
र�ल�ज नोट
Version Description Date

०. ०१ १. दासबोध - श�द शोध , श�द
सचूी , दासबोध �श�प , श�द कोश

२. मनोबोध - श�द शोध , �श�प

३. आ�माराम श�द शोध

४. जनुा दासबोध श�द शोध
(प�हला र�ल�ज )

२० जलु ै२०२१

०.१० मनोबोध श�द शोध , �श�प
गजुराथी म�ये आता सकेंत
�थळावर उपल�ध आहे.

इतर सा�ह�य :
ओ�या शतके
लघ ु�करणे

१ स�ट�बर २०२१

0.११ रामायण - सुदंरकांड, य�ुद
कांड,�कि�कंधा कांड

मानसपजूा
कारखाने�करण
बाग�करण

मनोबोध  श�दांचे अथ�

क�याण�वामी सा�ह�य  शोध
-सोल�वसखु

२०  स�ट�बर २०२१

०.१२ भा�डे
आर�या
क�णा�टके

सव� �ंथ/का�य/रचना  वाचायचा
पया�य उपल�ध क�न �दला आहे.

८ ऑ�टोबर २०२१

०.१३ �कि�कंधा कांड काढले. ९ ऑ�टोबर २०२१

०.१४ आनदंवनभवुनी

रामकृ�ण च�र� शतके

१२ ऑ�टोबर २०२१

http://testing.ramdasswami-sahityashodh.in/karunashtake.aspx


०.१५ तळुजाभवानीचीं �वो�
अजनू काह� भा�डे
ग�धळ/जोगवा/इतर रचना
कोडी

२८ ऑ�टोबर २०२१

काह� बदल नाह� 'डकंा ' या का�य �कारातील ६
रचना उपल�ध क�न �द�या
आहेत.
(फ�त डाटाबेस बदल केला आहे.)

१ नो�ह�बर २०२१

काह� बदल नाह� इतर �करणे/रचना
....ग�धळ/जोगवा/इतर रचना:

पहाट गाणे : ह� लोकसा�ह�य रचना
आता उपल�ध आहे

भा�ड जाग�याचे एकूण ६ भाग
आहेत. त ेसव� आता सकेंत�थळावर
उपल�ध आहेत.

(फ�त डाटाबेस बदल केला आहे.)

१७  नो�ह�बर २०२१

काह� बदल नाह� जोगी या भा�डाचे  पाच भाग
आहेत. त ेसव� आता सकेंत�थळावर
उपल�ध आहेत.

२४   नो�ह�बर २०२१

०.१६ १.
श�दशोध हा पया�य आता पढु�ल
रचनांसाठ�  देखील उपल�ध
ग�धळ/जोगवा/इतर रचना
तळुजाभवानी �तो�े
२.
'अजनू काह� भा�डे
भा�ड जोगी ६
भा�ड काळ
भा�ड झडपणी १ त े७

३.
'पणू� सकेंतथळ शोध�यासाठ�’ �ह
स�ुवधा आता उपल�ध

१३ �डस�बर २०२१

०.१७
पणू� सकेंतथळ शोध�यासाठ�
dictionary add keli

१६  �डस�बर २०२१



database changed for
following
कोड ेठकडे

भा�ड �टपर� १ भा�ड �टपर� २
भा�ड �टपर� ३ भा�ड जोहार
भा�ड डवर� १ भा�ड डवर� २

०.१८ भा�ड सोनार भा�ड  �दवटा १
भा�ड �दवटा २ भा�ड नवल १
भा�ड नवल २ भा�ड नवल ३
भा�ड पांगळु १ भा�ड पांगळु २
भा�ड पांगळु ३
भा�ड पांड े भा�ड फूल
भा�ड बहु�पी १
भा�ड बहु�पी २
भा�ड बहु�पी ३
भा�ड  बाळसतंोष
भा�ड �बजवर
भा�ड बीर
भा�ड बरैागी
भा�ड रजक
भा�ड लपडंाव
भा�ड होळी
भा�ड वासदेुव १
भा�ड वासदेुव २
भा�ड रजक
भा�ड लपडंाव

13 मा�ती �तो�

इतर �करणे -
राम म�ंाचे �लोक
परच� �न�पण

�ीसमथा�ची प�े
राजधम�
�ा�धम�
सेवकधम� ( समास १ ला )

जनुा दासबोध �श�प

११ जानेवार� २०२२

०.१९ भा�ड होळी
भा�ड वासदेुव १
भा�ड वासदेुव २
भा�ड लपडंाव

२१ जानेवार� २०२२



भा�ड व�ृ�
भा�ड वोसाण १
भा�ड वोसाण २
भा�ड वोसाण ३
भा�ड वोसाण ४
भा�ड वोसाण ५
भा�ड वोसाण ६
भा�ड वोसाण ७
भा�ड वोसाण ८
भा�ड वोसाण ९
भा�ड वोसाण १०
भा�ड वोसाण ११
भा�ड �शलगंण
भा�ड सावज १
भा�ड सावज २
भा�ड सावज ३
भा�ड सावज ४
भा�ड सावज ५
भा�ड सावज ६

English Dasbodh Sar

अ�टा�र� १ �े २२ , 26 त े३५


