
નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

 

  

1. 

ીમિત રેખા િસધંલીમિત રેખા િસધંલ,,  

અક્ષયપાતર્  
વરિચત કિત તથા િનબધ ૃ ં
અને પર્ાથનાસભરર્  

http://www.axaypatra.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

 2 

અક્ષેશ સાવિલયાઅક્ષેશ સાવિલયા  

અક્ષશે  સાવિલયા 
પોતાના િવચારો તથા િવિવધ 
સમાચાર  

http://akshesh.wordpress.com/
http://akshesh.wordpress.com/
http://akshesh.wordpress.com/
http://akshesh.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

3 

અિખલ સતરીઆુઅિખલ સતરીઆુ   

અિખલ ટીવી કોમ અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.akhiltv.com/
http://www.akhiltv.com/
http://www.akhiltv.com/
http://www.akhiltv.com/
http://www.akhiltv.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

4 

જીગ્નશ અધ્યારૅ ુજીગ્નશ અધ્યારૅ ુ   

અધ્યા  નુ ંજગત 
વરિચત કા યો, લેખો તેમજ 
વાચન વૈિવધ્ય ધરાવતો ં
ગજરાતી બ્લોગુ .  

http://adhyaru.wordpress.com/
http://adhyaru.wordpress.com/
http://adhyaru.wordpress.com/
http://adhyaru.wordpress.com/
http://adhyaru.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

   
5 
 

હરીશભાઈ દવેહરીશભાઈ દવે  

અનન્યા 
િવિવધ િવષયો પર ગજરાતી ુ
ભાષાનો પર્થમ પાિરવાિરક 

સાપ્તાિહક બ્લોગ. 

http://gujarat5.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

   
6 
 

મેહલ શાહુમેહલ શાહુ   

અનરાધાર
ગજરાુ તી સાિહત્ય, ગજરાતી ુ
સગમ સગીતનો બ્લોગં ં  

http://anaradhar.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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હરીશભાઈ દવેહરીશભાઈ દવે  

અનાિમકા 
પતર્લેખન વ પે 
અિભ યિક્તનો સવપર્થમ ર્
ગજરાતી બ્લોગુ .  

http://gujarat2.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  8 

અિનલ શાહઅિનલ શાહ,,  

અિનલ એ ટર્ો. કોમ્
જ્યોિતષ ાતા ી અનીલ શાહ 
નો જ્યોિતષ  િવભાગ  

http://www.anilastro.com/
http://www.anilastro.com/
http://www.anilastro.com/
http://www.anilastro.com/
http://www.anilastro.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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હરીશભાઈ દવેહરીશભાઈ દવે  

અનપમાુ  
વરિચત અછાદસ કિવતાઓં , 

‘મક્તપિચકાુ ં ’ઓ અને 

િવચારિવિનમયનો બ્લોગ.  

http://gujarat3.wordpress.com/
http://gujarat3.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

10 

હરીશભાઈ દવેહરીશભાઈ દવે  

અનભિવકાુ  -

અંગત અનભિતઓનો ુ ૂ
અતીતના મરણોની યાતર્ા 
કરાવતો ગજરાતી ભાષામા ુ ં
સ મરણોનો પર્થમં  બ્લોગ.  

http://gujarat4.wordpress.com/
http://gujarat4.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િહમાશ િકકાણીં ુિહમાશ િકકાણીં ુ   

અનસધાનુ ં  
ગજરાતી ભાષા અને એના ુ
પર્સાર પરના િવચારોનો 
બ્લોગ. 

http://anusandhan.blogspot.com/
http://anusandhan.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  12 

ચેતના શાહચેતના શાહ  

અનોખુ ંબધનં  

લડનથીં  ચેતના શાહનો અન્ય 
બ્લોગ… 
 
 
 

http://anokhubandhan.blogspot.com/
http://anokhubandhan.blogspot.com/
http://anokhubandhan.blogspot.com/
http://anokhubandhan.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

13 

ધૈવત શકલુધૈવત શકલુ   

અિભ યિક્ત -
કિવ ી રા.શ.ુના સપતર્ ધૈવત ં ુ ુ
શકલનો વરિચત કા યોનો ુ
સદર બ્લોગું .  

http://dhaivat.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

14 

ગોવીંદભાઇ માગોવીંદભાઇ મા   

અભી યક્તી
દૈિનકપતર્ોમાનાં  પોતાના 
ચચાપતર્ોનો સગર્હર્ ં   

http://govindmaru.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

15 

અિમતા પટેલઅિમતા પટેલ  

અિમ નઝર ગજરાતી ગઝલનોનો બ્લોગુ   

http://aminazar.wordpress.com/
http://aminazar.wordpress.com/
http://aminazar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  16 

અશોકભાઈ કૈલાઅશોકભાઈ કૈલા  

અમર વારસો અશોકભાઈ કૈલા અંગત બ્લોગ 

http://www.amarvarso.blogspot.com/
http://www.amarvarso.blogspot.com/
http://www.amarvarso.blogspot.com/
http://www.amarvarso.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  17 

અિમત િતર્વેદીઅિમત િતર્વેદી  

અિમત િતર્વદીે
વરિચત રચનાઓની વેબ 
સાઇટ.  (યનીકોડમાુ  ંનથી) 

http://amittrivedi.com/
http://amittrivedi.com/
http://amittrivedi.com/
http://amittrivedi.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  18 

અિમત પરીખઅિમત પરીખ  

અિમત પરીખનો 
બ્લૉગ - મૌન બોલે છે! 
આધ્યાિત્મક [...]

આધ્યાત્મ, ઇ ર, પરમ સત્ય, 

ચૈતિસક શિક્તઓ, આત્મા, મન, 

તકર્ , ચેતનાનો િવકાસ, પર્મ, કમર્, 
ધ્યાન, સમાિધ, મોક્ષ, ઉત્કર્ાિતં  

http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/
http://amittparikh.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

19 

અિમત િપસવાિડયાઅિમત િપસવાિડયા  

અમીઝરણુ ં
ગજરાતીુ  સાિહત્યની ઉ મ પ  
રચનાઓનો એક સદર બ્લોગું .  

http://amitpisavadiya.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  20 

િનશીથ શક્લુિનશીથ શક્લુ   ((’’અષર્અષર્’’))  

અષનોર્  સગર્હં  વરિચત કિવતાઓનો બ્લોગ. 

http://arsh.wordpress.com/about/
http://arsh.wordpress.com/about/
http://arsh.wordpress.com/about/
http://arsh.wordpress.com/about/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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યશવત ઠક્કરંયશવત ઠક્કરં   

અસર 
અલગારી વાતો રજ કરતો ૂ
બ્લોગ. 

http://asaryc.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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નેહા પટેલનેહા પટેલ  

અિક્ષતારક
ાતીની યવા પેઢી ને એકજથ ુ ુ

કરવાના હતેનુો બ્ લોગ 

http://akshitarak.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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અકીલા (સૌરા ટર્)     
ન્યઝુ પેપર

 
ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html
http://www.akilaindia.com/daily/index.html


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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તેજસ પટેલતેજસ પટેલ  

અહા િજંદગી 
કા ય અને શાયરી િવષયક 
બ્લોગ. 

http://tejashpatel.wordpress.com/
http://tejashpatel.wordpress.com/
http://tejashpatel.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

   
25 

 

અિખલ સતરીઆુઅિખલ સતરીઆુ   

અંતરના 
ઉંડાણમાથીં  -

‘િદલની વાત, િદમાગથી’ 

http://akhilsutaria.wordpress.com/
http://akhilsutaria.wordpress.com/
http://akhilsutaria.wordpress.com/
http://akhilsutaria.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સરેશભાઈ જાનીુસરેશભાઈ જાનીુ   

અંતરની વાણી -
આધ્યાિત્મક વાતો અને 
રચનાઓ 

http://antarnivani.wordpress.com/
http://antarnivani.wordpress.com/
http://antarnivani.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કાિક્ષત મન્શી ં ુકાિક્ષત મન્શી ં ુ ""શફકશફક""  

આજ્વાષ
"શફક" નો…

વરિચત ગઝલ તથા કા યો 

http://kankshit.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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આજકાલ ન્યઝુ પેપર
 

ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://www.aajkaaldaily.com/
http://www.aajkaaldaily.com/
http://www.aajkaaldaily.com/
http://www.aajkaaldaily.com/
http://www.aajkaaldaily.com/
http://www.aajkaaldaily.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  29 

  

આરપાર
ગજરાતી સામિયકોુ ની  
વેબ સાઈટ 

http://www.aarpar.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  30 

અવીર્ંદ અડાલજા અવીર્ંદ અડાલજા     

ARVIND ADALJA’S 
BLOG

અંગત વેબ બ્લોગ 

http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/
http://arvindadalja.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  31 

રા શ રાઠોડરા શ રાઠોડ  

આજનો સદશં ે  - રા શ રાઠોડનો બ્લોગ 

http://aajnosandesh.wordpress.com/
http://aajnosandesh.wordpress.com/
http://aajnosandesh.wordpress.com/
http://aajnosandesh.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  32 

આિદલ મન્સરીુઆિદલ મન્સરીુ   

આિદલ મન્સરીુ
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 
બ્લોગ 

http://aektinka.wordpress.com/
http://aektinka.wordpress.com/
http://aektinka.wordpress.com/
http://aektinka.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સફીુસફીુ  પરમાર પરમાર

આધ્યાિત્મક કા યો
‘સફીૂ ’ મહમદ પરમાર ના ં
કા યો 

http://mohmadparmar.gujaratisahityasarita.org/
http://mohmadparmar.gujaratisahityasarita.org/
http://mohmadparmar.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

34 

જગલકીશોર યાસજુગલકીશોર યાસુ   

આપણા મલકમા ં-
ભલે ખદી વળે આખા ખલકમાું ,ં 

મનને મઝો પડે એના મલકમા ં
!!  

http://jgurjari.wordpress.com/
http://jgurjari.wordpress.com/
http://jgurjari.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ડૉડૉ..રા શ પર્જાપિતરા શ પર્જાપિત  

આપણી ભાષા 
આપણુ ંસન્માન  

વરિચત કા યોનોબ્લોગ 

http://shashvatxama.blogspot.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/
http://shashvatxama.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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આટર્આટર્ ::રિવશકર રાવલંરિવશકર રાવલં   

આટર્  વડૅર્ ઓફ 

રિવશકરં  રાવળ 

(આરએમઆર)   

આટ વડૅર્ ર્ -  અંગત વેબ સાઈટ  

http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/
http://ravishankarmraval.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િહમાશ િકકાણીં ુિહમાશ િકકાણીં ુ   

આલખને  

  “એ બધાન ું-  જોયુ,ંસાભ યં ં,ુ  
વાચ્યં ં,ુ ગમ્યુ,ં પ ય કે ખચ્યુ ુર્ં ૂં …બ્લોગ 
હવે બધ થાય છેં , હવે આપણે મળીશુ ં
www.cybersafar.com  પર.” 

http://aalekhan.wordpress.com/
http://aalekhan.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મોહમદ રપાણીુમોહમદ રપાણીુ

આંગ્લ કા ય દપણર્
ગજરાતીુ  સાિહત્યકા યનો 
અંગત બ્લોગ 

http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/
http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/
http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/
http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/
http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/
http://www.angelfire.com/poetry/gujarati/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  39 

  

ઈડર દરજી સમાજ અંગત વેબ સાઈટ  

http://idardarjisamaj.com/
http://idardarjisamaj.com/
http://idardarjisamaj.com/
http://idardarjisamaj.com/
http://idardarjisamaj.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  40 

રજ્યા રમેશ પીરાભાઈરજ્યા રમેશ પીરાભાઈ  

‘ઈ ક’ પાલનપરીુ વરિચત કા યો 

mailto:dr_jknanavati@yahoo.co.in
mailto:dr_jknanavati@yahoo.co.in


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  41 

સલીમ વલી દેવ  વીસલીમ વલી દેવ  વી  

ઉજાસ
ઈ લામને લગતા ધાિમર્ક 
િવચારોનો બ્લોગ. 

http://ujaas.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મીના છેડામીના છેડા  

ઉત્કષનોર્  બ્લોગ 

ગજરાતી લિેક્ષકોન ઉત્કષનો ુ ર્
ગજરાતી કિવતાનો બ્લોગુ . 
સચાલકં : મીના છેડા Closed 
Blog 

http://www.utkarsh.org/blog/
http://www.utkarsh.org/blog/
http://www.utkarsh.org/blog/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

43 

મેહલ શાહુમેહલ શાહુ   

ઉ ન્ગુ  આરોહણ 
 મેહલભાઈના કરેલા પર્વાસના ુ
વણનર્ . 

http://uttung.wordpress.com/
http://uttung.wordpress.com/
http://uttung.wordpress.com/
http://uttung.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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પર્બોધ રપર્બોધ ર. . જોશીજોશી  

ઉ શે  

ઉ ેશ સાિહત્ય અને 
જીવન િવચારનુ ંસામાિયક 

 

http://www.uddesh.org/
http://www.uddesh.org/
http://www.uddesh.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  45 

ઊિમર્ સાગરઊિમર્ સાગર  

ઊિમર્ સાગર

સ કની પોતાની કિતઓ તેમજ ૃ
ગજરાતી સાિહત્યની સદર અને ુ ુ ં
દય પશીર્ કા યો નો આ વાદ 

કરાવતો બ્લોગ 

http://urmi.wordpress.com/
http://urmi.wordpress.com/
http://urmi.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  46 

ઊિમર્ સાગરઊિમર્ સાગર  

ઊિમર્ સાગર.કોમ 

મારુ ઊિમર્ જગત
ઊમીર્ સાગરની  અંગત વેબ 

સાઈટ  

http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/
http://urmisaagar.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
47 

િચરાગ પટેલિચરાગ પટેલ,,  

ઋત મડલં  ઈન્ફો.
િચરાગ પટેલનો મખ્યત્વે ુ
વરિચત રચનાઓનો અંગત 
વેબ સાઈટ 

http://rutmandal.info/
http://rutmandal.info/
http://rutmandal.info/
http://rutmandal.info/
http://rutmandal.info/
http://rutmandal.info/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
48 

ગૌરવ પડયાંગૌરવ પડયાં ..  

એ િદલ-એ-નાદા ં
વરિચત કા યો અને 
ફોટાઓનો બ્લોગ. 

http://thegaurav8184.blogspot.com/
http://thegaurav8184.blogspot.com/
http://thegaurav8184.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  49 

નિવન બેંકરનિવન બેંકર  

એક અનભિતઃુ ૂ  એક 

એહસાસ
ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
50 

િહમાશભાઇ ભં ુિહમાશભાઇ ભં ુ   

એક વાતાલાપર્  
વરિચત છાદસં -અછાદસ ં
કા યોનો બ્લોગ. 

http://www.ekvartalap.wordpress.com/
http://www.ekvartalap.wordpress.com/
http://www.ekvartalap.wordpress.com/
http://www.ekvartalap.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  51 

  

એનઆરઆઈ 

ગજરાતુ  કોમ 
અંગત વેબ સાઈટ  



નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  52 

પકજ બેંગાંપકજ બેંગાં ણીણી  

ઓટલો "તરકષર્" વેબ સાઈટ  

http://www.tarakash.com/otalo/index.php
http://www.tarakash.com/otalo/index.php


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  53 

  

ઓલઆઇટી 
સોફ્ટવરે પર્ા. લી.

સોફટવેરની વેબ સાઈટ  

http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu
http://www.aspl.in/index?sitelang=gu


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કાિઠયાવાડીકાિઠયાવાડી  

કડવો કાિઠયાવાડી 
અંગત િવચારો અને 
અનભવોની કાિઠયાવાડી ુ
લહકેામા રજઆતં ૂ . 

http://kathiawadi.blogspot.com/
http://kathiawadi.blogspot.com/
http://kathiawadi.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કમલેશકમારુકમલેશકમારુ   

કમલશે  ચૌહાણનો 
બ્લોગ જગત 

વ-રિચત બ્લોગ હા ય,ગઝલ 
અને ઘણ બઘુ …ુ.. 

http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/
http://kamleshkumar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવવેકિવવેક  

કલરવ 
િવવેકનો ગજરાતી ગીતોનો ુ
ઓિડયો બ્લોગ. 

http://kalrav1.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  57 

રા રી શકલુરા રી શકલુ   

કલરવ…બાળકો
નો…બાળકો માટે

બાળવાતાઓર્  અને બાળગીતો 



નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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નમર્તા નમર્તા અમીનઅમીન  

કહો છો તમે કમે ? અંગત વેબ બ્લોગ  

http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/
http://www.kahochhotamekem.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કિવકિવ  

કિવ વીથ વડ્ઝર્ અગત બ્લોગ  

http://kaviwithwords.blogspot.com/
http://kaviwithwords.blogspot.com/
http://kaviwithwords.blogspot.com/
http://kaviwithwords.blogspot.com/
http://kaviwithwords.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

60 

સનીલ શાહુસનીલ શાહુ   

કિવતાનો ‘ક’ વરિચત ગઝલો 

http://sunilshah.wordpress.com/
http://sunilshah.wordpress.com/
http://sunilshah.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

61 

ડૉડૉ..દીલીપ પટેલદીલીપ પટેલ  

કિવલોક 
વરિચત અને અન્ય કિવઓની 
રચનાઓ 

http://pateldr.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  62 

  

કિવતા 
(જન્મભિમૂ )

ગજરાતી સામિયકોુ ની  
વેબ સાઈટ 

http://kavita.janmabhoominewspapers.com/
http://kavita.janmabhoominewspapers.com/
http://kavita.janmabhoominewspapers.com/
http://kavita.janmabhoominewspapers.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

63 

બાબભાઇ દેસાઇુબાબભાઇ દેસાઇુ   

કસબલું  રગનોં  

વૈભવ -
વરિચત કા યો અંગત 

http://naraj.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/
http://naraj.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  64 

િનલેશ યાસિનલેશ યાસ  

કાકાસાબ.કોમ
ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી અને 
ટેકનીકલ વેબસાઈટ અને 
ાનસભર માિહતી 

http://www.kakasab.com/blog


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િનલેશ યાસિનલેશ યાસ  

કાકાસાબ ગજરાતીુ   

ટલબારુ  (ડાઉન લોડ)

ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી અને 
ટેકનીકલ વેબસાઈટ અને 
ાનસભર માિહતી 

http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/
http://kakasab.com/blog/downloads/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

66 

સરેશભાઈ જાનીુસરેશભાઈ જાનીુ   

કા ય સરૂ -
વરિચત અને નવોિદત 
કિવઓની રચનાઓ 

http://kaavyasoor.wordpress.com/
http://kaavyasoor.wordpress.com/
http://kaavyasoor.wordpress.com/
http://kaavyasoor.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  67 

િદ યેશ પટલૅિદ યેશ પટલૅ   

કતાથૃ ર્ કતાૃ થર્  વેબ બ્લોગ  

http://www.krutarth.co.cc/
http://www.krutarth.co.cc/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  68 

નેહા જોશીનેહા જોશી  

કમે  છો મજામા?ં વરિચત કા યો બ્લોગ  

http://nehajoshi.wordpress.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/
http://nehajoshi.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

69 

કોકીલા કાિતર્ક િમ ીકોકીલા કાિતર્ક િમ ી  

કોકીનો બ્લોગ. અગત બ્લોગ  

http://kokilam.wordpress.com/
http://kokilam.wordpress.com/
http://kokilam.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

70 

ગાડાભાઈ વ લભંગાડાભાઈ વ લભં   

િકર્યાકાડં 
ધાિમર્ક િવિધઓ માટેના 
િકર્યાકાડની રજઆતં ૂ  

http://kriyakand.wordpress.com/
http://kriyakand.wordpress.com/
http://kriyakand.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

 
71 

 

સિ ત અમીનસિ ત અમીન  

િક્ષતીજ સળગે -
થોડી પોતાની અને થોડી મનને 
ગમતી વાતો અંગત 

http://sarjeet.wordpress.com/
http://sarjeet.wordpress.com/
http://sarjeet.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

72 

આિદલ મન્સરીુઆિદલ મન્સરીુ   

ગઝલ ગ રીુ  
આિદલ મન્સરીની પીડીએફ ુ
ફોમેર્ટમા ગઝલોની વેબસાઇટં . 

http://www.flickr.com/photos/13552338@N00/290255873/
http://www.ghazalgurjari.com/
http://www.ghazalgurjari.com/
http://www.ghazalgurjari.com/
http://www.ghazalgurjari.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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RRaajj  MMaaccwwaann  

ગરવા 
ગજરાતીુ .COM

આપણી ભાષા.. આપણ ુ
સાિહત્ય..આપણ ું
સગીતં …એટલ ેઆપણે સહ…ુ.. 

http://www.garvagujarati.com/
http://www.garvagujarati.com/
http://www.garvagujarati.com/
http://www.garvagujarati.com/
http://www.garvagujarati.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

74 

સરેશભાઈ જાનીુસરેશભાઈ જાનીુ   

ગ સરુ -
ગ મા ંપોતાના િવચારો, સળગ ં
કથા,અવલોકનો વગેરે 

http://gadyasoor.wordpress.com/
http://gadyasoor.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

75 

સરય પરીખુસરય પરીખુ   

ગગોતર્ીં  વરિચત રચનાઓ 

http://saryu.wordpress.com/
http://saryu.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

76 

સરય પરીખુસરય પરીખુ   

ગગોતર્ીં -SARYU 

PARIKH

ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 
બ્લોગ 

http://saryuparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://saryuparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://saryuparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://saryuparikh.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કાિતલાલ કરશાલાંકાિતલાલ કરશાલાં   

ગાયતર્ી ાન 

મિદરં  - તપરુ 

 પ.પ.ૂગરદેવ ીુ ુ  રામશમા ર્
આચાયનાર્  અંમ ય િવચારોુ   

રજકરતો બ્લોગૂ  

http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/
http://gaytrignanmandir.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

78 

  

ગાયતર્ી ાન 

મિદરં , િચકાગો, 
યએસએુ

ગાયતર્ી ાન મિદરં , િચકાગો, 
યએસએ અંગત વેબ સાઈટુ   

http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/
http://www.gayatrigyanmandir.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

79 

ગાયતર્ી પિરવારગાયતર્ી પિરવાર  

ગાયતર્ી પિરવાર-
ડભોઈ

ગાયતર્ી પિરવાર, ડભોઈની 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.gpdabhoi.blogspot.com/
http://www.gpdabhoi.blogspot.com/
http://www.gpdabhoi.blogspot.com/
http://www.gpdabhoi.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

80 

ગાડાભાઈ વ લભંગાડાભાઈ વ લભં   

ગાડાભાઈં  

વ લભ -
િવિવધ ાનસભર માિહતી  

http://gandabhaivallabh.wordpress.com/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/
http://gandabhaivallabh.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

81 

જગલકીશોર યાસજુગલકીશોર યાસુ   

ગાધીદશનં ર્  
મહાત્મા ગાધીજી અંગેન સવાગી ં ંુ ર્ં
સાિહત્ય 

http://mahatmaji.wordpress.com/
http://mahatmaji.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
82 

  

ગજુNET
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 
બ્લોગ 

http://www.gujnet.net/
http://www.gujnet.net/
http://www.gujnet.net/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
83 

  

ગજરાતુ  PLUS
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 
બ્લોગ 

http://www.gujaratplus.com/
http://www.gujaratplus.com/
http://www.gujaratplus.com/
http://www.gujaratplus.com/
http://www.gujaratplus.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ી સભાષ શાહ ુ   

ગજરાતુ  દપણર્

સવ ચ્ચ લોકિપર્યતા અને વાચકો 
ધરાવત અમેિરકા કેનેડા અને ુ
ગજરાતથી પર્સારીતુ  થત િનઃશ ક ુ ું
સામાજીક સામિયક 

http://www.gujaratdarpan.com/
http://www.gujaratdarpan.com/
http://www.gujaratdarpan.com/
http://www.gujaratdarpan.com/
http://www.gujaratdarpan.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ડો. કમલેશ લ લાુ

ગજરાતુ  દશનર્   

(GUJARAT 
DARSHAN-FROM 
SPACE SHUTTLE)

ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/
http://kamleshlulla.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ગજરાતુ INDIA
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 
બ્લોગ 

http://www.gujaratindia.com/
http://www.gujaratindia.com/
http://www.gujaratindia.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ગજરાતુ  સમાચાર 

ન્યઝુ પેપર
ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/
http://gujaratsamachar.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

88 

ઘન યામ ઠક્કરઘન યામ ઠક્કર  

ગજરાતીુ  કિવતા 
અને સગીતં  -

રિચત કા યો, સગીતં  , અને 
એમની પસદની અન્યં  સ કોની 
િતઓ 

http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/
http://ghanshyamthakkar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ચેતન ચંચેતન ચ .ં . ફર્મવાલાેફર્મવાલાે   

ગજરાતીુ  કિવતા 
મબઇથીું  ચેતન ફર્મવાલાનો ે
વરિચત ગજરાતી ગઝલોનો ુ
બ્લોગ. 

http://gujrati-kavita.blogspot.com/
http://gujrati-kavita.blogspot.com/
http://gujrati-kavita.blogspot.com/
http://gujrati-kavita.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  90 

ચેતન ચંચેતન ચ .ં . ફર્મવાલાેફર્મવાલાે   

ગજરાતીુ  

કિવતાઓ
વરિચત ગજરાતી ગઝલોુ  

http://gujaratikavita.wordpress.com/
http://gujaratikavita.wordpress.com/
http://gujaratikavita.wordpress.com/
http://gujaratikavita.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મથન ભાવસારંમથન ભાવસારં   

ગજરાતીુ  ગઝલ 
ગમતા ંકા યો અને ગઝલોનો 
બ્લોગ. 

http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  92 

કૌશલ જોષીકૌશલ જોષી  

“ગજરાતીુ  

ગઝલ™”

દરેક ગઝલકાર ની િત ગજરાતી ુ
સાિહત્ય ના પર્ેમી ને દિનયા ના છેવાડા ુ
સધીુ  ઓિડયો,િવિડયો અને લખાણ ના 
રપ મા પો ચાડવા ના ઉદેશ થીુ   

http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/
http://gujaratigazal.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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જજયતીભાઈ પટેલંયતીભાઈ પટેલં   

ગજરાતીુ  

પ તકાલયુ  

ગજરાતી પ તકાલય અંગત ુ ુ
વેબ સાઈટ  

http://www.pustakalay.com/
http://www.pustakalay.com/
http://www.pustakalay.com/
http://www.pustakalay.com/
http://www.pustakalay.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

94 

સરેશભાઈ જાનીુસરેશભાઈ જાનીુ   

ગજરાતીુ  પર્િતભા 
પિરચય -

ગજરાતનીુ  અિ મતાને ઉજાગર 
કરનાર િવશેષ યિક્તઓંનો 
પિરચય  

http://gujpratibha.wordpress.com/
http://gujpratibha.wordpress.com/
http://gujpratibha.wordpress.com/
http://gujpratibha.wordpress.com/
http://gujpratibha.wordpress.com/
http://gujpratibha.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ગજરાતીુ  બક્સૂ
ગજરાતી પ તકો ઓન લાુ ુ ઈન 
મેળવવાની સાઈટ 

 

http://www.gujaratibooks.com/
http://www.gujaratibooks.com/
http://www.gujaratibooks.com/
http://www.gujaratibooks.com/
http://www.gujaratibooks.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
96 

ડો ચન્દર્વદન મી ીડો ચન્દર્વદન મી ી  

ગજરાતીુ  મહાજન 

પરીચય
કા ય સગર્હં  – તર્ીવેણીસગમં , 

ભક્તીભાવના ઝરણાં  ં

http://mahajanparichay.wordpress.com/
http://mahajanparichay.wordpress.com/
http://mahajanparichay.wordpress.com/
http://mahajanparichay.wordpress.com/
http://mahajanparichay.wordpress.com/
http://mahajanparichay.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  97 

હેંમાન્સભાઈુહેંમાન્સભાઈુ   

ગજરાતીુ  લખવા-
શીખવાની કળા

 િહમાશભાઈનાં ુ  સહયોગ ારા 
ગજરાતી ભાષાને કોમ્પ્યટરમા ુ ુ
યોગ્ય રીતે રજ કરવાનો પર્યાસૂ  

http://himanshubhai.googlepages.com/home
http://himanshubhai.googlepages.com/home
http://himanshubhai.googlepages.com/home
http://himanshubhai.googlepages.com/home
http://himanshubhai.googlepages.com/home
http://himanshubhai.googlepages.com/home
http://himanshubhai.googlepages.com/home


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  98 

રિતલાલ ચદરયાંરિતલાલ ચદરયાં   

ગજરાતીુ  

શબ્દકોશ 

ી. રિતલાલ ચદરયાનો ં
ગજરાતી શબ્દકોશુ . 

http://www.gujaratilexicon.com/
http://www.gujaratilexicon.com/
http://www.gujaratilexicon.com/
http://www.gujaratilexicon.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

99 

સરેશભાઈ જાનીુસરેશભાઈ જાનીુ   

ગજરાતીુ  સાર વત 

પિરચય

ગજરાતીુ  સાિહત્યના સ કોનો 
પિરચય આપતો િવ નો એક 
માતર્ બ્લોગ.  

http://sureshbjani.wordpress.com/
http://sureshbjani.wordpress.com/
http://sureshbjani.wordpress.com/
http://sureshbjani.wordpress.com/
http://sureshbjani.wordpress.com/
http://sureshbjani.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
100 

  

ગજુરાતી સાિહત્ય 

સિરતા
ટનનાુ  ગજરાતી સાિહત્ય ુ

રિસકોની અિભ યિક્ત 

http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/
http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/
http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/
http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/
http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

101 

અિમત પચાલંઅિમત પચાલં ,,  

ગજરાતીુ  શાયરી ગજરાતી શાયરી અગત બ્લોગુ   

http://gujaratishayri.wordpress.com/
http://gujaratishayri.wordpress.com/
http://gujaratishayri.wordpress.com/
http://gujaratishayri.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
102 

  

ગજરાતીુ  સાિહત્ય 

સિરતા
ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ 

http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.org/
http://gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
103 

 

નીરજ શાહનીરજ શાહ  

GUJARATI 
GHAZALS AND 
POEMS IN MY 
WORDS

ગજરાતી ગઝલ અને કા યનો ુ
વેબ બ્લોગ સાઈટ

http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/
http://www.kavyarachna-nir.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  104 

CCAAPPTT..  NNAARREENNDDRRAA  

GYPSY'S DIARY અંગત વેબ બ્લોગ 

http://captnarendra.blogspot.com/
http://captnarendra.blogspot.com/
http://captnarendra.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
105 

  

ગજરાતીિકર્િ યન્સુ
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 
બ્લોગ 

http://www.gujaratichristians.com/
http://www.gujaratichristians.com/
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રોશન પટેલરોશન પટેલ  

ગજ્જનીુ ુ  દિનયાુ અંગત વેબ બ્લોગ Non 
Unicode blog 

http://gujaratgroup.blogspot.com/
http://gujaratgroup.blogspot.com/
http://gujaratgroup.blogspot.com/
http://gujaratgroup.blogspot.com/
http://gujaratgroup.blogspot.com/
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પર્વીણ શાહપર્વીણ શાહ  

ગ રુ  કા યધારા કા યિવષયક બ્લોગ. 

http://aasvad.wordpress.com/
http://aasvad.wordpress.com/
http://aasvad.wordpress.com/
http://aasvad.wordpress.com/
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ગ રુ  ગર્થરત્નં  

કાયાલયર્
ગજરાતી સાિહત્ય પર્કાશન નો ુ
બ્લોગ  યનીકોડ મા નથીુ ં  

http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
http://www.gurjar.biz/
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િવશાલ મોણપરાિવશાલ મોણપરા  

ગ રદશુ ે .કોમ
િવશાલ મોણપરાન ગજરાતી ુ ું
ટાઇપ પેડ અને પર્મખ પેલ ુ

ચેકર 

http://www.gurjardesh.com/
http://www.gurjardesh.com/
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ગજન ગાધીું ંગજન ગાધીું ં   

ગજારવું  - ગજરાતીુ  

કિવતાનો
ગજરાતી કિવતાનો બ્લોગુ   

http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
http://gujaratikavita.blogspot.com/
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ગજન ગાધીું ંગજન ગાધીું ં   

ગજારવું  - ગજરાતીુ  

કિવતાનો...
ગજરાતી કિવતાની અંગત વેબ ુ
સાઈટ  

http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
http://www.gunjarav.com/
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િવનોદ નગિદયા િવનોદ નગિદયા --આનદંઆનદં  

ગીત ગ રીુ
મનગમતા ગજરાતી ગીતો ુ
તથા શેર શાયરી ની રસ હાણ. 

http://www.geetgurjari.blogspot.com/
http://www.geetgurjari.blogspot.com/
http://www.geetgurjari.blogspot.com/
http://www.geetgurjari.blogspot.com/
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િનલેશ યાસિનલેશ યાસ  

GUJJU UNIT અંગત વેબ સાઈટ 

http://guj-force.blogspot.com/
http://guj-force.blogspot.com/
http://guj-force.blogspot.com/
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િનલેશ યાસિનલેશ યાસ  

GUJARATI NET 
JAGAT

વેબ કનેકશન ગજરાતી ુ
િમતર્ોની વેબ સાઈટ 

http://kakasab.ning.com/
http://kakasab.ning.com/
http://kakasab.ning.com/
http://kakasab.ning.com/
http://kakasab.ning.com/
http://kakasab.ning.com/
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પર્િતક દેશાઈ પર્િતક દેશાઈ   

GUJARATI SONG 

WORLD (ગજરાતીુ  

સગીતં  જગત)

ગજરાતે ગીતોુ , ગઝલ, ગરબા 
સાભળોં , અને ડાઉનલોડ વેબ 
સાઈટ 

http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
http://gujaratisongs.info/
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મનીષ સોનીમનીષ સોની  

ગ્લોબલ ગજરાતીુ  

બ્લોગ 

ગજરાતીુ  સાિહત્ય ની સન્દર ુ
રચનાઓ  

http://globalgujarati.wordpress.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
http://globalgujarati.wordpress.com/
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ઘન યામ ઠક્કરઘન યામ ઠક્કર  

ઘન યામઠક્કર.કૉમ અંગત વેબ સાઈટ  

http://ghanshyamthakkar.com/GhanshyamThakkar.html
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િચમનભાઈ પટેલિચમનભાઈ પટેલ  

"चमन" के फूल ગજુરાતી સાિહત્ય સરીતા-  
અંગત વેબ સાઈટ  

http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/
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"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  119 

સજોય ઘોષેંસજોય ઘોષેં   

ચરખા - િવકાસ 

સચારં  નટવકે ર્  
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 

બ્લોગ 

http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
http://charkhagujarat.org/
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િચતર્લખાે
ગજરાતી સાુ મિયકોની  
વેબ સાઈટ 

http://www.chitralekha.com/
http://www.chitralekha.com/
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ડો ચન્દર્વદન મી ીડો ચન્દર્વદન મી ી  

ચદર્પકારં ુ  

- ડૉ.ચદર્વદનં  િમ ીના 
વરિચત કા યો, ટકી વાતાઓ ૂં ર્
અને સિવચારો રજુ ુ કરતો 
બ્લોગ 

http://www.chandrapukar.wordpress.com/
http://www.chandrapukar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જયદીપ ટાટામીયાજયદીપ ટાટામીયા  

જયદીપનુ ંજગત મનગમતી કિવતા અને વાતો 

http://jaydeep.wordpress.com/
http://jaydeep.wordpress.com/
http://jaydeep.wordpress.com/
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જન્મભિમૂ (મબઈું ) 

ન્યઝુ પેપર
ગજરાતી દૈુ નીક સમાચાર પતર્ો 

http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
http://www.janmabhoominewspapers.com/
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જયેશ ઉપાધ્યાયજયેશ ઉપાધ્યાય  

જયેશ ઉપાધ્યાયનુ ં
મનોજગત  

વરિચત કા યો તથા િચતર્ો 
અને હા યટચકાૂ  

http://www.jayeshupadhyaya.wordpress.com/
http://www.jayeshupadhyaya.wordpress.com/
http://www.jayeshupadhyaya.wordpress.com/
http://www.jayeshupadhyaya.wordpress.com/
http://www.jayeshupadhyaya.wordpress.com/
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િમલન કરસાલાિમલન કરસાલા,,  

જીવનની 
િદશાધારા

સિવચાર ુ “તમસો મા 
જ્યોિતગમર્ ય” 

http://milan1992.blog.co.in/
http://milan1992.blog.co.in/
http://milan1992.blog.co.in/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદ યાગ શક્લં ુિદ યાગ શક્લં ુ   

ઝબક ચૈતન્ય પરમ 

તણુ…ં
િદ યાગનો અંગત વેબ બ્લોગં   

http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
http://awarenessinfinite.wordpress.com/
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કણાલ પારેખકુણાલ પારેખુ   

જીવન પ પુ  - 
ગમતી વાતો, લેખો અને ગમતા ં
કા યો 

http://pkunal.wordpress.com/
http://pkunal.wordpress.com/
http://pkunal.wordpress.com/
http://pkunal.wordpress.com/
http://pkunal.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રિક્ષત શાહરિક્ષત શાહ  

ન સગીતકારં  રિક્ષત 

શાહનો ન તવનોનો 
બ્લોગ

ન સગીતકાર રિક્ષત શાહનો ં
ન તવનોનો બ્લોગ 

http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
http://mysongbook1.wordpress.com/
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ધમેર્શ યાસધમેર્શ યાસ  

ાન સાથે ગમ્મત - 
ધમેર્શ યાસનો 

ગજરાતીુ  વેબ બ્લોગ

ધમેર્શ યાસનો ગજરાતી વેબ ુ
બ્લોગ 

http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
http://vyasdharmesh.wordpress.com/
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નદશનર્  અંગર્જીે  

અને ગજરાતીમાુ ં
ગજરાતીુ  સાિહત્યનો અંગત 

બ્લોગ 

http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
http://www.geocities.com/haren_shah
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જળ સવાદં

પાણી અને વચ્છતા અંગે 
િદશાસચક િવચારોના પર્સાર અને ૂ
મોકળાશભરી ચચા માટેન એક ર્ ુ ં
અનૌપચાિરક માધ્યમ છે 

http://jalsamvaad.wordpress.com/
http://jalsamvaad.wordpress.com/
http://jalsamvaad.wordpress.com/
http://jalsamvaad.wordpress.com/
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અિનલ શાહઅિનલ શાહ,,  

જ્યોિતષ મથનં
જ્યોિતષ ાતા ી અનીલ શાહ 
નો જ્યોિતષ સશોધન િવં ભાગ  

http://anilshah19.wordpress.com/
http://anilshah19.wordpress.com/
http://anilshah19.wordpress.com/
http://anilshah19.wordpress.com/
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જય ી ભક્તા-પટેલ

ટહકોૂ .કોમ 
ટહકો અને મોરિપચ્છુ   

સગીત અને કિવતાના રગોનો ં ં
સમન્વય 

http://tahuko.com/
http://tahuko.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ડૉડૉ. . મહશે રાવલમહશે રાવલ  

DR MAHESH 

RAWAL’S BLOG
ગજરાતી ગઝલોુ … 

http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
http://drmahesh.rawal.us/
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ડૉડૉ. . મહશે રાવલમહશે રાવલ  

ડૉ. મહશે રાવલની 
ગઝલોનો ગલદ તોુ  

ગજરાતી ગઝલોુ … 

http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/
http://drmaheshrawal.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ફીરદોશદેખૈયફીરદોશદેખૈય  

ડો. ફીરદોશદેિખયાનો 
બ્લોગ 

મને ગમતી અન્ય કિવની 
રચનાઓ, ગઝલોનો બ્લોગ  

http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/
http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/
http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/
http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/
http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/
http://firdoshdekhaiya.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદ યેશ પટલૅિદ યેશ પટલૅ   

ડર્ીમ ઓફ વ ડર્ 
(DREAMS OF 

WORLD)

વરિચત કા યનો બ્લોગ 

http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/
http://www.dreams-of-world.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રા ન્દર્ િતર્વેદીરા ન્દર્ િતર્વેદી  

તલસીદલુ  
 વ. ી મળશકર િતર્વેદીએ ૂ ં
રચેલી અને વરબધ્ધ કરેલી 
તિતઓુ  

http://tulsidal.wordpress.com/
http://tulsidal.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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અિખલ સતરીઆુઅિખલ સતરીઆુ   

તજાબે અંગત વેબ બ્લોગ 

http://tejaab.wordpress.com/
http://tejaab.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પર્ ાબેનપર્ ાબેન  

દ તક િદલના ં
દરવા  

પર્ ાનો કા ય-િવષયક બ્લોગ. 

http://pragna-gujarati.blogspot.com/
http://pragna-gujarati.blogspot.com/
http://pragna-gujarati.blogspot.com/
http://pragna-gujarati.blogspot.com/
http://pragna-gujarati.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સાગરચદર્ નાહરંસાગરચદર્ નાહરં   

દ તક સાગરચદર્ નાહરના િવચારો. 

http://garavi.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદ યેશ પટલૅિદ યેશ પટલૅ   

િદલ ચોરી લનારે  વરિચત કા યનો બ્લોગ 

http://divyeshsanghani.wordpress.com/
http://divyeshsanghani.wordpress.com/
http://divyeshsanghani.wordpress.com/
http://divyeshsanghani.wordpress.com/
http://divyeshsanghani.wordpress.com/
http://divyeshsanghani.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદલીપભાઈ પરીખિદલીપભાઈ પરીખ  

િદલીપ પરીખ' 

બ્લોગ 

ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ 

http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
http://dilipparikh.gujaratisahityasarita.org/
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િદ યભા કર 
િવ ાન-ટકનોલોજીે

િવ ાન-ટેકનોલોજી વેબ સાઈટ  

http://divyabhaskar.co.in/vishesh/science-techonology/
http://divyabhaskar.co.in/vishesh/science-techonology/
http://divyabhaskar.co.in/vishesh/science-techonology/
http://divyabhaskar.co.in/vishesh/science-techonology/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદ ય ભા કર ન્યઝુ 

પેપર
ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/
http://divyabhaskar.co.in/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદગીશા શેઠ પારેખિદગીશા શેઠ પારેખ  

િદ ય ભાવ વરિચત કા યોનો બ્લોગ.  

http://divya-bhaav.blogspot.com/
http://divya-bhaav.blogspot.com/
http://divya-bhaav.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદ યેશ પટલૅિદ યેશ પટલૅ   

િદ યશ પટેલ હાટર્  
હકેર'સ (DIVYESH 

PATEL HEART 
HECKER'S)

િદ યશ પટેલનો અંગત  વેબ 

બ્લોગ  

http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
http://www.divyesh.co.cc/
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મોના અને પર્શાતંમોના અને પર્શાતં  

દર્િ ટકોણ
દર્િ ટકોણ  આપણા રોજ્બરોજ 
ના િજવનને અસર કરતા 
િવષયોનો બ્લોગ  

http://prashantsworld.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ધમેર્શધમેર્શ  પડયાંપડયાં   

ધમશનેર્ ં ુમન 
પોતાની અને મનગમતી 
રચનાઓનો બ્લોગ. 

http://dikimind.blogspot.com/
http://dikimind.blogspot.com/
http://dikimind.blogspot.com/
http://dikimind.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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150 

પર્ભલાલ ટાટારીઆુપર્ભલાલ ટાટારીઆુ   

ધફારીુ  
રચનાઓ ગજરાતી તથા ુ
કચ્છીમા બ્લોગં  

http://dhufari.wordpress.com/
http://dhufari.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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નટવર મહતેાનટવર મહતેા  

નટવર મહતાનીે  

વાતાઓર્  - 
નટવર મહતેાની વાતાઓર્  

http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
http://natvermehta.wordpress.com/
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અ ીનઅ ીન  

નદાિણયાં  

અ ીનનો બ્લોગ 

 અ ીનનો િવિવધ િચતર્ો સિહત 
કા યિવષયક બ્લોગ. 

http://mixphotos.wordpress.com/
http://mixphotos.wordpress.com/
http://mixphotos.wordpress.com/
http://mixphotos.wordpress.com/
http://mixphotos.wordpress.com/
http://mixphotos.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ચદર્કાત શાહં ંચદર્કાત શાહં ં   

નમદર્  અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.narmad.com/
http://www.narmad.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ડૉડૉ. . મહશે રાવલમહશે રાવલ  

“NAVESAR”DR.
RAWAL’S 
WEBLOG 

ડૉ. મહશે રાવલની ગજરાતી ુ
ગઝલો…. 

http://navesar.wordpress.com/
http://navesar.wordpress.com/
http://navesar.wordpress.com/
http://navesar.wordpress.com/
http://navesar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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નિવન શાહનિવન શાહ

નિવન શાહ વબે 

બ્લોગ 
અંગત બ્લોગ  

http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/
http://navinshah.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ગરદ  ઠક્કરુ ુગરદ  ઠક્કરુ ુ   

િનતનવશબ્દ

 ી નવનીત ઠક્કર તથા 
તેમના પતર્ો ગરદ  અને ુ ુ ુ
િનરવ ઠક્કર ારા વરિચત 
કા યોનો બ્લોગ  

http://neetnavshabda.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િનલેશ યાિનલેશ યાસ સ   

િનપર્ા બ્લોગ 

એગર્ીગટરે

ગજરાતી નેટ જગતમા થતી ુ ં
દરેક િહલચાલ પર નજર 
રાખતો વેબ સાઈટ 

http://neepra.com/blog/
http://neepra.com/blog/
http://neepra.com/blog/
http://neepra.com/blog/
http://neepra.com/blog/
http://neepra.com/blog/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પર્ ાબેનપર્ ાબેન  

િનરવ રવે-સહજ 

ભાવોના ોતક -

 િવિવધ ાનસભર માિહતી રજ ૂ
કરતો બ્લોગ. 

http://niravrave.wordpress.com/
http://niravrave.wordpress.com/
http://niravrave.wordpress.com/
http://niravrave.wordpress.com/
http://niravrave.wordpress.com/
http://niravrave.wordpress.com/
http://niravrave.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િનરા શાહિનરા શાહ  

િનરા શાહનો 
બ્લોગ 

ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/
http://nirashah.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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160 

િવજયભાઇ શાહિવજયભાઇ શાહ  

િનવિૃ  ની પર્વિૃ  -
િનવિતનીૃ   પિ તકા તથા ુ
અવનવ પીરસતો બ્લોગું . 

http://gsshouston.wordpress.com/
http://gsshouston.wordpress.com/
http://gsshouston.wordpress.com/
http://gsshouston.wordpress.com/
http://gsshouston.wordpress.com/
http://gsshouston.wordpress.com/
http://gsshouston.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જગલકીશોર યાસજુગલકીશોર યાસુ   

નટે -ગ રીુ  

ગજરાતીઓુ  માટે આપણી માતભાષાૃ મા ં
‘આપણ ગજરાતુ ું ’ આપણી ગજરાતીુ ’ 

અને ‘આપણા ગજરાતીઓં ુ ’  અંગે 
મનભર વાતો  

http://jjkishor.wordpress.com/
http://jjkishor.wordpress.com/
http://jjkishor.wordpress.com/
http://jjkishor.wordpress.com/
http://jjkishor.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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નેહલભાઈનેહલભાઈ  

નહલનીે  ડાયરી 
િવચારો અને જીવન ઘટનાનો 
બ્લોગ 

http://nehalnidiary.wordpress.com/
http://nehalnidiary.wordpress.com/
http://nehalnidiary.wordpress.com/
http://nehalnidiary.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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નોબત(જામનગર) 
ન્યઝુ પેપર

ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://www.nobat.com/
http://www.nobat.com/
http://www.nobat.com/
http://www.nobat.com/
http://www.nobat.com/
http://www.nobat.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જગલકીશોર યાસજુગલકીશોર યાસુ   

પતર્મ ્પ પમુ  ્-
મગીું  પતર્-પક્તીઓ વચ્ચે ટહકો ં ુ
તમારો. 

http://jukishor.wordpress.com/
http://jukishor.wordpress.com/
http://jukishor.wordpress.com/
http://jukishor.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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નીલમ દોશીનીલમ દોશી  

પરમ સમીપે 
વરિચત કિતઓ તથા ૃ
પસદગીની કિવતાં , માિમર્ક 

લઘકથાઓુ  

http://paramujas.wordpress.com/
http://paramujas.wordpress.com/
http://paramujas.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ધમેર્શ યાસધમેર્શ યાસ  

પાગલપન   
ધમેર્શ યાસનો ગજરાતી વેબ ુ
બ્લોગ 

http://mypagalpan.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પચમ શક્લં ુપચમ શક્લં ુ   

પચમં  શક્લુ  

(પર્ત્યાયન) 
ગમતી વાતો ને કા ય િવષયક 
બ્લોગ. 



નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િપનાિકન કાંિપનાિકન કા .ં . લેઉવાલેઉવા  

િપનાિકન 

લઉવાનોે  બ્લોગ 

ગજરાતનાુ  ંસતોના ભજનોં ં -
તેમની રચનાઓ તથા તેમના 
જીવનની ઝાખીં . 

http://priykant.blogspot.com/
http://priykant.blogspot.com/
http://priykant.blogspot.com/
http://priykant.blogspot.com/
http://priykant.blogspot.com/
http://priykant.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  169 

કાિતભાઈ વાછાણીંકાિતભાઈ વાછાણીં   

પરષાથુ ુ ર્ અગત બ્લોગ  

http://jshiroya.blogspot.com/
http://jshiroya.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  170 

જયિતભાઈ શાહંજયિતભાઈ શાહં   

પિ ટમાગુ ર્ પિ ટમાગનીુ ર્   અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.pustimarg.com/
http://www.pustimarg.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િદગીશા શેઠ પારેખિદગીશા શેઠ પારેખ  

પિ ટમાગુ ર્ આધ્યાિત્મક િવષયક બ્લોગ. 

http://shreejisharan.blogspot.com/
http://shreejisharan.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પર્ણવ િતર્વેદીપર્ણવ િતર્વેદી  
પર્ણવ િતર્વદીે

વરિચત રચનાઓ અને 
લેખોનો બ્લોગ. 

http://stuzan.blogspot.com/
http://stuzan.blogspot.com/
http://stuzan.blogspot.com/
http://stuzan.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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મૌિલક સોનીમૌિલક સોની  

પર્િતિદિપ્ત મૌિલક સોનીનો અંગત બ્લોગ. 

http://mauliksoni.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પર્દીપ બર્ ભપર્દીપ બર્ ભ   

પર્દીપકમારનીુ  

કલમે...
ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://pradipkumar.gujaratisahityasarita.org/
http://pradipkumar.gujaratisahityasarita.org/
http://pradipkumar.gujaratisahityasarita.org/
http://pradipkumar.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પર્દીપ બર્ ભપર્દીપ બર્ ભ   

પર્દીપની કલમે 
વરિચત ગજરાતી અને િહન્દી ુ
કા યો 

http://pradipkumar.wordpress.com/
http://pradipkumar.wordpress.com/
http://pradipkumar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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મેહલ શાહુમેહલ શાહુ   

પર્ાથનાર્  મિદરં

શેઠ સી.એન. િવ ાલય, 

અમદાવાદના પર્ાથનામિદરમા ં ં ંર્
ગવાયેલા ગીતોને રજ કરવાનોૂ  

પર્યાસ કરતો બ્લોગ.  

http://prarthnamandir.wordpress.com/
http://prarthnamandir.wordpress.com/
http://prarthnamandir.wordpress.com/
http://prarthnamandir.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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’પર્કિતૃ ’ સામિયક
દલભ વાચનુ ર્ ં   
’પર્કિતૃ ’ સામિયકની  
વેબ સાઈટ 

http://www.gujaratiprakruti.com/
http://www.gujaratiprakruti.com/
http://www.gujaratiprakruti.com/
http://www.gujaratiprakruti.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ફતેહલીફતેહલી  

ફતહે અલી ચતરુ 

ની ડાયરી
ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/
http://fatehali.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િવનય ખતર્ી િવનય ખતર્ી ‘‘અિનમેષઅિનમેષ  

ફન ગ્યાન. કોમ  
FUNNGYAN.COM

 ઇન્ટરનેટના ખણેખાચરેથી ૂ ં
ખાખાખોળા કરીને અવનવ અને ં ંુ
જાણવા વ શોધીને આપણી ુ ં
ભાષામા આપની સમક્ષ ગં મતાનો 
ગલાલ કરતો બ્લોગુ . 

http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/
http://www.funngyan.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િવ દીપ બારડિવ દીપ બારડ  

લવાડી કિવતા, નાની વાતૉઓ 

http://vishwadeep.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ફરદનજીુ  લાઈબર્રીે
દલભ વાચનુ ર્ ં   
’ફરદનજી ગજરાતી ઈ બકસ ુ ુ ૂ
લાઈબર્ેરી વેબ સાઈટ 

http://www.furdunji.com/
http://www.furdunji.com/
http://www.furdunji.com/
http://www.furdunji.com/
http://www.furdunji.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  182 

  

લછાબ(સૌરા ટર્) 

ન્યઝુ પેપર
ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://fulchhab.janmabhoominewspapers.com/
http://fulchhab.janmabhoominewspapers.com/
http://fulchhab.janmabhoominewspapers.com/
http://fulchhab.janmabhoominewspapers.com/
http://fulchhab.janmabhoominewspapers.com/
http://fulchhab.janmabhoominewspapers.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સોનલબેનસોનલબેન  વૈવૈ ..  

ફોર એસ વી
ગજરાતી સાિહત્યનો વેબ ુ

સાઈટ  

http://forsv.com/guju/
http://forsv.com/guju/
http://forsv.com/guju/
http://forsv.com/guju/
http://forsv.com/guju/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સોનલબેનસોનલબેન  વૈવૈ ..  

ફોર એસ વી-
સમલનં ે   

ગજરાતીુ  બ્લોગોનો ગલદ તોુ  

http://forsv.com/samelan/
http://forsv.com/samelan/
http://forsv.com/samelan/
http://forsv.com/samelan/
http://forsv.com/samelan/
http://forsv.com/samelan/
http://forsv.com/samelan/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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BLOGKUT
ગજરાતીુ  બ્લોગ્સ એગર્ીગેટર  
વેબ સાઈટ  

http://gujarati.blogkut.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મોહમ્મદઅલી ભૈડુમોહમ્મદઅલી ભૈડુ‘‘વફાવફા’’  

બઝ્મે વફા - ગ , પ  સકિલતં  

http://bazmewafa.blogspot.com/
http://bazmewafa.blogspot.com/
http://bazmewafa.blogspot.com/
http://bazmewafa.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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રોશન પટેલરોશન પટેલ  

બરોડા ગપ્સૃ   વબે 

બ્લોગ 
અંગત બ્લોગ  

http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/
http://barodagroup.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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જય ભજય ભ   

બસીનાદં  - 
પોતાની  અને પોતાને ગમતી 
વાતોનો બ્લોગ. 

http://bansinaad.wordpress.com/
http://bansinaad.wordpress.com/
http://bansinaad.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મોહમ્મદઅલી ભૈડુમોહમ્મદઅલી ભૈડુ‘‘વફાવફા’’  

બાગે વફા - વરિચત ગઝલો 

http://arzewafa.wordpress.com/
http://arzewafa.wordpress.com/
http://arzewafa.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

190 

િવ દીપ બારડિવ દીપ બારડ  

બાળ- લવાડી
ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ 

http://vishvadeep.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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બીનાબેન તર્ીવેદીબીનાબેન તર્ીવેદી  

બીનાનો 
વબબ્લોગે   - 

કા ય અને ગ િવષયક બ્લોગ 

http://binatrivedi.wordpress.com/
http://binatrivedi.wordpress.com/
http://binatrivedi.wordpress.com/
http://binatrivedi.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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બીઝનસ ટાન્ડડર્ ન્યઝુ 

પેપર
ગજુરાતી દૈનીક સમાચાર પતર્ો 

http://gujarati.business-standard.com/guj/
http://gujarati.business-standard.com/guj/
http://gujarati.business-standard.com/guj/
http://gujarati.business-standard.com/guj/
http://gujarati.business-standard.com/guj/
http://gujarati.business-standard.com/guj/
http://gujarati.business-standard.com/guj/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િદનકર ભિદનકર ભ   

બ્લોગ િવ મા ં
િદનકર ભ

થોડીક વાતાઓર્ , થોડીક 
કિવતાઓ "ચાદનીં ", 

"રગતરગં ં " અને " ીરગં "મા ં
છપાયેલી.  

http://bhattji.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/
http://bhattji.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

194 

પર્કિત રાવલૃપર્કિત રાવલૃ   

બ્લોગોત્સવ 
ગજરાતીુ   સાિહત્ય  અને  

કા ય િવષયક બ્લોગ. 

http://blogotsav.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  195 

િમહીર જીિમહીર જી. . માકડીયામાકડીયા  

ભગવ ોમડલં
ભગવ ોમડલં  ઓનલાઈન 
વેબસાઈટ 

http://bhagavadgomandalonline.com/
http://bhagavadgomandalonline.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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અતલ જાનીુઅતલ જાનીુ   

ભજનામતૃ + 

અમતવાણીૃ  = 

ભજનામતવાણીૃ

અતલુ જાનીનો ભજન અને આ
ધ્યાત્મિવષયક બ્લોગ. 

http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/
http://bhajanamrutwani.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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વીવી..કેકે..મેવાડામેવાડા  

ભારત દશનર્  ( 
DISCOVER INDIA )

 વી.કે.મેવાડાનો ભારતભરના દ
શનર્  કરાવતો તથા િશક્ષણ િવશે 
માિહતી આપતો  બ્લોગ. 

http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/
http://vkmevada.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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જીનાજીના  --  માનસીમાનસી  

મજિલસ -
જીના,માનસીનો મનગમતા 
િવચારો રજ કરતોુ  બ્લોગ. 

http://majlis.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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પર્શાત અમીનંપર્શાત અમીનં   

મથામણ મન 

િચતરવાની  
વ-િચતર્ોનો બ્લોગ  

http://prami.wordpress.com/
http://prami.wordpress.com/
http://prami.wordpress.com/
http://prami.wordpress.com/
http://prami.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

200 

હરીશભાઈ દવેહરીશભાઈ દવે  

મધસચયુ ં  
અંગત િવચારો અને િચંતનનો 
બ્લોગ.  

http://gujarat1.wordpress.com/
http://gujarat1.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કિતૃકિતૃ   

મન મથનં ... અગત બ્લોગ  

http://kkruti.wordpress.com/
http://kkruti.wordpress.com/
http://kkruti.wordpress.com/
http://kkruti.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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પર્િવણા કડિકયાપર્િવણા કડિકયા  

મન માનસ અને 
મનન

ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/
http://pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
203 

િગિરશભાઇ દેસાઇિગિરશભાઇ દેસાઇ  

મન સરોવર
પોતાની વાતો, વરિચત લેખો 
અને કા યો 

http://girishdesai.wordpress.com/
http://girishdesai.wordpress.com/
http://girishdesai.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િગિરશભાઇ દેસાઇિગિરશભાઇ દેસાઇ  

મન સરોવર
ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://girishdesai.gujaratisahityasarita.org/
http://girishdesai.gujaratisahityasarita.org/
http://girishdesai.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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પર્િવણા કડિકયાપર્િવણા કડિકયા  

મન, માનસ અને 
મનન 

વરિચત કા યોનો બ્લોગ  

http://pravinash.wordpress.com/
http://pravinash.wordpress.com/
http://pravinash.wordpress.com/
http://pravinash.wordpress.com/
http://pravinash.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  206 

નીતા કોટેચાનીતા કોટેચા  

મનના ંિવચારો 
નીતા કોટેચાનો મનના ં
િવચારોને ગ -પ મા રજ ં ૂ
કરતો એક અનોખો બ્લોગ. 

http://neeta-kotecha.blogspot.com/
http://neeta-kotecha.blogspot.com/
http://neeta-kotecha.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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નીતા કોટેચાનીતા કોટેચા  

મનનો આકર્ોશ
નીતા કોટેચાનો મનના ં
િવચારોને ગ -પ મા રજ ં ૂ
કરતો એક અનોખો બ્લોગ. 

http://aakroshh.blogspot.com/
http://aakroshh.blogspot.com/
http://aakroshh.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ડૉડૉ..િહતેશ ચૌહાણિહતેશ ચૌહાણ  

મનનો િવ ાસ 

િવિવધ િદનની યાદી અને કઈક ં
નવી દર્િ ટ સાથે જાણીતા 
કિવઓની તથા નવા કિવિમતર્ોની 
રચના પર્દિશર્ત કરતો બ્લોગ. 

http://drmanwish.wordpress.com/
http://drmanwish.wordpress.com/
http://drmanwish.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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મનીષ િમ ીમનીષ િમ ી  

મનીષ િમ ી નો 
પોતાનો બ્લૉગ

ગજરાતીુ  સાિહત્ય ની સન્દર ુ
રચનાઓ બ્લોગ  

http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/
http://manishmistry.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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અશોક ઓદેદર્ાઅશોક ઓદેદર્ા  

મને મારી ભાષા 
ગમ ેછે કારણકે 

પોરબદરથીં  અશોક ઓદેદર્ાને 
ગમતી વાતો અને કિવતાનો 
અંગત બ્લોગ. 

http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
http://ashok3b.blogspot.com/
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પકજ િતર્વેદીંપકજ િતર્વેદીં   

મમવધર્ ે  સગર્િહતં  ગજરાતી આટ કલોુ . 

http://marmvedh2008.blogspot.com/
http://marmvedh2008.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ગોપાલ પરીખગોપાલ પરીખ  

મા ગ રીનુ ે ખોળે કા ય-િવષયક બ્લોગ  

http://gopalparekh.wordpress.com/
http://gopalparekh.wordpress.com/
http://gopalparekh.wordpress.com/
http://gopalparekh.wordpress.com/
http://gopalparekh.wordpress.com/
http://gopalparekh.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  213 

  

માય ડર્ીમ બકૂ પ તક િવકર્તાની વેબ સઈટુ  

http://www.mydreambook.in/
http://www.mydreambook.in/
http://www.mydreambook.in/
http://www.mydreambook.in/
http://www.mydreambook.in/
http://www.mydreambook.in/
http://www.mydreambook.in/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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કાિતર્ક િમ ીકાિતર્ક િમ ી  

મારા 
િવચારો, મારી 
ભાષામા…ં 

કાિતર્ક િમ ીનો અંગત બ્લોગ. 

http://kartikm.wordpress.com/
http://kartikm.wordpress.com/
http://kartikm.wordpress.com/
http://kartikm.wordpress.com/
http://kartikm.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િનલેશ યાસિનલેશ યાસ  

મારું જામનગર મનગમતી કિવતાનો બ્લોગ. 

http://jamnagar123.blogspot.com/
http://jamnagar123.blogspot.com/
http://jamnagar123.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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દીપક પદીપક પરમારરમાર  

મારો શોખ, મારું 

જીવન… 

પોતાના અને અન્યના કા યોનો ં
બ્લોગ.  

http://deepakparmar.wordpress.com/
http://deepakparmar.wordpress.com/
http://deepakparmar.wordpress.com/
http://deepakparmar.wordpress.com/
http://deepakparmar.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િવમલ િમ ીિવમલ િમ ી  

માલજીનો બ્લોગ 
 વડોદરાથી િવમલ િમ ીનો કા
યિવષયક બ્લોગ. 

http://malji.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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માવજીભાઈમાવજીભાઈ  

માવજીભાઈના 
પરબમા ં

અંગત વેબ સાઈટ 

http://www.mavjibhai.com/
http://www.mavjibhai.com/
http://www.mavjibhai.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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મીિતક્ષામીિતક્ષા  

મીિતક્ષા.કોમ 
મીિતક્ષા ારા રજ થતો સર ૂ ૂ
અને કા યસાથનેો દરરોજ 
અપડેટ થતો બ્લોગ 

http://www.mitixa.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

220 

ગાડાભાઈ વ લભંગાડાભાઈ વ લભં   

મિક્તનીુ  લડત વાત યસગર્ામં ં  અંગેના મરણોં  

http://aazadiladat.wordpress.com/
http://aazadiladat.wordpress.com/
http://aazadiladat.wordpress.com/
http://aazadiladat.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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મબઈું  સમાચાર ન્યઝુ 

પેપર
ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/
http://www.bombaysamachar.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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નીલા કડિકઆનીલા કડિકઆ  

મઘધનષે ુ  -
આધ્યાિત્મક રગે રગાયેલો ં ં
બ્લોગ. 

http://shivshiva.wordpress.com/
http://shivshiva.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જીગ્નેશ અધ્યારુજીગ્નેશ અધ્યારુ  

મોબાઈલ ની આંખે 

- MOBILE EYES

જીગ્નેશ અધ્યારનો ુ
ફોટાગર્ાફીક્સ અંગત બ્લોગ 

http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/
http://jaggu.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િહના પારેખિહના પારેખ  

મોબાઈલ મસજે ે મોબાઈલ મેસેજ 

http://parekhheena.wordpress.com/
http://parekhheena.wordpress.com/
http://parekhheena.wordpress.com/
http://parekhheena.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િહના પારેખિહના પારેખ  

મોરપીંછ 
“મનમૌજી”નો સાિહત્ય 

િવષયક બ્લોગ. 

http://heenaparekh.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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YAHOO ગજરાતીુ  
INDIA

યાહ ુ– ગજરાતી વેબ સાઈટુ  

http://in.gujarati.yahoo.com/index.htm
http://in.gujarati.yahoo.com/
http://in.gujarati.yahoo.com/
http://in.gujarati.yahoo.com/
http://in.gujarati.yahoo.com/
http://in.gujarati.yahoo.com/
http://in.gujarati.yahoo.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ચેતન આહીરચેતન આહીર  

YADAV AHIR
ાતીની યવા પેઢી ને એકજથ ુ ુ

કરવાના હતેનુો બ્ લોગ 

http://yadavahir.blogspot.com/
http://yadavahir.blogspot.com/
http://yadavahir.blogspot.com/
http://yadavahir.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રિવકમાર િવુરિવકમાર િવુ . . િહરાણીિહરાણી  

રિવ િહરાણી
કિવતા, ગઝલો, પર્ાથનાનો ર્  

વેબ બ્લોગ 

http://ravihirani.wordpress.com/
http://ravihirani.wordpress.com/
http://ravihirani.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  229 

રિઝયા િમઝાર્રિઝયા િમઝાર્  

रिज़या “राज़” ગજરાતીુ ,િહન્દી રચનાનો બ્લોગ 

http://razia786.wordpress.com/
http://razia786.wordpress.com/
http://razia786.wordpress.com/
http://razia786.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જનક ટરમટાજનક ટરમટા  

રબારી સ કિતનીં ૃ  મહકે 
રબારી સમાજની માહીતી  વેબ 
સાઈટ 

http://vadwala.com/
http://vadwala.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િનરજ શાહિનરજ શાહ  

રણકાર કા ય-િવષયક બ્લોગ. 

http://rankaar.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રિવ ઉપાધ્યાયરિવ ઉપાધ્યાય  

રિવ ઉપાધ્યાય : 

સ કતાનો ખજાનો

ગજરાતીુ  સાિહત્ય, કલા અને 
સા કિતક ક્ષેતર્ કરેલા માતબર ં ંૃ
પર્દાન 

http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/
http://raviupadhyaya.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રક્ષેસ દલાલરક્ષેસ દલાલ  

રસદીપ
ગજરાતી સાિહત્ય સરીતાુ -  
અંગત વેબ સાઈટ  

http://rasheshdalal.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રિસક મેઘાણીરિસક મેઘાણી  

"રિસક" મઘાણીનીે  

ગઝલો
ગજરાતી સાિહત્યુ  સરીતા-  
અંગત વેબ સાઈટ  

http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/
http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/
http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/
http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/
http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/
http://rasikmeghani.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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રજની અગર્ાવતરંજની અગર્ાવતં   

RAJNI AGRAVAT’S 
WEBLOG

અંગત વેબ બ્લોગ  

http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/
http://rajniagravat.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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રા ન્દર્રા ન્દર્    શકલાુશકલાુ   

રા ન્દર્શક્લુ .કૉમ અંગત  વેબ સાઈટ  

http://rajendrashukla.com/
http://rajendrashukla.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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રાજન ઠકકરરાજન ઠકકર  

રાજન ઠકકરની 
અવળચડાઇં

ગજરાતી હા યનો લેખનો વેબ ુ
બ્લોગ 

http://avalchandorajan.blogspot.com/
http://avalchandorajan.blogspot.com/
http://avalchandorajan.blogspot.com/
http://avalchandorajan.blogspot.com/
http://avalchandorajan.blogspot.com/
http://avalchandorajan.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િકર્ ના પચાલંિકર્ ના પચાલં   

રાધિકર્ નાે રાધેિકર્ ના અંગત વેબ બ્લોગ  

http://radhekrishna0.blogspot.com/
http://radhekrishna0.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મોરારી બાપુમોરારી બાપ ુ 

રામ "મોરારી બાપુ
રામ "મોરારી બાપ ુઅંગત વેબ 

સાઈટ  

http://www.iiramii.net/
http://www.iiramii.net/
http://www.iiramii.net/
http://www.iiramii.net/
http://www.iiramii.net/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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રીઝવન પટેલરીઝવન પટેલ  

RIZVANPATEL અંગત વેબ બ્લોગ  

http://rizvanpatel.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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જયવત પડયાં ંજયવત પડયાં ં   

રીડ, થીંક, રી પ ડ 

(READ, THINK, 
RESPOND)

પોતાના િવચારો તથા િવિવધ 
સમાચાર  

http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/
http://jaywantpandya.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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મગેર્શભાઈ શાહૃમગેર્શભાઈ શાહૃ   

રીડગજરાતીુ  
મગેશૃ  શાહની પર્થમ 
ઓનલાઇન ગજરાતી મેગેઝીન ુ
વેબસાઇટ. 

http://www.readgujarati.com/
http://www.readgujarati.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  243 

લતાબેન િહરાણીલતાબેન િહરાણી  

રીડસતે ુ
સપર્િસુ  લેિખકા લતાબેન 
િહરાણીની વરિચત કિતઓનો ૃ
સદર બ્લોગું .  

http://readsetu.wordpress.com/about/
http://readsetu.wordpress.com/about/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  244 

ડો ધવલડો ધવલભાઈ શાહભાઈ શાહ  

લય તરો 

એટલાન્ટા,અમેરીકાથી 
ધવલભાઈ શાહનો કિવતાનો 
બ્લોગ. સચાલકો ં : ધવલભાઈ 
શાહ, ડો.િવવેકભાઈ ટેલર 

http://layastaro.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િહમાશંુિહમાશં ુ   ગર્ીનગર્ીન  

લાગ્યુ ંતવે ં ુલખ્યુ ં
જદાુ  જદા િવષયો પર ુ
મનગમતી અને પોતાની વાતો 

http://himanshugreen.wordpress.com/
http://himanshugreen.wordpress.com/
http://himanshugreen.wordpress.com/
http://himanshugreen.wordpress.com/
http://himanshugreen.wordpress.com/
http://himanshugreen.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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યોગેશ કવી રયોગેશ કવી ર  

લાપાળીયા
ગજરાતીનાુ  અલભ્ય ગીતો 
તેમજ વાચંનક્ષમ તમામ 
પર્કારન સાિહત્યું   

http://lapaliya.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

247 

િદલીપ ગજ્જરિદલીપ ગજ્જર,,  

લ ટરગ રીે ુ  
અથાતો કા ય િજ ાસા Dilip 

Gajjar Leicester U 

http://leicestergurjari.wordpress.com/
http://leicestergurjari.wordpress.com/
http://leicestergurjari.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  248 

ધીરભાઈ શાહુધીરભાઈ શાહુ   

વન ઉપવન
ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://dhirubhaishah.gujaratisahityasarita.org/
http://dhirubhaishah.gujaratisahityasarita.org/
http://dhirubhaishah.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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WORLD NEWS 

ગજરાતીુ ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://gujarati.wn.com/
http://gujarati.wn.com/
http://gujarati.wn.com/
http://gujarati.wn.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  250 

વષા શાહર્વષા શાહર્   

VARSHA SHAH’S 
BLOG

ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/
http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/
http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/
http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/
http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/
http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/
http://varshashah.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કેતન શાહકેતન શાહ  

જવલીે  VRAJVELI ગીત સગીરનો વેબ બ્લોગં   

http://www.vrajveli.blogspot.com/
http://www.vrajveli.blogspot.com/
http://www.vrajveli.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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પિરપિરન્દન્દ  

વલોણુ ં
વરિચત અને અન્ય કા ય 

િવષયક બ્લોગ. 

http://valonu.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  253 

 સજય ગ ડલીયાં

વાહ !  ગજરાતુ િવડીયો, બ્લોગ ગજરાતી સાયબર ુ
િવસામો

http://www.wahgujarat.com/
http://www.wahgujarat.com/
http://www.wahgujarat.com/
http://www.wahgujarat.com/
http://www.wahgujarat.com/
http://www.wahgujarat.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કાિતલાલ કરંકાિતલાલ કરં શાલાશાલા  

િવચાર કર્ાિતં  અિભયાન 

: ઋિષ િચંતનના 
સાિનધ્યમાં

 પ.પ.ૂગરદેવ ીુ ુ  રામશમા ર્
આચાયનાર્  અંમ ય િવચારોુ   

રજકરતો બ્લોગૂ  



નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  255 

િનમેષ કાપડીયાિનમેષ કાપડીયા  

િવચાર જગત 
પોતાના િવચારો અને 
અનભવોની વાતોનો અંગત ુ
બ્લોગ. 

http://vanzaro.blogspot.com/
http://vanzaro.blogspot.com/
http://vanzaro.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  256 

શૈલા મન્શાુશૈલા મન્શાુ   

િવચાર લહરીે
ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://shailamunshaw.gujaratisahityasarita.org/
http://shailamunshaw.gujaratisahityasarita.org/
http://shailamunshaw.gujaratisahityasarita.org/
http://shailamunshaw.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િનમેષ કાપડીયાિનમેષ કાપડીયા  

િવચારો અને 
વાતાઓર્  

િનમેષનો જ બીજો િવચારો અને 
વાતાઓનો બ્લોર્ ગ. 

http://vartavichar.blogspot.com/
http://vartavichar.blogspot.com/
http://vartavichar.blogspot.com/
http://vartavichar.blogspot.com/
http://vartavichar.blogspot.com/
http://vartavichar.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવજયકમાર દવેુિવજયકમાર દવેુ   

િવજયકમારુ  દવે 
ગજરાતી કિવતાઓ અને લેખોુ , 

સાિહિત્યક સ ન અને અન્ય . 

http://gujaratikavitayen.blogspot.com/
http://gujaratikavitayen.blogspot.com/
http://gujaratikavitayen.blogspot.com/
http://gujaratikavitayen.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવજયભાઇ શાહિવજયભાઇ શાહ  

િવજયનુ ંિચંતન 

જગત

વેબ ઉપર ફરતા અને લખતા 
ગમેલા ગજરાતી સાિહત્યની ુ
રોજનીશી 

http://vijayshah.gujaratisahityasarita.org/
http://vijayshah.gujaratisahityasarita.org/
http://vijayshah.gujaratisahityasarita.org/
http://vijayshah.gujaratisahityasarita.org/
http://vijayshah.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવજયભાઇ શાહિવજયભાઇ શાહ  

િવજયનુ ંિચંતન 

જગત 

વેબ પરથી ગમેલી અને 
વારવાર વાચવી ગમતી ં ં
વાતોની ડાયરી 

http://vijayshah.wordpress.com/
http://vijayshah.wordpress.com/
http://vijayshah.wordpress.com/
http://vijayshah.wordpress.com/
http://vijayshah.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવશાલ મોણપરાિવશાલ મોણપરા  

િવશાલ મોણપરાની 
ગજરાતીુ  કિવતાઓ 

િવશાલ મોણપરાના વરિચત ં
કા યો. 

http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/
http://poem.vishalon.net/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવ શ િવ શ શક્લાુશક્લાુ   

વીચાર–વદનાં  - 
િવ શ શક્લાનો કા યુ ,વાતા ર્
રજ કરતોુ  બ્લોગ. 

http://vijeshshukla.wordpress.com/
http://vijeshshukla.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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શૈ યશૈ ય  

િવ તરતી િક્ષતીજો અંગત વેબ બ્લોગ 

http://shailya.wordpress.com/
http://shailya.wordpress.com/
http://shailya.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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VVaalliibbhhaaii  MMuussaa  

WILLIAM'S TALES

. 
 
આટ ક સ અંગર્જી અને 
ગજરાતી વેબ બ્લોગુ  

http://www.musawilliam.com/
http://www.musawilliam.com/
http://www.musawilliam.com/
http://www.musawilliam.com/
http://www.musawilliam.com/
http://www.musawilliam.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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િવટંીબેનિવટંીબેન  

વિદકે  જ્યોિતષ અંગત વેબ સાઈટ  

http://vedicastrology-gujarati.blogspot.com/
http://vedicastrology-gujarati.blogspot.com/
http://vedicastrology-gujarati.blogspot.com/
http://vedicastrology-gujarati.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  266 

  

’વીસમી સદી’ 
સામિયક

દલભ વાચનુ ર્ ં  સાિહત્યની 
વેબ સાઈટ 

http://www.gujarativisamisadi.com/
http://www.gujarativisamisadi.com/
http://www.gujarativisamisadi.com/
http://www.gujarativisamisadi.com/
http://www.gujarativisamisadi.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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WEBVISHWA અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.webvishwa.com/
http://www.webvishwa.com/
http://www.webvishwa.com/
http://www.webvishwa.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સમન અજ્મેરીુસમન અજ્મેરીુ   

શબ્દ સધાનં ..એક 

સાધના...
ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/
http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/
http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/
http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/
http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/
http://sumanajmeri.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ઈલાક્ષી પટેલઈલાક્ષી પટેલ..  

શબ્દપર્ીત 
ી ભપત વડોદિરયાના લેખોનો ૂ

બ્લોગ. સચાલક ં - ઈલાક્ષી 
પટેલ. 

http://shabdpreet.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સજય મોઢાંસજય મોઢાં   

શબ્દસભા 
મળૂ પોરબદરના સજય ં ં
મોઢાનો અરશાુ , ટાઝેિનયાથી ં
કા યોનો બ્લોગ. 

http://shabdasabha.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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રાજીવ ગોહલેરાજીવ ગોહલે  

શબ્દ-સાગરના 
િકનારે -

વરિચત અછાદસ રચનાઓનોં , 

અન્યની રચનાઓનો અને ઊદુર્-
ગઝલોનો આ વાદ કરાવતો સદર ુ ં
બ્લોગ.  

http://bhaviraju.wordpress.com/
http://bhaviraju.wordpress.com/
http://bhaviraju.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ડૉડૉ..જગદીપ નાણાવટીજગદીપ નાણાવટી  

શબ્દસરુ 
ડૉ.જગદીપ નાણાવટીનો  
વરિચત કા યોનો બ્લોગ  

http://www.jkshabdasoor.blogspot.com/
http://www.jkshabdasoor.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ડૉડૉ. . મહશે રાવલમહશે રાવલ  

SHABDASWAR.BL
OGSPOT.COM

ડૉ. મહશે રાવલની ગજરાતી ુ
ગઝલો…. 

http://www.shabdaswar.blogspot.com/
http://www.shabdaswar.blogspot.com/
http://www.shabdaswar.blogspot.com/
http://www.shabdaswar.blogspot.com/
http://www.shabdaswar.blogspot.com/
http://www.shabdaswar.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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કમલેશકમલેશ  પટેલપટેલ  

શબ્દ પશર્ 
 કમલેશ પટેલનો વરિચત કા
યો અને વાતાર્, નવિલકા િવષય
ક બ્લોગ. 

http://kcpatel.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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લેિખનીલેિખની  

શબ્દાલય 
 લેિખની નો અંગત િવચારો રજૂ
 કરતો બ્લોગ. 

http://shabdalay.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ભરત દેસાઇભરત દેસાઇ  

“ પદનં ” ના ં
પદનોં

 ગજરાત અને ગજરાતની ુ ુ
વાતો  ગીત ગઝલ  અને 
કિવતા નો બ્લોગ 

http://bharatdesai.wordpress.com/
http://bharatdesai.wordpress.com/
http://bharatdesai.wordpress.com/
http://bharatdesai.wordpress.com/
http://bharatdesai.wordpress.com/
http://bharatdesai.wordpress.com/
http://bharatdesai.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

શબ્દ સાધના 
પરીવાર, 
બનાસકાઠાં

277 

રજ્યા રમેશ પીરાભાઈરજ્યા રમેશ પીરાભાઈ  

વરિચત કા યો, ગઝલનો વેબ 
બ્લોગ 

http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/
http://sspbk.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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દીિપ્ત પટેલદીિપ્ત પટેલ  

 શબ્દો 'શમા'ના 
િદલ 'િદિપ્ત'નું

 વરિચત કા યોનો બ્લોગ. 

http://www.shama14.blogspot.com/
http://www.shama14.blogspot.com/
http://www.shama14.blogspot.com/
http://www.shama14.blogspot.com/
http://www.shama14.blogspot.com/
http://www.shama14.blogspot.com/
http://www.shama14.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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ડૉડૉ..િવવેક મનહર ટેલરિવવેક મનહર ટેલર  

શબ્દો છે ાસ 

મારા ં
અંગત વેબ સાઈટ  

http://vmtailor.com/
http://vmtailor.com/
http://vmtailor.com/
http://vmtailor.com/
http://vmtailor.com/
http://vmtailor.com/
http://vmtailor.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  
280 

પર્મોદ પટવાપર્મોદ પટવા  

શબ્દોના ઝરણા મા ં
વહતાે  િવચારો......

માનવસમદાયમાુ ,ં સમાજમા,ં 
હરતા ફરતાં ,ં વાતચીત કરતા,ં 
તેમજ રોજબરોજ થતા 
અનભવોુ   

http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/
http://pramodpatwa.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

281 

દેિવકા વુદેિવકા વુ  

શબ્દોને પાલવડે દેવીકા અંગત વેબ સાઈટ  

http://devikadhruva.gujaratisahityasarita.org/
http://devikadhruva.gujaratisahityasarita.org/
http://devikadhruva.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

282 

દેિવકા વુદેિવકા વુ  

શબ્દોને પાલવડે - વરિચત કા યોનો બ્લોગ.  

http://devikadhruva.wordpress.com/
http://devikadhruva.wordpress.com/
http://devikadhruva.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

283 

જગલકીશોર યાસજુગલકીશોર યાસુ   

શાણી આપણી 
વાણી  -  

જગલકીશોરુ  યાસનો  
વરિચત  કા ય  અને  

ગજરાતીુ   સાિહત્ય 

 િવષયક બ્લોગ. 

http://aapanivaani.wordpress.com/
http://aapanivaani.wordpress.com/
http://aapanivaani.wordpress.com/
http://aapanivaani.wordpress.com/
http://aapanivaani.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

284 

જગલકીશોર યાસજુગલકીશોર યાસુ   

શાણી વાણીનો 
શબદ 

વરિચત રચનાઓ અને 
વાતોનો 

http://jkishorvyas.wordpress.com/
http://jkishorvyas.wordpress.com/
http://jkishorvyas.wordpress.com/
http://jkishorvyas.wordpress.com/
http://jkishorvyas.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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અમ્બભાઈુઅમ્બભાઈુ   

શાતામ્બં  ુદસાઈે  ની 
યાદો..

ગજરાતી સાિહત્ય સરીતાુ - 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/
http://ambubhai.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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નીલા કડિકઆનીલા કડિકઆ  

િશવાલય
આધ્યાિત્મક રગે રગાયેં ં લો 
બ્લોગ. 

http://shivalay.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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અબ્દલ રઝાુઅબ્દલ રઝાુ   

શેર અંતાક્ષરી સકલનઃં  

અબ્દલુ  રઝાક "રિસક" 

મેઘાણી

ગજરાતી સાહીત્ય સરીતા ુ
અંગત વેબ સાઈટ  

http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/
http://sherantaxari.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ભાિવન ગોહીલભાિવન ગોહીલ  

શોધુ ં  ંએક 

આકાશ, િક્ષિતજની 
પલેે પાર - 

ગમતી ગઝલો અને કા યોનો 
બ્લોગ.  

http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/
http://bgohil7.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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પર્કાશ પર્કાશ મેવાડામેવાડા  

ી બતાલીસે  

િવ કમૉ મવાડાે  

સમાજ માહીતી - 

િવ કમૉ મેવાડા સમાજ 
માહીતી રજુ કરતો  

http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/
http://shreevishwakarmamewadasamaj.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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માતગી દેવ થાનંમાતગી દેવ થાનં   

ી મોઢ રીે  ઉફેર્ 
ી માતગીં  

દવ થાને  સ થાં

ી મોઢે રી ઉફેર્ ી માતગીં  

દેવ થાન સ થાં  - અંગત વેબ 

સાઈટ  

http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/
http://matangi.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ીી  વાિમનારાયણવાિમનારાયણ  

ી વાિમનારાયણ 

ગરકુ ુ ુળ સઘં
અંગત વેબ સાઈટ  

http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/
http://gurukulsangh.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ચેતના શાહચેતના શાહ  

ીજી
ભજન-િકતનર્  નો મનોરથ 
એટલે ીજી સત્સગં. 

http://shrithakorji.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રરિઝયા િમઝાર્િઝયા િમઝાર્  

ાસ 
રિઝયા િમઝાનો કા યિવષયક ર્
બ્લોગ 

http://shvas.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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કીરીટભાઈકીરીટભાઈ  

સખીના સથવારે
ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://kiritbhakta.gujaratisahityasarita.org/
http://kiritbhakta.gujaratisahityasarita.org/
http://kiritbhakta.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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કીરીટભાઈકીરીટભાઈ  

સખીના ંસથવારે
ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://kirit.gujaratisahityasarita.org/
http://kirit.gujaratisahityasarita.org/
http://kirit.gujaratisahityasarita.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સરદારગ રીુ    

(ચરોતર)
 

ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://www.sardargurjari.com/default.asp
http://www.sardargurjari.com/default.asp
http://www.sardargurjari.com/default.asp
http://www.sardargurjari.com/default.asp


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ચેતના શાહચેતના શાહ  

સમન્વય સમન્વય" અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.samnvay.net/
http://www.samnvay.net/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સફારી
ગજરાતી સામિયકોુ ની  
વેબ સાઈટ 

http://www.safari-india.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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અનાયાસ િઝં વાડીયાઅનાયાસ િઝં વાડીયા  

" સમન્વય "
કા ય, શેર શાયરી, ટકી વાતાનો ુ ં ર્
બ્લોગ 

http://herbu1.wordpress.com/
http://herbu1.wordpress.com/
http://herbu1.wordpress.com/
http://herbu1.wordpress.com/
http://herbu1.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સધીર શાહુસધીર શાહુ   

સમય + સમજ + 

સજોગં  = સતોષં  - 

સધીરુ  શાહનો ભિવ યકથન 
તથા તેમના િવચારો રજ કરતો ૂ
બ્લોગ. 

http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/
http://drsudhirshah.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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અશોકભાઈ કૈલાઅશોકભાઈ કૈલા  

સબરસ અશોકભાઈ કૈલા અંગત બ્લોગ 

http://www.sab-ras.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સમભાવ   

(અમદાવાદ)
 

ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://sambhaav.com/
http://sambhaav.com/
http://sambhaav.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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મોનાિલશા લખલણીમોનાિલશા લખલણી  

સ ન િવચારયાતર્ા ની ઝલક 

http://sarjan.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સદેશં  ન્યઝુ પેપર ગજરાતી દૈનીકુ  સમાચાર પતર્ો 

http://sandesh.com/
http://sandesh.com/
http://sandesh.com/
http://sandesh.com/
http://sandesh.com/
http://sandesh.com/
http://sandesh.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જનક ગ રાજનક ગ રા  

સરતુ  સીટી
સરત ના ઘણા ુ Picture,નકશો, 
સરત દશનુ ૅ , તેમજ ઘણ બીજુ ુ . 

http://surat3856.wordpress.com/
http://surat3856.wordpress.com/
http://surat3856.wordpress.com/
http://surat3856.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િવજયભાઇ શાહિવજયભાઇ શાહ  

સિહયારું સ ન - 
ગ  - 

એક કે એકથી વધ લેખકો ારા થતા ુ ં
લઘ નવલકથાુ  કે લઘકથા વાુ  ંગ -
સ નનો સૌપર્થમ બ્લોગ.  સચાલકોં : 
િવજય શાહ, નીલમ દોશી, ઊિમર્સાગર 

http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/
http://gadyasarjan.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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ઊિમર્ સાગરઊિમર્ સાગર  

સિહયારું સ ન - 
પ  - 

નવોિદત સ કોને ગઝલ, કા ય, 

મકતકુ , શેર કે હાઇકુ/મક્તપિચકા વ ુ ું ં
કઇક છાં દંસ કે અછાદસ ં . સૌપર્થમ 
ઓનલાઇન ગજરાતી પોએટર્ીુ -વકશોપર્  

http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/
http://sarjansahiyaaru.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જિલયટ મચન્ટુ ર્જિલયટ મચન્ટુ ર્   

સવેદનાં  અને 

અિભ યિક્ત - મારો 
ગજરાતીુ  સાિહત્યસગર્હં

જિલયેટુ  મરચન્ટનોગજરાતી ુ
સાિહત્યકારના લેખોનો સગર્હં  

http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/
http://gujaratiliterature.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  309 

કિપલ દવેકિપલ દવે  

સાજણ તારા 
સભારણાં    

કા ય-િવષયક 

http://kapilnusahitya.wordpress.com/
http://kapilnusahitya.wordpress.com/
http://kapilnusahitya.wordpress.com/
http://kapilnusahitya.wordpress.com/
http://kapilnusahitya.wordpress.com/
http://kapilnusahitya.wordpress.com/
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િહમાશ િકકાણીં ુિહમાશ િકકાણીં ુ   

સાયબર સફર અંગત વેબ સાઈટ  

http://www.cybersafar.com/
http://www.cybersafar.com/
http://www.cybersafar.com/
http://www.cybersafar.com/
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ડૉડૉ..િસ ાથ શાહર્િસ ાથ શાહર્   

િસ ાથર્ શાહ નટે 
િસ ાથ શાહની અંગત વેબ ર્
સાઈટ  

http://siddharth-shah-net/
http://siddharth-shah-net/
http://siddharth-shah-net/
http://siddharth-shah-net/
http://siddharth-shah-net/
http://siddharth-shah-net/
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ડૉડૉ..િસ ાથ શાહર્િસ ાથ શાહર્   

િસ ાથનર્ ુ ંમન 
ડૉ.િસ ાથર્ શાહનો ગજરાતી ુ
કિવતાનો બ્લોગ. 

http://drsiddharth.blogspot.com/
http://drsiddharth.blogspot.com/
http://drsiddharth.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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રીતેશ મહતેારીતેશ મહતેા  

સગધુ ં  - મારી 
આગવી દિનયાુ

મારી આગવી દિનયાુ  - 

જમનીથી રીતેશ મહતેાને ર્
ગમતી કિવતાઓનો બ્લોગ. 

http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
http://ritesh-mehta.blogspot.com/
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ચેતના શાહચેતના શાહ  

સરુ સગમં
ગીત-સગીતં  ને સર નો ૂ
સમન્વય !. 

http://sur-sargam.blogspot.com/
http://sur-sargam.blogspot.com/
http://sur-sargam.blogspot.com/
http://sur-sargam.blogspot.com/
http://sur-sargam.blogspot.com/
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સરેશ બક્ષીુસરેશ બક્ષીુ   

સરશુ ે  બક્ષીના ં
કા યો..

ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
http://sureshbaxi.gujaratisahityasarita.org/
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ડૉડૉ..િહતેશ ચૌહાણિહતેશ ચૌહાણ  

સલભગ રીુ ુ  સલભગ રી અગત બ્લોગુ ુ   

http://sulabhgurjari.com/
http://sulabhgurjari.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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િનમેષ કાપડીયાિનમેષ કાપડીયા  

સવાકયોુ અગત બ્લોગ  

http://suvakyo.blogspot.com/
http://suvakyo.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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સોમનાથ મિદરંસોમનાથ મિદરં   

સોમનાથ સોમનાથ મિદરનીં   વેબ સાઈટ  

http://www.somnath.org/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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નેહા િતર્પાઠીનેહા િતર્પાઠી  

નહે સરવાણી - 

મનન િચંતન સભર અ ભત ૂ
રચનાઓ. દહાુ , કિવતાઓ અને 
ગ  અને પ ન સદર ુ ું ં
સયોજનં .  

http://sneh.wordpress.com/
http://sneh.wordpress.com/
http://sneh.wordpress.com/
http://sneh.wordpress.com/
http://sneh.wordpress.com/
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પર્િતક નાયકપર્િતક નાયક  

પશર્ - અંગત બ્લોગ. 

http://pratiknaik.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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જાગિત વાલાણીૃજાગિત વાલાણીૃ   

પદનનાં  ઝરણા ં- 
વરિચત અને મનગમતી 
કિવતાનો બ્લોગ 

http://jagruti.wordpress.com/
http://jagruti.wordpress.com/
http://jagruti.wordpress.com/
http://jagruti.wordpress.com/
http://jagruti.wordpress.com/
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િચરાગ પટેલિચરાગ પટેલ,,  

વરાજલીં -1
િચરાગ પટેલનો મખ્યત્વે ુ
વરિચત રચનાઓનો બ્લોગ. 

http://swaranjali.wordpress.com/
http://swaranjali.wordpress.com/
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િચરાગ પટેલિચરાગ પટેલ,,  

વરાજલીં  -2
િચરાગ પટેલનો મખ્યત્વે ુ
વરિચત રચનાઓનો બ્લોગ. 

http://swaranjali.blogspot.com/
http://swaranjali.blogspot.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  
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વગારોહણર્  

ગજરાતીમાુ  ંઆધ્યાિત્મક સાિહત્યનો 
સૌથી મોટો ોત. (રામચિરતમાનસ, 

મહાભારત, ગીતા અને બીજા ઘણા 
પ તકો ગજરાતીમા ડાઉનલોડુ ુ ં ) 

http://www.swargarohan.org/welcome.htm
http://www.swargarohan.org/welcome.htm
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હરસખ થાનકીુહરસખ થાનકીુ   

હરસખુ થાનકીનુ ં
બ્લોગિવ  -  

હરસખુ થાનકીનો માિહતીસભર 
અને િવચારો દશાવતો બ્લોગર્ . 

http://thankibabu.wordpress.com/
http://thankibabu.wordpress.com/
http://thankibabu.wordpress.com/
http://thankibabu.wordpress.com/
http://thankibabu.wordpress.com/
http://thankibabu.wordpress.com/
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િહમંતભાઈ શાહિહમંતભાઈ શાહ  

હળવાશો આ ભારે 

ભારે
ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
http://himatshah.gujaratisahityasarita.org/
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હાિદર્કહાિદર્ક ટાકં ટાકં  

હાિદર્ક ટાકનોં  

બ્લોગ -
મનગમતી કિવતા 

http://hardiktank.wordpress.com/
http://hardiktank.wordpress.com/
http://hardiktank.wordpress.com/
http://hardiktank.wordpress.com/
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ડૉડૉ..રા ન્દર્ િતર્વેદીરા ન્દર્ િતર્વેદી  

હા યનો દરબાર -

 ગજરાતીમા જોક્સુ ં ,  કાટનુર્ ,  િવ.નો  
હા યનો ખજાનો લઇને આ યા છે 
ડૉ.રા ન્દર્ િતર્વેદી, મહન્દર્ શાહ અને 
સરેશ જાનીુ . 

http://dhavalrajgeera.wordpress.com/
http://dhavalrajgeera.wordpress.com/
http://dhavalrajgeera.wordpress.com/
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"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 

  

329 

િહમાશ પરભભાઇ િમ ીં ુ ુિહમાશ પરભભાઇ િમ ીં ુ ુ   

િહમાશં ુપરભભાઇુ  

િમ ી |   HIMANSHU 

MISTRY

અંગત વેબ બ્લોગ  

http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/
http://himanshumistry.wordpress.com/


નટ ગ રીના કસબીઓે ંુ  

"નેટ જગતના ંગજરાતીુ  બ્લોગને  “એક તાતણેં  બાધતીં  કડી” 
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સાક્ષર ઠક્કરસાક્ષર ઠક્કર  

હુ ંસાક્ષર - 
સાક્ષર ઠક્કરનો પોતાના શોખ 
રજ કરતો બ્લોુ ગ. 

http://saksharthakkar.wordpress.com/
http://saksharthakkar.wordpress.com/
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હમેત પણેકરં ુહમેત પણેકરં ુ   

હમકા યોે  - પોતાની રચનાઓ અંગત 

http://hemkavyo.wordpress.com/
http://hemkavyo.wordpress.com/
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હમેતભાઈંહમેતભાઈં   ગજરાવાળાગજરાવાળા  

HEMANT’S 
CREATIONS..

ગજરાતીુ  સાહીત્ય સરીતા 
અંગત વેબ સાઈટ  

        

http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/
http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/
http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/
http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/
http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/
http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/
http://hemantgajarawala.gujaratisahityasarita.org/

