
લેખકનું નામ લેખનો િવષય અંક િવષયો 
અનુ કા જોશી યહુદી જનસંહારમાંથી બચેલા ંબ ેપા ોની મુલાકાત ૬ મુલાકાત, િહટલર, જનસંહાર
અપૂવ આશર િડિજટલ ટેકનોલો  અન ેસાિહ યસજન ૧૧ ગજુરાતી, િડિજટાઇઝેશન
અિભષેક શાહ હે લારો ઐિતહાિસક સફળતાની અંતરંગ વાતો ૧૩ િફ મ, ગજુરાતી,  સૌ ય જોશી
અિમત જોશી નામન ેભૂલાવી દેતા ંખીજ-નામ ૧ હા ય, બાળપણ
અિમત જોશી રલેવેના પાટે વનના આટાપાટા ૪ આ કથન, તલોદ, બાળપણ
અિમત જોશી ડાહી ઃ ઉંબરાથી મોભ સુધીનુ ંછ ર ૫ ચિર લેખ, સં મરણો, બાળપણ
અશોક અદેપાલ કાટૂન-સે ફી ૯ કાટૂન, હા ય
અશોક ભાગવ રા ીય એકતાના 'જ મા ર' મેળવીન ેથયેલા ંલ ૧૨ િવનોબા, ત ણ શાંિત સેના
અશોક ભાગવ, ડો. લતા શાહ ઈશાન ભારતનો આ ીય વાસ ૬ વાસ, આસામ, હોનિબલ
અિ નકુમાર િચંતનચૌદશની સાદી ૩ હા ય, િચંતન, િચંતનલેખો
અિ નકુમાર ર' નરનો 'ર' ૪ હા ય, ભાષા, 
અિ નકુમાર લ મા ંડોન ૧૨ હા ય, જમણવાર, ટૅ નોલો
અિ નકુમાર પાિકગ- ઃ સબ ભૂિમ ગોપાલકી? ૧૩ હા ય, પાિકગ, ટાિફક
આરતી નાયર ભારતીય મા-દીકરીની િવટંબણા ૫ આ કથન, મેનોપોઝ, મા-દીકરી
આરતી નાયર ટાટ અપ : ગાજ ેછે એટલા વરસશ?ે ૮ રોજગારી, આં ે યોરશીપ
આરતી નાયર લંડન : ા ંબંિધયાર અિભ ાય ચાલતા નથી ૧૨ વાસ, િશ ણ, રંગભેદ
આરતી નાયર ફેિમિન ટ હોવાનો મતલબ ૩ ફેિમિનઝમ, િ કોણ
આરતી નાયર શીખવતા ંશીખવા મળેલા વનના પાઠ ૬ િશ ણ, કોમી િહંસા, ૨૦૦૨
આરતી નાયર ડેિટંગ એ સ અન ેઆધિુનક ભારતીય લ ૭ લ વન, Tinder, Grindr
આરતી નાયર શું તમારો ખભો ભરોસાપા  છે? સ તીય સંબંધોની સૃિ ૯ સ તીય સંબંધ, સમલિગકતા
આરતી નાયર જનરશેન ગેપનાં બદલાયેલા ંસમીકરણ ૧૦ આ કથન, વો સએપ
આરતી બોિરયા ભાષાભેદના ભૂત સાથ ેબ થઁબ થા : કાિઠયાવાડી અં ે  સુધીની સફર ૧૨ આ કથન, ભાષા, કાિઠયાવાડી
આરાધના ભ  ઓ ટેિલયાઃ ગજુરાતી િ એ ૧ ઓ ટેિલયા, NRI
આિશષ ક ડ ગજુરાતી િફ મ ે ે નવિનમાણઃ ગજુરાતી િફ મ 'બેટરહાફ'ની સજન િ યા ૧ િફ મ, નાટક, સજન િ યા
આિશષ ક ડ મારા રસોઈના યોગો ૨ રિેસપી, સં મરણો, ખાણીપીણી
આિશષ ક ડ મરિમયાઃ હસી લીધા પછી... ૪ હા ય, બોધકથા
આિશષ ક ડ આંખોના અંધકારન ેચીરતો અનુભૂિતનો ઉ સ ૫ અનુભવ, અંધજન મંડળ
આિશષ ક ડ ચા દેવી સવભૂતેષુ શિ પેણ સંિ થતા ૧૦ બાળપણ, ખાણીપીણી
આિશષ ક ડ ાર ેઅિ ત વની સમ  ચેતના પંદન બનીન ેવહેવા લાગ.ે. ૧૩ સં મરણો, િવિશ  અનુભવ
આિશષ વશી કા યપંિ ઓ- કિવતા ૧ કિવતા, યંગ 

ઇ દુલાલ ગાંધી આંધળી માનો કાગળ, દેખતા દીકરાનો જવાબ ૩ કિવતા, શહેરીકરણ
ઉ પલ સાંડેસરા, ટોમ વૂટન મોરબીમા ંબાબુભાઈ ૧૧ મ છુ હોનારત, એચ.કે. ખાન
ઉવ શ કોઠારી ઇિ ડયન રોપ િટકનુ ંરહ ય ૯ દુ, પીટર લેમો ટ, ફોટો ાફી



ઉવ શ કોઠારી િફ મોની હેરખબરોમા ંગાંધી ૧૧ િફ મ, હેરખબર, ગાંધી
ઉવ શ કોઠારી ભ ંભ ' થકી અમર બનેલી માધવબાગની અસલી સભા કેવી હતી? ૧૩ સાિહ ય, પ કાર વ, સમાજશા
ઉવ શ કોઠારી માણસન ેપૂંછડી હોત તો? ૧ હા ય 

ઉવ શ કોઠારી શાંત દયાળની અંતરંગ મુલાકાત ૨ લાંબી મુલાકાત, અિ ની ભ
ઉવ શ કોઠારી ગામના દો તનો ઇ-મેઇલ, ચેનલિમ નો જવાબ ૩ િતકા ય, પૅરડી
ઉવ શ કોઠારી નગે  િવજયનો પહેલવહેલો દીઘ ઇ ટર યુ ૩ લાંબી મુલાકાત, કોપ, સફારી
ઉવ શ કોઠારી મહે  મેઘાણીની મોકળાશભરી મુલાકાત ૪ લાંબી મુલાકાત, લોકિમલાપ
ઉવ શ કોઠારી ઐિતહાિસક ભૂલોનો અંબારઃ એટેનબરોની ગાંધી ૫ ગાંધી , િફ મ, મોતીલાલ કોઠારી
ઉવ શ કોઠારી કાશ ન. શાહઃ કટોકટી પહેલા ંઅન ેપછી ૬ લાંબી મુલાકાત, કટોકટી
ઉવ શ કોઠારી કોમવાદના સ યની શોધ માટે ૭ ઇિતહાસ, િબપન ચં , ગાંધી
ઉવ શ કોઠારી એ શન રી લેઃ તારક મહેતાન ેઅજંિલ (દુલભ તસવીરો) ૭ અજંિલ, તસવીરો
ઉવ શ કોઠારી નગે  િવજય, નોટબંધી અન ેનવલકથા : એક અધૂરી નવલકથાના ં કરણ ૮ લેશ, નગે  િવજય
ઉવ શ કોઠારી સુપરહીટ પા  બકોર પટેલના િવસરાયેલા સજક હિર સાદ યાસ ૧૦ હા ય, િવનોદ ભ , ગાંિડવ
ઉવ શ કોઠારી જિલયાંવાલા બાગ હ યાકાંડ ેિકંગ યૂઝ ાર ેબ યો? ૧૨ ઇિતહાસ, પ કાર વ, હોિનમેન
ઋતુલ જોષી એકવીસમી સદીમા ં ાિતવાદ ૧૧ િ ટન, સમાજશા , રંગભેદ
ઋતુલ જોષી હોગં કોગંનો સંઘષ ૧૩ વાસ, આંદોલન, ઓિપયમ વોર
ઋતુલ જોષી વાચકને ૧ કિવતા, મરીઝ 

ઋતુલ જોષી નેધરલે ડઃ ગજુરાતી િ એ ૧ વાસ, િવકાસ, સાઇકલ
ઋતુલ જોષી ભોિમયા િવના ભુતાનના ડંુગરા ભમતાં ૩ વાસ, ભુતાન, િફ મ
ઋતુલ જોષી ઇં લે ડમાં બધુ ંઓરરાઇટ છે ૪ સં મરણો, ઇિતહાસ, િતવાદ
ઋતુલ જોષી સવલ સ સં કૃિતઃ કહી ંપે િનગાહ, કહી ંપે િનશાના ૫ સીસી ટીવી, ોજ ઓરવેલ
ઋતુલ જોષી યૂ યોકઃ ફ  એક શરત છે. ગિતમાન રહેવું ૭ વાસ, સં મરણો
ઋતુલ જોષી મોડન છતા ંડાહી માતા' અન ેઆધિુનકતાના સંઘષ ૯ પરંપરા, ઉદારીકરણ, અમદાવાદ
ઋતુલ જોષી, મીરા થોમસ એકવીસમી સદીમા ંભાર િવનાનુ ંભણતર ૬ િશ ણ, બાળિશ ણ
એ. કે. યુક સરકાર માછલીઓના વેપારમા ંપડે યાર.ે.. ૨ આ કથન, ગજુરાત સરકાર
કથક મહેતા ઘે ં  ધુ મસ અન ે ંબલી જૂતાં ૭ વાસ, સોલો ટીપ
કાિતકેય ભ સાિબતી આધાિરત સંશોધનોઃ વષ ૩૦૧૪માં ૩ હા ય, લાિ ટક, સં કૃિત
કાિતકેય ભ  ...પણ આ િવકાસ એટલ ેશું? ૧ અથશા , રીવર ટ, BRTS
કાિતકેય ભ  આપણી િશ ણપ િત સામ ેમેકોલેનો મુક મો ૨ િશ ણ, ડોનેશન, વેપારીકરણ
કાિતકેય ભ  િશ ણથી બેકારી વધ ેકે ઘટે? ૮ રોજગારી, ખાનગીકરણ
કાિતકેય ભ  બંધાયેલા િશ ણમાંથી ાનની સુવાસ ાંથી? ૯ િશ ણ, પરી ા
કાિતકેય ભ  અથશા  અઘ ં  નથી ૧૦ અથતં
િકરણ જોશી કૂપનકતન ૧ હા ય, પ કાર વ, કૂપન
િકરણ જોશી દૂધનગરીમા ંખમણ ાંિત ૩ હા ય, આણંદ, ચરોતર



િકરણ જોશી રમજુો ૬ હા ય
કેતકી જોશી મારો વાસઃ ધરી શોધવાની રખડપ ી ૨ આ કથન, વાસ
કે ટન નરે  િ ટનના ંગજુરાતી નાિયકાઃ જયાબહેન દેસાઈ ૧ ચિર લેખ, NRI 
કે ટન નરે  િ ટનમા ંભારતીયોઃ ભેદભાવની સાપસીડી ૧૨ આ કથન, ભેદભાવ, રંગભેદ
મા કટાિરયા ઓએિસસઃ એક ઝરણુ ં ાર ેઘૂઘવતી નદી બ યું ૫ આ કથન, સંઘષ, િ યા

ખલીલ ધનતજેવી િફ મ પ કાર વના મારા અનુભવો ૨ આ કથન, િફ મ, પ કાર વ
ગણેશ કુલકણ  એિ જન ડાઇવરની અનુભૂિત-યા ા ૧૨ આ કથન, રલેવે, 
િગરીશ મકવાણા ાિતવાદ-રંગભેદ પરની આંતરરા ીય િફ મ 'કલર ઓફ ડાકનેસ' સજન િ યા ૧૧ િફ મ, રંગભેદ, ાિતભેદ, NRI
ગુજંન ગાંધી િફનલે ડઃ ગજુરાતી િ એ ૧ નોિકયા, NRI
ગૌરાંગ ની સમાજશા ના ં'દાદી' : તારાબહેન પટેલ ૧૧ ચિર લેખ, િશ ણ
ઘન યામ શાહ આપ' અન ેઆપણ ે: અથકારણ, રાજકારણ અન ેમ યમ વગ ૨ કેજરીવાલ, ાચાર, નવિનમાણ
ઘન યામ શાહ રજની કોઠારીઃ મારા ે ડ, િફલોસોફર, ગાઈડ ૪ ચિર લેખ, મરણો, MS યુિન.
ચંદુ મહેિરયા રાજપુરની ચાલીની મારી િદવાળી ૧ આ કથન, દિલત
ચંદુ મહેિરયા તમા ં  ખાહડંુ અન ેઅમા ં  માથું ૬ આ કથન, અમદાવાદ
ચંદુ મહેિરયા ધોરા મા ંબ ેવષ ૯ સં મરણો, ભગવતિસંહ
ચંદુ મહેિરયા રોટલાની મંડઈ મોકંાણ ૩ આ કથન, અમદાવાદ, ચાલી
ચંદુ મહેિરયા ધમ, ધમાતર અન ેમા ં  બાળપણ ૪ આ કથન, અમદાવાદ, ચાલી
ચંદુ મહેિરયા અનામતઃ ઈિતહાસ ણો, ગેરસમજ ટાળો ૫ અનામત, મંડલ પંચ, ાિતવાદ
ચંદુ મહેિરયા મન ેભીજંવ ેતુ ં: રાજપુરની ચાલીનુ ંચોમાસું ૫ આ કથન, ચાલી, વરસાદ
ચંદુ મહેિરયા આંબેડકર-ગંગા ૬ સંગો, ડૉ. આંબેડકર
ચંદુ મહેિરયા સભાપવઃ રાજપુરથી રાજસભા સુધી ૭ આ કથન, લા કી ઇ ટી ુટ
ચંદુ મહેિરયા બોવ ભણજો, હોં ૮ આ કથન, અનામત, િશ ણ
ચંદુ મહેિરયા મારો ગાંધીડો ૧૧ આ કથન, ગાંધી , ડૉ.આંબેડકર
ચેતન પગી ભોપાલ : બૈઠકર નેકી ઉ મ યવ થા ૯ સં મરણો, યુિનયન કાબાઇડ 

ચેતન પગી રમુ  કિણકાઓ ૭ હા ય
ચેતન પગી ગોધરા : એવરીબડી લ સ અ ગુડ રાયટ ૧૦ આ કથન, િહંદુ-મુસલમાન
છાયા ઉપા યાય દો તોએવ કીના દેશમાં ૧૧ વાસ, રિશયા
જયંત મેઘાણી લ ેિમઝરા લ : જગિવ યાત કૃિતની કાશનકથા ૧૨ સાિહ ય, નવલકથા, િવ ટર ગુો
જશવંત શેખડીવાળા ગજુરાતનો નાથ'ની મજંરી : એક તાપી પા નું િનકટદશન ૩ િવવેચન, કનૈયાલાલ મુનશી
િજ ેશ મેવાણી મરીઝઃ એક તરબતર ઘટના ૨ ચિર લેખ, સંશોધન, ગઝલ
ોિત ચૌહાણ ને કબ િકસ મોડ પે બન યે કોઈ અફસાના ૧૧ વાસ, યાગ, પહાડી લોકો

ઝવેરચંદ મેઘાણી મેઘાણીની 'િનરંજન' નવલકથાના ંબ ે કરણ ૯ સ તીય સંબંધ, સાિહ ય
ડો. ેતા ઉપા યાય મેિડકલની િવ ાથ ની તરીકેના અનુભવો ૧૨ સં મરણો, હો ટેલ, મનગર
ડો. સુ ુત પટેલ આકાશ સાથ ેદો તી ૩ આકાશદશન, ખગોળ, િવ ાન



ડો. સુ ુત પટેલ ગજુરાતીના સુપર ટાર િવ ાનલેખકો ૧૦ ચિર લેખ, િવ ાન, પુ તકો
તપન શાહ ફેસબુક પર િવચારપલટાના ફંદા અન ેફંડા ૧૨ આ કથન, સોિશયલ મીિડયા
તુમુલ બૂચ તેરા સાથ ના છોડગે ૯ ાણી ેમ
દિ ણ બજરંગે છારા પહેલા પુ ષ એકવચનમા ંપીડાનો દ તાવજે ૩ આ કથન, છારાનગર
દીપક સોિલયા અબ તુ હાર ેહવાલ ેમનન, સાિથયોં ૯ સૈ ય, ગજુરાતીઓ, માઇકલ મૂર
દીપક સોિલયા િદવાળી, ખરીદી, ઉધારી ૧ અથતં , મૉલ, લોન 

દીપક સોિલયા ેમ-યુ ૨ ેમ, ી-પુ ષ સંબંધ
દીપક સોિલયા મૂરખ હોય એ હતાશ થાય ૩ દેવદાસ, ી-પુ ષ સંબંધ
દીપક સોિલયા ડોલર સામ ેજંગઃ એક કા હુઆ ફૈસલા ૪ અથતં , ગો ડ ટા ડડ, પુિતન
દીપક સોિલયા તમારા વનમા ંખનૂી ઘટનાની સંભાવના કેટલી? ૫ ખૂન, સમાજશા , તલવાર કેસ
દીપક સોિલયા મારી ેિમકાઓ ૬ આ કથન, સમય, બાયોકેિમ ટી
દીપક સોિલયા તુમ એક ગોરખધંધા હો : નુસરત ફતેહઅલીખાન ેગાયેલી ક વાલીનો રસા વાદ ૭ સંગીત, નાઝ િખયાલવી
દીપક સોિલયા મશીનો બધુ ંકામ કરશ,ે તો માણસો શું કરશ?ે ૮ રોજગારી, આઉટસોિસગ
દીપક સોિલયા અ ય અન ેઅ યાય ૯ િહંદુ-મુસલમાન, ગાંધી , મેિટ સ
દીપક સોિલયા છોટી સી બાત ૧૦ સં મરણો, દો તી
દીપક સોિલયા એક િફ મી ચુટકુલો ૧૧ સં મરણો, વીણ િન લ
દીપક સોિલયા એક સંવેદનશીલ ાઇમ ટોરી ૧૨ િફ મ, વો વેર, ઉદારમતવાદ
દીપક સોિલયા એક હતો કામૂ ૧૩ ચિર લેખ, સાિહ ય, સા  

િ  બ ી-દોશી લ  પછીનો 'અટક'ચાળો ૭ લ વન, Tinder, Grindr
ધૈવત િ વેદી મન ેમહુવા લય  ને... ૯ આ કથન, બાળપણ, રાજુલા 
ધૈવત િ વેદી જો કરએેએએએએ... ૨ આ કથન, બાળપણ, રાજુલા 
ધૈવત િ વેદી ભૂરી ચોકડીવાળો બુશકોટ ૩ આ કથન, બાળપણ, રાજુલા 
ધૈવત િ વેદી સૌરા ની ભાષા ૫ પ કાર વ, ભાષા, કાિઠયાવાડી
નંિદતા મુિન પંચો સવમ ્: સંવેદનાનો ઉ સવ ૧ િવ ાન, પંચે ીય 

નરશે મકવાણા ચાંદની, તાપણું અન ેભા યો ભૂતનો ડર ૩ આ કથન, બાળપણ 

નરશે મકવાણા ...પણ માર ેલગન નથી કરવાં ૮ આ કથન
નરશે મકવાણા આગઃ પેટની અન ેઅંતરની ૧૧ આ મકથન, બાળપણ
નિલન શાહ સંગીતકારોનુ ં'ભાવ'િવ ૫ િફ મસંગીત, નૌશાદ, રહેમાન
નીરવ પટેલ પટેલલાડુ ૫ કિવતા, ાિતવાદ
નીલેશ પાપરા ગજુરાતી ભાષાઃ ગંગાજળ નહી,ં ેમજળ આપો ૨ માતૃભાષા બચાવો ઝંુબેશ, 
પરશે પિત હોમાય યારાવાલા તમારા શું થાય? ૧૩ ચિર લેખ, સબીના ગડીહોક
પીયૂષ એમ. પં યા ગાંધીયુગીન િસતારો : સુરે રાય મેઢ ૧૦ ચિર લેખ, ગાંધી , દિ ણ આિ કા
પીયૂષ એમ. પં યા ગુઝરા હુઆ ઝમાના : જૂના ભાવનગરના ંસંભારણાં ૮ સં મરણો, બાળપણ
પીયૂષ એમ. પં યા ચોરી તો નહી ંકી હૈ... ૯ િશ ણ, પરી ા, ચોરી, સં મરણો



પીયૂષ એમ. પં યા ઉષાકા ત મહેતા : કળા, સંશોધન અન ેદ તાવે કરણના િ ભેટે ૧૨ ચિર લેખ, િફ મ, ભવની ભવાઈ
પુિનતા અ ણ હણ મુગડી કે શીપોકંુ ચા યા ંછે કદી? ૯ રિેસપી, પોળ, ખાણીપીણી
પૂવ  ગ ર કુવૈતઃ ગજુરાતી િ એ ૧ કુવૈત, NRI 
કાશ ન. શાહ તલાશ, અંિતમોથી ઊફરા ચાલ ેએવા સમાજવાદી લય અન ેિવમશની ૩ સમાજવાદ, ઉમાશંકર જોશી
ણવ અ યા  પોળોના અવશેષો : અમદાવાદની પોળોની િવલુ  થયેલી સં કૃિત ૪ સં કૃિત, પોળ, અમદાવાદ
શાંત દયાળ વાત અનામતની ૫ અનામત, ાિતવાદ, આભડછેટ
ીિત છ ે, અન.ુ સજંય ભાવે ઓિલિ પકમા ં તની નહી,ં સંઘષની કથાઓ ૭ ઓિલ પક, રંગભેદ

બકુલ ટેલર ગીતકાર યોગેશઃ કહી ંદૂર જબ િદન ઢલ યે ૪ ચિર લેખ, િફ મસંગીત, 
િબનીત મોદી કાયદાની અવળચંડી આંટીઘૂંટી ૧ વીમો, સરકારી સેવાઓ
િબનીત મોદી આમઆદમીની રોજગારીના ખાસ કાર ૩ વીમો, ટે સી સિવસ, લાઇટિબલ
િબનીત મોદી મેિડ લેઇમના ભરોસ ેમાંદા ન પડવું ૭ મેિડ લેઇમ, કેશલસે
િબપીન ોફ સાકાર થયેલા એક અનોખા વ ની વાત ૧૦ આ કથન, મહેમદાવાદ
બીરને કોઠારી મ અન ેવા તિવકતાઃ ચાલક કે મારક? ૮ િફ મ, બુલો સી રાની, કે.કે.
બીરને કોઠારી ઇન હવાઓકંા મોલ ા દોગે ૧૧ વાસ, કોકંણ, પહાડી લોકો
બીરને કોઠારી નહી ંતો ભોજનનો મારગ હતો પંગતથી બુફે સુધી ૧૨ સં મરણો, જમણવાર, ખાણીપીણી
બીરને કોઠારી િદ દશક વીરે  દેસાઈની િફ મી િજંદગી ૧ િફ મ, દેવ આનંદ, ચિર લેખ
બીરને કોઠારી હોમાય યારાવાલાની પ છિબ ૩ ચિર લેખ, ફોટો ાફી, પ ો
બીરને કોઠારી સવાસો વષ પહેલા ંનમદના પા યપુ તકમા ંછેડછાડ ૬ નમદ, મહીપતરામ, બોરીસાગર
બીરને કોઠારી આ યાિ ક અંધારની આલમમા ં: ગણેશપુરી આ મના ંસંભારણાં ૭ સં મરણો, િચિ લાસાનંદ
બીરને કોઠારી વડોદરાની ફેક ટી ઓફ ફાઇન આટસ : આઉટસાઇડર ારા અંદરનુ ંદશન ૯ આ કથન, MS યુિન.
બીરને કોઠારી વાત એક સીધાસાદા રહ યની ૧૦ સં મરણો, ચિર લેખ
બીરને કોઠારી યાવસાિયક વનચિર લેખન: યવસાય કરતાં િવશેષ ૧૩ આ કથન, લેખન
ભાિવન પટેલ એક િદવસ આ રીત ેવીતાવી જુઓ ૭ આ કથન, ાિતવાદ, અટક
મહે િસંહ પરમાર િખ લાવાળા ંમો ં અન ેમારી િ કેટ કારિકદ ૯ સં મરણો, દિ ણામૂિત
માગ  પરીખ કાયાલયોમા ં ીઓની કામુકતા ેિરત સતામણી ૧૦ કાયદા, મિહલા અિધકાર
મેહુલ મંગુબહેન ફૂટપાથની વરસાદી કિવતા ૨ કિવતા, વરસાદ
રજનીકુમાર પં યા યે ન થી હમારી િક મત ૭ આ કથન, નટુભાઈ અંબાણી
રજનીકુમાર પં યા મેમરી ટેઝર (વાતા) ૧૩ ટંૂકી વાતા
રજનીકુમાર પં યા મેમરી ટેઝર : સજન િ યા ૧૩ સાિહ ય, વાતા, નવલકથા
રજનીકુમાર પં યા યુ  રી ર ું...મોરો બદલાઈ ગયો (આ કથાના અંશ-૪) ૧૩ આ કથન, દો તી
રજનીકુમાર પં યા હાઇકમા ડ અન ેહાય હાય ૨ હા યકથા, ચૂંટણી
રજનીકુમાર પં યા કેવી રીત ેબની અમર િફ મ 'દેવદાસ'? ૩ િફ મ, િફ મસંગીત, યૂ િથએટસ
રજનીકુમાર પં યા અં મ ન થા, માલૂમ િજસ ે(આ કથાના અંશ-૧) ૧૦ આ કથન, દો તી
રજનીકુમાર પં યા અમારી પીડાએ અમા ં  સગપણ રચી આ યું હતુ ં(આ કથાના અંશ-૨) ૧૧ આ કથન, દો તી



રજનીકુમાર પં યા એન ેમાટે હંુ દરકે વાત ેિસિનયર હતો... (આ કથાના અંશ-૩) ૧૨ આ કથન, દો તી
રણછોડ શાહ ચાર વષ ટા ઝાિનયામાં ૧૩ આ કથન, િશ ણ, સં કૃિત
રમેશ ઓઝા ઉદા  િહંદુ વ શ  છે? ૧ RSS, રાજકારણ, આયસમાજ
રમેશ ઓઝા ઝોળાછાપ એિ ટિવઝમ' : લોકલ ી સંઘષનું આછંુપાતળું અનુસંધાન ૨ સવ દય, િવનોબા, નહે , NGO
રમેશ ઓઝા ગાંધી ના 'આ યાિ ક વારસ' િવનોબાન ેપામવા-સમજવાની મથામણ ૫ સવ દય, ભૂદાન આંદોલન 

રમેશ ઓઝા રામજ મભૂિમ િવવાદના સવ વીકૃિત ઉકેલનો િન ફળ યાસ ૧૧ સં મરણો, િહંદુ-મુસલમાન
રાજવી કોઠારી િવયેટનામ, ક બોિડયા અન ેથાઇલે ડ : પેડલની પાંખ,ે િજ ાસાની આંખે ૫ વાસ, સાઇકલ
રા વ શાહ અજંપા ત રિશયામા ંસાત વષ ૭ આ કથન, રસુલ હમઝાતોવ
રામચં  ગુહા કા મીરઃ ર રંિજત રિળયામણો ખીણ દેશ (ઇિ ડયા આ ટર ગાંધીનુ ં કરણ) ૮ ઇિતહાસ, હિરિસંઘ, નહે
રામચં  ગુહા લોકશાહી ભારતની પહેલી ચૂંટણી (ઇિ ડયા આ ટર ગાંધીનુ ં કરણ) ૯ ઇિતહાસ, ચૂંટણીપંચ
કસાના મકવાણા બંદાએ પણ ખદુાન ેરડાવી દીધો હશે કે શું? ૧૩ સં મરણો, બકરી, બકરી ઇદ 

લિલત ખભંાયતા િગરનારનુ ંભરતવન ૧ વાસ, જૂનાગઢ
વષા પાઠક વતા જણની તસવીર પર ફૂલહાર? ૨ પિરવાર, મૃ યુ પછીની મૃિત
િવનોદ ભ ડાબા હાથનો ખલે ૨ આ કથન, હા ય, અ રો
િવનોદ ભ  આ છે િવનોદ ભ  : વન મ અન ેદુલભ તસવીરો ૫ આ કથન, તસવીરો,  હા ય
િવનોદ ભ  ઇદમ િવનોદમ ્(િવનોદ ભ  પર આવેલા કેટલાક યાદગાર પ ો) ૧૦ અજંિલ, પ ો, હા ય
િવવેક દેસાઈ અનાિવલોકઃ અનાિવલોની ચટાકેદાર સૃિ ૪ અનાિવલ, વાંકડો, ખાણીપીણી
િવવેક દેસાઈ તન ેદાઢમા ંરાખતી ઃ અનાિવલો ૧ હળવો લેખ, સં કૃિત, ખાણીપીણી
િવવેક દેસાઈ લ નો ફોટો ાફરઃ લ ે લ ે કંુવારો... ૨ હા ય, લ , ફોટો ાફી
િવ મય પરીખ રવા ડામા ંછ મિહના ૨ સં મરણો, રવા ડા, ગોરીલા
વીણા પાલે  (અનુવાદ) અલબેલા સંગીતકાર સી. રામચં ના ંિફ મી સંભારણાં ૮ િફ મ, િફ મસંગીત, યૂ િથએટસ
વૃંદાવન સોલકંી પ ો ારા કળાદી ા આપનાર રિવશંકર રાવળ ૩ સં મરણો, પ ો, કલાગુ
શારીક લાલીવાલા જુહાપુરાના રોિજંદા વનની ક મકશ ૬ અમદાવાદ, મુ્િ લમો, કોમી િહંસા
શારીક લાલીવાલા મંટો હાજરાહજૂર ૭ મંટો, મુંબઈ, પોલીસ
શારીક લાલીવાલા બહતી હવાઓ,ં યાદ રખના, હમ યહા ંપર રહ ચૂકે હ ૧૧ આ કથન, િહંદુ-મુસલમાન
સજંય ભાવે અમદાવાદમા ં'રંગમંડળ' ૧ નાટક, રંગભૂિમ, અ ણ ઠાકોર
સજંય ભાવે વંિચતોના વકીલઃ િગરીશ પટેલ ૫ લાંબી મુલાકાત, નવિનમાણ
સિલલ દલાલ કઠાણાથી કેનેડાની સફરઃ ક ાની કેડે ૧ ભાષા, ક ો
સિલલ દલાલ િહંદી િફ મોના િવલનોના ંનામની કહાની ૬ િફ મ, ગ બરિસંઘ, મોગે બો
સિલલ દલાલ આનંદ એ સ ેસ : સિલલ દલાલ ેઆણંદથી કાઢેલું અખબાર ૮ આ કથન, પ કાર વ
સિલલ દલાલ વો સબ યાદ આય,ે બહુત યાદ આયે ૧૦ સં મરણો, વરઘોડા
સિલલ દલાલ ઇ છામૃ યુના કેસમા ંદુભાિષયા તરીકે રહેવાનું આવ ે યાર ે ૧૧ આ કથન, યુથેનેિસયા, કેનેડા
સાથક જલસો ટીમ સાગર મૂવીટોન'નું િવમોચન : એક મ ટી ટાર જલસો ૨ પુ તક, અહેવાલ, આમીરખાન
સુરિભ શેઠ અમારા કોઠારી ૪ ચિર લેખ, મરણો, CSDS.



સૌરવ આનંદ મારી શહીદયા ા ૧૨ કા મીર, જવાનો, ભારતીય સૈ ય
હરીશ રઘુવંશી િહ દી િસનેમા, ગજુરાતી મિહમા ૭ િફ મ
હરીશ રઘુવંશી અભરાઈ પર ચડેલી િફ મોનુ ંઆલબમ : ન બનેલી િફ મોના ંપો ટર ૯ િફ મ
હષલ પુ કણા લ ાખની રફ િટપનુ ંસફરનામું ૪ વાસ, લ ાખ, પગોગ, ચુશુલ
હષલ પુ કણા લાગણીસભર ત વ ાઃ રવ ભાઈ સાવિલયા ૬ ચિર લેખન, નગે  િવજય
હસમુખ પટેલ કટોકટીમાં જલેવાસના ંસંભારણાં ૮ સં મરણો, કટોકટી, RSS
હસમુખ પટેલ ગાંધીજમાતના મારા અનુભવો ૧૦ સં મરણો, ગાંધી , િવનોબા
હસમુખ પટેલ ગજુરાતના પહેલા અન ેછે લા ગાંધીવાદી મુ ય મં ી બાબુભાઈ જ. પટેલ ૧૧ સં મરણો, રિવશંકર મહારાજ
હસમુખ પટેલ ચૂંટણીની કાજળકોટડીમા ંક મકશ ૧૨ આ કથન, રાજકારણ 

હસમુખ પટેલ ગજુરાતના ંખડૂેત આંદોલનોનો ઈિતહાસ ૧૩ આ કથન, શરદ જોશી
હિસત મહેતા હિર ં  સરખો રાિજયો... : કિવ હિર ં  જોષીનો વન-આલખે ૩ ચિર લેખ, સાિહ ય, ભાષા
હિસત મહેતા ંથ'-'પિરચય'ના શ દિષઃ યશવંત દોશી ૧ ચિર લેખ, પિરચય પુિ તકા
હિસત મહેતા ગાંધીવાદી 'અનુવાદ સેનાપિત' નગીનદાસ પારખે ૬ ચિર લેખ, સાિહ ય, ભાષા
િહમાંશ ુકીકાણી અનોખા માિસક 'સાયબરસફર'ની સફર ૧ પ કાર વ, સફારી, ઇિ ડયા ટુડે
હેમંત મોરપિરયા હંુ કાટૂિન ટ કેવી રીત ેબ યો? ૪ આ કથન, કાટૂન, બાળપણ
હેમ ત દવે ગજુરાતી ક ો કેમ સવ મ છે? ૧ ભાષા, ક ો, ભાષાિવ ાન
હેમ ત દવે સૌથી સારો કે સૌથી ઓછો ખરાબ ગજુરાતી શ દકોશ ૮ ભાષા, યાકરણ
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