન:/ાથના, Lયાન અને યોગ:ધાlમકRવન પ!ધિત તથા
ધમ-નું નીિતશા:િહદુ ધમ294.5435
ુવ, આનંદશંકર, 1869-1942
:
િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.47
નeલવાદ:રાજકીય /)યા:રાGય અને સામાિજક સંરચના:
રાજકીય-નીિતશા
322.42
નવિલકા/નવલકથા:અલંકારશા અને સં<હ:સાિહ(ય


808.83

નાણાં િવષયક અથ-શા:અથ-શા
332
નાતો:પાકશા કે રસોઈકળા:/ૌ\ોિગક િવાન
641.53
નીિતશા
170
નૈસગfક ધમ210
પંચાંગ:કાળમ કે સાલવારી
529.3
પંચીકરણિવ\ા:અLયા(મિવ\ા:ત(વાન અને મનોિવાન 111

પિવ ધમ-<ંથો:આય- ધમપાકશા કે રસોઈકળા:/ૌ\ોિગક િવાન



155.9



294.592



641.5

પા)કતાનના રાીય નેતાઓનો Rવનચ)ર સં<હ:રાીય
નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.25491
પા)ટલ, /િતભા:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના રાીય
વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ:રાના
વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ 923.154
પુરકાર, દરGજો, શણગાર, વ-હતાeર:વંશાવલી અને
કુળવૃjાંત:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ /તીક
સં<હ
929.8
પુpષોનું Rવનચ)ર:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ
/તીક સં<હ
920.71
પુતકોનો ઉપયોગ અને માિહતીના અય માLયમો:વાંચન તથા
માિહતી માગ-દશ-ન:<ંથાલય અને માિહતી િવાન 028.7
પૂવ-ના દેશોનું ત(વાન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન અને
મનોિવાન
181
/કાશન:દતાવેR માLયમ, પકાર(વ અને /કાશન:સામાય
િવષયો

/કીણ- લેખોનો સં<હ
/દૂષણ:પયા-વરણ સમયા અને સેવાઓ
/દૂિષત:/દૂષણ:પયા-વરણ સમયા અને સેવાઓ



070.5



080



363.73



363.738

/વીણ શાકીર:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
/સારણ:દૂરદશ-ન:સમાચાર કે માિહતીની આપ-લે:ટેિલફોન
!વારા સંદેશા [યવહાર
384.554

ાચીન-મનોરંજન
/ાચીન તથા અિ~તી પંચાંગ:પંચાંગ:કાળમ કે સાલવારી



529.32

/ાણીઓ:જૈ િવક સંપિj:અય કુદરતી સંપિj:જમીન અને
ઉN- િવષયક અથ-શા
333.954
/ાણીઓનો ઈિતહાસ

591

/ાણીશા

590




77

ભગવાન મહાવીર:જૈ ન ધમ-નેતાઓ અને સંગઠન:જૈ ન ધમ-:
આય- ધમ294.463(1)


ભારત

342.54

ભારત-સવ-સામાય Rવનચ)ર સં<હ



920.054

ભારત:આ)કા:થળાંjર:સામાિજક િવાન



304.86054



ભારત:ઈિતહાસ, ભૂગોળ

915.4

/ાથના પુતકો:/ાથના, Lયાન અને યોગ:ધાlમકRવન પ!ધિત
તથા ધમ-નું નીિતશા:િહદુ ધમ294.5433

ભારત:એિશયા:સમાજમાં ીઓની ભૂિમકા અને દરGજો

/ાથના, Lયાન અને યોગ:ધાlમકRવન પ!ધિત તથા ધમ-નું
નીિતશા:િહદુ ધમ294.543

ભારત:ધાlમક થળો:સાવ-જિનક /ાથના થળ

/ાથના, Lયાન અને યોગ:ધાlમકRવન પ!ધિત તથા ધમ-નું
નીિતશા:િહદુ ધમ-:આય- ધમ294.543

ભારત:પાકશા કે રસોઈકળા:/ૌ\ોિગક િવાન

/ાયોિજત મનોિવાન



158

/ેમાનંદ, 1636-1734
:
િવવેચન** :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
/ૌ\ોિગક િવાન




600

લાઝમા:પદાથ- િવાન (ભૌિતકશા):ભૌિતકશા



530.44

ફdગસૂઈ:મકાનનું Gયોિતષશા:િવિશc િવષયની રજૂ આત:
Gયોિતષશા
133.5869(1)
ેચ નવલકથા/નવિલકા:ેચ સાિહ(ય

843

ેચ સાિહ(ય

840




બંગાળી કિવતા:બંગાળી સાિહ(ય:સાિહ(ય




891.44



બંધારણીય કાયદો

342

બળ(કાર:અપરાધનો ભોગ બનેલ:અય વગ-ની સમયા અને
સેવાઓ:સમાજકOયાણ, સમયા અને સેવાઓ 362.883
બાળ અિધકારો:સામાિજક સંરચના કાયદા:ભારત:બંધારણીય
કાયદો



342.5408772

બાળ ઉછે ર તથા અશZત અને બીમાર [યિZતઓની
ગૃહપ)રચયા-:ગૃહિવાન:/ૌ\ોિગક િવાન



641.5954



ભારત:બંધારણીય કાયદો

ભારત:રાજકીય પ)રિથિત:રાજકીય-નીિતશા

342.54



320.954





649

709.54

ભારત:વહીવટીશાખા, લgકર તથા પોલીસ કમ-ચારીઓનું
Rવનચ)ર સં<હ
923.554
ભારત:િવશેષ દેશની િવિશc નૃ(યકળા:સામાRક લોકનૃ(ય અને
રાીયનૃ(ય
793.31954
ભારત:િવCવનો આધુિનક ઈિતહાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ



954

ભારતના રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર:રાીય નેતાઓનું
Rવનચ)ર સં<હ
923.254
ભારતના રાીય વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ:
રાના વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ

891.441

બંગાળી સાિહ(ય:સાિહ(ય



294.5350954

ભારત:લિલતકળાનો ઈિતહાસ:લિલત કળા

891.471



305.420954



923.154

ભારતીય દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન અને
મનોિવાન



181.4

ભારતીય િશeણિવદોનો Rવનચ)ર સં<હ:િશeણિવદોનો
Rવનચ)ર સં<હ
923.754
ભારતીય સમાજ સુધારકોનું Rવનચ)ર:સમાજસુધારકોનું
Rવનચ)ર
923.654
ભારોjલ, દોડ અને મેદાની રમતો:અંગબળના ખેલો તથા
મેદાની રમતો



796.4

ભાષાશા

410

બાળઉછે ર:બાળ ઉછે ર તથા અશZત અને બીમાર [યિZતઓની
ગૃહપ)રચયા-:ગૃહિવાન:/ૌ\ોિગક િવાન
649.1

ભૂગોળ અને /વાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ

910

ભૌિતકશા

530

બીજ રોપ:િવિશc છોડવા કે રોપ:વનપિતશા

ભૌિતકશાીઓનું Rવનચ)ર:વૈાિનકોનું Rવનચ)ર સં<હ

બાળ મનોિવાન:મનોિવાન



155.4



582

બેદી, )કરણ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારત:વહીવટીશાખા,
લgકર તથા પોલીસ કમ-ચારીઓનું Rવનચ)ર સં<હ



બોલી તથા ભાષા સંબંિધત માનિસક રોગો:સંકીણ- રોગો અને
તેના !વારા થતી અવયવની /િત)યાઓ:ાનતંતુઓની
Yોકર, ગુલાબદાસ, 1909 -2006
િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
ભગવતગીતા:પિવ ધમ-<ંથો:આય- ધમ-





925.3

923.554

ખામી તથા માનિસક િવકૃિત





મકાનનું Gયોિતષશા:િવિશc િવષયની રજૂ આત:
Gયોિતષશા
133.5869



મણીપુર:ભારત:િવશેષ દેશની િવિશc નૃ(યકળા:સામાRક
લોકનૃ(ય અને રાીયનૃ(ય
793.3195417

616.855

:

મંડેલા, નેOસન:[યિZતગત Rવનચ)ર:દિeણ આ)કાના
રાના વડાઓનું Rવનચ)ર સં<હ:રાના વડાઓ તથા
રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.168

891.47



294.5924

મનોરંજન અને અિભનય કળાઓ



790

મનોિવાન-વાંચન

78

મનોિવાન



150

મહાભારત

:

િવવેચન** :સંકૃત કિવતા:સંકૃત સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.21

મહારા:ભારત:ધાlમક થળો:સાવ-જિનક /ાથના થળ



294.535095479

મહેતા, )દગીશ, 1934-2001
િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય

:



891.47

માગ-દશ-ન અને સલાહ સૂચન:શાળા અને તેની /વૃિjઓ



371.4

માિહતી અિધકારનો કાયદો:માિહતી અને રજૂ આત:[યિZતગત
/વૃિjઓ:ભારત
342.540853(1)
માિહતી અને રજૂ આત:[યિZતગત /વૃિjઓ:ભારત



રાજકીય /)યા:રાGય અને સામાિજક સંરચના:
રાજકીય-નીિતશા
રાજકીય-નીિતશા



641.8

મુણ અને તેને સંબંિધત /વૃિj:િવિશc ઉપયોગી ચીજોનું
ઉ(પાદન:/ૌ\ોિગક િવાન



રાGય અને સામાિજક સંરચના:રાજકીય-નીિતશા



297

મૂથી ઉપચાર:િવિવધ ઉપચાર પ!ધિત:િવિશc ઉપચાર
પ!ધિત અને તેના /કાર:ઔષધશા અને ઉપચાર



615.85(1)

મેઘાણી, ઝવેરચંદ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
મોદી, નરે:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના રાીય
નેતાઓનું Rવનચ)ર:રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ



923.254

મોરા)રબાપુ:[યિZતગત Rવનચ)ર:િહદુ ધાlમક નેતાઓ તથા
િવચારકોનો Rવનચ)ર સં<હ:ધાlમક નેતાઓ અને
િવચારકોનો Rવનચ)ર સં<હ
922.945
મોહમદ અલી ઝીણા:[યિZતગત Rવનચ)ર:પા)કતાનના
રાીય નેતાઓનો Rવનચ)ર સં<હ:રાીય નેતાઓનું
Rવનચ)ર સં<હ
923.25491
યોગ દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન અને મનોિવાન

રાધાવામી પંથ:આય- ધમ-



294.(1)

રામાયણ

:

િવવેચન** :સંકૃત કિવતા:સંકૃત સાિહ(ય:સાિહ(ય

યોગ:શારી)રક તંદુરતી:[યિZતગત વા^ય અને સલામિત



613.7046



792

રજો િનવૃિj:ી અવયવની કામગીરી અને તેને સંબંિધત રોગો:
ીરોગશા:ીરોગ અને /સૂિતશા
618.175
રમકડાં, નમૂના:સુશોભન કળા:િચકળા અને સુશોભન કળા



891.21

રાના વડાઓ તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ



923.1

રાિય થળાંતર કે /વેશ:અમે)રકા:બંધારણીય કાયદો



342.73082

રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ



923.2

5િધરાિભFણ અને તેને સંબંિધત રોગો:વૈદકશા અને વા^ય



616.1

રેબાં:[યિZતગત Rવનચ)ર:િચકારોનું Rવનચ)ર:કળા
અને મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર
927.5


લિલત કળા

700

લિલતકળાનો ઈિતહાસ:લિલત કળા

709



લgકર િવાન સંબંિધત [ય)કિતઓનું Rવનચ)ર:
સમાજશાીઓનું Rવનચ)ર:Rવનચ)ર, વંશાવળી
તથા પદ ગૌરવ /તીક સં<હ
923.55
લોકસાિહ(ય, લોકમાયતા તથા લોકકથાઓ:સામાિજક
લોકRવન, રીિત)રવાજ અને લોકસાિહ(ય
લોકસાિહ(ય:સામાિજક લોકRવન, રીિત)રવાજ અને
લોકસાિહ(ય



398



398.2

વંશાવલી અને કુળવૃjાંત:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ
ગૌરવ /તીક સં<હ



929

વજન ઘટાડવું:આહાર તથા પ^યાપ^ય:[યિZતગત વા^ય
અને સલામિત

વનની Nળવણી અને િવકાસ:કૃિષ િવાન



613.25



634.9

વનપિત:બીજ રોપ:િવિશc છોડવા કે રોપ:વનપિતશા



582.16



181.45

રંગભૂિમ:મનોરંજન અને અિભનય કળાઓ



322

686

મુણ:મુણ અને તેને સંબંિધત /વૃિj:િવિશc ઉપયોગી
ચીજોનું ઉ(પાદન:/ૌ\ોિગક િવાન
686.2
મુિલમ ધમ-



320

રાજે /સાદ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના રાીય વડાઓ
તથા રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ:રાના વડાઓ તથા
રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.154

342.540853

િમિFતથાળી:ખોરાક અને પેય



322.4



745.592

રસાયણ ઈજનેરી અને /ૌ\ોિગક િવાન

660

રાજકીય પ)રિથિત:રાજકીય-નીિતશા

320.9




વનપિતશા

580

વનપિતશા:િવાન

580




વયશા [યવથા તથા સંચાલન:વનની Nળવણી અને
િવકાસ:કૃિષ િવાન
634.92
વહીવટી સંચાલન

વહીવટી સંચાલનની )દશા:વહીવટી સંચાલન



658.4



658.409

વહીવટીશાખા, લgકર તથા પોલીસ કમ-ચારીઓનું Rવનચ)ર
સં<હ
923.5
વાંચન તથા માિહતી માગ-દશ-ન:<ંથાલય અને માિહતી િવાન



028

વાઙમય-િશGણ
વાઙમય સૂિચ



[યિZતગત Rવનચ)ર:દિeણ આ)કાના રાના વડાઓનું
Rવનચ)ર સં<હ:રાના વડાઓ તથા રાપિતઓનું
Rવનચ)ર સં<હ
923.168(1)



[યિZતગત Rવનચ)ર:પા)કતાનના રાીય નેતાઓનો
Rવનચ)ર સં<હ:રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ

010

વાલીઓના શાળા સાથેના સંબંધો:સમાજનો શાળા સાથેના

સંબંધો:શૈeિણક કમ-ચારી:શાળા અને તેની /વૃિjઓ

371.192

િવાન



500

િવિવધ ઉપચાર પ!ધિત:િવિશc ઉપચાર પ!ધિત અને તેના
/કાર:ઔષધશા અને ઉપચાર
615.85
િવિવધભાષાઓનો શQદકોશ:ભાષાશા



413

િવિશc આહાર અને પ^યાપ^ય:આહાર તથા પ^યાપ^ય:
[યિZતગત વા^ય અને સલામિત
613.26
િવિશc ઉપચાર પ!ધિત અને તેના /કાર:ઔષધશા અને
ઉપચાર



615.8

િવિશc ઉપયોગી ચીજોનું ઉ(પાદન:/ૌ\ોિગક િવાન



680

િવિશc ખેતી પ!ધિત:ખેતી અને લણણી:િવિશc યં, ઉપકરણ
તથા સાધન સામ<ી
631.58
િવિશc છોડવા કે રોપ:વનપિતશા

582/589

િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન અને મનોિવાન

180/190




િવિશc યં, ઉપકરણ તથા સાધન સામ<ી

631

િવિશc િવષયની રજૂ આત:Gયોિતષશા

133.58




િવશેષ દેશની િવિશc નૃ(યકળા:સામાRક લોકનૃ(ય અને
રાીયનૃ(ય
793.319
િવશેષ ભાષાઓની સામાય વાઙમય સૂિચ:સામાય વાઙમય
સૂિચ:વાઙમય સૂિચ



940/999

વેદાંત દશ-ન:િવિશc દેશોનું ત(વાન:ત(વાન અને
મનોિવાન
વેદો:વૈ)દક સાિહ(ય:પિવ ધમ-<ંથો:આય- ધમ-



011.2

િવCવનો આધુિનક ઈિતહાસ:ઈિતહાસ, ભૂગોળ



181.48



294.59212/5

વૈાિનકોનું Rવનચ)ર સં<હ



925

વૈાિનકોનું Rવનચ)ર સં<હ:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા
પદ ગૌરવ /તીક સં<હ
925
વૈદકશા અને વા^ય
વૈ)દક સાિહ(ય:પિવ ધમ-<ંથો:આય- ધમ-



610



294.5921

[યિZતગત Rવનચ)ર:અં<ેR સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર
સં<હ:સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.2(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:અિભનય કલાકારોનો Rવનચ)ર
સં<હ:કળા અને મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર



927.92(1)

[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી કિવઓનો Rવનચ)ર
સં<હ:ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ



928.91471(1)

[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર
સં<હ:અય ભાષાના સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ

79



923.25491(1)

[યિZતગત Rવનચ)ર:પુpષોનું Rવનચ)ર:Rવનચ)ર,
વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ /તીક સં<હ
920.71(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારત:વહીવટીશાખા, લgકર તથા
પોલીસ કમ-ચારીઓનું Rવનચ)ર સં<હ 923.554(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર:
રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.254(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના રાીય વડાઓ તથા
રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ:રાના વડાઓ તથા
રાપિતઓનું Rવનચ)ર સં<હ
923.154(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતીય િશeણિવદોનો Rવનચ)ર
સં<હ:િશeણિવદોનો Rવનચ)ર સં<હ 923.754(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતીય સમાજ સુધારકોનું
Rવનચ)ર:સમાજસુધારકોનું Rવનચ)ર 923.654(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:ભૌિતકશાીઓનું Rવનચ)ર:
વૈાિનકોનું Rવનચ)ર સં<હ
925.3(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:સંગીત વા\કારનું Rવનચ)ર:
સંગીતકારોનું Rવનચ)ર
927.84(1)
[યિZતગત Rવનચ)ર:િહદુ ધાlમક નેતાઓ તથા િવચારકોનો
Rવનચ)ર સં<હ:ધાlમક નેતાઓ અને િવચારકોનો
Rવનચ)ર સં<હ
922.945(1)
[યિZતગત /વૃિjઓ:ભારત



342.54085

[યિZતગત વા^ય અને સલામિત



613

[યિZત(વ િવકાસ:/ાયોિજત મનોિવાન

158.1

[યવસાયમાં સફળતા

650.1




[યવસાિયક માગ-દશ-ન:શૈeિણક અને [યવસાિયક માગ-દશ-ન:
માગ-દશ-ન અને સલાહ સૂચન:શાળા અને તેની /વૃિjઓ



371.425

[યાપારનું સંચાલન



658.8

[યાસ, સતીશ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ગુજરાતી
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ:અય ભાષાના
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928.9147
શારી)રક તંદુરતી:[યિZતગત વા^ય અને સલામિત



613.7

શાળા અને તેની /વૃિjઓ

371

શાળા અને તેની /વૃિjઓ:િશeણ

371




શાહ, પીયૂષ:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતીય સમાજ
સુધારકોનું Rવનચ)ર:સમાજસુધારકોનું Rવનચ)ર



923.654



928.9147(1)

[યિZતગત Rવનચ)ર:િચકારોનું Rવનચ)ર:કળા અને
મનોરંજન eેે- [યિZતઓનું Rવનચ)ર
927.5(1)

શાહ, રિસક,

િવવેચન** :ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય
િશeણ

:



891.47



370

િશGણ-23ીરોગ

80

િશeણ અને અLયાપનની પ!ધિત:શાળા અને તેની /વૃિjઓ



371.3

િશeણ અને અLયાપનની પ!ધિત:શાળા અને તેની /વૃિjઓ:
િશeણ
371.3
િશeણિવદોનો Rવનચ)ર સં<હ
923.7
શૈeિણક અને [યવસાિયક માગ-દશ-ન:માગ-દશ-ન અને સલાહ
સૂચન:શાળા અને તેની /વૃિjઓ
371.42
શૈeિણક કમ-ચારી:શાળા અને તેની /વૃિjઓ
371.1
શૈeિણક મનોિવાન:દશ-ન અને િસLધાંત
370.15
શૌચાલય સમયા અને સેવાઓ:પયા-વરણ સમયા અને
સેવાઓ:સમાજની અય સમયા અને સેવાઓ:
સમાજકOયાણ
363.72
સંકીણ- ગુજરાતી સાિહ(ય:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય


891.478

સંકીણ- રોગો અને તેના !વારા થતી અવયવની /િત)યાઓ:
ાનતંતુઓની ખામી તથા માનિસક િવકૃિત
616.85
સંકીણ- લેખોનો સં<હ:ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય:અલંકારશા
અને સં<હ
808.88
સંકીણ- લેખોનો સં<હ:ચૂંટેલું સામાય સાિહ(ય:અલંકારશા
અને સં<હ:સાિહ(ય
808.88
સંગીત વા\કારનું Rવનચ)ર:સંગીતકારોનું Rવનચ)ર


927.84
સંગીતકળા

સંગીતકારોનું Rવનચ)ર



780



927.8



સંચાલક:રંગભૂિમ:મનોરંજન અને અિભનય કળાઓ 792.023
સંચાલન



658

સંચાલન:વયશા [યવથા તથા સંચાલન:વનની Nળવણી
અને િવકાસ:કૃિષ િવાન
634.928
સં/દાય અને સુધારક ચળવળ:િહદુ ધમ-:આય- ધમ- 294.55
સંકૃત કિવતા:સંકૃત સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.21
સંકૃત કિવતાનો ઈિતહાસ અને િવવેચન:સંકૃત કિવતા:સંકૃત
સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.21009
સંકૃત ભાષા
491.2
સંકૃત ભાષાનો શQદકોશ:સંકૃત ભાષા
491.23
સંકૃત સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.2
સંકૃત-ગુજરાતી ભાષાનો શQદકોશ:સંકૃત ભાષાનો શQદકોશ:
સંકૃત ભાષા
491.2347
સમાચાર કે માિહતીની આપ-લે:ટેિલફોન !વારા સંદેશા [યવહાર


384.5

સમાજકOયાણ
360
સમાજકOયાણ, સમયા અને સેવાઓ
362
સમાજની અય સમયા અને સેવાઓ:સમાજકOયાણ 363
સમાજનો શાળા સાથેના સંબંધો:શૈeિણક કમ-ચારી:શાળા અને
તેની /વૃિjઓ
371.19
સમાજમાં ીઓની ભૂિમકા અને દરGજો
305.42

સમાજશાીઓનું Rવનચ)ર:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા
પદ ગૌરવ /તીક સં<હ
923
સમાજસુધારકોનું Rવનચ)ર
923.6
સરદાર સરોવર યોજના:જળ સંપિj:અય કુદરતી સંપિj:
જમીન અને ઉN- િવષયક અથ-શા
333.91(1)
સરોRની દેવી:[યિZતગત Rવનચ)ર:ભારતના રાીય
નેતાઓનું Rવનચ)ર:રાીય નેતાઓનું Rવનચ)ર સં<હ


923.254

સામાિજક પ)રવત-ન
સામાિજક /)યા
સામાિજક લોકRવન, રીિત)રવાજ અને લોકસાિહ(ય
સામાિજક િવાન
સામાિજક સંઘષ-:સામાિજક /)યા



303.4



303



390



300



303.6

સામાિજક સંરચના કાયદા:ભારત:બંધારણીય કાયદો



342.54087

સામાિજક સંરચના:સામાિજક િવાન
305
સામાRક પ)રવત-નનું /યોજન:સામાિજક પ)રવત-ન 303.48
સામાRક લોકનૃ(ય અને રાીયનૃ(ય
793.31
સામાRક િવાન અને /ૌધોિગક િવાનનો િવકાસ:સામાRક
પ)રવત-નનું /યોજન:સામાિજક પ)રવત-ન
303.483
સામાય ઉપચાર પ!ધિત:વૈદકશા અને વા^ય 615.53
સામાય વાઙમય સૂિચ:વાઙમય સૂિચ
011
સામાય િવષયો
000
સાવ-જિનક /ાથના થળ
294.53
સાિહ(ય
800
સાિહ(યકારોનો Rવનચ)ર સં<હ
928
સાિહિ(યક િવવેચન:સાિહ(ય
801.95
સુંદરમ, 1908-

:

િવવેચન** :ગુજરાતી કિવતા:ગુજરાતી સાિહ(ય:સાિહ(ય



891.471

સુશોભન કળા:િચકળા અને સુશોભન કળા
745
સૂપ:હળવું ભોજન:િમિFતથાળી:ખોરાક અને પેય 641.813
સૂફીવાદ:મુિલમ ધમ297.4
સૈિનકોનો Rવનચ)ર સં<હ:લgકર િવાન સંબંિધત
[ય)કિતઓનું Rવનચ)ર:સમાજશાીઓનું Rવનચ)ર:
Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ ગૌરવ /તીક સં<હ


923.55(1)

સ]દય-:પંચીકરણિવ\ા:અLયા(મિવ\ા:ત(વાન અને
મનોિવાન
111.85
તો અને /ાથના:/ાથના, Lયાન અને યોગ:ધાlમકRવન
પ!ધિત તથા ધમ-નું નીિતશા:િહદુ ધમ- 294.543(1)
ી અવયવની કામગીરી અને તેને સંબંિધત રોગો:
ીરોગશા:ીરોગ અને /સૂિતશા
618.17
ીઓ:સામાિજક સંરચના:સામાિજક િવાન
305.4
ીરોગ અને /સૂિતશા
618

23ીરોગશા23-_દય
ીરોગશા:ીરોગ અને /સૂિતશા
618.1
થળાંતર:રાિય થળાંતર કે /વેશ:અમે)રકા:બંધારણીય કાયદો


342.73082(1)

થળાંjર:સામાિજક િવાન
304.8
વ-હતાeર:પુરકાર, દરGજો, શણગાર, વ-હતાeર:
વંશાવલી અને કુળવૃjાંત:Rવનચ)ર, વંશાવળી તથા પદ
ગૌરવ /તીક સં<હ
929.88
હળદણકર, વૈશાલી:[યિZતગત Rવનચ)ર:સંગીત વા\કારનું
Rવનચ)ર:સંગીતકારોનું Rવનચ)ર
927.84
હળવું ભોજન:િમિFતથાળી:ખોરાક અને પેય
641.81
િહદી કિવતા:િહદી સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.431
િહદી નવલકથા/નવિલકા:િહદી સાિહ(ય:સાિહ(ય 891.433
િહદી સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.43
િહદી સાિહ(યનો ઈિતહાસ અને િવવેચન સં<હ:િહદી
સાિહ(ય:સાિહ(ય
891.4309
િહદુ ધમ294.5
િહદુ ધમ-:આય- ધમ294.5
િહદુ ધાlમક નેતાઓ તથા િવચારકોનો Rવનચ)ર સં<હ:
ધાlમક નેતાઓ અને િવચારકોનો Rવનચ)ર સં<હ


922.945

િહદુ પંચાંગ:/ાચીન તથા અિ~તી પંચાંગ:પંચાંગ:કાળમ કે
સાલવારી



529.3245

હોિમયોપેથી:સામાય ઉપચાર પ!ધિત:વૈદકશા અને વા^ય



615.532

દય રોગ:5િધરાિભFણ અને તેને સંબંિધત રોગો:વૈદકશા
અને વા^ય
616.12

81

પ રિશ ટ-અ
કાશક

અ ર

કાશન

ા. લ.

ૂચ

આય સમાજ ,

313/314, અ ર કો લે ,

દાતાર રોડ, મહિષ8 દયાનંદ માગ,

સેટલાઈટ રોડ,

9ૂનાગઢ – 362 001

અમદાવાદ – 380 015

ફોન – 002626435/
09427212978

અ ુ ણોદય

કાશન,

202, હષ કો પલે , ખ ી પોળ,
પાડા પોળની સામે,ગાંધી રોડ,
અમદાવાદ – 380 001

આદશ

ઈ</'ટટ= ૂટ ઓફ ?ેઈન પાવર
308, 3જો માળ હાવ@ કો લે ,
ૂ ,
Aુ ુ Bળ
અમદાવાદ – 380 052
ફોન 09268050947

કાશન

1760-1 સાર'વત સદન,

ઈમેજ પCDલકશન

આઈસીઆઈસીઆઈ બ*કની ઉપર,

½ અપર લેવલ સે/E ૂર1 બFર,

બાલહ,ુમાન પાસે, ગાંધી રોડ,

Gબાવાડ1 એIરયા,

અમદાવાદ – 380 001

અમદાવાદ – 380 006

આર. આર. શેઠ

ઉપિનષદ ચેર1ટબલ 0'ટ

ા. લ.

110/112 િ /સેસ '01ટ
અથબાગ,3ુબઈ
ં
–400002
ફોન (022)2201 3441

આર. આર. શેઠ

‘5ારકશ’

ા. લ.

રોયલ અપાટમે/ટ પાસે, ખાન6ુર,
અમદાવાદ – 380 001
ફોન –(079)2550 6573

િસKધવમાતા રોડ,
તાપનગર,
વડોદરા – 390 009
ુ
BુLમ

કાશન

222 સવMદય કોમિશ8યલ સે/ટર,
N. પી. ઓ. સાલપોજ રોડ,
Iર લફ રોડ, અમદાવાદ – 380 001
ફોન – (079)66152454

BૃPણકા/ત કડIકયા 0'ટ

Aુજરાત સાIહ]ય અકાદમી

એમ/82/385, સર'વતીનગર

િવધાનસભા ભવન

આઝાદ સોસાયટ1 પાસે

સેકટર 17,

અમદાવાદ – 380 015

ગાંધીનગર – 382 011

Rયાિત પCDલકશન

Aુજરાત સાIહ]ય પIરષદ

સંવેદના મે/ટલ અને સેSસ Iડિસઝ હોT'પટલ

આUમ રોડ,

103/104 પહલો માળ

અમદાવાદ 380 009

Uી મહાલVમી ટાવર એ લસ ?ીજ
અમદાવાદ – 380 006

–

–

A ૂ^ર ગંથર]ન કાયાલય
રતનપોળ નાકા, ગાંધી રોડ,

Aુજરાત Wંથાલય સેવા સંઘ,

અમદાવાદ – 380 001

4-એ, લVમીનારાયણ સોસાયટ1,
શાંિતનગર સોસાયટ1 પાસે
ઉPમાન6ુરા, આUમરોડ,
અમદાવાદ – 380 013

Aુજરાત સમાચાર

ેસ

ુ 'તમ અલી (ઘ), ખાન6ુર,

ફોન – (079)27552124
Aુજરાત 6ુ'તકાલય

ગૌરવ પCDલકશન

અમદાવાદ – 380 001
ા. લ.

ફોન - 9824029118

માતોભાઈ અમીન માગ
સં'થા વસાહત, તાપ રોડ, રાવ6ુરા,

જ/મ` ૂિમ

વડોદરા – 390 001

4થો માળ, પો'ટ બો

Aુજરાત િવZાપીઠ
ઈ/કમટ

ઓIફસ પાસે,

કાશન

જ/મ` ૂિમ માગ, ફોટ,
3ુબઈ
ં
– 400 001

આUમ રોડ, અમદાવાદ – 380 014

ડ1વાઈન પCDલકશન

ફોન – (079)2754 1148/2754 0746

30, IaPણા કો લે

Aુજરાત િવ[કોશ 0'ટ
Uી ક'\ ૂરભાઈ લાલભાઈ િવ[િવZાલય સંBુલ
રમેશ પાક પાસે, િવ[કોશ માગ,
ઉ'માન6ુરા,અમદાવાદ – 380 013
ફોન – (079)27551703
Website www.vishwakosh.org.

નં.- 62,

ીજોમાળ, ,

9ૂ, ુ મોડલ િસનેમા હોલ પાસે, ગાંધી રોડ,
અમદાવાદ – 380 001
ફોન – (079)32060870/
22167200
નવNવન

કાશન મંIદર

અમદાવાદ – 380 014

નવભારત

કાશન મંIદર

પા[ પCDલકશન

IહKગલોક જોશી '01ટ

િનશાપોળ, ઝવેર1 લેન,

બાલહ,ુમાન, ગાંધી રોડ,

Iર લફ રોડ

અમદાવાદ – 380 001

અમદાવાદ – 380 001

નવભારત સાIહ]ય મંIદર

ફોન. - 5356909

પાતસા સામે, bન મંIદર પાસે,

બાળગોિવKદ

દરાસર પાસે, ગાંધી રોડ,

ગાંધી રોડ,

અમદાવાદ- 380 001

અમદાવાદ – 380 001

ફોન-(079) 22132921

બાળચેતન

કાશન

કાશન

નવીનચંc કશવલાલ કાપIડયા

249, સવMદય કોમિશ8યલ સે/ટર

દવIકશન િમશન,

N. પી. ઓ. પાસે,

Dલેક નં – 8 બીજો માળ

અમદાવાદ – 380 001

32, િવdલદાસ રોડ,
3ુબઈ
ં
– 400 002

મીરાં અIદિત સે/ટર

’ સેક/ડ મેઈન

62 ‘Uી રં ગ

થમ aોસ

નેશનલ eુક 0'ટ

ટ1. ક. લેઆઉટ સર'વતી 6ુરમ,

એ-5 Wીન પાક

મૈL ૂર, ફોન. 0821-2330380

/f ૂ Iદgહ1 – 110 016

3ુબઈ
ં
સમાચાર

ા. લ.

પIરચય 0'ટ

રડ હાઉસ, એસ. એ. ?ેલવી રોડ,

મહા]માગાધી રોડ, મેમોIરયલ બhgડiગ,

હોનjમેન સકલ, ફોટ,

નેતાN Lુભાષ રોડ, ચનj રોડ,

3ુબઈ
ં
– 400 001

3ુબઈ
ં
– 400 002

ફોન – 091-22-2204 5531
22874490/2285 1744

ફોન- 2281 4059
વીણ 6ુ'તક ભંડાર
લાભ ચે બર,
f ૂિનિસપલ કોપMરશન પાસે,
ઢબર રોડ,
રાજકોટ- 360 001
ફોન – 0281 2234602

ર ાબહન પી. દવે

‘

હલાl્

’ બંગલો

મંગલમાતાના મંIદરના પાસે
Uી સહFનંદ બંગલ
ં ો લોટ નં 1101/બી-2-ડ1
Gબાવાડ1, ભાવનગર – 364 001
ફોન (0278)2207741/9398060900

રnાદ

કાશન

કાશન

શDદલોક

58ય2 બાજો માળ

1760/1 બાલહ,ુમાન પાસે,

bન દરાસર, ગાંધીરોડ,

ગાંધી રોડ,

અમદાવાદ – 380 001

અમદાવાદ – 380 001

રાધા'વામી સતસંઘ

Uી રામચંc િમશન,

Dયાસ,અ3 ૃતસર, પંFબ

બાeુN મેમોIરયલ આUમ,

ુ c પCDલકશન
25/બી ગવનમે/ટ કોઓપરIટવ સોસાયટ1,
સી. N. રોડ નવરં ગ6ુરા

993 મlૂ રદાહ, ચૌબાગ રોડ,
આનંદ6ુર રોડ,
કોલકતા – 700 107

અમદાવાદ – 380 009

Uી હIરહર 6ુ'તકાલય

ફોન-(079)26447393

4/816- 17 ટાવર રોડ,

યo

કાશન

` ૂિમ6 ૂ pઝ
ૂ રત પગા,
વડોદરા – 390 00
રnાદ

કાશન

582 બીજો માળ,bન દરાસર, ગાંધી રોડ,
અમદાવાદ – 380 001
લVમી 6ુ'તક ભંડાર
64/1 ગાંધી રોડ,
અમદાવાદ – 380 001
(790)2562 0585
લોક િમલાપ 0'ટ
પો'ટ બોSસ નં – 23
ભાવનગર – 364 001
Uી અરિવKદ આUમ
પqIડચેર1 – 605 002
ફોન 91431 2223328/2233656

Lુરત
ફોન – સ91-261-2424302/2220118
'ટા/ડડ પCDલકશન,
1705 – બી નવી સડક
પો. બો

નં-1066

/f ૂ Iદgલી – 110 006
ફોન +91-11-23262700/23285798
સં'Bૃત સેવા સિમિત
વાલમ એલ-1
અમદાવાદ
સાIહ]ય સંગમ
3ય143, પારસી શેર1,
નવા6ુરા, Lુરત
ફોન – 91-2612432425

પરિશ બ

આ ંથસૂિચ િવશે કેટલીક માિહતી
“પુ તક અને વૃતપ દાન અિધિનયમ 1954”

અનુસાર 2010 અને 2011

વષ દરયાન રા ીય

ંથાલયમાં ાત

થયેલાં

પુતકોમાંથી 668 પુતકોનો આ ંથમાં સમાવેશ કરવામાં આયો છે . જે પુતકના એક કરતા વધારે ભાગ હોય તેને ગણતરીમાં એક
પુતક તરીકે લેવામાં આયું છે . પુતના િવષયવાર આંકડા નીચે માણે છે .

િવષયો તવાન અને મનોિવાન
અયામિવા –

01

યોષશા

02

સામાય

-

08

મનોિવ"ાન -

10

યિ#તવ િવકાસ-

10

નીિતશા

–

02

-

દશન -

જૈ ન

દશન

ભારતીય

ધમ

ઈલામ ધમ -

01

સામાિજક િવાન –
સામાિજક -

રાજકીય

નીિતશા

અથશા

–

06

–

03

06

03

01

સમાજક,યાણ –

07

15

િશ-ણ –

10

–
03

િખ ીધમ –

01

રાધાવામી –

05

ધમ –

13

કાયદો –

ધમ દશન –

જૈ ન

િહ'દુ ધમ –

વાણીય સંચાર –

01

લોકસાિહય –

05

ભાષા –
િવિવધ ભાષાઓનો

શ.દકોશ-

સંકૃત ભાષા –

02

iv

02

02

િવાન

ઉદૂ ભાષા –

01

ગુજરાતી કિવતા

ગુજરાતી ભાષા -

07

ગુજરાતી નાટક

09

ગુજરાતી નવલકથા/નવિલકા

–

પૌોિગક િવાન

–

વૈદકશા

સાિહય –

116

સાિહય –

ગુજરાતી િનબંધ

13

સાિહય-

સાિહય –

197

42

–

13

ગુજરાતી

પ લેખન સાિહય–

02

કૃિષિવ"ાન –

02

ગુજરાતી

સંકીણ સાિહય –

01

ગૃહિવ"ાન –

10

સંચાલન અને સહાયક સેવાઓ –

07

લિલત કળા –
સાિહય-

ભૂગોળ

વાસ –

02

11

5વનચ4ર

િવવેચન તથા ચૂંટેલું

સામા'યસાિહય-

અમે4રકન સાિહય –
ે5 સાિહય –

12

03

01

6ે'ચ સાિહય -

02

સંકૃત સાિહય –

07

િહ'દી સાિહય –

09

ઉદૂ સાિહય –

02

સાિહય –

ઈિતહાસ -

01

જમન સાિહય -

બંગાળી

ઈિતહાસ -

03

ગુજ. સાિહ. ઈિતહાસ અને િવવેચન - 31

iv

–

38

07

પ રિશ ટ – (ક)
ુ તક અને

ૃ પ

ુ તકાલય)અિધિનયમ 1954

દાન(સાવજિનક

ુ ાર
સં(યા 27(1956 ના અિધિનયમ સં(યા 99 ,ારા સંશોિધત) અ સ
રા ./ય

ુ તકાલય અને અ0ય સાવજિનક

ુ તકાલયોમાં

ુ તક

દાન કરવા માટ1 એક

અિધિનયમની 4યવ થા કરવામાં આવી છે 8 ભારતીય ગણતં ના પાંચમા વષમાં લા>ુ
કરવામાં આ4યો, 8 આ

માણે છે

1. લ ુ શીષક અને િવ તાર
(ક) આ અિધિનયમને ડલીવર/ ઓફ CુDE્ (સાવજિનક

ુ તકાલય) એDટ 1954 કહ1વામાં આવે છે .

(ખ) - આ અિધિનયમ જJK ૂ અને કાMમીર ઉપરાંત સમ ત ભારતમાં લા>ુ પડશે.

2. પ ટકરણ(પ રભાષા)
જયાં Eુધી કોઈ બીજો અિધિનયમ બહાર પાડવામાં ના આવે Qયાં Eુધી, આ અિધિનયમમાં(ક)

ુ તકની Rતગત બધી ભષાઓના Sંથ અથવા પિ કાઓનો

Qયેક ભાગ ક1 Rશ તથા

સંગીત, નકશા (T ૂ-Uચ ) ક1 મા હતી પ કની યાદ/ અથવા યોજનાના છાપેલા અથવા UલથોSાફ
કર1 લાં

Qયેક

ૃ ઠ આવી Wય છે , પરં X ુ આની Rતગત 1867ના

CુDE્ એDટ (1867ની Zમાંક સં(યા 25)ના ધારા 5

માણે

ેસ એ0ડ રY .1શન ઓફ

કાિશત

ૃ પ ો(સમાચારપ )

લેવામાં આવતા નથી.
(ખ) સાવજિનક

ુ તકાલયનો અથ છે કલક ા[ુ ં રા ./ય

ુ તકાલય તથા અ0ય

ુ તકાલય, 8મનો િનદ\ શ ક10] સરકાર સરકાર/ ગેઝેટની E ૂચના

3. સાવજિનક

ુ કાલયો માટ$

ણ

માણે ઉ_લેખ કર1 લો હશે.

ુ તક ુ િવવરણ-

(1) આમાં એ બધા િનયમો[ુ પાલન કરવા[ુ રહ1શે 8 આ એDટની Rતગત હશે., પરં X ુ
1867ના

ેસ એ0ડ રY .1શન ઓફ CુDE્ એDટ (1867ની Zમાંક સં(યા 25)ની કોઈ પણ

ધારાનો િવરોધ કરવામાં આવશે ન હ. એDટ લા>ુ થઈ થયા પછ/
8 એDટના aે ની Rતગત આવે છે તેમણે
દવસની Rદર Cુકની એક

િત (કોપી)

ુ તક

દર1 ક રા`યના

કાશનોએ

કાિશત થયાની તાર/ખથી લઈને 30

વ ખચb રા ./ય

ુ તકાલય, કલક ા મોકલી

આપવાની રહ1શે.
(2) 8

િત (કોપી) રા ./ય

Uચ ો વગેર1 હશે. આ

ુ તકાલયને મોકલવામાં આવે તે સં ૂણ હોવી જોઈએ. તેમાં નકશા,

ુ તકની રં ગાઈ-

ુ તકની સવdQeૃ ઠ

િ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.
14

ુ તક સાવજનીક Sંથાલયને

(3) 8

મોકલવામાં આવે તે એ જ કાગળ પર હશે 8ની

અિધકાશ

િત વેચાણ માટ1 છપાવવામાં આવી હોય, અને તે દર1 ક

છપાવેલા

ુ તકની સમાન હશે.

(4) ઉપધારા(1)માં 8 4યવ થા રાખવામાં આવી છે તે કોઈપણ

કાર1 વેચાણ માટ1

ુ તકના બીW ક1 તે પછ/ના

સં કરણ પર લા>ુ પડશે નહ/. શરત એ છે ક1 (Kુ]ણ) સં કરણ ક1 પ - ેસ નકશો,
ુ તક સંબિં ધત અ0ય કોઈ પણ

િ 0ટE્ અથવા

કારની કોતરકામ- Uચ ામણ વગેર1 કઈ

પણ ઉમેરવામાં આ4hુ ના હોય તથા અ0ય કોઈ પણ

કારનો બદલાવ કરવામાં આ4યો ના

ુ તકની પહ1લી અથવા તે પછ/ના કોઈ સં કરણ એDટના

હોય અને આ

ુ તક

Rતગત મોકલી

આપેલી હોય.

4. મોકલવામાં આવેલા

ુ તકની 'ા()ત/ વીકાર

ુ તકાલયનો અiયa(8 Sંથપાલ ક1 કોઈ અ0ય કમચાર/ હોય) ક1 તેમની તરફથી

સાવજિનક

િનhુDત કર1 લો કોઈપણ અ0ય કમચાર/ ધાર-3ની Rતગત

કાશકો ,ારા મોકલાવેલી

ુ તકની UલUખત રસીદ આપે.

5. આિથ+ક દં ડ
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. અપરાધનો િનણય(1) કોઈ પણ 0યાયાલય આ એDટની Rતગત કોઈ પણ અપરાધ પર ક1વળ એવી
પ રn થિતઓમાં જ િવચાર કરવામાં આવશે ક1 `યાર1 ક10] સરકાર ,ારા કોઈ સામા0ય ક1
િવિશ ટ 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) સરકાર/ 'કાશકો ઉપર એ2ટ લા3 ુ કરવાના િનયમો.
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) િનયમ બનાવવાનો અિધકાર
સરકાર આ એDટના ઉpે શને

ુ ો પાડવા માટ1 સરકાર/ ગેઝેટમાં Wહ1રાત આપીને િનયમ
ર

બનાવી શક1 છે .________________________________________________________
ુ તક

દામ (સાવજિનક

ુ તકાલય) સંશોિધત અિધિનયમ,1956(1956 સં(યા 99) અ[ુસાર.
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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.

