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ઙૃઞળીદ ફી દઽૉષીળ્ ુષહૉ �થષી ઞૉષૃઅ 

                             s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

 

• અ�ય�િૃતયા અ�ય�િૃતયા અ�ય�િૃતયા અ�ય�િૃતયા ((((અખા�ીજઅખા�ીજઅખા�ીજઅખા�ીજ) :) :) :) : 

વૈશાખ �દુ ૩  વષ�ફળ અન ેભૌગો"લક સ&'ૃ(ના )ધાણનો આ 

-દવસ ઊજવાય છે. 

• બળેવબળેવબળેવબળેવ 

2ાવણ �દુ ૧૫  નો આ -દવસ ‘2ાવણી‘, ‘ના"ળયેર6 7નૂમ‘, 

‘:;��ૂ‘ જનોઈ બદલવાના -દવસ તર6ક= બળેવબળેવબળેવબળેવ 

2ાવણ વદ ૫  મીએ નાગદ=વતા?ુ ં7જૂન થાય છે. 

• શીતળા સાતમ શીતળા સાતમ શીતળા સાતમ શીતળા સાતમ :::: 

2ાવણ વદ ૭  શીતળામાતાની Cૃપા મળેવવાનો આ -દવસ Eજુરાતી F �ીઓમા ં

&Hુ યI વ ેખાસ ઊજવાય છે.  

• ગોCુલાJ ટગોCુલાJ ટગોCુલાJ ટગોCુલાJ ટમી મી મી મી :::: 

2ાવણ વદ ૮  ભગવાન 2ીCૃJ ણનો જM મ-દવસ ઠ=રઠ=ર મેળાઓના આયોજન સાથ ેભાર= 

Oમૂ ધામ થી ઉજવાય છે 

• ગણેશચ�થુR ગણેશચ�થુR ગણેશચ�થુR ગણેશચ�થુR :::: 

ભાદરવા �દુ ૪  ગણપિત?ુ ં7જૂન થાય છે. મહારાJ Uમા ંઆ -દવસ Vબૂ જ ધામOમૂથી 

ઊજવાય છે. હવે તો  દર=ક શહ=રો  મા ંઆ -દવસ Vબુ ધામ Oમૂ થી ઉજવાય છે. 

• F વાF વાF વાF વાતWંય -દન તWંય -દન તWંય -દન તWંય -દન :::: 

સને ૧૯૪૭ ના ઓગF  ટની  ૧૫  મીએ ભારતન ે આઝાદ6 મળ6 I યારથી આ -દવસ 

રાJ U6ય તહ=વાર તર6ક= ઊજવાય છે. 
 

• નવરાિ� નવરાિ� નવરાિ� નવરાિ� :::: 

આસો �દુ ૧  થી ૯ �ધુીના નવ -દવસનો આ ઉI સવ 

દ=વી7Zૂ?ુ ં માહાI [ ય �ચૂવ ે છે. રાસ – ગરબાનો 

૧ ૧ અનેરો મહોI સવ મનાય છે. 

• ર\ર\ર\ર\    -ટયાબારસ -ટયાબારસ -ટયાબારસ -ટયાબારસ :::: 
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ભાદરવા વદ ૧૨  ના રોજ મહાI મા ગાધંીનો જM મ સન ે ૧૮૬૯ મા ં થયેલો. તા. 

૨  ઓકટોબર, પણ ગાધંીનીના જM મ-દવસ તર6ક= ઊજવાય છે 

• સરદાર જયિંત સરદાર જયિંત સરદાર જયિંત સરદાર જયિંત :::: 

૩૧ ઓકટોબર, સરદાર વ_ લભભાઈ પટ=લના જM મ-દવસ તર6ક= ઊજવાય છે 

• શરદ7"ૂણમ̀ા શરદ7"ૂણમ̀ા શરદ7"ૂણમ̀ા શરદ7"ૂણમ̀ા :::: 

આસો �દુ 7નૂમની રા� ે 7ણૂ� ચaંના સાિbc યમા ં રાસોI સવ ઊજવાય છે. લોકો 

ચાદંનીમા ંઠાર=લા ંdૂધ – પeઆ જમ ેછે. 

• ઉfરાયણ ઉfરાયણ ઉfરાયણ ઉfરાયણ :::: 

તા. ૧૪ ZM gઆુર6. આ -દવસથી �યૂ� ધીર=ધીર= ઉfર -દશામા ં ખસતો લાગે છે. 

મકરhfૃમા ંગિત સiંાM ત થાય છે, તેથી મકરસiંાjMત કહ=વાય છે. લોકો પતગંની મઝા 

માણે છે. 
 

• બકર6 ઈદ બકર6 ઈદ બકર6 ઈદ બકર6 ઈદ :::: 

તા. ૧૦  ઝીલહlજ. Vદુાના mમે માટ= I યાગ અને બ"લદાનના 

mિતકnપ ેઆ તહ=વાર ઊજવાય છે. 

• મહોરમ મહોરમ મહોરમ મહોરમ :::: 

તા. 10 મહોરમ &લુહરામ કરબલાના મેદાનમા ંઈમામoસુેન શહ6દ થયલેા, તનેી યાદમા ં

શોકનો આ -દવસ મનાવાય છે. 

• ઈદ=િમલાદ ઈદ=િમલાદ ઈદ=િમલાદ ઈદ=િમલાદ :::: 

તા. ૧૨  રબી ઉલ અp વલ, હજરત મહમંદ પયગબંરના જM મ અન ે&Iૃ gનુો આ -દવસ 

ઊજવાય છે. 

• મહાિશવરાિ� મહાિશવરાિ� મહાિશવરાિ� મહાિશવરાિ� :::: 

મહાવદ ૧૩ , શકંર ભગવાનના mાગટq-દન તર6ક= ઊજવાય છે. 

• બાળ-દન બાળ-દન બાળ-દન બાળ-દન :::: 

‘ચાચા નહેrુ‘ નો જM મ-દવસ ૧૪  નવ[ે બર ‘બાળ-દન‘ તર6ક= ઊજવાય છે. 

• િશ�ક-દન િશ�ક-દન િશ�ક-દન િશ�ક-દન :::: 

ડો. રાધાCૃJ ણ? ્રાJ Uપિત બM યા I યારથી તેમનો જM મ-દવસ ૫ સu ટ=[ બર ‘ િશ�ક-દન‘ 

તર6ક= ઊજવાય છે. 

• mZસfાક -દનmZસfાક -દનmZસfાક -દનmZસfાક -દન 
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ZM gઆુર6 ૨૬ , F વત�ં ભારત?ુ ં રાvયબધંારણ આ -દવસ ે ૧૯૫૦ ના વષ�થી 

અમલમા ંઆp gુ ંI યારથી ઊજવાય છે. 
 

• નાતાલ નાતાલ નાતાલ નાતાલ :::: 

તા. ૨૫   -ડસે[ બરથી તા. ૧  ZM gઆુર6. "wF તી ધમ� F થાપક 

ઈ� ુ "wF તના જM મની Vશુાલીમા ં સu તાહનો આ તહ=વાર 

ઊજવાય છે. 

• Eડુ xાઇડ= Eડુ xાઇડ= Eડુ xાઇડ= Eડુ xાઇડ= :::: 
 

તે -દવસે ઈ� ુ"wF તન ેવધF તભેં ચઢાવેલા તેની F &િૃતમા ંઊજવાય છે. 

• પારસી નhુ ંવષ� પારસી નhુ ંવષ� પારસી નhુ ંવષ� પારસી નhુ ંવષ� ((((પતતેીપતતેીપતતેીપતતેી) :) :) :) : 

ખોરદાદ સાલ, પારસીઓ નhુ ંવષ� ઊજવ ેછે. 
 

• હોળ6 હોળ6 હોળ6 હોળ6 :::: 

ફાગણ �દુ 7નૂમ, ભકત mહલાદને ખોળામા ંલઈ હોળ6કા બળ6 

મર=લી, તેની F &િૃતમા ંછાણાની હોળ6 કર6 ‘oુતાશની‘નો તહ=વાર 

લોકો ઊજવે છે. 

• Oળેૂટ6Oળેૂટ6Oળેૂટ6Oળેૂટ6    :::: 

ફાગણ �દુ વદ ૧ ના વસતંના રંગરાગના -દવસ ેલોકો રંગભર6 િપચકાર6ઓ માર6 

ઊજવ ેછે. 

• રામનવમી રામનવમી રામનવમી રામનવમી :::: 

ચૈ� �દુ ૯ ભગવાન 2ીરામનો જM મ-દવસ. 

• મહાવીર જયંમહાવીર જયંમહાવીર જયંમહાવીર જય ં   તી તી તી તી :::: 

ચૈ� �દુ ૧૩ , {ન તાથ|કર મહાવીરF વામીનો જM મ-દન. 

• ઝડંા -દન ઝડંા -દન ઝડંા -દન ઝડંા -દન :::: 

-ડસે[ બરની ૭ મી તાર6ખનો  આ -દવસ આઝાદ6 પછ6થી ‘ઝડંા -દન‘ તર6ક= ઊજવાય 

છે. 
 
 

• શ-હદ -દન શ-હદ -દન શ-હદ -દન શ-હદ -દન :::: 
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ZM gઆુર6 તા. ૩૦  ના રોજ મહાI મા ગાધંી?ુ ંVનૂ થયે}ુ.ં દ=શના F વાતWંય માટ= અને 

દ=શમા ંકોમી એખલાસ માટ= મહાI મા~એ Cુરબાની આપી તેથી આ -દવસ ‘શહ6દ -દન‘ 

તર6ક= ઊજવાય છે. 

• માનવહકપ� -દન માનવહકપ� -દન માનવહકપ� -દન માનવહકપ� -દન :::: 

24 ઓકટોબર, �તરરાJ U6ય �ે� ેઆ -દન ‘માનવ અિધકાર 

-દન‘ તર6ક= મનાવાય છે. 
 

• િવvયાદશમી િવvયાદશમી િવvયાદશમી િવvયાદશમી :::: 

આસો �દુ6  ૧૦  દશેરાના -દવસ ે રામે રાવણ પર િવજય 

મેળવેલો તનેી યાદમા ંતે -દવસ ેશF � અને સમી7જૂન કર6એ છ6એ. 

• ધનતરેશ ધનતરેશ ધનતરેશ ધનતરેશ :::: 

આસો વદ6 ૧૩  નો -દવસ, -દવાળ6ના તહ=વારોનો પહ=લો -દવસ, લોકો આ -દવસે 

ધન7Zૂ કર= છે. 

• કાળ6 ચૌદશ કાળ6 ચૌદશ કાળ6 ચૌદશ કાળ6 ચૌદશ :::: 

આસો વદ6 ૧૪ , -દવાળ6નો આગલો -દવસ, આ -દવસે ‘સાધકો‘ �ધાર6 રાિ�મા ં

mેત�તૂ વગેર= અમા?ષુી તI વોન ેસાધ ેછે. 

• -દવાળ6 -દવાળ6 -દવાળ6 -દવાળ6 :::: 

આસો વદ6 અમાસનો આ -દવસ દ6વાઓના પવ� તર6ક= ઊજવાય છે. ‘શારદા 

7જૂન‘ -દવાળ6ની રાિ�એ ઊજવાય છે. દ6પમાળાઓ mગટાવાય છે. -હ�dુઓનો આ 

મહI વનો તહ=વાર છે. 

• બેસ� ુ ંવષ� બેસ� ુ ંવષ� બેસ� ુ ંવષ� બેસ� ુ ંવષ� :::: 

કારતક �દુ ૧  (પડવો) િવiમ સવંતના mથમ -દવસે લોકો અM યોM યન ે ‘?તૂન 

વષા�"ભનદંન પાઠવ ેછે. 

• ભાઈબીજ ભાઈબીજ ભાઈબીજ ભાઈબીજ :::: 

કારતક �દુ બીજ ભાઈ બહ=નના ઘર= જમવા Zય અન ે બહ=નન ે આશીવા�દ-

�ભુ�ે છાઓ આપ ેછે. 

 


