ુ રાતી ગીતોનો ખજાનો
જુના ગજ
http://suratiundhiyu.wordpress.com/
ુ એમ દે સાઈ
વિપલ
ુ જ મહેનત કરીને ભેગા કર્ાા છે . ગજ
ુ રાતની જનતા હંમેશને માટે
શ્રી માિજીભાઈએ આ ગીતો ખબ
તે માટે તેમની ઋણી રહેશે.

ખાસ નોંધ:

પહેલા નીચેની લીંક ક્લીક કરશો એટલે તમને એ ગીતન ંુ લખાણ િાંચિા મળશે. પછી

ુ શે. પછી પ્લેર્રનો ડાબી બાજુએ આિેલો એરો
ગીતની નીચે જે લીંક આપી છે તે ક્લીક કરિાથી પ્લેર્ર ખલ
ક્લીક કરિાથી ગીત િાગશે.

૧

તારી બાંકી રે પાઘલડીન ંુ

આશા ભોસલે

૨

મારા ભોળા દદલનો

ુ ેશ
મક

૩

છાન ંુ રે છપન ંુ કં ઈ થાર્ નદહ

આશા ભોસલે

૪

ઓ નીલ ગગનનાં પંખેરં ુ

ુ ેશ
મક

૫

મારી િેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ

કૃષ્ણા કલ્લે

૬

માહતાબ સમ મધરુ ો

ુ ેશ
મક

૭

એક રજકણ સ ૂરજ થિાને શમણે

લતા મંગેશકર

૮

માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની

લતા મંગેશકર

૯

તારી આંખનો અફીણી

દદલીપ ધોળકીર્ા

૧૦

રાખનાં રમકડાં

ગીતા રોર્ અને
એ.આર.ઓઝા

૧૧

ઓ ભાભી તમે થોડા થોડા થાિ િરણાગી

ગીતા રોર્

૧૨

તાલીઓના તાલે

ગીતા રોર્

૧૩

નજરનાં જામ છલકાિીને

ુ ેશ
મક

૧૪

હે પ ૂનમની પ્ર્ારી પ્ર્ારી રાત

ઉષા મંગેશકર

૧૫

રૂપલે મઢી છે સારી રાત

લતા મંગેશકર

૧૬

આજનો ચાંદલલર્ો મને લાગે

લતા મંગેશકર

૧૭

ઊંચી તલાિડીની કોર

આશા ભોસલે

૧૮

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાર્

૧૯

પંખીડાને આ પીંજરુ જૂન ંુ જૂન ંુ લાગે

ુ ેશ
મક

૨૦

દદિસો જુદાઈના જાર્ છે

મહમદ રફી

૨૧

સપના રૂપે ર્ આપ ન આિો

મન્ના ડે

૨૨

ના, ના, નદહ આવ,ંુ મેળાનો મને થાક લાગે

લતા મંગેશકર

૨૩

આિો તો ર્ સારં ુ , ન આિો તો ર્ સારં ુ

ુ ેશ
મક

૨૪

ુ ીબતની દશા ર્ાદ
રહેશે મને મારી મસ

મન્ના ડે

૨૫

તમારા અહીં આજ પગલાં થિાના

હેમન્તકુ માર

૨૬

ઘાર્લને શંુ થાર્ છે પ ૂછો તો ખરા

૨૭

સાત સમન્દર તરિા ચાલી

મન્ના ડે

૨૮

સાંભળ ઓ પંછી પ્ર્ારા

અમીરબાઈ કણાાટકી

અલકા ર્ાલિક અને
પ્રફુલ્લ દિે

આશા ભોસલે અને
બદ્રી પિાર

૨૯

હો રાજ મને લાગ્ર્ો કસબ
ંુ ીનો રં ગ

હેમ ુ ગઢિી

૩૦

મને કેર કાંટો િાગ્ર્ો

ગીતા રોર્

૩૧

સોનાન ંુ કે રૂપાન,ંુ વપિંજરં ુ તે વપિંજરં ુ

મન્ના ડે

૩૨

મા તને ખમ્મા ખમ્મા, મા તને ખમ્મા ખમ્મા

રાજકુ મારી

૩૩

મને ર્ાદ ફરી ફરી આિે, મારા અંતરને રડાિે

ુ ેશ
મક

૩૪

પણ્ુ ર્ જો ના થઈ શકે તો પાપથી ડરવ ંુ ભલ ં ુ

મન્ના ડે

૩૫

ઘઘ
ૂં ટે ઢાંક્ય ુ રે એક કોદડય ંુ

લતા મંગેશકર

૩૬

આિી આિી નોરતાની રાત

કમલ બારોટ

૩૭

વપય ુ આિો ઉરમાં સમાિો

રાજુલ મહેતા

૩૮

સાહ્યબાની પાઘડીએ લાગ્ર્ો કોઈ જુદો રં ગ

રાજુલ મહેતા

૩૯

બસ એક િેળા નજરથી

ુ ાસ
ર્ેશદ

૪૦

લાગી રે લગન વપર્ા તોરી લાગી રે લગન

મન્ના ડે

૪૧

મારા પાર્લની છૂટી દોર

કૃષ્ણા કલ્લે

૪૨

સાંભરે પ્રથમ વમલનની રાત

પૌરિી દે સાઈ

૪૩

આિી આિી શરદ પ ૂનમની રાત

અમીરબાઈ કણાાટકી

૪૪

ઓ શરદ પ ૂનમની ચંદા મને જિાબ દે તી જા

રે ખા વિિેદી

૪૫

ઓલ્ર્ા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી િાગે રે

રાજકુ મારી

૪૬

મીઠી મીઠી તે સખી વ ૃજની તે િાટલડી

અનરુ ાધા પૌડિાલ

૪૭

પદરચર્ છે મંદદરમાં દે િોને મારો

મનહર ઉધાસ

૪૮

પતિારને સલામ વસતારાને રામરામ

મન્ના ડે

૪૯

સજન મારી પ્રીતડી સદીઓ પરુ ાણી

ુ ેશ
મક

૫૦

ખોિાર્ાને ખોળિા પ્રભ ુ દ્યો નર્નો અમને

ગીતા રોર્

૫૧

ચંદન તલાિડીની પાળે

કમલ બારોટ

૫૨

હોિે રે હોિે ઝાંઝર ઝમકે રે સિા લાખન ંુ

ઉષા મંગેશકર

૫૩

ડગલે પગલે ભિમાં હું જેનાથી ભરમાર્ો હતો

મન્ના ડે

૫૪

સમી સાંજનો ટહુકો મારી શેરીમાં િેરાર્ો

ગાર્િી રાિળ

૫૫

દનડાં સંભારો ખમ્મા પ ૂરિ જનમના સહેિાસના

૫૬

ુ રાતની / બાપ ુ કી અમર કહાની
ર્શગાથા ગજ

૫૭

ઊંચેરા આભ કેરી કાળી કાળી િાદળી

૫૮

ઓ પંખીડાં જાજે, પારે િડાં જાજે

૫૯

પાન લીલ ં ુ જોય ંુ ને તમે ર્ાદ આવર્ાં

૬૦

ગગન તો મસ્ત છે , સ ૂરજનો અસ્ત છે

૬૧

નૈન ચકચ ૂર છે , મન આતરુ છે

૬૨

નૈને નૈન મળે જર્ાં છાના

હેમ ુ ગઢિી અને
દીના ગાંધિા
(૧) મન્ના ડે
(૨) મહમદ રફી
રામપ્ર્ારી
(૧) કવિતા પૌડિાલ
(૨) ઉષા મંગેશકર
હંસા દિે
ુ ેશ અને
મક
આશા ભોસલે
મહમદ રફી અને
લતા મંગેશકર
ુ ેશ અને
મક
લતા મંગેશકર

૬૩

હિે સખી નદહ બોલ,ં ુ નદહ બોલ,ં ુ નદહ બોલ ં ુ રે

૬૪

જાઓ નદહ બોલ ં ુ નંદના લાલા

૬૫

ુ ુ ચરણોની હું રજકણ છં
ગર

૬૬

પ્રીતડી બાંધતા રે બંધાર્ ના

૬૭

ત ંુ મારો િર ને હું તારી િહુ

ગીતા રોર્

૬૮

મારા ભાભી તમે રહેજો તમારા ભારમાં

રાજકુ મારી

૬૯

ુ ાન કરતો ફાની છે જજિંદગાની
શાને ગમ

ુ
તલત મહેમદ

૭૦

મૈિી ભાિન ંુ પવિિ ઝરણંુ

૭૧

પાંદડે પાંદડે ખલ્ુ લા વમજાજની મહેદફલ

૭૨

હું કં ઈ ના સમજી િહાલા

૭૩

િાત ંુ કોને જઈને કદરર્ે

૭૪

હું તો પ ૂછં પ ૂછં ને ભ ૂલી જાઉં રે

૭૫

ત ંુ ગરમ મસાલેદાર ખાટી-મીઠી િાનગી

દકશોર કુ માર

૭૬

નજરને કહી દો કે વનરખે ન એવ ંુ

ુ ેશ
મક

૭૭

રસીલાં પ્રેમીના હૈર્ાં પ્રીતમમાં રાત દદન રમતાં

ુ ા જોશી
શભ

૭૮

અમે કહ્ં ુ કે ક્યારે સાજન, તમે કહ્'ં ુ ત ંુ હમણાં

પૌરિી દે સાઈ

લતા મંગેશકર
ુ ન કલ્ર્ાણપરુ
સમ
અને આવશત દે સાઈ
મન્ના ડે
ઉષા મંગેશકર
અને મહેન્દ્ર કપરુ

(૧) સામદુ હક સ્િરમાં
ુ ેશ
(૨) મક
પૌરિી દે સાઈ
મનહર ઉધાસ અને
આશા ભોસલે
ુ ન કલ્ર્ાણપરુ
સમ
આશા ભોસલે અને
સરુ ે શ િાડકર

૭૯

રાજાજી રે તારા જુગ જુગ તપજો રાજ

આશા ભોસલે

૮૦

મને માર્ાા નેણાંના બાણ િાલમજી િાતમ
ંુ ાં

ગીતા રોર્

૮૧

ઓ અલક મલકની/શાને ત ંુ તો શરમાતી

ગીતા રોર્

૮૨

શંુ જલ ં ુ કે કોઈની જાહોજલાલી થાર્ છે

બેગમ અખ્તર

૮૩

બે ઘડીની બાદશાહી

ુ ેશ
મક

૮૪

ુ ના કોઈના જાતા નથી
એક સરખા દદિસ સખ

મન્ના ડે

૮૫

ુ ાબનો છોડ
સાહ્યબો મારો ગલ

હેમા અને આવશત દે સાઈ

૮૬

ુ લી િાગી
મોહન િરની મોહક મર

ઉષા મંગેશકર

૮૭

સાવથર્ા પ ૂરાિો દ્વારે , દીિડાં પ્રગટાિો રાજ

૮૮

મારં ુ મન મોહ્ં ુ

મોહનતારા તળપદે

૮૯

હદર હળિે હળિે હંકારે , મારં ુ ગાડું ભરે લ ભારે

ુ ેશ
મક

૯૦

હું હરતી ફરતી રસ્તે રઝળતી િાતાા

લતા મંગેશકર

૯૧

ભ ૂલ ં ુ ભ ૂતકાળ તોર્ે કાળ જેિો

ગીતા રોર્

૯૨

પ્રીતડી બાંધતા રે મનડાં કરજે ખ ૂબ વિચાર

ુ ેશ
મક

૯૩

મારા તે લચત્તનો ચોર રે મારો સાંિદરર્ો

લતા મંગેશકર

૯૪

નારી નરકની ખાણ છે

દકશોરકુ માર

૯૫

આનંદે નાચે મારં ુ મન ઉમંગે નાચે

ગીતા રોર્

૯૬

સાર આ સંસારમાં ન જોર્ો

આનંદકુ માર સી.

૯૭

નાગર િેલલર્ો રોપાિ તારા રાજમહેલોમાં

અનરુ ાધા પૌડિાલ

(૧) રાજકુ મારી
(૨) આશા ભોસલે

૯૮

મારે ઠાકોરજી નથી થાવ ંુ

હેમન્ત ચૌહાણ

૯૯

વશિાજીને નીંદરં ુ ના'િે

હેમ ુ ગઢિી

૧૦૦ હુ ત ૂ ત ૂ ત ૂ ત ૂ......આિી રમતની ઋત ુ
૧૦૧ અમે મબ
ંુ ઈના રહેિાસી

મહેન્દ્ર કપ ૂર
ગીતા રોર્, એ.આર.ઓઝા
ચવુ નલાલ પરદે શી

૧૦૨ બોલો પ, ફ, બ, ભ, મ, હોઠથી

ુ ેશ, આશા ભોસલે
મક

૧૦૩ ઝાંઝર અલકમલકથી આવય ંુ રે

સરોજ ગદ
ં ુ ાણી

૧૦૪ મીઠા લાગ્ર્ા તે મને આજના ઉજાગરા

મોતીબાઈ

૧૦૫ શ્રાિણની િાદલડી

અમીરબાઈ કણાાટકી અને
દદલીપ ધોળદકર્ા

૧૦૬ જુઓ લીલા કોલેજમાં જઈ રહી છે

મનહર ઉધાસ (Live)

૧૦૭ બસ દુદા શાનો એટલો આભાર હોર્ છે

જગજીતવસિંગ

૧૦૮ નિી તે િહુના હાથમાં રૂમાલ

આશા ભોસલે

૧૦૯ ફૂલડાં લ્ર્ો કોઈ ફૂલડાં લ્ર્ો

ગીતા રોર્

૧૧૦ પાગલ છં તારા પ્ર્ારમાં

મહમદ રફી

૧૧૧ એમ પ ૂછીને થાર્ નદહ પ્રેમ

ુ શી
શ્ર્ામલ મન

૧૧૨ પીપળાની નીચે તળાિ

આશા ભોસલે

૧૧૩ ગાંધીડો મારો

દુલા ભાર્ા ‘કાગ’

૧૧૪ એક દી સર્જકને આવર્ો અજબ શો વિચાર

મનહર ઉધાસ

૧૧૫ ભ ૂલી શકશો ના તમે મને ભ ૂલીને તમે

જર્કર ભોજક

૧૧૬ લલલત અંગ લલના લજિાતી

ુ ન કલ્ર્ાણપરુ
સમ

૧૧૭ જુલ્ફો તમારી જો એક રાત બની જાર્

પંકજ ઉધાસ

૧૧૮ ચોર્ાાસી ભાતનો સાવથર્ો

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૧૧૯ સપના સ ૂકાઈ ગર્ા ભીના રૂમાલમાં

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૧૨૦ પધારો િસંતો આ આંગણ સજાિો

ુ ે શ ભોસલે અને
સદ
સાધના સરગમ

૧૨૧ આ માસ ૂમ ચહેરો આ ગાલોના ખંજન

ભ ૂવપન્દર

૧૨૨ એક લાલ ચણોઠી એક દાડમડી

જર્શ્રી વશિરામ

૧૨૩ સાંિદરર્ો રે મારો સાંિદરર્ો

(૧) આશા ભોસલે
ુ શી
(૨) આરતી મન

ુ ાંના સમ
૧૨૪ સખી મારા સલણ

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૧૨૫ આંખોથી લઈશંુ કામ હિે બોલવ ંુ નથી

ભાસ્કર શક્ુ લ

૧૨૬ ગલાલ િહુ ગરબે રમિા જાર્

આશા ભોસલે

૧૨૭ દૂ ધે તે ભરી તલાિડી ને

આશા ભોસલે

૧૨૮ ઓઢણીમાં લચતર્ાાં વહાલા રં ગ તારા પ્રેમના

વનશા ઉપાધ્ર્ાર્ અને
પ્રફુલ દિે

૧૨૯ બજાર િચ્ચે બજાલણર્ો

ગીતા રોર્

૧૩૦ આશા પડી છે મોડી

સોલી કાપડીર્ા

૧૩૧ ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પ ૂજર્ાં

વિભા દે સાઈ

૧૩૨ ભીંજાર્ ઘરચોળં ભીંજાર્ ચદ
ંુ ડી

અનરુ ાધા પૌડિાલ

ુ ાઈ ગર્ા છે
૧૩૩ વમલનના દીપક સૌ બઝ

૧૩૪ કેિાં રે મળે લાં મનના મેળ
૧૩૫ વિવધએ લખેલી િાત
૧૩૬ એક છોકરી ન હોર્ ત્ર્ારે કેટલા અરીસા

(૧) મહમદ રફી
(૨) મનહર ઉધાસ
હવષિદા રાિળ અને
જનાદા ન રાિળ
મહમદ રફી
શ્ર્ામલ અને
ુ શી
સૌવમલ મન

૧૩૭ ના બોલાર્ રે ના બોલાર્

અલકા ર્ાલિક

૧૩૮ મારા સાંિદરર્ા એનો એ ત ંુ રહેજે

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૧૩૯ મારી આંખે કં કુના સ ૂરજ આથમ્ર્ા

ભવુ પન્દર

૧૪૦ સહુને શક્ક્ત દે જે પ્રભ ુ

પ્રફુલ્લ દિે

૧૪૧ િગડા િચ્ચે તલાિડી

ુ ાનમાં
૧૪૨ ગોરી ઝાઝા ન રદહર્ે ગમ

રોદહણી રોર્ અને
દદલીપ ધોળકીર્ા
ુ ેશ અને
મક
ગીતા રોર્

૧૪૩ શાને બંધન આિાં પ્રીતના શાને બંધન આિાં

ુ તાના
વનસલ

ુ ાદફર મસ્ત બનીને મહાલ
૧૪૪ મસ્ત બનીને મહાલ મસ

ુ ેશ
મક

૧૪૫ જાગને ઓ મોરલા ત ંુ જાગ

અમીરબાઈ કણાાટકી

૧૪૬ મબ
ંુ ઈની કમાણી મબ
ંુ ઈમાં સમાણી

દકશોરકુ માર

ુ રાતી થઈ ગજ
ુ રાતી કોઈ બોલે નદહ
૧૪૭ ગજ

પરુ ુ ષોત્તમ ઉપાધ્ર્ાર્

૧૪૮ મારં ુ નામ પાડ્ ં ુ છે સંત ુ રં ગીલી

કમલ બારોટ

૧૪૯ મીઠડી નજરં ુ િાગી

મહમદ રફી

૧૫૦ મારે લખિી છે મનડાની િાત

ુ ોચના
સલ

૧૫૧ મારી પરિશ આંખો તરસે

મનહર ઉધાસ

૧૫૨ મારા મનડા કેરા મોર

ગીતા રોર્ અને
એ.આર. ઓઝા

૧૫૩ જીરાથી છમકારી છાશ મારા વહાલમજી

પૌરિી દે સાઈ

૧૫૪ મારં ુ ચકડોળ ચાલે

મન્ના ડે

૧૫૫ છૂપી છૂપી છાની છાની શમણાંની િાત

ુ ોચના
સલ

૧૫૬ તને સાચિે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્ર્િતી

લતા મંગેશકર

૧૫૭ આકાશે દીધાં ને ધરતી માએ ઝીલ્ર્ાં

જજલગષા રાંલભર્ા

૧૫૮ દીકરી તો પારકી થાપણ કહેિાર્

લતા મંગેશકર

૧૫૯ ધીરે રે છે ડો રે ઢોલી ઢોલકાં

આશા ભોસલે

૧૬૦ પટારાની કં ચ
ૂ ી મારી લાડકડીને આપજો

િીણા મહેતા

૧૬૧ ચાલ્ર્ા જ કરં ુ છં ચાલ્ર્ા જ કરં ુ છં

ુ ેશ
મક

૧૬૨ ચાલતો રહેજે ત ંુ ચાલતો રહેજે

દકશોરકુ માર

૧૬૩ ચાલતા રહેજો

મહેન્દ્ર કપ ૂર

૧૬૪ જિાબ દે ને ક્યાં છે ત ંુ

ુ
તલત મહેમદ

૧૬૫ કળીએ કાળજડાં કપાર્

મહમદ રફી

૧૬૬ વિરાટનો દહન્ડોળો

ુ દે સાઈ
અતલ

૧૬૭ વપય ુ મારો લીલો લજામણીનો છોડ

હવષિદા રાિળ

૧૬૮ એક છોકરીના હાથથી રૂમાલ પડે
૧૬૯ તારા ફલળર્ામાં પગ નદહ મેલ ં ુ

શંકર મહાદે િન
મહેન્દ્ર કપ ૂર અને
આશા ભોસલે

૧૭૦ રાજકોટ રં ગીલ ં ુ શહેર છે

મહેન્દ્ર કપ ૂર

૧૭૧ કાંકદરર્ાની પાળે

આનંદકુ માર સી.

૧૭૨ ઓછં આવય ંુ મારા િાલમાને રાતમાં

જર્ોત્સના મહેતા.

ુ ી િષાાથી ભીની
૧૭૩ મોસમ સલણ

આશા ભોસલે અને
મહેન્દ્ર કપ ૂર

૧૭૪ કહો કોઈ ચાંદાને કે ડૂબી મરે

મીના કપ ૂર

૧૭૫ શમણાંઓ વિખાઈ ગર્ાં આંસડુ ાના લબન્દુ થઈને

ુ ેશ
ગીતા રોર્ અને મક

૧૭૬ મને જરા ઝૂક િાગી ગઈ

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૧૭૭ તમે થોડું ઘણંુ સમજો તો સારં ુ

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૧૭૮ માડી તારં ુ કં કુ ખયાં ુ ને સ ૂરજ ઊગ્ર્ો

આશા ભોસલે

૧૭૯ કાજળભર્ાા નર્નનાં કામણ મને ગમે છે

મનહર ઉધાસ

૧૮૦ અંદર તો એવ ંુ અજિાળં અજિાળં

ુ ા જોશી
શભ

૧૮૧ ઓ હોડીિાળા િીરા તારી હોડી હંકાર

રાજકુ મારી

૧૮૨ આજ મારં ુ મન માને ના માને ના

શ્રેર્ા ઘોષાલ

૧૮૩ આજ ટહુકે રે ટહુકે રે મારે ટોડલે બેઠો મોર
૧૮૪ પીધો પીધો કસબ
ંુ ીનો રં ગ રે િાલીડા મારા

દમર્ંતી બારડાઈ અને
કરસનદાસ સાગઠીર્ા
હેમ ુ ગઢિી

૧૮૫ અલ્લાલા બેલી અલ્લાલા બેલી

કમલેશભાઈ ગઢિી

૧૮૬ કોઈ ગોતી દે જો રે કોઈ ગોતી દે જો રે

લતા મંગેશકર

૧૮૭ લે બોલ હિે ત ંુ

અમર ભટ્ટ

૧૮૮ ઘરમાં હું જે કહું તે થશે

પ્રમીલા

૧૮૯ સજન મારી પ્રીતડી સદીઓ પરુ ાણી

ુ ન કલ્ર્ાણપરુ
સમ

૧૯૦ રાતને માણો રૂમઝૂમતી રં ગમાં

આશા ભોસલે

૧૯૧ ઝીણા ઝીણા રે આંકેથી અમને ચાલળર્ા

૧૯૨ હું જામનગરમાં જન્મેલો

ુ ી મન
ુ શી અને
કૌમદ
વિભા દે સાઈ
કમલેશ અિસ્થી અને
મહેશકુ માર

૧૯૩ આ શહેર તમારા મનસ ૂબા ઉથલાિી દે કહેિાર્ નદહ

સોલી કાપદડર્ા

૧૯૪ હું અમદાિાદનો દરક્ષાિાળો

દકશોરકુ માર

૧૯૫ અમે સામા મળર્ાં સોમિારે
૧૯૬ રાજા તારા ડુંગદરર્ા પર બોલે ઝીણા મોર
૧૯૭ મારં ુ મન મોર બની થનગાટ કરે

પ્રમીલા અને
રામપ્ર્ારી
પંદડત ઓમકારનાથ ઠાકુ ર
(૧) હેમ ુ ગઢિી
(૨) કમલેશભાઈ ગઢિી

૧૯૮ આિે આિે ને જાર્ રે મેહલુ લર્ો

ુ ા લાલખર્ા
સધ

૧૯૯ કેમ રે વિસારી ઓ િનના વિહારી

આશા ભોસલે

૨૦૦ જેિી તેિી િાત નથી

આવશત દે સાઈ

૨૦૧ મા મને કોઈ દી સાંભરે નૈ

ુ લી મેઘાણી
(૧) મર
(૨) ઈન્દુબેન ધાનક
(૧) ઐશ્વર્ાા મજુમદાર

૨૦૨ પગ ઘઘ
ંુ ર બાંધ મીરા નાચી રે

(૨) પંદડત ઓમકારનાથ ઠાકુ ર
(૩) કૃષ્ણા કલ્લે

૨૦૩ કાળી કાળી િાદળીમાં િીજળી ઝબ ૂકે

આશા ભોસલે અને
પ્રફુલ્લ દિે

ુ ી િાગે પ્રેમ વસતાર
૨૦૪ િાગે પ્રેમ વસતાર પ્રભન

કે.સી. ડે

૨૦૫ કરં ુ શંુ હું ? ફરં ુ છં અહીં તહીં

મન્ના ડે

૨૦૬ એક િાર એકલામાં કીધ ંુ અડપલ ં ુ

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૨૦૭ સાંભરે રે ... બાલપણના સંભારણા

મોતીબાઈ

૨૦૮ સપન ંુ થઈને મારી આંખમાં કેમ કરો તમે અિરજિર

આશા ભોસલે

૨૦૯ એક ગગન ગોખન ંુ પંખેરં ુ

ગીતા રોર્

ુ ારી
૨૧૦ મને આપો આંખ મર

કે.સી. ડે

૨૧૧ જત લખિાન ંુ જગદીશ્વરને

પરુ ુ ષોત્તમ ઉપાધ્ર્ાર્

૨૧૨ મોર ટહુકા કરે

વિરાજ અને બીજલ ઉપાધ્ર્ાર્

ુ ાં
૨૧૩ સાત સ ૂરોના ઈન્દ્રધનમ

મન્ના ડે અને મહેશકુ માર

ુ રાતણ
૨૧૪ ગરિી ગજ

રાજુલ મહેતા

૨૧૫ તોડી નાખ તબલા ને ફોડી નાખ પેટી

શીિ અને સાથીદારો

૨૧૬ શાંત ઝરૂખે િાટ વનરખતી

મનહર ઉધાસ

૨૧૭ અમર જર્ોવત

ુ ેશ
મક

૨૧૮ મને એક િાર રાધા બનાિો

સાબીહા ખાન

૨૧૯ સંપ ૂણા જગતમાં ઈશ્વર એક જ

માસ્ટર કાસમ અને મોતીબાઈ

૨૨૦ સાસ ુ નણંદ હિે કમ્પ્યટુ ર શીખીને

હેમા દે સાઈ, બીજલ અને
વિરાજ ઉપાધ્ર્ાર્

૨૨૧ સોનાને લાગે ક્યાંથી કાટ

હેમન્તકુ માર

૨૨૨ સોળે શણગાર સજી શોભતાં રે

ુ ન કલ્ર્ાણપરુ
સમ

૨૨૩ હે મારા અંતરમાં આભને આંબિાના ઓરતા

આશા ભોસલે

૨૨૪ મારા ઘેરદાર ઘાઘરાના

જર્શ્રી વશિરામ

૨૨૫ મારો ચકલાંનો માળો ચથ
ં ૂ ાણો

પ્રફુલ દિે

૨૨૬ મારે તે ગામડે એક િાર આિજો

અમીરબાઈ કણાાટકી

૨૨૭ રમતા જોગી ચલો ચલોજી ચલો ગે બને ગામ

દદલીપ ધોળકીર્ા

૨૨૮ રં ગદાર ચ ૂડલો ને રં ગદાર ચ ૂડલી

આશા ભોસલે

૨૨૯ જીિવ ંુ ને મરવ ંુ સાથે ને સાથે

આશા ભોસલે અને
સરુ ે શ િાડકર

ુ ખદ
ુ ાએ લખી પણ ગમી નથી
૨૩૦ તકદીર ખદ

પરુ ુ ષોત્તમ ઉપાધ્ર્ાર્

૨૩૧ મારો િાલમ રૂિાબદાર મોટો

ુ ા મલ્હોિા
સધ

૨૩૨ તારી જીિનગાડી ચાલી રે

પ્રદીપજી

ુ માં ધરી
૨૩૩ શાને મોહન તેં બંસીને મખ

આશા ભોસલે

૨૩૪ સજી સોળે શણગાર જશંુ સાસરને દ્વાર

ગીતા રોર્

૨૩૫ નિાનગરની િહુિારુ ઘ ૂમટો તાણ

ુ ન કલ્ર્ાણપરુ
સમ

૨૩૬ આિતાં જતાં જરા નજર તો નાખતાં રહો

ુ ેશ અને આશા ભોસલે
મક

૨૩૭ આ રં ગભીના ભમરાને

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૨૩૮ તમારા નર્નમાં એક સ્િપ્ન ંુ થઈને

પરુ ુ ષોત્તમ ઉપાધ્ર્ાર્

૨૩૯ હું ઘઘ
ૂં ટમાં ઘેરાણી ચાંદની છં

આશા ભોસલે

૨૪૦ બોલે બોલે વમલનનો મોર

૨૪૧ મારો મન મોરલલર્ો બોલે

આશા ભોસલે અને
દદલીપ ધોળકીર્ા
રાજકુ મારી અને
રમેશ દે સાઈ

ુ લીમાં
૨૪૨ મન મારં ુ મોહ્ં ુ રે મર

ુ ા લાલખર્ા
સધ

૨૪૩ એની મધરુ ી ર્ાદ મારા દદલમાં રહી ગઈ

હરીશ ભટ્ટ

૨૪૪ મોતીની માળા ત ૂટી ગઈ

ગીતા રોર્

૨૪૫ કેિદડર્ાનો કાંટો

સરોજ ગદ
ં ુ ાણી

ુ ડ ઘમ
ુ ડ ઘમ
ુ ઘમ
ુ ડ ઘમ
ુ ડ ઘમ
ુ
૨૪૬ ઘમ

જામનગર િાદ્યવ ૃન્દ

૨૪૭ દપાણમાં હું મળં

મેઘના ખારોડ

૨૪૮ કદી તડકા કદી છાર્ા

મોતીબાઈ

૨૪૯ ભમરા સરખ ંુ મારં ુ મનડું

ુ ેશ
મક

૨૫૦ ખોબો ભરીને અમે એટલ ં ુ હસ્ર્ા

વનરુપમા શેઠ

૨૫૧ િીજલડી રે આમ ઝબકીને હાલ્ર્ા જિાર્ નદહ

ુ ોચના વર્ાસ
મન્ના ડે અને સલ

૨૫૨ આપો તો લઈ લેશે

મોહમદ સલામત

૨૫૩ ભલા એિા માણસને કોણ ઓળખે છે ?

મનહર ઉધાસ

૨૫૪ આજે સિારના બોલ્ર્ો'તો કાગડો

ઉષા મંગેશકર

૨૫૫ એક ગોકુ ળ સરખ ંુ ગામ

ભાલ મલજી અને
ુ ા લાલખર્ા
સધ

ુ મગ્ુ ધ ભ્રમણ
૨૫૬ વનરુદ્દેશે સંસારે મજ

હદરહરન

૨૫૭ પીઠી ચોળી લાડકડી !

ુ ી મન
ુ શી
કૌમદ

૨૫૮ જજિંદગીના હર કદમ પર

મનહર ઉધાસ

૨૫૯ પાંદડું લીલ ં ુ ને રં ગ રાતો

૨૬૦ તને સાજન કહું ? રસરાજન કહું ?
૨૬૧ સપન ંુ સાચ ંુ ઠયાં ુ
૨૬૨ માની જાને ઓ રં ગરવસર્ા

૨૬૩ જેની ઉપર ગગન વિશાળ

લતા મંગેશકર અને
મહેન્દ્ર કપ ૂર
આશા ભોસલે અને
શૈલેન્દ્ર વસિંહ
અમીરબાઈ કણાાટકી
કમલેશકુ મારી અને
મહેન્દ્ર કપ ૂર
પરુ ુ ષોત્તમ ઉપાધ્ર્ાર્ અને
હંસા દિે

૨૬૪ આ તો જગ છે દદરર્ો

હેમન્તકુ માર

૨૬૫ ગઈ કાલની િાત કરં ુ તો કાલે હતી આજ

જર્શ્રી વશિરામ

ુ રાત
૨૬૬ જર્ જર્ ગરિી ગજ

નલલની ચોનકર

૨૬૭ એક જોઈ જુિાનડી લાખમાં

મહેન્દ્ર કપ ૂર અને
આશા ભોસલે

૨૬૮ ભ ૂલે ચ ૂકે મળે તો મ ૂલાકાત માંગશંુ

મહમદ રફી

૨૬૯ હ્રદર્ છલકાઈને મારં ુ તમારો પ્ર્ાર માગે છે

મનહર ઉધાસ

૨૭૦ સંબધ
ં ની ગાગરથી પાણી ભરીશંુ કેમ ?

હંસા દિે

ુ વત રાઘિ રાજા રામ
૨૭૧ રઘપ

ગૌહર બાન ુ

૨૭૨ નદહ મેલ ં ુ રે તારા ફલળર્ામાં પગ નદહ મેલ ં ુ

આશા ભોસલે

૨૭૩ હિે દપાણ લઈ આલ

સાધના સરગમ

૨૭૪ મારે ક્યાં જાવ ંુ ? ક્યાં ના જાવ ંુ ?

ગીતા રોર્

૨૭૫ આ મબ
ંુ ઈ, આ મબ
ંુ ઈ છે !

મન્ના ડે

૨૭૬ હે મદારી આર્ો
૨૭૭ કં કોતરી

દકશોરકુ માર અને
ઉષા મંગેશકર
મનહર ઉધાસ
રાજેન્દ્ર ગઢિી, કવપલદે િ શક્ુ લ

૨૭૮ ચૌદ િરસની ચારણકન્ર્ા

મેહુલ સરુ તી, હરે શ મારુ
અને ગાગી િોરા

૨૭૯ રસ્તો આ ક્યાં જાર્ છે

મહેન્દ્ર કપ ૂર

૨૮૦ મારો મામો મેહાણાનો ને હું છં અમદાિાદી

આશા ભોસલે

ફરી એકિાર માિજીભાઈએ કરે આ સદ
ંુ ર સેિા બદલ આભાર!

