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રઽીષૂળ ઞલઅ

      રઽીષૂળ ઞલઅદૂ

બુષ� �નષ઼ ઙથીલ ઝૉ. ઈ �નષ઼ફૉ દૉક દઽૉષીળ દળૂગૉ  રફીષૉ ઝૉ

રઽીષૂળ ઞ�ર ગ�લીથગ દળૂગૉ  બથ કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ

જ્ષૂ઼રી દૉરઞ ઝૉ�ી દૂધ!ગળ

ઽ્ષીધૂ ઈ �નષ઼ફૉ રઽીષૂળ ઞલઅદૂ દળૂગૉ  રફીષીલ ઝૉ

ઞ"ર યીળદૂલ ષો�નગ બઅજીઙફી ુષ%ર અ઼ષદ રૃઞમ

ધલ્ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ ઈ �નષ઼ફૉ રઽીષૂળ ઞલઅદૂ દળૂગૉ  રફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ
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રઽીષૂળ ઞલઅદૂ ઇફૉ ઞોફ પર�

અ઼ગવફ – બૃળથ ઙણુવલી

રઽીષૂળ ઞલઅદૂ ઑ ઞોફ પર,ફી ઇફૃલીલૂક રીડૉ  

ઈ �નષ઼ફૉ દૉક દઽૉષીળ દળૂગૉ  રફીષૉ ઝૉ. ઈ �નષ઼ફૉ

દળૂગૉ  બથ કશઘષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ �નષ઼ૉ ઞ ોફ પર,ફી 

જ્ષૂ઼રી દૉરઞ ઝૉ�ી દૂધ!ગળ રઽીષૂળ -ષીરૂફ્ ઞ"ર ધલ્ 

ષ઼ફૉ રઽીષૂળ ઞલઅદૂ દળૂગૉ  રફીષીલ ઝૉ. ઑરફ્ 

ઞ"ર યીળદૂલ ષો�નગ બઅજીઙફી ુષ%ર ઼અષદ રૃઞમ જો� ઼ૃન દૉળ઼ફી

ધલ્ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ ઈ �નષ઼ફૉ રઽીષૂળ ઞલઅદૂ દળૂગૉ  રફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ

ઈ �નષ઼ ઈઞફી (ૉઙૉ�ળલફ ગૉવૉ"ણળ 5રીથૉ ૩૪ ઑુ5વફ્ રફીલ ઝૉ
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દૂ ઇફૉ ઞોફ પર� 

બૃળથ ઙણુવલી 

ઇફૃલીલૂક રીડૉ  

ઈ �નષ઼ફૉ 

ઈ �નષ ૉ઼ ઞ ોફ પર,ફી 

ઞ"ર ધલ્ 

ઑરફ્ 

જો� ઼ૃન દૉળ઼ફી �નષ઼ૉ 

ધલ્ ઽ્ષીફૉ ગીળથૉ ઈ �નષ઼ફૉ રઽીષૂળ ઞલઅદૂ દળૂગૉ  રફીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .[
૩]

 

ઑુ5વફ્ રફીલ ઝૉ . 
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+અધ 

ગIબ઼ૄ� · ઈઙર · દCષીધ, ઼ૄ� · ઼"રુદ 5ીગળથ 

દઽૉષીળ 

બલૃ,હથ · �નષીશૂ 

          ઞોફ પર� ઇધષી ઞોફ'ષ યીળદરીઅ ઋKષૉવ્ ઇફૉ 
બીશષીરીઅ ઈષદ્ ઑગ પર, ઝૉ, ઞૉ રૄશ ઇ�ઽઅ઼ીફી રીઙ, બળ જીવષીફૂ ુસEી ઈબૉ ઝૉ. ઞ ોફ 

પર,ફીઅ ઇફૃલીલૂકફૉ Lીષગ ગઽૉષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. રઽીષૂળ -ષીરૂ ઈ પર,ફી ૪૬રી દૂધ!ગળ ઽદી 

દધી, 5ધર દૂધ!ગળ દળૂગૉ  ઈનૉ<ળ યઙષીફફૂ ઙથફી ધીલ ઝૉ. ઈસળૉ  ૪૮૨૨ ષહ, બઽૉવી 

ઞ"રૉવી યઙષીફ રઽીષૂળ, ઇ�ઽઅ઼ીફી .ષદી Oઙદી 5દૂગ ઽદી. દૉરફૃ વૐુગગ ફીર ષપ,રીફ 
ઽદૃઅ. દૉક ઞ ોફ પર,ફી જ્ષૂ઼રીઅ દૂધ!ગળ દળૂગૉ  બૄOલ ઝૉ. ફીફબથધૂઞ ુફણળ ઑષી રઽીષૂળ 
-ષીરૂફૃ મીશબથ રઽૉવરીઅ ુષCલૃ. 

• ઈ પર�ફી રૄ!લ મૉ ઼અ�નીલ ઝૉ, <ૉદીઅમળ ઇફૉ �નઙઅમળ. <ૉદીઅમળ ઼અ5નીલફૂ રી"લદી 
ઇફૃ઼ીળ દૉરથૉ લસ્ની ઼ીધૉ વQ ગલી, ઽદી ઇફૉ દૉરફૂ બૃ�ૂફૃ ફીર ુ5લનસ,ફી ઽદૃઅ. 

3લીળૉ  �નઙઅમળ અ઼5નીલ દૉરફૉ મીશ *+જીળૂ રીફૉ ઝૉ. �ૂ઼રીઅ ષહR રઽીષૂળૉ  ઙૅઽCલીઙ 
ગલT ઽદ્. દૉરથૉ મીળ ષહ,ફૂ ઈગળૂ દબ-લી ગળૂફૉ રફ બળ ુષઞલ રૉશUલ્ ઽદ્. ઈ 
દબ-લી નળુરલીફ દૉરથૉ રીફષ ઇફૉ ગૃનળદ ઼ઞVદ ઇફૉગ રૃ6ગૉવૂકફ્ ઼ીરફ્ ગળષ્ 
બW્ ઽદ્. 

• �નઙઅમળ ઞ ોફ પર,ફ્ ઉુદઽી઼ ઈ 5રીથૉ ઝૉ:  

રઽીષૂળ યઙષીફફી ુફષી,થ બઝૂ ૮૪ ષહ�રીઅ ૫ ગૉ ષશૂ ધઊ ઙલી: ૩. ઙૐદર -ષીરૂ ૪. 
઼ૃપર, -ષીરૂ ૫. ઞ[મૃ -ષીરૂ. 

દૉરફી બઝૂ બીઅજ 7દૃગૉષશૂ ધઊ ઙલી: ૩. ુષ\0નૉષ ૪. ફઅનૂુર� ૫. ઇબળીુઞદ ૬. 
ઙ્ષપ,ફ ૭. યHમીઽૃ . 

યHમીઽૃઑ ઇષુપ 2ીફધૂ O^લૃઅ ગૉ  ઋ_ળ યીળદરીઅ નૃ\ગીશ બણષીફ્ ઝૉ , દૉધૂ દૉરથૉ 
નૃ\ગીશ બWી બઽૉવી ઼અચ ઼ીધૉ નુEથ યીળદ દળભ ઙરફ ગલૃ!. દૉરફી બઝૂ બળઅબળીરીઅ 
પળ ૉ઼ફ ઈજીલ, ઇફૉ ઙૃથયH ઈજીલ, ધઊ ઙલી. પળ઼ૉફ ઈજીલ, ુઙળફીળફૂ ઙૃભીરીઅ 
ળઽૉદી ઽદી. દૉરથૉ બ્દીફૃઅ 2ીફ બૃ\બનઅદ રૃુફફૉ ઇફૉ યૃદમવૂ રૃુફફૉ નુEથ યીળદધૂ 
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મ્વીષૂફૉ ઈcલૃઅ, ઞૉરથૉ હdઘઅણીઙર ઈ�ન સીe્ ળfલી. ઙૃથયH ઈજીલ,ફૂ બળઅબળીરીઅ 

ગૃ"ન ગૃ"ન ઈજીલ, ઇફૉ ઇરૅદજઅH ઈજીલ, ધલી, ઞૉરથૉ ઼રલ઼ીળ ઈ�ન સીe્ ળfલીઅ. 

ઞોફ પર, ઑ �ઽ"નૃ પર, ઼ીધૉ ુષસૉહ ઼ી[લ પળીષૉ ઝૉ. 

ઞોફ પર,ફી ુફલર્ફૉ રીફૂ દૉફૃઅ બીવફ ગળફીળીફી Uલુgદકફૉ Lીષગ ઇફૉ Lીુષગી ગઽૉ ઝૉ . 

• ઝ ઈષ8લગ �9લી -  

Lીષગ Lીુષગી ક રીડૉ  ઞ ોફ નસ,ફરીઅ ઝ ઈષ6લગ �%લી મદીષૂ ઝૉ.દૉ ઈષ6લગ ઼ૄ�ફ્ યીઙ ઝૉ. 

દૉ �%લીક (૩) ઼ીરીુલગ (૪)જદૃુષ,સુદ -દષ (૫) ષઅનફી (૬) 5ુદ%રથ (૭) ગીલ્C઼ઙ, 
(૮) 5Cલીjલીફ 

 

More Special Day’s Info : 
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