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ુ રતતી નતટકો ભતગ – ૧
ગજ
ખતસ નોંધ:
નીચેનત નતટકો જોિત મતટે પહેલત તમતરત કી બોર્ા ન ુંુ Ctrl બટન દબતિેલ ું ુ રતખીને જે તે લીંકને ક્લલક
કરો. પછી Part-I, Part-II િગેરે ક્લલક કરીને બધત નતટકો જુિો

અભિનય સમ્રાટ
અમારું સરનામ ું તમે
અલ્પવિરામ
અિસર આિીને ઉિો આંગણે
આંખ મીંચોલી
ઈશ્વર ની એક્સચેન્જ ઓફર
કાજળ ઢોળાય ું કુંકમાું
કેિડા ના ડુંખ
ગોલમાલ
ગ્રહણ
છગન મગન તારા છાપરે લગન

છાન ું ને છપન ું કૈ થાય નહહ
ું મુંતર
જતર
જનેતા
જલસા કરો જયુંવતલાલ
જો જો મોડા ના પડતા
જોઈન્ટ ફેમીલી
તરકટ
તો કરો શ્રીગણેશ
ને.. બચ ું બચી ગયો
પવત નામે પુંતભગય ું
પત્તા ની જોડ
પપ્પ પાસ થઇ ગયો
પરણેલા ને પ ૂછી જઓ
પાપા પધરાિો સાિધાન
પ્રીતમ પ્રેમ થી મારો
પ્રેમ કરતા પુંચર પડ્ ું
પ્રેમ નો પબ્લલક ઇસ્ય
બની રહીએ એક મેકના

બસ કર બકલા
બહાર આિ તારી બૈરી બતાઉ
બા એ મારી બાઉન્રી
બા રીટાયર થાય છે
બાપ કમાઈ જજિંદાબાદ
બાપ ની જાન માું દીકરો અણિર
બાબો આવ્યો કરીઅર માું
બઢ્ઢા એ મારી વસક્ષ્સર
બોલ્યા બે બોલ ખલી ગઈ પોલ
બ્રહમચારી
મનગમત ું મોડેલ
મમ્મી ૨૦ ની દીકરી ૪૦ ની
મસાલા મામી
મારા િર ની િહ કોણ
ું ૂ ા બોલે બહેરા સાુંિળે
મગ
રું ગ છે રાજા
રાજા ને ગમી તે રાની
રાજા લાગય ું તો તીર

ું ઈ ના શેઠાણી
રાધા રાની મબ
લફડું લાલમલાલ
લોચો માયો શેહઠયા
િાત બહાર જાય નહહ
િાલમ તારા િધામણા
િાહ તમે પણ ગ્રેટ છો
વિસામો
સુંગત રાખો રાની
સખણા રે જો રાજ
સાસહરય ું સોનાની ખાણ
સાહેબજી
હ ું પૈસા નો પરમેશ્વર
હકમ ન ું પાન ું મારા હાથમાું

GUJARATI NATAKO
Aa Chhe Aadamkhor
aa vevai nu kai kevai nahi
Aankh mincholi
Aav taru kari nakhu
Abhinay Smarat

Adhi akshar prem na
Ajab Karamat
Ajanyo Olkhito
Alpviram
Alvida Darling
Amari Dunia tamari dunia
Amaru sarnamu tame
Ame baraf na pankhi
Ame tame ne rataniyo
Avasar aavine ubho angane
Ba e mari baundri
Ba ritayar thai chhe
Baap Ni Jaan Ma Dikro Anvar
Babo aavyo courier ma
Bahar Aav tari bairi batau
Bani rahie ek mek na
Bap kami jindabad
Bas kar bakula
Bolya be bol khuli gai pol
Brahmachari
Budhdha e mari sixer
Chhagan magan tara chhapare
Chhakko Makko

Chhanu ne Chhapanu kai thai nahi
Chhel Chhabela
chitarela mor no takuko
DOUBLE SAWARI
Ek akarshan tejabi
Ek Chatur Nar
Ek Murakh ne aevi tev
ekko duggi
Golmal
Grahan
Gujjubhai e gam gajavyu
Hu paisha no parmeshwar
Hukamnu Panu Mara Hathma
Ishwar ni Exchange offer
Jalsa karo jayantilal
jamkuba kathivadi
janeta
Jantar Mantar
Jo jo moda na padata
Joint Family
Kajal dholayu kankuma
Kaka ni kamani padoshan ma
Kanti Tofane Chadyo

Kevda Na Dankh
Lafdu Lalam Lal
Man Gamtu Model
Mara Varni Vahu Kon
masala mami
Mummy 20 ni dikri 40 ni
Ne..Bachu Bachi Gayo
Pappa Padhravo Savadhan
Paranela ne puchhi juo
Pati Name Patangiyu
Patta ni Jod
Pritam prem thi maro
Radha Rani Mumbai Na Shethani
Raja Ne Game Te Raani
Sangat Rakho Rani
Tarkat
To karo shriganesh
Valam Tara Vadhamna
Visamo

