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ગઽૉષદ યઅણીળ 

        ગઽૉષદ ઇફૉ 	
ત�લ્ઙ ઑડવૉ યીહી વીચષફ્ �ૉ� ફરૄફ્. ઞ ૉ ષીદ ઼ર�ષદીઅ  યફી 
ગૄજી ષશૂ �લ દૉ ષીદફૉ ધ્ણીઅ સ'ન્રીઅ ષપૃ ઼જ્ડ ળૂદૉ ઙશૉ ઋદીળષીફૃઅ ગીર ગઽૉષદ ઇફૉ 
	
ત�લ્ઙ ગળૂ સગૉ . ઇ-ૉ ઞરી ગળષીરીઅ ઈષૉવ્ ગઽૉષદ, 	
ત�લ્ઙ ઇફૉ દશબની સ'નફ્ 
યઅણીળ �થષી ઞ ૉષ્ ઝૉ, રીથષી ઞ ૉષ્ ઝૉ ઇફૉ ષઘદ ઈ3લૉ ઞ	ળ બ4ૉ નીઅદ ગજગજીષૂફૉ 
ઋબલ્ઙરીઅ વૉષી ઞ ૉષ્ બથ ઝૉ !  

 

1. ઇ6ણ ફૉ ઇ6ણ ળઽૉ ષૃઅ  
2. ઇ6ળરૂફ્ બણૂક ગીઅથ્  
3. ઇ6વ ઋપીળ ફ રશૉ  
4. ઇ6વફ્ મીળનીફ  
5. ઇ6વફ્ કધરૂળ, રઅઙીષૂ યી  દ્ વી3લ્ ગ્ધરૂળ  
6. ઇઘીણી ગળષી  
7. ઇુઙલીળી ઙથૂ ઞષી  
8. ઇ:ઝ્ષીફી ગળષીઅ  
9. ઇઞષીશૂ દ્લૉ ળીદ  
10. ઇ�;લી બીથૂરીઅ ઌદળષૃઅ ફ
ઽ  
11. ઇ�;લ્ ઇફૉ ઈઅપશ્ મૉઋ ઼ળઘી  
12. ઇઢૉ  >ીળગી  
13. ઇણન રઙ ઼ીધૉ યળણષી  
14. ઇણપૃઅઇણપૃઅ ધઊ ઞષૃઅ  
15. ઇણભૉડરીઅ ઈષષૃઅ / જણૂ ઞષૃઅ  
16. ઇણBઙ્ ઞરીષૂફૉ મૉ઼ૂ ઞષૃઅ  
17. ઇણૃ
ગલ્ નણૃ
ગલ્  
18. ઇCળફીઅ ઝીઅડથી ઞ ઽ્લ, ઇCળફી ગૃઅ ણીઅ ફ યળીલ  
19. ઇુદ જૂગથ્ મઽૃ ઘળણીલ  
20. ઇુદ વ્ય દૉ બીબફૃઅ રૄશ  
21. ઇથૂફી ષઘદૉ ગીર ઈષષૃઅ  
22. ઇથૂફ્ જૄDલ્ ઼્ ષળ઼  ષૉ  

 ઇ-ઇઅ 
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23. ઇધીEઅ મઙ4ૃઅ દૉફૃઅ ષળ઼ મઙ4ૃઅ  
24. ઇનગ બીઅ઼શૂ  
25. ઇપૄળીરીઅ બૄ	અ  
26. ઇપૄળ્ ચણ્ ઝવગીલ ચથ્  
27. ઇF ઇફૉ નીઅદફૉ ષૉળ  
28. ઇફીઞ બીળગૃઅ  ઝૉ બથ બૉડ ધ્ણૃઅ  બીળગૃઅ  ઝૉ ?  
29. ઇયળીઊ બળ જણીષૂ નૉષૃઅ  
30. ઇુયરGલૃફ્ જગળીષ્  
31. ઇધHફ્ ઇફધH ગળષ્  
32. ઇવૉવડIબૃ  
33. ઇષ઼ળજૄDલ્ રૉઽૃવ્ સૃઅ ગીરફ્ ?  
34. ઇષશજઅણૂ �દ  
35. ઇષશી પઅપી ગળષી  
36. ઇષશી બીડી મીઅપષી  
37. ઇષશી બી઼ી બણષી  
38. ઇષશી ઽીધફૂ ઇણમ્ધ  
39. ઇષશૉ ઇJૉ રૃઅણૂ ફીઘષ્  
40. ઇષશૂ રુદ ઼ૄટષૂ  
41. ઇLડM બLડM મ્વષૃઅ / ઼ર�ષષૃઅ  
42. ઇઅઙ ઋપીળ  
43. ઇઅઙૄઢ્ ગીબૂ ઈબષ્  
44. ઇઅઙૄઢ્ નૉઘીણષ્ / મદીષષ્  
45. ઇઅઞશ બીથૂ ઘૄડષી  
46. ઇઅપીળીરીઅ બથ ઙ્શ દ્ ઙN્ ઞ વીઙૉ 
47. ઇઅપીળીરીઅ દૂળ જવીષષૃઅ  
48. ઇઅપૉળૂ ફઙળૂ ઙઅણૃ ળી�  
49. ઇઅદળ ળીઘષૃઅ  

 
 

50. ઈ બીળ ગૉ  બૉવૉ બીળ  

ઈ-ઊ 
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51. ઈગણૉ  રપ ફૉ રીઘૂ ુષફીફૃઅ  
52. ઈગીસ બીદીશ ઑગ ગળષી  
53. ઈઘૃઅ ગ્શૃઅ સીગરીઅ ઙલૃઅ  
54. ઈઘ્ વીણષ્ રOરીઅ ફ �લ  
55. ઈઙ વઙીણૂ દીબEઅ ગળષૃઅ  
56. ઈઙ વીઙૉ Pલીળૉ  ગૄષ્ ઘ્નષી ફ ઞષીલ  
57. ઈઙ ુષફી પૃરીણ્ ફ ઽ્લ  
58. ઈઙશ ઋવીશ ફ
ઽ ફૉ બીઝશ પળીશ ફ
ઽ  
59. ઈઙશ ગૄષ્ ફૉ બીઝશ ઘૂથ  
60. ઈઙશ મૃુQ ષીુથલી, બીઝશ મૃુQ RS  
61. ઈઙૉ ઈઙૉ ઙ્ળઘ �ઙૉ  
62. ઈઞ ળ્ગણી, ગીવ ઋપીળ  
63. ઈઞ ઼ૄળઞ ગઊ મીઞૃ ઌTલ્ ઝૉ ?  
64. ઈઞફૂ ચણૂ ઇફૉ ગીવફ્ નૂ  
65. ઈઢૉ બઽ્ળ ફૉ મ-ૂ઼ૉ ચણૂ  
66. ઈણૉ વીગણૉ  ઈણ્ ષઽૉળ  
67. ઈધUલી બઝૂ ઇ઼ૃળ સૃઅ ફૉ વૄઅડીલી બઝૂ ય્ ગૉષ્ ? 
68. ઈનલીH ઇપૄળી ળઽૉ , ઽ
ળ ગળૉ  ઼્ ઽ્ઊ  
69. ઈનૃ ઘીઊફૉ બીઝશ બણૂ ઞષૃઅ  
70. ઈબ યવી દ્ ઞઙ યવી  
71. ઈબ રૃષી ુષફી LષઙV ફ ઞષીલ  
72. ઈબ ઼રીફ મશ ફ
ઽ ફૉ રૉચ ઼રીફ ઞશ ફ
ઽ  
73. ઈબથફૉ ફ
ઽ દ્ ઈબથી બીણ્સૂફૉ ઽW  
74. ઈબથૂ દૉ વીબ઼ૂ ઇફૉ મૂ�ફૂ દૉ ગૃ઼ગૂ  
75. ઈબષીફી ગીડવીઅ ઞૃની ફૉ વૉષીફી ગીડવીઅ ઞૃની  
76. ઈIલૃઅ ફૉ દીIલૃઅ ગૉડવ્ ઼રલ જીવૉ ? 
77. ઈભદફૃઅ બણૂગૃઅ   
78. ઈમ	ફી ગીઅગળી ગળષી / પ�ઙળ્ ગળષ્  
79. ઈય ભીXૃઅ ઽ્લ Pલીઅ ધૂઙણૃઅ  ફ નૉષીલ  
80. ઈરવૂ બૂબશૂ મદીષષૂ  
81. ઈળઅયૉ સૄળી  
82. ઈવીફ્ યીઊ રીવ્  
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83. ઈુવલી ઞરીુવલી  
84. ઈુવલીફૂ ડ્બૂ રીુવલીફૉ રીધૉ  
85. ઈષ બીથી બઙ ઋબળ બણ  
86. ઈષ યીઊ ઽળઘી ઈબથૉ મૉઋ ઼ળઘી  
87. ઈષણૉ ફ
ઽ ચY઼ ફૉ ળીઅપષી મૉ઼  
88. ઈષદીફૂ મ્વમીવી, ફૉ ઞદીફીઅ રO ગીશીઅ  
89. ઈ3લી'દી રશષી ફૉ મૉ઼ી4ી નશષી  
90. ઈષૂ યળીથીઅ  
91. ઈષ્, મૉ઼્, બૂક બીથૂ ઑ -થૉ જૂઞ રભદફૂ ઈથૂ  
92. ઈઽીળ દૉષ્ કણગીળ  
93. ઈશ઼ૃફ્ બૂળ  
94. ઈઅઘ ઈણી ગીફ ગળષી  
95. ઈઅઘ વીવ ગળષૂ 
96. ઈઅઘૉ ઌણૂફૉ ષશઙૉ ઑષૃઅ  
97. ઈઅઘૉ Wલીફૃઅ ટૉળ ઝૉ 
98. ઈઅઙશી જીXૉ બૉડ ફ યળીલ  
99. ઈઅઙશૂ જBપષીફૃઅ બૃ;લ  
100. ઈઅઙશૂ નૉદીઅ બઽOજ્ બગણૉ  
101. ઈઅઙશૂધૂ ફઘ ષૉઙશી ઞ ળઽૉ   
102. ઈઅઙશૂફી ષૉતૉ  ઙથીલ ઑડવીઅ  
103. ઈઅદળણૂ ગગશીષષૂ/નૄયષષૂ  
104. ઈઅદળણૂ ઢીળષૂ  
105. ઈઅપશીરીઅ ગીથ્ ળી�  
106. ઈઅપશૂ ચ્ણૂ ફૉ બ્જી જથી રૂઢી વીTલીઅ ફૉ ઘીપીઅ ચથી  
107. ઈઅપશૂ નશૉ ફૉ ગૄદળી ઘીલ  
108. ઈઅપશૉ મઽૉZઅ  ગૄડીલ  
109. ઈઅપશ્ કગૉ  ઼્ફૉ ળ્ગૉ   
110. ઉણ
ળલ્ ઙત  Pલી  
111. ઉફ, રૂફ ફૉ ઼ીણી દૂફ  
112. \ડફ્ ઞષીમ બ]ધળ  
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113. ઋગ^લ્ ગ્લણ્ ગ્ણૂફ્  
114. ઋ_ણ ઙીરરીઅ ઑળઅ ણ્ �પીફ  
115. ઋ
ઢલીથ  
116. ઋદીષશી ઼્ મીષળી, પૂળી ઼્ ઙઅયૂળ  
117. ઋદીષશૉ ઈઅમી ફ બીગૉ   
118. ઋવીુશલ્ ગળષ્  

 
 

119. ઌઙદી ઼ૄળઞફૉ ઼ૐ બૄઞ ૉ  
120. ઌઞશૃઅ ઑડવૃઅ નૄપ ફ
ઽ, બૂશૃઅ ઑડવૃઅ ઼્ફૃ ફ
ઽ  
121. ઌઢીઅ યથીષષી  
122. ઌણદી બઅઘૂફૉ બીણૉ  દૉષ્ ઽOુસલીળ  
123. ઌદલa ઇરવનીળ ગ્ણૂફ્  
124. ઌયૂ બૄઅઝણૂઑ યીઙષૃઅ  
125. ઌવરીઅધૂ જૄવરીઅ બણષી ઞ ૉષ્ ચીડ  
126. bચ, ઈઽીળ ઇફૉ ષઽૉષીળ, ષપીલીc ષપૉ ફૉ ચડી4ીઅ ચડૉ   
127. bચ ષૉજૂફૉ ઋ�ઙળ્ વૉષીફ્ પઅપ્ ઘ્ડ્  
128. bજૉ ઈય ફૉ ફૂજૉ પળદૂ  
129. bડ રૄગૉ  ઈગણ્ ઇફૉ મગળૂ રૄગૉ  ગીઅગળ્  
130. bડફી ઇતીળૉ  ઇઅઙ ષીઅગી ઞ ઽ્લ  
131. bડફી bડ જી^લી �લ  
132. bડફી રOરીઅ  Zઅ   
133. bડફૂ બૂઢૉ  દથઘવૃઅ  
134. bડ ફૉ ષશૂ ઋગળણૉ  જ4ૃઅ  
135. bડૉ  ગલીH તૉગી દ્ રીથ઼ૉ ગલીH ગીઅઢી  
136. bણી બીથૂરીઅ ઌદળષૃઅ  
137. bનળ ભૄઅ ગ રીળદ્ �લ ઇફૉ ગળણદ્ �લ  
138. bનળ ુમવીણૂફૂ ળરદ  
139. bનળફૉ ઋજીશ્ સ્ ? 

ઋ 

ઌ 
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140. bપી ળષીણૉ  જણીષૂ નૉષૃઅ  
141. bપૂ ઘ્બળૂફ્ રીથ઼  
142. bપૉ ગીઅપ રીળષૃઅ  
143. bમી
ણલીઅ રૄગષીફૂ ડૉષ ઘ્ડૂ 

 
 

144. ઑગ ગળદીઅ મૉ યવી  
145. ઑગ ગીફૉધૂ ઼ીઅયશૂ મૂ� ગીફૉધૂ ગીતૂ ફીઘષૃઅ  
146. ઑગ ગીઅગળૉ  મૉ બdૂ રીળષી  
147. ઑગ ચી ફૉ મૉ ગડગી  
148. ઑગ ચીઑ ગૄષ્ ફ ઘ્નીલ  
149. ઑગ નૂ બળ્થ્, મૂઞ ૉ નૂ બઊ, -ૂઞ ૉ નૂ ળઽૉ  દૉફૂ ઇ6વ ઙઊ  
150. ઑગ ફગડ્ ઼ૐફૉ ફગડીઅ ગળૉ   
151. ઑગ ફF્ ઼્ નૃ:ઘ ઽથૉ  
152. ઑગ ફૄળ ઈનરૂ ઽ�ળ ફૄળ ગબણીઅ  
153. ઑગ બઙ નૄપરીઅ ફૉ ઑગ બઙ નઽBરીઅ  
154. ઑગ મીઞૃ ગૄષ્ ઇફૉ મૂ  મીઞૃ ઽષીણ્  
155. ઑગ યષરીઅ મૉ યષ ગળષી  
156. ઑગ રળુથલ્ ઼્ફૉ યીળૂ બણૉ  
157. ઑગ Uલીફરીઅ મૉ દવષીળ ફ ળઽૉ  
158. ઑગ વીગણૂઑ મપીઅફૉ ઽીઅગષી  
159. ઑગ ઼ીઅપૉ Pલીઅ દૉળ દૄડૉ   
160. ઑગ ઽીધૉ દીશૂ ફ બણૉ   
161. ઑગણી ુષફીફીઅ રBણી ઞ ૉષ્  
162. ઑગફ્ મૉ ફ ધીલ  
163. ઑગૉ  ઽ�ળીઅ ઼્ઑ ુમજીળીઅ  
164. ઑફી બૉડરીઅ બીબ ઝૉ  
165. ઑફીઅ ઞ ડીઅ
ડલી ઑફીઅ ઞ ઙશીરીઅ યળીષૂ નૉષી  
166. ઑફ્ ગ્ઊ ષીશ ષીઅગ્ ફ ગળૂ સગૉ   
167. ઑરીઅ ઈબથી ગૉડવીઅ ડગી ? 

ઑ-ઓ 
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168. ઑળથફૂ જ્ળૂ ફૉ ઼્લફૃઅ નીફ  
169. ઑવ-ભૉવ મ્વષૃઅ  

 
 

170. કગૂ નીદથ ઞ ૉ ગળૉ , ફળથૉ ઽળણૉ  ઘીલ 
નૄપૉ ષીશૃ ઞ ૉ ગળૉ , દૉ ચળ ષોન ફ �લ  

171. કઝૃઅ બી- ફૉ ઇનગૃઅ  ય;લ્  
172. કણફૃઅ જ્ણ ગળષૃઅ  
173. કશઘીથ ઼ૐધૂ ર્ડૂ ઘીથ.ઝૉ  
174. કશઘૂદ્ ુ઼બીઊ મૉ નઅણી ષપૃ રીળૉ   

 
 

175. ગુઞલીફૃઅ રૄશ ઽીઅ઼ૂ ફૉ ળ્ઙફૃઅ રૄશ ઘીઅ઼ૂ  
176. ગુઞલીફૃઅ રO ગીશૃઅ  
177. ગણષૂ ફૉ બીઝૂ વૂરણૉ  જણૉવૂ  
178. ગણષૃઅ ક઼ણ રી ઞ બીલ  
179. ગણષ્ ચૄઅડણ્ ઙશૉ ઌદીળષ્  
180. ગબીુ઼લૉ ગ્ઢૂ ભીડૂ ફ �લ  
181. ગબીશ Wઊફૉ જીઅનવ્ ગળીલ  
182. ગરશ્ ઽ્લ દૉફૉ બૂશૃઅ નૉઘીલ  
183. ગરીઋ નૂગળ્ ઼ૐફૉ ષઽીવ્ વીઙૉ  
184. ગરીફ ઝડગષૂ  
185. ગળગ઼ળ ઑડવૉ મૂW યીઊ  
186. ગળર ગ્ણૂફી ઇફૉ વઘથ વઘૉસળૂફી  
187. ગળષી ઙલી ગઅ઼ીળ ઇફૉ ધઊ ઙઊ ધૄવૂ  
188. ગળ્ ગઅ ગૃફી  
189. ગળ્ દૉષૃઅ બીર્, ષીષ્ દૉષૃઅ વથ્  
190. ગલૃc ગીળ3લૃઅ પૄશરીઅ રશૂ ઞષૃઅ  
191. ગ઼ીઊફૉ ચૉળ ઙીલ મીઅપષૂ  

ક-ખ-ઇઆ 

ગ 
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192. ગઽૉષીલ ફ
ઽ ઇફૉ ઼ઽૉષીલ ફ
ઽ ઑષૂ ઽીવદ  
193. Dલીઅ ળી� ય્ઞ ઇફૉ Dલીઅ ઙીઅઙ્ દૉવૂ?  
194. ગીગી રડૂફૉ ય-ૂ� ફ ધષીલ  
195. ગીગ્ બળ;લ્ ફૉ ભ્ઊ ળીઅણૂ  
196. ગીઘરીઅ ઝ્ગZઅ  ફૉ ઙીરરીઅ તઅ તૉળ્ / ઙીરરીઅ ઙ્દીઙ્દ  
197. ગીઘવૂ ગૄડષૂ  
198. ગીઙણી ઌણષી  
199. ગીઙણી મપૉ લ ગીશી ઽ્લ  
200. ગીઙણીફૂ ગ્ડૉ  ળદફ મીઅપષૃઅ  
201. ગીઙણ્ નઽBધZઅ  વઊ ઙલ્  
202. ગીઙફી ણ્શૉ ળીઽ Wષૂ  
203. ગીઙફૃઅ મૉ઼ષૃઅ ફૉ ણીશફૃઅ બણષૃઅ  
204. ગીઙફ્ ષીચ ગળષ્  
205. ગીઙશફૂ ઽ્ણૂધૂ ન
ળલ્ ફી દળીલ  
206. ગીજફી ચળરીઅ ળઽૂફૉ બ]ધળ ફ ભYગીલ  
207. ગીજી ગીફફ્ રીથ઼  
208. ગીજૃઅ ગીબષૃઅ  
209. ગીઞશફૂ ગ્ડણૂરીઅ બૉ઼ૉ, દૉફૉ ણીચ વીTલી ુષફી ફ ળઽૉ   
210. ગી ફૂ ગૄદળૂ રળૂ �લ Pલીળૉ  ઈઘૃઅ ઙીર મૉ઼ષી ઈષૉ બથ 
ગી  રળૂ �લ Pલીળૉ  ગીશ્ ગીઙણ્ લ ઘળઘળ્ ગળષી ફ ઈષૉ  

211. ગીડવૃઅ ગીતષૃઅ  
212. ગીદ
ળલૃઅ ઙૉબ  
213. ગીફ ઝૉ ગૉ  ગ્
ણલૃઅ?  
214. ગીફ બગણષી  
215. ગીફ યઅયૉળષી/ગીફરીઅ ટૉળ ળૉણષૃઅ 
216. ગીફઘઞૃળીફ્ ઑગીન બઙ દૄડૉ  દ્ સૃઅ ભળગ બણૉ?  
217. ગીફફીઅ ગૂણી ઘળૂ બણૉ  દૉષૂ ઙીશ  
218. ગીફીભૄઅ઼ૂ ગળષૂ  
219. ગીબ્ દ્ વ્ઽૂ ફ ફૂગશૉ દૉષૂ ુLધુદ  
220. ગીર ગીરફૉ સૂઘષૉ  
221. ગીર બદૉ ઑડવૉ ઙઅઙી ફીhી / �ફ ઝૄડૉ   
222. ગીરફી ગૄણી ફૉ ષીદ્ફી 	ણી  
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223. ગીરફ્ જ્ળ  
224. ગીરરીઅ  ષ ળૉણષ્  
225. ગીળદગ ર
ઽફૉ ગથમૂ ણીh્ ધીલ દ્ સૃઅ ષશૉ ?  
226. ગીવીષીવી ગળષી  
227. ગીવીઅ ગીતષીઅ  
228. ગીશ�ફૂ ગ્ળ / ગીશ�ફ્ ગડગ્  
229. ગીશ�ફૃઅ ગીજૃઅ / બીગૃઅ   
230. ગીશી ઇdળ યYસ મળીમળ  
231. ગીશી રીધીફ્ રીફષૂ પીળૉ  દૉ ગળૂ સગૉ   
232. ગીશૂ ડૂવૂ જOડષૂ 
233. ગીશૂ વીલ વીઙષૂ 
234. ગીઅગળૉ  ગીઅગળૉ  બીશ મઅપીલ ફૉ ડૂબૉ ડૂબૉ ઼ળ્ષળ યળીલ  
235. ગીઅગળ્ ગીતૂ ફીઘષ્  
236. ગીઅુજણીફૂ ઞ ૉર ળઅઙ મનવષી  
237. ગીઅડ્ ગીઅડીફૉ ગીતૉ  ફૉ વ્તૃઅ  વ્તીફૉ ગીબૉ  
238. ગીઅણીઅ ગીબૂ ઈબષીઅ  
239. ગીઅન્ ગીતષ્  
240. 
ગફીળૉ  ઈષૉવૃઅ ષઽીથ ણૄ'લૃઅ  
241. ગૂણૂ ગ્સફ્ ણીર ઘરૂ સગૉ  ?  
242. ગૂણૂ બળ ગડગ ફ ઌદીળીલ  
243. ગૂણૂ ઼અચળૉ  દૉCળ ઘીલ  
244. ગૂણૂફૉ ગથ ઇફૉ ઽીધૂફૉ રથ  
245. ગૂણૂફૉ બીઅઘ ભૄડૉ  ઑ ઑફી રળષીફૂ ઑઅપીથૂ  
246. ગૂપૉ ગૃઅયીળ ઙપૉણૉ  ફ જણૉ   
247. ગૃગણ્ મ્વૉ દ્ ઞ ઼ષીળ બણૉ  ઑષૃઅ ફ ઽ્લ  
248. ગૃવણૂરીઅ ઙ્શ યીઅઙષ્  
249. ગૃઅયીળ ગળદીઅ ઙપૉણીઅ ણીhીઅ  
250. ગૄદળીફૂ બૄઅઝણૂ ષીઅગૂ દૉ ષીઅગૂ ઞ ળઽૉ   
251. ગૄદળીફ્ ઼અચ ગીસૂઑ ફ બઽOજૉ  
252. ગૄદZઅ  ગીતદી ુમવીણૃઅ  બૉઢૃઅ   
253. ગૄષીરીઅ ઽ્લ દ્ ઇષૉણીરીઅ ઈષૉ  
254. ગૄષીરીઅફ્ નૉણગ્  
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255. ગૄઅ ણૂ ગધળ્ડફૉ ઽ઼ૉ  
256. ગૉડવૂ ષૂ઼ૉ ઼્ ધીલ દૉફૂ ઘમળ બણષૂ  
257. ગૉ઼
ળલી ગળષી  
258. ગ્ઊફૂ ઼ીણૂમીળ ફ ળીઘૉ  
259. ગ્ઊફૃઅ ચળ મશૉ ફૉ ગ્ઊફૉ દીબEઅ ધીલ  
260. ગ્ઊફ્ મશન ગ્ઊફૂ ષૉવ ફૉ મઅનીફ્ ણજગીળ્ 
261. ગ્ગણૃઅ  ઙૄઅજષીલૃઅ  
262. ગ્ઢૂ પ્લૉ ગીનષ ઞ ફૂગશૉ  
263. ગ્ઢૉ  ઞઊ ઈ3લ્ ફૉ ગધી ગળષી મૉઢ્  
264. ગ્
ણલી ઞ ૉષણૃઅ  ગબીશ ઇફૉ ષ:જૉ યરળ્  
265. ગ્થૂઑ ઙ્શ જ્બણષ્  
266. ગ્થૉ ગhૃઅ'દૃઅ ગૉ  મૉડી મીષુશલી બળ જણW ?  
267. ગ્ધશીરીઅ બીફસૉળૂ ળીઘૂફૉ રીળષ્  
268. ગ્ધશીરીઅધૂ ુમવીણૃઅ  ગીતષૃઅ  
269. ગ્ફી મીબફૂ 
નષીશૂ  
270. ગ્ફૂ રીઑ ઼ષી સૉળ ઼ૄઅઢ ઘીપૂ ઝૉ  
271. ગ્બળીઅ Wઘષીઅ  
272. ગ્વ઼ીફૂ નવીવૂરીઅ ગીશી ઽીધ  

 
 

273. ઘથઘ્ન ગળષૂ  
274. ઘળી મબ્ળૉ  દીળી નૉઘીણષી  
275. ઘઅઙ ષીશૂ નૉષ્  
276. ઘીઊફૉ ઼ૄઊ ઞષૃઅ રીળૂફૉ યીઙૂ ઞષૃઅ  
277. ઘીઘળીફૂ ુઘ઼ગ્વૂ ઼ીગળફ્ Lષીન સૃઅ �થૉ  
278. ઘીડવૉ ર્ડૂ ઘ્ણ ગૉ  બીલ્ ઞ ફ રશૉ  
279. ઘીડવૉધૂ બીડવૉ ફૉ બીડવૉધૂ ઘીડવૉ  
280. ઘીણ્ ઘ્નૉ દૉ બણૉ   
281. ઘીદળ ઋબળ નૂષ્  
282. ઘીલ ઑફૃઅ ઞ ઘ્નૉ  

ઘ 
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283. ઘીલ ફ
ઽ ફૉ ઘીષી બથ ફ નૉ  
284. ઘીવૂ જથ્ ષીઙૉ ચથ્  
285. ઘીષીફી ઘૉવ ફધૂ  
286. ઘીશૉ ણૄજી ઇફૉ નળષી� ર્ગશી  
287. ઘીઅણ ઘીલ ઝૉ  
288. ઘીઅપૉ ગ્ધશ્ ફૉ બઙ ર્ગશ્ 
289. ુઘL઼ી ઘીવૂ ફૉ યયગી યીળૂ  
290. ુઘL઼ીરીઅ ળીઘષૃઅ  
291. ઘૂજણૂ બગષષૂ  
292. ઘૂજણૂ ઽવીષૂ મઙણૉ  ફૉ નૂગળૂ રવીષૂ મઙણૉ  
293. ઘૂવીફી Wળૉ  ષીઝળણૃઅ  ગૄનૉ  
294. ઘૃસીરદ દ્ ઘૃનીફૉ બથ Iલીળૂ ઝૉ  
295. ઘૉવ ઘદર, બો઼ી ઽઞર  
296. ઘ્ડ્ 	ુબલ્ ગનૂ ફ ઘ્ષીલ  
297. ઘ્નૉ iનળ ઇફૉ ય્ઙષૉ ય્
ળઅઙ  
298. ઘ્j્ ણૃઅઙળ ફૉ ગીk્ iનળ  

 
 

299. ઙઊ ઙૃઞળૂ યૄવૂ ઞષીફૂ ઽ્લ  
300. ઙઊ ુદુધ Wસૂ બથ ફ ષીઅજૉ  
301. ઙઙી ર્ડ્ ધી બઝૂ બળથીષસૃઅ  
302. ઙઙ્ ગૃઅ ષીળ્ ળઽૂ ઞષ્  
303. ઙઞ ષીઙદ્ ફધૂ  
304. ઙઞષૉવફી બીળઘીઅ ફ ઽ્લ  
305. ઙદગણીઅ ગીતષી  
306. ઙપૉણી ઋબળ ઇઅમીણૂ ફ સ્યૉ  
307. ઙપૉણીફૉ દીષ ઈષૉ દૉષૂ ષીદ  
308. ઙIબૂફૉ ચૉળ ઈ3લીઅ ઙIબૂ  
મીળ ઽીધફૃઅ જૂયણૃઅ  ફૉ દૉળ ઽીધફૃઅ મૂ 

309. ઙળઞ ઼ળૂ ઑડવૉ ષોન ષૉળૂ  

ઙ 
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310. ઙળઞષીફફૉ ઇ6વ ફ ઽ્લ  
311. ઙળઞ ૉ ઙપૉણીફૉ બથ મીબ ગઽૉષ્ બણૉ  
312. ઙળૂમ ઙીલ ઞ ૉષ્  
313. ઙળૂમફૂ ઈઅદળણૂ ગગશીષષૂ ફ
ઽ / ઽીલ વૉષૂ ફ
ઽ  
314. ઙળૂમફ્ મૉવૂ  
315. ઙNૃઅ ઑડવૉ ઙNૃઅ, મૂઞૃ અ મપૃઅ મNૃઅ 
316. ઙીઞળફૂ ુબબૄણૂ ષીઙૉ Pલીઅ ઼ૃપૂ ષઙીણષીફૂ ફૉ બઝૂ ઘીઊ ઞષીફૂ  
317. ઙીlલી રૉચ ષળ઼ૉ ફ
ઽ ફૉ યLલી ગૄદળી ગળણૉ  ફ
ઽ  
318. ઙીણ
ળલ્ �ષીઽ  
319. ઙીણી ફૂજૉ ગૄદZઅ   
320. ઙીણૂ બીડૉ  જણીષૂ નૉષૂ  
321. ઙીણૃઅ  ઇડગૂ બણષૃઅ / ઙમણીષષૃઅ  
322. ઙીણૃઅ  Wઊફૉ ઙૃણી યીઅઙૉ  
323. ઙીયી ગીતૂ ફીઘષી  
324. ઙીર ઙીઅણૃઅ  ગળષૃઅ  
325. ઙીર રીધૉ વૉષૃઅ  
326. ઙીર ઽ્લ Pલીઅ ઋગળણ્ બથ ઽ્લ  
327. ઙીરફી રઽૉવ Wઊ ઈબથીઅ ટૄઅબણીઅ દ્ણૂ ફ ફઘીલ  
328. ઙીરફી રOઑ ઙળEઅ ફ મઅપીલ  
329. ઙીરફ્ ઋદીળ  
330. ઙીરરીઅ ચળ ફ
ઽ ઼ૂરરીઅ ઘૉદળ ફ
ઽ  
331. ઙીલ ન્ઽૂ ગૄદળીફૉ બીષૃઅ  
332. ઙીલ બીઝશ ષીઝળણૃઅ   
333. ઙીઅઙ્ Tલ્ ઙ્ગશ ફૉ ષીઅઽૉ  ધઊ ઙઊ ર્ગશ  
334. ઙીઅlલ્ �લ દૉષ્ ફધૂ  
335. ઙીઅઢફી ઙ્બૂજઅનફ  
336. ઙીઅણી ઼ીધૉ ઙીર ઞષૃઅ ફૉ યૄદફૂ ગળષૂ યીઊમઅપૂ  
337. ઙીઅણીફી ઙીર ફ ષ઼ૉ  
338. ઙીઅણૂ રીધૉ મૉણૃઅ   
339. ઙીઅણૂ બ્દૉ ઼ી઼ળૉ  ફ �લ ઇફૉ ણીઽૂફૉ સૂઘીરથ ઈબૉ  
340. ઙીઅપૂ-ષોનફૃઅ ઼ઽૂલીZઅ   
341. ઙYઙૉ-ભYભૉ  ધઊ ઞષૃઅ  
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342. ઙ્ડવીઅ ઝ્દળીઅ ફૂગશૂ ઞષી  
343. ઙ્ળ બળથીષૂ નૉ, ચળ ફ રીઅણૂ નૉ  
344. ઙ્વી ચીઅજૂફૂ વણીઊ  
345. ઙ્શ ઇઅપીળૉ  ઙN્ વીઙૉ ફૉ ઇઞષીશૉ બથ ઙN્ વીઙૉ  
346. ઙ્શ ઘીપી ષYદ ઞૃવીમ ફ વીઙૉ  
347. ઙ્શ ફીઘ્ ઑડવૃઅ ઙNૃઅ વીઙૉ  
348. ઙ્શ ુષફી ર્શ્ ગઅ઼ીળ, રી ુષફી ઼ૄફ્ ઼અ઼ીળ  
349. ઙ્શધૂ રળદ્ ઽ્લ દ્ ટૉળ સૃઅ ગીર બીષૃઅ?  
350. ઙ્શફૉ બીથૂઑ ફીઽૂ ફીઘષૃઅ / ફષણીષષૃઅ 
351. mઽથ ડીથૉ ઼ીબ ફૂગશષ્  

 
 

352. ચણ્-વીણષ્ ગળૂ ફીઘષ્  
353. ચળ ઋઘૉશૂ ઞૃક ફૉ ુષષીઽ રીઅણૂ ઞૃક  
354. ચળ ગળૂ મૉ઼ષૃઅ / ળઽૉ ષૃઅ 
355. ચળ ઙલૃઅ ફૉ ક઼ળૂ ળઽૂ  
356. ચળ ભૄડૉ  ચળ �લ  
357. ચળ મીશૂફૉ દૂળધ ફ ગળીલ  
358. ચળ જવીષષૃઅ / યળષૃઅ  
359. ચળ યવૃઅ ફૉ ઈબથૉ યવી  
360. ચળ યીઅઙષૃઅ / રીઅણષૃઅ  
361. ચળ ઽ્લ દ્ મૉ ષી઼થ ઘઘણૉ  બથ ઘળીઅ  
362. ચળણીઅ ઙીણીઅ ષીશૉ  
363. ચળણૂ ચ્ણૂ વીવ વઙીર  
364. ચળફી નૉષ ફૉ ચળફી બૄ�ળૂ  
365. ચળફી યૃષી ફૉ ચળફી ણીગવીઅ  
366. ચળફીઅ ઝ્ગળી ચઅડૂ જીડૉ  ફૉ ઋબીnલીલફૉ ઈડ્  
367. ચળફૂ નીટૂ ષફરીઅ ઙઊ દ્ ષફરીઅ વીઙૂ ઈઙ  
368. ચળફૂ પ્ળી  જવીષષૂ  
369. ચળફૃઅ ચળ  

ચ-છ 
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370. ચળફૃઅ રીથ઼  
371. ચળફ્ Wઙૂ Wઙડ્, મઽીળઙીરફ્ ઼અદ  
372. ચળરીઅ ષીચ મઽીળ મગળૂ  
373. ચળરીઅ ઽીઅણવી ગૃLદૂ ગળૉ  દૉષૂ ઽીવદ  
374. ચળરૉશૉ બદીષષૃઅ / રીઅણષીશ ગળષૂ  
375. ચળૉ  પ્શ્ ઽીધૂ મીઅપષ્  
376. ચી બળ રૂઢૃઅ  યયળીષષૃઅ  
377. ચી યૉઙ્ ચ઼ળગ્  
378. ચીડ ગળદીઅ ચણીરથ રOચૃઅ  
379. ચીડૉ  ચીડફીઅ બીથૂ બૂપીઅ ઝૉ  
380. ચીથ ષીશૂ ફીઘષ્  
381. ચીથૂફ્ મશન ઙરૉ દૉડવૃઅ જીવૉ બથ ળઽૉ  ઢૉળફ્ ઢૉળ  
382. ચી઼ફૂ ઙઅ  બળ ગૄદળ્ મૉઢ્, ઘીલ ફ
ઽ ફૉ ઘીષી બથ ફ નૉ  
383. ચૂ ત્શીલૃઅ દ્ ઘૂજણૂરીઅ  
384. ચૂ ુષફી વૄઘ્ ગઅ઼ીળ, રી ુષફી ઼ૄફ્ ઼અ઼ીળ  
385. ચૂ-ગૉશીઅ ધઊ ઞષી  
386. ચૂફી ઢીરરીઅ ચૂ બણૂ ળhૃઅ  
387. ચૉળ ચૉળ રીડૂફી જૄવી  
388. ચૉળ મૉઢીઅ ઙઅઙી  
389. ચૉવૂ ઼ૐધૂ બઽૉવૂ  
390. ચ્ રળષીફૂ ધીલ Pલીળૉ  ષીચળૂષીણૉ  �લ  
391. ચ્ણૉ  જણૂફૉ ઈષષૃઅ  
392. ચ્ણ્ ફી઼ૂ ઙલી બઝૂ દમૉવીફૉ દીશીઅ રીળષીઅ  
393. ચ્ળઘ્
નલ્  
394. ચO઼ બળ્થ્ ગળષ્  

 
 

395. જગવીઅ જૄઅધષીઅફ્ પઅપ્  
396. જગવૂ ફીફૂ ફૉ ભો ણગ્ ર્ડ્  
397. જગૂમીઊ ફીઽૂ ળhીઅ  

જ 
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398. જણીઋ પફૉણૃઅ   
399. જબડૂ પૄશફૂ લ ઞ	ળ બણૉ   
400. જબડૂ રૂઢીફૂ દીથ  
401. જરણૂ દૄડૉ  બથ નરણૂ ફ ઝૄડૉ   
402. જરPગીળ ુષફી ફરLગીળ ફ
ઽ  
403. જવગ જવીEઅ કવૉ ચૉળ યીEઅ  
404. જી ગળદીઅ ગૂડવૂ ષપીળૉ  ઙળર ઽ્લ  
405. જીગળ જ્ળૉ  દ્ મળગદ �લ ફૉ સૉઢ જ્ળૉ  દ્ ફઘ્ન �લ 
406. જીનળ Wઊફૉ બઙ બઽ્શી ગળીલ  
407. જીળ રશૉ જ્ડવી દ્ યીઅઙૉ ગo ગફી કડવી  
408. જીળૉ  મીઞૃ ઑગીનસૂ ફૉ ષજરીઅ ઙ્ગશ ઈઢર  
409. જીવદૂ ઙીણૂઑ જણૂ મૉ઼ષૃઅ  
410. ુજpૂફ્ જીગળ  
411. ુજઅદી ગળદીઅ ુજદી યવૂ  
412. ુજઅદીધૂ જદૃળીઊ ચડૉ   
413. જૂયણીફી જ્ળફૉ ભીઅ઼ૂફૂ ઼�  
414. જBધળૉ  ષBડીશૉવૃઅ ળદફ  
415. જૉદદ્ ફળ ઼ની ઼ૃઘૂ  
416. જોદળ જણૉ  ફ
ઽ ફૉ ષોસીઘ ઌદળૉ  ફ
ઽ  
417. જ્qઘૃઅ ફૉ જડ ઼અયશીષૂ નૉષૃઅ  
418. જ્ળ ગ્ડષીવફૉ નઅણૉ   
419. જ્ળ બથ જીળ ચળ ઝ્ણૉ   
420. જ્ળફૂ નીતૂરીઅ દથઘવૃઅ  
421. જ્ળફૂ રી ગ્ઢૂરીઅ રO ચીવૂફૉ 	ઑ  
422. જ્ળફૂ રીફૉ યીઅણ બળથૉ  
423. જ્ળફૂ ષીનૉ જથી ઋબીણષી ઞષૃઅ  
424. જ્ળફૉ ગઽૉ  જ્ળૂ ગળઞ ૉ ઇફૉ ુ઼બીઊફૉ ગઽૉ  �ઙદ્ ળઽૉઞ ૉ  
425. જ્ળફૉ ચૉળ જ્ળ બળ્થ્  
426. જ્ળફ્ યીઊ ચઅડૂજ્ળ  
427. જ્ળૂ બળ સૂફીWળૂ  
428. જ્ળૂફૃઅ પફ ઼Bગૉ  ફ જણૉ 
429. જ્શૂફૉ જૂગEઅ ગળષૃઅ  



 

16                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

430. જૐનરૃઅ ળદફ જઘીણષૃઅ  

 
 

431. ઝગ ધઊ ઞષૃઅ  
432. ઝ6ણ ઘીઊ ઞષૃઅ  
433. ઝ6ી ઝૄડૂ ઞષી  
434. ઝગૂ ઞષૃઅ  
435. ઝઝૄઅનળષૉણી ગળષી  
436. ઝઢફૂ ઼ીદર ફૉ ઼ીદરફૂ ઝઢ ગ્ઊધૂ ફ ધીલ  
437. ઝpૂફૃઅ પીષથ લીન ઈષૂ ઞષૃઅ  
438. ઝદફી જીશી  
439. ઝદૂ ઈઅઘૉ ઈઅપશ્  
440. ઝ-ૂ઼ફ્ ઈઅગણ્  
441. ઝીઙફબુદલીઅ ગળષી  
442. ઝીુઞલી વૉષી  
443. ઝીથફી નૉષફૉ ગબીુ઼લીફૂ ઞ ઈઅઘ ઽ્લ  
444. ઝીદૂ બળ બ]ધળ રૄગષ્  
445. ઝીદૂ બળ રઙ નશષી  
446. ઝીબળૉ  જણીષૂ નૉષ્  
447. ઝીસ વૉષી ઞષૂ ઇફૉ ન્થૂ ઼અદીણષૂ  
448. ઝીસરીઅ રીઘથ �લ ઇફૉ ષઽૃ ભૃષણ ગઽૉષીલ  
449. ઝીુ઼લૃઅ ગળષૃઅ  
450. ુઝફીશૃઅ ગળષૃઅ  
451. ઝBણૉ  જ4્ દૉ જ્ળ  
452. ઝૉણ્ ભીણષ્ / ઝૉણી ઝૄડગ્ ગળષ્ 
453. ઝૉrી બીડવૉ મૉ઼ૂ ઞષૃઅ  
454. ઝૉrૃઅ ક઼ણ ઝીસ  
455. ઝ્ગળરદ ગળષૂ  
456. ઝ્ગળીઅધૂ ઝીસ ુબષીલ ?  
457. ઝ્ગળીઅફૉ ઝીસ યૉઙી ગળષી  

ઝ 
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458. ઝ્ગળીઅફ્ ઘૉવ ફધૂ  
459. ઝ્ગળૂફૉ ઇફૉ ઋગળણીફૉ ષપદીઅ ષીળ ફ વીઙૉ  
460. ઝ્Zઅ  ગઝ્Zઅ  ધીલ બથ રીષદળ ગરીષદળ ફ ધીલ  

 
 

461. ઞઙ મ-ૂ઼ૂઑ જણષૃઅ  
462. ઞથફીળૂરીઅ Wળ ફ ઽ્લ દ્ ઼ૃલીથૂ સૃઅ ગળૉ  ?  
463. ઞફ્ઊષત ચી  
464. ઞરથ દ્ ઼ૄળદફૃઅ, રળથ દ્ ગીસૂફૃઅ  
465. ઞરથરીઅ વીણૃ ઇફૉ ઼ઙબથરીઅ ઼ીતૃ  
466. ઞરથ્ ઽીધ ઞ ૉ ગળૉ  દૉફૂ ણીમી ઽીધફૉ ઘમળ ફ બણૉ  
467. ઞરષીરીઅ ઞઙવ્ ઇફૉ ગૄડષીરીઅ યઙવ્  
468. ઞરીઊ ઑડવૉ નસર્ mઽ  
469. ઞળ, ઞરૂફ ફૉ WZઅ , ઑ -થ ગુઞલીફી ઝ્Zઅ   
470. ઞવૉમૂ ઞ ૉષ્ ઼ૂપ્  
471. ઞસફૉ મનવૉ Wણી  
472. ઞશ્ફૂ ઞ ૉર ષશઙષૃઅ  
473. ઞઅઙવરીઅ રઅઙવ  
474. � ુમવીણૂ ર્યીર્ય  
475. � ુમrૂ ગૄCૉ ગ્ રીળ  
476. �Tલી Pલીઅધૂ ઼ષીળ  
477. �ણૂ જીરણૂફ્ રીથ઼  
478. �ણ્ ફળ Wઊફૉ ઼ૄશૂઑ જણીષષ્  
479. �દ ઋબળ ઞષૃઅ / �દ નૉઘીણષૂ  
480. �દૉ બઙ બળ ગૃઽીણ્ રીળષ્  
481. �ફરીઅ ગ્ઊ �થૉ ફ
ઽ ગૉ  ઽૃઅ  ષળફૂ ભૄઊ 
ઙીણૉ  ગ્ઊ મૉ઼ીણૉ  ફ
ઽ ફૉ ન્ણૂ ન્ણૂ રૄઊ  

482.  ય ઈબષૂ  
483.  ય ગજળષૂ  
484.  યરીઅ ઽીણગૃઅ  ફ ઽ્લ, દૉ ઈર બથ ષશૉ ઇફૉ દૉર બથ ષશૉ  

ઞ 
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485.  યૉ વીબ઼ૂ બૂળ઼ષૂ દ્ ર્શૂ સૃઅ ગીર બૂળ઼ષૂ?  
486.  ષ ટી^લ્ ળઽૉદ્ ફધૂ  
487.  ષદી ઞઙુદલૃઅ ગળષૃઅ  
488.  ષદ્ ફળ યsી બીરૉ  
489.  ષફૉ tી઼ દથૂ ઼ઙીઊ, ચળરીઅ ચણૂ ફ ળીઘૉ યીઊ 
490.  ષરીઅ  ષ ઈષષ્  
491.  ષષૃઅ ધ્ણૃઅ  ફૉ ઞ અ�શ ટીટૂ  
492.  ષ્ ઇફૉ  ષષી ન્  
493.  3લી ગળદીઅ Wલૃઅ યવૃઅ  
494. ઞૄફૂ ઈઅઘૉ ફષી દરીસી  
495. ઞૄફૃઅ ઑડવૃઅ ઼્ફૃઅ  
496. ઞૄફ્ Wઙૂ  
497. ઞ ૉ ગશધૂ ધીલ દૉ મશધૂ ફ ધીલ  
498. ઞ ૉ ઙીર ઞષૃઅ ઽ્લ ફ
ઽ દૉફ્ રીળઙ સી રીડૉ  બૄઝષ્?  
499. ઞ ૉ જણૉ  દૉ બણૉ   
500. ઞ ૉ ઞGUલૃઅ દૉ �લ  
501. ઞ ૉ �લ નળમીળ દૉફી ષૉજીલ ચળમીળ  
502. ઞ ૉ ણીશ બળ મૉઢી ઽ્ઊ દૉ ણીશ ગીબૂ ફ ફઘીલ  
503. ઞ ૉ ફ ઘીલ ઙNૃઅ, દૉફૃઅ  ષદળ મNૃઅ  
504. ઞ ૉ ફરૉ દૉ ઼ૐફૉ ઙરૉ  
505. ઞ ૉ ભળૉ  દૉ જળૉ   
506. ઞ ૉ મ્વૉ દૉ મૉ ઘીલ  
507. ઞ ૉ ષીલીH ફ ષળૉ  દૉ ઽીલીH ષળૉ   
508. ઞ ૉ ઼ૐફૃઅ ધસૉ દૉ ષઽૃફૃઅ ધસૉ  
509. ઞ ૉડવી રO દૉડવૂ ષીદ્  
510. ઞ ૉડવી ઼ીઅપી ઑડવી ષીઅપી  
511. ઞ ૉડવ્ ઙ્શ ફીઘ્ દૉડવૃઅ ઙNૃઅ વીઙૉ  
512. ઞ ૉડવ્ મઽીળ ઝૉ દૉધૂ ષપૃ યOલરીઅ ઝૉ  
513. ઞ ૉથૉ રૄગૂ વીઞ ઑફૃઅ ફીફૃઅ ઼ળઘૃઅ ળીઞ  
514. ઞ ૉફી વઙફ ઽ્લ દૉફી ઞ ઙૂદ ઙષીલ  
515. ઞ ૉફી ઽીધરીઅ દૉફી રOરી  
516. ઞ ૉફૂ વીઢૂ દૉફૂ યY઼  
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517. ઞ ૉફૂ 	બીશૂ ષઽૃ દૉફી યીઊમઅપ મઽૃ  
518. ઞ ૉફૃઅ ઘીલ દૉફૃઅ ઘ્નૉ  
519. ઞ ૉફૃઅ ફીર દૉફ્ ફીસ  
520. ઞ ૉફૉ ગ્ઊ ફ બઽOજૉ દૉફૉ બૉડ બઽOજૉ  
521. ઞ ૉફૉ ઙીણૉ  મૉ઼ૂઑ દૉફીઅ ઙૂદ ઙીઊઑ  
522. ઞ ૉફૉ ળીર ળીઘૉ દૉફૉ ગ્થ જીઘૉ  
523. ઞ ૉફ્ ઈઙૉષીફ ઈઅપશ્ દૉફૃઅ ગડગ ગૄષીરીઅ  
524. ઞ ૉફ્ ળી� ષૉબીળૂ દૉફૂ �� ુયઘીળૂ  
525. ઞ ૉષી બ4ી દૉષી નૉષીસૉ  
526. ઞ ૉષી ઼ીધૉ દૉષી  
527. ઞ ૉષૂ uુv દૉષૂ ઼ૅુv  
528. ઞ ૉષૂ ઼્મદ દૉષૂ ઇ઼ળ  
529. ઞ ૉષૃઅ ગળ્ દૉષૃઅ બીર્  
530. ઞ ૉષૃઅ ગીર દૉષી નીર  
531. ઞ ૉષ્ નૉસ દૉષ્ ષૉસ  
532. ઞ ૉષ્ ઼અઙ દૉષ્ ળઅઙ  
533. ઞ ૉ઼ વ ઽડૉ  ઞષયળ ફૉ દ્ળવ ઽડૉ  દવયળ  
534. Wસૂફી બીડવૉ ઇફૉ ષોનફી ઘીડવૉ  
535. lલીઅ ઙ્શ ઽ્લ Pલીઅ રીઘૂ મરથદૂ ઈષૉ ઞ  
536. lલીઅ જીઽ Pલીઅ ળીઽ  
537. lલીઅ �લ ઋગ્ Pલીઅ ઼રૃs ઼ૄગ્  
538. lલીઅ ફ બઽOજૉ ળુષ Pલીઅ બઽOજૉ ગુષ  
539. lલીઅ બઅજ Pલીઅ બળરૉtળ  
540. lલીઅ ઼અબ Pલીઅ ઞ અબ  
541. lલીઅ ઼ૃપૂ tી઼ Pલીઅ ઼ૃપૂ ઈસ  

 
 

542. ટીટી ળ઼્ઊલી ળ઼્ઊ મઙીણૉ  
543. ટીટી ઽીધ ળુશલીરથી  
544. ટીટી ઽીઅણવી યૉઙી ધીલ દ્ ઘઘણૉ  બથ ઘળી  

ટ-ઠ 
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545. ટીટૂ ગૂણૂ ઼ીબફૉ ઘીઊ �લ  
546. ટીટૂ ષીદૉ ઙીણીઅ યળીલ  
547. ટીટૂ ઼ૄલીથૂ ુષલીઅદળ મઙીણૉ  
548. ટૉળફી બીળઘી ફ ઽ્લ  

 
 

549. ડગીફૂ ણ્સૂ ઇફૉ તમૃફૃઅ રૄઅણીરથ  
550. ડrૉ જણીષષૃઅ 
551. ડઽૉવ ફીઘષૂ  
552. ડીતી બઽ્ળફૂ ઙબ / દણીગી  
553. ડીતી બીથૂઑ ઘ઼ ઙઊ  
554. ડીતૃઅ  બીથૂ ળૉણૂ નૉષૃઅ  
555. ડીત્ ણીર નૉષ્  
556. ડીબસૂ બૄળીષષૂ  
557. ડીલવીષૉણીઅ ગળષીઅ 
558. ડીુવલી ફળ ગ્'ગ ુફપHફ  
559. ડીઅ
ડલીફૂ ગતૂ ધઊ ઞષૂ  
560. ડીઅ
ડલ્ ડશષ્  
561. ડીઅણૂ રૄગષૂ  
562. ડૂબૉ ડૂબૉ ઼ળ્ષળ યળીલ, ગીઅગળૉ  ગીઅગળૉ  બીશ મઅપીલ  
563. ડBઙીડ્શૂ ગળષૂ  
564. ડૄઅ ગૃઅ  ફૉ ડજ  
565. ડૉયી ડૄડૂ ઞષી  
566. ડ્ડ્ બૂ઼ષ્  
567. ડ્થ્ રીળષ્  
568. ડ્બૂ બઽૉળીષૂ નૉષૂ  
569. ડ્બૂ ભૉળષૂ ફીઘષૂ  
570. ડ્શ ડIબી ઽીઅગષી  
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571. ઢથઢથઙ્બીવ  
572. ઢળણ ગીતૂ ફીઘષૂ  
573. ઢળૂફૉ ઢીર ધષૃઅ  
574. ઢળૂફૉ ઢBગZઅ  ધઊ ઞષૃઅ  
575. ઢીઙીઢોલી ગળષી  
576. ઢૉગીથૉ બણષૃઅ  
577. ઢૉળફી ઢૉળ  
578. ઢ્ગળ ષીઙૉ Pલીળૉ  ઞ ઇ6વ ઈષૉ  
579. ઢ્ઢ ુફસીુશલીફૉ ષદળથીઅ ટીટી  

 
 

580. ણજૄળ્ મીટષ્ / યળીષ્  
581. ણ'મ્ ઙૃવ ગળૂ ફીઘષ્  
582. ણઽીબથ ણઽ્શષૃઅ  
583. ણઽીબથફૂ નીત ઌઙષૂ  
584. ણઽીબથફૂ બૄઅઝણૂ  
585. ણઅગીફૂ જ્ડૉ  ગઽૉ ષૃઅ  
586. ણઅગ્ ષઙીણષ્  
587. ણઅભીસ ઽીઅગષૂ  
588. ણીગથૉલ ઑગ ચળ દ્ ઝ્ણૉ   
589. ણીઙશૂ ઘ઼ષૂ  
590. ણીજીરીઅ મીશષૃઅ  
591. ણીજૃઅ ષગી઼ૂફૉ મૉ઼ષૃઅ  
592. ણીભ
ળલીઅ નૉષી / રીળષી  
593. ણીમી ઽીધફૂ ષીદ ઞરથીફૉ ઘમળ ફ બણૉ  
594. ણીમી ઽીધફ્ ઘૉવ  
595. ણીમી ઽીધૉ જૂઞ રૃગૂ નૉષૂ 
596. ણીળ્ નૉષ્  
597. ણીઽૂમીઊફૉ મ્વીષ્ ફૉ ઘૂળરીઅ રૂઢૃઅ  ફઘીષ્  

ઢ 
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598. ણીઅઙૉ રીલીH બીથૂ ઞૃની ફ બણૉ  
599. ણીઅભીઅ રીળષી 
600. ણBઙ ઽીઅગષૂ  
601. ણBણષીEઅ જવીષષૃઅ  
602. ણૃઅઙળ નૄળધૂ ળુશલીરથી  
603. ણૄમદ્ રીથ઼ દળEઅ બગણૉ  
604. ણ્સૂ રળૉ  દૉફ્ ય્ ફધૂ, ઞર ચળ યીશૂ �લ દૉફ્ ષીઅપ્ ઝૉ  
605. ણ઼્ૂઑ ણીડ ષીN્  
606. તર ત્વ ફૉ રીઅઽૉ  બ્વ  
607. તીઅગથૂરીઅ બીથૂ વઊ ણૄમૂ રળ  
608. તીઅગ્-તૄઅમ્ ગળષ્  
609. તૂવ રૄગષૂ  
610. ત્શીલૉવી નૄપ બળ ઇભ઼઼્ સૃઅ ગીરફ્ ?  
611. તOઙ-પદૃળી ગળષી  

 
 

612. દગનૂળ ઼ીરૉ દનમૂળ ફ જીવૉ  
613. દણગીઅ ઝીલી દ્ ઈ3લી ઞ ગળૉ   
614. દણગીરીઅ ષીશ પ્શી ફધૂ ગલીc  
615. દરીજ્ રીળૂ ઙીવ વીવ ળીઘષ્  
616. દરીસીફૉ દૉણૃઅ  ફ ઽ્લ  
617. દળદ નીફ ફૉ રઽીબૃ;લ  
618. દવબીબણ ધષૃઅ  
619. દવરીઅ દૉવ ફધૂ  
620. દવષીળફૂ પીળ ઋબળ જીવષૃઅ  
621. દ઼ૃ ફરૉ દૉફૉ ષYદ ફરૂઑ  
622. દુશલી ટીડગ ઼ીભ  
623. દઅદફ્ ઇઅદ ફ
ઽ  
624. -થ ઼ીધૉ �લ દ્ ધીલ -ૉઘણ ફૉ રીધૉ બણૉ  યૉઘણ  
625. -ીઙૃઅ ગળષૃઅ  
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626. -ૉષણ ઑડવૉ -ૂW યીઊ  
627. દીણફી ટીણ બળ જણીષૂ નૉષૃઅ  
628. દીળી ઞ ૉષી દીઅુમલીફી દૉળ રશૉ ઝૉ  
629. દીળી મીબફૃઅ ગબીશ  
630. દીળૂ ઇ6વ Dલીઅ ચી઼ જળષી ઙઊ ઽદૂ ?  
631. દીZઅ  રીZઅ  ઼
ઽલીZઅ  ફૉ રીZઅ  રીળી મીબફૃઅ  
632. દીવરૉવ ફૉ દીસૉળ્  
633. દીઅુમલીફૂ દ્વણૂ દૉળ ષીફી રીઅઙૉ  
634. દૂળધૉ ઞઊફૉ રૄઅણીષષૃઅ  
635. દૂ઼રીળઘીઅ  
636. દૃઅમણૂરીઅ ગીઅગળી  
637. દૉ ફૉ ડગ્ળ્, ઙપૉણીફૉ ણભથીઅ  
638. દૉવ ઞૃક, દૉવફૂ પીળ ઞૃક  
639. દૉવ બીઊફૉ ઑળઅ 
ણલૃઅ ગીતષૃઅ  
640. દ્ દરીળી ર્તીરીઅ ચૂ ફૉ ઼ીગળ !  
641. દ્મળ્ જણીષૂફૉ ભળષૃઅ  
642. દ્મી બ્ગીળષૂ  
643. દ્શૂ દ્શૂફૉ મ્વષૃઅ  

 
 

644. ધલૃઅ દૉ ફ ધલૃઅ ધીલ ફ
ઽ  
645. ધીDલીફી ઙીઋ ઝૉડી ઽ્લ  
646. ધીમણયીથી ગળષી  
647. ધીલ દૉષી ધઊઑ ફૉ ઙીર ષ:જૉ ળઽૂઑ  
648. ધૄઅગફી ઼ીઅપી ગૉડવી નૂ ડગૉ  ?  
649. ધૄઅગૉવૃઅ બીઝૃઅ  ઙશષૃઅ  
650. ધ્ણૉ  ફભૉ  મઽ્શ્ ષૉબીળ 

 
 

ધ 

ન 



 

24                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

651. નઙ્ ગ્ઊફ્ ઼ઙ્ ફ ધીલ  
652. નલી ણીગથફૉ ઘીલ  
653. નળ ફ્ નૂગળ્  ષૉ Pલીઅ ઼ૃપૂ ઼ૂષૉ  
654. નશૂ, નશૂફૉ તીઅગથૂરીઅ  
655. નસૉળીફી 
નષ઼ૉ ઞ ચ્ણૃઅ  ફ ન્ણૉ   
656. sીd ઘીડૂ ઝૉ  
657. નીટૉ મશષૃઅ  
658. નીxલી બળ ણીર નૉષ્  
659. નીતરીઅ ળીઘષૃઅ / મ્વષૃઅ  
660. નીતૂફૂ નીતૂ ફૉ ઼ીષળથૂફૂ ઼ીષળથૂ  
661. નીતૂરીઅ ઽીધ ફીઘષ્  
662. નીથ્ નમીષૂ / જીઅબૂ Wષ્  
663. નીપી
ળઅઙ્  
664. નીફ ઋબળ નુdથી  
665. નીફ્ નૃyરફ ઼ીળ્ બથ રૄળઘ ુર- ઘ્ડ્  
666. નીફદ ઘ્ળી ડ્બળી ઞ ૉષૂ  
667. નીર ગળૉ  ગીર ઇફૉ મૂમૂ ગળૉ  ઼વીર  
668. નીશરીઅ ગીશૃઅ  
669. નીઅદ ગજગજીષૂફૉ ગીર ગળષૃઅ  
670. નીઅદ ગીતષી  
671. નીઅદ ઘીડી ગળૂ ફીઘષી  
672. નીઅદૉ દળEઅ બગણષૃઅ  
673. નૂ ભળષ્  
674. નૂ યળીઊ ઙલી ઝૉ  
675. નૂ ષશષ્  
676. નૂગળૂ ઑડવૉ ઼ીબફ્ યીળ્  
677. નૂગળૂ દ્ બીળગૂ ધીબથ ગઽૉષીલ  
678. નૂગળૂ ફૉ ઙીલ, ન્ળૉ  Pલીઅ �લ  
679. નૂગળૂફૃઅ રીઙૃઅ ઽ્લ, ષઽૃફૃઅ રીઙૃઅ ફ ઽ્લ  
680. નૂપૉ ળીઘ્ રીળી યીઊ  
681. નૂષી દશૉ ઇઅપીZઅ   
682. નૂષીવફૉ બથ ગીફ ઽ્લ  
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683. નૃગીશરીઅ ઇુપગ રી઼  
684. નૃ:ઘદૂ ળઙ નમીષષૂ  
685. નૃ:ઘફૃઅ ક઼ણ નઽીણી  
686. નૃ:ઘૉ ઝૉ બૉડ ઇફૉ ગૄડૉ  ઝૉ રીધૃઅ  
687. નૃુફલીફૂ ઽષી વીઙષૂ  
688. નૄટથૂ ઙીલફૂ વીદ યવૂ  
689. નૄપ બીઊફૉ ઼ીબ ઋઝૉળષ્  
690. નૄપ, ઼ ીગળ, ઑવજૂ, ષળૂઈશૂ ફૉ sીd 
W ગઅઢફ્ ઘબ ઽ્લ દ્ બીઅજૉલ ષLદૃ ળીઘ  

691. નૄપફૃઅ નૄપ ઇફૉ બીથૂફૃઅ બીથૂ ગળૂ ફીઘષૃઅ  
692. નૄપફ્ નીટૉવ્ ઝીસ બથ ભૄઅ ગૂ ભૄઅ ગૂફૉ બૂઑ  
693. નૄપરીઅ ઇફૉ નઽBરીઅ બઙ ળીઘષ્  
694. નૄપરીઅધૂ બ્ળી ગીતષી  
695. નૄમશીઅ ત્ળફૉ મઙીઅ ટીટૂ  
696. નૄમશૃઅ ત્ળ ગૄ઼ગૉ  ળી   
697. નૉ નીર્નળ નીશરીઅ બીથૂ  
698. નૉ રીળ  
699. નૉઘષૃઅ ફ
ઽ ઇફૉ નીટષૃઅ ફ
ઽ  
700. નૉષ નૉષવીઅ ઼રીદી ફ ઽ્લ Pલીઅ બૄ�ળીફૉ Dલીઅ મૉ઼ીણષી 
701. નૉષૃઅ ગળૂફૉ બથ ચૂ બૂષૃઅ  
702. ન્ણષૃઅ ઽદૃઅ ફૉ તીશ રN્  
703. ન્ત ણીhીઅ ધષૃઅ  
704. ન્
તલીઅબીથૂ ઘવી઼ ધઊ ઞષી / ફ્ Wઙ ગળષ્  
705. ન્ર ન્ર ઼ીલમૂ  

 
 

706. પગૉવ બઅજી ન્ત઼્  
707. પ�ઙળ્ મીઅપષ્ / ગળષ્  
708. પથૂ ષઙળફી ત્ળ ઞ ૉષૂ ઽીવદ 
709. પથૂફૂ ફઞળ ઑગ, જ્ળફૂ ફઞળ જીળ  
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710. પથૂફૉ ઼ૄટૉ તીઅગથૂરીઅ  
711. પથૂફ્ ગ્ઊ પથૂ ફ
ઽ  
712. પફ ચણૂ ઇફૉ પફ નઽીણ્  
713. પફ્દ-બફ્દ ગીતૂ ફીઘષૃઅ  
714. પળદૂફ્ ઝૉણ્ ચળ  
715. પળર ગળદીઅ પીણ બણૂ  
716. પળર પ6્  
717. પળરફી ગીરરીઅ તૂવ ફ ઽ્લ  
718. પળરફૂ ઙીલફી નીઅદ ફ Wષીલ  
719. પીલૃc પથૂફૃઅ ધીલ  
720. પૂળઞફી ભશ રૂઢી ઽ્લ  
721. પૃરીણીફૉ મીજગી યલV નઽીણ્ ફ ષશૉ  
722. પૄશ ઋબળ વBબથ ફ ગળીલ  
723. પૄશ ગીતૂ ફીઘષૂ  
724. પૄશ જીડદી / યૉઙી ધઊ ઞષૃઅ  
725. પૄશપીથૂ ફૉ ષી બીથૂ  
726. પ્ગૉ  ફીળ બીઅ઼ળૂ  
727. પ્વપબીડ ગળષૂ 
728. પ્મૂફ્ ગૄદળ્, ફ
ઽ ચળફ્ ફ
ઽ ચીડફ્  
729. પ્લૉવ રૄશી ઞ ૉષ્  
730. પ્શી 
નષ઼ૉ દીળી નૉઘીષી  
731. પ્શીરીઅ પૄશ બણૂ  
732. પ્ુશલી ઼ીધૉ ગીુશલ્ ળઽૉ, ષીફ ફ ઈષૉ બથ ઼ીફ ઞ	ળ ઈષૉ  
733. પ્શૉ પળરૉ  

 
 

734. ફ ઈષણૉ  યૂઘ દ્ ષોનૃઅ સૂઘ  
735. ફ ચળફ્, ફ ચીડફ્  
736. ફ -થરીઅ, ફ દૉળરીઅ, ફ ઝIબફફી રૉશરીઅ  
737. ફ મ્^લીરીઅ ફષ ઙૃથ  
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738. ફ રશૂ ફીળૂ ઑડવૉ ઼ઽૉઞ ૉ મીષી RSજીળૂ  
739. ફ રીરી ગળદી ગઽૉથ્ રીર્ ઼ીળ્  
740. ફગડી નૉષફૉ ઘી઼ણીફૂ બૄ� ઽ્લ  
741. ફગવરીઅ ઇ6વ ફ ઽ્લ  
742. ફઙીળઘીફીરીઅ બૂબૄણૂફ્ ઇષીઞ Dલીઅધૂ ઼અયશીલ ?  
743. ફઞળ ઋદીળષૂ  
744. ફઞળ મઙીણષૂ  
745. ફઞળ વીઙષૂ  
746. ફઞળૉ  જણૂ ઞષૃઅ  
747. ફઞળૉ  Wલીફૃઅ ટૉળ ઝૉ  
748. ફધ ચીવષૂ  
749. ફનૂ ફીષ ઼અWઙ  
750. ફનૂફી રૄશ ઇફૉ ઍુહફી ગૃશ ફ સ્પીલ  
751. ફનૂરીઅ ફીhૉ બૃ;લ રશૉ દ્ મપી રઙળર:ઝ LષઙV ઞ �લ  
752. ફમશ્ પથૂ મોળૂ બળ સૄળ્  
753. ફરીઞ બણદી ર઼ૂન ગ્ડૉ  ષશઙૂ  
754. ફરૉ દૉ ઼ૐફૉ ઙરૉ  
755. ફળર ચYસ ઞ ૉષ્  
756. ફળ્ ષી ગૃઅઞળ્ ષી  
757. ફષ ઙઞફી ફરLગીળ  
758. ફષળ્ પૄબ  
759. ફષળ્ મૉઢ્ ફqઘ્ન ગીતૉ   
760. ફષવસી ઽૂળ   
761. ફષીુથલ્ ગૄડીઊ ઙલ્  
762. ફષીEઅફ્ પ6્ વીઙષ્  
763. ફષૂ ુઙrૂ ફષ્ નીષ  
764. ફષૂ ષઽૃ ફષ નઽીણી  
765. ફષૉ ફીગૉ  
નષીશૂ  
766. ફષ્ રૃr્ મીઅઙ ષપૃ Wળધૂ બ્ગીળૉ   
767. ફષ્ રૃ઼વરીફ ફષ ષીળ ફરીઞ બતૉ   
768. ફ઼ૂમ ઇષશી ઽ્લ દ્ યOલરીઅધૂ યીવી ષીઙૉ  
769. ફ઼ૂમ ઈણૉ  બીઅનણૃઅ   
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770. ફ઼ૂમ ગઅઊ ષૉજૂ ઘીપૃઅ ફધૂ  
771. ફ઼ૂમ મૉ ણઙવી ઈઙશફૃઅ ઈઙશ ળઽૉ  ઝૉ  
772. ફ઼ૂમ મૉઢૉવીફૃઅ મૉઢૃઅ  ળઽૉ, ન્ણદીફૃઅ ન્ણદૃઅ ળઽૉ   
773. ફ઼ૂમફ્ મુશલ્  
774. ફીગ bજૃઅ ળીઘષૃઅ  
775. ફીગ ગબીઊ ઞષૃઅ  
776. ફીગ ગબીષૂ ઇબસૃગફ ફ ગળીષીલ  
777. ફીગ ગીબૂફૉ ઽીધરીઅ ઈબષૃઅ  
778. ફીગ ઞ ૉષૃઅ ગીઅઊ ઝૉ ગૉ  ફ
ઽ ?  
779. ફીગવૂડૂ દીથષૂ  
780. ફીગૉ  ઝૂ ઙઅપીદૂ ફધૂ  
781. ફીઙીફૂ બીફસૉળૂ યીળૉ  ઽ્લ  
782. ફીઙીફૉ ફીષૃઅ સૃઅ ઇફૉ ફૂજ્ષષૃઅ સૃઅ ?  
783. ફીજષૃઅ ફ ઽ્લ દ્ ગઽૉ  ઈઅઙEઅ ષીઅગૃ  
784. ફીથી ષઙળફ્ ફીધૂલ્, ફીથૉ ફીધીવીવ  
785. ફીEઅ રશસૉ બથ ડીEઅ ફ
ઽ રશૉ  
786. ફીદફ્ રીવ ફીદ ઞરૉ, રૃ઼ીયીઊફી ષી ફૉ બીથૂ  
787. ફીનીફફૂ ન્Lદૂ ફૉ  ષફૃઅ Wઘર  
788. ફીફી ર્તૉ  ર્ડૂ ષીદ  
789. ફીફ્ બથ ળીઊફ્ નીથ્  
790. ફીર ગીતષૃઅ / ણૃમીણષૃઅ  
791. ફીરૃઅ રીઅણષૃઅ  
792. ફીળૂ Wઊ રૃુફષળ જશૉ  
793. ફૂળ-dૂળ ુષષૉગ  
794. ફૂષણૉ  ષઘીથ ધીલ  
795. ફૉષીફી બીથૂ ર્યૉ ફી જણૉ  
796. ફ્ગળ ઘીલ દ્ ફભ્ �લ, સૉઢ ઘીલ દ્ રૄણૂ �લ  

 
 

797. બઙ ગૃઅ ણીશીરીઅ બણૂ ઞષ્  

બ 
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798. બઙ ફ ઌબણષ્  
799. બઙ વબ઼ૂ ઞષ્  
800. બઙજઅબૂ ગળષૂ  
801. બઙબૉ઼ીળ્ ગળષ્  
802. બઙયળ ધષૃઅ  
803. બઙળઘીઅરીઅ બઙ રૄગષ્  
804. બઙવીઅ બીણષી / બઙવીઅ કશઘષી  
805. બઙૉZઅ  ગીતષૃઅ  
806. બઝૉણૂ �રીથૉ ઼્ણ દીથષૂ  
807. બણદ્ મ્વ ટૂવષ્  
808. બણસૉ દૉષી નૉષીસૉ  
809. બણૂ ડૉષ દૉ દ્ ડશૉ ગૉર ડીશૂ  
810. બણૂ બડ્ણૉ  યીદ, ભીડૉ  બથ ભૂડૉ  ફ
ઽ  
811. બ4ી બળ બીડૃઅ   
812. બ4ૃઅ બીફૃઅ ુફયીષૂ વૉષૃઅ  
813. બ4્ બ્નશ્ પૄશ bજDલી ુષફી ફ ળઽૉ   
814. બતીષૉવ્ બ્બડ  
815. બCળ ઘીઅણષૂ  
816. બધીળૂ ભૉળષૂ ફીઘષૂ  
817. બધીળ્ બીધળષ્  
818. બ]ધળ ઋબળ બીથૂ  

<="" li="">  

819. બફ્દૂ મૉ઼ષૂ  
820. બળજ્ ઈબષ્ / નૉઘીણષ્  
821. બળથૉવીઅ બLદીલ ફૉ ગૃઅ ષીળીઅ ગ્ણૉ  રળૉ   
822. બળ;લી ફધૂ બથ બીડવૉ દ્ મૉઢી ઝ્ ફૉ?  
823. બળમીZઅ  ફૉ બ્થીમીZઅ   
824. બવીNૃઅ ઝૉ ઑડવૉ રૄઅણીષષૃઅ દ્ બણસૉ ઞ ફૉ  
825. બષફ �રીથૉ બૂઢ ભૉળષષૂ / ઼ત ભૉળષષ્  
826. બઽૉવૃઅ ઼ૃઘ દૉ �દૉ ફલીH  
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827. બઽૉવૉ ગ્ુશલૉ રીઘૂ  
828. બઽૉવ્ ચી બળરૉtળફ્  
829. બઽૉવ્ ઼ઙ્ બીણ્સૂ  
830. બઽOજૉવ રીલી / મૃ{ૂ  
831. �઼ીનૂ જઘીણષૂ  
832. �ૂદ બળીથૉ ફ ધીલ  
833. બઅજ ગઽૉ  દૉ બળરૉtળ  
834. બીઊ બીઊફ્ ર્ઽદીઞ  
835. બીઊફૂ બૉનીસ ફ
ઽ ફૉ ચણૂફૂ ભૃળ઼ન ફ
ઽ  
836. બીગી ચણૉ  ગીઅઢી ફ જણૉ   
837. બીચણૂ ભૉળષૂ ફીઘષૂ  
838. બીચણૂ યY઼ જીષૂ ઙઊ  
839. બીચણૂફ્ ષશ ઝૉણૉ  ઈષૉ  

<="" li="">  

840. બી
ડલીઅ મૉ઼ૂ ઞષીઅ  
841. બીડ્ મીટષ્  
842. બીઢ યથીષષ્  
843. બીણી રૄઅણષીઅ 
844. બીણીફી ષીઅગૉ  બઘીવૂફૉ ણીર  
845. બીણીફૂ ઞ ૉર બ4ી ળઽૉ ષૃઅ  
846. બીથૂ ઋદીળષૃઅ / જણીષષૃઅ / નૉઘીણષૃઅ / બીષૃઅ 
ભૉળષષૃઅ / યળષૃઅ / રીબષૃઅ / રૄગષૃઅ  

847. બીથૂ બઽૉવી બીશ મીઅપૂ વૉષૂ  
848. બીથૂ બીથૂ ગળૂ ફીઘષૃઅ  
849. બીથૂ બૂફૉ ચળ બૄઝષૃઅ  
850. બીથૂ રીઙૉ Pલીઅ નૄપ ઽીઞળ  
851. બીથૂજૃઅ ઈબષૃઅ  
852. બીથૂફૉ રૄવૉ  
853. બીથૂરીઅ મૉ઼ૂ ઞષૃઅ  
854. બીથૂરીઅ ળઽૂફૉ રઙળ ઼ીધૉ ષૉળ ફ મઅપીલ  



 

31                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

855. બીથૂરીઅધૂ બ્ળી ગીતષી  
856. બીફ્ જણીષષ્  
857. બીબ ઝીબળૉ  જણૂફૉ બ્ગીળૉ   
858. બીબ પ્ષૃઅ  
859. બીબણદ્ણ બઽૉવષીફ  
860. બીબણૂ યૉઙૂ ઊલશ મભીલ  
861. બીબફ્ ચણ્ યળીલ ઑડવૉ ભૄડષીફ્ ઞ  
862. બીબૂ બૉડફ્ ઼ષીવ ઝૉ  
863. બીલીફ્ બ]ધળ  
864. બીળગી ગુઞલી ઋઝૂફી ફ વૉષીલ  
865. બીળગી ઝ્ગળીફૉ ઞુદ ગળષી ઼ૐ દોલીળ ઽ્લ  
866. બીળગૂ ઇુપલીળૂ / બઅજીદરીઅ સૃઅ ગીર બણષૃઅ ?  
867. બીળગૂ ઈસ ઼ની ુફળીસ  
868. બીળગૂ ઝpૂફ્ �ઙદવ  
869. બીળગૂ રી ઞ ગીફ ુષઅપૉ  
870. બીળગૂ વૉઘથ, બીળગૂ સીઽૂ, રCૃઅ રીળૉ  રીષ યીઊ  
871. બીળગૉ  બીનળ બઽ્શી ધષૃઅ  
872. બીળગૉ  બો઼ૉ 
નષીશૂ  
873. બીળગૉ  બો઼ૉ બળરીફઅન  
874. બીળગૉ  મીઞળૉ  બOગ ઇફૉ રીષ યીઊ બઽ્શી  
875. બીળગૉ  યીથૉ વીણૃ ર્ડ્ નૉઘીલ  
876. બીસૉળીરીઅ બઽૉવૂ બૄથૂ ઝૉ  
877. બીઅજરફૂ ઝp Dલીળૉ  ફ ધીલ  
878. બીઅજરીઅ બૄઝીલ દૉષ્  
879. બીઅજૉ લ ઈઅઙશૂ ચૂરીઅ  
880. બીઅજૉ લ ઈઅઙશૂ ઼ળઘૂ ફ ઽ્લ  
881. બીઅજૉ લ ઈઅઙશૂઑ નૉષ બૄઞષી  
882. બીઅનણીફૂ ઞ ૉર ધળ ધળ |ૄઞષૃઅ  
883. બીઅ઼Zઅ ન્ળ ગળૂ ફીઘષૃઅ / ધઊ ઞષૃઅ  
884. ુબC્ ઞષ્ / ઌઝશષ્  
885. ુબલળફૂ બીવઘૂ ગળદીઅ ઼ી઼
ળલીફૂ ઼ૄશૂ ઼ીળૂ  
886. બૂઢ ધીમણષૂ  



 

32                  www.pgondaliya.blogspot.in                       Gondaliya Puran 

887. બૂઢ બીઝશ ચી ગળષ્  
888. બૂશૃઅ દૉડવૃઅ ઼્ફૃઅ ફ
ઽ, ઌઞશૃઅ દૉડવૃઅ નૄપ ફ
ઽ  
889. બૂશૃઅ બજળગ  
890. બૃ;લ બળષીળૂ ઞષૃઅ  
891. બૃ-ફી વdથ બીળથીરીઅધૂ ફૉ ષઽૃફી વdથ મીળથીરીઅધૂ  
892. બૃળીથ રીઅણષૃઅ  
893. બૄઝદ્ ફળ બઅ
ણદ ધીલ  
894. બૄW દ્ નૉષ, ફ
ઽ દ્ બ]ધળ  
895. બૄશ્ રૄગષ્  
896. બૄઅઝણૃઅ  બગ4ૃઅ દૉ બગ4ૃઅ  
897. બૉડ ગળીષૉ ષૉઢ  
898. બૉડ ઘ્વૂફૉ / બૉડઝૄડૂ ષીદ ગળષૂ  
899. બૉડ જ્શૂફૉ સૄશ ઌયૃઅ ફ ગળીલ  
900. બૉડ ઝૉ ગૉ  બીદીશ ?  
901. બૉડ ઢીળષૃઅ / બૉડ મીશષૃઅ  
902. બૉડ બગણૂફૉ ઽ઼ષૃઅ  
903. બૉડ બળ બીડૃઅ  રીળષૃઅ  
904. બૉડ ર્ડૃઅ  ળીઘષૃઅ  
905. બૉડફૃઅ બીથૂ ફ ઽવષૃઅ  
906. બૉડફૉ યીણૃઅ  ઈબષૃઅ  
907. બૉડફ્ ઘીણ્ બૄળષ્  
908. બૉડફ્ મN્ ઙીર મીશૉ  
909. બૉડબૄ� ગળષૂ  
910. બૉડરીઅ Dલીઅ નૃઆઘૉ ઝૉ ?  
911. બૉડરીઅ ચૃ઼ૂ / બૉ઼ૂ ઞષૃઅ  
912. બૉડરીઅ બૉ઼ૂફૉ બઙ બઽ્શી ગળષી  
913. બૉડરીઅ ભીશ બણષૂ  
914. બૉ
ડલૃઅ ળશૂ વૉષૃઅ  
915. બૉડૉ  બીડી મીઅપષી  
916. બYઙણીરીઅ બઙ રૄગષ્  
917. બો઼ી દ્ ણીમી ઽીધફ્ રૉવ ઝૉ  
918. બો઼ીફીઅ ગઅ ઊ ટીણ ફધૂ ઌઙદીઅ  
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919. બો઼ીફીઅ જીશી / ઘૉવ  
920. બો઼ીફૃઅ બીથૂ ગળષૃઅ  
921. બો઼્ રીળ્ બળરૉtળ ફૉ ઽૃઅ  બો઼ીફ્ ની઼  
922. બ્જૃઅ યીશૂ ઞષૃઅ  
923. બ્દ �ગીસષૃઅ  
924. બ્દીફી બઙ ફૂજૉ ળૉવ્ ઈષૉ Pલીળૉ  ઞ ઘમળ બણૉ  
925. બ્દીફૂ ઙવૂરીઅ ગૃદળ્ બથ ુ઼અઽ  
926. બ્દીફ્ ગ6્ ઞ ઘળ્ ગળષ્  
927. બ્દીફ્ 	ુબલ્ ઘ્ડ્ ઽ્લ દૉ મૂ�ફૉ સૃઅ ગઽૉ  ? 
928. બ્ુદલીઅ તૂવી ધઊ ઞષી  
929. બ્ુદલૃઅ ગીતૂફૉ ઌયી ળઽૉ ષૃઅ  
930. બ્ધૂ રીઅઽૉફી ળBઙથી  
931. બ્નશીરીઅ ઼ીઅઢ્  
932. બ્બડૂલૃઅ ~ીફ  
933. બ્બીઅમીઊફૃઅ ળીઞ  
934. બ્મીળી ઙથૂ ઞષી  
935. બ્વ ઘૄવૂ ઙઊ  
936. �ીથ ફૉ �ગૅુદ ઼ીધૉ ઞ �લ  

 
 

937. ભઊફૉ રૄઝ ઋઙૉ દ્ દૉફૉ ગીગ્ ગઽૉષીલ  
938. ભ6ણ ુઙળપીળૂ  
939. ભફી-ભીુદલી ધઊ ઞષી  
940. ભળૉ  દૉ જળૉ  ફૉ મીઅnલૃઅ યૄઘૉ રળૉ   
941. ભ઼ગૂ ઞષૃઅ / બણષૃઅ 
942. ભડ ઝૉ દફૉ  
943. ભડગ્ ઘીષ્ / રીળષ્ / બણષ્  
944. ભડીભડ ગીર બદીષૂ ફીઘષૃઅ  
945. ભથઙ્ ભૄડષ્  
946. ભફીભીુદલી ધઊ ઞષૃઅ / ગળૂ ફીઘષૃઅ 

ભ 
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947. ભીજળ રીળષૂ  
948. ભીડૂફૉ પૃરીણૉ  ઞષૃઅ  
949. ભી3લ્ ષઘથીલ  
950. ભીુશલૃઅ ઘઅઘૉળૂ ફીઘષૃઅ  
951. 
ભુસલીળૂ રીળષૂ  
952. ભBભીઅ ઘીઅણષીઅ  
953. ભૃવ ફ
ઽ દ્ ભૃવફૂ બીઅઘણૂ  
954. ભૄવ ભડીગ ધઊફૉ ભળષૃઅ  
955. ભૄવીઊફૉ ભીશગ્ ધઊ ઞષૃઅ  
956. ભૄડૂ મનીરફી યીષૉ 
957. ભ્નૉભ્ની ઌણૂ ઞષી 
958. ભીઅગ્ ળીઘષ્  
959. ભૄઅ ગૂ ભૄઅ ગૂફૉ બઙ રૄગષ્  

 
 

960. મગZઅ  ગીતદી bડ બૉઢૃઅ   
961. મઙયઙદ-ઢઙયઙદ  
962. મઙી઼ૃઅ ઘીદી બદી઼ૃઅ રNૃઅ  
963. મ-ૂ઼ ગ્ઢૉ  નૂષી �ઙXી  
964. મપ્ યીળ ઇઅદૉ ગGલીફૂ ગૉણ બળ ઈષૉ  
965. મુવનીફફ્ મગળ્  
966. મશદીઅરીઅ ચૂ ઽ્રષૃઅ  
967. મશદૃઅ ચળ ગૅ�થીબHથ ગળષૃઅ  
968. મુશલીફી મૉ યીઙ  
969. મુd઼ વીઘફૂ બથ 
ઽ઼ીમ ગ્ણૂફ્  
970. મઅપ મૉ઼દૂ બીચણૂ બઽૉળૂ વૉષૂ  
971. મીઊ મીઊ જીળથૂ  
972. મીઊફૉ ગ્ઊ વૉ ફ
ઽ ફૉ યીઊફૉ ગ્ઊ ઈબૉ ફ
ઽ  
973. મીણી ઙીરરીઅ મૉ મીળસ  
974. મીબ દૉષી મૉડી ફૉ ષણ દૉષી ડૉડી  

મ 
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975. મીબ સૉળ દ્ નૂગળ્ ઼ષી સૉળ  
976. મીબફી ગૄષીરીઅ ણૃમૂ ફ રળીલ  
977. મીબફી બો઼ૉ દીઙણપૂFી  
978. મીબફૃઅ ફીર મ્શષૃઅ  
979. મીબફૃઅ ષઽીથ ફૉ મૉ઼ષીફૂ દીથ  
980. મીબૉ રીલીH ષૉળ  
981. મીભૂ રીળષૃઅ  
982. મીળ ઙીઋઑ મ્વૂ મનવીલ  
983. મીળ મીષી ફૉ દૉળ જ્ગી  
984. મીળ ષળ઼ૉ મીષ્ મ્^લ્, � મૉડી નૃગીશ બણસૉ  
985. મીળ ષીઙૂ ઞષી  
986. મીળ ઽીધફૃઅ જૂયણૃઅ  ફૉ દૉળ ઽીધફૃઅ મૂ  
987. મીળર્ જઅsરી  
988. મીળૉ  રૉચ ઘીઅઙી ધષી  
989. મીળૉ  ષઽીથ ણૄમૂ ઞષી  
990. મીષશ ષીષ્ દ્ ગીઅડી ઋઙૉ ઇફૉ ઈઅમ્ ષીષ્ દ્ ગૉળૂ રશૉ  
991. મીષી મીળ ફૉ વીણષી જીળ  
992. મીષીફી મૉઋ મઙ4ી  
993. મીષ્ ઋ�્ મઙવરીઅ ઽીધ  
994. મીષ્ મૉઢ્ ઞબૉ, ઞ ૉ ઈષૉ દૉ ઘબૉ  
995. મીઅપૂ રૃpૂ વીઘફૂ, ઋચીણૂ ષી ઘીલ  
996. ુમવીણૂફી ગૂપૉ સBગૃ ફ ડૄડૉ   
997. ુમવીણૂફી બૉડરીઅ ઘૂળ ડગૉ  દ્ મોળીઅફી બૉડરીઅ ષીદ ડગૉ   
998. ુમવીણૂફૂ ણ્ગૉ  ચઅડ મીઅપૉ ગ્થ ?  
999. ુમવીણૂફૃઅ મ:જૃઅ ઼ીદ ચૉળ ભળૉ   
1000. ુમવીણૂફૉ નૄપ યશીષ્ દ્ બઝૂ સૃઅ ધીલ ?  
1001. મૂ�ફૂ ુજદી બળ બ્દીફૂ યીઘળૂ સૉગૂ વૉષૂ  
1002. મૂણૃઅ  ટણબષૃઅ  
1003. મૃતૂ ચ્ણૂ વીવ વઙીર  
1004. મૃઅનધૂ મઙણૂ દૉ ઽ્ઞધૂ ફ ઼ૃપળૉ   
1005. મૃુQ ઈઙશ મશ બીથૂ યળૉ   
1006. મૃુQ ગ્ફી મીબફૂ ?  
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1007. મૄઅપ મૉ઼ષૂ  
1008. મૉ ઈઅઘફૂ સળર ફણૉ  ઝૉ  
1009. મૉ ચળફ્ બળ્થ્ યૄઘૉ રળૉ   
1010. મૉ ચ્ણૉ  ઼ષીળૂ ગળષૂ  
1011. મૉ બીણી વણૉ  દૉરીઅ ટીણફ્ ઘ્ ફૂગશૉ  
1012. મૉ બીઅનણૉ  ધષૃઅ  
1013. મૉ મનીરફ્ રીથ઼  
1014. મૉ મીઞૃફૂ ત્વગૂ ષઙીણષૂ  
1015. મૉ ુમવીણૂફૂ વણીઊરીઅ ષીઅનળ્ ભીષૉ  
1016. મૉ ર્તીફ્ રીથ઼  
1017. મૉઢીઅધૂ મૉઙીળૂ યવૂ  
1018. મૉઋ ઽીધરીઅ વીણષી  
1019. મૉઢીઅ મૉઢીઅ ઘીપૉ દ્ ગૃમૉળફી યઅણીળ બથ ઘૄડૂ �લ  
1020. મોળીઅફૂ મૃુQ બઙફૂ બીફૂઑ  
1021. મ્ગણ્ ષપૉળષ્  
1022. મ્ણૂ-મીરથૂફૃઅ ઘૉદળ  
1023. મ્વૂફૉ ભળૂ ઞષૃઅ  
1024. મ્વૉ દૉફી મ્ળ ષYજીલ  
1025. મ્^લૃઅ જી^લૃઅ રીભ ગળW  
1026. RીSથૂ ષઅઢૉ  દ્ દળગણૉ  �લ  

 
 

1027. યઙષીફફી ચળફ્ રીથ઼  
1028. યઙીફી યીઊ ઞ ૉષૃઅ ગીર ગળષૃઅ  
1029. યણફ્ નૂગળ્  
1030. યથૉવ્ યૄવૉ Pલીળૉ  યBદ યૄવૉ  
1031. યથૂઙથૂફૉ bપી બણૂ ઞષૃઅ / બ્બડ ધષૃઅ  
1032. યથૉઙથૉ દૉ ફીરૃઅ વઘૉ, ફ યથૉ દૉ નૂષ્ પળૉ   
1033. ય;લ્ બથ ઙ;લ્ ફ
ઽ  
1034. યરળણ્ ુજદળષ્ / ભૉળષષ્  

ય 
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1035. યળણૂ રીળષૃઅ  
1036. યળીઊ બણષૃઅ  
1037. યળૂ બૂષૃઅ  
1038. યળ઼્ીફૂ યYસ બીણ્ ઞથૉ  
1039. યવયવીફૉ યૄ બીઊ નૉષૃઅ  
1040. યવીઊફ્ ઞરીફ્ ળh્ ફધૂ  
1041. યવૃઅ ધલૃઅ યીઅઙૂ ઞ અ�શ, ઼ ૃઘૉ યઞસૃઅ �ૂઙ્બીશ  
1042. યીઊ મીબી ગળષી  
1043. યીઙદી યૄદફૂ જ્ડવૂ યવૂ  
1044. યીTલસીશૂફૉ યૄદ ળશૉ  
1045. યી  રૄશીફૂ ઞ ૉર  
1046. યીનળષીફૂ યYસ  
1047. યીનળષીફ્ યBણ્  
1048. યીષદૃઅ'દૃઅ ફૉ ષોનૉ ગhૃઅ  
1049. યીઅઙળ્ ષીડષ્  
1050. યીઅTલીફ્ યૉZ  
1051. યીઅTલૃઅ દ્ લ યZજ  
1052. યીઅણ્ ભૄડૂ ઞષ્  
1053. યૂઘફી ઽીઅrી સBગૉ  ફ જણૉ   
1054. યBદ ઼ીધૉ રીધૃઅ બઝીણષૃઅ  
1055. યBદફૉ બથ ગીફ ઽ્લ ઝૉ  
1056. યB઼રીઅ વૉષ્  
1057. યૃષ્ પૄથૉ બથ ફીુશલૉળ દ્ ચળ યથૂ ઞ ભYગૉ   
1058. યૄqલ્ ણીઅ઼  
1059. યૄદ ઙલૃઅ ફૉ બવૂદ ઈ3લૃઅ  
1060. યૄદફૃઅ Lધીફગ બૂબશ્  
1061. યૄદ્યીઊ બથ કશઘદ્ ફધૂ  
1062. યૄવ જૄગ વૉષૂનૉષૂ  
1063. યૄ^લી Pલીઅધૂ ભળૂ ઙથ્  
1064. યૄઅણીધૂ યૄદ યીઙૉ  
1065. યૄઅણીફૉ બથ ઼ીળ્ ગઽૉષણીષૉ દૉષ્ ઝૉ  
1066. યૉઘણૉ  યળીષૂ નૉષ્  
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1067. યૉ�ઙૉબ  
1068. યૉ�ફૃઅ નઽB ગળષૃઅ  
1069. યYસ ઈઙશ યીઙષદ  
1070. યYસ યીઙ્શૉ, ઝીસ ઝીઙ્શૉ ઇફૉ ચૉળ પરીપર  
1071. યYસ, યીરથ ફૉ યી , -થૉ લ બીથૂધૂ ળી   
1072. યYસફી સBઙણી યYસફૉ યીળૂ  
1073. ય્ઊફૂ બડવીઊ  
1074. યOલ યીળૉ  બણષૂ  
1075. ય્શ્ યડીગ  

 
 

1076. રઙ ઞ ૉ બીથૂઑ જણદી ઽ્લ દૉ બીથૂઑ ઞ જણીષીલ  
1077. રઙઞરીઅ ગૂણ્ ઼શષશષ્ / યૄદ યળીઊ ઞષૃઅ  
1078. રઙઞરીઅ ળીઊ જણૂ ઞષૂ  
1079. રઙફૃઅ ફીર રળૂ ફ બીણૉ  
1080. રઙળફીઅ ઈઅ઼ૃ ઼ીળષી  
1081. રથ રથફૂ જ્બણીષષૂ  
1082. રથફૃઅ રીધૃઅ યવૉ �લ બથ ફષડીઅગફૃઅ ફીગ ફ �લ  
1083. રદવમફ્ લીળ  
1084. રફ ઌદળૂ ઞષૃઅ / તજૃબજૃઅ ધઊ ઞષૃઅ  
1085. રફ નઊફૉ ગીર ગળષૃઅ  
1086. રફ રફીષષૃઅ / રીળૂફૉ ળઽૉ ષૃઅ / ર્ડૃઅ  ગળષૃઅ  
1087. રફ ઽ્લ દ્ રીશષૉ ઞષીલ  
1088. રફ, ર્દૂ ફૉ ગીજ, યીઅTલી ઼અપીલ ફ
ઽ  
1089. રફફૂ રફરીઅ ળઽૂ ઙઊ  
1090. રફફ્ ઌયળ્ ઢીવષષ્  
1091. રફરીઅ ઘીઅણ ઘીલ ઝૉ  
1092. રફરીઅ બળથષૃઅ ફૉ રફરીઅ ળીઅણષૃઅ  
1093. રફૃ�લ લPફ, ઊtળ ગૅબી  
1094. રભદફૃઅ ઘીષૃઅ ફૉ ર઼ૂનરીઅ ઼ૄષૃઅ  

ર 
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1095. રરધૂ ગીર ઝૉ ગૉ  ડબડબધૂ ?  
1096. રરળ્ રૄગષ્  
1097. રળજીઅ વીઙષી / વૉષીઅ / ષીડષીઅ  
1098. રળજૃઅ-રૂઢૃઅ  યયળીષષૃઅ  
1099. રળદીઅફૉ રળ ફ ગઽૉ  ઑષ્  
1100. રળદીઅફૉ ઼ૐ રીળૉ   
1101. રળદ્ ઙલ્ ફૉ રીળદ્ ઙલ્  
1102. રળૂ ભૂડષૃઅ  
1103. રવીઊ ઘીઊ ઞષૂ  
1104. ર઼ગ્ રીળષ્  
1105. ર઼ીથરીઅધૂ રણીઅ મૉઢી ગળષી  
1106. ર઼ૂનરીઅ ઙલૃઅ'દૃઅ ઞ ગ્થ?  
1107. રઽીનૉષફી ઙૃથ બૄ�ળૂ �થૉ  
1108. રઽૉદ્ રીળૉ  લ ફ
ઽ ઇફૉ યથીષૉ લ ફ
ઽ  
1109. રશૉ દ્ ઊન, ફ રશૉ દ્ ળ્�  
1110. રઅગ્ણૂ બઽૉવષીફ  
1111. રઅ ળી ષઙીણષી  
1112. રી ગળદીઅ રી઼ૂ ષઽીવૂ વીઙૉ  
1113. રી દૉ રી, મૂ� મપી ષઙણીફી ષી  
1114. રી દૉષૂ નૂગળૂ, ચણ્ દૉષૂ ઢૂગળૂ  
1115. રી રફૉ ગ્ઢૂરીઅધૂ ગીત  
1116. રી રૄશ્ ફૉ મીબ ઙીઞળ  
1117. રીઘથ જ્બણષૃઅ / વઙીષષૃઅ  
1118. રીઙૃઅ નૂગળૂફૃઅ ઽ્લ - રીઙૃઅ ષઽૃફૃઅ ફ ઽ્લ  
1119. રીથ઼ Wઊફૉ ષીદ ગળીલ  
1120. રીથ઼ રી- યૄવફૉ બી-  
1121. રીથ઼ ષઽીવ્ ફધૂ, રીથ઼ફૃઅ ગીર ષઽીવૃઅ ઝૉ  
1122. રીધી ગળદી બીચણૂ ર્ડૂ  
1123. રીધી રીધૉ રીધૃઅ ફ ળઽૉ ષૃઅ  
1124. રીધીફ્ ભળૉવ  
1125. રીધીફ્ રશૂ ઙલ્  
1126. રીધીભ્ણ ગળષૂ  
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1127. રીધૉ નૃઆઘફીઅ ટીણ ઋઙષી  
1128. રીધૉ બણૉવી રભદવીવ  
1129. રીધૉ ઽીધ ળીઘષ્  
1130. રીફી બૉડરીઅલ ઼ઘથ્ ફ
ઽ ળh્ ઽ્લ  
1131. રીફૉ મીબફૂ મોળૂ ફ ગઽૉષીલ  
1132. રીફ્ દ્ નૉષ ફ
ઽ દ્ બ]ધળ  
1133. રીરી મફીષષી  
1134. રીર્ ળ્ઞ વીણષ્ ફ ઈબૉ  
1135. રીબરીઅ ળઽૉ ષૃઅ  
1136. રીળ મૄપૃઅ ફૉ ગળ ઼ૂપૃઅ  
1137. રીળ ર્ળ દ્મી બ્ગીળષૂ  
1138. રીળષ્ દ્ રૂળ  
1139. રીળી ઝઙફ-રઙફ મૉ ઼્ફીફી, ઙીરફીઅ ઝ્ગળીઅ ઙીળીફી  
1140. રીળૂ મવી �થૉ  
1141. રીળૂફૉ રૃ઼વરીફ ગળષ્  
1142. રીળૉ  દૉફૂ દવષીળ  
1143. રીળૉ  ર્ઙવ ફૉ ભૃવીલ ુબઅ�ળ્  
1144. રીવ બજૂ ઞષ્  
1145. રીસૂમીફૃઅ ળીઞ ફધૂ  
1146. રીઅગણફૉ ઈઅઘ્ ઈષૂ  
1147. રીઅTલી ુષફી રી બથ ફ બૂળ઼ૉ  
1148. રીઅTલીઅ રૃDદીભશ રશૉ બથ યૂઘફૉ રીધૉ યઢ  
1149. રીઅTલીઅ રૉઽ ષળ઼ૉ ફ
ઽ  
1150. રીઅઞળૂ ઈઅઘષીશીફ્ યળ઼્્ ફ
ઽ  
1151. રીઅણષ્ મીઅપષી ઼ૐ ઈષૉ બથ ઝ્ણષી ગ્ઊ ફ ઈષૉ  
1152. રીઅણૂ ષીશૉવ  
1153. ુર�ઞ દ્ ઘીઅણૂ ઑગફ્ ઝૉ  
1154. ુર�ઞ દ્ રીુપલીફૂ રી ઞ ૉડવ્ ઝૉ  
1155. ુરલીઅ જ્ળૉ  રૄઢૉ  ફૉ ઇrી જ્ળૉ  bડૉ   
1156. ુરલીઅ રઽીનૉષફ્ રૉશ ગૉર રશૉ  
1157. ુરલીઅફૂ રBનણૂ  
1158. રૂઢી ટીણફી રૄશ ફ ઘષીલ  
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1159. રૂઢૃઅ  રળલૃઅ યયળીષૂફૉ ષીદ ગળષૂ  
1160. રૃષી ફ
ઽ ફૉ બીઝી ધલી  
1161. રૃષી ઼ીડૉ   ષદૃઅ વૉ ઑષ્  
1162. રૃ઼ીયીઊફી ષી ફૉ બીથૂ  
1163. રૃઅમઊફૂ ગરીથૂ રૃઅમઊરીઅ ઼રીથૂ  
1164. રૃઅમઊરીઅ ળ્ડવ્ રશૂ ળઽૉ  બથ કડવ્ ફ રશૉ  
1165. રૄઊ યYસફી ણ્શી ર્ડી  
1166. રૄઝ બળ વBમૃ વડગીષૂફૉ ભળષૃઅ  
1167. રૄઝૉ ષશ ઈબષ્  
1168. રૄણૂ ગળદીઅ 3લીઞ ષપૃ ષઽીવૃઅ ઽ્લ  
1169. રૄળઘ ુર- ગળદીઅ નીફ્ નૃyરફ ઼ીળ્  
1170. રૄળઘફી ઙીણીઅ ફ યળીલ  
1171. રૄળઘફૂ રીધૉ ુસઅઙણી ફ ઋઙૉ  
1172. રૉધૂબીગ જઘીણષ્  
1173. રૉનીફ રીળષૃઅ  
1174. રૉવ ગળષદ ર્જૂફી ર્જૂ  
1175. ર્ડી ગળૉ  ઑ વૂવી ફૉ ફીફી ગળૉ  દૉ ુઝફીશૃઅ  
1176. ર્તીફ્ ર્શ્  
1177. ર્તીરીઅ રઙ યલીH ઝૉ ?  
1178. ર્તીરીઅધૂ ભીડૉ  દ્ ઘમળ બણૉ  ફૉ ?  
1179. ર્તૃઅ  ગડીEઅ ગળષૃઅ / મઙીણષૃઅ / વડગીષૂફૉ ભળષૃઅ  
1180. ર્તૃઅ  Wઊફૉ જીઅનવ્ ગળીલ  
1181. ર્તૃઅ  ષીચફૃઅ બથ ઝીદૂ ુસલીશફૂ  
1182. ર્તૃઅ  ઼અદીણદી ભળષૃઅ  
1183. ર્ુદલી રળૂ ઞષી  
1184. ર્ળફી \ણીફૉ જૂદળષી ફ બણૉ  
1185. ર઼્ીશરીઅ ઞરથ ઇફૉ રી બૂળ઼ફીળ  
1186. રO ગીશૃઅ ગળષૃઅ  
1187. રO જણીષષૃઅ  
1188. રO દ્ણૂ વૉષૃઅ  
1189. રO મઅપ ગળૂ નૉષૃઅ  
1190. રO બળધૂ રીઅઘૂ ઋણદૂ ફધૂ  
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1191. રO રીધીફી રૉશ ુષફીફૂ ષીદ  
1192. રOગીથફી ઼રીજીળ  

 
 

1193. લધી ળી� દધી ��  
1194. લી ઽ્ર ગળૂફૉ બણ્ ભCૉઽ ઝૉ ઈઙૉ  
1195. ળઞફૃઅ ઙઞ ગળષૃઅ  
1196. ળરદ ળરષૂ  
1197. ળરદી ળીર  
1198. ળરદષીદરીઅ  
1199. ળ઼ ઙશૉ ફૉ ગડગી બણૉ  દૉષૂ ષીદ  
1200. ળLદીફૂ મ્ળણૂ ઼ૐ ગ્ઊ ટૄણૉ  
1201. ળઅઙ ઙલી બથ તઅઙ ફ ઙલી  
1202. ળઅઙરીઅ યઅઙ બણષ્  
1203. ળીઊફી બઽીણ ળીદૉ ઙલી  

ળીઊફ્ બષHદ ગળષ્  

1204. ળી�, ષી� ફૉ ષીઅનળી, -થૉલ ઼ળઘી  
1205. ળી�ફૉ ઙરૂ દૉ ળીથૂ, ઝીથી ષૂથદૂ ઈથૂ  
1206. ળીદ ઙઊ ઇફૉ ષીદ ઙઊ  
1207. ળીદ ધ્ણૂ ફૉ ષૉસ ટીટી  
1208. ળીદૉ બીથૂઑ ળ્ષીફ્ ષઘદ  
1209. ળીભણી ભીડષી  
1210. ળીર ળરીણૂ નૉષી  
1211. ળીર ળીઘૉ દૉફૉ ગ્થ જીઘૉ  
1212. ળીર મ્વ્ યીઊ ળીર ધઊ ઞષૃઅ / ળીરસળથ બઽOજષૃઅ  
1213. ળીરગઽીથૂ ધષૂ  
1214. ળીરફી ફીરૉ બ]ધળ દળૉ   
1215. ળીરફૃઅ ળીઞ 
1216. ળીરમીથ ઊવીઞ  

લ-ળ 
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1217. ળીરમીથ ષીTલી ઽ્લ દૉ �થૉ  
1218. ળીરીલથ રીઅણષૂ 
1219. ળીઅ4ી બઝૂફૃઅ ણઽીબથ  
1220. ળીઅપષી ઙલી ગઅ઼ીળ ઇફૉ ધઊ ઙલૃઅ ધૄવૃઅ  
1221. ળીઅપૉવ પીફ ળટશૂ બ4ી  
1222. ળBઙથીઅ Wઘષી  
1223. 	બ 	બફ્ ઇઅમીળ  
1224. ળૉદૂરીઅ ષઽીથ જવીષષૃઅ  
1225. ળૉષણૂ નીથીનીથ ગળૂ ફીઘષૂ  
1226. ળ્ગણૃઅ  બળઘીષષૃઅ  
1227. ળ્ઙ ફૉ સ-ૃ ઋઙદીઅ ઞ ણીરષી બણૉ   
1228. ળ્ઞ ઌઢૂફૉ  
1229. ળ્ઞ રળૉ  ઑફૉ ગ્થ ળ્ષૉ  
1230. ળ્ઞફૂ ળીરીલથ  
1231. ળ્ડવીધૂ ગીર ગૉ  ડબડબધૂ  
1232. ળ્દ્ ળ્દ્ �લ દૉ રૃષીફૂ ઘમળ વઊ ઈષૉ  
1233. ળ્નથી ળ્ષી  

 
 

1234. વઘથ ફ મનવૉ વીઘી  
1235. વઘથ વઘૉ઼ળૂફીઅ ઇફૉ ગળર ગ્ણૂફીઅ  
1236. વઘૉવૃઅ ષઅજીલ  
1237. વqલી વવીડૉ  વૉઘ ુર]લી ધીલ ફ
ઽ  
1238. વઙફફીઅ ઙૂદ વઙફ ષઘદૉ ઞ ઙષીલ  
1239. વઙફૉ વઙફૉ ગૃઅ ષીળી વીવ  
1240. વ� ઑડવૉ વીગણીફી વીણૃ, ઘીલ દૉ બLદીલ 
ઇફૉ ફ ઘીલ દૉ બથ બLદીલ 

1241. વબ્ણસઅઘ બી઼ૉ રીઙ્ વીઘ દ્ ગઽૉ  ઈબૃઅ ઼ષી વીઘ 
1242. વરથીઅટૂગ ગળષૂ  
1243. વrી બIબી ગળષી  

વ 
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1244. વ�રૂ જીઅનવ્ ગળષી ઈષૉ Pલીળૉ  રO પ્ષી ફ ઞષીલ  
1245. વઅગીફૂ વીણૂ ફૉ ચ્ચીફ્ ષળ  
1246. વઅગીરીઅ ઼્ફૃઅ ચEઅ ઽ્લ બથ દૉ ઈબથૉ સૃઅ ગીરફૃઅ ?  
1247. વઅઙ્ડૂલ્ લીળ  
1248. વીગણીફૂ દવષીળ જવીષષૂ  
1249. વીગણૉ  રીઅગણૃઅ  ષશઙીષૂ નૉષૃઅ  
1250. વીઘ રળW બથ વીઘ્ફ્ બીવફઽીળ ફ રળW  
1251. વીઘ ષીદફૂ ઑગ ષીદ  
1252. વીઘફી મીળ ઽ�ળ ગળષી  
1253. વીTલૃઅ દ્ દૂળ, ફ
ઽ દ્ દૃ6્  
1254. વીઞષીફૉ મનવૉ ઙીઞષૃઅ  
1255. વીવબૂશી ધષૃઅ 
1256. વીવ્ વીય ુષફી ફ વ્ડૉ   
1257. વીશીઅ જીષષીઅ  
1258. વીષ-વyગળ ઼ીધૉ  
1259. વીઅમી Wણૉ  ડૄઅ ગ્ �લ, રળૉ  ફ
ઽ દ્ રીઅન્ ધીલ  
1260. વૂવી વઽૉળ ગળષી  
1261. વૉ વીગણૂ ફૉ ગળ રૉળીલૃઅ  
1262. વૉદીઅ વીઞ ૉ ફૉ ઈબદીઅ ઙીઞ ૉ  
1263. વૉષીફીઅ ગીડવીઅ ઞૃનીઅ ઇફૉ ઈબષીફીઅ ગીડવીઅ ઞૃનીઅ  
1264. વ્જી ષીશષીઅ  
1265. વ્તીફી જથી જીષષીઅ  
1266. વ્યફૉ ધ્ય ફ ઽ્લ  
1267. વ્ુયલી ઽ્લ Pલીઅ પૃદીળી યૄઘૉ ફ રળૉ   
1268. વ્યૉ વdથ �લ  
1269. વ્ઽૂ બીથૂ ઑગ ગળષીઅ  

 
 

1270. ષઘદ Wઊફૉ ષીદ ગળીલ  
1271. ષઘીથૉવૂ ઘૂજણૂ નીતૉ  ષશઙૉ  

ષ 
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1272. ષઘીફ્ રીલa  
1273. ષઙળ ુષજીલૃc ઞ ૉ ગળૉ  બીઝશધૂ બLદીલ  
1274. ષડફ્ ગડગ્  
1275. ષતગથૂ ષઽૃ ફૉ નૂગળ્ ઞ;લ્  
1276. ષળ રળ્ ગૉ  ગGલી રળ્, ઙ્ળફૃઅ દળયીEઅ યળ્  
1277. ષળ ળh્ ષી઼ૂ ફૉ ગGલી ઙઊ ફી઼ૂ  
1278. ષળ ુષફીફૂ �ફ ફ ઽ્લ  
1279. ષળફૉ ગ્થ ષઘીથૉ ? ષળફૂ રી !  
1280. ષળ઼ફી ષજવી નઽીણૉ   
1281. ષ઼ૃ ુષફી ફળ બસૃ  
1282. ષઽૉદી બીથૂ ુફરHશી  
1283. ષઽૉદી બીથૂરીઅ ઽીધ પ્ઊ વૉષી  
1284. ષઽૉદૂ ઙઅઙીરીઅ ણૃમગૂ વઙીષષૂ  
1285. ષઽૉરફૃઅ ગ્ઊ ક઼ણ ફધૂ  
1286. ષઽૉવ્ દૉ બઽૉવ્  
1287. ષઽૉષીળ ષપીલa ષપૉ ફૉ ચડી4્ ચડૉ   
1288. ષઽ્ળીષીશૃઅ ફીણૃઅ  બગણૂ ફ ળઘીલ  
1289. ષી ષીદફૉ વઊ �લ  
1290. ષીચ બળ ઼ષીળૂ ગળષૂ ઼ઽૉવૂ ઝૉ બથ ફૂજૉ ઋદળષૃઅ ઇચZઅ  ઝૉ  
1291. ષીચફૂ મ્ણરીઅ ઽીધ ચીવષ્  
1292. ષીચફૉ ગ્થ ગઽૉ  ગૉ  દીZ રO ઙઅપીલ ઝૉ  
1293. ષીઞદૃઅ ઙીઞદૃઅ રીઅણષૉ ઈષસૉ  
1294. ષીડગૂ ષઽૉષીળ  
1295. ષીણ જૂયણીઅ ઙશૉ  
1296. ષીણ ુષફી ષૉવ્ ફ જણૉ   
1297. ષીતૂ ઈઅઙશૂ ઋબળ ફ રૄદળૉ  દૉષ્  
1298. ષીુથલી ષીુથલી ભૉળષૂ દ્શ  
1299. ષીુથલી ુષjી ગળષૂ  
1300. ષીુથલીફૂ રૄઝ ફૂજૂ દ્ ગઽૉ  ઼ીદ ષીળ ફૂજૂ  
1301. ષીુથલ્ બૉડરીઅ બૉ઼ૂફૉ બઙ બઽ્શી ગળૉ   
1302. ષીુથલ્ ળૂટૉ દ્ દીશૂ ઈબૉ  
1303. ષીદ ઙશૉ ઋદળષૂ  
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1304. ષીદફૃઅ ષદૉ઼ળ ગળષૃઅ  
1305. ષીદરીઅ ગ્ઊ નર ફધૂ  
1306. ષીદૃઅફી ષણી ગલV ગઅ ઊ ફ ષશૉ  
1307. ષીદૉ ષીદૉ ષીઅગૃઅ  બણષૃઅ 
1308. ષીળી ભળદ્ ષીળ્, રીળી બઝૂ દીળ્, રૉ બઝૂ ઙીળ્  
1309. ષીલીH ફ ષશૉ દૉ ઽીલીH ષશૉ  
1310. ષીષણૂ જLગૂ  
1311. ષીષ્ દૉષૃઅ વથ્, ગળ્ દૉષૃઅ બીર્  
1312. ષીશ ષીઅગ્ ફ ધષ્  
1313. ષીશઅનફી ષીઅગી ઽ્લ દ્ ગ્ધશૂરીઅધૂ ગળણૉ   
1314. ષીઅગી જીવષૃઅ / ષીઅગૃ બણષૃઅ  
1315. ષીઅતીફૉ ગGલી Wષી ફ ર્ગવીલ  
1316. ષીઅનળીફૉ ની	 બીષ્  
1317. ષીઅનળીફૉ ઼ૂણૂ ફ ઇબીલ  
1318. ષીઅનળીષૉણી ગળષી  
1319. ષીઅનળ્ ચળણ્ ધીલ બથ ઙૃવીઅડ ફ યૄવૉ  
1320. ષીપળૂ રીડૉ  યYસ રીળૉ  ઑષ્  
1321. ષી઼ૂ ષપૉ ફ
ઽ ફૉ ગૃCી ઘીલ ફ
ઽ  
1322. ષી઼ૂનીરીઅ ઼ીઅમૉવૃઅ �લ  
1323. ુષjી ષીબળૂ ષપૉ  
1324. ુષjી ુષફલધૂ સ્યૉ  
1325. ુષફી ઼ઽગીળ ફ
ઽ ઋQીળ  
1326. ુષફીસગીશૉ ુષબળૂદ મૃુQ  
1327. ુષtી઼ૉ ષઽીથ દળૉ   
1328. ષૂ઼ફઘૂ ષીચથ  
1329. ષBઝૂફી નીમણીરીઅ ઽીધ ફીઘૂઑ દ્ બ
ળથીર સૃઅ ઈષૉ?  
1330. ષૉઢ ઋદીળષૂ / ગીતષૂ  
1331. ષૉશી ષૉશીફૂ ઝીઅલણૂ  
1332. ષૉસ વઞષષ્  
1333. ષYદ ઑગફૂ  ય  
1334. ષોગૃઅ ઢ ફીફૃઅ ફૉ યઙદણીઅ ટીટીઅ  
1335. ષોન, ષગૂવ ઇફૉ ષૉyલી ચળીગ ઙ્દૉ ળ્ગ
ણલી  
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1336. સળરૉ પળરૉ  
1337. સઅગી યૄદ ઇફૉ રઅઝી ણીગથ  
1338. સીઅદ બીથૂ bણી ઽ્લ  
1339. સીઅુદ બરીણૉ  દૉ ઼અદ  
1340. ુસલી-ુષલી ધઊ ઞષૃઅ  
1341. ુસલીશ દીથૉ ઼ૂર યથૂ ઇફૉ ગૄદZઅ  દીથૉ ઙીર યથૂ  
1342. ુસલીશ્ ય્ઙૂફ્, ઋફીશ્ Wઙૂફ્  
1343. ુસઅઙણી, બૄઅઝણી ુષફીફ્ ઈઘવ્  
1344. સૂળી રીડૉ  �ીષગ ધષૃઅ  
1345. સૃ6ળષીળ ષશષ્  
1346. સૄશૂફૃઅ નૃઆઘ ઼્ઊઑ ઙલૃઅ  
1347. સૉDલ્ બીબણ યીઅઙષીફૂ દીગીદ ફધૂ  
1348. સૉઢ ઈ3લી દ્ ગઽૉ  ફીઘ્ ષઘીળૉ   
1349. સૉઢ ગળદીઅ ષીથ્દળ ણીhીઅ  
1350. સૉઢફૂ ુસઘીરથ ટીઅબી ઼ૃપૂ  
1351. સૉળ રીડૂફૂ ઘ્ડ  
1352. સૉળફી રીધૉ ઼ષી સૉળ  
1353. સૉઽ ઘીઊ ઞષૂ  
1354. સ્યીફ્ ઙીઅ
ઢલ્  
1355. �ૂ ઙથૉસીલ ફરઆ ગળષૃઅ  

 
 

1356. ઼ઊ, ઼ ્ફૂ ફૉ ઼ીશષૂ ફ રૄગૉ  ઼ઙૂ મૉફફૉ �શષૂ  
1357. ઼ઊફૂ ઼ીઅઞ ફૉ ર્જૂફૂ ઼ષીળ Dલીળૉ  લ ફ બણૉ   
1358. ઼6ળરૂફૂ  ય ફૉ ઇ6ળરૂફી ડીઅ
ડલી  
1359. ઼ઙબથરીઅ ઼ીતૃ ફૉ ઞરથરીઅ વીણૃ  
1360. ઼Cળ બઅજી બઅજીEઅ ફૉ મૉ રૄDલી ઝૄડફી, વીષ્ બડૉવ ઼્રીઅ મૉ કઝી  
1361. ઼Cી ઈઙશ સીથબથ ફગીરૃઅ  

સ 

઼-હ 
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1362. ઼દૂ સીબ ઈબૉ ફ
ઽ ઇફૉ સઅઘથૂફી સીબ વીઙૉ ફ
ઽ  
1363. ઼રલ ષળદૉ ઼ીષપીફ  
1364. ઼ષી ફષ ફૉ બીઅજ  
1365. ઼ષી રથ દૉવૉ ઇઅપીZઅ   
1366. ઼Lદૃ યીણૃઅ  ફૉ ુ઼Qબૃળફૂ �-ી  
1367. ઼
ઽલીળૂ ઼ી઼ૃ ફૉ ઋગળણૉ  રOગીથ  
1368. ઼શઙદીરીઅ ઽીધ ચીવ્ દ્ ઽીધ દ્ નીટૉ ઞ ફૉ  
1369. ઼શઙદૂ ઈઙરીઅ દૉવ ળૉણષૃઅ.  
1370. ઼શઙદૃઅ વીગણૃઅ  ચળરીઅ ફ ચવીલ  
1371. Lફીફ-઼ૄદગફ્ લ ઼અમઅપ ફધૂ.  
1372. Lરસીફ ષોળીTલ  
1373. ઼અચલa ઼ીબ બથ ગીર ઈષૉ  
1374. ઼અદ્હૂ ફળ ઼ની ઼ૃઘૂ  
1375. ઼અ઼ીળ ઝૉ જી^લી ગળૉ   
1376. ઼ીઙ, ઼ ૂ઼ર ફૉ ઼્ફૃઅ, ગનૂ ફ ધીલ ઞૄફૃઅ  
1377. ઼ીઙરડૉ  બપીળW  
1378. ઼ીજફૉ ઈઅજ ફ ઈષૉ  
1379. ઼ી� ઘીલ ઇF ફૉ રીઅની ઘીલ પફ  
1380. ઼ીઢૉ  મૃુQ ફીઢૂ  
1381. ઼ીદ ઙળથૂઑ ઙીશૂફૉ બીથૂ બૂઑ ઑષૃઅ  
1382. ઼ીફ ઢૉગીથૉ ઈષષૂ  
1383. ઼ીફરીઅ ઼રઞ ૉ દ્ ઼ીZઅ   
1384. ઼ીબ ગીતદીઅ ચ્ બૉઢૂ  
1385. ઼ીબ ઙલી ઇફૉ વૂ઼્ડી ળhી  
1386. ઼ીબ રળૉ  ફઽB ઇફૉ વીઢૂ યીઅઙૉ ફઽB  
1387. ઼ીબફી નળરીઅ ઽીધ ફીઘષ્  
1388. ઼ીબફૉ ચૉળ ઼ીબ બળ્થ્  
1389. ઼ીબૉ ઝઝૃઅનળ ઙNી ઞ ૉષૂ ઽીવદ  
1390. ઼ીળી ગીરરીઅ ઼્ ુષચફ  
1391. ઼ીષ યઙીફી યીઊ ઞ ૉષ્ ઝૉ  
1392. ુ઼અઽ ગૉ  ુસલીશ ?  
1393. ઼ૂદીફૃઅ ઽળથ ધલૃઅ બઝૂ ઽળથફૂ ઼ૂદી ધઊ ગૉ  ફ
ઽ ?  
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1394. ઼ૂનૂયીઊફૉ ઼ૂનગીઅ ષઽીવીઅ  
1395. ઼ૂનૂયીઊફ્ ણીમ્ ગીફ  
1396. ઼ૂપૂ ઈઅઙશૂઑ ચૂ ફ ફૂગશૉ  
1397. ઼Bનળૂ મશૉ બથ ષશ ફ રૄગૉ   
1398. ઼ૃઘરીઅ ઼ીઅયળૉ  ઼્ફૂ ફૉ નૃ:ઘરીઅ ઼ીઅયળૉ  ળીર  
1399. ઼ૃદીળફૃઅ રફ મીષુશલૉ  
1400. ઼ૃળદફૃઅ ઞરથ ફૉ ગીસૂફૃઅ રળથ  
1401. ઼ૄગી યૉઙૃ વૂવૃઅ મશૉ  
1402. ઼ૄગ્ નર ઈબષ્  
1403. ઼ૄદૉવ્ ઼ીબ ઝઅઝૉણષ્ ફ
ઽ.  
1404. ઼ૄબણીઅ ઼ીભ ધઊ ઙલીઅ  
1405. ઼ૄળઞ ઝીમણૉ  તીઅDલ્ ફ તઅ ગીલ  
1406. ઼ૄળઞ ઼ીરૉ પૄશ ઋઝીશૂઑ દ્ ઈબથૂ ઈઅઘરીઅ બણૉ  
1407. ઼ૄઅઢફી ઙીઅઙણૉ  ઙીઅપૂ ફ ધષીલ  
1408. ઼ૉષી ગળૉ  દૉફૉ રૉષી રશૉ  
1409. ઼્ નષી ઑગ ઽષી  
1410. ઼્ નઽીણી ઼ી઼ૃફી દ્ ઑગ નઽીણ્ ષઽૃફ્  
1411. ઼્ ષીદફૂ ઑગ ષીદ  
1412. ઼્ સીથી બથ ઇ6વ ઑગ  
1413. ઼્ડૂ ષીઙૉ જરજર ફૉ ુષjી ઈષૉ 	રટૄર  
1414. ઼્ફી ગળદીઅ ચણીરથ રOચૃઅ  
1415. ઼્ફી ઼ીઢ ગળષી  
1416. ઼્ફીફૂ �શફૉ બીથૂરીઅ ફ ભYગીલ  
1417. ઼્ફીફૂ ધીશૂરીઅ વ્તીફ્ રૉઘ  
1418. ઼્ફીફ્ ઼ૄળઞ ઋઙષ્  
1419. ઼્ફીરીઅ ઼ૃઙઅપ રશૉ  
1420. ઼્ફૂફી ઼્ ચી દ્ વૃઽીળફ્ ઑગ ચી  
1421. ઼્ફૃઅ ઼ણૉ  ફ
ઽ ફૉ ષીુથલ્ ષડવીલ ફ
ઽ  
1422. ઼્મદ દૉષૂ ઇ઼ળ  
1423. ઼્શ ષીવ ફૉ ઑગ ળદૂ  
1424. ઼્શૉ ઼ીફ, ષૂ઼ૉ ષીફ  
1425. Jૂ જ
ળ-ફૉ ગ્થ બીરૂ સગૉ  ?  
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1426. Jૂ ળઽૉ  દ્ ઈબધૂ ઇફૉ �લ દ્ ઼ઙી મીબધૂ 

 
 

1427. ઽદૃઅ સૃઅ ફૉ ઙલૃઅ સૃઅ ?  
1428. ઽળીરફી ઽીણગીઅ  
1429. ઽવગૃઅ  વ્ઽૂ ઽષીવનીળફૃઅ  
1430. ઽવગૃઅ  ભૄવ  
1431. ઽષફરીઅ ઽીણગીઅ ઽ્રષી  
1432. ઽષૉવૂ વૉદી ઙૃઞળીદ ઘ્ઊ  
1433. ઽ઼ષીરીઅધૂ ઘ઼ષૃઅ ધષૃઅ  
1434. ઽ઼ષૃઅ ઇફૉ વ્ડ ભીગષ્ મFૉ ઼ીધૉ ફ ધીલ  
1435. ઽ઼ૂ ગીતષૃઅ  
1436. ઽ઼ૂ ઽ઼ૂફૉ બૉડ નૃઆઘૂ ઙલૃઅ  
1437. ઽ઼ૉ દૉફૃઅ ચળ ષ઼ૉ  
1438. ઽશીઽશ ગશઞૃઙ  
1439. ઽી   ઽી ગળષૃઅ  
1440. ઽીગવી-બણગીળી ગળષી  
1441. ઽી�અ ઙઙણૂ ઞષી  
1442. ઽીણગીઅ ઘ્ઘળીઅ ગળષી / ળઅ ઙૂ ફીઘષીઅ 
1443. ઽીણગીઅ બી઼શીઅ ઑગ ધઊ ઞષી  
1444. ઽીણઽીણ ધષૃઅ  
1445. ઽીણ્ઽીણ વીઙૂ ઈષષૃઅ  
1446. ઽીધ ઇઞરીષષ્/઼ીભ ગળષ્  
1447. ઽીધ bજી ગળૂ નૉષી  
1448. ઽીધ ગીબૂ ઈબષી  
1449. ઽીધ ગીશી ગળષી  
1450. ઽીધ ઘઅઘૉળૂ ફીઘષી  
1451. ઽીધ ચ઼દી ળઽૂ ઞષૃઅ  
1452. ઽીધ નીટષ્  
1453. ઽીધ નૉઘીણષ્  

ઽ-શ-2-3 
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1454. ઽીધ પ્ઊ ફીઘષી  
1455. ઽીધ પ્ઊફૉ બીઝશ બણૂ ઞષૃઅ  
1456. ઽીધ બગણષ્ / ઽીધ ટીવષ્  
1457. ઽીધ બૂશી ગળષી  
1458. ઽીધ યૂણરીઅ ઽ્ષ્  
1459. ઽીધ રીઙષ્  
1460. ઽીધ વીઅમ્ ગળષ્  
1461. ઽીધ ષશષ્  
1462. ઽીધ ષYદરીઅ  
1463. ઽીધ ઽૉઢી બણષીઅ  
1464. ઽીધદીશૂ ઈબષૂ  
1465. ઽીધફી ગલીc ઽોલૉ ષીTલી  
1466. ઽીધફૂ જશ ઋદીળષૂ  
1467. ઽીધફ્ જ્qઘ્  
1468. ઽીધફ્ ઝૄડ્ 
1469. ઽીધબઙ ન્ળણૂ ફૉ બૉડ ઙીઙળણૂ  
1470. ઽીધરીઅ ઈ3લૃઅ દૉ ઽુધલીળ  
1471. ઽીધષીડગ્  
1472. ઽીધૂ ચ્ણીફ્ ભળગ  
1473. ઽીધૂ  ષૉ દ્ વીઘફ્, રળૉ  દ્ ઼ષી વીઘફ્  
1474. ઽીધૂફી નીઅદ નૉઘીણષીફી ઞૃની ઇફૉ જીષષીફી ઞૃની  
1475. ઽીધૂફી ઽીધૂ જી^લી ઞષી  
1476. ઽીધૂફૂ ઇઅમીણૂઑ જણૂ ઝીથીઅ ફ ુષથીલ  
1477. ઽીધૂફૂ બીઝશ ગૄદળી ય઼ૉ  
1478. ઽીધૉ-બઙૉ વીઙૂફૉ ગીર ગતીષૂ વૉષૃઅ  
1479. ઽીધ્ મફૂ ઞષૃઅ  
1480. ઽીર, નીર ઇફૉ ઢીર ઽ્લ દ્ ષૉબીળ ધીલ  
1481. ઽીરૂ યળષૂ  
1482. ઽીલa ઞૃઙીળૂ મરEઅ ળરૉ  
1483. 
ઽઅરદૉ રનીH દ્ રનનૉ ઘૃની  
1484. ઽૂળીફૂ 
ગઅરદ ટષૉળૂ ઞ �થૉ  
1485. ઽૂળ્ ચ્ચૉ ઞઊ ઈ3લ્ ઇફૉ ણૉવૉ ઽીધ નઊ ઈ3લ્  
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1486. ઽૃઅ  બઽ્શૂ ફૉ સૉળૂ ઼ીઅગણૂ  
1487. ઽૃઅ  રZઅ  બથ દફૉ ળીઅણ ગZઅ   
1488. ઽૃઅ  ળીથૂ, દૃઅ ળીથૂ દ્ ગ્થ યળૉ  બીથૂ ?  
1489. ઽૃદ્ ફૉ ઽૃદૂ મૉ ઞથ  
1490. ઽોલી ઋગવદ  
1491. ઽોલીરીઅ ગ્દળૂ ળીઘષૃઅ  
1492. ઽોલૃઅ ઘીવૂ ગળષૃઅ / ઢવષષૃઅ  
1493. ઽોલૃઅ મીશષૃઅ દૉફી ગળદી ઽીધ મીશષી ઼ીળી  
1494. ઽોલૉ ઝૉ બથ ઽ્ઢૉ  ફધૂ  
1495. ઽોલૉ ળીર ષ઼ષી  
1496. ઽોલૉઽોલૃઅ નશીલ ઑડવૃઅ રીથ઼  
1497. ઽ્ઢ ઼ી� દ્ ઋCળ ટીટી  
1498. ઽ્લ Pલીળૉ  ઊન, ફ ઽ્લ Pલીળૉ  ળ્�  
1499. ઽ્શૂ ઼શઙીષષૂ  
1500. ઽ્શૂફૃઅ ફીુશલૉળ મફીષષૃઅ  
1501. dરી ષૂળફૃઅ યૄહથ ઝૉ  
1502. ~ીફ ઼રૃઅ બુષ- ઈ ઞઙરીઅ ગઅ ઊ ફધૂ  

રીષ4યીઊફૂ ઊ6ઝી ઈષૂ મીષી4-ઝીબ 7ઽ8નૂ ગઽૉષદફૉ બથ ઙૃઞળીદૂ ઙથૂ 

દૉફૉ ઙૃઞળીદૂ ગઽૉષદફ્ નળ;્ ઈબષીફૂ ઝૉ. સૃઅ ધીલ, મીષી મ8લી ઽો  દ્ 7ઽ8નૂ 

મ્>લી ુષફી ઼ૄડગી ફ7ઽ ઽો  ! ઈબથૉ મપીઅ ષીદૉષીદરીઅ ઈષૂ ડૂબૂગવ ગઽૉષદ 

ડીઅગદીઅ ઞ ઽ્ઊઑ ઝૂઑ.  

1. ઇ6વ મણૂ ગૉ  યYસ ?  

2. ઇબફી ઽીધ ઞઙFીધ  

3. ઇબફૂ દીફ રY ઙQી યૂ રLદીફ  
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4. ઇમૂ મ્વી, ઇમૂ ભ્ગ  

5. ઇઅદ યવી દ્ ઼મ યવી  

6. ઈનદ ઼ૉ રઞમૄળ  

7. ઈબ રૃઈ બૂઝૉ ણૄમ ઙઊ નૃુફલી  

8. ઈષ મવી, બગણ ઙવી  

9. ઑગ બઅધ ન્ ગીઞ  

10. ગર ઘીફી, ઙર ઘીફી ખળ ફર �ફી  

11. ગરWળ ખળ ઙૃL઼ી મઽ્દ  

12. ગળ યવી દ્ ઽ્ઙી યવી  

13. ગઽૉદી યૂ નૂષીફી કળ ઼ૄફદી યૂ નૂષીફી  

14. ગી  નૄમવૉ Dલૃઅ દ્ મ્વૉ ઼ીળૉ  ઙીઅષગૂ ભૂગળ  

15. ઘYજ-બગણ રૃટૉ Wળ ઈદી ઽો   

16. ઘૃની નૉદી ઽો  દ્ ઝIબળ ભીણગૉ  નૉદી ઽો  

17. ઘૃની રઽૉળમીફ દ્ ઙQી બઽૉવષીફ  

18. ચi ઘૉદ રY, મૉડી બૉડ રY, ફૉ વઙફ બીઅજરફીઅ વૂપીઅ !  

19. ચળ ગૂ રૃળચૂ નીવ મળીમળ  

20. ચીલવ ગૂ ઙદ ચીલવ �ફૉ  

21. જડ રઅઙફૂ ફૉ બડ 'લીઽ  

22. જણ � મૉડી સૄશૂ બળ, ઘૃની દૉળી યવી ગળૉ   

23. જઅબી દૃઞ રY દૂફ ઙૃથ, 	બ, ળઅઙ કળ મી઼ 

ઇષઙૃથ ઑગ ઽૂ યલ્, �રળ ફ ઈષૉ બી઼  
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24. જીળ 
નફ ગૂ જીઅનફૂ 
ભળ ઇઅપૉળૂ ળીદ  

25. ઞઅઙ  Pલ્ રીળ્ ગીુથલ્. મઽૃ જવૉ દમ �ુથલ્ !  

26. �ફ મજૂ વીઘ્ બીલૉ, ચળ ગૉ  મૃnપૃ ચળ ગ્ ઈલૉ  

27. ુઞ઼ ગૉ  દણરY વ�ૃ, ઋ઼ગૉ  દણ રY ઽર 

28. ઞો઼ ૉ ગ્ ુરવી દો઼ી  

29. દૉળી દૉવ ઙલી, રૉળી ઘૉવ ઙલી  

30. દૉળૂ મૂ જૄબ કળ રૉળૂ મૂ જૄબ  

31. દૄઅ 
ગ઼ ઘૉદ ગૂ રૄવૂ ઽો  ?  

32. દૉળૉ  રીઅઙફ મઽ્દ દ્ રૉળૉ  યૄબ ઇફૉગ  

33. 
નવ વઙી ઙnપૂ ઼ૉ દ્ બળૂ Dલી જૂઞ ઽો  !  

34. નૃુફલી ટૄગદૂ ઽો , ટૃગીફૉષીવી જી
ઽલૉ  

35. ફ ળઽૉઙી મીઅ઼, ફ મઞ ૉઙૂ મીઅ઼ૃળૂ  

36. ફીગ ગ{ી દ્ ગ{ી બથ ચૂ દ્ જ{ી !  

37. ફીઙળ મ:જી ગયૂ ફ મ્વૉ ઼:જી 

W મ્વૉ ઼:જી દ્ ઋ઼ગી ઙૃZ ગ:જી ! 

38. બૂળ મણી 
ગ લગૂફ ?  

39. બઅજ ગૂ વગણૂ ઑગ ગી મ્ઞ  

40. મઽ્દ ઙઊ કળ ધ્ણૂ ળઽૂ  

41. મઽ્દ વઅમી મૉષગૄભ  

42. મીબ વીઘ, મૉડી જીવૂ઼ ઽ�ળ  

43. યૄઘૉ યઞફ ફ ઽ્ઊ ઙ્બીવી  
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44. રફ જઅઙી દ્ ગધળ્ડ રY ઙઅઙી  

45. રભદ ગી જઅનફ ચ઼ મૉ વીુવલી  

46. રીફ ફ રીફ રo દૉળી રઽૉરીફ  

47. ુરલીઅ બ4ી બથ ડઅઙણૂ bજૂ  

48. ુરલીઅ-મૂમૂ ળી  દ્ Dલી ગળૉઙી ગી   

49. રૃઘ રY ળીર, મઙવ રY ઝૄળૂ  

50. રૃrૉ ગૂ નૐણ રુLઞન દગ  

51. રૉળૂ ુમrૂ કળ રૄટ ઼ૉ Uલીi  

52. ળીરફીર ઞબફી બળીલી રીવ ઇબફી  

53. વીદO ગૉ  યૄદ મીદO ઼ૉ ફઽB રીફદૉ  

54. વૉફી નૉફી ઙઅણૃ ગી ગીર ઽો , રઽ્મદ મણૂ જૂઞ ઽો   

55. વૉફૉ ઙઊ બૄદ ખળ ઘ્ ઈઊ ઊ઼ર  

56. ષ્ 
નફ ગઽીઅ 
ગ ુરલીઅ ગૉ  બીઅષ રY ઞૄુદલી  

57. ઼મ મઅનળ ગી ષૉબીળૂ  

58. ઼મ ઼ૉ મણૂ જૄબ  

59. ઼રલ ઼રલ મવષીફ ઽો  ફ
ઽ રફૃઞ મવષીફ 

ગીમૉ ઇળઞૃફ વૃઅ
ડલ્ ષઽૂ પફૃહ ષઽૂ મીથ 

60. ઼રળધ ગ્ ફ
ઽ ન્હ ઙૃઅ઼ીઊ  

61. ઼ળ ઼વીરદ દ્ બચ
ણલીઅ મઽ્દ  

62. ઼ૐ ગી ઽૃઈ ઼ીઢ, ઈપી ઙલી ફીઢ 

નસ નYઙૉ, નસ 
નવષીલYઙૉ 
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મીગૂ નસ રY વૉફી Dલી ખળ નૉફી Dલી ! 

63. ઼ૐ જૄઽૉ  રીળ ગૉ  ુમrૂ જવૂ ઽઞ ગ્  

64. ઽર યૂ ણૂજ !  

65. ઽીધ ગઅઙફ ગ્ ઈળ઼ૂ Dલી, બતૉ  વૂઘૉ ગ્ ભીળ઼ૂ Dલી  

66. ઽીવ �લ ઽષીવ �લ બથ મઅનૉ ગી ઘલીવ ફ �લ  

67. ઽીઅગ ઼ૃવૉરીફ ઙીrૂ  

68. ~ીફૂ ઼ૉ ~ીફૂ ુરવૉ ગળૉ  ~ીફફૂ મીદ 

ઙપૉ ઼ૉ ઙપી ુરવૉ   દ્ ગળૉ  વીદઅ વીદ 

 


