
 

 

 દરતયાભ: બાગ ૧ અને ૨, પાફબવવલયશ, વભથ્મભબભાન 

 નભબદાળકંય દલે(ગજુયાતી ગધ્મના વતા) :ભાયી શકીકત, યાજમયંગ, ભેલાડની શકીકત, 

વિંગ પ્રલેળ 

 નલરયાભ ડં્ાાઃ બટન ુબોાળુ, કવલજીલન, વનફધંયીવત, જનાલયની જાન 

 નદંળકંય ભેશતાાઃ કયણઘેરો 
 બોાનાથ વાયાબાઈાઃ અબગંભાા 
 ભશીતયાભ નીરકંઠાઃ ઇંગ્રેન્ડની મવુાપયીન ુલણબન, લનયાજ ચાલડો 
 યણછોડબાઈ દલેાઃ રભરતાદુાઃખ દળબક 

 અંફારાર દેવાઈાઃ ળાવંતદાવ 

 ગણતયાભ બટ્ટ: પ્રતા નાટક 

 અનતંપ્રવાદ લૈષ્ણલાઃ યાણકદેલી 
 ગોલધાબનયાભ વિાઠીાઃ વયસ્લતીચદં્રાઃ બાગ ૧ થી ૪, સ્નેશશમદુ્રા, રીરાલત જીલનકરા 
 ભભણરાર દ્રદ્રલેદીાઃ કાન્તા, નવૃવિંશાલતાય, અભય આળા 
 ફાળકં કંથાદ્રયમાાઃ કરાન્ત કવલ, શદ્રયપે્રભ ચંદળી 
 કેળલરાર ધ્રલુાઃ ભેની મદુ્રદ્રકા, વાદ્રશત્મ અને વલલેચન 

 આનદંળકંય ધ્રલુ: આણો ધભબ, વલચાય-ભાધયુીાઃ બાગ ૧ અને ૨ 

 નયવવિંશયાલ દ્રદલેદ્રટમા: કુસભુભાા, હ્દમલીણા, પે્રભજ્મોવત 

 યભણબાઈ નીરકંઠ: યાઈનો લબત, બદ્રબંદ્ર 

 ભભણળકંય બટ્ટ: વાગય અને ળાળી, ઉદગાય, અવતજ્ઞાન, લવતંવલજમ, ચકલાત વભથનુ 

 સયુવવિંશજી ગોદ્રશર: કરાવનો કરયલ, ભફલ્લભગં 

 નાનારાર: વલયાટનો દ્રશિંડોો, પ્રાણેશ્વયી, વલરાવની ળોબા, વત્રતુબણ, કુરુકે્ષિ, ઉા, વાયવથ 

 દાભોદય ફોટાદકય: કલ્રોભરની, સ્તોતસ્સ્લની, વનઝાબયેણી 
 ગાધંીજી:    વત્મના પ્રમોગો અથલા આત્ભકથા, દભક્ષણ આદ્રિકાનો ઇવતશાવ, ફાનુા િો 
 કાકા કારેરકય: ઓતયાતી દ્રદલારો, જીલનરીરા, દ્રશભારમનો પ્રલાવ, યખલાડનો આનદં 

 દ્રકળોયરાર ભળરુલાા: જીલનળોધન, કેલણીના ામા, અદ્રશિંવા વલલેચન 

 ભશાદેલ દેવાઈ: લીય લલ્રબબાઈ, ફાયડોરી વત્માગ્રશનો ઇવતશાવ, ભશાદેલબાઈની ડામયી 
(બાગ ૧ થી ૨૩) 

 નયશદ્રય યીખ: ભાનલ અથબળાસ્ત્ર 
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 કનૈમારાર મનુળી: લેયની લસરૂાત, ાટણની પ્રભતૂા, ગજુયાતનો નાથ, યાજાવધયાજ, 

સ્લપ્નદ્રષ્ટા, પ્રવુથલી લલ્રબ, કાકાની ળીળી, ક્રુષ્ણાલતાય 

 યભણરાર દેવાઈાઃ જ્મતં, વળયી, કોદ્રકરા, હ્દમનાથ, બાયેરો અસ્ગ્ન, કાચંન અને ગેરુ 

 ગૌયીળકંય જોળીાઃ ળાભળાનો વલલાશ, ગોભતીદાદાન ુગૌયલ, તણખાભડંાઃ બાગ ૧ થી ૪, 

બૈમાદાદા, પ્રથુ્થ્લ અને સ્લગબ, ોસ્ટ-ઓદ્રપવ, ચૌરાદેલી, આમ્રારી, લૈળારી 
 યાભનાયણ ાઠકાઃ ખેભી, એક પ્રશ્ન, મકુુન્દયામ, જક્ષણી, ળેના કાવ્મો, ભનોવલશાય , ઉદવધને 

 ઝલેયચદં ભેઘાણી: વવિંધડુો, વળલાજીન ુશારયડુ, કોઇનો રાડકલામો, યગુલદંના, ળોયઠ તાય 
લેશતા ાણી, લેવલળા, ભાણવાઈના દીલા, વૌયાષ્રની યવધાય, યદ્રઢમાી યાત 

 ગણુલતંયામ આચામબાઃ અખોલન, આઘાત, અલ્રાફેરી 
 ચનુીરાર ળાશાઃ કભબમોગી, યાજેશ્વય, તોલન 

 ઉભાળકંય જોળીાઃ વલશ્વળાવંત, એક ચવુામેરા ગોટરા, ઘાણીન ુગીત, વનળીથ, અભબજ્ઞા, 
પ્રાચીના, વાના બાયા, શલેરી, ગોષ્ષ્ઠ, ઉઘાડી ફાયી 

 ઇંદુરાર ગાધંીાઃ આંધી ભાનો કાગ 

 પે્રભળકંય બટ્ટ : ધદ્રયિી, તીથોદક, શ્રીભગંર, પે્રભામતૃ 

 યાભપ્રવાદ શકુ્રાઃ વલનાળ અને વલકાવ 

 ભફન્દુ બટ્ટ : ભીયા માભજ્ઞકની ડામયી, અખેાતય . 
 ચદં્રલદન ભેશતાાઃ મભર. આગગાડી, ધયા ગરુ્જયી, વતંા કકૂડી, ગઠદ્રયમા શે્રભણ 

 જમવંત દરારાઃ વોમન ુનાકુ, અંધાયટ 

 ભનબુાઈ ચંોીાઃ દીવનલાબણ, ઝેય તો ીધા છે જાણી જાણી, વોકે્રદ્રટવ 

 ન્નારાર ટેરાઃ ભેરા જીલ, ભાનલીની બલાઈ, વાચા ળભણા,ં જજિંદગીના ખેર, સખુદુાઃખના 
ખેર, લાિકના કાઠેં, લૈતયણીને કાઠેં 

 ઇશ્વય ેટરીકયાઃ જનભટી, બલવાગય, ભાયી શૈમાવગડી, ઋણાનફુધં, કાળીન ુકયલત, 

રોશીની વગાઈ 

 ચનુીરાર ભદ્રડમાાઃ દીલવનલાબણ, વમ્રાટ શે્રભણક, હું અને ભાયી લહ,ુ વ્માજનો લાયવ, રીલડુી 
ધયતી, લેાલેાની છામંડી, લાની ભાયી કોમર 

 વળલકુભાય જોીાઃ પ્રવન્ન દામ્ત્મ, મસુ્ક્ત પ્રસનુ, ખનુી, ફાયી ઉઘાડી યશી ગઈ, કંચકુી ફઘં, 

અનનંયાગ 

 જ્મોવતન્દ્ર દલેાઃ યંગતયંગ 

 ગરુાફદાવ બ્રોકયાઃ રતા અને ફીજી લાતો, ઊબી લાટે, ભાણવના ભન 

 ઇંદુરાર માભજ્ઞકાઃ લયઘોડો, બોા ળેઠન ુભદુાન 
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 યવવકરાર યીખાઃ કાવ્માનળુવન, ળવલિરક, ભેનાગરુ્જયી 
 પ્રશરાદ ાયેખાઃ ફાયી ફશાય 

 યાજેન્દ્ર ળાશાઃ ધ્લવન, આંદોરન, શ્રવુત, ળાતં કોરાશર 

 યાજેન્દ્ર શકુ્રાઃ કોભર-દ્રયબ, અંતય-ગાધંાય, સ્લ-લાચકની ળોધભા,ં ગઝર-વદં્રશતા (બાગ ૧ 
થી ૫) 

 વનયંજન બગતાઃ મિંવલજ્ઞાન અને ભિંકવલતા, ઘડીક વઘં 

 વપ્રમકાન્ત ભભણમાયાઃ પ્રતીક, અળબ્દ યાવિ, સ્ળબ, વભી 

 શવમખુ ાઠકાઃ નભેરી વાજં, વામાજુમ 

 નભરન યાલાઃ ઉદગાય, અલકાળ, સ્લશાયાઃ બાગ ૧ અને ૨ 

 ફારમકુુન્દ દલેાઃ દ્રયક્રભા, કંુતર, ચાદંની, તીથોત્તભ, શદ્રયનો શંવરો 
 લેણીબાઈ યુોદ્રશતાઃ વવિંજાયલ, દીથ્પ્ત, આચભન 

 નટલયરાર ડં્ાાઃ પ્રસનુ, રૂ અને યવ, પ્રથ્થ્લનો છંદોરમ 

 જમતં ાઠકાઃ ભભબય, વકેંત વગબ, અંતદ્રયક્ષ 

 શયીન્દ્ર દલેાઃ આવલ, અબણ, સખુ નાભનો પ્રદેળ, ભાધંલ ક્ામં નથી, નીયલ વલંાદ 

 શબદ વિલેદી :એક ખારી નાલ, યશી છે લાત અધયૂી, તાયો અલાજ, જાભયુ,ં ાણીકરય. 
 સયેુળ દરારાઃ એકાતં, તાયીખન ુઘય, કાગના વમદુ્રભા ંફુરોની શોડી, ભાયી ફાયીએથીાઃ બાગ 

૧ થી ૧૮ 

 વનાદ્રકન ઠાકોયાઃ આરા, ઝાખંી અને ડછામા 
 શવવત બચુાઃ વાવન્નધ્મ, વનયંતય, સયૂભગંર 

 શભેતં દેવાઈાઃ ઈંભગત, વોનરમગૃ, ળયદ 

 દાભોદાય બટ્ટાઃ જરબેખ, તુફંીજર 

 ભનબુાઈ વિલેદીાઃ યાભયવ, સયુતા, વોનાલાટકડી 
 ભકયંદ દલેાઃ લારીડાના લાલડ, ફેશદની ફાયખડી, શૈમાના લેણ 

 નાથારાર દલે  : યાત થઈ યુી 
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