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Book List 

Sr No Title Author 

1 વળામણાાં પન્નાલાલ પટેલ 

2 ભારતીય તત્વવવદ્યા પાંડિત સખુલાલજી 

3 અમતૃમાર્ગ ઇશ્વર પેટલીકર 

4 આપણી શ્રેષ્ઠ નવલલકાઓ સાં. ગલુાબદાસ બ્રોકર 

5 ર્ીતર્ોવવિંદ વૈદ્ય ભટ્ટ કાનજી 

6 રાજવી (મેડકયાવેલી) અન.ુ યશવાંત શકુલ 

7 ર્ાતા આસોપાલવ સ્નેહરશ્મમ 

8 સાડહત્યપલ્લવ ભાર્-૧ ઝીણાભાઇ દેસાઇ, ઉમાશાંકર જોષી 

9 સાડહત્યપલ્લવ ભાર્-૨ ઝીણાભાઇ દેસાઇ, ઉમાશાંકર જોષી 

10 સ્નેહાાંજલલ સ્નેહરશ્મમ 

11 પ્રેમકથાઓ   

12 કળા વવલાસ ઇચ્છારામ દેસાઇ 

13 નરવસિંહ મહતેા કૃત કાવ્યસાંગ્રહ   

14 શ્રી વાલ્લ્મકી રામાયણ ભાર્-૨   

15 ચુાંબન અન ેબીજી વાતો રા. વવ પાઠક 

16 બવનયનનુાં વપલલગ્રમ પ્રોગ્રેસ   

17 લાલડકલ્લાનો મકુદ્દમો સાં. ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

18 રૂપકથા અન.ુ મહાશાંકર દવ ે

19 ગજુરાતની ર્ઝલો સાં. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી 

20 લર્રનારન ેખોળે ગણુવાંત આચાયગ 

21 દડરયાવાટ ગણુવાંત આચાયગ 

22 ૨૫૦૦ વષગ પવેૂનુાં ડહન્દુસ્તાન અનુાં. નારાયણ ઠક્કુર 

23 ગજુરાતનો નાથ કનૈયાલાલ મનુશી 

24 નાટયશાસ્ત્ર નથરુામ શકુલ 

25 અિોઅિ ભાનપુ્રસાદ પાંિયા 

26 વવગ્રથન, અન-ુઆધવુનકવાદ, સાાંસ્કૃવતક ડદશાડહનતા હડરવલ્લભ ભાયાણી 

27 સાડહત્ય વવહાર અનાંતરાય રાવળ 

28 નૈવેધ િોલરરાય માાંકિ 

29 સાંસ્કૃત નાટયશાસ્ત્રના વવકાસની રૂપરેખા િોલરરાય માાંકિ 
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30 મલણલાલની વવચારધારા સાં. વધરૂભાઇ ઠાકર 

31 ઉરતાંત્ર અન ેનાટયકળા રમણલાલ વકીલ 

32 વવશેષાાંજલલ સુાંદરજી બેટાઇ 

33 કાર્વાણી ભાર્- ૧ કાર્ 

34 કાર્વાણી ભાર્- ૩ કાર્ 

35 કાર્વાણી ભાર્- ૨ કાર્ 
36 शतैानकी आखँ राहुल साांकृत्यायन 

37 लज्जा तसलीमा नसरीन 

38 वन-देवी पां. बालादत्त पाण्डेय 

39 जूननया गोववन्दवल्लभ पांत 

40 ववनायक दामोदर सावरकर - काला पानी वव. ग. केतकर 

41 गोरा रवीन्रनाथ ठाकुर 

42 दषु्यांतकुमार रचनावली (खांड-१ ) : कववताएँ एवां गीत सां. ववजय बहादरु नसांह 

43 पन्तका काव्य और यगु यशदेव 

44 दषु्यांतकुमार रचनावली (खांड-४  ) : कववताएँ एवां गीत सां. ववजय बहादरु नसांह 

45 एक कां ठ ववषपायी दषु्यांतकुमार 

46 ननराला रचनावली-४ सां. नन्द ककशोर नवल 

47 ननराला रचनावली-८ सां. नन्द ककशोर नवल 

48 ननराला रचनावली-७  सां. नन्द ककशोर नवल 

49 ननराला रचनावली-६ सां. नन्द ककशोर नवल 

50 ननराला रचनावली-५ सां. नन्द ककशोर नवल 

51 ननराला रचनावली-३ सां. नन्द ककशोर नवल 

52 ननराला रचनावली- २ सां. नन्द ककशोर नवल 

53 ननराला रचनावली- १ सां. नन्द ककशोर नवल 

54 मोहन राकेश और उनके नाटक नगरीश रस्तोगी 
55 सडक के ककनारे मण्टो 
56 हमारे साकहत्यमें हास्यरस कृष्ण कुमार श्रीवास्तव 

57 अमतृा  प्रीतम - चुनी हुई  कहाननया ँ: चुन ेहुए ननबन्ध अमतृा  प्रीतम 

58 कहांदी  साकहत्य : उद्भव  और ववकास हजारीप्रसाद  किवेदी 
59 नये  बादल श्री मोहन राकेश 

60 मझेु  चाँद  चाकहए सरेुन्र  वमाा 
61 गोदान प्रेमचांद 

62 सात सवाल अमतृा प्रीतम 
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63 आधे अधूरे मोहन राकेश 

64 मोहन राकेश की सांपणूा  कहाननयाां मोहन राकेश 

65 जानवर और जानवर मोहन राकेश 

66 आख़िरी चट्टान तक मोहन राकेश 

67 न आने वाला कल मोहन राकेश 

68 एक और ख़िन्दगी मोहन राकेश 

69 मेरी वप्रय कहाननयाां मोहन राकेश 

70 परै तले की िमीन मोहन राकेश 

71 जय सोमनाथ कनयैालाल मनु्शी 
72 आज के साये   मोहन राकेश 

73 नए बादल मोहन राकेश 

74  इांसान  के खांडहर मोहन राकेश 

75 क़्वाटार मोहन राकेश 

76 भाषा ववज्ञान धीरेन्र वमाा 
77 कमाभनूम   प्रेमचांद 

78 आषाढ़ का एक कदन मोहन राकेश 

79 मीना  बािार सहादत  हसन मांटो 
80 अक्षर कुण्डली अमतृा प्रीतम 

81 દશમસ્કાંધ ભાલણ 

82 વત્રવેણી અન ેબીજા ત્રણ બાળ નાટકો યશવાંત પાંિયા 

83 પારકા જણયાાં ઉમાશાંકર જોષી 

84 અ. સૌ. કુમારી યશવાંત પાંિયા 

85 વેણીના ફુલ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

86 કવવતાની સમજ હમેન્ત દેસાઇ 

87 સાડહત્યકાર - કનૈયાલાલ મનુશી િૉ. સી. એચ. ર્ાાંધી 

88 રવીન્રનાથ ટાર્ોરની ટૂાંકી વાતાગઓ અન.ુ ધનશાંકર વત્રપાઠી 

89 નાંદવનકા અરદેશર ખબરદાર 

90 મ્હારા સોનેટ બ. ક. ઠાકોર 

91 ઇન્દુને પત્રો જવાહરલાલ નહરેૂ 

92 કાવ્યમાાં શબ્દ હડરવલ્લભ ભાયાણી 

93 ગ્રાંથ અન ેગ્રાંથકાર (પસુ્તક-૧૦) સાં. ધીરૂભાઇ ઠાકર 

94 કાવ્ય-સાડહત્ય- મીમાાંસા સાં. અ. ક. વત્રવેદી 
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95 મચૃ્છકડટક સનુ્દરમ 

96 શ્રીયતુ ર્ોવધગનરામ સાં. ઉપેન્ર પાંિયા 

97 વેવનસનો વપેારી   

98 ગજુરાતી સાડહત્યના સ્વરૂપો - પદ્ય વવભાર્ માંજુલાલ મજમદુાર 

99 ગજુરાતી સાડહત્યના વધ ુમાર્ગસચૂક સ્તાંભો કૃષ્ણલાલ ઝવેરી 

100 ભાષાવસદ્ાાંતસાર પ્રા. રમણલાલ પાઠક 

101 ઊંિા અંધારેથી મેક્સીમ ર્ોકી 

102 ઉત્તરા (વાતાગસ ાંગ્રહ) જ્યાંતી દલાલ 

103 સરસ્વતીચન્ર  ભાર્-૧ ર્ોવધગનરામ વત્રપાઠી 

104 સરસ્વતીચન્ર  ભાર્-૨ ર્ોવધગનરામ વત્રપાઠી 

105 સરસ્વતીચન્ર  ભાર્-૩ ર્ોવધગનરામ વત્રપાઠી 

106 સરસ્વતીચન્ર  ભાર્-૪ ર્ોવધગનરામ વત્રપાઠી 

107 કળા એટલે શુાં? અન.ુ મર્નભાઇ દેસાઇ 

108 કાલેલકર ગ્રાંથાવલી ભાર્-૨ સાંપાદન 

109 આથમત ેઅજવાળે ધનસખુલાલ મહતેા 

110 ફાબગસ જીવન ચડરત્ર   

111 ગલુાબવસિંહ મલણલાલ દ્વિવેદી 

112 વનમગળા અન.ુ માણેકલાલ જોષી 

113 ર્ોદાન અન.ુ માણેકલાલ જોષી 

114 કાહ્નિદે પ્રબાંધ અનુાં. િાહ્યાભાઇ દેરાસરી 

115 સૌંદયગ અન ેલલલતકળા અન.ુ સાકરલાલ યાલિક 

116 ર્ામધણી ચીમનલાલ લહુાર 

117 કલ્યાણયાત્રા દશગક 

118 પટલાઇના પચે ઇશ્વર પેટલીકર 

119 અમતૃમાર્ગ ઇશ્વર પેટલીકર 

120 માનવ સમાજ રાહલુ સાાંકૃત્યાયન 

121 માનસ દશગન રમણલાલ પટેલ 

122 કાજળ કોટિી ઇશ્વર પેટલીકર 

123 માકોપોલોનો પ્રવાસ કાંથાડરયા બાલાશાંકર 

124 આર્ર્ાિી ચાંરવદન મહતેા 

125 હમે્લેટ હાંસા મહતેા 
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126 વતલોત્તમા અંબાલાલ પરુાણી 

127 ડહમાલયનો પ્રવાસ દત્તાતે્રય કાલલેકર 

128 સાડહત્યવવવેક અનાંતરાય રાવળ 

129 દયારામ મનસખુલાલ ઝવેરી 

130 વ ૃાંદાવન વનરાજ 

131 બાપનુાાં પારણાાં  ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

132 વવશ્વશાાંવત ઉમાશાંકર જોષી 

133 કલાકારની સાંસ્કારયાત્રા રવવશાંકર રાવળ 

134 કાવ્યાનાંદ-૩ સાં. મનભુાઇ પાંચોળી 

135 ખાાંિાની ધાર રામનારાયણ પાઠક 

136 અવાગચીન ગજુરાતી કાવ્યસાડહત્ય રામનારાયણ પાઠક 

137 મરણોત્તર સરેુશ હ. જોષી 

138 ગજૂરાતી પત્રકારત્વનો ઇવતહાસ િૉ રતન માશગલ 

139 ભાષાવવિાન અન ેભાષાકૌશલ્યોનુાં વશક્ષણ િૉ. યોર્ેન્ર વ્યાસ 

140 વ્યાંર્ વોનોદ ઓલલયા જોષી 

141 શામળનુાં વાતાગસાડહત્ય નવલરામ વત્રવેદી 
142 कहन्दी  नाटक कोश डॉ. दशरथ ओझा 
143 લતા અન ેબીજી વાતો ગલુાબદાસ બ્રોકર 

144 સાડહત્યકળા મોહનલાલ દવ ે

145 ધરાગરુ્જરી ચન્રવદન મહતેા 

146 ઐવતહાવસક સાંશોધન દુર્ાગશ ાંકર શાસ્ત્રી 

147 નાદલચિંતામલણ વલ્લભરામ ઓઝા 

148 દ્વિરેફની વાતો રામનારયણ પાઠક 

149 રઢીયાળી રાત ભાર્-૩ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

150 લર્રનારન ેખોળે ગણુવાંતરાય આચાયગ 
151 Gujarat and Its Literature K. M. Munshi 

152 ગજુરાતનુાં પાટનર્ર - અમદાવાદ રત્નમલણરાવ ભીમરાવ 

153 જળસમાવધ ગણુવાંતરાય આચાયગ 

154 વવવેકચિૂામલણ સાં. ભાઇશાંકર પરુોડહત 

155 સૌરાષ્રની રસધાર ભાર્-૧ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

156 સૌરાષ્રની રસધાર ભાર્-૨ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 
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157 સૌરાષ્રની રસધાર ભાર્-૩ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

158 સૌરાષ્રની રસધાર ભાર્-૪ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 
159 अतीत के चलनचत्र महादेवी वमाा 
160 स्मनृत की रेखाए ँ महादेवी वमाा 
161 कहन्दी  साकहत्य का आलोचनात्मक इनतहास रामकुमार वमाा 
162 पथ के साथी महादेवी वमाा 

163 ગજુરાતી લેખન રચના રણછોિજી દેસાઇ 

164 વવવેચન મોહનલાલ દવ ે

165 વવવેચનનુાં વવવેચન જ્યાંત કોઠારી 

166 નવલકથાકાર દશગક રમેશ દવ ે

167 માનસશાસ્ત્ર રમેશ પટેલ 

168 નૌકાડબૂી અન.ુ નર્ીનદાસ પારેખ 

169 રસ અન ેધ્વની   

170 અખેર્ીતા સાં. વવષ્ણપુ્રસાદ વત્રવેદી 

171 કાવ્યપ્રકાશ   

172 કાવ્યમાાં શબ્દ હડરવલ્લભ ભાયાણી 

173 અલર્ારી રખિપટ્ટી રવસક ઝવેરી 

174 રૂડઢપ્રયોર્ અન ેકહવેત સાંગ્રહ ભાષા વનયામકની કચેરી 
175 कहन्दी  नशक्षण  ववनध   

176 कहन्दी व्याकरण कामताप्रसाद गरुु 

177 લલલતા દુ:ખદશગક રણછોિભાઇ ઉદયરામ 

178 ગજુરાત સ્ત્રોત મલણકાન્ત 

179 કલાપીનો કેકારવ કલાપી 

180 ગજુરાતનો નાથ ક. મા. મુાંશી 

181 કરાંડિયો નરહરી પરીખ 

182 ર્ીતમાંજરી ન્હાનાલાલ 

183 શકુાંતલા અન.ુ મોંઘીબેન 

184 ર્ીતાાંજલલ રવવિંરનાથ ટાર્ોર 

185 કાવ્યપડરચય ભાર્-1 રા. વવ. પાઠક 

186 બાંર્ાળી સાડહત્ યનો ઇવતહાસ મહાશાંકર દવે 

187 ચુાંદિી ઝવેરચાંદ મેઘાણી 
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188 ભર્વાન કૌટીલ્ય ક.મા. મુાંશી 

189 ધ્રવુસ્વાવમનીદેવી ક.મા. મુાંશી 

190 ઉષા ન્હાલાલાલ 

191 કેટલાક કાવ્યો ભાર્-2 ન્હાલાલાલ 

192 વસાંતોત્સવ ન્હાલાલાલ 

193 કચ્છની લોકકથાઓ ભાર્-1 લાલજી જોષી 

194 પ્રબોધબત્રીસી કવવ માાંિણ 

195 રાવણમાંદોદરીસાંવાદ કવવ શ્રીધર 

196 ધમુ્રવશખા રમલણક દલાલ 

197 જવાહરલાલ નહરુેના પત્રો મોહનલાલ મહતેા 

198 સ્વપ્નવસદ્વદ્ની શોધમાાં ક. મા. મુાંશી 

199 આહતુી પ્રેમચાંદ 

200 જીવનન ુરહસ્ય ટોલ્સ્ટોય 

201 ઓખાહરણ પ્રેમાનાંદ 

202 સાડહત્ય વવલાસ રતનરામ ભટ્ટ 

203 સમુનસાંચય ભાર્-1 દવ ેઅન ેઆચાયગ 

204 ઉત્તર નમગદ ચરીત્ર નમગદ 

205 અવાગચીન કવવતા સુાંદરમ 

206 ત્રીભેટો ધમૂકેત ુ

207 આકાશદીપ ધમૂકેત ુ

208 વવશ્વશાાંતી ઉમાશાંકર જોષી 

209 પથૃ્વીશ ધમૂકેત ુ

210 અનાવમકા ધમૂકેત ુ

211 પ્રાલચનકાવ્યમાળા તમામ ભાર્ 

212 ઉપવનષદ્પાંચક ન્હાલાલાલ 

213 પ્રેમચાંદપ્રસાદી   

214 કાદાંબરી કેશવલાલ ધવુ 

215 રવસકવલ્લભ સાં. કેશવરામ શાસ્ત્રી 

216 વસિંહાસનબત્રીસી શામળ 

217 કલાાંતકવવ   

218 ર્ોવધગનરામ- એક અધ્યયન રમણલાલ જોષી 



Page 8 of 52 
 

219 પ્રેમાનાંદ- એક સમાલોચના રમેશ શકુલ 

220 દલપતરામ- એક અધ્યયન હવસત બચુ 

221 રમણભાઇ વનલકાંઠ લબવપન ઝવેરી 

222 સ્વ. રમણભાઇ વનલકાંઠ   

223 સભુરાહરણ દલપતરામ 

224 દશમસ્કાંધ ભાલણ 

225 ઝાંિાધારી   

226 રસર્ાંધા ન્હાલાલાલ 

227 પરુાણોમાાં ગજુરાત રવસકલાલ પરીખ 

228 કલાપી- એક અધ્યયન ઇંરવદન દવ ે

229 રાજવષિ ભરત ન્હાલાલાલ 

230 અખો- એક અધ્યયન   

231 ઇવતહાસ દશગન ખાંિ-2   

232 સાડહત્યકાર અખો માંજુલાલ મજમદુાર 

233 સૌરાષ્રના ખાંિરેોમાાં ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

234 નાંદબત્રીસી અને કસ્તરુચાંં ાંદની વાતાગ શામળ 

235 સદુાબહોતરી   

236 વસિંહાસન બત્રીસી અંબાલાલ જાની 

237 રમજુ માળા ભાર્-1   

238 નમગદ વવરહ કાશીશાંકર દવ ે

239 શવશકળા નાટક લલભુાઇ ભટ્ટ 

240 એરેલબયન નાઇટ્સ ઇચ્છારામ દેસાઇ 

241 ર્ીતર્ોવવિંદ કાનજી ભટ્ટ 

242 હડરશ્ચાંર યેિાન   

243 અષ્ટાવક્રાખ્યાન પ્રેમાનાંદ 

244 ભોજાભક્ત કૃત કવવતા   

245 માકંિયેપરુાણ પ્રેમાનાંદ 

246 ડહિંદુસ્તાનનો સાંલક્ષપ્ત ઇવતહાસ   

247 મોડરસકૃત ભારતનો ઇવતહાસ છોટાલાલ સેવકરામ 

248 સરેુખાહરણ   

249 નમગર્દ્ય નમગદ 
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250 સદુામા નાટક   

251 કાાંતા નાટક   

252 અલભમન્યઆુખ્યાન પ્રેમાનાંદ 

253 ભારતવષગનો ઇવતહાસ   

254 કાદાંબરી   

255 વમથ્યાલભમાન નાટક દલપતરામ િાહ્યાભાઇ 

256 ચાંરહાસઆખ્યાન પ્રેમાનાંં ાંદ 

257 રવત સ્વયાંવર ર્ાંર્ાશાંકર 

258 રૂક્ષ્મણી નાટક સાંતોકરામ જુર્તરામ 

259 નાંદબત્રીસીની વારતા   

260 નળાખ્યાન પ્રેમાનાંદ 

261 શામલશાનો મોટો વવવાહ પ્રેમાનાંદ 

262 માકંિયેપરુાણ પ્રેમાનાંદ 

263 કુરુક્ષેત્ર ન્હાલાલાલ 

264 એકતારો ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

265 ઇંદુકુમાર ન્હાલાલાલ 

266 રજકણ ઘમુકેત ુ

267 રાજસાંન્યાસી ઘમુકેત ુ

268 કબીરવાણી   

269 કણાગવતી ઘમુકેત ુ

270 િાડરકાપ્રલય ન્હાલાલાલ 

271 પ્રાલચના ઉમાશાંકર જોષી 

272 વાતાયાન ધમૂકેત ુ

273 એકલવ્ય અન ેબીજા નાટકો ધમૂકેત ુ

274 વેવીશાળ ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

275 ઇગ્લેંિનો અવાગલચન ઇવતહાસ બવે, મચંટ અન ેમહતેા 

276 ઇષાવાસ્યોપવનષદ   

277 કાળ ખાંજરી શયદા 

278 સવુશલાનો દેવ વામન જોષી 

279 રઘવુાંશ ચતરુભાઇ પટેલ 

280 વળામણાાં પન્નાલાલ પટેલ 
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281 સરેુખા જેઠાલાલ વત્રવેદી 

282 સાડહત્ય અન ેવવવેચન ભાર્-1 કેશવલાલ ધ્રવુ 

283 કાવ્યતત્વ વવચાર આનાંદશાંકર ધ્રવુ 

284 સાંસાર સાર્ર અમતૃલાલ સાંઘવી 

285 વવવેચન મકુુર વવશ્વનાથ ભટ્ટ 

286 એબીવસવનયા પર ઓથાર ચાંરભાઇ ભટ્ટ 

287 કવેશ્વર દલપતરામ ન્હાલાલાલ 

288 હાસ્યકલાપ   

289 નરવસિંહ મહતેા નાટક   

290 પવશિયન-અંગ્રજેી-ગજુરાતી   

291 ગહૃલક્ષ્મી છર્નલાલ મેશ્રી 

292 કામસેનવસિકા   

293 ર્ીતાાંજલલ મહારાણી શ્રીનાંદકુવરબા 

294 મનનુા વનતી વચનો છ. વી. રાવલ 

295 કવવ ટાર્ોર મલણભાઇ દેસાઇ 

296 ભક્ત બોિાણો   

297 ભિળી વાક્ય હરજીવન શકુલ 

298 કુમાડરકા વસાંત વવનોદી 

299 કોકશાસ્ત્ર   

300 સાડહત્ય વવલાસ રતનરામ ભટ્ટ 

301 ઓખાહરણ પ્રેમાનાંદ 

302 હમે-મણી માળા દલપતરામ નવલખા 

303 ભોજા ભર્તના ચાબખા સાકરલાલ બલુાખીદાસ 

304 તપસ્વી રાજકુમાર િાહ્યાભાઇ મહતેા 

305 પાંચોતરીયા દુકાળનો રાસિો   

306 મરૃ્વશષગ અન.ુ નારાયણ થક્કુર 

307 બાંસી આખ્યાન   

308 સાંર્ીત લીલાવતી નાટક નાનાલાલ મર્નલાલ 

309 મહાભારત દુર્ાગશ ાંકર વ્યાસ 

310 બત્રીસ પતુળીની વાતાગ શામળ 

311 રાણકદેવી અનાંતપ્રસાદ વૈષ્ણવ 
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312 કાદાંબરી ભાલણ 

313 ઘાશીરામ કોટવાલ શાકેરરામ 

314 હોરેશ્મયયશ નરવસિંહલાલ દેસાઇ 

315 રણયિ પ્રેમાનાંં ાંદ 

316 ગજુરાતી વનબાંધો વવરબલ મહતેા 

317 સત્યવાંતી આખ્યાન   

318 નરવસિંહ મહતેાકૃત કાવ્ય સાંગ્રહ ઇચ્છારામ દેસાઇ 

319 અન ેવશડરન અરમ 

320 સામળભટના છપ્પા   

321 પાંઢરી મહાત્મ્ય વવઠ્ઠલદાજી શાસ્ત્રી 

322 માલતી માધવ મલણલાલ દ્વિવેદી 

323 મામેરુ પ્રેમાનાંદ 

324 કુમદુસુાંદરી   

325 સ્ત્રી-શાસ્ત્ર િી. એન. પટેલ 

326 અલભિાનશાાંકુાંતલ મર્નભાઇ પટેલ 

327 જયદેવ વવરલચત ર્ીતર્ોવવિંદ કેશવ ધ્રવુ 

328 સત્યભામા જીવનલાલ મહતેા 

329 કમલાદેવી ત્રાંબકલાલ જોશી 

330 કાવ્ય ચચાગ નારાયણ હમેચાંન્ર 

331 ચોખેર વાલી અન.ુ ધનશાંકર વત્રપાઠી 

332 ફાબગસ જીવનચડરત્ર મનસખુરામ વત્રપાઠી 

333 મેઘદુત અન.ુ મહાશાંકર ભટ 

334 અવનલ દુત મલણલાલ ભટ 

335 1956ના સાલના ભયાંકર કાલન ુઅસરકારક વણગન કાનજી શાહ 

336 કેશરબા રામચાંર મહાદેવ 

337 તલુસીદાસ અને કબીરની સાખી રામચાંર મહાદેવ 

338 મીરાાં કોશ શવશપ્રભા 

339 રાજવષિ ભરત ન્હાલાલાલ 

340 સાડહત્યાદશગ જ્યાંવતલાલ મોરારજી 

341 ટૂાંકી વાતાગઓ ભાર્-7   

342 શ્રી રઘવુ ાંશ દ્વિવતય સર્ગ   
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343 ઇશ્વરચાંર વવદ્યાસાર્રનુાં જીવન ચડરત્ર કૃપાશાંકર ત્રવાિી 

344 કાડઠયાવાિની જૂની વાતાગઓ હરર્ોવવિંદ વત્રવેદી 

345 કવવ-વાણી નમગદ અને શામળ 

346 પવૂગરાંર્ કાલેલકર 

347 શેરલોક હોમ્સના સાહસ કમો ચાંદુલાલ વ્યાસ 

348 ધ્રવુ આખ્યાન કાલલદાસ 

349 ચાલેસ ચહરેાનો માણસ ચાંદુલાલ વ્યાસ 

350 ગજુરાતી સાડહત્યના માર્ગસચૂક સ્તાંભો કૃષ્ણલાલ ઝવેરી 

351 ર્ઝલમાાં ર્ીતા મણીકાાંત 

352 પવૃથવી લલ્લભ ક. મા. મુાંશી 

353 સાંસ્કૃત સાડહત્યનો ઇવતહાસ મોહનલાલ દવ ે

354 સૌરાષ્રની રસધાર ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

355 દયારત્નમાળ દયારામ 

356 લોહીનો વેપાર સાકરલાલ કાપિીયા 

357 કાવ્યસમચુ્ચય રા. વી. પાઠક 

358 ભરત ખાંિનો સરળ ઇવતહાસ વીઠ્ઠલદાસ પટેલ 

359 કાલેલકરના લેખો ભાર્-2 કાલેલકર 

360 કેટલીક વાતાગઓ   

361 બઝુાતો દીપક અન.ુ કક્કલભાઇ કોઠારી 

362 આનાંદમઠ પ્રન્નવદન દીલક્ષત 

363 કરણઘલેો નાંદશાંકર તળુજાશાંકર 

364 કવવતા અન ેસાડહત્ય-1 રમણભાઇ વનલકાંઠ 

365 અસ્પસૃ્યવર્ગનો ઇવતહાસ   

366 સોરઠી બારવટીયા ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

367 ટૂાંકી વાતાગઓ સરુેંર પાઠક 

368 બ ેઆખ્યાનો ર્જ ેંરશાંકર પાંિયા 

369 તણખા ધમૂકેત ુ

370 કવવતા અન ેસાડહત્ય-3 રમણભાઇ વનલકાંઠ 

371 ન્હાના ન્હાના રાસ ન્હાલાલાલ 

372 અષ્ટાવક્રર્ીતા મણીલાલ ભટ 

373 ભાષાસાડહત્ય પ્રવેશ ચતરુભાઇ પટેલ 
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374 કઠોપવનષદ જેશાંકર ભટ્ટ 

375 દેવી ચૌધરાણી ર્ાાંિીવ 

376 ખેડતૂની ખરાબી મોહનલાલ પાંિયા 

377 સષુતૃ સાંડહતા અન.ુ પ્રાણજીવન શાસ્ત્રી 

378 મીરાબાઇ માણેકલાલ સતુરીયા 

379 રોઝા લામ્બટગ રેનોલ્ટ્સ 

380 ર્ોરા   

381 દ્વિરેફની વાતો રામનારાયણ પાઠક 

382 ડહિંદોસ્થાન તથા ઇગ્લાાંિનો પ્રશ્નોત્તર રૂપી ઇવતહાસ લચતાલ ેઅન ેિામલ ે

383 ઉદ્યમ કમગ વસદ્ાાંત સામળ 

384 આવ ુકેમ સઝૂય?ુ અન.ુ વવશ્વનાથ ભટ્ટ 

385 રત્નાવલી અન.ુ રવતપવતરામ પાંિયા 

386 કવવતા અન ેસાડહત્ય-1 રમણભાઇ વનલકાંઠ 

387 ગજુરાતી સાડહત્યનો ઇવતહાસ ભાર્- 4 સાં. ઉમાશાંકર જોષી 

388 ગજુરાતી સાડહત્યનો ઇવતહાસ ભાર્- 1 સાં. ઉમાશાંકર જોષી 

389 નવલકથાકાર દશગક રમેશ દવ ે

390 ર્ાંર્ોત્રી ઉમાશાંકર જોષી 

391 કાવ્યમાંર્લા સુાંદરમ 

392 મારી હકીકત નમગદ 

393 હીરાકણી અન ેબીજી વાતો સુાંદરમ 

394 સાડહત્ય અન ેવવવેચન ભાર્-2 કેશવલાલ ધ્રવુ 

395 અવલોકના સુાંદરમ 

396 શ્રાવણી મેળો ઉમાશાંકર જોષી 

397 ભવાઇ સાંગ્રહ મહીપતરામ રૂપરામ 

398 પિછયા ધમૂકેત ુ

399 કવવશ્વર દલપતરામ ન્હાલાલાલ 

400 નારી હ્યદય કલાપી 

401 પાાંખિીયો ન્હાલાલાલ 

402 જયા-જયાંત ન્હાલાલાલ 

403 અખાકૃત કાવ્યો નમગદાશાંકર મહતેા 

404 આવતથ્ય ઉમાશાંકર જોષી 
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405 કાલેલકરના લેખો કાલેલકર 

406 ગજુરાતી ભાષાની ઉત્ક્રાાંવત બેચરદાસ દોષી 

407 મીરાાં બાઇકી પદાવલલ સરુામ ચતવેુદી 

408 મીરાાંં ાં સધુા-વસિંધ ુ સ્વામી આનાંદ સ્વરૂપ 
409 वकैदक-कहाननयाँ  बलदेव उपाध्याय  

410   सौन्दया  तत्व नगेन्र   

411 अपभ्रांश साकहत्य  नगेन्र 

412 वकैदक साकहत्य  बलदेव उपाध्याय  

413 कहन्दी साकहत्य की भनूमका हजारी प्रसाद िीवेदी  

414 शब्दों का इनतहास  अज्ञात 

415 कहन्दी के सफ़ूी प्रेमाख्यान  परशुराम चतुवादी 
416 स्तानलन - एक जीवनी राहुल साांकृत्यायन  

417 अनवुाद प्रकिया  डॉ. रीतारानी  पालीवाल  

418 अनवुाद ववज्ञान  भोलानाथ नतवारी  

419 कबीर साकहत्य की परख परशुराम चतुवादी  

420 सांस्कृत साकहत्य का प्रामाख़णक इनतहास  बलदेव उपाध्याय  

421 जीवन एक नाटक (पन्नालाल पटेल)   अन.ु रघवुीर चौधरी  
422 अरस्त ुका काव्यशास्त्र  अन.ु नगेन्र 

423 रक्त-गलुाल  (पन्नालाल पटेल)  अन.ु रमणलाल जैन  

424 पसु्तकालय सां. राय मथुराप्रसाद  

425  तलुसी-शब्दसागर सां. भोलानाथ नतवारी 
426 रामचांर शकु्ल और कहन्दी आलोचना  रामववलास शमाा  

427 शब्दों का जीवन   भोलानाथ नतवारी 
428 कला का अनवुाद माखनलाल चतवुदेी 
429 आधुननक- कहन्दी- साकहत्य  नगेन्र  

430 भाषा ववज्ञान भोलानाथ नतवारी 
431 परुाण ववमशा  बलदेव उपाध्याय  

432 जीवी  (पन्नालाल पटेल) अन.ु पद्मनसांह शमाा 
433 Auditing   

434 Financial Accounting-1   

435 Business and Industrial Laws   

436 Business Mathematics and Statistics    

437 Business Organisation and Management   

438 The Catcher In The Rye J. D. Salinger 
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439 Charlotte's Web E. B. White 

440 Macro Economics   

441 Fundamentals of Financial Management James C. Van Horne 

442 The Lion, the Witch and the Wardrobe C .S. Lewis 

443 Number the Stars Lois Lowry 

444 Cost Accounting   

445 The Bell Jar Sylvia Plath 

446 Bridget Jones's Diary Helen Fielding 

447 The Girl Who Fell from the Sky Heidi W. Durrow 

448 The Little Prince Antoine de Saint-Exupéry 

449 The Fault In Our Stars John Green 

450 The Kite Runner Khaled Hosseini 

451 રસિાર  વવનોડદની વનલકાંઠ  
452 प्रयोगात्मक कहन्दी नगरजानन रांग ू 

453 Hindi Semantics  Bahri 

454 कहन्दी  ध्वन्यालोक आचाया ववशे्वश्वर नसद्ाांतनशरोमख़ण  

455 A History of HIndi Literature F. E. Keay 

456 िलील  ख़जब्रानकी श्रषे्ठ कहाननयाँ  सां. महेन्र नमत्तल  

457 शालटे ब्रोटे जेन आयर  

458 कहांदी साकहत्य - कुछ ववचार प्रेमनारायण टांडन  

459  कहन्दी साकहत्य खांड १ सां.  धीरेन्र वमाा  

460 कहन्दी साकहत्य खांड २  सां.  धीरेन्र वमाा  

461 कहन्दी साकहत्य खांड ३ सां.  धीरेन्र वमाा  

462 कहांदी व्याकरण  कामताप्रसाद गरुु 

463 कहन्दी उपन्यास : पषृ्ठभनूम और परम्परा बदरीदास  

464 प्रेमचांदकी वातााए   प्रेमचांद 

465 ययानत ववष्णु खाांडेकर  

466 
A Classical Dictionary Of Hindu Mythology And Religion 
Geography History And Literature 

John Dowson 

467 अन्धा यगु धमावीर भारती  

468 लज्जा अन.ु मनुमनु सरकार  

469 कामना जयशांकर 'प्रसाद' 

470 ओथेलो   अन.ु गोववन्दप्रसाद  

471 Modern Hindi Literature Inder Nath Madan 

472 मम्मट जगन्नाथ पाठक  

473 कहांदी-गद्य  का ववकास मोहनलाल 'ख़जज्ञासु'  



Page 16 of 52 
 

474 कहन्दी  साकहत्य और इनतहास पांकडत शकुदेवववहारी नमश्र  

475 प्रकृनत  और कहन्दी काव्य  रघवुांश सहाय वमाा  

476 कहन्दी काव्यादशा  रणवीर नसांह 

477 कहन्दी साकहत्य और ववनभन्नवाद   रामजीलाल बधौनतया  
478 कहन्दी और बांगला उपन्यासों का तलुनात्मक अध्ययन सांध्या किवेदी  

479 समकालीन कहन्दी आलोचना सां. परमानन्द श्रीवास्तव 

480 कहांदी के दो प्रमखु वाद सां. प्रेमनारायण टांडन  

481 आकदकाल का कहन्दी जैन साकहत्य  हरीशांकर शमाा 'हरीश' 

482 कहन्दी कहानी : उद्भव और ववकास सरेुश नसन्हा  

483 कहन्दी नाटकों की नशल्प ववनध  नगररजा नसांह 

484 कहन्दी समास रचना का अध्ययन  रमेशचन्द जैन   

485 कहन्दी ननबन्ध की ववनभन्न शलैीयाँ मोहन अवस्थी 
486 आधुननक कहन्दी-काव्यमें रहस्यवाद ववश्वनाथ गौड़ 

487 कहन्दी गद्य-साकहत्य में राजनीनतक तत्व  मांजु बहाल 

488 श्रषे्ठ कहन्दी कहाननयाां सां. चन्रगपु्त ववद्यालांकार   

489   प्रेमचन्द पवूा कहन्दी उपन्यास  नगेन्र 

490  कहन्दी साकहत्य और समीक्षा कृष्ण कदवाकर  

491 मध्ययगुीन साकहत्य में नारी-भावना उषा पाण्डेय   

492  कहन्दी के आांचनलक उपन्यासो का रचना-ववधान शभुा मकटयानी   

493  कहन्दी उपन्यासो में नानयका की पररकल्पना सरेुश नसन्हा 
494 रहस्यपणूा कहाननयाां एडगर एलन पो  

495 भारतीय जीवन और सांस्कृनत नरेंर शमाा  

496 सौंदया तत्व और काव्य नसद्ाांत अन.ु मनोहर  काल े 

497 Indian Drama Ed. Suniti Kumar 

498 जातक खांड १ भदन्त आनांद कौसल्यायन 

499 जातक खांड २ भदन्त आनांद कौसल्यायन 

500 કીિીએ ખોંખારો ખાધો  

501 સામાન્ય ગજુરાતી (હતેલુક્ષી)  

502 દલલત વતૃ્તાાંત  

503 ગજુરાતી સાડહત્ય પડરચયાત્મક ગ્રાંથ  

504 બ્રાન્િ ગજુરાત  

505 ગજુરાતી ભાષા-વ્યાકરણ પડરચય  

506 દલલતેતર સર્જકોનુાં દલલત કથા સાડહત્ય  
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507 ગજુરાતી સાડહત્ત્યક વતૃ્તાાંત  

508 કવવ નરેન્ર મોદી  

509 વાતાગસર્જક નરેન્ર મોદી  

510 ભવોભવની ભવાઈ  

511 દલલત સાડહત્ય અને બીજુ ાં થોડુાંક  

512 હા, હુાં િૉ. આંબેિકર બોલુાં છાં...  

513 ગજુરાતની ર્ૌરવર્ાથા  

514 ઈિડરયા મલકનો બોલી વવશેષ  

515 ઈિડરયા મલકના લોકસાંત : લાલજી બાપા  

516 ભવનુાં મહણેુાં  

517 ગજુરાતી : વ્યાકરણ પડરચય ગ્રાંથ  

518 ગજુરાતી વ્યાકરણ પડરચય ગ્રાંથ  

519 ગજુરાતી : ભાષાલભવ્યશ્ક્ત અને લેખનકૌશલ્ય  

520 શબ્દના પ્રકાર – Parts of speech  

521 ચાલો, Verb શીખીએ  

522 ચાલો, Noun & Pronoum શીખીએ  

523 ચાલો, Adjective, Adverb શીખીએ  

524 ચાલો, Tenses, Voice, Degree શીખીએ  

525 બાપનુુાં સપનુાં, સ્વચ્છ ભારત  

526 ચાલો, Article & Preposition શીખીએ  

527 ચાલો, Synonyms & Opposites શીખીએ  

528 ચાલો, Idioms, Phrases & Proverbs શીખીએ  

529 ચાલો, Essay Writing શીખીએ  

530 ચાલો, Letter Writing શીખીએ  

531 ચાલો, Report & Notice Writing શીખીએ  

532 ચાલો, સમાનાથી અને વવરુદ્ાથી શીખીએ  

533 ચાલો,  વવચાર વવસ્તાર શીખીએ  

534 ચાલો, અહવેાલ લખેન શીખીએ  

535 ચાલો, પત્ર લખેન શીખીએ  

536 ગજુરાતનો લોકસમદુાય અને લોકકલાઓ  

537 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાડહત્ય સર્જકો  
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538 અવાગચીન ગજુરાતી સાડહત્ય સર્જકો  

539 આધવુનક ગજુરાતી સાડહત્ય સર્જકો  

540 ગજુરાતી સાડહત્યની અમર કૃવતઓ  

541 ગજુરાતી સાડહત્યનુાં અવનવુાં  

542 િાનપુાંજ ગજુરાત  

543 કળામય ગજુરાત  

544 પણુયભવૂમ ગજુરાત  

545 આધ્યાત્ત્મક ગજુરાત  

546 ગજુરાતનો ર્ૌરવવાંતો ઇવતહાસ  

547 ગજુરાતી ભાષા-સાડહત્ય કૌશલ્ય  

548 અંગ્રેજી વ્યાકરણ કૌશલ્ય  

549 વવિાન અને ટેક્નોલોજી કૌશલ્ય  

550 સામાત્જક વવિાન કૌશલ્ય  

551 ખેલકદૂ અને રમતર્મત કૌશલ્ય  

552 કમ્પ્યટુર િાન કૌશલ્ય  

553 સાાંસ્કૃવતક કૌશલ્ય  

554 પાંચાયતી રાજ કૌશલ્ય  

555 સ્ટેચ્ય ુઑફ યવુનટી  

556 GPSC વપ્રલલમ પરીક્ષા-સામાન્ય િાન  

557 GPSC મખુ્ય પરીક્ષા-ગજુરાતી  

558 GPSC મખુ્ય પરીક્ષા-અંગ્રેજી  

559 ભારતીય પોલીસ કાયદો  

560 યોજના પડરચય  

561 ભાષાાંતર કળા  

562 જાહરે વહીવટ  

563 ગજુરાતના ત્જલ્લા : સાંલક્ષપ્ત પડરચય  

564 વવવેકાનાંદ સામાન્ય િાન  

565 સરુ્લણતમ ્(પાયાથી ર્લણત શીખવાનો ગ્રાંથ)  

566 વવવેકાનાંદ તાડકિક કસોટી  

567 કુદરતી પડરબળો (વનરક્ષક પરીક્ષા)  

568 ગજુરાતી ભાષા-સાડહત્ય-વ્યાકરણ  
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569 વશક્ષક અલભરુલચ કસોટી ભાર્-૧  

570 વશક્ષક અલભરુલચ કસોટી ભાર્-૨  

571 ગજુરાતી વવષયનુાં અધ્યયન  
572 कहन्दी ववषयका अध्ययन  

573 સાંસ્કૃત વવષયનુાં અધ્યયન  

574 અંગે્રજી વવષયનુાં અધ્યયન  

575 ર્લણત વવષયનુાં અધ્યયન  

576 વવિાન વવષયનુાં અધ્યયન  

577 સામાત્જક વવિાન વવષયનુાં અધ્યયન  

578 અથગશાસ્ત્ર વવષયનુાં અધ્યયન  

579 કોમસગ વવષયનુાં અધ્યયન  

580 કમ્પ્યટુર વવષયનુાં અધ્યયન  

581 મનોવવિાન વવષયનુાં અધ્યયન  

582 સમાજશાસ્ત્ર વવષયનુાં અધ્યયન  

583 શારીડરક વશક્ષણ વવષયનુાં અધ્યયન  

584 નામાનાાં મળૂતત્વો વવષયનુાં અધ્યયન  

585 ઇવતહાસ વવષયનુાં અધ્યયન  

586 ભરૂ્ોળ વવષયનુાં અધ્યયન  

587 ગજુરાતી વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  
588 कहन्दी ववषयका अध्यापन और नशक्षा पद्नत  

589 સાંસ્કૃત વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

590 અંગે્રજી વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

591 ર્લણત વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

592 વવિાન વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

593 સામાત્જક વવિાન અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

594 અથગશાસ્ત્ર વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

595 કોમસગ વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

596 કમ્પ્યટુર વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

597 મનોવવિાન વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

598 સમાજશાસ્ત્ર વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

599 શારીડરક વશક્ષણ વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

600 નામાનાાં મળૂતત્વો વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

601 ઈવતહાસ વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  

602 ભરૂ્ોળ વવષયનુાં અધ્યાપન અને વશક્ષણ પદ્વત  
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603 UGC-GSET (ગજુરાતી) પે્રક્ટીસ બકુ  

604 UGC-GSET (ઈવતહાસ) પે્રક્ટીસ બકુ  

605 UGC-GSET (અથગશાસ્ત્ર) પે્રક્ટીસ બકુ  

606 UGC-GSET (મનોવવિાન) પે્રક્ટીસ બકુ  

607 UGC-GSET (સાંસ્કૃત) પે્રક્ટીસ બકુ  

608 UGC-GSET (વશક્ષણ) પે્રક્ટીસ બકુ  

609 UGC-GSET (શારીડરક વશક્ષણ) પે્રક્ટીસ બકુ  

610 UGC-GSET (સમાજશાસ્ત્ર) પે્રક્ટીસ બકુ  

611 UGC-GSET (કૉમસગ) પે્રક્ટીસ બકુ  
612 ગજુરાતનો ઈવતહાસ  

613 ગજુરાતની ભરૂ્ોળ  

614 ગજુરાતનો સાાંસ્કૃવતક વારસો  

615 ગજુરાતનુાં પ ાંચાયતી રાજ  

616 ગજુરાતનુાં અથગકારણ  

617 ગજુરાતની રાજનીવત અને શાસનતાંત્ર  

618 મહાગજુરાત ચળવળ  

619 ભારતનો મધ્યકાલીન ઈવતહાસ  

620 ભારતનો અવાગચીન ઈવતહાસ  

621 ભારતની પ્રાદેવશક ભરૂ્ોળ  

622 ભારતની આવથિક ભરૂ્ોળ  

623 ભારતનો કલા-વારસો  

624 ભારતનો સાડહત્ત્યક-વારસો  

625 ભારતનો સાંર્ીત અને નતૃ્ય વારસો  

626 ભારતનુાં પ ાંચાયતી રાજ  

627 ભારતનુાં અથગકારણ  

628 ભારતની રાજનીવત અને શાસનતાંત્ર  

629 ભારતના સ્વતાંત્ર આંદોલનો  

630 ભારતમાાં સામાત્જક સાંર્ઠન  

631 ભારતમાાં આડદવાસીઓ  

632 ભારતીય ધમગ અને તેનાાં પાસાાં  

633 ભારતીય ધાવમિક  બહતુ્વવાદ  

634 ભારતમાાં ધાવમિક ચળવળો  

635 ભારતના ધમો  
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636 ૧૯મી સદીની સામાત્જક-રાજકીય સધુારાની વવચારધારા  

637 આધવુનક ભારતનો લિાયક રાષ્રવાદ  

638 સાંસ્થાનવાદ અને શાાંવત વ્યવસ્થા  

639 ભારતમાાં ર્ાાંધીવાદ  

640 રાષ્રવાદ અને સામાત્જક ક્રાાંવત  

641 ભારતમાાં વ્યશ્ક્ત અને રાજ્ય  

642 ભારતનુાં રાજકીય માળખુાં  

643 ભારતમાાં રાજકીય પક્ષોનુાં રાજકારણ અને આંદોલનો  

644 ભારતની રાજકીય પ્રડક્રયા  

645 જાહરેવહીવટમાાં આયોજન  

646 રાજ્ય શાસ્ત્રનો પ્રાથવમક પડરચય  

647 રાજ્યનો પ્રવશષ્ટ ખ્યાલ  

648 રાજ્યનાાં મળૂતત્વો  

649 સરકારનાાં વવવવધ સ્વરૂપો  

650 રાજ્યની વવવવધ વવચારધારા  

651 સમાજ અને અથગતાંત્રમાાં રાજ્યની દરમ્યાનર્ીરી  

652 ભારતમાાં રાજકારણની પ્રશ્ચાદ્ ભવૂમકા  

653 ભારતમાાં કેન્રીય વહીવટ  

654 જાહરે વહીવટમાાં ઉદભવતા પ્રશ્નો  

655 જાહરે વહીવટમાાં વહીવટી સધુારણા  

656 જાહરે વહીવટ : સાંકલ્પના અને અલભર્મ  

657 ભારતીય વહીવટ : ઐવતહાવસક સાંદભે   

658 ભારતમાાં રાજ્ય વહીવટ  

659 ભારતમાાં સ્થાવનક વહીવટીતાંત્ર  

660 ભારતમાાં નાર્ડરક અને વહીવટીતાંત્ર  

661 યોર્ પડરચય  

662 અષ્ટાાંર્ યોર્  

663 કમ્પ્યટુર ફાઉન્િેશન  

664 કમ્પ્યટુર એલ્પ્લકેશન  

665 કમ્પ્યટુર CCC  

666 કમ્પ્યટુર CCC+  

667 માનવ પયાગવરણ  

668 કમ્પ્યટુર માઈક્રો સોફ્ટ ઑડફસ  



Page 22 of 52 
 

669 પ્રવાસન સાંચાલન  પડરચય  

670 પ્રવાસન  બજાર વ્યવસ્થા પડરચય  

671 આહાર અને એનુાં અથગશાસ્ત્ર  

672 સાંસ્કૃત ભાષા : એક  પડરચય  

673 પ્રવશષ્ટ સાંસ્કૃત સાડહત્યનો પડરચય  

674 દશગન સાડહત્ય  અને ધમગશાસ્ત્ર  

675 ગ્રામ આરોગ્ય  

676 સાડહત્ય અને વવવેચનના વસદ્ાાંત  

677 પાશ્ચાત્ય મીમાાંસકો  

678 સાડહત્ય મીમાાંસા  

679 ગજુરાતી ર્દ્યનાાં સીમા લચહ્નો  

680 ગજુરાતી પદ્યનાાં સીમા લચહ્નો  

681 સમાજ શાસ્ત્રીય વસદ્ાાંતો ભાર્-૧  

682 સમાજ શાસ્ત્રીય વસદ્ાાંતો ભાર્-૨  

683 સમાજ શાસ્ત્રીય વસદ્ાાંતો ભાર્-૩  

684 નર્રનુાં સમાજશાસ્ત્ર  

685 પયાગવરણનુાં સમાજશાસ્ત્ર  

686 પ્રાદેવશક સમાજશાસ્ત્ર  

687 ઔદ્યોલર્ક સમાજશાસ્ત્ર  

688 કમવશિયલ કમ્યવુનકેશન  

689 નાણાકીય ડહસાબી પદ્વત  

690 ધાંધાકીય વ્યવસ્થા  

691 એકમલક્ષી (સકૂ્ષ્મ) અથગશાસ્ત્ર  

692 સેકે્રડટયલ ભાર્-૧  

693 સેકે્રડટયલ ભાર્-૨  

694 ધાંધાકીય સાંચાલન ભાર્-૧  

695 એકાઉન્ટીંર્ એન્િ ફાઈનાન્સ  

696 સમગ્રલક્ષી અથગશાસ્ત્ર  

697 પિતર ડહસાબી પદ્વત  

698 કાંપનીના  ડહસાબો  

699 આવકવેરો એક પડરચય  

700 GST એક પડરચય  
701 કાંપની કાયદો-૨૦૧૩  

702 ભારતીય અથગશાસ્ત્ર  
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703 સાંચાલકીય ડહસાબી પદ્વત  

704 ઓડિટીંર્  

705 વેપારી કાયદો  

706 આંકિાાંશાસ્ત્ર  

707 કમ્પ્યટુર એકાઉન્ટીંર્  

708 વેશવાંશ  

709 કોરસ નાટયસાંસ્થા  

710 આડદવાસી સાંસ્કૃવત  

711 આડદવાસી લોકવારસો  

712 ર્ાાંધીયરુ્ના ગજુરાતી સાડહત્યનો પડરચય  

713 આધવુનક ગજુરાતી સાડહત્ય પ્રવાહ  

714 બાળકોનો સાવેર્ીંક વવકાસ  

715 અંધદશગન  

716 વવશ્વનાથ કવવરાજકૃત પડરચેદનુાં અવલોકન  

717 સાંસ્કૃત કાવ્ય સાડહત્ય વવચાર-વવમશગ  

718 સાંસ્કૃત મહાવવદ્યાલયોમાાં પરાંપરાર્ત સાંસ્કૃત વશક્ષણ – એક અભ્યાસ  

719 અશ્ગ્નપરુાણમાાં રાજનીવતક આયામો  

720 વીરભવૂમ કચ્છ  

721 આધવુનક ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામનુાં અવલોકન  

722 સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને ગજુરાતના સત્યાગ્રહો  

723 સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો ગજુરાત અને ભારતના વવકાસમાાં ફાળો  

724 વસ્ત્રવવિાન  

725 વશક્ષણ વશક્ષક અને પડરક્ષણ  

726 આપણા વશક્ષણનાાં મળૂભતૂ તત્વો  

727 શૈક્ષલણક મનોવવિાન – એક સાંલક્ષપ્ત પડરચય  

728 સભુાવષત રત્નકરલણકાવલી  

729 પડરશીલનાત્મક પત્રવાડટકા  

730 ભારતીય અથગકારણનો પ્રાથવમક પડરચય  

731 ડહમાાંશી શેલતની નવલલકામાાં નારીચેતના  

732 સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ગજુરાતી ટૂાંકીવાતાગમાાં કથન પ્રયોર્  

733 વષાગ અિાલજાનુાં કથા સાડહત્ય  

734 વષાગ અિાલજાનુાં પ્રકીણગ સાડહત્ય  

735 ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર  

736 યવુાનો અને સમાજ-એક સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ  
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737 વશક્ષક અને સામાત્જક દરજ્જો  

738 ભારતીય ગ્રામીણ જીવન  

739 અનસુલૂચત જનજાવતનો પડરચય  

740 ભારતીય સમાજ : વવકાસ અને પડરવતગન  

741 ભારતીય સામાત્જક સાંસ્થાઓ અને સામાત્જક વર્ોનો પડરચય  

742 સમાજશાસ્ત્રનો સ્વરૂપલક્ષી પડરચય  

743 સાલભપ્રાય  

744 ઘસરકો  

745 મરાઠી દલલત કવવતા  

746 આંબેિકરવાદી  સાડહત્ય  

747 વાતાગકાર જોસેફ મેકવાન  

748 સમ્યકવાણી  

749 દલલત સાડહત્ય કા સમાજશાસ્ત્ર  

750 આ બાજુના સરૂજ આિ ે  

751 ગજુરાતી વવષયવસ્તનુુાં અધ્યયન  પટેલ મોતીભાઈ અને અન્ય 

752 ગજુરાતી અધ્યાપન નવીન પ્રવાહો  દવ,ે શાસ્ત્રી જયેન્ર  

753 ગજુરાતી અધ્યાપન નવીન પ્રવાહો  દેસાઈ ધન્વાંત  

754 ગજુરાતી અધ્યાપન નુાં પડરશીલન  દવ,ે શાસ્ત્રી જયેન્ર  

755 ગજુરાતી વવષય વસ્ત ુ રાવળ નટુભાઈ  

756 ગજુરાતી વવષયવસ્ત ુનુાં અધ્યયન  પટેલ મોતીભાઈ અને અન્ય 

757 ધોરણ-૬ થી ૮ ગજુરાતી  પાથગ ડકશોર અને અન્ય  

758 પ્રાથવમક શાળામાાં ભાષા વશક્ષણ  બધેકા ર્ીજુભાઈ  

759 ભાષા વશક્ષણ ની પ્રડક્રયા  વત્રવેદી અને અન્ય  

760 कहांदी व्याकरण  गरुु कामताप्रसाद  

761 कहांदी व्याकरण और रचना  पटेल परुुषोत्तम  

762 कहांदी नशक्षण  पाण्डेय रामशकल  

763 कहांदी नशक्षण ववनध  सफाया रघनुाथ  

764 कहांदी साकहत्य का इनतहास शकु्ल रामचांर  

765 सांस्कृत नशक्षण  पाण्डेय रामशकल  

766 માઈક્રોટીલચિંર્  પટેલ અશોક  

767 સાંસ્કૃત અધ્યાપન માંડદર  શશીકાાંત અભ્યાંકર  

768 સાંસ્કૃત નુાં અલભનવ અધ્યાપન  અક્રુવાલા, સી કે. 
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769 સાંસ્કૃત વાક્યસાંરચના  ભટ્ટ, વવ.એમ 

770 સાંસ્કૃત વ્યાકરણ વવચાર નકુમ ર્ોવવિંદભાઈ  

771 સાંસ્કૃત વશક્ષક ની હને્િબકુ  અક્રુવાલા, સી કે. 

772 માઈક્રોટીલચિંર્  પટેલ અશોક  

773 સામાત્જક વવિાનના અધ્યાપન નુાં પડરશીલન  પટેલ મોતીભાઈ અને અન્ય 

774 અથગશાસ્ત્ર પડરચય  બ સો પટેલ  

775 અથગશાસ્ત્ર વશક્ષણ પદ્વત  દવ ેપ્રભાકર એન  

776 અથગશાસ્ત્ર વશક્ષણ પદ્વત  પટેલ ઘનમયામ બી  

777 ધાંધાકીય અથગશાસ્ત્ર  આર એમ શમાગ  

778 નામાના મળૂતત્વોના અધ્યાપનનુાં પડરશીલન  પટેલ ભર્વાન ભાઈ એસ  

779 શૈક્ષલણક મનોવવિાન  દેસાઈ કે જી  

780 શૈક્ષલણક મનોવવિાન  શાહ ગણુવાંત  

781 આપણા રાસર્રબા  પરમાર જયમલ્લ 

782 આપણા લોકર્ીતો  પરમાર જયમલ્લ 

783 આપણી લોકસાંસ્કૃવત  પરમાર જયમલ્લ 

784 ગજુરાતના લોક ઉત્સવો  જાદવ જોરાવરવસિંહ  

785 ગજુરાતી અધ્યાપન નવીન પ્રવાહો  દવ,ે શાસ્ત્રી જયેન્ર  

786 ગજુરાતી અધ્યાપન નવીન પ્રવાહો  દેસાઈ ધન્વાંત  

787 ગજુરાતી અધ્યાપન નુાં પડરશીલન  દવ,ે શાસ્ત્રી જયેન્ર  

788 ગજુરાતી વવષય વસ્ત ુ રાવળ નટુભાઈ  

789 ગજુરાતી વવષયવસ્ત ુનુાં અધ્યયન  પટેલ મોતીભાઈ અને અન્ય 

790 પ્રાથવમક શાળામાાં ભાષા વશક્ષણ  બધેકા ર્ીજુભાઈ  

791 ભાષા વશક્ષણ ની પ્રડક્રયા  વત્રવેદી અને અન્ય  

792 कहांदी व्याकरण  गरुु कामताप्रसाद  

793 कहांदी व्याकरण और रचना  पटेल परुुषोत्तम  

794 कहांदी नशक्षण  पाण्डेय रामशकल  

795 कहांदी नशक्षण ववनध  सफाया रघनुाथ  

796 कहांदी साकहत्य का इनतहास शकु्ल रामचांर  

797 માઈક્રોટીલચિંર્  પટેલ અશોક  

798 સાંસ્કૃત અધ્યાપન માંડદર  શશીકાાંત અભ્યાંકર  

799 સાંસ્કૃત નુાં અલભનવ અધ્યાપન  અક્રુવાલા, સી કે. 
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800 સાંસ્કૃત વાક્યસાંરચના  ભટ્ટ, વવ.એમ 

801 સાંસ્કૃત વ્યાકરણ વવચાર નકુમ ર્ોવવિંદભાઈ  

802 સાંસ્કૃત વશક્ષક ની હને્િબકુ  અક્રુવાલા, સી કે. 

803 અથગશાસ્ત્ર પડરચય  બ સો પટેલ  

804 અથગશાસ્ત્ર વશક્ષણ પદ્વત  દવ ેપ્રભાકર એન  

805 અથગશાસ્ત્ર વશક્ષણ પદ્વત  પટેલ ઘનમયામ બી  

806 ધાંધાકીય અથગશાસ્ત્ર  આર એમ શમાગ  

807 નામાના મળૂતત્વો વવષય પદ્વત  આર કે પાંિયા  

808 નામાના મળૂતત્વોના અધ્યાપનનુાં પડરશીલન  પટેલ ભર્વાન ભાઈ એસ  

809 

‘કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં’ સાંપાદક : કે.બી. વ્યાસ અને 
લચમનલાલ વત્રવેદી   

810 લેખનકૌશલ્ય રવતલાલ સાાં. નાયક 

811 જોિણીપ્રવેશ રવતલાલ સાાં. નાયક 

812 ‘વાાંસનો અંકુર’  ધીરુબહને પટેલ  

813 લઘ ુનવલકથાવવમશગ નરેશ વેદ 

814 લઘનુવલ : સ્વરૂપ અને સમીક્ષા   સાંપાદક : મફત ઓઝા  

815 કથાયન  બાબ ુદાવલપરુા  

816 ધીરુબેન પટેલનુાં કથાસાડહત્ય   વનરાંજના જોશી 

817 ધીરુબેન પટેલનુાં લઘનુવલવવશ્વ  મહશે પટેલ    

818 કહવેતસાંગ્રહ  રવતલાલ સાાં. નાયક  

819 ‘મરક મરક’    રવતલાલ બોરીસાર્ર            

820 વનબાંધબોધ  પ્રવીણ દરજી         

821 ‘વપ્રયકાન્ત મલણયારનાાં કાવ્યો’  સાંપાદક : ચાંરકાન્ત શેઠ 

822 ઊવમિકાવ્ય – સ્વરૂપ  સી . એચ. ર્ાાંધી ‘સહુાસી’ 

823 ‘સમયિીપ’   ભર્વતીકુમાર શમાગ  

824 સવ્યસાચી સાડહત્યકાર ભર્વતીકુમાર શમાગ    ઋજુતા ર્ાાંધી   

825 ગજુરાતી કથાવવશ્વ  બાબ ુદાવલપરુા, નરેશ વેદ 

826 ગજુરાતી લેખનકલા   િૉ. ભરતકુમાર ઠાકર 

827 ‘અલર્ારી રખિપટ્ટી’ રવસક ઝવેરી         

828 ‘વનરાવતૃ્ત’  પ્રવીણ દરજી 

829 સાડહત્ત્યક વનબાંધો      સાંપાદક : પ્રસાદ બહ્મભટ્ટ  
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830 સાડહત્ત્યક વનબાંધો         િો. મલણલાલ પટેલ, 

831 સાડહત્ત્યક વનબાંધમાળા અને લેખનકૌશલ્ય   વપ્ર. હરીશ પાંડિત  

832 

‘કેટલાાંક કાવ્યો’ -સનુ્દરમ ્ સાંપાદક – રવતલાલ સાાં. નાયક અને 
અન્ય 

833 ‘કેટલીક વાતાગઓ’ -સનુ્દરમ ્ સાંપા. વનરાંજન ભર્ત 

834 ચાર વાતાગકારો – એક અભ્યાસ  સાંપા.સરેુશ દલાલ  

835 શબ્દયોર્  વવજય શાસ્ત્રી   

836 

સુાંદરમ એટલે સુાંદરમ  સાંપાદક - મફત ઓઝા અને સધુા 
પાંિયા 

837 ચાર વાતાગકારો – એક અભ્યાસ રામજી કડિયા  

838 ‘ગજુરાતી પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ’  વવજય શાસ્ત્રી   

839  'ર્ોષ્ઠી'   સાંપાદક : ચાંરવદન મહતેા 

840 ‘ઉમાશાંકરની શ્રેષ્ઠ વાતાગઓ’  ઉમાશાંકર જોશી         

841 ઉમાશાંકર જોશી - સર્જકપ્રવતભા  સાંપાદક : ઉમાશાંકર જોશી         

842 યરુ્રષ્ટા ઉમાશાંકર  સાંપાદક – મફત ઓઝા 

843 ભાષાપડરચય અને ગજુરાતી ભાષાનુાં સ્વરૂપ  ચાંરકાન્ત શેઠ   

844 ગજુરાતી ભાષાનુાં ધ્વવનસ્વરૂપ અને ધ્વવનપડરવતગન   જયાંત કોઠારી,  પ્રબોધ પાંડિત 

845 ભાષાવવિાન  કે.બી.વ્યાસ  

846 બોલીવવિાન     યોર્ેન્ર વ્યાસ 

847 ગજુરાતી વાક્યરચના   અરવવિંદ ભાંિારી  

848 'વાિ'   ઈલા આરબ મહતેા                

849 આસ્વાદ અષ્ટાદશી   જયાંત કોઠારી 

850 

‘તોત્તોચાન’  - તેતસકુો   કુરોયાનાાંર્ી, અન.ુ રમણ 
સોની 

851 અનવુાદકળા  અન.ુ નવનીત મરાસી 

852 અનવુાદ -  વસદ્ાાંત અને સમીક્ષા  સાંપાદક- રમણ સોની   

853 અનવુાદની સમસ્યાઓ – એક સાંર્ોષ્ષ્ઠ મોહનભાઈ પટેલ  

854 અનવુાદવવિાન   મોહનભાઈ પટેલ 

855 સાડહત્ત્યક અનવુાદો  સાંકલન – િૉ . કીવતિદા શાહ   

856 ‘નાંદબત્રીસી’   શામળ, સાંપાદક - કીવતિદાબને શાહ      

857 ‘અશ્રઘુર’   રાવજી પટેલ     
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858 રાવજી પટેલ   મફત ઓઝા 

859 રાવજી પટેલ – જીવન અને સર્જન  મોહાંમદ ઇમહાક શેખ 

860 બાર સાડહત્યસ્વરૂપો  પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 

861 આત્મકથા – સ્વરૂપ અને વવકાસ   રવસલા કડિયા     

862 'આપણાાં સોનેટ'   સાંપાદક -ચાંરશાંકર ભટ્ટ        

863 સોનેટ   વવનોદ જોશી   

864 સોનેટ : વશલ્પ અને સર્જન  િો. ભાનપુ્રસાદ પાંિયા  

865 ‘અખાના છપ્પા’    સાંપાદક : ઉમાશાંકર જોશી    

866 દસ પાશ્ચાત્ય નવલલકાઓ’ – અનવુાદ : રેમન્િ પરમાર     

867 ‘એવા રે અમે એવા’  વવનોદ ભટ્ટ        

868 આત્મકથા  સતીશ વ્યાસ   

869 અખેર્ીતા   સાંપા. ભપેૂન્ર વત્રવેદી 

870 સરસ્વતીચાંર ભાર્ -૧ ર્ોવધગનરામ વત્રપાઠી    

871 રાઈનો પવગત   રમણભાઈ નીલકાંઠ  

872 ગજુરાતી નાટક                            સતીશ વ્યાસ              

873 ભારતીય કાવ્યવસદ્ાાંત    જયાંત કોઠારી  

874 રસવસદ્ાાંત એક પડરચય  પ્રમોદકુમાર પટેલ  

875 રસ અને ધ્વવન  નર્ીનદાસ પારેખ  

876 વક્રોશ્ક્તવવચાર  રાજેન્ર નાણાવટી 

877 ધ્વવન     રમેશ શકુ્લ 

878  અધીત પ્રમખુીય પ્રવચનો   સાંપા. ચાંરકાન્ત શેઠ અને અન્ય             

879 અમતૃા રઘવુીર ચૌધરી 

880 શબવત રમેશ દવ ે 

881 બાપાની પીંપર  ડકરીટ દૂધાત 

882 સાડહત્યના ઇવતહાસની અલભધારણા   ચાંરકાન્ત ટોપીવાળા              

883 ‘નરવસિંહ મહતેાનાાં પદો’  સાંપાદક : અનાંતરાય રાવળ  

884 વાતાગરોહણ  મોહન પરમાર 

885 રઘવુીર ચૌધરીની સાડહત્યયાત્રા  મવુનકુમાર પાંિયા                 

886 તણખામાંિળ ભાર્ -૧ ધમૂકેત ુ  

887 દ્વિરેફની વાતો ભાર્- ૧  રા. વવ. પાઠક  

888 વત્રપદા   કીવતિદા શાહ  
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889 

વવવેચનના વવવવધ અલભર્મો   સાંપાદક- વવનાયક રાવલ , મનહર 
મોદી વર્ેરે  

890  વવવેચનની ભવૂમકા  પ્રમોદકુમાર પટેલ  

891 ‘વલય’   ધીરેન્ર મહતેા 

892 ‘અંર્દનો પર્’  હરેશ ધોળડકયા   

893 ગજુરાતી કથાવવશ્વ  બાબ ુદાવલપરુા   

894 જાનપદી નવલકથાકાર – પન્નાલાલ પટેલ  લલ્લભુાઈ પટેલ 

895 ભોજા ભર્તનાાં પદ સાંપાદક : પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 

896 મદનમોહના શામળ, સાંપાદક - અનાંતરાય રાવળ   

897 સુાંદરમની ચ ૂાંટેલી કવવતા :   સાંપાદક – ચાંરકાન્ત શેઠ  

898 ર્ાાંધીજી – એક અધ્યયન  દક્ષા પટ્ટણી 

899 પાશ્ચાત્ય વવવેચનના વસદ્ાાંતો   બહચેરભાઈ પટેલ  

900 ઉદ્દાત્તતત્ત્વ  ચાંરશાંકર ભટ્ટ 

901 પાશ્ચાત્યમીમાાંસાના સીમાસ્થાંભો    બહચેરભાઈ પટેલ  

902 પવશ્ચમનુાં સાડહત્યવવવેચન   વશરીષ પાંચાલ 

903 સાડહત્યવવવેચન     બહચેરભાઈ પટેલ 

904 ગજુરાતી ભાષાનુાં વ્યાકરણ   યોર્ેન્ર વ્યાસ 

905 ભાષાવવિાન  કે.બી.વ્યાસ  

906 બોલીવવિાન     યોર્ેન્ર વ્યાસ 

907 ગજુરાતી વાક્યરચના   અરવવિંદ ભાંિારી  

908 '‘ર્ભગર્ાથા’  ડહમાાંશી શેલત 

909 ‘બત્રીસ પતૂળીની વેદના’  ઇલા આરબ મહતેા 

910 ‘અખેપાતર’  લબન્દુબેન ભટ્ટ  

911 સાડહત્યમાાં નારીચેતના   સાંપાદક - કલ્પના શાહ  

912 

‘ગજુરાતી દલલત વાતાગસષૃ્ષ્ટ’  સાંપાદક -  મોહન પરમાર અન ેહરીશ 
માંર્લમ 

913 ‘નરક’  ધરમાભાઈ શ્રીમાળી    

914 દલલત વાતાગવૈભવ : ર્ાંર્ારામ મકવાણા    મોહનભાઈ પટેલ 

915 સાંવવવત્ત   હરીશ માંર્લમ 

916  વવડદત   હરીશ માંર્લમ 

917 એકવચન  હરીશ માંર્લમ 
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918 પ્રવતધ્વવન   હરીશ માંર્લમ 

919 પ્રત્યાયન    ભી .ન. વણકર 

920  ગજુરાતી દલલત સાડહત્યનો સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા   સાંપાદક - મોહન પરમાર  

921 સાાંપ્રત દલલત સાડહત્યનો પ્રવાહ   પવથક પરમાર 

922 પત્રકરત્વ અને સાડહત્ય   સાંપાદક - યશવાંત વત્રવેદી  

923 સામવયકોની સષૃ્ષ્ટ  સાંપાદક - યાસીન દલાલ  

924 સાડહત્યરાંર્ી પત્રકારત્વ  અવમતા ઠાકોર  

925 સાડહત્ય દૈનાંડદની ભાર્ ૧-૨  વવષ્ણ ુપાંિયા  

926 પત્રકારત્વના પ્રવાહો   વવષ્ણ ુપાંિયા 

927 સાડહત્ય અને પત્રકારત્વ   સાંપાદક -  કુમારપાળ દેસાઈ  

928 ... અને સાડહત્ય   સાંપાદક -  યશવાંત વત્રવેદી  

929 સાંવવવાદના તેજવલયો    ડકશોર વ્યાસ 

930 બુાંદ બુાંદની સરૂત વનરાળી  સાંપાદક -  રમણ સોની  

931 ગજુરાતી સાડહત્ત્યક પત્રકારત્વ -પ્રવાહો અન ેપ્રયોર્  વવનાયક જાદવ           

932 ‘નામરૂપ’   અવનરુધ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ 

933 ‘માનવતાના ભેરુ’  ભર્ીરથ બ્રહ્મભટ્ટ  

934 ગજુરાતી રેખાલચત્રો  પન્ના વત્રવેદી 

935 ગજુરાતી સાડહત્યમાાં રેખાલચત્રની ર્વતવવવધ   પન્ના વત્રવેદી   

936 સાંરચના અને સાંરચન  સમુન શાહ  

937 સામાત્જક ભાષાવવિાન  યોર્ેન્ર વ્યાસ 

938 શૈલી અને સ્વરૂપ   ઉમાશાંકર જોશી 

939 ભાષા, સમાજ અને સાડહત્ય   યોર્ેન્ર વ્યાસ  

940 સાડહત્ય સાંિાકોશ   જયાંત ર્ાિીત 

941 'આરણયક '  વવભવૂતભષૂણ બાંધોપાધ્યાય    

942 'અરવલ્લી'  ડકશોરવસિંહ સોલાંકી 

943 તલુનાત્મક સાડહત્ય  ધીરુ પરીખ  

944 તલુનાત્મક સાડહત્ય  પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 

945 તલુનાત્મક સાડહત્યની ડદશામાાં  અવશ્વન દેસાઈ  

946 તલુનાત્મક સાડહત્ય : ભારતીયસાંદભગ   ચૈતન્ય દેસાઈ  

947 શ્રેષ્ઠ ગજુરાતી ખાંિકાવ્યો’  સાંપાદક : લચન ુમોદી   

948 ‘લચત્તવવચારસાંવાદ’   અખો 
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949 ‘રવસકવલ્લભ’  દયારામ  

950 ખાંિકાવ્ય : સ્વરૂપ અન ેવવકાસ  લચન ુમોદી  

951 ધરાગરુ્જરી’   ચાં. ચી . મહતેા 

952 ‘મહાલભવનષ્ક્રમણ’  મકુુાંદ પરીખ   

953 ‘રાંર્તરાંર્’  ભાર્ -૧.  જ્યોતીન્ર દવે  

954 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાડહત્યની જૈન પરાંપરા  સાંપાદક – કીવતિદા શાહ   

955 જૈન સાડહત્યનો ઇવતહાસ   મોહનલાલ દલીચાંદ શાહ   

956 મધ્યકાલીન ગજુરાતી જૈન સાડહત્ય  સાંપાદક - જયાંત કોઠારી 

957 વવકલ્પ મોહનભાઈ પટેલ   

958 ‘ક્ષણનો ઝરુખો’   ભર્ીરથ બ્રહ્મભટ્ટ 

959 ‘પોયણુાં’   રમેશ વત્રવેદી 

960 લઘકુથા સ્વરૂપપડરચય   મોહનલાલ પટેલ 

961 ગજુરાતી લઘકુથાસાંચય  મોહનલાલ પટેલ         

962 વવવેચનપોથી  વશરીષ પાંચાલ  

963 મારુાં ડહન્દનુાં દશગન  જવાહરલાલ નહરુે  

964 જર્તના ઇવતહાસનુાં રેખાદશગન   જવાહરલાલ નહરુે                   

965 ઓથેલો  વવલલયમ શકે્સવપયર  

966 ધ ઓલ્િમેન એન્િ ધ સી    એનેસ્ટ હવેમિંગ્વે  

967 ધ આઉટ સાઈિર   આલ્બેર કામ ૂ 

968 થ્રી વસસ્ટસગ      એન્તન ચેખોવ   

969 રચનાવલી   ચાંરકાન્ત ટોપીવાળા  

970 સહવતી / પરવતી   ચાંરકાન્ત ટોપીવાળા  

971 કથાસાડહત્યન ુવવવેચન   ભારતી દલાલ 

972 નોબેલ નવલવવશેષ   સાંપા. મફત ઓઝા  

973 સાંવન્નધાન   સાંપાદક - સમુન શાહ 

974 કથાપ્રસાંર્   દીપક મહતેા 

975 અલભિાનશાકુન્તલ’  કાલલદાસ 

976 ‘ટાર્ોરની શ્રેષ્ઠ વાતાગઓ’ સાંપાદક - પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 

977 

સાંસ્કાર  ય.ુઆર. અનાંતમવૂતિ , અનવુાદ - 
હસમખુ દવે     

978 ચેખોવની શ્રેષ્ઠ વાતાગઓ  સાંપાદક : જયાંત પાઠક 
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979 સાડહત્ત્યક અનવુાદો  સાંકલન – કીવતિદા શાહ 

980 ‘સદલભ:સાંર્’  દશગક   

981 ‘અબોલ બોલ ેછે જર્દીશનાાં સાંભારણાાં’  જયાંત કોઠારી 

982 ‘પડરચયપવગ'   દશગના ધોળડકયા 
983 gujarati lekhan b.c.rathod 

984 gujaratani bhugol b.c.rathod 

985 postman-postal assistance-meilgard b.c.rathod 

986 polish constebal/jel sipai/lok rakshak b.c.rathod 

987 gujarati bhasha ane vyakaran b.c.rathod 

988 bharat parichay b.c.rathod 

989 itihas paper 2 ane 3 mate kalpesh dantani 

990 
samany abhyas-1 samany baudik kshamata ganatari 

sanbandhit  p.n.ray chaudhari 

991 samany abhyas-1 samany baudik kshamata tarkik kasoti p.n.ray chaudhari 

992 genaral nolej kalpesh dantani 

993 ankganit ganatari sanbandhit kshamata pravinbhai ajudiya 

994 shikshan ane sanshodhan abhiyogyata genaral pepar-1 kalpesh dantani 

995 revanyu talati b.c.rathod 

996 aadhunik bharatma samajik parivartan a g shah 

997 bharteey samaj sanrchanana parivartan sohanraj 

998 manav ane paryavaran n g dixit 

999 manovignanni sanshodhan ane ankdashastra ashvin jansari 

1000 saykopetholoji parixit vaghela 

1001 axar g k b c rathod 

1002 gujarat parichay b c rathod 

1003 golden rules of english gramer b c rathod 

1004 ganitik xamta b c rathod 

1005 kaydo  b c rathod 

1006 bharatno sampurn itihas kalpesh dantani 

1007 samany abhyas g subbarav 

1008 samany abhyas g subbarav 

1009 ank ganit  pravin ajudiya  

1010 samaj vignan shabdkosh vidhyut joshi 

1011 Aathava Sarg Surendra Verma 

1012 Apne Apne Ajanabi Agney 

1013 Rachnatmak Lekhan Ramesh Gautam 

1014 Dharamvir Bhartiki Sahitya Sadhana Pushpa Bharti 

1015 Aatmjayi Kuwar narayan 

1016 Surajka Satva Ghoda Dharamvir Bharti 

1017 laingikta ane samaj I m mekwan 
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1018 arogyanu samajshastra ela m mekavan 

1019 lekhankala babu davalpura 

1020 kavysamiksha ane gadhysamiksha babu davalpura 

1021 aparadh vignan b m sukla 

1022 manav shastra harshida dave  

1023 samaj karya sanshodhan dipti kapuriya 

1024 audhyogik samajshastra jayprakash trivedi 

1025 samajik samasyao harshida dave  

1026 pragat samany manovignan  b a parikh 

1027 paramanovignan vasant akolkar 

1028 asadharan manovignan mafatlal patel 

1029 manovaignanik mapan k g desai 

1030 Nirmala Premchand 

1031 polis konstable    

1032 mahesuli talati   

1033 gpsc    

1034 police inspector   

1035 ssc staff selection comission    

1036 gpsc    

1037 deputy section officer    

1038 RBI   

1039 head clark & samajakalyan nirikshak practic workbook   

1040 gram sevak jagdish patel  

1041 peta hisabnish jagdish patel  

1042 polis sub inspector jagdish patel  

1043 samany abhyas jagdish patel  

1044 general knolewdge jagdish patel  

1045 high cort of gujarat jagdish patel  

1046 police inspector jagdish patel  

1047 Yashodhara Maithilisharan 

1048 Kabir Urvashi Surti 

1049 Bhartiya Shahitya Lakshmikant Pandey 

1050 Sahitya Lochan Syamsundar Das 

1051 Hindi Kriyaoki Rup rachana Badarinath Kapoor 

1052 Bhasahavigyan Hindi Bhasha aur lipi ramkishor Sharma 

1053 Anuvad Sindhhat Avam Prayog Gopinath 

1054 aadhunik sahityaki pravutiya namvarsinh 

1055 Path ke sathi Mahadevi Varma 

1056 Atit ke chalchitra Mahadevi Varma 

1057 Smurti ki Rekhaye Mahadevi Varma 

1058 Hindi Sahityaka Aalochnatmak Itihas Ramkumar Verma 
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1059 Anuvad: Avdharana Avam Vimarsh Shreenarayan Samir 

1060 Anuvad ki Samsyaye Gopinathan 

1061 Anuvad aur Uttar aadhunik avadharnaye Shreenarayan Samir 

1062 Hindi Gadh Vinyas aur Vikas Ramsvarup Chaturvedi 

1063 Hindi Sahityaka Uttarvarti Kal Satyadev Mishra 

1064 Ram darbarika Mahatva Madhuresh 

1065 Hindi Aalochna ka Vikash Madhuresh 

1066 Rashimrathi Ramdhari sinnh 

1067 Sanshay ki ek Rat Naresh Mehta 

1068 Hindi Anusandhan Vijaypal Sinh 

1069 Antim Darshak ki Hindi Kavita Ravindranath Mishra 

1070 Kavya Pradip Ram Bahori Shukla 

1071 Aadhunik Kavi Vishvambhar 

1072 Prachin Kavi Vishvambhar 

1073 Mohan Rakesh Aur Unke Natak Girish Rastogi 

1074 Chitralekha ka Mahatva Madhuresh 

1075 Aadhunik Hindi Sahitya ka Itihas Bachhansingh 

1076 Saket Maithilisharan Gupt 

1077 Ashok ke Phool Hajari Prashad Dwivedi 

1078 Hindi Natak ka Aatam Sangarsh Girish Rastogi 

1079 Munal Pandey ka Rachana Sansar Archna Shukala 

1080 Bhasa Vigyan ka Rashayan  Kailashnath Pandey 

1081 Anusandhan Pravidhi Sindhhant aur Prakriya S.N. Ganeshan 

1082 Tulnatmak Shabdkosh Parmanad Chaturvedi 

1083 gujarati granthkar shreni 19 ramnarayan pathak ramanlal joshi 

1084 Aadhunik Hindi Sahitya Pratyush Dubey 

1085 paatanjal mahabhasy ramprakash varni 

1086 Pauranik Kathao ane aakhayano Harshdev Madhav 

1087 patanjalinu yogshastra ane kautilynu arthshastra Harshdev Madhav 

1088 kavyalankarsutravrutti ajith thakor 

1089 Dashrupkam shantikumar pandya 

1090 Adhunik sanskrut sahityno etihas Harshdev Madhav 

1091 Ershaavasyopanishad N. r. patidar 

1092 Mitrabhedam shantikumar pandya 

1093 Panchtantra s.s pandya 

1094 Tark sangrah L. v. joshi 

1095 Mitrabhedam s.m. pandya 

1096 Hitopadesh shantikumar pandya 

1097 hitopadesh mitralabh shantikumar pandya 

1098 sanskrut nibandh manjusha jitendra desai 

1099 mahabharate sabha parva Harshdev Madhav 
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1100 sanskrut vyakran bharat d parmar  

1101 prashisht sanskut chando  m k moliya  

1102 sanskrut vagvyavahar  Harshdev Madhav 

1103 vaidik sahityano etihas  jitendra desai 

1104 sankhyakarika jitendra desai 

1105 abhinav vaidik pathavali ravidra khandvala 

1106 chatu sutri L. v. joshi 

1107 vyavharik sanskrut vyakaran j.s patel  

1108 mhakavyana laxano Harshdev Madhav 

1109 dashkumar charitm gautam patel  

1110 bharmsutra sankarbhashy-1 L. v. joshi 

1111 bharmsutra sankarbhashy-2 L. v. joshi 

1112 sanskrut shixika k.p trivedi 

1113 kala saundary shastra c v maheta  

1114 sukti sudha v s pathak 

1115 sanskrut sahitya subhash bharmbhatt 

1116 sanskrut sahityama samajik chetana  subhash bharmbhatt 

1117 sanskrut sahityama jivan darshan Harshdev Madhav 

1118 sanskrut sahityama rastra ane rastrani sankalpna Harshdev Madhav 

1119 panchmahakavyoma vanaspati m s prajapati 

1120 kalidas granthavali vasant parikh 

1121 mahakavi pandit amarchandra a k shashtri 

1122 kapurnu gauarav dasharath vediya 

1123 sarjaktana meghdhanushi shikharo Harshdev Madhav 

1124 subhashit ratnavali a prajapati 

1125 vrano rudhagranthi Harshdev Madhav 

1126 chand shastra g s shah 

1127 abhinavno rasvichar ane lekho nagin parekh 

1128 mruchakatik  vijay pandya 

1129 kavyalankarma kavyadosho Harshdev Madhav 

1130 manovignan ane geetanu manovignan Harshdev Madhav 

1131 lkar vichar Harshdev Madhav 

1132 bhaagavadjjkeey vijay pandya 

1133 pratimanatak p I patel 

1134 manusmruti b n upadhyay 

1135 charpatpajjrika y h vyash 

1136 kadambari Harshdev Madhav 

1137 ratanvali natika n p shastri 

1138 dut vaky vijay pandya 

1139 sanskrut rupako kalindi parikh 

1140 chhaya natak bihag joshi 
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1141 meghdut shantikumar pandya 

1142 vikramovarshiyam s m pandya 

1143 kavisamay ajith thakor 

1144 raghuvansh mahakavy Harshdev Madhav 

1145 raghuvansh mahakavy shantikumar pandya 

1146 prashtavik vilas s m pandya 

1147 harsh charitam niranjan patel  

1148 budhha charitam L. v. joshi 

1149 raghuvansh mahakavy  Harshdev Madhav 

1150 sprshlajjakomalasmruti Harshdev Madhav 

1151 madhurbhasha sanskrut Harshdev Madhav 

1152 amrushatakam yogini pandya 

1153 saundarnndamhakavy kalindi parikh 

1154 harsh charitam s m pandya 

1155 shixit bekari chandrika raval 

1156 pradeshik samajshastra anil vaghela  

1157 bharatma gramin samajshastra j c patel 

1158 jendar ane vikas  chandrika raval 

1159 jendar ane samaj chandrika raval 

1160 samajik sanshodhanna adharo ramanik bhatti 

1161 striyo ane adhyatmikta abhyas gita chavada 

1162 samajshastrana saithantik pariprexo h l chavda 

1163 udhyog sahsiktanu samajshastra leena badshah 

1164 vyavsayik samajkary shabdkosh h n jagani 

1165 kutumb ane salahnu samajshastra h l chavda 

1166 sahitya ane samaj vidhyut joshi 

1167 stri sanskrutini adhaarshila bhanumati shah 

1168 udagaro vednana sailaja dhruv 

1169 vasti ak samajik samasya chandrika raval 

1170 arogyanu samajshastra h l chavda 

1171 striyo ane samaj chandrika raval 

1172 salah manovignan a s shah 

1173 jatiyata ane dampatyanu manovignan a s shah 

1174 manovignanma ankadashastra a s shah 

1175 salah manovignan a s shah 

1176 asadharan manovignan a s shah 

1177 salah manovignan j a sojitra 

1178 samajik manavshastra j n barot 

1179 parivartanni dishama dalit samaj m j parmar 

1180 svasthy manovignan savita vaghela 

1181 sanshodhan padhdhati a s shah 
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1182 stres end helth menejment a s shah 

1183 saayko petholoji a s shah 

1184 vyavharik manovignan a s shah 

1185 jaiv manovignan a s shah 

1186 salah manovignan a s shah 

1187 manovignanma ankadashastra a s shah 

1188 manovignan asarkarak vartan n c kalajiya 

1189 mulbhut manovignan prakriya rijhavana saiyad 

1190 mulbhut manovignan prakriya n c kalajiya 

1191 samany manovignan  arvind dungrani 

1192 vaiyaktik samayojannu manovignan -1  a s shah 

1193 prayogik manovignan a s shah 

1194 pragat prayogik manovignan bharat k patel  

1195 vidhayak manovignan  a s shah 

1196 bal salah a s shah 

1197 manovignanna sampradayo j a sojitra 

1198 sanshodhan padhdhatishastra a s shah 

1199 laghunaval vimarsh nareh ved 

1200 20 kavy aasvaad dr. rajeshvare patel 

1201 shabd saathe sanvaad radheshyam sharma 

1202 vivaachan satish vyaas 

1203 suresh joshi thi suresh joshi suman shah 

1204 gujarati kavita Dr. Bipin aashar 

1205 abhinavano rashavichar ane beja lekho nageendas parekh 

1206 gujarati pauranik navalakathao Dr. rajeshvari patel 

1207 aadhunikottar gujarati tunki vaarta Dr. l.s. mevada 

1208 chaar vartakaro ek abhyas vijay shastri 

1209 sahity sarjak shreni ravaji patel manilal patel 

1210 madhyakalin gujarati sahity pravah ane svarup hasu yagnik 

1211 Gyanpeth puraskrut navalakatha bharat maheta 

1212 samiksha ane apathit prasad brahmabhatt 

1213 sahityik nibandho ane kruti samiksha prasad brahmabhatt 

1214 gujarati lalitnibandh svarup ane samruddhi vipul purohit 

1215 vartavichar radheshyam sharma 

1216 vartaparv babu davalpura 

1217 saghan anubhav rasano satish vyaas 

1218 jivankatha manilal patel 

1219 kalakarano itihasbodh bharat maheta 

1220 shabdyog kavishri sundaram svadhyay granth sudha n. pandya 

1221 sanprat gujarati kavitama manavsanbandho pinakini pandya 

1222 brokarni vartakala ratilal rohit 
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1223 nisabat ajay raval 

1224 rajendra niranjan yugni kavita prasad brahmabhatt 

1225 pannalal patel vyaktitv ane vadmay babu davalpura 

1226 kantana khandakavyonimanohar murti chandrakant topivala 

1227 prayogshil ekankikar chinu modi bharat kanabar 

1228 gujarati sahityvivechan shreni 4 ramnarayan pathak shirish panchal 

1229 gujarati sahityvivechan shreni 7 sundaram shirish panchal 

1230 gujarati sahityvivechan shreni 6 umashankar joshi khad-2 shirish panchal 

1231 gujarati sahityvivechan shreni 6 umashankar joshi khad-1 shirish panchal 

1232 araji ane lekhan kaushal prasad brahmabhatt 

1233 sattar sahityasvarup prasad brahmabhatt 

1234 39 kavyasvado prasad brahmabhatt 

1235 gujarati kavitano aasvad suresh joshi 

1236 kavyni shakti ramnarayan pathak 

1237 aatmakatha svarup ane vikas rashila kadia 

1238 
prathama gujarati sahitysvaruponi prathamkrutini 

aasvadmukal samiksha bharat parikh 

1239 gujarati sahityavivechanamaa tunkivartani svarupvicharana 2 jayesh bhogayata 

1240 gujarati sahityavivechanamaa tunkivartani svarupvicharana 1 jayesh bhogayata 

1241 rachanane raste 101 kavy- aasvado radheshyam sharma 

1242 madhyakalin gujarati sahityno itihas prasad brahmabhatt 

1243 
arvachin gujarati sahityano itihas (sudharakyug ane 

saksharyug) prasad brahmabhatt 

1244 
arvachin gujarati sahityano itihas (aadhunik ane 

anuadhunikyug) prasad brahmabhatt 

1245 
arvachin gujarati sahityano itihas (gandhiyug ane 

anugandhiyug) prasad brahmabhatt 

1246 gandhiji satyana prayogo bharat maheta 

1247 uropano itihas(1789-1890) kalpa manek 

1248 betalisamaa saurastra mahebub desai 

1249 aadhunik vishvano itihas 20mi sadi kalpa manek 

1250 shrest Kahaniya avadhnarayan 

1251 Sahitya Shastra Omprakash Gupt 

1252 Prachin avam Madhyakalin Hindi Kavya Bholabhai Patel 

1253 Akanki Sudha Dr. Navnit Chauhan 

1254 Hindi Vastunisht Prashan Govardhan Banjara 

1255 Prayojanmulak Bhasha aur Anuvad Ram gopal sinh 

1256 Sultan Ahmad ki Rachnashilta Kartarsinh 

1257 Patrakarita Prashikshan Ram gopal sinh 

1258 Prayojanmulak Hindi Ram gopal sinh 

1259 Kahanikar Bhishm Sahani Rina Patel 

1260 Madhyakalin avam Aadhunik Hindi Sahitya Dhirajbhai Vankar 

1261 Tamas Archna Jain 
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1262 Hindi Aur Gujarati Vayakaranik Kotiya Bhavana Thakkar 

1263 Muktibodh ki Pramukh Kavitao ka rachna Vidhan Girish chandra Pal 

1264 Madhyakalin Hindi Gujarati Sakhi Sahitya Ranu Mukharji 

1265 Savntantroyatar Hindi sahityaka Itihash Lakshmisagar 

1266 Prachin avam Madhyakalin Hindi Kavya Puranchandra 

1267 saurashtrano itihas (1807-1948) s.v.jani 

1268 samajshastrake siddhant m m lavaniya 

1269 bharatiy gramin samaj ke badalte aayam charansinh meena 

1270 Kabir Granthavali Syamsundar Das 

1271 Nadi Ke Davip Agney 

1272 Sanshipt Hindi Sahitya Samiksha Vakhatsinh Gohil 

1273 Shresth Nibandh Aalok Gupat 

1274 Chintamani-1 Ramcharan Shukla 

1275 uropano itihas devendra bhatt 

1276 jagatani agragany sabhyatao navinchandra aacharya 

1277 20mi sadinu vishv devendra bhatt 

1278 rastrano svatantryasangram ane gujarat shantilal desai 

1279 vishvani krantio suresh sheth 

1280 arvachin gujaratano rajakiy ane sanskrutik itihas shivprasad rajgor 

1281 
aadhunik bharatano itihas ane bharatana svatantrya sangram 

bhag-2 (1920-1964) ramanlal dharaiya 

1282 guptkalin bharat r.g.majamudar 

1283 manusmruti rakesh shastri 

1284 bhashasastri chintan soniya 

1285 prasthantrayeeshankarbhashy ganshyam mishr 

1286 nagariy samajshastra anilkumar  

1287 sharm avam samaj kalyan ruchi tyagi 

1288 Kavya Shastra Bhagirath Mishra 

1289 
Bhartiya Avam Pashyatya Kavyashastra tatha Hindi 

Aalochana Ramchandra Tiwari 

1290 Bruhad Hindi Vyakran Kamataprashad Guru 

1291 Hindi Sahitya ka Itihas Ramchandra Shukala 

1292 Gujaratno Itihas   

1293 Bharatno Itihas N.D. Shelat 

1294 Bharatno Itihas   

1295 Desi Rajvadanu Ekikaeran   

1296 Economics   

1297 Vigyan   

1298 Paryavaran   

1299 Sanskrutik Varso   

1300 Gujaratni Asmita Rajani Vyas 

1301 Tarkik Ganit   
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1302 Gujaratni Bhugol Nikhil Patel 

1303 Gujaratni Bhugol Manjulaben dave 

1304 Bharatni Bhugol   

1305 Bhautik Bhugol Jasani 

1306 Authar Asvini Bhatt 

1307 Shudra ki khoj   

1308 Ver Shikhar Part1-2 Mahesh Yagnik 

1309 Chhal Kapat  Part1-2 Mahesh Yagnik 

1310 Reshamdankh  Part1-2 Mahesh Yagnik 

1311 Sodh Partishodh  Part1-2 Mahesh Yagnik 

1312 Khelando  Part1-2 Mahesh Yagnik 

1313 Vesh Vichhed  Part1-4 Mahesh Yagnik 

1314 Prem Preanch  Mahesh Yagnik 

1315 Anjal pani  Part1-2 Mahesh Yagnik 

1316 Mahesh Yagnikni 51 vartao Mahesh Yagnik 

1317 antaral Himanshu Shelat 

1318 Andhari Galima Safed Tapaka Himanshu Shelat 

1319 Ae loko Himanshu Shelat 

1320 sanjno samay Himanshu Shelat 

1321 panchvayaka Himanshu Shelat 

1322 Khandiyama Mathu Himanshu Shelat 

1323 Ghatana pachhi Himanshu Shelat 

1324 Aathamo rang Himanshu Shelat 

1325 kyarima aakash pusp ane kala patagiya Himanshu Shelat 

1326 saptdhara Himanshu Shelat 

1327 Bije kayak Vinesh Antani 

1328 Priyajan Vinesh Antani 

1329 sath secound nu ajvalu Vinesh Antani 

1330 soneri bund Vinesh Antani 

1331 pachha valavu Vinesh Antani 

1332 dhumadani jem Vinesh Antani 

1333 aasopalav Vinesh Antani 

1334 ahi sudhinu aakash Vinesh Antani 

1335 biju koi nathi Vinesh Antani 

1336 dhhad Vinesh Antani 

1337 hubaki Vinesh Antani 

1338 potpotano varsad Vinesh Antani 

1339 Kafalo Vinesh Antani 

1340 surajni par dariyo Vinesh Antani 

1341 ahi koi rahetu nathi Vinesh Antani 

1342 tane khabar nathi Vinesh Antani 
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1343 Moksh Pinki dalal 

1344 satrupa sasuji Pinki dalal 

1345 aek chal tari aek chal mari Pinki dalal 

1346 ver virasat Pinki dalal 

1347 savnu sarnamu Pinki dalal 

1348 Vikrant Shishir Ramavat 

1349 Falak Shishir Ramavat 

1350 Mane Andhara batave Mane Ajvala Batave Shishir Ramavat 

1351 Apurn viram Shishir Ramavat 

1352 Madhavi Varsha pathak 

1353 vat tari mari aapni Varsha pathak 

1354 mrug jalna vamal Part1-2 Varsha pathak 

1355 Andharman Varsha pathak 

1356 Sharat Varsha pathak 

1357 Vat mari ne tamari Varsha pathak 

1358 antara Varsha pathak 

1359 Pagale Pagale Ran Varsha pathak 

1360 ghost raitar part1-2 Varsha pathak 

1361 pravasanbhumi gujarat dr. Minakshi thakur 

1362 Vishvana Jova layak sathalo V. Ramanuj 

1363 vasundhrani vanaspatio 1-4 Ashok Sheth 

1364 kathak parampara ane gujarat Dr.Rupa mehata 

1365 All about UPSC Nishant Jain 

1366 Essay for Civil Services Dr. B. Ramnaswamy 

1367 Indian Economy Ajit Kumar 

1368 Chopat Sharad Thakar 

1369 Doctor ni Dairy 1-8 Sharad Thakar 

1370 sabandh pan umero jara sarvarma Sharad Thakar 

1371 ranma khilyu gulab 1-4 Sharad Thakar 

1372 aeni sugandno dairo Sharad Thakar 

1373 padga ugya premna Sharad Thakar 

1374 ansu bhina akshar Sharad Thakar 

1375 savetkagal lili lanli Sharad Thakar 

1376 sapanani haveli Sharad Thakar 

1377 No return Pravin pithadiya 

1378 hath tali Rupen patel 

1379 rahasyjal kanu bhagdev 

1380 andhari aafat Yagnesh Chokshi 

1381 Chhat Parni oradi Raskin bond 

1382 ter khadu divaso Raskin bond 

1383 revolution 2020 chetan bhagat 
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1384 2 states chetan bhagat 

1385 half girl frend chetan bhagat 

1386 Samayni aarpar sudha murti 

1387 shodhe tene jade sudha murti 

1388 sambharnani safar sudha murti 

1389 borsalini pankhar sudha murti 

1390 mansaini thapan sudha murti 

1391 pvaitratana paya par sudha murti 

1392 jivanni vat sudha murti 

1393 maha sveta sudha murti 

1394 dollar vahu sudha murti 

1395 mareto chando joiye sudha murti 

1396 tamej tamaru ajavalu sudha murti 

1397 sanch ne nahi aanch sudha murti 

1398 The Kite Runner Khaled Hosseini 

1399 Number the Stars Lois Lowry 

1400 Pride and Prejudice Jane Austen 

1401 The Outsiders S.E. Hinton 

1402 Little Women Louisa May Alcott 

1403 A Single Man Christopher Isherwood 

1404 Charlotte’s Web E.B. White 

1405 The Reader Bernhard Schlink 

1406 Jane Eyre Charlotte Bronte 

1407 The End of the Affair Graham Green 

1408   Harper Lee 

1409 Harry Potter and the Sorcerer’s Stone J.K. Rowling 

1410 The Secret Garden Frances Hodgson Burnett 

1411 The Lion, the Witch, and the Wardrobe C.S. Lewis 

1412 Anne of Green Gables L.M. Montgomery 

1413 The Girl Who Fell From The Sky Heidi Duro 

1414 Bridget Jones’s Diary Helen Fielding 

1415 Uncle Tom’s Cabin Harriet Beecher Stowe 

1416 The Bell Jar Sylvia Plath 

1417 Alice’s Adventures in Wonderland Lewis Carroll 

1418 The Picture of Dorian Gray Oscar Wilde 

1419 Murder on the Orient Express Agatha Christie 

1420 The Little Prince Antoine De Saint-Exupéry 

1421 The Fault in Our Stars John Green 

1422 The Wonderful Wizard of Oz L. Frank Baum 

1423 The Catcher in the Rye J.D. Salinger 

1424 Bharatnu Bandharan Samvidhan khrushi chaladiya 
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1425 Panchayat Niyamo - 1-4 In Gujarati 2018-19 Bipin chandra Vaishanav 

1426 GSRTC Clerk Exam Guide Liberty  

1427 GPSC Mains GUJARATI Compulsory Paper-1 Liberty  

1428 GPSC Mains ENGLISH Compulsory Paper-2 Liberty  

1429 GPSC Mains Samanya Abhyas Compulsory Paper 4 & 5 Liberty  

1430 
GPSC Mains Optional Subject Bharat Ane Vishwa No Itihas 

- Pro. (Dr.) K C Barot 
Liberty  

1431 GPSC Mains Optional Subject Bhugol - Shri Vyasji Liberty  

1432 Mahesuli Talati ( Revenue Talati Varg-3) Exam Guide Liberty  

1433 Sachivalay Senior Clerk Class-3 Exam Guide Liberty  

1434 
Sachivalay Bin-Sachivalay Karkun Ane Office Assistant 

Class-3 Exam Guide 
Liberty  

1435 GYANDEEP (Liberty General Knowledge) Liberty  

1436 Gujarat Vihangavlokan  Liberty  

1437 Current Affairs Vartman Pravaho 2017-18 Liberty  

1438 
Nayab Mamlatdar & Nayab Section Adhikari ( DYSO ) 

Exam Guide 
Liberty  

1439 Nagar Palik mukhya Adhikari ( Chief Officer ) Class-3 Liberty  

1440 
Gujarat High Court Junior Clerk & Stenographer Exam 

Guide 
Liberty  

1441 
Arihant 30 Practice Sets For SSC Combined Graduate Level 

Tier-I Exam 
Liberty  

1442 
Upkar SSC Sanyukt Snatak Stariya Pariksha ( Pratham & 

Dwitiya Sttar) 
Liberty  

1443 
Upkar SSC Combined Graduate Level Examination For Tier 

I 
Liberty  

1444 
Upkar SSC Combined Graduate Level Exam. (For Tier I & 

II) Solved Papers 
Liberty  

1445 
Department Of Post Postman & Mail Gaurd Examination 

Guide 
Liberty  

1446 Lucent Railway Resoning Liberty  

1447 Lucent Railway Ganit Liberty  

1448 
World Inbox Talati Cum Mantri & Junior Clerk Exam 

Gujarati Book World Inbox 

1449 World Inbox Mukhya Sevika Pariksha Mate Gujarati Book  World Inbox 

1450 World In box General Knowledge Gujarati Book World Inbox 

1451 Nayab Mamlatdar Deputy Section Adhikari  World Inbox 

1452 World In Box Office Assistant Varg 3  World Inbox 

1453 Panchayati Raj World Inbox 

1454 રાજ્યાશાસ્ત્ર પડરચય - ૧  હસમખુ પાંિયા  

1455 રાજ્યાશાસ્ત્ર પડરચય - ૨ હસમખુ પાંિયા  

1456 સરકારી તાંત્રનો પડરચય - ૧ હસમખુ પાંિયા  

1457 સરકારી તાંત્રનો પડરચય - ૨ હસમખુ પાંિયા  
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1458 લોકશાહી રાજ્ય-વ્યવસ્થા : તત્વ અને વ્યવહાર  હસમખુ પાંિયા  

1459 વવશ્વ રાજકારણ  હસમખુ પાંિયા  

1460 રાજ્ય વહીવટના પાયાના વસધ્ધાાંતો  હસમખુ પાંિયા  

1461 જાહરે નીવત અને જાહરે વહીવટ  હસમખુ પાંિયા  

1462 આધવુનક બાંધારણો  હસમખુ પાંિયા  

1463 રાજયશાસ્ત્રના વસધ્ધાાંતો  ર્જેન્ર બી. શકુલ  

1464 ભારતીય રાજકારણ  ર્જેન્ર બી. શકુલ  

1465 ભારતમાાં શહરેી સ્થાવનક સરકાર  ર્જેન્ર બી. શકુલ  

1466 ભારતીય રાજકારણની રૂપરેખા  ડદનેશ શકુલ અને હસમખુ અમીન  

1467 ૭૩માાં બાંધારણીય સધુારા પશ્વાદ ભારતમાાં પાંચાયતીરાજ  રમેશ મ. શાહ અને    બળદેવ આર્જા  

1468 રાજ્યશાસ્ત્ર પડરચય ભાર્ -૧ અને ૨ પાઠક અને પાંિયા  

1469 આધવુનક રાજ્યશાસ્ત્ર પડરભાષા અને વવક્ષ્લેષણ  પી. એન. શેઠ  

1470 રાજવનવત વસધ્ધાાંત ( ડહન્દી ) િાનવસિંહ સાંધ ુ 

1471 આધવૂનક બાંધારણો હસમખુ પાંિયા  

1472 CAST AND COMMUNAL TIME BOMB પ્રવવણ શેઠ  

1473 CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA િૉ. જે.  એન. પાાંિ ે 

1474 PARTY POLITICS IN INDIA માયરોન વીનર  

1475 ક્રાાંવતદશગન  માયરોન વીનર  

1476 વવશ્વ -ક્રાાંવતઓ અને રાષ્રીય આંદોલનો  માંગભુાઇ પટેલ  

1477 આધવુનક વવશ્વની ક્રાાંવતઓ  આર. કે.ધારૈયા અને પી. જી. કોરાટ  

1478 બ્યરુોક્સી એન્િ ગિુ ર્વનગન્સ  જી. એસ. રાણા  

1479 રાજ્યવહીવટ  દેસાઇ કીવતિદેવ  

1480 રાજ્ય વહીવટના મળૂતત્વો  પાંિયા હસમખુ જે. 

1481 રાજ્ય વહીવટના મળૂતત્વો  શકુલ ર્જેન્ર  

1482 શીત યધુ્ધોત્તર વવશ્વ - રાજકારણ  મનોજ સોની  
1483 AadhunIk rajkiy vichar dhara(Guj.) Patel Jayanti K. 

1484 વેદાન્તસાર (સદાનાંદ)  પ્રા. પી.સી. દવે  

1485 વૈયાકરણ વસદ્ાન્ત કૌમદુી (કારક પ્રકરણ) િૉ. વસન્ત.મ. ભટ્ટ  

1486 વૈયાકરણ વસદ્ાન્ત કૌમદુી (સાંિા પ્રકરણ) િૉ. વસન્ત.મ. ભટ્ટ  

1487 સાંસ્કૃત વાક્ય સાંરચના  િૉ. વસન્ત.મ. ભટ્ટ  

1488 સાંસ્કૃત માર્ોપદેવશકા  િૉ. રામકૃષ્ણ ર્ો. ભાાંદારકર  
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1489 પ્રવશષ્ટ સાંસ્કૃત છાંદો  િૉ. જી.એસ.શાહ  

1490 શ્રીમદ્ ભર્વદ્ ર્ીતા  િૉ. એસ.િી.ઝાલા  

1491 યાિવલ્યસ્મવૃત (અધ્યાય - ૧ અને ૨) િૉ. પવુનતાબેન દેસાઇ  

1492 સાાંખ્યકાડરકા  િૉ. ત્જતેન્ર જેતલી, િૉ. વસાંત પરીખ  

1493 મનસુ્મવૃત (અધ્યાય - ૭)  વપ્ર.જી.એસ.શાહ અને અન્ય..  

1494 બ્રહ્મસતૂ્ર (ચતુુઃ સતૂ્રી)  િૉ. પવુનતાબેન દેસાઇ  

1495 સાંસ્કૃત ભાષાવવિાનની ભવૂમકા  પ્રા. આર. જે. જોષી.  

1496 છાંદો વવમશગ  મનસખુ એમ. મોલીયા 

1497 સાંસ્કૃત વનબાંધ કૌમદુી  િૉ. પી. આઇ. પટેલ તથા અન્ય 

1498 સાંસ્કૃત વનબાંધ રત્નાવલી   િૉ. જર્દીશ જોષી તથા અન્ય 

1499 शब्दरुपावली धातरुुपावली િૉ. દશરથ વેડદયા તથા અન્ય 

1500 વૈડદક સાડહત્ય અને સાંસ્કૃવત  િૉ. ર્ૌતમ પટેલ  

1501 અલાંકારશાસ્ત્રના મળુ ખ્યાલો  સી.વી.મહતેા  

1502 કાવ્યપ્રકાશ (ઉલ્લાસ- ૧,૨ અને ૧૦)  પ્રા. સરેુશ. જ . દવે  

1503 પાંચતાંત્ર (વમત્રભેદ)  પ્રા. સરેુશ. જ . દવે  

1504 
‘रघवुांशम’् (સર્ગ – ૧૪)  

પ્રા. નરોત્તમ પારેશ્વર શાત્રી તથા 
અન્ય 

1505 ‘મહાભારત’ વેદવ્યાસ અને મહાભારત  િૉ. ઉપેન્રરાય જે. સાાંિસેરા 

1506 ‘મહાભારત’ માટે સભાપવગ અધ્યાય ૫૦ થી ૬૩  પી.સી. દવે તથા અન્ય... 

1507 ‘રામાયણ’ માટે સુાંદરકાાંિ  વવજયભાઇ પાંિયા  

1508 મહાકવવ ભાસ વવરલચત નાટક ‘સ્વપ્નવાસવદત્તમ’્  પી.સી. દવે વનવતૃ્ત. તથા અન્ય...  

1509 
દશકુમારચડરતમ ્(ઉચ્છવાસ - ૮)  

િૉ. શાશ્ન્તકુમારા પાંિયા અને િૉ. 
વવજય પાંિયા.  

1510 મચૃ્છકડટકમ ્એક અધ્યયન  િૉ. વવજય પાંિયા.  

1511 
મચૃ્છકડટકમ ્(શરૂક)  

િૉ. શાશ્ન્તકુમારા પાંિયા અને અને 
અન્ય.... 

1512 સાંસ્કૃત સાડહત્યનો પડરચય  એ.િી. શાસ્ત્રી  

1513 સાંસ્કૃત સાડહત્યનો ઇવતહાસ  પ્રા. સરેુશ. જ . દવે  

1514 જાહરે વવતરણના વસધ્ધાાંતો મહશે.પી.ભટ્ટ 

1515 વવકસતા દેશનુાં અથગશાસ્ત્ર બબાભાઈ.સી.પટેલ 

1516 વવકાસશીલ રાષ્રોનુાં અથગશાસ્ત્ર એચ.કે.વત્રવેદી 
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1517 જાહરે વવતવ્યવસ્થાના વસધ્ધાાંતો મહશે.પી.ભટ્ટ 

1518 સમગ્રલક્ષી અથગશાસ્ત્ર બબાભાઈ.સી.પટેલ 

1519 નાણાકીય અથગશાસ્ત્ર જાફરહસેુન 

1520 મલૂ્યના વસધ્ધાાંતો આર.કે.અમીન 

1521 સહકાર પથદશગન પ્રો.િી.એમ.બાવરવા 

1522 આધવુનક બેંડકિંર્ પ્રો.એસ.જી.પટેલ 

1523 કવવ પે્રમાનાંદ રલચત ‘કુાંવરબાઈનુાં મામેરુાં’ સાં :- ચેતન્યબહને જ. ડદવેડટયા 

1524 ‘મળેલા જીવ’  લે :- પન્નાલાલ પટેલ 

1525 ‘કયાાં’  કવવ :- રમેશ પારેખ  

1526 ‘વનાાંચલ’  લે :- જયાંત પાઠક  

1527 ‘શે્રષ્ઠ હાસ્યરચનાઓ’ (જયોતીન્ર દવે)  સાં :- વવનોદ ભટ્ટ  

1528 ‘આંધળી ર્લી’  લે :- ધીરુબહને પટેલ 

1529 ‘ગજુરાતી વાતાગસષૃ્ષ્ટ’ સાં :- બાબ ુદાવલપરુા, ઉત્પલ પટેલ 

1530 ‘લચન ુમોદીનાાં ઉત્તમ કાવ્યો’  સાં :- વવનાયક રાવલ 

1531 ‘લચન ુમોદીનાાં પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ’  સાં :- સતીશ વ્યાસ 

1532 ‘ગજુરાતી પ્રવતવનવધ એકાાંકીઓ’  સાં :- ચાં. ચી. મહતેા 

1533 ‘ચીસ’ (કાવ્યસાંગ્રહ) કવવ :- િૉ. પ્રવવણ દરજી 

1534 ‘ર્ાતાાં ઝરણા’ (વનબાંધ સાંગ્રહ)  લે :- િૉ. પ્રવવણ દરજી 

1535 ‘ચહરેા’  લે :- મધ ુરાય 

1536 ‘હજાર ચોયાગસીની મા’  લે :-મહાશ્વેતાદેવી, અન ુ:- વનસ્પહૃા દેસાઈ 

1537 ‘પે્રમપચીસી’  સાં :- વવશ્વનાથ જાની 

1538 ‘નરવસિંહ મહતેાનાાં પદો’  સાં :- અનાંતરાય રાવળ 

1539 ‘વપ્રયજન’  લે :- વવનેશ અંતાણી 

1540 ‘રાતવાસો’  લે :- મલણલાલ પટેલ 

1541 ‘પ્લેટફૉમગ નાંબર : 4’ લે :- ડહમાાંશી શેલત  

1542 ‘સમયિીપ’  લે :- ભર્વતીકુમાર શમાગ 

1543 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાડહત્યનો ઈવતહાસ લે :- િૉ. રમેશ વત્રવેદી 

1544 અવાગચીન ગજુરાતી સાડહત્યનો ઈવતહાસ લે :- િૉ. રમેશ વત્રવેદી 

1545 ગજુરાતી ભાષા અને ગજુરાતી ભાષાનુાં સ્વરૂપ લે :- જયાંત કોઠારી  

1546 ભારતીય કાવ્યવસધ્ધાાંત લે :- જયાંત કોઠારી  

1547 નવલકથા લે :- વશરીષ પાંચાલ 

1548 એકાાંકી અને ગજુરાતી એકાાંકી લે :- જયાંત કોઠારી  

1549 ‘આપણાાં સાડહત્ય સ્વરૂપો’ લે :- િૉ. ઈલ્યાસ આંખલી 
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1550 ‘ટૂાંકી વાતાગ અને ગજુરાતી ટૂાંકી વાતાગ’  લે :- જયાંત કોઠારી 

1551 મધ્યકાલીન ગજુરાતી આખ્યાન  લે :- શવશન ઓઝા  

1552 ગજુરાતી સાડહત્યનો ઈવતહાસ, ભાર્ -1 થી 6   

1553 ગજુરાતી સાડહત્યકોશ, ભાર્ - 1, 2, 3 સાં :- િૉ. રમેશ વત્રવેદી 

1554 મધ્યકાલીન સાડહત્ય પ્રકારો  લે :- ચાંરકાાંત મહતેા  

1555 ગજુરાતી સાડહત્યનો ઈવતહાસ (મધ્યકાલીન)  લે :- અનાંતરાય રાવળ 

1556 લેખનકૌશલ્ય  લે :- રવતલાલ નાયક  

1557 જોિણી પ્રવેશ  લે :- રવતલાલ નાયક  

1558 કવવ પે્રમાનાંદનો પ્રવતભાવવશેષ, ભાર્ - 1,2  લે :- આરતી વત્રવેદી  

1559 પન્નાલાલ પટેલ  લે :- રધવુીર ચૌધરી  

1560 ગજુરાતી નવલકથા  લે :- રધવુીર ચૌધરી  

1561 કહવેતો અને રૂડઢપ્રયોર્ો    

1562 મન પાાંચમનાાં મેળામાાં  સાં:- સાંજુ વાળા  

1563 કવવ રમેશ પારેખ  લે :- મીતા પારેખ  

1564 છાંદ અને અલાંકાર  લે :- આરતી વત્રવેદી  

1565 જયાંત પાઠક : વ્યશ્ક્તત્વ અને વાગ્મય  લે :- ડદનેશ પાંિયા  

1566 સારસ્વત જયાંત પાઠક  લે :- દક્ષા વ્યાસ  

1567 અહવેાલલેખન અને અરજીલેખન  લે :- હષગદ રાણા  

1568 સર્જક ધીરુબહને પટેલ  લે :- વનરાંજના વોરા  

1569 ટૂાંકીવાતાગ  લે :- વવજય શાસ્ત્રી  

1570 કાવ્યનુાં વકૃ્ષ  સાં :- સતીશ વ્યાસ 

1571 પાાંચ એકાાંકીકારો  લે :- િૉ. ઈલ્યાસ આંખલી 

1572 મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાડહત્યની વવકાસરેખા  લે :- ધીરુભાઈ ઠાકર  

1573 અવાગચીન ગજુરાતી સાડહત્યની વવકાસરેખા, ભાર્ - 1 થી 4  લે :- ધીરુભાઈ ઠાકર  

1574 અવાગચીન સાડહત્ય સ્વરૂપો  લે :- ભરતકુમાર ઠાકર  

1575 વનબાંધ સ્વરૂપ  લે :- િૉ. પ્રવીણ દરજી  

1576 સર્જક પ્રવીણ દરજી : એક અભ્યાસ  લે :- િૉ. પ્રદીપ જોશી  

1577 વનબાંધ અને ગજુરાતી  વનબાંધ  લે :- જયાંત કોઠારી 

1578 ગજુરાતી ભાષાનુાં વ્યાકરણ  લે :- યોરે્ન્ર વ્યાસ  

1579 સાડહત્ય વવવેચનનાાં વસધ્દ્ાાંતો  લે :- નર્ીનદાસ પારેખ  

1580 સાડહત્ય વવવેચનનાાં વસધ્દ્ાાંતો  લે :- સતીશ વ્યાસ 

1581 સાડહત્ય વવવેચન લે :- બહચેરભાઈ પટેલ  

1582 કાવ્યાસ્વાદો  લે :- પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ 

1583 ગજુરાતી કવવતાનો આસ્વાદ  લે :- સરેુશ જોશી  
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1584 અનવુાદકળા  અન ુ:- નવનીત મરાસી  

1585 અનવુાદની સમસ્યા  લે :- મોહન પટેલ   

1586 અનવુાદ - વસધ્ધાાંત અને સમીક્ષા  સાં :- રમણ સોની  

1587 વવશ્વનાથ જાની  : એક અધ્યયન  લે :- મહને્ર દવે  

1588 નરવસિંહ અધ્યયનગ્રાંથ    

1589 નરવસિંહ - સ્વાધ્યાય અને  સમીક્ષા  સાં:- રધવુીર ચૌધરી  

1590 નરવસિંહ  લે :- જયાંત કોઠારી 

1591 આધવુનક કવવતાપ્રવાહ  લે :- જયાંત પાઠક  

1592 આધવુનક કવવતા  લે :- ભોળાભાઈ પટેલ  

1593 બાર સાડહત્ય સ્વરૂપો  લે :- પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ   

1594 નવલકથા  લે :- પ્રવીણ દરજી  

1595 જીવનકથા  લે :- મલણલાલ પટેલ  

1596 પ્રફૂ વાચન  લે :- રવતલાલ નાયક  

1597 ગજુરાતી કથાવવશ્વ  સાં. :- નરેશ વેદ  

1598 કાવ્યપરુૂષ  લે :- નટવરવસિંહ પરમાર  

1599 Dvinondhi Nama Padhhati-1  Rana,T.J. 

1600 Dvinondhi Nama Padhhati-2 Rana,T.J. 

1601 Nanakiya Hisabi Paddhati -1 Rana,T.J. 

1602 Nanakiya Hisabi Paddhati -2 Rana,T.J. 

1603 Manav Sansadhan Sanchalan-1 Rana,T.J. 

1604 Marketing Sanchalan-2 Rana,T.J. 

1605 Mulbhut Akdashastra-1 Vyas,H.R. 

1606 Ankadashastra -2 Vyas,H.R. 

1607 Ankdashastrana Multatvo-1 Vyas,H.R. 

1608 Ankdashastrana Multatvo-2 Vyas,H.R. 

1609 Padtar Hisabi Paddhati-1 Rana,T.J. 

1610 Padtar Hisabi Paddhati-2 Rana,T.J. 

1611 Karvera Parichay-1 Rana,T.J. 

1612 Karvera Parichay-2 Rana,T.J. 

1613 Bhartiya Nana Prabandh Rana,T.J. 

1614 Utpadan Sanchalan (textbook) Rana,T.J. 

1615 Companylakshi  Hisabi Paddhati Rana,T.J. 

1616 Auditing-1 Rana,T.J. 

1617 Uchattarnama Paddhati ane Auditing( Auditing-2) Rana,T.J. 

1618 
Uchattarnama Paddhati ane Auditing( Padtar ane Nanakiya 
Hisabi Paddhati) 

Rana,T.J. 

1619 Sanchalkiya Hisabi Paddhati-1 Rana,T.J. 

1620 Sanchalkiya Hisabi Paddhati-2 Rana,T.J. 

1621 Nanakiya Vyavasthana Multatvo Rana,T.J. 
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1622 Ankdashastrana Multatvo-3 Vyas,H.R. 

1623 Ankdashastrana Multatvo-4 Vyas,H.R. 

1624 Vyapari Kaydo-1 Rana,T.J. 

1625 Vyapari Kaydo-2 Rana,T.J. 

1626 Marketing  Mangement (T.Y) Kotler,Philip  

1627 Nanakiya Hisabi Paddhati -1 Rana,T.J. 

1628 Nanakiya Hisabi Paddhati -2 Rana,T.J. 

1629 Accounting ane Finanace (Account)-1 Rana,T.J. 

1630 Accounting ane Finanace (Account)-2 Rana,T.J. 

1631 Accounting ane Finanace (Finance)-1 Rana,T.J. 

1632 Accounting ane Finanace (Finance)-2 Rana,T.J. 

1633 Vanijya Vahivat-1 Rana,T.J. 

1634 Vanijya Vahivat-2 Rana,T.J. 

1635 Kampani no Kaydo(Company Law)-1 Rana,T.J. 

1636 Kampani no Kaydo(Company Law)-2 Rana,T.J. 

1637 Vanijya Sanchalan-1 Rana,T.J. 

1638 Vanijya Sanchalan-2 Rana,T.J. 

1639 Padtar Hisabi Paddhati-1 Rana,T.J. 

1640 Padtar Hisabi Paddhati-2 Rana,T.J. 

1641 Kapani laxi Hisabi Paddhati-1 Rana,T.J. 

1642 Kapani laxi Hisabi Paddhati-2 Rana,T.J. 

1643 Aavakvero-1 Rana,T.J. 

1644 Aavakvero-2 Rana,T.J. 

1645 Accounting ane Finanace (Account)-3 Rana,T.J. 

1646 Accounting ane Finanace (Account)-4 Rana,T.J. 

1647 Accounting ane Finanace (Finance)-3 Rana,T.J. 

1648 Accounting ane Finanace (Finance)-4 Rana,T.J. 

1649 Vanijya Sanchalan-3 Rana,T.J. 

1650 Vanijya Sanchalan-4 Rana,T.J. 

1651 Sanchalkiya Hisabi Paddhati-1 Rana,T.J. 

1652 Sanchalkiya Hisabi Paddhati-2 Rana,T.J. 

1653 Auditing Rana,T.J. 

1654 Accounting ane Finanace (Account)-5 Rana,T.J. 

1655 Accounting ane Finanace (Account)-6 Rana,T.J. 

1656 Accounting ane Finanace (Finance)-5 Rana,T.J. 

1657 Accounting ane Finanace (Finance)-6 Rana,T.J. 

1658 Vanijya Sanchalan-5 Rana,T.J. 

1659 Vanijya Sanchalan-6 Rana,T.J. 

1660 Dhandakiya Paryavaran-1 Rana,T.J. 

1661 Dhandakiya Paryavaran-2 Rana,T.J. 

1662 Aakdashastra Vyas,H.R. 
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1663 Manav Sansadhan Sanchalan-1 Rana,T.J. 

1664 Manav Sansadhan Sanchalan-2 Rana,T.J. 

1665 Accounitng na Siddhanto Rana,T.J. 

1666 Marketing Managment (M.com-1) Kotler,Philip  

1667 Nankiya Sevao Rana,T.J. 

1668 Nanakiya Sanchalan  na Multatvo Rana,T.J. 

1669 Marketing Sanchalan  na Multatvo Rana,T.J. 

1670 Aakdashastra na Multatvo Vyas,H.R. 

1671 Aakdashastra na Multatvo Vyas,H.R. 

1672 Bharat nu Dhandakiya ane Aarthik Paryavaran Vyas,H.R. 

1673 Bharatiya Nana Prabandh Rana,T.J. 

1674 Vyavahar ma Marketing Sanchalan Rana,T.J. 

1675 Karyatmak Sanshodhan(M.com) Rana,T.J. 

1676 Utpadan Sanchalan Rana,T.J. 

1677 Jokham nu Sanchalan Rana,T.J. 

1678 Vyuhaatmak Sanchalan Rana,T.J. 

1679 Nanakiya Hisabi Paddhati -1 Rana,T.J. 

1680 Vanijya Sanchalan-1 Rana,T.J. 

1681 Dhandakiya Aakdashastra -1 Rana,T.J. 

1682 Nanakiya Sanchalan  -1 Rana,T.J. 

1683 Nanakiya Hisabi Paddhati -2 Rana,T.J. 

1684 Vanijya Sanchalan-2 Rana,T.J. 

1685 Dhandakiya Aakdashastra -2 Rana,T.J. 

1686 Nanakiya Sanchalan  -2 Rana,T.J. 

1687 Namapaddhati ane aavakvero(sem 3) Rana,T.J. 

1688 Vanijya Sanchalan (sem 3) Rana,T.J. 

1689 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 1(sem 3) Rana,T.J. 

1690 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 2(sem 3) Rana,T.J. 

1691 Aakadashastra(sem 3)   

1692 Namapaddhati ane aavakvero(sem 4) Rana,T.J. 

1693 Vanijya Sanchalan(sem 4) Rana,T.J. 

1694 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 1(sem 4) Rana,T.J. 

1695 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 2(sem 4) Rana,T.J. 

1696 Aakadashastra(sem 4)   

1697 Auditing na siddhanto( Sem-5) Rana,T.J. 

1698 Vanijya Sanchalan(Sem 5) Rana,T.J. 

1699 Vepari Kaydo (Sem-5) Rana,T.J. 

1700 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 4(sem 5) Rana,T.J. 

1701 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 5(sem 5) Rana,T.J. 

1702 Aakadashastra(sem 5)   

1703 Auditing na siddhanto( Sem-6) Rana,T.J. 
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1704 Vanijya Sanchalan(Sem 6) Rana,T.J. 

1705 Vepari Kaydo (Sem-6) Rana,T.J. 

1706 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 4(sem 6) Rana,T.J. 

1707 Uchattar Namapaddhati ane auditing paper 5(sem 6) Rana,T.J. 

1708 શરીરલક્ષી મનોવવિાન  કાપડિયા,વી.  

1709 આધવુનક સમયમાાં મનોવવિાન  SINGH,ARUNKUMAR 

1710 ભારવતય દશગન  રાવળ,સી.વી.  

1711 તત્વિાન પડરચય  વાઢેર,ચાંડરકાબેન  

1712 વનવતશાસ્ત્ર પ્રવેશ  યાલિક, જે.એ.  

1713 તકગશાસ્ત્ર પડરચય  દવે,આર.કે.  

1714 પ્રાવતક તકગશાસ્ત્ર  શમાગ, એસ.એસ.  

1715 ન્યાય વૈરોવષક દશગન  શાહ,નર્ીન  

1716 ધમગ તત્વલચિંતન  ઠક્કર, ડહરાલાલ  

1717 ધમગનુાં તત્વિાન  શેઠ, આર.એન.  

1718 જર્તના વવદ્યમાન ધમો  યાલિક, જે.એ. 

1719 જૈન દશગન  કોઠારી,ઝેિ વી.  

1720 બધુ્ધ દશગન  ભટ્ટ,એમ.કે.  

1721 આધવુનક પાશ્ચાત્ય તત્વિાન  કોઠારી,ઝેિ વી. 

1722 ષિ દશગન  રાવળ,સી.વી.  

1723 અ-વૈડદક દશગનો  રાવળ,સી.વી. 

1724 આહાર આયોજન  પટેલ, ઉમાાંવેર્  

1725 ફન્િામેન્ટલ ઑફ ફૂડ્સ ન્યરુીશન  બધુ્ધદેવ,નીલમ& વૈધ,ભાવના  

1726 પોષણવવદ્યા  પાઠક,વી.જે.  

1727 ત્જવવવિાન  ર્ર્ગ,પી.કે.  

1728 વસ્ત્ર વવિાન એવમ પડરધાન   વમાગ,પ્રવમલા  

1729 વસ્ત્ર વશલ્પ વવિાન શમાગ, વવમલા  

1730 પોષણ અને આહાર  પટેલ,ઉમાબેન  

1731 દામ્પત્ય જીવન : અનલુેખન  શાહ,લીલાબહને  

1732 લગ્ન અને કૌટુાંલબક સાંબ ાંઘો  શાહ,લીલાબહને 

1733 ભારતની સામાત્જક સાંસ્થાઓ  શાહ,એ.જી. & દવે,જે.કે.  

1734 આવાસ: આંતડરક અને બાહ્ય આયોજન  ર્ાાંિોત્રા, વવના અને બીજા  

1735 ગહૃ સજાવટ્ની ર્ીતા  શાહ, નેહા  

1736 ઉપચાર તથા આધાર પ્રબાંધ  સામદુાવયક પોષણ  બક્ષી,બી.કે.  

1737 માનવ શરીર વવિાન  ર્ાાંધી, હરીડક્રશ્નદાસ  

1738 આરોગ્ય સખી    
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1739 દીકરી માાંથી માતા તરફની સ્વાસ્થ્ય યાત્રા  રાવલ, ડકરણ  

1740 ગહૃ વવિાન વવસ્તરણ અને પ્રત્યયન  રાજપરા, વમતા  

1741 

ભારતીય અથંતાંત્ર અને ગજુરાતમાાં આયનોન અથગતાંત્ર (નવીનતમ 
આવવૃત્ત) (ગજુરાતી)  

Kajal Dalal 

1742 ચાણક્ય વનતી (ચાણક્ય સતુ્રા સાડહત) (ગજુરાતી) Rajeshwar Mishra 

1743 અથગશાસ્ત્રના વસદ્ાાંતો (ગજુરાતીમાાં અથગશાસ્ત્રના વસદ્ાાંતો) એચ કે વત્રવેદી 

1744 ગ્રાવમણ બેંક વ્યવસ્થા પે્રવમલાબેન જોષીપરુા 

1745 સાંચાલન : વસધ્ધાાંતોમાાં અને વ્યવહારમાાં પ્રો. જે.ઇ. ર્ાડઠયાવાલા 

1746 પયાગવરણીય કાયદો િૉ. બી.એમ.શકુ્લ 

1747 ગજુરાતની આવથિક અને પ્રાદેવશક ભરુ્ોળ માંજુલાબેન દવે 

1748 વસ્તી વવષયક ભરુ્ોળ પ્રો. માંજુલાબેન દવે 

1749 આધવુનક બેંડકિંર્ પ્રો. સરેુન્ર જી. પટેલ 

1750 સામાન્ય િાન શ્રી. યસવાંત કિીકર 

 


