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૧૧૦૦ થી વધારે કેટલીક ઉપયોગી વેબસાઈટ 

 

૧ અક્ષરનાદ  જીગ્નૅશ અધ્યારુ 

૨ અક્ષયપાત્ર   શ્રીમતિ રેખા તસિંધલ, 

૩ અક્ષક્ષિારક  સ્નેહા પટેલ 

૪ અકે્ષશ સાવક્ષલયા  અકે્ષશ સાવક્ષલયા 
૫ અક્ષખલ ટીવી કોમ  અક્ષખલ સિુરીઆ 

૬ અજય ઓઝાનો બ્લૉગ  

 
૭ અજવાળું  

 
૮ અટામણ  

 
૯ અધ્યારૂ નુું જગિ  જીગ્નૅશ અધ્યારુ 

૧૦ અનન્યા  હરીશભાઈ દવે 

૧૧ અનરાધાર  મેહલુ શાહ 

૧૨ અનુંિના પ્રવાસી  

 
૧૩ અનાતમકા  હરીશભાઈ દવે 

૧૪ અતનલ એસ્રો. કોમ્ અતનલ શાહ, 

૧૫ અનપુમા  હરીશભાઈ દવે 

૧૬ અનભુતવકા -  હરીશભાઈ દવે 

૧૭ અનોખુું બુંધન  ચેિના શાહ 

૧૮ અક્ષભગમવેબ્લોગ  પુંચમ શકુ્લ 

૧૯ અક્ષભન્ન  ક્ષચરાગ ઠક્કર 

૨૦ અક્ષભવ્યક્ક્િ -  ધૈવિ શકુલ 

૨૧ અક્ષભવ્યક્ક્િ…. | ડૉ. જયરાજ દેસાઈ  

 
૨૨ અક્ષભષેક  કિેૃશ 

૨૩ અક્ષભષેક  કિેૃશ 

૨૪ અભીવ્યક્િી  ગોવીંદભાઇ મારૂ 

૨૫ અભ્યારણ્ય ભાવ  રાજની ટાુંક 

૨૬ અભ્યારણ્ય”  રાજની ટાુંક 

૨૭ અમથા અમસ્િા  રુક્ષચરભાઈ વ્યાસ 

૨૮ અમારૂ ગજુરાિ વાહગજુરાિ  સુંજય ગોંડલીયા 
૨૯ અતમ નઝર  અતમિા પટેલ 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/
http://aksharnaad.com/
http://www.axaypatra.wordpress.com/
http://akshitarak.wordpress.com/
http://akshesh.wordpress.com/
http://www.akhiltv.com/
http://ajayoza.wordpress.com/
http://ajvaduu.wordpress.com/
http://janaksinghzala.blogspot.com/
http://adhyaru.wordpress.com/
http://gujarat5.wordpress.com/
http://anaradhar.blogspot.com/
http://udaytrivedi.wordpress.com/
http://gujarat2.wordpress.com/
http://www.anilastro.com/
http://gujarat3.wordpress.com/
http://gujarat4.wordpress.com/
http://anokhubandhan.blogspot.com/
http://abhigamweblog.wordpress.com/
http://shabareesanchay.blogspot.com/
http://dhaivat.wordpress.com/
http://jayrajdesai.wordpress.com/
http://kruteshpatel.wordpress.com/
http://www.krutesh.info/
http://govindmaru.wordpress.com/
http://rrajanii.wordpress.com/
http://rajani.gujaratiblogs.com/
http://ruchirvyas.wordpress.com/
http://amarugujarat.com/
http://aminazar.wordpress.com/


 

 

૩૦ અતમિ તત્રવેદી  અતમિ તત્રવેદી 

૩૧ 
અતમિ પરીખનો બ્લૉગ – મૌન બોલે છે! 
આધ્યાત્મમક  

અતમિ પરીખ 

૩૨ અમીઝરણુું  અતમિ તપસવાડડયા 
૩૩ અમિૃક્ષગડર ગોસ્વામી  અમિૄક્ષગડર ગોસ્વામી 
૩૪ અરતવિંદ પટેલ ની મ્યઝુીકલ સફર  અરતવિંદ પટેલ 

૩૫ અષષનો સુંગ્રહ  તનશીથ શકુ્લ (’અષષ’) 
૩૬ અલગારી ની દુતનયા  

 
૩૭ અલ્યા ભૈ,આ ગજુરાિ છે !  ભરુાભાઈ દ્વારકાવાળા 
૩૮ અતિન પટેલ નો બ્લોગ  

 
૩૯ અસર  યશવુંિ ઠક્કર 

૪૦ અસલી-નકલી  

 
૪૧ અહા ત્જિંદગી  િેજસ પટેલ 

૪૨ અંગિ ડાયરીના જાહરે પાના  

 
૪૩ અંિરના ઉંડાણમાુંથી -  અક્ષખલ સિુરીઆ 

૪૪ અંિરની વાણી -  સરેુશભાઈ જાની 
૪૫ અંિરન ુઆંજણ” 

 
૪૬ અંિરુંગ  

 
૪૭ અંશ” 

 
૪૮ આકાશદીપ  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 
૪૯ આખી દુતનયા ની પુંચાિ  શૈલેષ પટેલ 

૫૦ આગમન  મયરુ પ્રજાપતિ 

૫૧ આગળ ધપો  

 
૫૨ આજની વાિ  અક્ષખલ સિુરીઆ 

૫૩ આજનો સુંદેશ - રાજેશ રાઠોડ 

૫૪ આજ્વાષ “શફક” નો…  કાુંક્ષક્ષિ મનુ્શી “શફક” 

૫૫ આમમકથન /સુંસ્મરણો  

 
૫૬ આમમા  

 
૫૭ આમમીય  કાુંતિભાઈ વાછાણી 
૫૮ આડદિ શાહ  

 
૫૯ આડદલ મન્સરુી  આડદલ મન્સરુી 
૬૦ આધ્યાત્મમક કાવ્યો  સફુીપરમાર 

૬૧ આનુંદ આશ્રમ, ઘોઘાવદર  

 
૬૨ આપણી ભાષા આપણુું સન્માન   ડૉ.રાજેશ પ્રજાપતિ 

૬૩ આપણુું ઉંમરેઠ  તવવેકભાઈ દોશી 

http://amittrivedi.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amitpisavadiya.wordpress.com/
http://amritgirigoswami.gujaratiblogs.com/
http://www.dreamsatdawn.blogspot.com/
http://arsh.wordpress.com/about/
http://algari.blogspot.com/
http://gujarat6bhai.wordpress.com/
http://imashvin.wordpress.com/
http://asaryc.wordpress.com/
http://asalinakali.wordpress.com/
http://tejashpatel.wordpress.com/
http://www.gitanshpatel.blogspot.com/
http://akhilsutaria.wordpress.com/
http://antarnivani.wordpress.com/
http://zenithsurti17.wordpress.com/
http://pagrav.wordpress.com/
http://ansh2ansh.wordpress.com/
http://nabhakashdeep.wordpress.com/
http://devdagam.wordpress.com/
http://aagaman.wordpress.com/
http://nareshchokshi.blogspot.com/
http://aajnivaat.wordpress.com/
http://aajnosandesh.wordpress.com/
http://kankshit.wordpress.com/
http://gujaratiblog.blogspot.com/
http://akloatma.blogspot.com/
http://aatmiya.blogspot.com/
http://aadit301287.wordpress.com/
http://aektinka.wordpress.com/
http://mohmadparmar.gujaratisahityasarita.org/
http://anand-ashram.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/
http://aapnuumreth.wordpress.com/


 

 

૬૪ આપણુું નડડયાદ  

 
૬૫ આપણે ગજુરાિી  નારાયન પટેલ 

૬૬ આય–ુDigest  આયર્ુ 

૬૭ આરોગ્યમ ્ જુગલકીશોર વ્યાસ 

૬૮ 
આટષ વડડષ ઓફ રતવશુંકર રાવળ 
(આરએમઆર)   

રતવશુંકર રાવલ 

૬૯ આતથિક જગિ –પ્રશાુંિ વાળા — ની કલમે  પ્રશાુંિ વાલા 
૭૦ આલેખન  ડહમાુંશ ુડકકાણી 
૭૧ આવો વાિો કરીએ  

 
૭૨ આતશષ ડી શાહનો બ્લોગ  

 
૭૩ આંગ્લ કાવ્ય દપષણ  મોહમદરુપાણી 
૭૪ આંબરડી પ્રા. શાળા  આંબરડી પ્રા. શાળા 
૭૫ ‘ઈશ્ક’ પાલનપરુી  રજ્યા રમેશ પીરાભાઈ 

૭૬ ઇન્દુ ની અચાષ  ઇન્દુબેન નાણાવટી 
૭૭ ઇન્દુની શબ્દ સધુા  ઈન્દુબેન શાહ 

૭૮ ઈન્ટરનેટ પર વેપાર  મિુષઝા પટેલ. 
૭૯ ઈન્ટરનેટ પર વેપાર…ગજુરાિીમાું મિુષઝા પટેલ. 
૮૦ ઈન્ટરેસ્ટીગ  અલ્પેશ ભાલાળા 
૮૧ ઈન્રધનષુનો આઠમો રુંગ  

 
૮૨ ઈસભુાઈ ગઢવીના ઉતમિગીિો નો બ્લોગ  

 
૮૩ ઉજાસ  સલીમ વલી દેવલ્ વી 
૮૪ ઉજાસ  

 
૮૫ ઉમકષષનો બ્લોગ  મીના છેડા 
૮૬ ઉત્તનુ્ગ આરોહણ  મેહલુ શાહ 

૮૭ ઉદે્દશ  પ્રબોધ ર. જોશી 
૮૮ ઉરની ઉતમિઓ” 

 
૮૯ ઉતમિના ઉપવન  

 
૯૦ ઉષા પટેલનો બ્લોગ  

 
૯૧ ઊતમિ સાગર  ઊતમિ સાગર 

૯૨ ઊતમિ સાગર.કોમ મારુ ઊતમિ જગિ  ઊતમિ સાગર 

૯૩ ઋિ મુંડલ ઈન્ફો.  ક્ષચરાગ પટેલ, 

૯૪ એક અનભુતૂિિઃ એક એહસાસ  નતવન બેંકર 

૯૫ એક ઘા -ને બે કટકા  રજની અગ્રાવિ 

૯૬ એક નજર આ િરફ  હષષલ પષુ્કમાષ 
૯૭ એક નાનકડી આશા… 

 

http://pareshbrahmbhatt.wordpress.com/
http://apanugujarat.blogspot.com/
http://ayurjagat.wordpress.com/
http://aarogyam111.googlepages.com/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://www.prashantvala.blogspot.com/
http://aalekhan.wordpress.com/
http://aavovaatokarie.blogspot.com/
http://adharsol.wordpress.com/
http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/
http://ambardischool.blogspot.com/
http://ishqpalanpuri.wordpress.com/
http://induben.wordpress.com/
http://indirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://vepaar.blogspot.com/
http://netvepaar.wordpress.com/
http://amdawadi.blogspot.com/
http://kavijigar.blogspot.com/
http://isugadhvi.wordpress.com/
http://ujaas.blogspot.com/
http://www.ujaas.blogspot.com/
http://www.utkarsh.org/blog/
http://uttung.wordpress.com/
http://www.uddesh.org/
http://ravi-upadhyaya.blogspot.com/
http://urminaupvan.wordpress.com/
http://ushapatel.wordpress.com/
http://urmi.wordpress.com/
http://urmisaagar.com/
http://rutmandal.info/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://harshalpushkarna.blogspot.com/
http://shvet.gujaratiblogs.com/


 

 

૯૮ એક વાિાષલાપ  ડહમાુંશભુાઇ ભટ્ટ 

૯૯ એકિા દેસાઈનો બ્લોગ  

 
૧૦૦ એકાુંકી  

 
૧૦૧ એકાુંિ  

 
૧૦૨ એકાુંિ ફોરમ – ડહરેન સોની  

 
૧૦૩ એસએમએસ – (SMS) તવજય ડોડીયા  

 
૧૦૪ ઓટલો  પુંકજ બેંગાણી 
૧૦૫ ઓલ એબાઉટ ગજુરાિ  

 
૧૦૬ કચ્છીજો મજુસ  

 
૧૦૭ કડવો કાડઠયાવાડી  કાડઠયાવાડી 
૧૦૮ કડવો કાઠીયાવાડી  

 
૧૦૯ કથા વાિાષ  

 
૧૧૦ કનકવો  

 
૧૧૧ કમલેશ ચૌહાણનો બ્લોગ જગિ  કમલેશકુમાર 

૧૧૨ કરવેરા માગષદશષક  

 
૧૧૩ કણાષવિી ટુ કેક્ષલફોનીયા  

 
૧૧૪ કલમ પ્રસાદી  

 
૧૧૫ કલમ પ્રસાદી  પ્રતવણ કે.શ્રીમાળી 
૧૧૬ કલરવ  તવવેક 

૧૧૭ કલરવ…બાળકોનો…બાળકો માટે -  રાજેિરી શકુલ 

૧૧૮ કલ્પવકૃ્ષ  કાુંતિલાલ કરશાલા 
૧૧૯ કતવ વીથ વર્્ષઝ  કતવ 

૧૨૦ કતવિા તવિ  હરેશભાઈ કાનાણી 
૧૨૧ કતવિાનો ‘ક’  સનુીલ શાહ 

૧૨૨ કતવલોક  ડૉ.દીલીપ પટેલ 

૧૨૩ કસુુંબલ રુંગનો વૈભવ -  બાબભુાઇ દેસાઇ 

૧૨૪ કહવેિો અને રૂઢપ્રયોગ  

 
૧૨૫ કહો છો િમે કેમ?  નમ્રિા અમીન 

૧૨૬ કાકાસાબ.કોમ  તનલેશ વ્યાસ 

૧૨૭ કાકુ Kaku  ઉષા દેશાઈ 

૧૨૮ કાવ્ય ગરુ્જરી  

 
૧૨૯ કાવ્ય સરૂ - સરેુશભાઈ જાની 
૧૩૦ કાવ્યકલાપ  િેજસ પુંકજકુમાર શાહ 

૧૩૧ કાુંતિલાલ પરમાર  કાુંતિલાલ પરમાર 

૧૩૨ ડકરણ 2 માવાનીનો બ્લોગ  

 

http://www.ekvartalap.wordpress.com/
http://ektadesai.wordpress.com/
http://blogs.rediff.com/aekanki/
http://babuvaishu.wordpress.com/s
http://ekantforam.wordpress.com/
http://sendgujaratisms.wordpress.com/
http://www.tarakash.com/otalo/index.php
http://www.hims30482.blogspot.com/
http://kachchhi.wordpress.com/
http://kathiawadi.blogspot.com/
http://www.kadvokathiyawadi.blogspot.com/
http://www.kathavarta.wordpress.com/
http://kanakvo.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://karvera.blogspot.com/
http://prem4gujarat.wordpress.com/
http://kalamprasadi.blogspot.com/
http://kalamprasadi.wordpress.com/
http://kalrav1.blogspot.com/
http://rajeshwari.wordpress.com/
http://kalpvruksh.blogspot.com/
http://kaviwithwords.blogspot.com/
http://palji.wordpress.com/
http://sunilshah.wordpress.com/
http://pateldr.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/
http://kahevato.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kakasab.com/blog
http://desais.net/kaku/
http://kavyagurjary.blogspot.com/
http://kaavyasoor.wordpress.com/
http://tejshah.wordpress.com/
http://kantilal1929.wordpress.com/
http://kiran2mavani.wordpress.com/


 

 

૧૩૩ કુણાલ પુંડયા બ્લોગસ્પોટષ .કોમ  કુણાલ 

૧૩૪ કુમારકોશ  

 
૧૩૫ કુરુકે્ષત્ર ભપેુન્રતસિંહ રાઓલજી 

૧૩૬ કિૃાથષ  ડદવ્યેશ પટડલ 

૧૩૭ કેદારતસિંહનો બ્લોગ  

 
૧૩૮ કેમ છો મજામાું?  નેહા જોશી 
૧૩૯ કેમ છો, મજામાું?  

 
૧૪૦ કોકીનો બ્લોગ.  કોકીલા કાતિિક તમસ્ત્રી 
૧૪૧ કોન્રાસમેક્ષચિંગ – ભાતવન અધ્યારુ  

 
૧૪૨ કોરલ શાહ નો બ્લોગ  

 
૧૪૩ કૌતશક કુમાર ઝાલાનો બ્લોગ  

 
૧૪૪ ડિયાકાુંડ  ગાુંડાભાઈ વલ્લભ 

૧૪૫ ક્ષક્ષિીજ સળગે - સત્ર્જિ અમીન 

૧૪૬ ખાટી મીઠી બકબક  

 
૧૪૭ ખીલત ુ“ગલુાબ” ( ‘હ.વા.’ ની કલમે.)  હાડદિક વાટક્ષલયા 
૧૪૮ ખલૂી આંખનાું સપનાું  સપના 
૧૪૯ ગઝલ ગરુ્જરી  આડદલ મન્સરુી 
૧૫૦ ગઝલશાલા  

 
૧૫૧ ગણપતિ દાદા મોરીયા  તવમલ તમસ્ત્રી 
૧૫૨ ગદ્યસભા  

 
૧૫૩ ગદ્યસરુ -  સરેુશભાઈ જાની 
૧૫૪ ગપસપ – આપણી ભાષામાું !  ભાતવન દોશી 
૧૫૫ ગરવા ગજુરાિી.com  રાજ મેકવાન 

૧૫૬ ગરવી ગજુરાિ આજકાલ  

 
૧૫૭ ગવષ છે ગજુરાિી છુ  

 
૧૫૮ ગુંગોત્રી  સરય ુપરીખ 

૧૫૯ ગુંગોત્રી-SARYU PARIKH  સરય ુપરીખ 

૧૬૦ ગાગરમાું સાગર  

 
૧૬૧ ગાયત્રી જ્ઞાન પ્રસાદ- જેિપરુ  કાુંતિભાઈ કરસાળા 
૧૬૨ ગાયત્રી જ્ઞાન મુંડદર – જેિપરુ  કાુંતિલાલ કરશાલા 
૧૬૩ ગાયત્રી જ્ઞાન મુંડદર, ક્ષચકાગો, યએુસએ  ગાયત્રી પડરવાર 

૧૬૪ ગાયત્રી પડરવાર – ગોંડલ  ગાયત્રી પડરવાર ગોંડલ 

૧૬૫ ગાયત્રી પડરવાર ગોંડલ  ચુંદુભાઈ પટેલ 

૧૬૬ ગાયત્રી પડરવાર-ડભોઈ ગાયત્રી પડરવાર 

૧૬૭ ગાુંડાભાઈ વલ્લભ - ગાુંડાભાઈ વલ્લભ 

http://kunalpandya.blogspot.com/
http://rameshbshah.wordpress.com/
http://www.krutarth.co.cc/
http://www.kedarsinhjim.blogspot.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/
http://kokilam.wordpress.com/
http://contrastmatching.wordpress.com/
http://www.koralshah.blogspot.com/
http://kaushikzala.wordpress.com/
http://kriyakand.wordpress.com/
http://sarjeet.wordpress.com/
http://bhavyav.wordpress.com/
http://www.khiltugulab.blogspot.com/
http://kavyadhara.com/
http://www.ghazalgurjari.com/
http://ghazalshala.blogspot.com/
http://www.barodian.com/
http://gadyasabha.wordpress.com/
http://gadyasoor.wordpress.com/
http://bkdgujju.wordpress.com/
http://www.garvagujarati.com/
http://venuscreativestudio.wordpress.com/
http://www.greatgujarati.cc.cc/
http://saryu.wordpress.com/
http://saryuparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://urmisaagar.com/saagar/
http://gayatrigyanprasad.org/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://chandubapa.wordpress.com/
http://www.gpgondal.com/
http://www.gpdabhoi.blogspot.com/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/


 

 

૧૬૮ ગીિ ગરુ્જરી  તવનોદ નગડદયા -આનુંદ 

૧૬૯ ગીિ ગુુંજ  નીલા કડડકઆ 

૧૭૦ ગજુ નેટ્વકષ  રાકેશ જોષી 

૧૭૧ ગજુરાિ ગૌરવ ગાથા  

સ્વપ્ન જેસરવાકર 
(ગોતવિંદ પટેલ) 

૧૭૨ 
ગજુરાિ દશષન  (Gujarat Darshan-from 

Space Shuttle)  

ડો. કમલેશ લલુ્લા 

૧૭૩ ગજુરાિ પયષટન  ધવલ પટેલ 

૧૭૪ ગજુરાિ પ્લસ +  

 
૧૭૫ ગજુરાિના જોવાલાયક સ્થળો  ધવલ પટેલ 

૧૭૬ ગજુરાિી  

 
૧૭૭ ગજુરાિી SMS  

 
૧૭૮ ગજુરાિી sms  

 
૧૭૯ ગજુરાિી કતવિા  અખી 
૧૮૦ ગજુરાિી કતવિા અને ગઝલ  ભરિભાઇ સચુક 

૧૮૧ ગજુરાિી કતવિા અને ગઝલ  ભરિભાઇ સચુક 

૧૮૨ ગજુરાિી કતવિા અને સુંગીિ - ઘનશ્યામ ઠક્કર 

૧૮૩ ગજુરાિી કતવિા  ચેિન ચું. ફે્રમવાલા 
૧૮૪ ગજુરાિી કતવિાઓ  ચેિન ચું. ફે્રમવાલા 
૧૮૫ ગજુરાિી કતવિાઓની હાર-માળા  

 
૧૮૬ ગજુરાિી ગઝલ  

 
૧૮૭ ગજુરાિી ગઝલ  મુંથન ભાવસાર 

૧૮૮ ગજુરાિી ગઝલ™  

 
૧૮૯ ગજુરાિી ગઝલ™  

 
૧૯૦ ગજુરાિી ચહરેો……..  

 
૧૯૧ ગજુરાિી જોક્સ  

 
૧૯૨ ગજુરાિી ટુુંકી વાિાષ  

 
૧૯૩ ગજુરાિી નાટક  

 
૧૯૪ ગજુરાિી પસુ્િકાલય  જયુંિીભાઈ પટેલ 

૧૯૫ ગજુરાિી પ્રતિભા પડરચય - સરેુશભાઈ જાની 
૧૯૬ ગજુરાિી પે્રમપત્રો  સરેુશ એસ. લાલણ 

૧૯૭ ગજુરાિી ફેસ  

 
૧૯૮ ગજુરાિી ભાષા માું મારા તવચારો !  આતશષ ચૌધરી 
૧૯૯ ગજુરાિી મહાજન પરીચય  ડૉ.ચુંરવદન તમસ્ત્રી 
૨૦૦ ગજુરાિી લખવા-શીખવાની કળા  હેંમાન્સભુાઈ 

http://www.geetgurjari.blogspot.com/
http://geet-gunj.blogspot.com/
http://www.gujnetwork.in/
http://member.gujaratgauravgatha.com/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://tourgujarat.blogspot.com/
http://kenpatel.wordpress.com/
http://tourgujarat.wordpress.com/
http://gujarati123.blogspot.com/
http://gujaratisms2u.blogspot.com/
http://gujratisms.wordpress.com/2010/04/05/%e0%aa%a4%e0%aa%ae%e0%ab%87-%e0%aa%aa%e0%aa%b8%e0%aa%82%e0%aa%a6-%e0%aa%9b%e0%ab%8b/
http://rekhanikavita.blogspot.com/
http://www.gujarati.net/
http://gujaratikavitaandgazal.blogspot.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://gujrati-kavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.wordpress.com/
http://gujaratikavitaonihaarmaala.blogspot.com/
http://aarzoo.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://kajalkapadia.wordpress.com/
http://mirzaghalib85.wordpress.com/
http://ashokkrathod.blogspot.com/
http://gujarati-joke.blogspot.com/
http://gujaratitunkivarta.blogspot.com/
http://gujnatak.blogspot.com/
http://www.pustakalay.com/
http://gujpratibha.wordpress.com/
http://prempatro.wordpress.com/
http://gujaratiface.wordpress.com/
http://chash27.wordpress.com/
http://mahajanparichay.wordpress.com/
http://himanshubhai.googlepages.com/home


 

 

૨૦૧ ગજુરાિી લેખ..  

 
૨૦૨ ગજુરાિી વલ્ડષ  

 
૨૦૩ ગજુરાિી તવડીઓ વલ્ડષ  મુંથન ભાવસાર 

૨૦૪ ગજુરાિી વીકીપીડીયા  

 
૨૦૫ ગજુરાિી શબ્દ સ્પધાષ  તવજયભાઈ શાહ 

૨૦૬ ગજુરાિી શબ્દકોશ  રતિલાલ ચુંદરયા 
૨૦૭ ગજુરાિી શાયરી  

 
૨૦૮ ગજુરાિી શાયરી  અતમિ પુંચાલ, 

૨૦૯ ગજુરાિી સુંસાર  મયરુ ગોધાણી. 
૨૧૦ ગજુરાિી સારસ્વિ પડરચય  સરેુશભાઈ જાની 
૨૧૧ ગજુરાિી સાડહમય  

 
૨૧૨ ગજુરાિી સાડહમય  

 
૨૧૩ ગજુરાિી સાડહમય – ડદનેશ દેસાઈ  

 
૨૧૪ ગજુરાિી સાડહમય સડરિા  તવજયભાઈ શાહ 

૨૧૫ ગજુરાિી સાડહમય સડરિા  તવજયભાઈ શાહ 

૨૧૬ ગજુરાિી સાડહમય સુંગમ  

 
૨૧૭ ગજુરાિી-કતવિાઓ  

 
૨૧૮ ગજુરાિીમા ટહકુો  

 
૨૧૯ ગજુ્જુની દુતનયા  રોશન પટેલ 

૨૨૦ ગજુ્મોમ.કોમ – માતમૃવ ની કેડીએ… 

 
૨૨૧ ગજુ્મોમ.કોમ – માતમૃવ ની કેડીએ… 

 
૨૨૨ ગડુ મૉતનિંગ ઑનલાઇન – સૌરભ શાહ  

 
૨૨૩ ગડુ મૉતનિંગ ઑનલાઈન  સૌરભ શાહ 

૨૨૪ ગરુ્જર કાવ્યધારા  પ્રવીણ શાહ 

૨૨૫ ગરુ્જરદેશ.કોમ  તવશાલ મોણપરા 
૨૨૬ ગલુમહોર  હિેલકુમાર ભટ્ટ 

૨૨૭ ગુુંજન ઓનલાઈન  

 
૨૨૮ ગુુંજારવ – ગજુરાિી કતવિાનો  ગુુંજન ગાુંધી 
૨૨૯ ગુુંજારવ – ગજુરાિી કતવિાનો… ગુુંજન ગાુંધી 
૨૩૦ ગોપીનાથજી.કોમ  સુંજય ગોંડલીયા 
૨૩૧ ગોવાળીયો  

 
૨૩૨ ગૌરવ પુંડયા  ગૌરવ પુંડયા. 
૨૩૩ ગ્લોબલ ગજુરાિી બ્લોગ  મનીષ સોની 
૨૩૪ ચરખા – તવકાસ સુંચાર નેટવકષ  સુંજોય ઘોષે 

૨૩૫ ચુંરકાુંિ બક્ષીનો બ્લોગ  

 

http://gujaratilekh.blogspot.com/
http://urvishkothari-gujarati.blogspot.com/
http://gujarativideo.blogspot.com/
http://gujaratiwikipedia.wordpress.com/
http://shabdaspardha.gujaratisahityasarita.org/
http://www.gujaratilexicon.com/
http://akashgauswami.blogspot.com/
http://gujaratishayri.wordpress.com/
http://gujaratisansar.wordpress.com/
http://sureshbjani.wordpress.com/
http://dineshjk.blogspot.com/
http://www.gujaratisahityaa.blogspot.com/
http://dinesh-desai.blogspot.com/
http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/
http://gujaratisahityasangam.wordpress.com/
http://gujaratipoemsplus.wordpress.com/
http://gujaratimatahuko.wordpress.com/
http://gujaratgroup.blogspot.com/
http://gujmom.com/
http://www.gujmom.com/
http://www.saurabh-shah.com/
http://saurabh-shah.com/
http://aasvad.wordpress.com/
http://www.gurjardesh.com/
http://gulmahor.wordpress.com/
http://gunjanonline.wordpress.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://www.gunjarav.com/
http://gopinathji.com/
http://govaliyo.wordpress.com/
http://thegaurav8184.blogspot.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
http://charkhagujarat.org/
http://chandrakantbakshi.blog.co.in/


 

 

૨૩૬ ચુંરકાુંિ માનાણી  

 
૨૩૭ चमन” के फूल  ક્ષચમનભાઈ પટેલ 

૨૩૮ ચુંરપકુાર  ડૉ.ચુંરવદન તમસ્ત્રી 
૨૩૯ ચાલો મારી સાથે  

 
૨૪૦ ચાવડા મહશેનો બ્લોગ  

 
૨૪૧ ક્ષચરડદપ  

 
૨૪૨ ક્ષચિંિન  

 
૨૪૩ ક્ષચિંિન પટેલ નો બ્લોગ  

 
૨૪૪ ચેિન ભટ્ટનો બ્લોગ  

 
૨૪૫ ચૌહાણ ડદલીપનો બ્લોગ  

 
૨૪૬ છ અક્ષરનુું નામ  રમેશ પારેખ 

૨૪૭ જગદીશ ડિતિયન – દશાની ડદશા  જગદીશ ડિતિયન 

૨૪૮ જગને ઝરૂખે…….એક તવચાર  વષાષ શાહ 

૨૪૯ જિીન ઘેલાનીનો બ્લોગ  

 

૨૫૦ 
જન્મભતૂમ-કમષભતૂમની અનભુતૂિ ( વેસ્મા-> 

સરુિ <-સરસ )  

 

૨૫૧ જય નારાયણ  

 
૨૫૨ જય મહાકાળી માું !  

 
૨૫૩ જય સ્વામીનારાયણ  

 
૨૫૪ જય..જય ..ગરવી ગજુરાિ..  ધવલ નવનીિ 

૨૫૫ જયદીપનુું જગિ  જયદીપ ટાટામીયા 
૨૫૬ જયશ્રી મચષન્ટનો બ્લોગ  

 
૨૫૭ જયેશ ઉપાધ્યાયનુું મનોજગિ   જયેશ ઉપાધ્યાય 

૨૫૮ જરા અમથી વાિ …  

 
૨૫૯ જરા વાુંચજો હો ….મજા આવશે ..  

 
૨૬૦ જલાલ મસ્િાન ‘જલાલ’ 

 
૨૬૧ જાગતૃિ શાહનો બ્લોગ  

 
૨૬૨ ત્જમવા  મનોજ સિુરીયા 
૨૬૩ ત્જિંદગીમાું કુંઈક કરો  

 
૨૬૪ જીિ કતવિા  

 
૨૬૫ જીત ુદેસાઈનો બ્લોગ  

 
૨૬૬ જીિેન્ર બાુંધણીયા  

 
૨૬૭ જીવન પાથેય: મારી આમમ ખોજ  

 
૨૬૮ જીવન પષુ્પ - કુણાલ પારેખ 

૨૬૯ જીવનની ડદશાધારા  તમલન કરસાલા, 

http://chandrakantmanani.wordpress.com/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://www.chandrapukar.wordpress.com/
http://chalomarisathe.wordpress.com/
http://chavdamahesh.wordpress.com/
http://open4c.blogspot.com/
http://www.gurukul.us/chintan/
http://chintanjpatel.blogspot.com/
http://bhattchetan.wordpress.com/
http://chauhandilip.wordpress.com/
http://rameshparekh.in/
http://jagadishchristian.wordpress.com/
http://vpshah.wordpress.com/
http://jatinghelani.wordpress.com/
http://amitsaras.wordpress.com/
http://amitsaras.wordpress.com/
http://jaynarayan.wordpress.com/
http://jaymataji.wordpress.com/
http://kkgujrat.blogspot.com/
http://dhavalnavaneet.blogspot.com/
http://jaydeep.wordpress.com/
http://jayshreemerchant.wordpress.com/
http://www.jayeshupadhyaya.wordpress.com/
http://preetikhushi.wordpress.com/
http://www.akrpoem4all.blogspot.com/
http://jalalmastanjalal.wordpress.com/
http://sjagruti.blogspot.com/
http://jitva.blogspot.com/
http://yogesh90.wordpress.com/
http://jeetkavita.wordpress.com/
http://jitudesai.wordpress.com/
http://jeetbandhaniya.blogspot.com/
http://jivanpathey.wordpress.com/
http://pkunal.wordpress.com/
http://milan1992.blog.co.in/


 

 

૨૭૦ જીવ ુછુ  

 
૨૭૧ જૂની રુંગભમુી ના ગીિો –સુંભારણા  બટુક સાિા 

૨૭૨ 
જૈન સુંગીિકાર રક્ષક્ષિ શાહનો જૈન 
સ્િવનોનો બ્લોગ  

રક્ષક્ષિ શાહ 

૨૭૩ જૈતમન મક્વાણા- “બદનામ” 

 
૨૭૪ જ્ઞાન ધ નોલેજ  

 

૨૭૫ 
જ્ઞાન સાથે ગમ્મિ – ધમેશ વ્યાસનો 
ગજુરાિી વેબ બ્લોગ  

ધમેશ વ્યાસ 

૨૭૬ જ્ઞાનનુું ઝરણુું રૂપેન પટેલ 

૨૭૭ જ્ઞાનપ્રકાશ સ્વામીનો બ્લોગ  

 
૨૭૮ જ્યોતિષ મુંથન  અતનલ શાહ, 

૨૭૯ ઝનકાર 09 નો blog 

 
૨૮૦ ઝબક ચૈિન્ય પરમ િણુું…  ડદવ્યાુંગ શકુ્લ 

૨૮૧ ઝબકાર  

 
૨૮૨ ઝરણાું કીતિિદા બ્રહ્મભટ્ટ 

૨૮૩ ઝરણુું 
 

૨૮૪ ઝાલરટાણુ
 

 
૨૮૫ ટહુકાર  

 
૨૮૬ ટહુકો  ક્ષચરાગ પટેલ, 

૨૮૭ ટહુકો – ગણુવુંિ શાહ  

 
૨૮૮ ટહકૂો.કોમ  જયશ્રી ભક્િા-પટેલ 

૨૮૯ ટીઆન ુ(ટીઆ + અન)ુ નો બ્લોગ  

 
૨૯૦ ટીચીંગસીએમ  

 
૨૯૧ ટૂુંકી વાિાષઓ..  સનુીલ ઉપાધ્યાય 

૨૯૨ ટેક્નોરેક્સ ટીચ લેબ  ડહરેન મોઢવાડડયા  

૨૯૩ ટેક્નોરેક્સ મનોરુંજન  

 
૨૯૪ ડાઉનલોડ ગજુરાિી સોંગ્સ  

 
૨૯૫ ડાયરી ના પાને થી ….  

 
૨૯૬ ડડવાઇનને આંગણે સ્વાગિ સૌનુું… અમિૃ ચૌધરી 
૨૯૭ ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ  

 
૨૯૮ ડૉ.સધુીર શાહ Dr. Sudhir Shah  સધુીર શાહ 

૨૯૯ ડો જયુંિીનો બ્લોગ  

 
૩૦૦ ડો મહશે રાવલની ગઝલોનો ગલુદસ્િો  ડૉ. મહશે રાવલ 

૩૦૧ ડો સરેુશ કુબાવિનો બ્લોગ  ડૉ. સરેુશ કુબાવિ 

૩૦૨ ડો. ફીરદોશદેક્ષખયાનો બ્લોગ  ફીરદોશદેખૈય 

http://jivuchhu.blogspot.com/
http://batuksata.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://jaiminmakwana.wordpress.com/
http://gyanaknowledge.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://rupen007.wordpress.com/
http://gyanprakashswami.wordpress.com/
http://anilshah19.wordpress.com/
http://zankar09.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://zabkar9.blogspot.com/
http://kirtidabrahmbhatt.blogspot.com/
http://rutmandal.info/zarnu/
http://himmatkataria.blogspot.com/
http://chaitanyapandya.wordpress.com/
http://www.tahuko.net/
http://gunvantshah.wordpress.com/
http://tahuko.com/
http://anuragrathod.wordpress.com/
http://teachingcm.wordpress.com/
http://sunilupadhyay.wordpress.com/
http://ttechlab.wordpress.com/
http://ttechlab.wordpress.com/author/techreslab/
http://technoracks.blogspot.com/
http://downloadgujaratisongs.blogspot.com/
http://kirit.gujaratiblogs.com/
http://divineamrit.wordpress.com/
http://pravinshah47.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://bhadesia.multiply.com/
http://drmahesh.rawal.us/
http://koobavat.wordpress.com/
http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/


 

 

૩૦૩ ડોક્ટરની ડાયરી  

 
૩૦૪ ડ્રીમ ઓફ વલ્ડષ (DREAMS OF WORLD)  ડદવ્યેશ પટડલ 

૩૦૫ ઢોલીવડુ.કોમ  

 
૩૦૬ િણખો  

 
૩૦૭ િને બોલાવુું… 

 
૩૦૮ િરબિર  

 
૩૦૯ િરુંગી તનશાળીયો  

 
૩૧૦ િરૂણ કાટબામણાનો બ્લોગ  

 
૩૧૧ તલુસીદલ  ડૉ.રાજેન્ર તત્રવેદી 
૩૧૨ તણૃાલ ગપુ્િેનો બ્લોગ  

 
૩૧૩ િેજાબ  અક્ષખલ સિુરીઆ 

૩૧૪ ત્રીજી આંખ – Third Eye  એસ.એમ. દવે 

૩૧૫ થોડાું આંસ,ુ થોડાું ફૂલ ”  

 
૩૧૬ થોડાું નવા ઇન્રધનષુ  

 
૩૧૭ થોરુ્ું અહીંથી, થોરુ્ું િહીંથી… 

 
૩૧૮ દરબાર એ ખાસ  જીિેન્રતસિંહ પરમાર 

૩૧૯ દતશિકા શાહનો બ્લોગ  

 
૩૨૦ દસ્િક ડદલનાું દરવાજે  પ્રજ્ઞાબેન 

૩૨૧ દસ્િક  સાગરચુંર નાહર 

૩૨૨ દાદીમા ની પોટલી”…. “દાસ” અશોકકુમાર  ”દાસ” 

૩૨૩ દાનવ કેશ કિષનાલય  

 
૩૨૪ દાનવ ના શબ્દો.Com  

 
૩૨૫ ડદનેશ દેસાઈનો બ્લોગ  

 
૩૨૬ ડદલ ચોરી લેનાર  ડદવ્યેશ પટડલ 

૩૨૭ ડદલથી  ભરિભાઇ સચુક 

૩૨૮ ડદલથી ……………………….  

 
૩૨૯ ડદલીપ પરીખ’ બ્લોગ ડદલીપભાઈ પરીખ 

૩૩૦ ડદવ્ય ભાવ  ડદગીશા શેઠ પારેખ 

૩૩૧ ડદવ્યશ પટેલ હાટષ  હકેર’સ ડદવ્યેશ પટડલ 

૩૩૨ ડદવ્યાનો બ્લોગ  

 

૩૩૩ 
ડદવ્યેશ પટેલ °• ღ ડદલ ચોરી લેનાર ღ 

•°™  

 

૩૩૪ ડદવ્યેશ તમસ્ત્રી  

 
૩૩૫ દીપમોિી – રોડહિ વણપરીયા  રોડહિ વણપરીયા 
૩૩૬ દૃષ્ષ્ટકોણ  

 

http://drsharadthakardiary.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://dhollywood.blogspot.com/
http://tanakho.wordpress.com/
http://bharatvinzuda.com/
http://dalwalajitesh.wordpress.com/
http://taranginishadiyo.wordpress.com/
http://tarunkatbamna.wordpress.com/
http://tulsidal.wordpress.com/
http://trunalgupte.blogspot.com/
http://tejaab.wordpress.com/
http://treenetram.wordpress.com/
http://ashupatel.wordpress.com/
http://kavigami.blogspot.com/
http://ahitahi.wordpress.com/2010/08/28/gujarat/
http://jeetuparmar.wordpress.com/
http://darshikashah.wordpress.com/
http://pragna-gujarati.blogspot.com/
http://garavi.blogspot.com/
http://das.desais.net/
http://danavkeshkartanalay.wordpress.com/
http://danavhajam.wordpress.com/
http://dineshdesai.wordpress.com/
http://divyeshsanghani.wordpress.com/
http://bharat0013.wordpress.com/
http://gujaratikavitaandgazal.blogspot.com/
http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://divya-bhaav.blogspot.com/
http://www.divyesh.co.cc/
http://blogger-divya.blogspot.com/
http://www.jaanu.co.cc/
http://www.jaanu.co.cc/
http://divyeshmistry.wordpress.com/
http://dipmoti.wordpress.com/
http://dsvyas.wordpress.com/


 

 

૩૩૭ देवबोध 

 
૩૩૮ દેશ ગજુરાિ (જપન પાઠક)  

 
૩૩૯ દેશી ધમાચકડી  

 
૩૪૦ રષ્ષ્ટકોણ  

 
૩૪૧ રષ્ષ્ટકોણ  મોના અને પ્રશાુંિ 

૩૪૨ ધડકન- Dhadkan’s Gujarati poems  ધડકન 

૩૪૩ ધબકાર”  

 
૩૪૪ ધરા ગરુ્જરી  

 
૩૪૫ ધમષધ્યાન  તવજયભાઈ શાહ 

૩૪૬ ધમેશનુું મન  ધમેશ પુંડયા 
૩૪૭ ધાનધાર મેવાડા સથુાર સમાજનો બ્લોગ  

 
૩૪૮ ધીરજ ઠક્કરનો બ્લોગ  

 
૩૪૯ ધફુારી  પ્રભલુાલ ટાટારીઆ 

૩૫૦ ધમૂકેત ુ
 ધવલ નવનીિ 

૩૫૧ નઈઆશ” 

 
૩૫૨ નટખટ સોહમ રાવલનો બ્લોગ  સોહમ રાવલ 

૩૫૩ નટવર મહિેાની વાિાષઓ -  નટવર મહિેા 
૩૫૪ નટવર મહિેાનો કતવિા ડકલ્લોલ… 

 
૩૫૫ નમસ્કાર છે મારા બ્લોગમા  

 
૩૫૬ નયામાગષિઃ  જુગલકીશોર વ્યાસ 

૩૫૭ નરેન્દ્ જગિાપનો બ્લોગ  નરેન્ર જગિપ 

૩૫૮ નરેન્રભાઈ મોદી ,મખુ્યમુંત્રી ગજુરાિ  

 
૩૫૯ નરેશ ડોડીયાનો બ્લોગ  

 
૩૬૦ નમષદ  ચુંરકાુંિ શાહ 

૩૬૧ નવજાિ તશશ ુ-  સ્નેહથી લઈએ સુંભાળ  ડૉ.મૌલીક શાહ 

૩૬૨ નવરાશની પળોમાું…  મગેૃશ મોદી. 
૩૬૩ નવાનદીસર પ્રાથતમક શાળા  નવાનદીસર પ્રાથ.શાળા 
૩૬૪ નતવન શાહ વેબ બ્લોગ  નતવન શાહ 

૩૬૫ નવેસર – ડો મહશે રાવલ  ડૉ. મહશે રાવલ 

૩૬૬ નુંદાક્ષણયા અિીનનો બ્લોગ  અિીનભાઈ 

૩૬૭ નાક્ષઝરની ગઝલો  

 
૩૬૮ નાદ-યોગ  

 
૩૬૯ તનક્ષખલ દરજીનુું બ્લોગ તવિ  

 
૩૭૦ તનખીલ શકુ્લનો બ્લોગ  

 
૩૭૧ તનિનવશબ્દ  ગરુુદત્ત ઠક્કર 

http://kireetinam.wordpress.com/
http://abgdeshgujarat.blogspot.com/
http://kakadia.wordpress.com/
http://drashtikone.wordpress.com/
http://prashantsworld.wordpress.com/
http://dhadakankavita.blogspot.com/
http://dhabkar-club.blogspot.com/
http://dharagurjari.wordpress.com/
http://vijaydshah.wordpress.com/
http://dikimind.blogspot.com/
http://mewada.wordpress.com/
http://thakkardhiraj.wordpress.com/
http://dhufari.wordpress.com/
http://dhavalnavneet.wordpress.com/
http://nai-aash.blogspot.com/
http://natkhatsoham.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.blogspot.com/
http://gujaratiword.blogspot.com/
http://nayaamaarg.googlepages.com/homepage
http://narendrajagtap.wordpress.com/
http://www.narendramodi.com/
http://nkd1.wordpress.com/
http://www.narmad.com/
http://navjaatshishu.blogspot.com/
http://mrugeshmodi.wordpress.com/
http://nvndsr.blogspot.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navesar.wordpress.com/
http://mixphotos.wordpress.com/
http://nazirdekhaiya.wordpress.com/
http://naadyog.wordpress.com/
http://nikhil1970.blog.co.in/
http://nikhilshukl.wordpress.com/
http://neetnavshabda.blogspot.com/


 

 

૩૭૨ તનિનવશબ્દ  

 
૩૭૩ તનપ્રા બ્લોગ એગ્રીગેટર  તનલેશ વ્યાસ 

૩૭૪ તનરવ રવે-સહજ ભાવોના દ્યોિક -  પ્રજ્ઞા. પ્રફુલચુંર .વ્યાસ 

૩૭૫ તનરુંજન તત્રવેદી  

 
૩૭૬ તનરા શાહનો બ્લોગ  તનરા શાહ 

૩૭૭ તનવતૃત્ત ની પ્રવતૃત્ત - તવજયભાઈ શાહ 

૩૭૮ તનસગષ રામીનો બ્લોગ  

 
૩૭૯ તનસ્પહૃા દેસાઇ  

 
૩૮૦ નેટ -ગરુ્જરી  જુગલકીશોર વ્યાસ 

૩૮૧ નેટ નોલેજ  

 
૩૮૨ નેહલની ડાયરી  નેહલભાઈ 

૩૮૩ નૈતિક આર દૂધરેજીયાનો બ્લોગ  નૈતિક દૂધરેત્જયા 
૩૮૪ પરબના માટલા  માવજીભાઈ મુુંબઈવાળા 
૩૮૫ પરમ સમીપે  નીલમ દોશી 

૩૮૬ પરાથે સમપષણ – સ્વપ્ન જેસરવાકર  

સ્વપ્ન જેસરવાકર 
(ગોતવિંદ પટેલ) 

૩૮૭ પડરવિષન એ દુતનયાનો તનયમ છે.  

 
૩૮૮ પુંચમ શકુ્લ (પ્રમયાયન)  પુંચમ શકુ્લ 

૩૮૯ પાગલપન   ધમેશ વ્યાસ 

૩૯૦ પાઠશાળા  

 
૩૯૧ પાથષ – ડહમલ પુંડયા  ડહમલ પુંડીયા 
૩૯૨ પાથષકતવ  ડહમલ પુંડીયા 
૩૯૩ પાથેનીયમ  

 
૩૯૪ પાુંખ પર ડાઘ” 

 
૩૯૫ તપનાડકન લેઉવાનો બ્લોગ  તપનાડકન કાું. લેઉવા 
૩૯૬ તપયષુનો બ્લોગ  પારૂ કૃષ્ણકાુંિ 

૩૯૭ પીરાણા  

 
૩૯૮ પીરાણા-સિપુંથની પોલ  

 
૩૯૯ પીરાણા-સિપુંથની પોલ  એક વ્યક્ક્િ 

૪૦૦ પરુાિન  

 
૪૦૧ પરુુષાથષ  કાુંતિભાઈ વાછાણી 
૪૦૨ પષુ્ષ્ટમાગષ  જયુંતિભાઈ શાહ 

૪૦૩ પષુ્ષ્ટમાગષ  ડદગીશા શેઠ પારેખ 

૪૦૪ પછૂીને થાય નડહ પે્રમ… તષુાર શકુ્લા  

 
૪૦૫ પ્રકાશ ખાનચુંદાની નો બ્લોગ  

 

http://neetnavshabda.blogspot.com/
http://neepra.com/blog/
http://niravrave.wordpress.com/
http://avadiganga.blogspot.com/
http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://gsshouston.wordpress.com/
http://nisargrami.wordpress.com/
http://nispruha.wordpress.com/
http://jjkishor.wordpress.com/
http://inetknowledge.wordpress.com/
http://nehalnidiary.wordpress.com/
http://naitik1199.wordpress.com/
http://www.mavjibhai.com/
http://paramujas.wordpress.com/
http://swapnasamarpan.wordpress.com/
http://margesh92.wordpress.com/
http://spancham.wordpress.com/
http://mypagalpan.blogspot.com/
http://rameshshah.wordpress.com/
http://www.himalpandya.blogspot.com/
http://en.netlog.com/Parthkavi
http://parthenium.wordpress.com/
http://cherintan.wordpress.com/
http://priykant.blogspot.com/
http://piyush3290.blogspot.com/
http://piranasatpanth.blogspot.com/
http://ekvyakti.blogspot.com/
http://ekvyakti.wordpress.com/
http://puratan.wordpress.com/
http://jshiroya.blogspot.com/
http://www.pustimarg.com/
http://shreejisharan.blogspot.com/
http://tushar-shukla.blogspot.com/
http://prakashkhanchandani.wordpress.com/


 

 

૪૦૬ પ્રણય -મેહલુ જોષી  

 
૪૦૭ પ્રણવ તત્રવેદી  પ્રણવ તત્રવેદી 
૪૦૮ પ્રતિડદપ્પ્િ  મૌક્ષલક સોની 
૪૦૯ પ્રથમ પગલુું ……વુંદના જેઠાલોજા  

 
૪૧૦ પ્રદીપકુમારની કલમે… પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

૪૧૧ પ્રદીપની કલમે  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

૪૧૨ પ્રફુલ ગોરધનદાસ ઠાર  પ્રફુલ ગોરધનદાસ ઠાર 

૪૧૩ પ્રયાગ… ભરિ મકવાણા 
૪૧૪ પ્રયાસ  

 
૪૧૫ પ્રશાુંિ જોશીનો બ્લોગ  

 
૪૧૬ પ્રશાુંિ મમિોરાનો બ્લોગ  

 
૪૧૭ પ્રસાદ માહલુીકરનો બ્લોગ  

 
૪૧૮ પ્રહલાદ પ્રજાપતિ  પ્રહલાદ પ્રજાપતિ 

૪૧૯ પ્રાથષના મુંડદર  મેહલુ શાહ 

૪૨૦ પ્રાથષના..  

 
૪૨૧ પ્રાથષનાઓ  

 
૪૨૨ તપ્રયકાન્િ વેદનો બ્લોગ  

 
૪૨૩ તપ્રયલ અમીન  

 
૪૨૪ પ્રીિ નાું ગીિ  

 
૪૨૫ “પે્રમતપ્રયા” 

 
૪૨૬ પે્રમ માું મીઠી વેદના..!!(- તવવેક ટાુંક )  તવવેક ટાુંક 

૪૨૭ પે્રમી ના પે્રમ મા છે ત ુ
 નીશીિજોશી 

૪૨૮ પે્રરણાપીયષૂ  

 
૪૨૯ પ્રોજેક્ટ PC  

 
૪૩૦ ફિેહ અલી ચતરુ ની ડાયરી  ફિેહલી 
૪૩૧ ફન ગ્યાન. કોમ  FunNgyan.com  તવનય ખત્રી ‘અતનમેષ 

૪૩૨ ફનલેસજ્ઞાન..  

 
૪૩૩ ફૂલવાડી  તવિદીપ બારડ 

૪૩૪ ફોટાઓ ની અલબેલી દુતનયા  

 
૪૩૫ ફોર એસ વી -પ્રભાિનાું પષુ્પો  સોનલબેન વૈદ્ય. 
૪૩૬ ફોર એસ વી-સુંમેલન   સોનલબેન વૈદ્ય. 
૪૩૭ ફોર ય ુવલ્ડષનો બ્લોગ  

 
૪૩૮ બકુલ શાહ  બકુલ શાહ 

૪૩૯ બઝમેવફા َََبزمَ  َوفاबझमे वफा  

 

૪૪૦ બઝ્મે વફા - મોહમ્મદઅલી ભૈરુ્‘વફા’ 

http://www.panktu.wordpress.com/
http://stuzan.blogspot.com/
http://mauliksoni.wordpress.com/
http://vandanajethloja.wordpress.com/
http://pradipkumar.gujaratisahityasarita.org/
http://pradipkumar.wordpress.com/
http://prafulthar.wordpress.com/
http://shantihospital.wordpress.com/
http://audaciousdesire.wordpress.com/
http://dantiwada.blogspot.com/
http://prashantmamtora.wordpress.com/
http://prasadmahulikar.blogspot.com/
http://praheladprajapati.wordpress.com/
http://prarthnamandir.wordpress.com/
http://www.paryank2001.wordpress.com/
http://remembergod.wordpress.com/
http://vedpriyakant.blogspot.com/
http://priyalamin.wordpress.com/
http://preetnageet.blogspot.com/
http://prempriya.wordpress.com/
http://vivektank.wordpress.com/
http://nishitjoshi.blogspot.com/
http://prernapiyush.wordpress.com/
http://projectpc.wordpress.com/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://www.funngyan.com/
http://funlessgyan.wordpress.com/
http://vishwadeep.wordpress.com/
http://myfotoword.wordpress.com/
http://forsv.com/guju/
http://forsv.com/samelan/
http://foryouworld.wordpress.com/
http://bakulvshah.wordpress.com/
http://bazmewafa.wordpress.com/
http://bazmewafa.blogspot.com/


 

 

૪૪૧ બરોડા ગપૃ્સ  વેબ બ્લોગ  રોશન પટેલ 

૪૪૨ બુંસીનાદ -  જય ભટ્ટ 

૪૪૩ બાગે વફા -  મોહમ્મદઅલી ભૈરુ્‘વફા’ 
૪૪૪ બાપ ુઅમદાવાદીનો બ્લોગ  

 
૪૪૫ બાબા શ્રી રામદેવ પીર  રાજીવ ગોહલે 

૪૪૬ બાલ-રસીકરણ.કોમ  ડૉ.મૌલીક શાહ 

૪૪૭ બાળ-ફૂલવાડી  તવિદીપ બારડ 

૪૪૮ બીઆરસી ભવન-કોડીનાર  ભપેુન્રસીંહ ઝાલા 
૪૪૯ બીનાનો વેબબ્લોગ  -  બીનાબેન ત્રીવેદી 
૪૫૦ બીપીન પડડયાનો બ્લોગ  

 
૪૫૧ બીમ ની કલમ  

 
૪૫૨ બકુ્સ ફોર ય ુ– સિીષભાઈ દોશી  

 
૪૫૩ બોતધવકૃ્ષ  

 
૪૫૪ બ્લોગ તવિમાું ડદનકર ભટ્ટ  ડદનકર ભટ્ટ 

૪૫૫ બ્લોગને ઝરૂખેથી… તવકાસ નાયક  

 
૪૫૬ બ્લોગોમસવ  પ્રકતૃિ રાવલ 

૪૫૭ “ભગૃસુુંડહિા” – જ્યોતિષશાસ્ત્રનો મહાગ્રુંથ  કતપલ દવે 

૪૫૮ ભડકિરસ  

 
૪૫૯ ભગવદ્ગોમુંડલ  તમહીર જી. માકડીયા 
૪૬૦ ભજન  ભરિભાઇ સચુક 

૪૬૧ 
ભજનામિૃ + અમિૃવાણી = 
ભજનામિૃવાણી  

અતલુ જાની 

૪૬૨ ભરિ તત્રવેદીિઃ કાવ્યો, ગઝલો, તનબુંધ  

 
૪૬૩ ભલે થૈ જાય !  

 
૪૬૪ ભારિ દશષન ( Discover India )  વી.કે.મેવાડા 
૪૬૫ ભાતવિાનો બ્લોગ  

 
૪૬૬ મગજમારી  

 
૪૬૭ મજક્ષલસ - જીના - માનસી 
૪૬૮ મથામણ મન ક્ષચિરવાની   પ્રશાુંિ અમીન 

૪૬૯ મધપડુૉ  કલ્પના સ્વાડદયા 
૪૭૦ મધવુન” 

 
૪૭૧ મધસુુંચય  હરીશભાઈ દવે 

૪૭૨ મન પાલનપરુી  

 
૪૭૩ મન મુંથન…  કતૃિ 

૪૭૪ મન માનસ અને મનન  પ્રતવણા કડડકયા 

http://barodagroup.wordpress.com/
http://bansinaad.wordpress.com/
http://arzewafa.wordpress.com/
http://bapuamdavadi.wordpress.com/
http://ramdevpir.wordpress.com/
http://www.bal-rasikaran.com/
http://vishvadeep.gujaratisahityasarita.org/
http://brckodinar.blogspot.com/
http://binatrivedi.wordpress.com/
http://bipinpadia.wordpress.com/
http://kamlshmi.blogspot.com/
http://satishdoshi.wordpress.com/
http://bodhivruksh.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/
http://blognezarookhethee.blogspot.com/
http://blogotsav.wordpress.com/
http://bhrugusanhita.wordpress.com/
http://www.vortexofwords.com/god/
http://bhagavadgomandalonline.com/
http://gujaratibhajan.blogspot.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bharatatrivedi.wordpress.com/
http://mukuljani.blogspot.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://bhavita.wordpress.com/
http://patelhr.wordpress.com/
http://majlis.wordpress.com/
http://prami.wordpress.com/
http://madhpudo.wordpress.com/
http://madhuvan1205.wordpress.com/
http://gujarat1.wordpress.com/
http://manpalanpuri.wordpress.com/
http://kkruti.wordpress.com/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/


 

 

૪૭૫ મન સરોવર  ક્ષગડરશભાઇ દેસાઇ 

૪૭૬ મન સરોવર  ક્ષગડરશભાઇ દેસાઇ 

૪૭૭ મન, માનસ અને માનવી  પ્રતવણા કડડકયા 
૪૭૮ મનગમતુું 

 
૪૭૯ મનન” 

 
૪૮૦ મનનાું તવચારો  નીિા કોટેચા 
૪૮૧ મનનો આિોશ  નીિા કોટેચા 
૪૮૨ મનનો તવિાસ  ડૉ.ડહિેશ ચૌહાણ 

૪૮૩ મનસખુ કલારનો બ્લોગ  

 
૪૮૪ મતનષ “પાગલ” નો બ્લોગ  

 
૪૮૫ મતનષ તમસ્ત્રીનાું Melbourne Musings  

 
૪૮૬ મનીયા મસ્િીખોર નો બ્લોગ  

 
૪૮૭ મનીષ તમસ્ત્રી નો પોિાનો બ્લૉગ  મનીષ તમસ્ત્રી 
૪૮૮ મને ગમિા ગજુરાિી  

 
૪૮૯ મને મારી ભાષા ગમે છે કારણકે  અશોક ઓદેરા 
૪૯૦ મનોકલ્પ  

 
૪૯૧ મનોજ ખુંડેડરયા  મનોજ ખુંડેડરયા 
૪૯૨ મયરુ દવેનો બ્લોગ  

 
૪૯૩ મમષવેધ  પુંકજ તત્રવેદી 
૪૯૪ મલકુ ના મલક  

 
૪૯૫ મહાવીર ખીચડી ઘર – માધાપર 

 
૪૯૬ મહફેીલ – Mahefil  પલ્લવ અંજારીઆ 

૪૯૭ મહરે એકિા  રામભાઇ બી. કડછા, 
૪૯૮ મા ગરુ્જરીના ચરણે…. ગોપાલ પરીખ 

૪૯૯ માઈકલ“મેહલુ”મેકવાનનો બ્લોગ  

 

૫૦૦ 
માતમૃવની કેડીએ   On the path of 

motherhood 

ડૉ.મૌલીક શાહ 

૫૦૧ માતમૃવ અને નવજાિ તશશ ુસુંભાળ  ડૉ.મૌલીક શાહ 

૫૦૨ માધવ મેત્જક બ્લોગ  

 
૫૦૩ માનવ  

 
૫૦૪ માય ગજુરાિ My Gujarat  હરસીલ પટેલ 

૫૦૫ માય ગજુરાિ.કોમ  ડહમાુંશ ુડકકાણી 
૫૦૬ માય ડ્રીમ …એન માય વલ્ડષ  

 
૫૦૭ મારા અનભુવ … 

 
૫૦૮ મારા ક ખ ગ ઘ …  નવનીિ ડાુંગર 

http://girishdesai.gujaratisahityasarita.org/
http://girishdesai.wordpress.com/
http://pravinash.wordpress.com/
http://rajanamit.wordpress.com/
http://maarupustakmanan.blogspot.com/
http://neeta-kotecha.blogspot.com/
http://aakroshh.blogspot.com/
http://drmanwish.wordpress.com/
http://29kalar.wordpress.com/
http://paagalniduniya.wordpress.com/
http://manmis.wordpress.com/
http://maniyomastikhor.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://hirennegamtagujarati.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://mamehta.gujaratisahityasarita.org/
http://www.manojkhanderia.com/
http://www.mayurndave.blogspot.com/
http://marmvedh2008.blogspot.com/
http://mnm2.webnode.com/
http://www.khichadighar.blogspot.com/
http://pallavanjaria.wordpress.com/
http://maherakta.wordpress.com/
http://gopalparekh.wordpress.com/
http://mmacwan.wordpress.com/
http://matrutvanikediae.blogspot.com/
http://matrutvanikediae.blogspot.com/
http://www.gujmom.com/
http://sthitpragnaa.wordpress.com/
http://gujaraticulture.wordpress.com/
http://www.mygujarat.org/
http://anusandhan.blogspot.com/
http://life-dreams2reality.blogspot.com/
http://yaagnesh-ec.blogspot.com/
http://igujarati.wordpress.com/


 

 

૫૦૯ મારા કાવ્યો -તવમલ અગ્રાવિ  તવમલ અગ્રાવિ 

૫૧૦ મારા તવચારો મારી માત્ર ુભાષા માું 
 

૫૧૧ મારા તવચારો, મારી ભાષામાું…  કાતિિક તમસ્ત્રી 
૫૧૨ મારા વીચારો ગજુરાિીમાું 

 
૫૧૩ મારી કલમના આંસ ુ..|||  

 
૫૧૪ મારી કલ્પના…  

 
૫૧૫ મારી કતવિા  

 

૫૧૬ 
મારી કતવિા અને ગઝલમાું ખશૂીનો રુંગ 
છે  

 

૫૧૭ મારી ત્જિંદગી  

 
૫૧૮ મારી ડાયરી  

 
૫૧૯ મારી નજરે … 

 
૫૨૦ મારી નોંધપોથી  સયુાષ.. 
૫૨૧ મારી બારી | ડદપક ધોળડકયા  

 
૫૨૨ મારી રચના *  

 
૫૨૩ મારી રચનાઓ…… 

 
૫૨૪ મારી રોજનીશી  કનૃાલ 

૫૨૫ મારી લાઈફ – અતપિિ  

 

૫૨૬ 
મારી લાઈફ મારા શબ્દોમાું -સમુન 
જાડેજા  

 

૫૨૭ મારી વાિ  ડહરેન અંિાણી 
૫૨૮ મારી તવચારધારા  ઝેતનથ સરુિી 
૫૨૯ મારી સુંવેદના  જાગ્રિ (અલ્પ) 
૫૩૦ મારુું જામનગર  તનલેશ વ્યાસ 

૫૩૧ મારૂ ગામ, મારા અંદાજમાું !  

 
૫૩૩ મારો જવાબ  

 
૫૩૪ મારો બગીચો  

 
૫૩૫ મારો બગીચો” 

 
૫૩૬ મારો બ્લોગ  

 
૫૩૭ મારો શોખ, મારુું  જીવન…  દીપક પરમાર 

૫૩૮ માગષદશષન ગજુરાિ યાત્રા  

 
૫૩૯ માલજીનો બ્લોગ  માવજીભાઈ 

૫૪૦ માડહનો બ્લોગ  

 
૫૪૧ માું ગરુ્જરી – તવશાલ ગજ્જર  

 
૫૪૨ તમિેષ આહીરનો બ્લોગ  

 

http://agravatvimal.wordpress.com/
http://onlyforfriends.wordpress.com/
http://kartikm.wordpress.com/
http://jigaruna.blogspot.com/
http://gujjudrops.wordpress.com/
http://maarikalpanaa.blogspot.com/
http://praptivahia.gujaratiblogs.com/
http://narendodia.blogspot.com/
http://narendodia.blogspot.com/
http://marijeendagi.blogspot.com/
http://maridayri.wordpress.com/
http://bhushanthaker.blogspot.com/
http://suryamorya.wordpress.com/
http://wallsofignorance.wordpress.com/
http://merirachana.blogspot.com/
http://vinaypandya.wordpress.com/
http://krunalc.wordpress.com/
http://arpitslife.blogspot.com/
http://sumanjadeja.wordpress.com/
http://sumanjadeja.wordpress.com/
http://hirenantani.wordpress.com/
http://gujjuzen.blogspot.com/
http://marisamvedana.blogspot.com/
http://jamnagar123.blogspot.com/
http://marugaam.wordpress.com/
http://maarojavab.wordpress.com/
http://marobagicho.wordpress.com/
http://marobagicho.wordpress.com/
http://nishantgor.blogspot.com/
http://deepakparmar.wordpress.com/
http://mdyatra.wordpress.com/
http://malji.wordpress.com/
http://godistruth2011.wordpress.com/
http://maagurjari.wordpress.com/
http://mitesh1ahir.wordpress.com/


 

 

૫૪૩ તમલન શાહ  

 
૫૪૪ તમતશગન ગજુરાિ  

 
૫૪૫ મીિા નુું મનોમુંથન  

 
૫૪૬ મીતિક્ષા.કોમ  મીતિક્ષા 
૫૪૭ મકેુશનુું મનોમુંથન  

 
૫૪૮ મકુ્િપુંક્ષચકા િથા કતવિા  

 
૫૪૯ મકુ્ક્િની લડિ  ગાુંડાભાઈ વલ્લભ 

૫૫૦ મેઘધનષુ - નીલા કડડકઆ 

૫૫૧ મેહલુ ૧૯૮૯નો બ્લોગ  

 
૫૫૨ મેહલુ ચોકસી,ઉમરેઠ  

 
૫૫૩ મોબાઈલ ની આંખે – Mobile Eyes  જીગ્નૅશ અધ્યારુ 

૫૫૪ મોબાઈલ મેસેજ  ડહના પારેખ 

૫૫૫ મોરતપચ્છ – જયશ્રી ભક્િ  

 
૫૫૬ મોરતપચ્છ – જયશ્રી ભક્િ  

 
૫૫૭ મોરપીંછ  ડહના પારેખ 

૫૫૮ 
મૌક્ષલક ગજુરાિી સાડહમય (હાઇકુ-દેહ 
ગઝલોનુું જન્મસ્થાન)  

 

૫૫૯ યશ ગોડહલનો બ્લોગ  

 
૫૬૦ યાહ ુગજુરાિી  

 
૫૬૧ યગુ ચેિના Free SMS Channel  કાુંતિભાઈ કરસાળા 
૫૬૨ યવુા રોજગાર  પ્રતવણ કે.શ્રીમાળી 
૫૬૩ યવુા રોજગાર  

 
૫૬૪ રણકાર …………..  

 
૫૬૫ રણકાર  તનરજ શાહ 

૫૬૬ રમનકક્ષણકા  મુંથન ભાવસાર 

૫૬૭ રબારી સમાજ.કોમ  મોહન દેશાઈ 

૫૬૮ રતવ ઉપાધ્યાય : સર્જકિાનો ખજાનો  રતવ ઉપાધ્યાય 

૫૬૯ रज़िया “रा़ि” 
રક્ષઝયા તમઝાષ 

૫૭૦ रज़िया मम़िा़ा  રક્ષઝયા તમઝાષ 
૫૭૧ रागेश्री…  

 
૫૭૨ રતવ પારેખ… 

 
૫૭૩ રતવ ડહરાણી  રતવકુમાર તવ. ડહરાણી 
૫૭૪ રસદીપ  રકે્ષસ દલાલ 

૫૭૫ રતસક” મેઘાણીની ગઝલો  રતસક મેઘાણી 
૫૭૬ રુંગ ટપકાું  

 

http://milanpshah.wordpress.com/
http://migujarat.wordpress.com/
http://mbhojak.wordpress.com/
http://www.mitixa.com/
http://www.simplyyyystupid.wordpress.com/
http://gujarat1.blogspot.com/
http://aazadiladat.wordpress.com/
http://shivshiva.wordpress.com/
http://mehul1989.wordpress.com/
http://mehulumreth.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://parekhheena.wordpress.com/
http://j-bhakta.blogspot.com/
http://jhbhakta.wordpress.com/
http://heenaparekh.com/
http://rachanaa.wordpress.com/
http://rachanaa.wordpress.com/
http://yashgohil.wordpress.com/
http://in.gujarati.yahoo.com/
http://labs.google.co.in/smschannels/subscribe/yugchetna
http://pravinshrimali.wordpress.com/
http://yuvarojagar.gujaratiblogs.com/
http://shil1410.blogspot.com/
http://rankaar.com/
http://www.ratnakanika.com/
http://www.rabarisamaj.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://razia786.wordpress.com/
http://raziamirza.blogspot.com/
http://raageshree.com/
http://parekhravi.wordpress.com/
http://ravihirani.wordpress.com/
http://rasheshdalal.gujaratisahityasarita.org/
http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/
http://rangtapkaa.wordpress.com/


 

 

૫૭૭ રુંગીલા પાટીદાર  

 
૫૭૮ રાજ ડાુંગર નો બ્લોગ  

 
૫૭૯ રાજ ની રચના  રાજ 

૫૮૦ રાજ તમસ્ત્રી વલ્ડષ  
 

૫૮૧ રાજન ઠકકરની અવળચુંડાઇ  રાજન ઠકકર 

૫૮૨ રાજુલનુું મનોજગિ  રાજુલબેન શાહ 

૫૮૩ રાજેન્રશકુ્લ.કૉમ  રાજેન્ર  શકુલા 
૫૮૪ રાિ નાું શમણાું  

 
૫૮૫ રાધાઅવિાર  

 
૫૮૬ રાધાની વેદનાને જાણે જે… અતનરુદ્ધતસિંહ ગોડહલ 

૫૮૭ રાધાની વેદનાને જાણે જે… અતનરુદ્ધતસિંહ ગોડહલ 

૫૮૮ રાતધકા  

 
૫૮૯ રાધે કષૃ્ણ  

 
૫૯૦ રામ “મોરારી બાપુ

 મોરારી બાપ ુ

૫૯૧ રીડ ગજુરાિી  મગેૃશભાઈ શાહ 

૫૯૨ 
રીડ, થીંક, રીસ્પોંડ (Read, Think, 

Respond) 

જયવુંિ પુંડયા 

૫૯૩ 
રીડગજુરાિી.કોમ – નવા લેખો, નવા 
તવભાગો  

 

૫૯૪ રૂરુ્ કાડઠયાવાડ – અતિન પડઢયાર 

 
૫૯૫ રોનક ગજ્જરનો બ્લોગ  

 
૫૯૬ રોનલના તવચારો  

 
૫૯૭ રોયલ વલ્ડષ  

 
૫૯૮ લકુમ હરેશનો બ્લોગ  

 
૫૯૯ લકુમ હરેશનો બ્લોગ  

 
૬૦૦ લઘરવઘર અમદાવાદી  

 
૬૦૧ લજ્જાનો વેબ બ્લોગ  

 
૬૦૨ લય તશલ્પ  મરમી કતવ 

૬૦૩ લયસ્િરો  ડો ધવલભાઈ શાહ 

૬૦૪ લક્ષલિ પરીખનુું વાિાષ તવિ…  

 
૬૦૫ લાગણી  

 
૬૦૬ લાગણીની કલમે..  ધ્વતન જોશી. 
૬૦૭ લાગ્યુું િેવુું લખ્યુું  ડહમાુંશ ુ ગ્રીન 

૬૦૮ લાપાળીયા  યોગેશ કવીિર 

૬૦૯ લાલા પટેલનો બ્લોગ  

 

http://rangpatel.wordpress.com/
http://rajdangar.wordpress.com/
http://raj0702.blogspot.com/
http://rajmistry2.wordpress.com/
http://avalchandorajan.blogspot.com/
http://rajul54.wordpress.com/
http://rajendrashukla.com/
http://raat7.wordpress.com/
http://www.radhavatar.blogspot.com/
http://aniruddhsinhgohil.wordpress.com/
http://www.aniruddhsinhgohil.blogspot.com/
http://sursheela.wordpress.com/
http://radhemohanpyare.blogspot.com/
http://www.iiramii.net/
http://www.readgujarati.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://readgujarati.blogspot.com/
http://readgujarati.blogspot.com/
http://rudukathiyawad.blogspot.com/
http://ronakgajjar.wordpress.com/
http://ronalkanojiya.wordpress.com/
http://royalsungujarati.blogspot.com/
http://hareshlakum.blogspot.com/
http://hareshlakumbvn.wordpress.com/
http://lagharvagharamdavadi.wordpress.com/
http://lajja.wordpress.com/
http://marmigazal.wordpress.com/
http://layastaro.com/
http://lalitparikh.wordpress.com/
http://laaganee.wordpress.com/
http://dhwanijoshi.blogspot.com/
http://himanshugreen.wordpress.com/
http://lapaliya.wordpress.com/
http://chiragauthor.blogspot.com/


 

 

૬૧૦ લેખક-પત્રકાર ડકન્નર આચાયષનો બ્લોગ  

 
૬૧૧ લેસ્ટરગરુ્જરી  ડદલીપ ગજ્જર, 

૬૧૨ લોકભારિીનુું ગ્રામઉચ્ચતશક્ષણમાું પ્રદાન  જગદીશક્ષગડર ગોસાઈ 

૬૧૩ વડવાળા કોમ.  જનક ટરમટા 
૬૧૪ વમસલનો બ્લોગ  

 
૬૧૫ વન ઉપવન  ધીરુભાઈ શાહ 

૬૧૬ વરિારો  એષા 
૬૧૭ વરદાતયની માિા.રૂપાલ  

 
૬૧૮ વલોણુું  પડરન્દ 

૬૧૯ વાચનયાત્રા  ભગીરથીતસિંહ જાડેજા 

૬૨૦ વાિ મારી મરજીની  

 
૬૨૧ વાિાષ રે વાિાષ…….!  

 
૬૨૨ વાિાષલાપ  ભજમન નાણાવટી 
૬૨૩ વાસુંિીફૂલ  

 
૬૨૪ વાહ !  ગજુરાિ  સુંજય ગોંડલીયા 
૬૨૫ વાુંચન તવચાર  

 
૬૨૬ વાુંચનયાત્રા  અશોકભાઈ મોઢવાડીયા 
૬૨૭ વાુંચે ગજુરાિ – કચ્છ  

 
૬૨૮ તવચાર િાુંતિ અક્ષભયાન  

 
૬૨૯ તવચાર જગિ  

 
૬૩૦ તવચાર જગિ  તનમેષ કાપડીયા 
૬૩૧ તવચાર લહરેી  શૈલા મનુ્શા 
૬૩૨ તવચાર તવસ્િાર- હમેા પટેલ  હમેા પટેલ 

૬૩૩ તવચાર તવહાર  

 
૬૩૪ તવચાર સરીિા  

 
૬૩૫ તવચારક  

 
૬૩૬ તવચારવ ૃુંદ Reloaded 

 
૬૩૭ તવચારો  કમલેશ સોની 
૬૩૮ તવચારો અને વાિાષઓ  

 
૬૩૯ તવચારો અને વાિાષઓ  તનમેષ કાપડીયા 
૬૪૦ તવચારો ન ુવ્ુુંન્દાવન  

 
૬૪૧ તવચારોના વમળમાું… 

 
૬૪૨ તવચારોની યાત્રા – સ્વરૂપ શબ્દોનુું પી. ય.ુ ઠક્કર 

૬૪૩ 
તવચારોનો વૈભવ અને શબ્દોની 
જાહોજલાલી  

 

http://kinner-aacharya.blogspot.com/
http://leicestergurjari.wordpress.com/
http://lokbharati.wordpress.com/
http://vadwala.com/
http://hellovatsu.wordpress.com/
http://dhirubhaishah.gujaratisahityasarita.org/
http://eshadadawala.wordpress.com/
http://vardaynimata.wordpress.com/
http://valonu.wordpress.com/
http://vanchanyaatra.blogspot.com/
http://ssrathod.wordpress.com/
http://asifclassic.wordpress.com/
http://bhajman-vartalap.blogspot.com/
http://www.vasantiful.com/
http://www.wahgujarat.com/
http://vanchanvichar.wordpress.com/
http://vanchanyatra.wordpress.com/
http://vanchekutch.blogspot.com/
http://karshalakg.wordpress.com/
http://vicharjagat88.wordpress.com/
http://vanzaro.blogspot.com/
http://shailamunshaw.gujaratisahityasarita.org/
http://hemapatel.gujaratisahityasarita.org/
http://vicharvihar.blogspot.com/
http://eexpress.wordpress.com/
http://swapnavicharak.wordpress.com/
http://vicharvrund.blogspot.com/
http://vicharo.com/
http://miteshsoni.gujaratiblogs.com/
http://vartavichar.blogspot.com/
http://gayatri89.wordpress.com/
http://www.vortexofwords.com/thoughts/
http://puthakkar.wordpress.com/
http://shloka-uniqgirl.blogspot.com/
http://shloka-uniqgirl.blogspot.com/


 

 

૬૪૪ તવક્ષચત્ર કાવ્યો  

 
૬૪૫ તવજય રોડહિનુું બ્લોગતવિ  

 
૬૪૬ તવજયકુમાર દવે  તવજયકુમાર દવે 

૬૪૭ તવજયનુું ક્ષચિંિન જગિ  તવજયભાઈ શાહ 

૬૪૮ તવદેતશની : પન્ના નાયકનાું કાવ્યો  પન્ના નાયક 

૬૪૯ તવનયની ડાયરી  

 
૬૫૦ તવનીિ પુંડયાનો બ્લોગ  

 

૬૫૧ 
તવનોદ તવહાર | ગજુરાિી ગદ્ય પદ્ય 
સર્જનની ઓનલાઈન આનુંદ યાત્રા  

 

૬૫૨ તવપલુ પરમાર ‘હાસ્ય’ નો બ્લોગ  

 
૬૫૩ તવમલ મકવાણાનો બ્લોગ  

 

૬૫૪ 
તવમેશ પુંડયાનુું આંગણુું  તલુસીના છાુંયે 
તવસામો  

તવમેશ પુંડયા 

૬૫૫ તવરલ મોરબીયાનો બ્લોગ  

 
૬૫૬ તવતવધ રુંગો – પ્રીતિ નો બ્લોગ  

 
૬૫૭ તવશાલ મોણપરાની ગજુરાિી ગઝલો  તવશાલ મોણપરા 
૬૫૮ તવિ ચેિના  સ્વામી અવધિૂાનુંદ 

૬૫૯ તવસામો  તનમેષ પુંચાલ 

૬૬૦ તવસ્િરિી ક્ષક્ષિીજો  શૈલ્ય 

૬૬૧ ववलास कडून.. / તવલાસ િરફથી..  
તવલાસ મધકુર ભોંડે 

૬૬૨ વીચાર–વુંદના -  તવજેશ શકુ્લા 
૬૬૩ વીણેલામોિી  કૌશલ પારેખ 

૬૬૪ વીવેકપુંથ  વી.કે. વોરા 
૬૬૫ વીિ ગરુ્જરી  સરેુશ જાની 

૬૬૬ 

વેદાુંગ એ. ઠાકર ની અંિરુંગ વાિો | 

જીવન ની દરેક પળોજણ ને માણવી એજ 
મજા છે  

 

૬૬૭ વેડદક જ્યોતિષ  તવિંટીબેન 

૬૬૮ વેડદક જ્યોતિષ  

 
૬૬૯ વેબ મહડેફલ  તપન્કી 
૬૭૦ વૈતવધ્ય  

 
૬૭૧ વ્રજવેલી vrajveli  કેિન શાહ 

૬૭૨ શડકલ મનુ્શીનો બ્લોગ  શડકલ મનુ્શી 
૬૭૩ શબ્દ ટહકૂો  

 
૬૭૪ શબ્દ પવષ  ઉતવિન બાબભુાઇ શાહ 

http://vichitrakavyo.wordpress.com/
http://vijayrohit.blogspot.com/
http://gujaratikavitayen.blogspot.com/
http://vijayshah.wordpress.com/
http://pannanaik.com/
http://vinay10.wordpress.com/
http://vinitpandya.wordpress.com/
http://vinodvihar75.wordpress.com/
http://vinodvihar75.wordpress.com/
http://kkusumvipulhasya.wordpress.com/
http://vimalmakwana.blogspot.com/
http://vimeshpandya.wordpress.com/
http://vimeshpandya.wordpress.com/
http://viralmorbia007.blogspot.com/
http://preeti229.wordpress.com/
http://poem.vishalon.net/
http://vishwachetna.wordpress.com/
http://nimpanchal.wordpress.com/
http://shailya.wordpress.com/
http://vmbhonde.wordpress.com/
http://vijeshshukla.wordpress.com/
http://vinelamoti.com/
http://vkvora2001.blogspot.com/
http://rutmandal.info/GlobalGurjari/
http://vedangthakar.wordpress.com/
http://vedangthakar.wordpress.com/
http://vedangthakar.wordpress.com/
http://vedicastrology-gujarati.blogspot.com/
http://vedicastrology-gujarati.blogspot.com/
http://webmehfil.com/
http://mysarjan.wordpress.com/
http://www.vrajveli.blogspot.com/
http://shakilmunshi.wordpress.com/
http://shabdatahuko.wordpress.com/
http://ubshabd.wordpress.com/


 

 

૬૭૫ શબ્દ સથવારે  

 
૬૭૬ શબ્દ સુંધાન..એક સાધના… સમુન અજ્મેરી 
૬૭૭ શબ્દ સાધના પરીવાર, બનાસકાુંઠા  રજ્યા રમેશ પીરાભાઈ 

૬૭૮ શબ્દ સરૂ  

 
૬૭૯ શબ્દ સ્મતૃિ – અમિૃક્ષબિંદુ  

 
૬૮૦ શબ્દિીથષ -ભરિ ચૌહાણ  

 
૬૮૧ શબ્દનાદ  પરેશભાઈ જોષી 
૬૮૨ શબ્દની શરણે  હષષ પુંડીયા 
૬૮૩ શબ્દની શરણે  હષષ પુંડીયા 
૬૮૪ શબ્દપ્રીિ  ઈલાક્ષી પટેલ. 
૬૮૫ શબ્દશિઃ  

 
૬૮૬ શબ્દસભા  સુંજય મોઢા 
૬૮૭ શબ્દ-સાગરના ડકનારે  રાજીવ ગોહલે 

૬૮૮ શબ્દ-સાગરના ડકનારે…  

 
૬૮૯ શબ્દસરુ  ડૉ.જગદીપ નાણાવટી 
૬૯૦ શબ્દસ્પશષ  કમલેશ પટેલ 

૬૯૧ શબ્દસ્વર  

 
૬૯૨ શબ્દાલય  લેક્ષખની 
૬૯૩ શબ્દાુંજલી  દતશિિ શાહ 

૬૯૪ શબ્દો ‘શમા’ના, ડદલ ‘દીપ્પ્િ’નુું… 

 
૬૯૫ શબ્દો છે િાસ મારાું  ડૉ.તવવેક મનહર ટેલર 

૬૯૬ શબ્દો ના પ્રદેશમાું………..  

 
૬૯૭ શબ્દો ન ુઘર  ભગીરથીતસિંહ જાડેજા 

૬૯૮ શબ્દો નુું સર્જન  

 
૬૯૯ શબ્દો ‘શમા’ના ડદલ ‘ડદપ્પ્િ’નુું દીપ્પ્િ પટેલ 

૭૦૦ શબ્દોના ઝરણા માું વહિેા તવચારો…… પ્રમોદ પટવા 
૭૦૧ શબ્દોનુું સરોવર  ઘનશ્યામ ઠક્કર 

૭૦૨ શબ્દોને પાલવડે  દેતવકાબેન ધ્રવુ 

૭૦૩ શબ્દોને પાલવડે  દેતવકાબેન ધ્રવુ 

૭૦૪ શાુંિામ્બ ુદેસાઈ ની યાદો..  અમ્બભુાઈ 

૭૦૫ $hy@m-શનૂ્યમનસ્ક  સમીર ઉપાધ્યાય 

૭૦૬ તશક્ષક  

 
૭૦૭ તશક્ષણ સરોવર  ડકશોરભાઈ મો. પટેલ, 

૭૦૮ તશવાલય  નીલા કડડકઆ 

૭૦૯ શેખ 9 નો બ્લોગ  

 

http://indushah.wordpress.com/
http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/
http://sspbk.wordpress.com/
http://shabdsoor.blogspot.com/
http://vitthalpatel.blogspot.com/
http://bharat-chauhan.blogspot.com/
http://paresh08.blogspot.com/
http://harshpandya.blogspot.com/
http://hshabd.wordpress.com/
http://shabdpreet.blogspot.com/
http://pinki.gujaratiblogs.com/
http://shabdasabha.blogspot.com/
http://bhaviraju.wordpress.com/
http://vortexofwords.com/shabd/
http://www.jkshabdasoor.blogspot.com/
http://kcpatel.wordpress.com/
http://www.shabdaswar.blogspot.com/
http://shabdalay.wordpress.com/
http://darshita.wordpress.com/
http://shama14.blogspot.com/
http://vmtailor.com/
http://ankitdesaivapi.blogspot.com/
http://shabdonughar.blogspot.com/
http://shabdonusarjan.wordpress.com/
http://www.shama14.blogspot.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://ghanshyam69.wordpress.com/
http://devikadhruva.gujaratisahityasarita.org/
http://devikadhruva.wordpress.com/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://shyam-shunyamanask.blogspot.com/
http://sikshak.wordpress.com/
http://shikshansarovar.wordpress.com/
http://shivalay.wordpress.com/
http://shaikh9.wordpress.com/


 

 

૭૧૦ 
શેર અંિાક્ષરી સુંકલનિઃ અબ્દુલ રઝાક 
“રતસક” મેઘાણી  

અબ્દુલ રઝા 

૭૧૧ શોધુું છુું એક આકાશ, ક્ષક્ષતિજની પેલે પાર  ભાતવન ગોહીલ 

૭૧૨ શ્રી નાથજીદાદાની જગ્યા – દાણીધાર  જીિેન્રતસિંહ ચૌહાણ 

૭૧૩ 
શ્રી બેિાલીસ તવિકમૉ મેવાડા સમાજ 
માહીિી -  

પ્રકાશ મેવાડા 

૭૧૪ શ્રી મધરુમ  શાસ્ત્રીજી જગદીશચન્ર 

૭૧૫ શ્રી લક્કડ પડરવાર  

 
૭૧૬ શ્રીજી  ચેિના શાહ 

૭૧૭ િાસ  રક્ષઝયા તમઝાષ 
૭૧૮ સખી રી  

 
૭૧૯ સખીના સથવારે  કીરીટભાઈ 

૭૨૦ સખીનાું સથવારે  કીરીટભાઈ 

૭૨૧ સચ્ચાઈનો રણકો  

 
૭૨૨ સમયેન  

 
૭૨૩ સમસુંગ”…..  

 
૭૨૪ સનાિન જાગતૃિ  

 
૭૨૫ સન્નીનો બ્લોગ  

 
૭૨૬ સપન  શૈલૈષ શાહ 

૭૨૭ ‘સપ્િતષિન ુું આકાશ’ 

 
૭૨૮ સપ્િસ્વર  

 
૭૨૯ સબરસ ગજુરાિી.કોમ  અશોકભાઈ કૈલા 
૭૩૦ સમન્વય  ચેિના શાહ 

૭૩૧ સમન્વય “  અનાયાસ ક્ષઝિંઝુવાડીયા 
૭૩૨ સરનામા વગરનો માણસ  

 
૭૩૩ સરનામુું પે્રમનુું… 

 
૭૩૪ સર્જન  મોના અને પ્રશાુંિ 

૭૩૫ સડહયારુું  સર્જન – ગદ્ય -  તવજયભાઈ શાહ 

૭૩૬ સડહયારુું  સર્જન – પદ્ય -  ઊતમિ સાગર 

૭૩૭ સળગિો શતશ ! અધીર અમદાવાદી  

 
૭૩૮ સુંકલ્પ  

 
૭૩૯ સુંકેિ દવે  

 
૭૪૦ સુંજય તવ. શાહનુું શબ્દજગિ  સુંજય તવ. શાહ 

૭૪૧ સુંજય વોરાના લેખો  

 
૭૪૨ સુંભારણુ

 

 

http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://shrinathjidada.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreemadhuram.wordpress.com/
http://lakkadpariwar.wordpress.com/
http://shrithakorji.blogspot.com/
http://shvas.wordpress.com/
http://sakhiri.blogspot.com/
http://kiritbhakta.gujaratisahityasarita.org/
http://kirit.gujaratisahityasarita.org/
http://sachchaeenoranako.blogspot.com/
http://satu21.blogspot.com/
http://paryank2010.wordpress.com/
http://www.sanatanjagruti.org/
http://sunnymg.wordpress.com/
http://sapan99.blogspot.com/
http://skb-saptarshi.blogspot.com/
http://saptswarps.wordpress.com/category/gujarati-songs-bhajans/
http://www.sabrasgujarati.com/
http://www.samnvay.net/
http://herbu1.wordpress.com/
http://nishantpurohit.wordpress.com/
http://rishabhmehta.wordpress.com/
http://sarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://adhir-amdavadi.blogspot.com/
http://mevada.wordpress.com/
http://sanketdave.wordpress.com/
http://egujarati.wordpress.com/
http://sanjayvorasarticals.blogspot.com/
http://yogendu.blogspot.com/


 

 

૭૪૩ સુંવેદના  ડો. મયરુી 

૭૪૪ 
સુંવેદના અને અક્ષભવ્યક્ક્િ – મારો 
ગજુરાિી સાડહમયસુંગ્રહ  

જુક્ષલયટ મચષન્ટ 

૭૪૫ સુંવેદના ના સમીકરણો  જયદીપ ઝવેરી 
૭૪૬ ‘સાગર’ રામોક્ષલયા  સાગર રામોક્ષલયા 
૭૪૭ સાજણ િારા સુંભારણા  કતપલ દવે 

૭૪૮ સાધ ુસમાજ  

 
૭૪૯ સાતનધ્ય  પ્રકતૃિ રાવલ 

૭૫૦ સામાત્જક   હસમખુપટેલ  

૭૫૧ સામાત્જક  

 
૭૫૨ સાયબર સફર  ડહમાુંશ ુડકકાણી 
૭૫૩ સાયજુ્ય  

 
૭૫૪ સારતથનો બ્લોગ  

 
૭૫૫ સાડહલ ચૌહાણનો બ્લોગ  

 
૭૫૬ સાુંતનધ્ય  

 
૭૫૭ તસદ્ધાથષ શાહ નેટ  ડૉ.તસદ્ધાથષ શાહ 

૭૫૮ તસદ્ધાથષન ુું મન  ડૉ.તસદ્ધાથષ શાહ 

૭૫૯ સી આર સી – તમરઝાપરુ  

 
૭૬૦ સગુુંધ – મારી આગવી દુતનયા  રીિેશ મહિેા 
૭૬૧ સરુ સુંગમ  ચેિના શાહ 

૭૬૨ સરુ સુંવાદ  આરાધના ભટ્ટ 

૭૬૩ સરુિ સીટી  જનક ગજેરા 
૭૬૪ સરુિીઉધીયુું” | તવપલુ દેસાઇ  

 
૭૬૫ સરેુશ એમ શેઠનો બ્લોગ  

 
૭૬૬ સરેુશ બક્ષીનાું કાવ્યો..  સરેુશ બક્ષી 
૭૬૭ સરેુશ લીમ્બાચીયા  

 
૭૬૮ સરેુશભાઈ તવરાણીનો બ્લોગ  

 
૭૬૯ સલુભગરુ્જરી  ડૉ.ડહિેશ ચૌહાણ 

૭૭૦ સવુાકયો  તનમેષ કાપડીયા 
૭૭૧ સવુાસ  

 
૭૭૨ સેત ુ~ લિા ડહરાણી  લિાબેન ડહરાણી 
૭૭૩ સોહમ દેસાઈ નો બ્લોગ  

 
૭૭૪ સૌરભ જોષીનો બ્લોગ  

 
૭૭૫ સ્નેહ સરવાણી  નેહા તત્રપાઠી 
૭૭૬ સ્પશષ  પ્રતિક નાયક 

http://drmayuri.mygujarat.net/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://jaydeepjhaveri.wordpress.com/
http://sagarramolia.gujaratiblogs.com/
http://kapilnusahitya.wordpress.com/
http://sadhusamaj.wordpress.com/
http://thesanidhya.wordpress.com/
http://socialcm.wordpress.com/
http://socialcm.wordpress.com/author/socialcm/
http://www.socialcm.wordpress.com/
http://www.cybersafar.com/
http://chandarana.wordpress.com/
http://sarthi.wordpress.com/
http://sahilchauhan.wordpress.com/
http://kirankumar7.wordpress.com/
http://siddharth-shah-net/
http://drsiddharth.blogspot.com/
http://crcmirzapar.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://sur-sargam.blogspot.com/
http://sursamvaad.wordpress.com/
http://surat3856.wordpress.com/
http://suratiundhiyu.wordpress.com/
http://sureshmsheth67.wordpress.com/
http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
http://sureshlibrarian.wordpress.com/
http://sureshvirani.wordpress.com/
http://sulabhgurjari.com/
http://suvakyo.blogspot.com/
http://www.suvaas.blogspot.com/
http://readsetu.wordpress.com/about/
http://soham26.wordpress.com/
http://sbjoshi.blogspot.com/
http://sneh.wordpress.com/
http://pratiknaik.wordpress.com/


 

 

૭૭૭ “સ્પુંદન” નાું સ્પુંદનો  ભરિભાઇ દેસાઇ 

૭૭૮ સ્પુંદનના ઝરણાું  જાગતૃિ વાલાણી 
૭૭૯ સ્પુંદનનાું ઝાકળ  

 
૭૮૦ સ્વદેશી જાગરણ અક્ષભયાન  

 
૭૮૧ સ્વપ્નસમપષણ  

 
૭૮૨ સ્વરગરુ્જરીનો બ્લોગ  

 
૭૮૩ સ્વરાુંજક્ષલ  ક્ષચરાગ પટેલ, 

૭૮૪ સ્વરાુંજલી -2 ક્ષચરાગ પટેલ, 

૭૮૫ સ્વરાુંજલી-1 ક્ષચરાગ પટેલ, 

૭૮૬ સ્વગાષરોહણ  શ્રી યોગેિરજી 

૭૮૭ સ્વાતિ શાહ  સ્વાતિ શાહ 

૭૮૮ સ્વાદ ઇષ્ન્ડયા.કોમ  સ્વાિી ગડઢયા 
૭૮૯ હનીફ મહરેી  

 
૭૯૦ હમ હૈ રાહી પ્યારકે  

 
૭૯૧ હરસખુ થાનકીનુું બ્લોગતવિ -   હરસખુ થાનકી 
૭૯૨ હષષદ ભ્રહ્મભટ્ટ  

 
૭૯૩ હસિા અક્ષર  ભરુાભાઈ દ્વારકાવાળા 
૭૯૪ હળવાશો આ ભારે ભારે  ડહિંમિભાઈ શાહ 

૭૯૫ હાઇકુ સોટ્સ  

 
૭૯૬ હાડદિક ટાુંકનો બ્લોગ - હાડદિક ટાુંક 

૭૯૭ હાસ્યનો દરબાર  ડૉ.રાજેન્ર તત્રવેદી 
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