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નનનનવા ંનવા ંબહાર પડતા ં�ુતકોમાથંી વસાવવા )વા ંપસદં કર+ને ત,ની ��ૂચઓ .સગંોપા0 અમે તૈયાર કર�લી છે.  
આવી ��ૂચ હવે દર વરસે બહાર પાડવા ધાર+એ છ+એ. 2008ની ��ૂચ વરસ 8ંુૂ થતા ંજ તૈયાર થશે.  

દરિમયાન, <ટરનેટનો ઉપયોગ કર+ને આ ��ૂચ દ�શ અને િવદ�શમા,ં >યા ં>યા ંવસે �જુરાતી ?યા,ં  
પહ@ચાડવાનો આરંભ આ ��ૂચથી કર+એ છ+એ. આવી ��ૂચ વરસમા ંBણ-ચાર વાર મોકલવાનો .યાસ કરDુ.ં 

 

ચાચાચાચાE ુવરસે ઑગ�ટ �ધુીમા ંબહાર પડ�લા ં�જુરાતી .કાશનોમાથંી Gયાપક 8ુ�ચથી પસદં કર�લા ંબસોએકની  
આ ��ૂચ આટલા િવષયોમા ંિવભાIજત છે : 

 

                            (1) કથા-સાMહ?ય (નવલકથા, વાતાN, નાટક, લોકકથા)   (6) હા�ય-સાMહ?ય                                   
                               (2) કિવતા                                    (7)  ધમN, ત??વQાન 

                         (3) સાMહ?ય-સચંય                             (8)  – અને બીS િવષયો 
                         (4) સાMહ?ય-અUયાસ, િનબધં                  (9) સદંભN-સાMહ?ય 

                         (5) XવનચMરB, સ�ંમરણો, પB-સાMહ?ય    

. 
આઆઆઆ માMહતી-પિBકા ઇ-મેઇલથી મોકલીએ છ+એ. િમBોને આ ��ૂચ ‘ફોરવડN’ કરશો તો આપના આભાર+ થDુ.ં  

અમાર+ યાદ+મા ંન હોય એવા ં.ા�ય �ુતકો મોકલવાની Gયવ�થા છે.  
�જુરાતી ઉપરાતં [\ેX, Mહ]દ+, મરાઠ+, અને બગંાળ+ �ુતકો પણ .સાર આનદંવૂNક મેળવી આપશે....         

જોઇતા ં�ુતકોના ંનામ જણાવશો એટલે ટપાલખચN સાથેની રકમ અમે ઇ-મેઇલથી �ચૂવDુ.ં  
રકમ મનીઓડNરથી ક� ભાવનગરમા ં‘પેયેબલ’ ચેક / bાcટથી મળશે એટલે �ુતકો રવાના થશે. 

 

. સા ર 
~ એ દ�શ-િવદ�શના ંઅવનવા ં�ુતકોનો ભડંાર છે. અનેક .કાશકોના ંહSરો .કાશનોમાથંી વીણેલા ં�ુતકોનો  

સ\ંd્ Qાન-રિસકો પાસે રfૂ કરવા આપવાનો અમારો નg .ય?ન છે.  
�ુતકો ઉપરાતં સગંીતની કhસેટ અને સી.ડ+.નો સ\ંહ પણ અહi જોવા મળશે.  

 

1972 jતરરાkl+ય �ુતક-વરસ હmુ.ં ?યાર� રોપાયેલા બીજમાથંી .સાર અ?યાર� �જુરાતનો  
એક ગણનાપાB \થંભડંાર બની શnો છે.  

ભારતીય .કાશક મહામડંળ (ફ�ડર�શન ઑફ <ડ+અન પopલશસN) દર વરસે દર�ક ભાષાના એક .કાશકને  
અને એક �ુતક-ભડંારને સ]માને છે;  

િવિશkટ �જુરાતી �ુતક-ભડંારrુ ં2008rુ ંઆsુ ંગૌરવ .સારને ભાગે આવેEુ.ં 
       

. સા ર. સા ર. સા ર. સા ર 
�ુતકો અન ેસગંીતની નાનકડ+ uુિનયા 

1888 આતાભાઇ ઍવ]w,ૂ ભાવનગર 364 002   
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કથાસાMહ?યકથાસાMહ?યકથાસાMહ?યકથાસાMહ?ય 
નવલકથા, વાતાN, નાટક, લોકકથા 

 

અણસારઅણસારઅણસારઅણસાર    / વષાN અડાલS 
~ રyતિપ0ના મહારોગના િશકાર બનેલા ંમાનવી-ખMંડયેરો િવશેની zદય{ાવક નવલકથા. ~ 1992, નુ0 2008, |. 165 
 

[ગદનો પગ [ગદનો પગ [ગદનો પગ [ગદનો પગ / હર�શ ધોળMકયા 
~ િશ}ક-Xવનના ંકડવા-મીઠા અrભુવોને � ૂથંતી નવલકથા. ~ 2005, નુ0 2008, 200 પાના,ં |. 75 
 

આતશ આતશ આતશ આતશ / વષાN અડાલS 
~ િવયેતનામના દા8ુણ w~ુના સા�કુલા ં.સગંો ને પાBોને કથાદ�હ આપતી નવલકથા. ~ આ0 2, 1981, નુ0 2008, |. 100 
 
આનદંમઠ આનદંમઠ આનદંમઠ આનદંમઠ / બMંકમચ]{ ચ�ોપા�યાય; અrવુાદક : ઉવાN અ�વwુN  
~ �વાત�ંય-સ\ંામની પા�N�મૂા ંરચાયેલી .િસ~ બગંાળ+ નવલકથા. ~ 2008, 240 પાના,ં |. 50     
 

કણNલોક કણNલોક કણNલોક કણNલોક / �વુ ભ� 
~ અનાથાલયોના Xવનની આસપાસ � ૂથંાયેલી આ કથા  “વાચંતા ંક� વા�ંયા પછ+ થોભsુ ંપડ�, પણ વાચંવાની શ| કરો, પછ+ તમને \હ+ 
રાખે.” (ભોળાભાઇ પટ�લ.) ~ 2005, નુ0 2008, 252 પાના,ં |. 110 
 
કામ�લીન કામ�લીન કામ�લીન કામ�લીન / દામોદર માવજો; અrવુાદક : દશNના ધોળMકયા 
~ ગોવાના ���તી સમાજXવનrુ ંિન|પણ કરતી ક@કણી નવલકથા. ~ 2008, 215 પાના,ં  |. 120 
 

ગાઠં �ટ�ાની વેળા ગાઠં �ટ�ાની વેળા ગાઠં �ટ�ાની વેળા ગાઠં �ટ�ાની વેળા / વષાN અડાલS  
~ �જુરાતની સીમાપાર મ�ય .દ�શના આMદવાસીઓના ભે8ુ બનેલા એક સેવાધાર+ની સઘંષNકથા કહ�તી આ નવલકથાને  
હર+]{ દવેએ ‘સતંપNક સ�ના?મક �ૃિત’ કહ+ છે. ~ 1980, નુ0 2008, 192 પાના,ં |. 115 
 

�જુરાતી નવ�લકાચયન �જુરાતી નવ�લકાચયન �જુરાતી નવ�લકાચયન �જુરાતી નવ�લકાચયન 2007200720072007    / સપંાદક : Mહમાશંી શેલત  
~ વરસભર સામિયકોમા ંછપાયેલી વાતાNઓમાથંી પસદં કર�લી. ~ 2008, 140 પાના,ં |. 75  
 

િછ�મ�તાિછ�મ�તાિછ�મ�તાિછ�મ�તા    / ઇ�]દરા ગો�વામી; અrવુાદક : કનૈયાલાલ ભ�  
~ Qાનપીઠ રુ�કાર-િવ)તા અસિમયા લે�ખકાની આ નવલકથા શ�yતપીઠ કામા�યાના સદંભNમા ંવીસમી સદ+ના વૂાNધNના  
[ધ�~ા� અસિમયા સમાજને િન|પે છે. ~ 2008, 215 પાના,ં |. 130  
 

)લ)લ)લ)લ----ઑMફસની બાર+ઑMફસની બાર+ઑMફસની બાર+ઑMફસની બાર+    / ઝવેરચદં મેઘાણી  
~ )લXવનના ંઅrભુવો – િનર+}ણો પરથી આલેખેલ વાતાNઓ – શpદ�ચBો. ~ 1934, નુ0 2008, 126 પાના,ં |. 50  

 

ડા�ાભાઇ પટ�લની ડાયા�પોMરક વાતાNઓડા�ાભાઇ પટ�લની ડાયા�પોMરક વાતાNઓડા�ાભાઇ પટ�લની ડાયા�પોMરક વાતાNઓડા�ાભાઇ પટ�લની ડાયા�પોMરક વાતાNઓ    / સપંાદક : બળવતં Sની  
~ ��ટનના Sણીતા �જુરાતી સાMહ?યકારની વાતાNઓ; સપંાદક+ય ��ૂયાકંન-લેખ સાથે. ~ 2008, 475 પાના,ં |. 360  
 

uૂરનો માણસ અને બીX વાતાNઓuૂરનો માણસ અને બીX વાતાNઓuૂરનો માણસ અને બીX વાતાNઓuૂરનો માણસ અને બીX વાતાNઓ        / અrવુાદક : ઉમા રાદં�Mરયા  
~ બગંાળ+, રિશયન અને [\ેXમાથંી અrMૂદત વાતાNઓ. ~ 2008, 224 પાના,ં |. 145 
 

પલકાપલકાપલકાપલકારારારારા    / ઝવેરચદં મેઘાણી 
~ િવદ�શી Mફ�મોને આધાર� લખેલી વાતાNઓ. ~ આ0 2, 1944, નુ0 2008, 186 પાના,ં |. 70 
 

.િતમાઓ.િતમાઓ.િતમાઓ.િતમાઓ  / ઝવેરચદં મેઘાણી 
~ િવદ�શી Mફ�મોને આધાર� લખેલી વાતાNઓ. ~ આ0 3, 1946, નુ0 2008, 146 પાના,ં |. 65 
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.�.દ�શની પેલે પાર .�.દ�શની પેલે પાર .�.દ�શની પેલે પાર .�.દ�શની પેલે પાર / Mદનકર જોષી 
~ �~ુના Xવન પર આધાMરત નવલકથા. ~ 2008, 304 પાના,ં |. 225 
 

બીX બોણીબીX બોણીબીX બોણીબીX બોણી    / જૉસેફ મેકવાન 
~ વાતાNઓ. ~ 2008, 176 પાના,ં |. 100 
  
��ુ~ધન��ુ~ધન��ુ~ધન��ુ~ધન    / �ચr ુમોદ+ 
~ ‘સર�વતીચ]{’ના એક [શની નાટ�-રfૂઆત. ~ 2008, 60 પાના,ં |. 30 
 

�?ૃw ુમર+ ગwુ ં�?ૃw ુમર+ ગwુ ં�?ૃw ુમર+ ગwુ ં�?ૃw ુમર+ ગwુ ં/ ઉષા શેઠ 
~ Xવલેણ Gયાિધમા ંસપડાયેલી Bુીના �?ૃwનુા �કુાબલાની નવલકથા. ~ 1979, નુ0 2008, 124 પાના,ં |. 80  
 

મેઘાણીની નવ�લકાઓ મેઘાણીની નવ�લકાઓ મેઘાણીની નવ�લકાઓ મેઘાણીની નવ�લકાઓ ((((2 2 2 2 ભાગભાગભાગભાગ))))    / ઝવેરચદં મેઘાણી  
~ આ0 2, 1946,  નુ0 2008, 240 + 256 પાના,ં |. 185 
 

મેમર+ લેનમેમર+ લેનમેમર+ લેનમેમર+ લેન    / �ચr ુમોદ+  
~ લેખકના ંબે નવા ંએકાકં+. ~ 2008, 40 પાના,ં |. 25 
 

યોયોયોયોગેશ જોષીની �ેkઠ વાતાNઓગેશ જોષીની �ેkઠ વાતાNઓગેશ જોષીની �ેkઠ વાતાNઓગેશ જોષીની �ેkઠ વાતાNઓ    / સપંાદક : હષN ��ભ�, ઊિમ�લા ઠાકર  
~ 2008, |. 115  
 

િવલોપન અને બીX વાતોિવલોપન અને બીX વાતોિવલોપન અને બીX વાતોિવલોપન અને બીX વાતો    / ઝવેરચદં મેઘાણી  
~ વાતાNસ\ંહ. ~ આ0 2, 1951, નુ0 2008, 296 પાના,ં |. 110  
 

સતીશ Gયાસના ં�ેkઠ એકાકં+ સતીશ Gયાસના ં�ેkઠ એકાકં+ સતીશ Gયાસના ં�ેkઠ એકાકં+ સતીશ Gયાસના ં�ેkઠ એકાકં+ / સપંાદકો : ભરત પર+ખ, ચીમન કોળ+ 
~ Sણીતા નાટ�લેખકના એકાકં+ઓમાથંી � ૂટં�લા.ં ~ 2008, 197 પાના,ં |. 100 
 

સમજને Mકનાર�સમજને Mકનાર�સમજને Mકનાર�સમજને Mકનાર�    / મીરા ભ� 
~ આદશN Xવનનો મMહમા .બોધતી .યોગા?મક નવલકથા.  ~, 2008, 215 પાના,ં |. 125  
 

સો �Mટસ સો �Mટસ સો �Mટસ સો �Mટસ / મrભુાઇ પચંોળ+ ‘દશNક’ 
~ િવk¡.ુસાદ િBવેદ+એ )ને ‘ઇિતહાસrુ ંભGય િવ�મયપવN’ કહ+ છે એ નવલકથા. ~ 1974, નુ0 2008, 292 પાના,ં |. 170 

 

કિવતાકિવતાકિવતાકિવતા 
 

આઆઆઆ    ઉદાસી �હાજંની ઉદાસી �હાજંની ઉદાસી �હાજંની ઉદાસી �હાજંની / mષુાર Dyુલ 

~ કાGય-સ\ંહ. ~  2007, 75 પાના,ં |. 150 

 

ઉશનસના ંઉ0મ સોનેટ ઉશનસના ંઉ0મ સોનેટ ઉશનસના ંઉ0મ સોનેટ ઉશનસના ંઉ0મ સોનેટ / સપંાદક : દ�વે]{ દવે 
~ 125 સોનેટોrુ ંચયન. ~ 2008, 144 પાના,ં |. 80 
 
એ પણ સા�ુંએ પણ સા�ુંએ પણ સા�ુંએ પણ સા�ુ,ં , , , આ પણ સાઆ પણ સાઆ પણ સાઆ પણ સા�ુ ં�ુ ં�ુ ં�ુ ં/ રા)શ Gયાસ ‘િમ��કન’  
~ ગઝલ-સ\ંહ. ~ 2008, |. 65  
 

Mક�લોલ Mક�લોલ Mક�લોલ Mક�લોલ / ઝવેરચદં મેઘાણી  
~ બાલ અને નાર+ ભાવના ંગીતોના સ\ંહો ‘વેણીના ં¢લ’ અને ‘Mક�લોલ’ની સwંyુત આsિૃ0. “[મારા ંકાGયોમા ંઆ]  
ભાવગીતો મને અિધક િ.ય છે.” (કિવ.) ~ 1998, નુ0 2008, 184 પાના,ં |. 60 
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ગીત એક ગાwુ ંને વાયર� વાGwુ ંગીત એક ગાwુ ંને વાયર� વાGwુ ંગીત એક ગાwુ ંને વાયર� વાGwુ ંગીત એક ગાwુ ંને વાયર� વાGwુ ં............        / સપંાદક : મહ�]{ મેઘાણી.  
~ 4500 )ટલી યાદગાર �જુરાતી કાGયપ�ંyતઓનો કોશ. ~ આ0 2, 2008, 202 પાના,ં |. 40  
 

�જુરાતી બાલકાGયચયન �જુરાતી બાલકાGયચયન �જુરાતી બાલકાGયચયન �જુરાતી બાલકાGયચયન 2006200620062006    / સપંાદક : નટવર પટ�લ  
~ 2008, 113 પાના,ં |. 60   
     
તણખલા ંતણખલા ંતણખલા ંતણખલા ં: : : : રવી]{નાથનાંરવી]{નાથનાંરવી]{નાથનાંરવી]{નાથના ં   મૌ�yતકોમૌ�yતકોમૌ�yતકોમૌ�yતકો    / [\ેX ઉપરથી અrવુાદક : જયતં મેઘાણી  
~ કિવવરના ંલ¥કુાGયોમાથંી 300નાગં¦ાતંરો; �ળૂ [\ેX સાથે. ~ 2007, નુ0 2008, 144 પાના,ં |. 40  
 

દલપતરામના ં�ેkઠ કાGયોદલપતરામના ં�ેkઠ કાGયોદલપતરામના ં�ેkઠ કાGયોદલપતરામના ં�ેkઠ કાGયો    / સપંાદક : ચ]{કાતં ટોપીવાળા  
~ 2008, 164 પાના,ં |. 100  
 

.િત�બ§બ .િત�બ§બ .િત�બ§બ .િત�બ§બ : : : : િવદ�િવદ�િવદ�િવદ�શી અને ભારતીય કિવતાશી અને ભારતીય કિવતાશી અને ભારતીય કિવતાશી અને ભારતીય કિવતા    / સપંાદન – અrવુાદ : .સાદ ��ભ�  
~ ભારતીય તેમજ િવદ�શી ભાષાના ંકાGયોના અrવુાદ. ~ 2008, 92 પાના,ં |. 60  
 

બાઇ મીરા ંકહ�બાઇ મીરા ંકહ�બાઇ મીરા ંકહ�બાઇ મીરા ંકહ�... ... ... ... / સપંાદક : ઊિમ�લા Dyુલ 
~ મીરાબાઇના ં300 પદો. ~ 2008, 130 પાના,ં |.50 
 

�હૃદ �ધુ�હૃદ �ધુ�હૃદ �ધુ�હૃદ �ધુ----કિવ સમેંલન કિવ સમેંલન કિવ સમેંલન કિવ સમેંલન ((((2 2 2 2 વીવીવીવી....સીસીસીસી....ડ+ડ+ડ+ડ+.).).).)     
~ 21 �વાત�ંયો¨ર કિવઓના �વ�ખુે પોતાના ંકાGયોrુ ંપઠન. ~ 2007, |. 500 
 

બે ક8ુણ.શ��તઓબે ક8ુણ.શ��તઓબે ક8ુણ.શ��તઓબે ક8ુણ.શ��તઓ    / સપંાદક : સતીષ Gયાસ, આર. એમ. વેગડ  
~ �જુરાતી કિવતાની બે .િસ~ ક8ુણ.શ��તઓ; સપંાદક+ય સામ\ી સાથે. ~ 2007, |. 65. 
 

ભીની હવાભીની હવાભીની હવાભીની હવા, , , , ભીના �ાસભીના �ાસભીના �ાસભીના �ાસ    / ચ]{કાતં શેઠ  
~ કિવના ંનવા ંકાGયોનો ફાલ. ~ 2008, 72 પાના,ં |. 45.  
 

�?ૃw ુમગંલ �?ૃw ુમગંલ �?ૃw ુમગંલ �?ૃw ુમગંલ : : : : �?ૃw ુિવષયક કાGયોનો સ\ંહ�?ૃw ુિવષયક કાGયોનો સ\ંહ�?ૃw ુિવષયક કાGયોનો સ\ંહ�?ૃw ુિવષયક કાGયોનો સ\ંહ / સપંાદન : >યો?�ના િBવેદ+ વગેર�  
~ 2008, 94 પાના,ં |. 100 
 

મોહન ગાધંી મહાકાGય મોહન ગાધંી મહાકાGય મોહન ગાધંી મહાકાGય મોહન ગાધંી મહાકાGય ((((12121212)))) / ડા�ાભાઇ પટ�લ  
~ 2008, 290 પાના,ં |. 200 
 

યશગાથા �જુરાતની યશગાથા �જુરાતની યશગાથા �જુરાતની યશગાથા �જુરાતની / સપંાદક : રોMહત શાહ 
~ �જુરાત િવશેના ંકાGયોનો સચંય. ~ 2008, 127 પાના,ં |.100 
 

રાધારાધારાધારાધા----�ૃkણ િવના �ૃkણ િવના �ૃkણ િવના �ૃkણ િવના બીfુ ંબીfુ ંબીfુ ંબીfુ ં   બોલ માબોલ માબોલ માબોલ મા............    / સપંાદક : ઉષા ઉપા�યાય 
~ મ�યકાલીન �જુરાતી ©ી-કિવઓના ંકાGયોનો સચંય. ~ 2007, |. 120 
 

s ૃદંાવન મોરલી વાગે છે s ૃદંાવન મોરલી વાગે છે s ૃદંાવન મોરલી વાગે છે s ૃદંાવન મોરલી વાગે છે / સપંાદક : ભોળાભાઇ પટ�લ, અિનલા દલાલ 
~ ભારતીય ભાષાઓ તથા પરંપરાઓમા ંરાધા-�ૃkણ િવષયક કિવતા; આ�વાદક સચંય. ~ 2007, |. 160 
 

શામળ ભ��ૃત |પવતીશામળ ભ��ૃત |પવતીશામળ ભ��ૃત |પવતીશામળ ભ��ૃત |પવતી    / સપંાદક : .સાદ ��ભ�  
~ મ�યકાલીન કિવની પ¦વાતાN; િવશદ સપંાદક+ય .�તાવના સાથે. ~ 2008, 152 પાના,ં |. 70  
 

D]ૂયતામા ંરૂ�લા દMરયાનો તરખાD]ૂયતામા ંરૂ�લા દMરયાનો તરખાD]ૂયતામા ંરૂ�લા દMરયાનો તરખાD]ૂયતામા ંરૂ�લા દMરયાનો તરખાટ ટ ટ ટ / સપંાદક : ઉષા ઉપા�યાય 

~ અવાNચીન �જુરાતી ©ી-કિવઓના ંકાGયોનો સચંય. ~ 2007, |. 250 
 

�]ુદરમના ંગીતો�]ુદરમના ંગીતો�]ુદરમના ંગીતો�]ુદરમના ંગીતો    / સપંાદક : �ધુા િનરંજન પડંªા  
~ કિવના ંપસદં કર�લા ંગીતો. ~ આ0 2, 2008   |. 90 



 - 5 -

 

હMરના ંલોચિનયા ંહMરના ંલોચિનયા ંહMરના ંલોચિનયા ંહMરના ંલોચિનયા ં/ કરસનદાસ માણેક; સપંાદક : હર+શ િવ. પMંડત 
~ કિવના ંકાGયોમાથંી ચયન; અUયાસ-લેખ સાથે. ~ 2008, 128 પાના,ં |. 50 
 

સાMહ?યસાMહ?યસાMહ?યસાMહ?ય–સચંય સચંય સચંય સચંય  
 

�લુાબદાસ �ોકરની �ેkઠ રચનાઓ �લુાબદાસ �ોકરની �ેkઠ રચનાઓ �લુાબદાસ �ોકરની �ેkઠ રચનાઓ �લુાબદાસ �ોકરની �ેkઠ રચનાઓ / સપંાદન : મોહનભાઇ પટ�લ, યશવતં િBવેદ+  
~ લેખકના ંલખાણોનો .િતિનિધ-સ\ંહ. ~ નવભારત, 2008, 179 પાના,ં |. 150  
 

ટdુકો ટdુકો ટdુકો ટdુકો : : : : �ણુવતંિવશેષ �ણુવતંિવશેષ �ણુવતંિવશેષ �ણુવતંિવશેષ / સપંાદન : �રુ�શ દલાલ 
~ �ણુવતં શાહના સાMહ?યમાથંી પસદં કર�લી સામ\ી. ~ સવંિધ�ત આ0 4, 2008, 463 પાના,ં |. 300  
 

રવી]{નાથ સાથે વાચનયાBા રવી]{નાથ સાથે વાચનયાBા રવી]{નાથ સાથે વાચનયાBા રવી]{નાથ સાથે વાચનયાBા / સપંાદક : મહ�]{ મેઘાણી  
~ રવી]{નાથના ંપસદં કર�લા ંઅrવુાMદત લખાણો અને કાGયો. ~ લોકિમલાપ, 2008, 152 પાના,ં |. 30  
 

સાMહ?યસાMહ?યસાMહ?યસાMહ?ય----.દ�}ણા .દ�}ણા .દ�}ણા .દ�}ણા / સપંાદક : �રુ�શ દલાલ 
~ �જુરાતી સાMહ?યના ંયાદગાર લખાણોનો માતબર સચંય. ~ 2008, મોટા કદના ં685 પાના,ં |. 500 

 

વાચનયાBાનો .સાદ વાચનયાBાનો .સાદ વાચનયાBાનો .સાદ વાચનયાBાનો .સાદ /    સપંાદક : મહ�]{ મેઘાણી  
~ અનેક લેખકોના ંસવNસામા]ય રસના ં� ૂટં�લા ંલખાણો. ~ 2008, 512 પાના,ં |. 75  

 

િવનોMદની િવનોMદની િવનોMદની િવનોMદની નીલકંઠની સાMહ?ય��ૃkટ નીલકંઠની સાMહ?ય��ૃkટ નીલકંઠની સાMહ?ય��ૃkટ નીલકંઠની સાMહ?ય��ૃkટ      
                    ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ 1111     ::::    લે�ખકાની નવલકથાઓ, નવ�લકાઓ.  ~ 2007, |. 300.  
                    ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ 2222    :::: લે�ખકાના ંિનબધંો, બાલવાતાN, સશંોધન, અને ર�ખા�ચBો. ~ 2008, 520 પાના,ં |. 250  
 

િવનોબાની વાણી િવનોબાની વાણી િવનોબાની વાણી િવનોબાની વાણી : : : : િવનોબા ભાવેિવનોબા ભાવેિવનોબા ભાવેિવનોબા ભાવે    િવશેષ િવશેષ િવશેષ િવશેષ / સપંાદન : રમેશ ભા શાહ  
~ િવનોબાના ‘િવશાળ સાMહ?ય-સાગરમાથંી આચમન’. ~ 2008, 248 પાના,ં |. 175   

 

 

સાMહ?યસાMહ?યસાMહ?યસાMહ?ય----અUયા�્અUયા�્અUયા�્અUયા�,્ , , , િનબધંિનબધંિનબધંિનબધં     
         

અ}રના યાBી અ}રના યાBી અ}રના યાBી અ}રના યાBી / ન�લની દ�સાઇ 
~ �ુમારપાળ દ�સાઇrુ ંસાMહI?યક ��ૂયાકંન. ~ 2008, 160 પાના,ં |. 120 
 

અધીત અધીત અધીત અધીત : : : : Bીસ Bીસ Bીસ Bીસ / સપંાદક : મ�ણલાલ હ. પટ�લ વગેર� 
~ સાMહ?ય-િશ}ણ િવષયક લેખો-વyતGયો. ~ 2008, 120 પાના,ં |. 75 
 

અ�ભ.ાયઅ�ભ.ાયઅ�ભ.ાયઅ�ભ.ાય::::    / ર}ાબહ�ન .ા. દવે  
~ સાMહ?ય િવષયક અUયાસ-લેખો. ~ 2008, 212 પાના,ં |. 200  
 

અલ�ૃંતાઅલ�ૃંતાઅલ�ૃંતાઅલ�ૃંતા    / સપંાદક : હષNદ  િBવેદ+.  
~ 1955 – 2004 દરિમયાન સાMહ?ય અકાદમી રુ�કાર-િવ)તા 44 �જુરાતી �ુતકો િવશેના આ�વાદ લેખો. ~ 2008, 303 પાના,ં |. 130  
 

અ��મતાપવN અ��મતાપવN અ��મતાપવN અ��મતાપવN : : : : વાyધારા વાyધારા વાyધારા વાyધારા ((((10 10 10 10 ભાગમાંભાગમાંભાગમાંભાગમા)ં)))    / ��ુય સપંાદક : હષNદ િBવેદ+  
~ દસ વરસથી યોSતા �જુરાતના Sણીતા વાિષ�ક સાMહ?ય-કાયN મમા ંઅપાયેલા ંGયા�યાનો-િનદશNનોનો સચંય. ~ 2008, |. 1100  
 

આ«િુનક નાર+rુ ંિન|પણઆ«િુનક નાર+rુ ંિન|પણઆ«િુનક નાર+rુ ંિન|પણઆ«િુનક નાર+rુ ંિન|પણ    / મીનાબેન શાહ  
~ ધી8ુબેન પટ�લ, �ુ]દિનકા કાપડ+આ અને સરોજ પાઠકની નવલકથાઓના સદંભNમા ંમહાિનબધં. ~ 2008, 451 પાના,ં |. 320 
 

ઉ0ર �જુરાતની લોકyથાઓ ઉ0ર �જુરાતની લોકyથાઓ ઉ0ર �જુરાતની લોકyથાઓ ઉ0ર �જુરાતની લોકyથાઓ : : : : �વા�યાય અને સવ�}ણ�વા�યાય અને સવ�}ણ�વા�યાય અને સવ�}ણ�વા�યાય અને સવ�}ણ    ~ સપંાદકો : બળવતં Sની વગેર�  
~ અUયાસ-િનબધંો. ~ 2008, 190 પાના,ં |. 140 
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ઉમાશકંરનો વા¬વૈભવ ઉમાશકંરનો વા¬વૈભવ ઉમાશકંરનો વા¬વૈભવ ઉમાશકંરનો વા¬વૈભવ ((((3 3 3 3 ખડંમાંખડંમાંખડંમાંખડંમા)ં)))    / ચ]{કાતં શેઠ  
~ ઉમાશકંર જોશીના સાMહ?યrુ ં��ૂયાકંન કરતો મહાિનબધં. ~ 2008, 1132 પાના,ં |. 590  
 

કિવ નમNદ િવશે કિવ નમNદ િવશે કિવ નમNદ િવશે કિવ નમNદ િવશે : : : : ક�ટલાકં ��ૂયવાન િવવેચનોક�ટલાકં ��ૂયવાન િવવેચનોક�ટલાકં ��ૂયવાન િવવેચનોક�ટલાકં ��ૂયવાન િવવેચનો    / સપંાદક : રમેશ મ. Dyુલ  
~ અલUય અને અ\થં�થ લખાણો. ~ 2008, 181 પાના,ં |. 165  
 

ચારણી સાMહ?ય ચારણી સાMહ?ય ચારણી સાMહ?ય ચારણી સાMહ?ય : : : : વારસો અને વૈવારસો અને વૈવારસો અને વૈવારસો અને વૈભવ ભવ ભવ ભવ / [બાદાન રોહMડયા 
~ ચારણી સાMહ?ય િવશે અUયાસ-લેખો. ~ 2008, 120 પાના,ં |. 150 
 

ચારણી સાMહ?ય ચારણી સાMહ?ય ચારણી સાMહ?ય ચારણી સાMહ?ય : : : : સ�ન અને ભાવન સ�ન અને ભાવન સ�ન અને ભાવન સ�ન અને ભાવન / [બાદાન રોહMડયા 
~ ચારણી સાMહ?ય અને સાMહ?યસેવીઓ િવશે અUયાસ-લેખો. ~ 2008, 120 પાના,ં |. 140 
 

XવનકથાXવનકથાXવનકથાXવનકથા    / મ�ણલાલ પટ�લ 

~ સાMહ?ય�વ|પ �ેણીમા.ં ~ સવંિધ�ત – સશંોિધત આ0 2, 2008, 136 પાના,ં |. 100  
 

િBદલ િBદલ િBદલ િBદલ / ર�મકાતં મહ�તા 
~ ��ુય?વે સ�ં�ૃત સાMહ?ય િવશેના અUયાસલેખો. ~ 2008, 139 પાના,ં |. 65 
 

«મુક�m ુ«મુક�m ુ«મુક�m ુ«મુક�m ુ   / ભરત�ુમાર ઠાકર  
~ સાMહI?યક ��ૂયાકંન. ~ 2008, |. 90  
 

પ�ાલાલrુ ં.દાન પ�ાલાલrુ ં.દાન પ�ાલાલrુ ં.દાન પ�ાલાલrુ ં.દાન / સપંાદન : ર¥વુીર ચૌધર+, રમેશ ર. દવે  
~ પ�ાલાલ પટ�લના સાMહ?ય િવશે અUયાસલેખો. ~ સવંિધ�ત આ0 2, 2008, 436 પાના,ં |. 220  
 

પર�પર પર�પર પર�પર પર�પર 2006200620062006    / સપંાદક : મ�ણલાલ હ. પટ�લ, રા)]{ પટ�લ  
~ સાMહ?ય, કળાઓ અને િવભાવના-િવમશNને વર�લા વાિષ�કનો Bીજો [ક. ~ 2008, 251 પાના,ં |. 350 
 

બોહ®સ અને dુ ંબોહ®સ અને dુ ંબોહ®સ અને dુ ંબોહ®સ અને dુ ં: : : : �જુરાતી ઓળખની શોધ �જુરાતી ઓળખની શોધ �જુરાતી ઓળખની શોધ �જુરાતી ઓળખની શોધ / અજય સરવૈયા 
~ કલા, સાMહ?ય, ભાષા વગેર� િવશે આ?મલ}ી અUયાસ-લેખો. ~ 2008, 92 પાના,ં |. 75     
 

��પલાશ��પલાશ��પલાશ��પલાશ    / રા)]{ મહ�તા  
~ સમકાલીન �જુરાતી સાMહ?ય�ૃિતઓ િવશે અUયાસ-લેખો. ~ 2008, 144 પાના,ં |. 90 
 

��વાn��વાn��વાn��વાn    / રા)]{ મહ�તા  
~ ક�ટલાકં મહાિનબધંો અને �ુતકો િવશે અUયાસ-લેખો. ~ 2008, 144 પાના,ં |. 90  
 

�ોકરની વાતાNકલા�ોકરની વાતાNકલા�ોકરની વાતાNકલા�ોકરની વાતાNકલા    //// રિતલાલ રોMહત 

~ સાMહI?યક ��ૂયાકંન. ~ 2008, 187 પાના,ં |. 135  
 

મ�યકાલીન �જુરાતી રામકથામ�યકાલીન �જુરાતી રામકથામ�યકાલીન �જુરાતી રામકથામ�યકાલીન �જુરાતી રામકથા----સાMહ?યસાMહ?યસાMહ?યસાMહ?ય    //// દ�વદ0 િશવ.સાદ જોશી  
~ અUયાસ-\થં. ~ 2008, 354 પાના,ં |. 275 
  
મનભાવન મનભાવન મનભાવન મનભાવન / હર+શ ખBી 
~ �મરણીય લાગેલા ં�ુતકો અને Mફ�મો િવશે લખાણો. ~ 2008, 112 પાના,ં  |. 70 
 

રાધારાધારાધારાધા----�ૃkણ િવષયક �જુરાતી ગીતકિવતા �ૃkણ િવષયક �જુરાતી ગીતકિવતા �ૃkણ િવષયક �જુરાતી ગીતકિવતા �ૃkણ િવષયક �જુરાતી ગીતકિવતા / મનોરમા પટ�લ 
~ આMદકાળથી 1985 �ધુીનો અUયાસ. ~ 2006, 586 પાના,ં |. 325 
 

લોક��ુર+ લોક��ુર+ લોક��ુર+ લોક��ુર+ : : : : [ક [ક [ક [ક 19191919    / સપંાદક : બળવતં Sની 
~ લોકિવ¦ા િવષયક અUયાસ-લખાણોrુ ંવાિષ�ક. ~ 2008, 271 પાના,ં |. 135  
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લોકમહાકાGય અને બીS લેખોલોકમહાકાGય અને બીS લેખોલોકમહાકાGય અને બીS લેખોલોકમહાકાGય અને બીS લેખો    //// હ� ુયા�Qક 
~ લોકસાMહ?ય િવશે અUયાસલેખો. ~ 2008, |. 175 
 

વા�¬વશેષવા�¬વશેષવા�¬વશેષવા�¬વશેષ / ભોળાભાઇ પટ�લ  
~ ��ુય?વે કા�લદાસ, રવી]{નાથ અને ઉમાશકંરની કિવતાના આ�વાદો. ~ 2008, 168 પાના,ં |. 80  
 

વાતાNિવમશNવાતાNિવમશNવાતાNિવમશNવાતાNિવમશN    / બા� ુદાવલરુા  
~ ગણનાપાB �જુરાતી નવ�લકાઓrુ ંિવવેચન. ~ 2008, |. 75 
 

િવક�પ િવક�પ િવક�પ િવક�પ / Mકશોર Gયાસ 
~ થોડા ંસાMહ?ય-�વા�યાયો. ~ 2008, 85 પાના,ં |. 70 
  
િવવેચનપોથીિવવેચનપોથીિવવેચનપોથીિવવેચનપોથી    / સપંાદન : િશર+ષ પચંાલ.  

~ �જુરાતી કિવતાના િવવેચનમા ંવપરાયેલા ંિવભાવનાઓ, સદંભ¯, શpદો વગેર� િવશેના ંમહ??વના ંિવધાનો  
ગણનાપાB લેખકોના ંલખાણોમાથંી વીણીને અહi એકB છે. ~ 2008, 379 પાના,ં |. 250                                                      
 

શpદયોગ શpદયોગ શpદયોગ શpદયોગ : : : : કિવ�ી �]ુદરમ �વા�યાય \થંકિવ�ી �]ુદરમ �વા�યાય \થંકિવ�ી �]ુદરમ �વા�યાય \થંકિવ�ી �]ુદરમ �વા�યાય \થં    / સપંાદક : �ધુા �]ુદરમ, મફત ઓઝા  
~ કિવના સાMહ?ય િવશેના અUયાસ-લેખો. ~ સવંિધ�ત આ0 2, 2008, 530 પાના,ં |. 350 
 

શpદસર શpદસર શpદસર શpદસર ((((ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ 1111----2222) ) ) ) / Mકશોરિસ§હ સોલકં+  
~ િવિવધ િવભાવનાઓ અને શpદો િવશેના ં°ૂંકા ંલખાણો, ક±ાવાર  મમા.ં ~ 2008, |. 1200 
 

શpદાrભુવ શpદાrભુવ શpદાrભુવ શpદાrભુવ / હષNદ િBવેદ+ 
~ ક�ટલાક સમકાલીન �જુરાતી કાGયસ\ંહો િવશે લેખો. ~ 2007, 244 પાના,ં |. 175 
 

શોધસપંદા શોધસપંદા શોધસપંદા શોધસપંદા / ભગવાનદાસ પટ�લ 
~ લોકસાMહ?ય-સશંોધનના ંSત-અrભુવો વણી લેતા ંલખાણો. ~ 2008, 138 પાના,ં |. 125 
  
સ�ન સ�ન સ�ન સ�ન –    િવસ�નિવસ�નિવસ�નિવસ�ન    / યોગે]{ Gયાસ  
~ ��ુય?વે �જુરાતી સાMહ?ય�ૃિતઓ િવશેના ં�વા�યાય-લેખો અને ન@ધો. ~ 2008, 176 પાના,ં |. 125  
 

સગંતસગંતસગંતસગંત    //// નીિતન વડગામા 
~ સાMહ?ય-િવવેચનના લેખો. ~ 2008, 119 પાના,ં |. 85  
 

સસં�ના?મક કાGયિવQાન સસં�ના?મક કાGયિવQાન સસં�ના?મક કાGયિવQાન સસં�ના?મક કાGયિવQાન / ચ]{કાતં ટોપીવાળા 
~ આ«િુનકતાવાદ+ ભાષાલ}ી �િૂમકા િવશેનો ગણનાપાB અUયાસ. ~ 1985, નુ0 2008, 240 પાના,ં |. 170 
 

સ�ં�ૃત સાMહ?યમા ંવન�પિત સ�ં�ૃત સાMહ?યમા ંવન�પિત સ�ં�ૃત સાMહ?યમા ંવન�પિત સ�ં�ૃત સાMહ?યમા ંવન�પિત / બાપાલાલ ગ. વૈ¦   
~ સ�ં�ૃત સાMહ?યમા ંs}ૃો–વેલીઓના િવલુ ઉ�લેખોનો રિસક અUયાસ. ~ આ0 2, 2008, 440 પાના,ં |. 200 
 

સાઠો0ર+ �જુરાતી દ+ઘNનાટક સાઠો0ર+ �જુરાતી દ+ઘNનાટક સાઠો0ર+ �જુરાતી દ+ઘNનાટક સાઠો0ર+ �જુરાતી દ+ઘNનાટક / ²�દુાસ પટ�લ 
~ અUયાસ-\થં. ~ 2008, 274 પાના,ં |. 125 
 

સાસાસાસાMહ?ય અકાદમી Mહ?ય અકાદમી Mહ?ય અકાદમી Mહ?ય અકાદમી ((((Mદ�હ+Mદ�હ+Mદ�હ+Mદ�હ+) ) ) ) ³ારા રુ��ૃત નવલકથા ³ારા રુ��ૃત નવલકથા ³ારા રુ��ૃત નવલકથા ³ારા રુ��ૃત નવલકથા / સપંાદક : �ણુવતં Gયાસ  
~ અકાદમી-રુ��ૃત �જુરાતી નવલકથાઓ િવશે આ�વાદ-લખેો. ~ 2008, |. 210  
 

સાMહ?યમા ંસા´??વકતા અને અ]ય લેખોસાMહ?યમા ંસા´??વકતા અને અ]ય લેખોસાMહ?યમા ંસા´??વકતા અને અ]ય લેખોસાMહ?યમા ંસા´??વકતા અને અ]ય લેખો    / ચ{ંકાતં શેઠ  
~ ક�ટલાક સાMહ?ય-િવષયક અUયાસલેખો. ~ 2008, 184 પાના,ં |.100 
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XવનચMરBXવનચMરBXવનચMરBXવનચMરB, , , , સ�ંમરણોસ�ંમરણોસ�ંમરણોસ�ંમરણો, , , , પBસાMહ?યપBસાMહ?યપBસાMહ?યપBસાMહ?ય    
 

સમયને સથવાર� સમયને સથવાર� સમયને સથવાર� સમયને સથવાર� / આઇ. ક�. વીજળ+વાળા 
~ લેખકના Xવન-સઘંષNના અrભુવો; એમના �ુતક ‘સાયલસં �લીઝ’ના અrસુધંાનમા.ં ~ 2007, નુ0 2008, 86 પાના,ં |. 60 
 

આ?માની ધધખ આ?માની ધધખ આ?માની ધધખ આ?માની ધધખ / અશોક વાજપેયી; અr0ુ જનક િBવેદ+ 
~ �ચBકાર સૈયદ હµદર રઝાના Xવન અને એમની કળા િવશે; �ચBકારના ંક�ટલાકં �ચBો સાથે.  
ઉ0મ અrવુાદ, ઉ0મ િનમાNણ. ~ 2007, ‘�ુમાર’ માિસકના કદના ં195 પાના,ં |. 300 
 

ગાધંી )વા જોયા S¶યા િવનોબાએ ગાધંી )વા જોયા S¶યા િવનોબાએ ગાધંી )વા જોયા S¶યા િવનોબાએ ગાધંી )વા જોયા S¶યા િવનોબાએ / સપંાદન : કાિંત શાહ 
~ આ0 3, 2008, 150 પાના,ં |. 40 
 

ગાધંીની વીરપસલીગાધંીની વીરપસલીગાધંીની વીરપસલીગાધંીની વીરપસલી / સપંાદન : ભ{ા સવાઇ  
~ ગાધંીXના પBો મMહલા સાથીદારો અને કાયNકરો પરના. ~ 2008, 16+289 પાના,ં |. 250 
 

�પૂક� �પૂક� બોલ મૈના �પૂક� �પૂક� બોલ મૈના �પૂક� �પૂક� બોલ મૈના �પૂક� �પૂક� બોલ મૈના : : : : ��િૃતકથા ��િૃતકથા ��િૃતકથા ��િૃતકથા / fૂિથકા રૉય; અrવુાદક : �Qુા શાહ 
~ િવ�યાત ગાિયકાના ંસ�ંમરણો; સ�ચB. ~ 2008, 266 પાના,ં |. 200 
 

જગ8ંુજગ8ંુજગ8ંુજગ8ંુ    / નટવરિસ§હ પરમાર 
~ ડાગંના એક નાનકડા રજવાડાના રાજવી-�ુ°ંુબમા ંવીતાવેલા ંવરસોની સાભંરણો. ~ 2008, 146 પાના,ં |. 110  
 

Iજ]હ· ¸દુા બનને કા શૌક નહi હµ Iજ]હ· ¸દુા બનને કા શૌક નહi હµ Iજ]હ· ¸દુા બનને કા શૌક નહi હµ Iજ]હ· ¸દુા બનને કા શૌક નહi હµ / સપંાદક : હસ�ખુ બારાડ+ 
~ Sણીતા નાટ�િવદ માકNડ ભ�ના Xવન િવશે; ત�વીરો સાથે. ~ 2008, 48 પાના,ં |. 100 
     
Xવતી જણસ Xવતી જણસ Xવતી જણસ Xવતી જણસ / અશોકરુ+ ગો�વામી 
~ ‘મળેલા,ં �પશ¹ ગયેલા,ં વસી-વરસી ગયેલા ંપાBો-.સગંો’ મ�ય �જુરાતના \ામXવનrુ ંનરsુ ંિન|પણ છે. ~ 2008, 152, |. 120 
 

Xવનrુ ંપરોઢ Xવનrુ ંપરોઢ Xવનrુ ંપરોઢ Xવનrુ ંપરોઢ : : : : [િતમ સ}ંેપ [િતમ સ}ંેપ [િતમ સ}ંેપ [િતમ સ}ંેપ / .�દુાસ છ. ગાધંી; સપંાદક : મહ�]{ મેઘાણી 
~ ગાધંીXના દ�}ણ આMફકાના આ�મી Xવનના એક Mકશોર-સાથીની સાભંરણોના 600 પાનાનંા \થંનો સાવ નાનો સ}ંેપ. ~ આ0 3, 2008, 
52 પાના,ં |. 30 
  
જૉજૉજૉજૉસેફ મેકવાનના ં.િતિનિધ ર�સેફ મેકવાનના ં.િતિનિધ ર�સેફ મેકવાનના ં.િતિનિધ ર�સેફ મેકવાનના ં.િતિનિધ ર�ખાખાખાખા�ચBો �ચBો �ચBો �ચBો     / સપંાદક : મ�ણલાલ હ. પટ�લ 
~ ચરોતરના દ�લત-પીMડત લોકrુ ં[તરંગ �ચBણ કરતા ંલેખકના ંિવલુ ર�ખા�ચBોમાથંી વીણેલા.ં ~ 2008, 278 પાના,ં |. 170 
 

દ+કર+ માર+ દો�ત દ+કર+ માર+ દો�ત દ+કર+ માર+ દો�ત દ+કર+ માર+ દો�ત / નીલમ દોશી 
~ લે�ખકા )ને ‘માતા-Bુીના ભાવિવ�ની વહાલભર+ યાBા’ કહ� છે એ Bુીને લખેલા આ પBો દર�ક માતાની અ�ભGય�yત બની  
રહ� એવા [તરંગ ઉદગાર છે. ~ 2008, 232 પાના,ં |. 170 
 

નાનાભાઇrુ ંXવનદશNન નાનાભાઇrુ ંXવનદશNન નાનાભાઇrુ ંXવનદશNન નાનાભાઇrુ ંXવનદશNન / મોહન દાડં+કર 
~ “એક ઋિષ સમા ક�ળવણીકાર [નાનાભાઇ ભ�]rુ ંઆદરભાવે આલેખેEુ ં�રુ�ખ, �યેયો]�ખુ ચMરB.” (‘દશNક’) ~ 1984, નુ0 2008,  
136 પાના,ં |. 50 
 

િન§ભાડ� નીપ)લા ંિન§ભાડ� નીપ)લા ંિન§ભાડ� નીપ)લા ંિન§ભાડ� નીપ)લા ં/ જોસેફ મેકવાન  
~ Xવતરના આકરા િન§ભાડામાથંી પાર ઊતર�લા ંમાનવીઓના ંશpદ�ચBો. ~ 2008, 160 પાના,ં |. 100  
 

બાવXબાવXબાવXબાવX    / ક�Dભુાઇ દ�સાઇ 
~ ઉ¨ર �જુરાતના વીસમી સદ+ના એક સતંચMરત મહાrભુાવની Xવનકથા. ~ 2008, 132 પાના,ં |. 90  
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ભારતની સફળતાના િશ�પી ભારતની સફળતાના િશ�પી ભારતની સફળતાના િશ�પી ભારતની સફળતાના િશ�પી : : : : મ±મ મનોબળના ઉ¦ોગપિતઓ મ±મ મનોબળના ઉ¦ોગપિતઓ મ±મ મનોબળના ઉ¦ોગપિતઓ મ±મ મનોબળના ઉ¦ોગપિતઓ / વીર સઘંવી; અrવુાદક : ક�wરૂ કોટક 
~ પBકાર વીર સઘંવીએ આ«િુનક ભારતના ઉ¦ોગપિતઓ સાથે �લુાકાતોને આધાર� આલેખેલા ંGય�yત�ચBો. ~ 2008, 126 પાના,ં |. 90 
 

મને ક�મ વીસર� ર�મને ક�મ વીસર� ર�મને ક�મ વીસર� ર�મને ક�મ વીસર� ર�? ? ? ? / નારાયણ દ�સાઇ 
~ દ�શિવદ�શના ંઅનેક નામી નરનાર+ઓના ં.?ય} પMરચય આધાMરત આ ર�ખા�ચBો િવશે િવk¡.ુસાદ િBવેદ+ કહ� છે : 
 “આ \થં ‘ઇિત-હ-આસ’ તર+ક� અસાધારણ ��ૂયવાળો છે.” ~ 1986, નુ0 2008, 208 પાના,ં |. 110 
  
મહિષ� િવનોબા મહિષ� િવનોબા મહિષ� િવનોબા મહિષ� િવનોબા / અ�તૃ મોદ+ 
~ આ0 3, 2008, 80 પાના,ં |.  15 
 

મારા ગાધંી મારા ગાધંી મારા ગાધંી મારા ગાધંી / નારાયણ દ�સાઇ; અrવુાદ : શરદ ભી. દ�સાઇ 
~ “ગાધંી સાથે અનેક વરસો ગાળતા,ં તેમrુ ંસાMહ?ય વાચંતા ંઅને મા8ંુ સાMહ?ય રચતા ંમ, ક�વી ર+તે ‘ગાધંી’ને ખોળ+ કાઢ�ા એrુ ંબયાન 
કરવાનો .ય?ન.” (લેખક.) ~ 2008, 199 પાના,ં |. 85 
 
માર+ XવનયાBા માર+ XવનયાBા માર+ XવનયાBા માર+ XવનયાBા ((((ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ 1111) ) ) ) /  ડા�ાભાઇ પટ�લ ‘Mદનેશ’  
~ વૂN આM½કા અને ��ટનમા ંવસેલા �જુરાતી સાMહ?યકારની આ?મકથા. ~ 2008, 160 પાના,ં |. 110   
 

માર+ હક+કત અને અ]ય આમાર+ હક+કત અને અ]ય આમાર+ હક+કત અને અ]ય આમાર+ હક+કત અને અ]ય આ?મકથના?મક લખાણો ?મકથના?મક લખાણો ?મકથના?મક લખાણો ?મકથના?મક લખાણો / કિવ નમNદાશકંર લાલશકંર; સપંાદક : ધી8ુભાઇ ઠાકર 
~ કિવ નમNદના ંઆ?મકથા અને અ]ય આ?મકથનો; સપંાદક+ય અUયાસલેખ સાથે. ~ આ0 3, 2008, 288 પાના,ં |. 180 
  
મારોય એક જમાનો હતોમારોય એક જમાનો હતોમારોય એક જમાનો હતોમારોય એક જમાનો હતો    / રજની�ુમાર પડંªા, �બર�ન કોઠાર+  
~ સૌરાklના એક રજવાડાના રાજવી અને શા¾ર 8ુ�વા મઝEમુીના ંXવન-સભંારણા.ં ~  2007, |. 125  
 

મેઘાણી મેઘાણી મેઘાણી મેઘાણી : : : : �મરણ�િૂત� �મરણ�િૂત� �મરણ�િૂત� �મરણ�િૂત� / સપંાદક : મહ�]{ મેઘાણી  
~ મેઘાણી િવશે આ?મકથના?મક તેમજ બીSઓના ંલખાણો. ~ આ0 2, 2008, 168 પાના,ં |. 30  
 

મૈBીનો �યૂN મૈBીનો �યૂN મૈBીનો �યૂN મૈBીનો �યૂN //// સપંાદr ્: �રુ�શ દલાલ  
~ િવિવધ }ેBના ંમાનવીઓની પોતાની યાદગાર મૈBીઓ િવશેની કhMફયતો. ~ 2008, મોટા કદના ં312 પાના,ં |. 300  
 

Gહાલી આ�થા Gહાલી આ�થા Gહાલી આ�થા Gહાલી આ�થા / કાજલ ઓઝા-વૈ¦ 
~ ‘Iજ§દગીની ક�ટલીક �ુદંર પળો, ક�ટલીક ��િૃત, ક�ટલાક અભાવો’ ) લે�ખકાએ Bુી તર+ક� અrભુGયા ંએ આ પBોમા ંઝી�યા,ં અને ઇ�છ¿ુ ંક� 
‘આ પBો .?યેક િપતાને પોતાના લાગે અને દર�ક દ+કર+ને એમા ંિપતાનો ચહ�રો દ�ખાય’. ~ 2008, 183 પાના,ં |. 225 
 

શpદોશpદોશpદોશpદો        / >યા ંપોલ સાBN; અrવુાદક : રવી]{ ઠાકોર 
~ ½�]ચ Mફલ�ફૂ સાBNની આ?મકથા ‘વÀઝN’નો અrવુાદ ~ 2008, 160 પાના,ં |. 100 
 

શMહદ િવનોદ Mકનાર+વાળા શMહદ િવનોદ Mકનાર+વાળા શMહદ િવનોદ Mકનાર+વાળા શMહદ િવનોદ Mકનાર+વાળા / �બિપન )ઠાલાલ સાગંણકર  
~ 1942ની �વાત�ંય-લડતમા ંશMહદ થયેલા wવુાનેતાrુ ંXવનચMરB. ~ 2007, |. 80 
 

�~ાથી િશખર Xતનારા ં�~ાથી િશખર Xતનારા ં�~ાથી િશખર Xતનારા ં�~ાથી િશખર Xતનારા ં/ �નુીતા 
~ દ�શ-િવદ�શના ંક�ટલાકં મહાન બનેલા ંનર-નાર+ઓના ં°ૂંકા XવનચMરBો. ~ 2008, 126 પાના,ં |. 90 
 
સતં સેવતા ં��ૃુત વાધે સતં સેવતા ં��ૃુત વાધે સતં સેવતા ં��ૃુત વાધે સતં સેવતા ં��ૃુત વાધે / નારાયણ દ�સાઇ  
~ ગાધંી આ�મમા ંવીતાવેલા ંબાલ-Mકશોર-વયના ંવરસોની આ સાભંરણો િવશે �વામી આનદં કહ� છે : ”મન �ૂદકો  
માર+ને ઝડપી લે એવી ચોપડ+ દાયકાઓ પછ+ મ, વાચંી.” ~ 1967, નુ0 2007, 120 પાના,ં |. 70 
 

િસ§હ8ુુષ િસ§હ8ુુષ િસ§હ8ુુષ િસ§હ8ુુષ / શરદ ઠાકર 
~ િવનાયક સાવરકરr ુXવનચMરB. ~ 2008, 274 પાના,ં |. 175 
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�મરણયાBા �મરણયાBા �મરણયાBા �મરણયાBા : : : : સવેંસવેંસવેંસવેંદનશીલ �ફુત� ૂદનશીલ �ફુત� ૂદનશીલ �ફુત� ૂદનશીલ �ફુત� ૂ/ એમ. વી. કામઠ; ; ; ; સકંલન-અrવુાદ    : : : : કા�લ]દ+ રાદં�ર+  
~ Sણીતા પBકારની આ?મકથામાથંી સકં�લત .સગંો-સ�ંમરણો. ~ 2008, 226 પાના,ં |. 150     
 

�વામી િવવેકાનદંrુ ંMહ]uુ?વ �વામી િવવેકાનદંrુ ંMહ]uુ?વ �વામી િવવેકાનદંrુ ંMહ]uુ?વ �વામી િવવેકાનદંrુ ંMહ]uુ?વ / Mકશોર મકવાણા  
~ XવનચMરB. ~ 2008, 166 પાના,ં |. 110 
 

હ� હ� હ� હ� ‘દ+પદ+પદ+પદ+પ’    તવ ચરણે તવ ચરણે તવ ચરણે તવ ચરણે / �ધુા Mદલીપ શાહ  
~ Xવલેણ Gયાિધ સાથેના એક તેજ�વી તબીબના સ\ંામની કથા પ?નીની કલમે. ~ 2008, 138 પાના,ં |. 100  

 

હા�યહા�યહા�યહા�ય----સાMહ?યસાMહ?યસાMહ?યસાMહ?ય 
 

Mક�બલ ર�વ]સsડૂ Mક�બલ ર�વ]સsડૂ Mક�બલ ર�વ]સsડૂ Mક�બલ ર�વ]સsડૂ  / મ« ુરાય  
~ બાર રાિશની બાર ક]યાઓ જોઇને લ¬ન માટ� પસદં કરવા અમેMરકાથી આવેલા �જુરાતી wવુyની આવી મ)દાર  
નવલકથા મ« ુરાય જ લખી શક�. ~ 1981, નુ0 2008, 176 પાના,ં |. 145 
 

કૉફ+ હાઉસ કૉફ+ હાઉસ કૉફ+ હાઉસ કૉફ+ હાઉસ / અશોક દવે 
~ નરવા હા�યરસના ંલખાણો. ~ 2008, 224 પાના,ં |. 125 
 
ચાલોચાલોચાલોચાલો, , , , થોÁુ ંહસી લઇએ થોÁુ ંહસી લઇએ થોÁુ ંહસી લઇએ થોÁુ ંહસી લઇએ / યોગે]{ Gયાસ  
~ હા�ય-લખાણો. ~ 2007, |. 100 
 

pલૅક લેબલ pલૅક લેબલ pલૅક લેબલ pલૅક લેબલ / અશોક દવે 
~ નરવા હા�યરસના ંલખાણો. ~ 2008, 224 પાના,ં |. 125 
 

રામલો રો�બનdડુ રામલો રો�બનdડુ રામલો રો�બનdડુ રામલો રો�બનdડુ / �નુીલાલ મMડયા 
~ તખતાલાયક િB[ક+ .હસન. ~ 1962, નુ0 2008, 100 પાના,ં |. 60 
 

Dુ ંMકયો છોDુ ંMકયો છોDુ ંMકયો છોDુ ંMકયો છો? ? ? ? / અશોક દવે 

~ હા�ય-લખાણો. ~ 2008, |. 125 
 

ધમNધમNધમNધમN, , , , ત??વQાન ત??વQાન ત??વQાન ત??વQાન  
     

આ�યાઆ�યાઆ�યાઆ�યાI?મક �ચ§તનના ંમોતી I?મક �ચ§તનના ંમોતી I?મક �ચ§તનના ંમોતી I?મક �ચ§તનના ંમોતી / કાિત�ક�ય અrપુરામ ભ�  
~ આ�યાI?મક માગ� રસવૂNક સમજણ ક�ળવવા ઇ�છનારને ઉપયોગી .ારં�ભક વાચન. ~ 2008, 112 પાના,ં |. 70  
 

�ૃkણrુ ંXવનસગંીત �ૃkણrુ ંXવનસગંીત �ૃkણrુ ંXવનસગંીત �ૃkણrુ ંXવનસગંીત : : : : અ�ભનવ ગીતાભાkય અ�ભનવ ગીતાભાkય અ�ભનવ ગીતાભાkય અ�ભનવ ગીતાભાkય / �ણુવતં શાહ 
~ “શૈલીમા ંતાજગી, લા�લ?ય, લાઘવ અને �Bૂા?મકતાને .તાપે Dkુક ધાિમ�ક \થં ન બની રહ�તા ંિવલુ રસ પડ� તેsુ ં�ુતક  
બની શÃુ ંછે.” (ભગવતી�ુમાર શમાN).  ~ આ0 5, 1997, નુ0 2008, 446 પાના,ં |. 275 
 

ÄનધમN ÄનધમN ÄનધમN ÄનધમN / વા?સ�યદ+પ 
~ ધમNની અને ધાિમ�ક M યાઓની સરળ સમજણ. ~ 1993, નુ0 2008, 102 પાના,ં |. 70 
 

જો�ગયા મોર� ઘર આયો ર� જો�ગયા મોર� ઘર આયો ર� જો�ગયા મોર� ઘર આયો ર� જો�ગયા મોર� ઘર આયો ર� ! ! ! ! / અમન આનદં (�વામી) 
~ અkટાવ  ગીતાની સવંાદમય, સરળ રfૂઆત. ~ 2008, 334 પાના,ં |. 200 
 

QાનસારQાનસારQાનસારQાનસાર    / યશોિવજય; સપંાદક : .Æ�ુન�Mૂર, માલતી Mક. શાહ  
~ 17મી સદ+rુ ંઆ દ+ઘNકાGય Äન-પરંપરામા ંભગવદગીતા )sુ ં�થાન ધરાવે છે. ગ¦ાrવુાદ અને શpદોના અથN સાથે.  
~ 2007, 220 પાના,ં |. 200  
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તાઓ ઝેન કંફÇુતાઓ ઝેન કંફÇુતાઓ ઝેન કંફÇુતાઓ ઝેન કંફÇિુશયસ િશયસ િશયસ િશયસ / .દ+પ પડંªા 
~ ચીની ત??વQાનના િવ�યાત ‘yલાિસક’ ‘તાઓ-તે-ચiગ’rુ ંનsુ ંભાષાતંર. ~ 2008, 326 પાના,ં |. 150 
 

ભm ૃNહMરના ંબે શતકોભm ૃNહMરના ંબે શતકોભm ૃNહMરના ંબે શતકોભm ૃNહMરના ંબે શતકો    //// સo�ચદાનદં (�વામી)  
~ ‘નીિતશતક’ અને ‘વૈરા¬યશતક’ના ંલોકવાર અથNઘટન અને આ�વાદ. ~ 2008, 325 પાના,ં |. 100  
 

મ�યમ�યમ�યમ�યકાલીન �જુરાતમા ંભ�yત અને � ૂકાલીન �જુરાતમા ંભ�yત અને � ૂકાલીન �જુરાતમા ંભ�yત અને � ૂકાલીન �જુરાતમા ંભ�yત અને �ફૂ+ jદોલન ફ+ jદોલન ફ+ jદોલન ફ+ jદોલન / સપંાદકો : મકર]દ મહ�તા વગેર� 
~ અUયાસલેખોનો સ��ુચય. ~ 2008, 268 પાના,ં |. 150 
 

િવuુરનીિતrુ ંિવષયપMરશીલનિવuુરનીિતrુ ંિવષયપMરશીલનિવuુરનીિતrુ ંિવષયપMરશીલનિવuુરનીિતrુ ંિવષયપMરશીલન /    [બાલાલ ઠાકર  
~ 2007, |. 115  
 

િવ�િવ�િૂતઓ િવ�િવ�િૂતઓ િવ�િવ�િૂતઓ િવ�િવ�િૂતઓ : : : : મધર ટ�ર�સા અને પોપ જૉન પૉલ બીS મધર ટ�ર�સા અને પોપ જૉન પૉલ બીS મધર ટ�ર�સા અને પોપ જૉન પૉલ બીS મધર ટ�ર�સા અને પોપ જૉન પૉલ બીS / ફાધર વઘ¹સ પૉલ 
~ Xવન�ચBો. ~ 2008, 110 પાના,ં |. 70 
 

સાધનાrુ ંrતૂન દશNન સાધનાrુ ંrતૂન દશNન સાધનાrુ ંrતૂન દશNન સાધનાrુ ંrતૂન દશNન / માનિસ§હભાઇ ચાવડા  
~ �ી માતાXની િવચારણા અrસુાર સાધનાrુ ંિવલેષણ. ~ 2008, 365 પાના,ં |. 250  

 

 

                ~ ~ ~ ~ અને બીS િવષયો અને બીS િવષયો અને બીS િવષયો અને બીS િવષયો  
ઇિતહાસ, કળાઓ, િશ}ણ, સમાજ વગેર� 

 

1857 1857 1857 1857 : : : : ક�ટલાક .વાહોક�ટલાક .વાહોક�ટલાક .વાહોક�ટલાક .વાહો    / સપંાદકો : આર. ટ+. સાવ�લયા, મકર]દ મહ�તા  
~ 1857ના �વાત�ંય-સ\ંામના ંિવિવધ પાસાઓં િવશે અUયાસ-લખાણો. ~ 2008, 107 પાના,ં |. 75  
 

અrભુવની એરણ પર અrભુવની એરણ પર અrભુવની એરણ પર અrભુવની એરણ પર / મન�ખુ સ�લા  
~ લોકભારતી \ામિવ¦ાપીઠના િવ¦ાથ¹ઓ સાથેના એક અ�યાપકના અrભુવો. ~ 2008, 244 પાના,ં |. 150  
 

અમદાવાદ �wિુનિસપા�લટ+અમદાવાદ �wિુનિસપા�લટ+અમદાવાદ �wિુનિસપા�લટ+અમદાવાદ �wિુનિસપા�લટ+    : : : : બરોથી કોપ¯ર�શનની યાBા બરોથી કોપ¯ર�શનની યાBા બરોથી કોપ¯ર�શનની યાBા બરોથી કોપ¯ર�શનની યાBા / ર+ના ��ભ�  
~ શહ�રના �થાિનક વહ+વટ+તBંની િવકાસકથા. ~ 2008, 130 પાના,ં |. 125  
 

અમા8ંુ ÈાગંÈાઅમા8ંુ ÈાગંÈાઅમા8ંુ ÈાગંÈાઅમા8ંુ ÈાગંÈા    / �યૂNકાતં દવે 

~ ÈાગંÈા ગામનો ઇિતહાસ અને તેના વતNમાન િવશે. ~ 2007, 263 પાના,ં |. 150 
 

આઝાદ+ પછ+ આઝાદ+ પછ+ આઝાદ+ પછ+ આઝાદ+ પછ+ / ચ]{કાતં બ}ી 
~ આઝાદ+ પછ+ની ભારતની ઘટનાઓ િવશે લખાણો. ~ 2003, નુ0 2008, 115 પાના,ં |. 90 
 

ઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસઇિતહાસ, , , , સમાજ અને સાMહ?યમા ં�જુરાતસમાજ અને સાMહ?યમા ં�જુરાતસમાજ અને સાMહ?યમા ં�જુરાતસમાજ અને સાMહ?યમા ં�જુરાત    / મકર]દ મહ�તા  
~ �જુરાતના ઇિતહાસ િવશેના પMરશીલન-લેખો; માનવતંા િવ³ાનની કલમે. ~ 2008, 176 પાના,ં |. 90  
 

કલમ અને ક�નવાસકલમ અને ક�નવાસકલમ અને ક�નવાસકલમ અને ક�નવાસ    / ન°ુ િમ©ી  
~ Sણીતા �ચBકારના કલાXવનના ંસ�ંમરણો; દર બીS પાને એમના ંર�ખાકંનો સાથે. ~ 2008, 192 પાના,ં |. 200 
 

}Bપકાલીન �જુરાત }Bપકાલીન �જુરાત }Bપકાલીન �જુરાત }Bપકાલીન �જુરાત : : : : ઇિતહાસ અને સ�ં�ૃિત ઇિતહાસ અને સ�ં�ૃિત ઇિતહાસ અને સ�ં�ૃિત ઇિતહાસ અને સ�ં�ૃિત / રસેશ જમીનદાર  
~ ઇસવીની પહ�લી ચાર સદ+ન ં�જુરાતના ઇિતહાસ અને સ�ં�ૃિત િવશેનો માતબર અUયાસ. ~ 2006, 405 પાના,ં સ�ચB, |. 500 
 
�ગર+નગરના િશલાલેખો �ગર+નગરના િશલાલેખો �ગર+નગરના િશલાલેખો �ગર+નગરના િશલાલેખો / સપંાદક : Mદનકર મહ�તા 
~ fૂનાગઢના રુાતન િશલાલેખો; પાઠ, તેના �જુરાતી તેમજ [\ેX અrવુાદ. ~ 2008. 51 પાના,ં |. 40 
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�જુરાતના પાટ+દારો �જુરાતના પાટ+દારો �જુરાતના પાટ+દારો �જુરાતના પાટ+દારો : : : : પરંપરા અને પMરવતNન પરંપરા અને પMરવતNન પરંપરા અને પMરવતNન પરંપરા અને પMરવતNન / આર. ટ+. સાવ�લયા, જ. મ. મલકાણ  
~ 2007, 224 પાના,ં |. 150 

 

�જુરા�જુરા�જુરા�જુરાતrુ ંરાજકારણ તrુ ંરાજકારણ તrુ ંરાજકારણ તrુ ંરાજકારણ : : : : કÉ\ેસ પ}ની �િૂમકા કÉ\ેસ પ}ની �િૂમકા કÉ\ેસ પ}ની �િૂમકા કÉ\ેસ પ}ની �િૂમકા / બલદ�વ આગજ  
~ 1975-1995ના કાળને આવર+ લેતો અUયાસ. ~ 2008, 176 પાના,ં |. 140 
 

�જુરાતમા ં©ીઓનો દરÊજો �જુરાતમા ં©ીઓનો દરÊજો �જુરાતમા ં©ીઓનો દરÊજો �જુરાતમા ં©ીઓનો દરÊજો / ચ�]{કા રાવળ, શૈલS �વુ  
~ સમાજશા©ીય અUયાસ. ~ 2008, |. 150  
 

¥મૂલી સદંભN ¥મૂલી સદંભN ¥મૂલી સદંભN ¥મૂલી સદંભN / નરો0મ પલાણ 
~ સૌરાklની .ાચીન નગર+ ¥મૂલીના ંરુાત??વ, ઇિતહાસ અને કલા િવશે. ~ 2007, 104 પાના,ં |. 60 
 

ચાણnની રાજનીિત ચાણnની રાજનીિત ચાણnની રાજનીિત ચાણnની રાજનીિત / સo�ચદાનદં (�વામી) 
~ ચાણnના દર�ક �Bૂની સરળ સમજણ. ~ ��ૂર, 2008, 312 પાના,ં |. 100 
 

Xવનrુ ંસવાËગી િવQાન Xવનrુ ંસવાËગી િવQાન Xવનrુ ંસવાËગી િવQાન Xવનrુ ંસવાËગી િવQાન / ઇ. એફ. Dમુાખર; રfૂઆત : કાિંત શાહ 
~ વીસમી સદ+ના એક Sણીતા સામાIજક �ચ§તકની �ળૂ�તૂ િવચારણા. ~ 2008, 80 પાના,ં |. 25 
 

�³વચન�³વચન�³વચન�³વચન    / ચ]{કાતં બ}ી  
~ િવિવધ િવષયો પરના ંલખાણો. ~ 2007, |. 125  
 

નાર+વાદ નાર+વાદ નાર+વાદ નાર+વાદ : : : : િવભાવના અને િવમશN િવભાવના અને િવમશN િવભાવના અને િવમશN િવભાવના અને િવમશN / સપંાદક : ઉવNશી મr.ુસાદ પડંªા 
~ ��ુય?વે ભારતીય અને �જુરાતના સદંભNમા.ં ~ 2008, 228 પાના,ં |. 150  
 

પાન ખર� ?યાર�પાન ખર� ?યાર�પાન ખર� ?યાર�પાન ખર� ?યાર� ... ... ... ... / રમેશ બાપાલાલ શાહ 
~ સામિયકો–અખબારોમાથંી પસદં કર�લા ંલખાણો; મનોરમ સ�ચB સામ\ી સાથે. ~ 2007, 144 પાના,ં |. 100 
 

.ાથNના .ાથNના .ાથNના .ાથNના : : : : પોતાની Sતને પામવાનો સરળ માગN પોતાની Sતને પામવાનો સરળ માગN પોતાની Sતને પામવાનો સરળ માગN પોતાની Sતને પામવાનો સરળ માગN / મોહ�મદ માકંડ  
~ રોIજ§દા Xવનમા ંમાગN બતાવવા .યાસ કરતી .સગં-�ચ§તિનકાઓ. ~ 2008, 176 પાના,ં |. 100 
 

ભગવાનની ટપાલ ભગવાનની ટપાલ ભગવાનની ટપાલ ભગવાનની ટપાલ : : : : સહજ અr�ુ ૂસહજ અr�ુ ૂસહજ અr�ુ ૂસહજ અr�ુિૂતના િતના િતના િતના અણઅણઅણઅણસારા સારા સારા સારા / �ણુવતં શાહ 
~ Xવનમા ંઅચાનક તેજ લાવી દ�નાર+ અr�ુિૂતઓ લેખકના �ચ0મા ં.ગટ+ એ વાચકો માટ� અહi. ~ 2006, નુ0 2008, |. 95 
 

મનની વાત મનની વાત મનની વાત મનની વાત : : : : �ઝ§દાMદલીને સલામ �ઝ§દાMદલીને સલામ �ઝ§દાMદલીને સલામ �ઝ§દાMદલીને સલામ / �ધુા �િૂત�; અrવુાદ : સોનલ મોદ+ 
~ Xવન ઉSસથી ભરરૂ છે એના ) અrભુવો લે�ખકાએ કયાN એ અહi વાચકો માટ�. તેર ભાષાઓમા ંપહ@ચી છે અને �જુરાતીમા ંતો છ 
વરસમા ં)ની 25000 નકલ વેચાઇ છે એ ઉ?�ૃkટ ચોપડ+. ~ 2002, 11�ુ ંનુ0 2008, 212 પાના,ં |. 100 
 

((((1111)))) મોતીચારોમોતીચારોમોતીચારોમોતીચારો, , , , ((((2222) ) ) ) મનનો મામનનો મામનનો મામનનો માળોળોળોળો, , , , ((((3333))))[તરનો ઉSસ [તરનો ઉSસ [તરનો ઉSસ [તરનો ઉSસ / આઇ. ક�. વીજળ+વાળા 
~ Xવનના ઊજળા અrભુવોની આ વાતો “વાચકોને ભાવિવભોર કર+ શક� છે, એમની પાપંણોને ભીની કર+ શક� છે, એમને �વ�છ જળમા ં 
�નાન કરવાની �¢િત�નો પાવન અrભુવ કરાવે છે”. (ભોળાભાઇ પટ�લ.) ~ 2003, 2004, 2006, નુ0 2008,દર�કના |. 50 
 

��ટનમા ં�જુરાતીઓ ��ટનમા ં�જુરાતીઓ ��ટનમા ં�જુરાતીઓ ��ટનમા ં�જુરાતીઓ / .વીણ શેઠ, જગદ+શ દવે 
~ ��ટનવાસી �જુરાતી .S િવશે અUયાસણૂN �ુતક. ~ 2007, 320 પાના,ં |. 165 
 

ભારતીય સ�ં�ૃિત ભારતીય સ�ં�ૃિત ભારતીય સ�ં�ૃિત ભારતીય સ�ં�ૃિત / િવનોબા ભાવે.  
~ નુ0 2008, 64 પાના,ં|. 20 
 

��ૂયા ?યાથંી ફર+ ગણીએ ��ૂયા ?યાથંી ફર+ ગણીએ ��ૂયા ?યાથંી ફર+ ગણીએ ��ૂયા ?યાથંી ફર+ ગણીએ / ઇ. એફ. Dમુાખર; રfૂઆત : કાિંત શાહ 
~ ઔ¦ો�ગક સ�ં�ૃિતની jધળ+ દોટ સામે એક Sણીતા �ચ§તકની તકNણૂN લાલ બ0ી. ~ નુ0 2008, 72 પાના,ં |. 25 
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મરો ?યા ં�ધુી Xવો મરો ?યા ં�ધુી Xવો મરો ?યા ં�ધુી Xવો મરો ?યા ં�ધુી Xવો : : : : સાfુ ંસાfુ ંસાfુ ંસાfુ,ં , , , તાfુ ંઅને ર�ળયામ¡ુ ંXવન તાfુ ંઅને ર�ળયામ¡ુ ંXવન તાfુ ંઅને ર�ળયામ¡ુ ંXવન તાfુ ંઅને ર�ળયામ¡ુ ંXવન / �ણુવતં શાહ; સપંાદન : મનીષા મનીષ 
~ નીરોગી અને .સ� દ�હXવન માટ� Sણીતા �ચ§તક Dુ ંિવચાર�-આચર� છે એ Sણsુ ંરસ.દ થઇ પડશે. ~ 2004, નુ0 2008, |. 80 
 

�ુબંઇ �ુબંઇ �ુબંઇ �ુબંઇ : : : : �જુરાતી ગૌરવ �જુરાતી ગૌરવ �જુરાતી ગૌરવ �જુરાતી ગૌરવ / �ળૂચદં વમાN  
~ ગઇકાલના અને આજના �ુબંઇ િવશેના લેખો. ~ 2008, 132 પાના,ં |. 150  
 

ર�શના�લઝમ ર�શના�લઝમ ર�શના�લઝમ ર�શના�લઝમ : : : : માર+ uૃ�kટએ માર+ uૃ�kટએ માર+ uૃ�kટએ માર+ uૃ�kટએ / સપંાદક : જમનાદાસ કોટ�ચા 
~ fુદાfુદા લેખકોના ંલખાણો. ~ 2008, 208 પાના,ં |. 100 
 

વીસાવાડા વીસાવાડા વીસાવાડા વીસાવાડા / નરો0મ પલાણ  
~ સૌરાklના એ ગામના રુાત??વ, ઇિતહાસ અને પૌરા�ણક સદંભN િવશે. ~ 2007, |. 40  
 

s}ૃમMંદરની છાયામા ંs}ૃમMંદરની છાયામા ંs}ૃમMંદરની છાયામા ંs}ૃમMંદરની છાયામા ં/ �ણુવતં શાહ 
~ ‘રોજ વહ�લી સવાર� ચાલતી વખતે આવેલા સારાસારા િવચારો’ લેખક અહi આલેખે છે. ~ 2008, 243 પાના,ં |. 135 

 

શત|પા સા�Xુશત|પા સા�Xુશત|પા સા�Xુશત|પા સા�Xુ    / સપંાદક : િપ§ક+ દલાલ.  
~ Sણીતા સાMહ?યસેવીઓના ંપોતાના ંસા�ઓુના મMહમા કથતા ંલખાણો. ~ 2007, |. 300 
 

શાતં તોમાર છદં શાતં તોમાર છદં શાતં તોમાર છદં શાતં તોમાર છદં / સપંાદન : રમેશ સઘંવી, રમણીક સોમે�ર 
~ �ચ§તનક�ણકાઓ, .ાથNનાઓ, .ેરક સામ\ીનો મનોહર સચંય. ~ 2004, નુ0 2008, 206 પાના,ં |. 120 
 

સપનાથીસપનાથીસપનાથીસપનાથી    સફળતા સફળતા સફળતા સફળતા / Mકશોર �બયાની; અrવુાદ : �ધુા મહ�તા 
~ ભારતમા ં�બગ બઝાર અને પે]ટ�E ૂસં )વી �ટૂક િવ �તા કંપનીઓની સફળતાની વાત કહ�તી આ ચોપડ+ તેના એક સ�ક કહ� છે.  
~ 2008, 238 પાના,ં |. 99 
  
સમજનો �રૂજ સમજનો �રૂજ સમજનો �રૂજ સમજનો �રૂજ / ચ�]{કા રાવળ, શૈલS �વુ 

~ એક Bુી-બાળક ધરાવતા ં�ુ°ંુબોનો સમાજશા©ીય અUયાસ. ~ 2008, |. 185 
 

સવNB Dભુમગંલમ સવNB Dભુમગંલમ સવNB Dભુમગંલમ સવNB Dભુમગંલમ / હMરભાઇ કોઠાર+ 
~ Xવન-ઉપકારક �ચ§તનસભર લખાણો. ~ 2008, 101 પાના,ં |. 70 
 
સભંાળ તમાર+સભંાળ તમાર+સભંાળ તમાર+સભંાળ તમાર+, , , , �ચૂન અમારા ં�ચૂન અમારા ં�ચૂન અમારા ં�ચૂન અમારા ં: : : : બાળ સભંાળ માટ� માગNદશNન બાળ સભંાળ માટ� માગNદશNન બાળ સભંાળ માટ� માગNદશNન બાળ સભંાળ માટ� માગNદશNન / આર. ક�. આનદં; અrવુાદ : X. એસ. હાથી, હષાN X. હાથી 
~ Sણીતા બાલ-તબીબની કલમે. ~ 2008, 220 પાના,ં |. 175 
 

©ી©ી©ી©ી----8ુુષ સહXવન 8ુુષ સહXવન 8ુુષ સહXવન 8ુુષ સહXવન / દાદા ધમાNિધકાર+ 
~ એક સ�યક િવચારદશNન. ~ નુ0 2008, 103 પાના,ં |.  30 
 

Mહ]દ �વરાજ Mહ]દ �વરાજ Mહ]દ �વરાજ Mહ]દ �વરાજ : : : : એક અ�યયન એક અ�યયન એક અ�યયન એક અ�યયન /કાિંત શાહ 
~ ગાધંીXના સીમા�ચÍ|પ �ુતકના અUયાસ ³ારા “એમને પામવાનો એક .યાસ”. ~ આ0 2, 2008, 282 પાના,ં |. 50 
 

સદંભNસદંભNસદંભNસદંભN----સાMહ?ય સાMહ?ય સાMહ?ય સાMહ?ય  
 

કહ�વતકોશ કહ�વતકોશ કહ�વતકોશ કહ�વતકોશ / રિતલાલ સા ંનાયક  
~ અ?યાર� �જુરાતીમા ંસdુથી સ�~ૃ કહ+ શકાય એવો કહ�વત-સ\ંહ. ~ 2008, 520 પાના,ં |. 250  
 

�જુરાતના �વાત�ંયસૈિનકો �જુરાતના �વાત�ંયસૈિનકો �જુરાતના �વાત�ંયસૈિનકો �જુરાતના �વાત�ંયસૈિનકો : : : : માMહતીકોશ માMહતીકોશ માMહતીકોશ માMહતીકોશ / સપંાદક : જય�ુમાર ર. Dyુલ  
~ આ. 2, 2008, 604 પાના,ં |. 450  
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�જુરાતી ભાષાનો કોશ �જુરાતી ભાષાનો કોશ �જુરાતી ભાષાનો કોશ �જુરાતી ભાષાનો કોશ : : : : ‘પપપપ’    વણNવણNવણNવણN / ક�શવ હ. �વુ  
~ ઉ0મ કોશના ન�નૂા|પે ગઇ સદ+ના િવ³ાને તૈયાર કર�લો કોશ-[શ. ~ 1944, નુ0 2008, |. 125  
 

�જુરાતી °ૂંક+ વાતાNકોશ �જુરાતી °ૂંક+ વાતાNકોશ �જુરાતી °ૂંક+ વાતાNકોશ �જુરાતી °ૂંક+ વાતાNકોશ /    સપંાદક : ચ]{કાતં ટોપીવાળા, રમેશ ર. દવે  
~ ન@ધપાB °ૂંક+ વાતાNઓ િવશે સાર|પ ન@ધો. ~ સવંિધ�ત આ0 2, 2008, |. 75 
 

પયાNયકોશપયાNયકોશપયાNયકોશપયાNયકોશ    / સપંાદક : �રૂજલાલ મોતીલાલ મહ�તા  
~ �ઝૂેલા શpદને બદલે વ« ુઉ�ચત પયાNય ચiધવાની કામગીર+ બSવતા [\ેX ‘િથસૉરસ’ .કારનો આ કોશ લેખનકાયN  
કરનારને )ના િવના ન ચાલે તેવો, િન?યસાથી બને તેવો ઉપયોગી છે. �જુરાતી સદંભN-સાMહ?યમા ંએક માતબર ઉમેરો.  
~ 2008,  બેવડા ડ�મી 766 પાના,ં |. 600 
 

.કાશ વેગડની સાMહ?ય.કાશ વેગડની સાMહ?ય.કાશ વેગડની સાMહ?ય.કાશ વેગડની સાMહ?ય----��ૂચઓની ��ૂચ ��ૂચઓની ��ૂચ ��ૂચઓની ��ૂચ ��ૂચઓની ��ૂચ / સપંાદક : .કાશ વેગડ 
~ Sણીતા ��ૂચકારના .દાનની ��ૂચ. ~ 2008, 64 પાના,ં |. 50 
 
લ�લતકલા સQંાકોશ લ�લતકલા સQંાકોશ લ�લતકલા સQંાકોશ લ�લતકલા સQંાકોશ / અ�ભIજત Gયાસ  
~ િવિવધ કળાઓમા ંવપરાતા િવિશkટ શpદોની સમજણ આપતો કોશ. ~ 2008, 199 પાના,ં |. 125  
 

સાથN |Mઢ.યોગ અને કહ�વતકોશ સાથN |Mઢ.યોગ અને કહ�વતકોશ સાથN |Mઢ.યોગ અને કહ�વતકોશ સાથN |Mઢ.યોગ અને કહ�વતકોશ / મcતલાલ ભાવસાર  
~ 2008, 143 પાના,ં |. 60  

 

~~~~~~~~~~~~ 
 

 

સૌરાklની રસધાર : સંણૂN સકં�લત આsિૃ0 : 656 પાના ં: પા�ંુ Îંુૂ  : માB |. 150 

સોરઠ+ બહારવMટયા : સંણૂN સકં�લત આsિૃ0 : 416 પાના ં: પા�ંુ Îંુૂ : માB |. 100 
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સd ુપહ�Eુ ં�જુરાતી �ુતક 1808મા ંબહાર પડ�Eુ ં: �જુરાતી �ુતકની બસોમી જયતંીrુ ંઆ વરસ છે. એની ઊજવણી |પે ફાબNસ 
�જુરાતી સભાએ એક ઉ�ચત આયોજન કwુË છે : 19મી સદ+ના ંક�ટલાકં અલUય �ુતકોને સી.ડ+. પર ઉતાર+ને �લુભ બનાGયા ંછે. 
આ રુાણા ં�ુતકોrુ ંમહ??વ ��ુય?વે એ કાળના ંભાષાના અને �{ુણકળાના અUયાસ-અવલોકન માટ� છે.  
એકવીસ સી.ડ+.નો ) પહ�લો ��ુછ તૈયાર થયો છે તેમા ંનીચે જણાવેલા ં�ુતકોનો સમાવેશ છે : 
 

(1) ઇલ�l�શ]સ ઑફ ધ \ામૅMટકલ પાÏસN ઑફ ધ �જુરાતી, મહર� [મરાઠ+] ઍ]ડ <¬લીશ લૅ]¬વેXસ / રૉબટN bમ]ડ 
       (1808મા ંબહાર પડ�Eુ ંપહ�લવહ�Eુ ં�જુરાતી �Mુ{ત �ુતક.) 
(2) ઉનાની હક+મ લોકોનો ઉહવાલ / અણSણ લેખક – અrવુાદક (1818) 
(3) Mહ§uુ�થાનનો ઇિતહાસ / એ��ફÐ�ટન (લૉડN), અrવુાદક : રણછોડભાઇ �ગરધરભાઇ (1851) 
(4) કયાપતન [કh�ટન] \ટં ડફની મરાઠાઓની બખર / \ા]ટ ડફ, અrવુાદક : મોહનલાલ રણછોડદાસ (1956) 

(5) રાSરામમોહનરાયrુ ંXવન ચMરB / ‘ઍન ઍyસ-�°ુડ]ટ ઑફ ધ ઍ��ફÐ�ટન કૉલેજ’ (1858) 

(6) સદ�ણુી ©ીઓ / અણSણ લેખક (1860) 

(7) ગર�ટ બર+ટન ખાતેની �સુાફર+ / ડોસાભોય ½ામX (1861) 

(8) �લુાબ નાટક પાચં [ક+ પ¦મા ંતથા ગ¦મા ં/ નગીનદાસ મારફિતયા (1862) 

(9) અમેર+કાની �સુાફર+ / અણSણ પારસી લેખક (1864) 

(10) અખા ભyતની વાણી / સપંાદક : હ+રાચદં કાનX (1864) 

(11)  શેyસપીર નાટક [ક – 1 / અrવુાદક : નાનાભાઇ રાણીના (1865) 

(12) કહ�વત �લુ / પે�તનX કાવસX રબાડ+ (1865) 

(13) િપ§ગળ દશૅ �જભાષામ, / હ+રાચદં કાનX (1864) 

(14) શેર ને સ�ાબાX / મન�ખુ (1865) 

(15) અ�ભQાન શ�ંુતલ નાટક / અrવુાદક : ઝવેર+લાલ ઉિમયાશકંર યા�Qક (1867) 

(16) �ગૂોળનો ઉપયોગ કરવાની ર+િતનો \થં / હMરલાલ મોહનલાલ (1867) 

(17) <¬લ,ડમા ં.વાસ / કરસનદાસ �ળૂX (1867) 

(18) �ુબંઇનો ભોિમયો / શકંરરામ દલપતરામ MદવાનXના (1867) 

(19) શા�ંુતલ બાય શૅyસિપયર / અrવુાદક : દલપતરામ .ાણXવન ખખર (1867) 

(20) �જુરાતી ભાષાrુ ંGયાકરણ / જોસેફ વાન ટ�લર (1867) 

(21) ફાબૅસ Xવન ચMરB / મન�ખુરામ �યૂNરામ િBપાઠ+ (1868) 
 

દર�ક સીદર�ક સીદર�ક સીદર�ક સી....ડ+ડ+ડ+ડ+....ની ક+મત |ની ક+મત |ની ક+મત |ની ક+મત |. . . . 100 100 100 100 છેછેછેછે, , , , અને .સારમા ં.ા�ય છેઅને .સારમા ં.ા�ય છેઅને .સારમા ં.ા�ય છેઅને .સારમા ં.ા�ય છે. . . .  
આવી વ« ુસી.ડ+. તૈયાર થઇ રહ+ છે.  
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                                                                                                                                                                                                            .સારrુ ં.કાશન.સારrુ ં.કાશન.સારrુ ં.કાશન.સારrુ ં.કાશન 
 

 
દદદદસ મMહનામા ં)ની 4000 નકલ ખલાસ થઇ, ભાવનગરમા ંસાMહ?યરિસક િનશીથભાઇ મહ�તાએ અને ઉષાબહ�ન પર+ખે,  

અમદાવાદમા ંઅરિવ§દભાઇ Gયાસે, fૂનાગઢમા ંવનરાજ પટ�લે અને �ુબંઇમા ં�રુ�શભાઇ ગાલાએ  

િમBોને ભેટ આપવા માટ� ) �ુતક પસદં કwુË, અમદાવાદના એક િવ¦ાથ¹એ પોતાના 25 અ�યાપકોને ભેટ આ�wુ,ં  

વડોદરાની એક શાળાએ પોતાના 500 િવ¦ાથ¹ઓને ભેટ આપવા પસદં કwુË, ) વાચંીને રોમા�ંચત કિવ ઉશનસે એ િવશે સોનેટ ર�wુ,ં  

એ નમ¡ુ ં�ુતક ~  

 

ત ણ ખ લાંત ણ ખ લાંત ણ ખ લાંત ણ ખ લા ં    
રવી]{નાથના ંમૌ�yતકોરવી]{નાથના ંમૌ�yતકોરવી]{નાથના ંમૌ�yતકોરવી]{નાથના ંમૌ�yતકો     
અrવુાદક : જયતં મઘેાણી 

કિવવરના ં1100 લ¥કુાGયોમાથંી 300ના ગ¦ાrવુાદ, �ળૂ [\ેX સાથે : પાનેપાને �ચBાકંનો સાથે. 

.સારrુ ં.કાશન, 2007,  બીfુ ં�{ુણ 2008, 142 પાના,ં  |. 40 

 

રંગે-|પે દશNનીય... નાfુક-નમ¡ુ ં�ુતક, િ.ય િમBોને ભેટ આપી શકાય એsુ,ં િશ}કો છાBોને આપી શક�, છાBો પોતાના િશ}કને 

આપી શક�. nાર�ક થાય ક� વાહ, આ અrવુાદ નથી, ¥ુટંાયેલી �જુરાતીમા ંSણે �ળૂમા ંજ લખાwુ ંછે. આ �yુતકો એકાિધક વાર વાચંવાથી 
     [તેની] .ભા િવ�તરતી જ જણાશે. હમેશા હાથવ�ુ ં– ટ�બલવ�ુ ંરાખવાrુ ંમન થાય એsુ ં�ુતક.    

 ભોળાભાઇ પટ�લ 
 

‘તણખલા’ં વાચંીને .હલાદ પાર�ખની કાGયપ�ંyત યાદ આવતી રહ+ : ‘તારલાની છે તેજની વાણી, ¢લની વાણી ગધં’.  
તમાર+ પસદંગીમા ંતેજની વાણી પરખાય છે અને અrવુાદમા ં¢લની �ગુધં.  

�રુ�શ દલાલ 
 

[‘તણખલા’ં] બહારથી એટEુ ંજ [દરથી Mદલહર બ]wુ ંછે. એકવાર જોઇ – વાચંીને કબાટમા ં�કૂ+ દ�વાય એsુ ંનથી. હાથવ�ુ ંરાખsુ ં
     જોઇએ, વ�ચે વ�ચે ખોલીને માણી લેsુ ંજોઇએ.... છાપકામ ઝી¡ુ ંનકશીકામ )sુ ંથwુ ંછે.  

કાિંત શાહ 
 

કદ, Îુૂ,ં છપાઇ ને બાધંણી -- બ«ુ ંજ �ુદંર. તમાર+ \ાMફક સમજણ થક+ બ�ભુાઇ રાવત યાદ આવી ગયા.  
અિ�ન મહ�તા 

 

  [તરમા ં�ુદંર દ+પ .ÊÑવ�લત કર+ Sય છે, તેrુ ંતેજ .ેમળ .કાશ પાથર� છે.  
uુkય]ત પડંªા 

 

 અrવુાદો )ટલા ર�ય છે તેટEુ ંજ ર�ય �ુતકrુ ંિનમાNણ છે. �8ુુ�ચ, �ઘુડતા અને �આુયોજન પાને પાને દ�ખાય છે.  
દ+પક મહ�તા 

 

 ર�ખાકંનો – �ચBોથી ઓપmુ ંઅને �ુદંર �{ુણથી શોભmુ ં�વય ંમૌ�yતકસ�ુ ંસપંાદન.  
.બોધ ર. જોશી 

 

 અrવુાદમા ંXવ ર�ડªો છે. �ુદંર �ુતકનો આÒાદક અrભુવ.  
Mહમાશંી શલેત  
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