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*જીઊ: ૮ ભૄડ 

રૅ�લૃગીશૉ *રળ: ૯૪ ષહ� 

.ૉ& ળ.ગ નૉષ 

લ.: રીદઅઙ 

લુ.થૂ: ુ઼�ીુલગી 

       રઽીષૂળ ઇધી�8 "રઽીફ ફીલગ ગૉ  ઇુદ મઽીનૄળ", ઑ 

ફીર ઼ીરી%લ ળૂદૉ ઞ ોફ દૂધ$ગળ "ષપ�રીફ"ફી અ઼નય�રીઅ ષબળીદ્ સ=ન ઝૉ ઞ ૉક ઊ.બૄ. ૭૯૯-

૭૪૯ ન@લી�ફ ધઊ ઙલીઅ. [૩]
) ુષઽળરીફ ઞોફ ુ઼�ીઅદ્ફ્ બીલ્ દૉરથૉ ફીCલ્ ઝૉ . ઞ ોફ બળઅબળી 

-રીથૉ દૉક ૪૬
રી

 ઇફૉ ઇઅુદર દૂધ$ગળ ઽદીઅ . દુરશ યીહીરીઅ દૉરફૉ ઇDગીE ઇધષી 

ઇDગીનૉષફ ગઽૉ ઝૉ . �અધ્રીઅ દૉરફ્ ઋ1ૉઘ ષૂળ ગૉ  ષૂળ-યૃ, ઼%રુદ, ઇુદષૂળ,ઇફૉ Hીદબૃ� 

દળૂગૉ  બથ ધલ્ ઝૉ. મૐ�Jષફી બીુવ �અધરીઅ દૉરફ્ ઋ1ૉઘ ફ્ઙઅધ ફીદબૃKી દળૂગૉ  ધલ્ ઝૉ. 

• ઞ�ર -ળીઞગૃરીળ ષપ�રીફફ્ ઞ�ર 

       યઙષીફ રઽીષૂળફ્ ઞ%ર ષદ�રીફ ુમઽીળફી ષોસીવૂ 
ુઞ1ી રીઅ બડફીફીધૂ ૪૯ રીઊવ નૄળ ઈષૉવી 'મૉ઼ પી બMૂ' ફNગ ઈષૉવી ગૃઅણવ�ીરરીઅ જો� ઼નૃ 
૩૫ફી ધલ્ ઽદ્. ઈ Qનષ઼ ઈઞફી �ૉઙૉQળલફ ગૉવૉ%ણળ -રીથૉ ૩૪ ઑુ-વફ્ રફીલ ઝૉ.દૉરફી 
ુબદીફૃઅ ફીર ુ઼�ીધ� ળીR ઇફૉ રીદીફૃઅ ુ�સવી નૉષૂ ઽદૃઅ. ઑષૃઅ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  Sલીળૉ  દૉક 

રીદીફી ઙય�રીઅ ઈTલીઅ દૉ ઼રલધૂ ળીSલરીઅ ળૂ�ૂ ઼અબની ષપૂ ઽદૂ.[૪] , ઈધૂ દૉરફૉ ષપ�રીફ 
બથ ગઽૉ ઝૉ. રીદીફી ઙય�રીઅ દૉરફી Uલષફ બઝૂ પથૂ ઼ીળૂ ચડફીક ચડૂ ઽદૂ ઞ ૉરગૉ  ષૅX્ 
ઈQન બળ ુષબૃવ -રીથરીઅ ભૄવ્ફૃઅ ઘૂવષૃઅ ઈQન. ળીથૂ ુ�સવીફૉ ૩૬ (Yૉદીઅમળ રદ -રીથૉ ૩૬ 
ઇફૉ Qનઙઅમળ રદ -રીથૉ ૩૮) સૃય Zષ[ફ્ ઈTલીઅ ઽદીઅ ઞ ૉફૉ ઞ ોફ બળઅબળીરીઅ ઑગ રઽીફ 

ઈJરીફી ઇષદળથફૃઅ ુજ%ઽ રફીલ ઝૉ. 

     ઞોફ બળઅબળી રીઅ ઑષૃઅ રીફષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ગૉ  દૂધ$ગળફી ઞ%ર બઝૂ 

નૉષદીકફી ળીR \] દૂધ�ગળફૉ રૉDબષ�દ ઋબળ વઊ ઞઊ નૄપ ઈQનધૂ દૉરફ્ ઇુયહૉગ ગળૂ 

દૉરફ્ ઞ%ર્J઼ષ ઋઞષૉ ઝૉ  ઇફૉ Jલીળ મીન દૉરફૂ રીદીફૉ ઼^બૂ નૉ ઝૉ. ષપ�રીફ રઽીષૂળફ્ 
ઞ%ર Qનષ઼ રઽીષૂળ ઞ%રગ_લીથગ Zષ`બૉ ઋઞષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  ઞ ૉ ુષYફી ઼ૐ ઞ ોફ્ રીડૉ  ઑગ 

રઽJષબૄથ� દઽૉષીળ ઽ્લ ઝૉ.. 
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• સ3ઈદફ્ ગીશ 

      ળીR ુ઼�ીધ�ફી બૃ� દળૂગૉ  દૉક ળીઞગૃરીળ દળૂગૉ  ળaીઅ ઽદીઅ.રઽીષૂળફી ઼રલફૃઅ યીળદ 

     �ૂ઼ ષહ�ફૂ bરળૉ  રઽીષૂળૉ  અ઼઼ીળફ્ Jલીઙ ગલc. દૉરથૉ દૉરફૃઅ ળીSલ , 
બQળષીળ ઇફૉ યૐુદગ ઼ૃઘ્ ઈQનફ્ Jલીઙ ગલc ઇફૉ ૩૪ ષહ� અ઼લરૂ Nષફ ઙીdૃઅ.ઈ ૩૪ ષહ� 
નળ@લીફ દૉરથૉ ર્ડી યીઙફ્ ઼રલ eલીફ ઇફૉ ઈJરુજઅદફરીઅ ઙીd્. દૉક રીફષ, -ીથૂ 
ઇફૉ ષફZબુદ ઼ઽૂદ ઼ષ� Nષ્ફૂ ઞદફી ગળદીઅ ઇફૉ દૉરફૉ નૃ:ઘ ફ બઽ^જૉ દૉફૃઅ eલીફ ળીઘદીઅ. 
દૉરથૉ ષg્ ઼ઽૂદ ુષYફૂ ઼ષ� યૐુદગ ષZદૃકફ્ Jલીઙ ગલc ઇફૉ ષૂદળીઙૂ Jલીઙરલ Nષફ 

Nષદીઅ. ઼ીપફી ઇફૉ દબફી ઼રલ નળુરલીફ દૉરથૉ બ્દીફૂ \]ૂલ બળફી ઇફ%લ ગીમૃ ઇફૉ 
઼ઽફસૂવદી ફૃઅ -નસ�ફ ગલૃ$. દૉરફૂ ઈષૂ ષૂળદીફી -નસ�ફફૉ ગીળથૉ દૉરફૃઅ ફીર રઽીષૂળ બhૃઅ. 
ઈeલીJરૂગ ઼ભળફ્ ઈ દૉરફ્ ઼ૃષથ� ગીશ ઽદ્ ઞ ૉફી ઇઅદૉ દૉરથૉ ઇQળઽઅદ બનષૂ રૉશષૂ. 

• અ઼લરૂ 5ષફ 

ગ_બ઼ૄ� ફીરફી ઞ ોફ �અધરીઅ રઽીષૂળ Zષીરૂફી ઼અલરૂ Nષફફૃઅ ઘૄમ ુષZદીળબૄષ�ગ ષથ�ફ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવૃઅ ઝૉ. 

અ઼લરૂ ઼ીપૃ રઽીષૂળૉ  ઑગ ષહ� ઇફૉ ઑગ રઽૂફી ઼ૃપૂ ષg્ પીળથ ગલી$; Jલીળ મીન દૉક 

ુફષ�g ઞ ભળદીઅ, ઇફૉ બ્દીફી ઘ્મીરીઅ ઞ ઈઽીળ ષઽ્ળૂફૉ ઘીદી. મીળ ષહ� ઼ૃપૂ Jલીઙૂ Nષફ 

ઙીdૃઅ દૉ નળ@લીફ દૉરથૉ સળૂળફૂ ઞળી બથ બળષી ફ ગળૂ, દૉફૂ ઞળી બથ સીદી ઼ીળષીળ ફ ગળૂ. 

રીફષ, -ીથૂ ગૉ  ઼અiઙ્ jીળી ધદી ઼ીળી ગૉ  ઘળીમ ઼ૐ ઇફૃયષ્ ઼રદી યીષૉ ઼ઽફ ગલી$. 

• બીઝવી ષહ7 

બીઝવી ષહc રઽીષૂળૉ  યીળદફી વ્ગ્ફૉ ઈJરૂગ રૃુkદફ્ સીZષદ ઼Jલ રીઙ� મદીષષીરીઅ ગલc. 
દૉક ઘૃ1ી બઙૉ ઇફૉ ુફષ�g ભળદીઅ, ષીદીષળથફૉઑ દૂlદી ઼ઽફ ગળદીઅ, Nષફફી ગ્થ બથ 
Zદળ બળધૂ દૉઇ@ફૂ નૉસફી ઼ીઅયશષી ઈષૉવી રીથ઼્ફૉ રશદીઅ. ઑગ ઼રલૉ રઽીષૂળફી 
૫૯,૨૨૨,૨૨૨ ઇફલૃીલૂક ઽદીઅ. રઽીષૂળફૂ નૉસફી ઇફૉ ઞ ોફ દJષHીફ ઼રRષષી રીડૉ  ગળૉવી 
3રફૉ બQળથીર Zષ`બ ઞ ોફ પર�ફી ભૉવીષીફૉ મશ રdૃઅ. 

૯૪ ષહ� ઇફૉ ઼ીણી જીળ રી઼ફૂ bરળૉ , દૉક ુમઽીળફી બીષીબૃળૂરીઅ ઞોફ ષહ�ફી ઇઅુદર Qનષ઼ 
Qનષીશૂફી Qનષ઼ૉ ુફષી�થ બી@લીઅ. ઈ Qનષ ૉ઼ દૉકફૉ ર્X -ીુn ધઊ ઽ્ષીધૂ ઞ ોફ્ ઋJ઼ષ 
રફીષૉ ઝૉ . ુગફ વ્ગ્ રીફૉ ઝૉ ગૉ  oઙષીફ રઽીષૂળફૃઅ ઇુZદJષ ગીશ ઊ. બૄ. ૭૯૯-૭૪૯ ઽદ્ 
Sલીળૉ  ઇરૃગ ુષjીફ્ રીફૉ ઝૉ  ઈ ગીશ ઊ.બૄ.૭૬૯-૬૯૯ફ્ ઽદ્. [૬] 
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• બૄષ� ઞ�ર્ 

�ૉ઼ઢ સવીગી બૃDહ ઇફૉ ઋKળ બૃળીથ ઞૉષી ઇફૉગ -ીજૂફ �અધ્રીઅ રઽીષૂળફી બૄષ� ઞ%રફ્ 
ઋ1ૉઘ ઈષૉ ઝૉ . ઼અ઼ીળ જqરીઅ ળઽૉદીઅ Nષ ઇફઅદ ઞ%ર વૉ ઝૉ. દૂધ$ગળ્ફી ઞ%રફી ગીશફૂ ઙથફી 
Jલીળધૂ ધીલ ઝૉ  Sલીળધૂ દૉક ઼રલkJષ ગૉ  દૂધ$ગળ ફીર ઙ્� ગર� બીરૉ ઝૉ . દૂધ$ગળફી યષ 

બઽૉવીઅ ઞોફ નસ�ફરીઅ યઙષીફ રઽીષૂળફી ૪૮ યષ્ફૃઅ ષથ�ફ ઈષૉ ઝૉ . [૭] દૉ ઈ -રીથૉ ઝૉ:[
૮] 

1. ફલ઼ીળ – ઙીરફી રૃઘૂ, ઞૉરથૉ ઞ ોફ ઼ીપૃફ્ઉ ઋબનૉસ ઼ીઅયશૂફૂ ઇપ� ઈJરHીફ 

રૉશTલૃઅ. 

2. નૉષ - -ધર ઼ૃપર� નૉષવ્ગ 

3. ર$ળુજ ળીઞગૃરીળ – -ધર દૂધ$ગળ ઍહય નૉષફી બૐ�. 

4. નૉષ બીઅજરી tu નૉષવ્ગ 

5. ગૐુસગ– tીuથ 

6. બૃ:લુર&– tીuથ 

7. નૉષ -ધર ઼ૐપર� નૉષવ્ગ 

8. ઇુ;<્દ – tીuથ 

9. નૉષ મૂઞૃઅ ઊસફ નૉષવ્ગ 

10. ઇુ;યૄુદ – tીuથ 

11. નૉષ- �ૂઞૃ અ ઼ૃપર� 

12. યીળ>ીઞ – tીuથ 

13. નૉષ - જ્ધૃઅ રઽૉ%] 

14. 
ધષૂળ – tીuથ 

15. નૉષ- બીઅજરી tu નૉષવ્ગ 

16. ળીઞગૃરીળ ુષ:?યૄુદ 

17. નૉષ ઼ીદરૃઅ રઽીસૃq 

18. ુ&બૃ@ ષી઼ૃનૉષ – ગીવજqફી -ધર ષી઼ૃનૉષ 

19. ફીળગ ઼ીદરૂ ફળગરીઅ 

20. ુ઼અઽ 

21. ફીળગ જ્ધૂ ફળગરીઅ 

22. રીફષ (ફીર ઇHીદ) 

23. ુAલુર& – જqષદv (઼ીદ ઘઅણફી ઇુપબદૂ) 

24. નૉષ - ઼ીદરૃઅ રઽીસૃq નૉષવ્ગ 

25. ફઅનફ ળીઞગૃરીળ – દૉરથૉ Zષ-ુફલઅ�થ jીળી દૂધ�@ગળ ફીર ઙ્� ગર� ઋબીઞ�ફ ગલૃ$. 
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26. નૉષ - ન઼રૃઅ -ીથદ નૉષવ્ગ 

27. ષપ�રીફ રઽીષૂળ (ઇઅુદર યષ) 

• ઈBલી�ર 

     રઽીષૂળફી દJષ ુજઅદફ ઇફૃ઼ીળ ઈઢ રૄશયૄદ ુ઼�ીઅદ ઝૉ. - �થ 

ઈeલJરૂગ ઇફૉ બીઅજ ફોુદગ. ઞ ૉફ્ ઋwૉxલ Nષફ Zદળફૂ ઋyદૂ ઝૉ. 

રઽીષૂળૉ  સૂઘષીhૃઅ ગૉ  ઇફઅદ ગીશધૂ નળૉ ગ Nષ (ઈJરી) દૉથૉ ગળૉવી ઼ીળી ઇફૉ ઘળીમ ગીલ�ફૉ 
બQળથીરૉ દૉ ગીુર�ગ ઇzક jીળી મઅપીલૉવ્ ઝૉ.qર્ jીળી ધલૉવૂ {રથીફૉ બQળથીરૉ Nષફૉ 
યોુદગ નૃુફલીફૂ ઼ૃઘ ઼રૅુ�ફૂ ઽઅઙીરૂ ઼ીર�ૂરીઅ ઼ૃઘ નૉઘીલ ઝૉ . ઞ ૉફૉ બQળથીરૉ Nષરીઅ Zષીધ� 
઼યળ Qઽઅ઼ગ ુષજીળ ઼ળથૂ ઇફૉ ગીલc ગળૉ  ઝૉ. ઈઙશ ઞદીઅ દૉફૉ ગીળથૉ q્પ, ફભળદ, વીવજ ઇફૉ 
ઇ%લ નૃઙૃ�થ્ ુષગ ૉ઼ ઝૉ . ઈફૉ ગીળથૉ ઈઙશ ઞદીઅ ષપૃ ગરc મઅપીલ ઝૉ. 

ઈJરીફૂ રૃુkદ રીડૉ  રઽીષૂળૉ  જીળ ષZદૃ ઞDળૂ ઙથીષૂ ઽદૂ, ઼ Cલગ નસ�ફ (઼ીજ્ ુષYી઼) , 
઼Cલગ Dીફ (઼ીજૃઅ Hીફ), ઼Cલગ જ$ળ& (઼ીજૂ ષદ�થૄગ). ઞ ોફJષફૂ ઼ીજૂ ષદ�થૄગ ઼@લગ 
જQળ�ફૃઅ ફી ઽીન�રીઅ બીઅજ રઽીlદ્ ળઽૉવી ઝૉ: 

• ઇQઽઅ઼ી - ગ્ઊ બથ ઼Nષફૉ ગીઅઊ બથ ઽીુફ ફ બઽ^જીણષૂ; 

• ઼Jલ - ઽર|સી ઼Jલ મ્વષૃઅ; 

• ઇZદૉલ - ઇલ્}લ ળૂદૉ નૉષીલવૃઅ ગીઅઊ ફ વૉષૃઅ; 

• tuજીલ� - રોધૃફૂગ ઈફઅન -ર્નધૂ નૄળ ળઽૉષૃઅ; 

• ઇબQળ�ઽ - યોુદગ ઼ીર�ૂકફી અ઼�ઽધૂ બળઽૉN. 

ઇફૉગીઅદષીન ઇફૉ Zલીનષીનફી ુ઼�ીઅદફૉ ઇબફીTલી ુ઼ષીલ ઈ ુફલર્ફૉ બૄથ� ળૂદૉ બીશૂ 

સગીદીઅ ફધૂ. ઼ીપ ૃઇફૉ ઼ીeષૂNક ફૉ ગઢ્ળદી બૄષ�ગ ઈ ુફલર્ બીશષીફી ઽ્લ ઝૉ  Sલીળૉ  

ઇ%લ વ્ગ્ રીડૉ  દૉ સkલ દૉડવી બીશષીફી ઽ્લ ઝૉ. 

રઽીષૂળૉ  સૂઘTલૃઅ ગૉ  ઈeલીJરૂગ ]~ૂઑ બૃDહ્ ઇફૉ gૂક ઑગ ઼રીફ ઽ્લ ઝૉ  ઇફૉ મઅફૉ ર્X 
રગૉ  રૃુkદ ફૂ સ્પરીઅ ઼અ઼ીળ Jલીઙૂ ઈJરૂગ ઈફઅનફૂ -ીુnરીઅ ફૂગશૂ સગૉ  ઝૉ . 

રઽીષૂળ jીળી Nષફફી નળૉગ Zદળફી વ્ગ્ ઈગુહ�દ ધલીઅ ઽદીઅ; ઇરૂળ - ઙળૂમ, gૂક - 

બૃDહ્, ઝૄદ- ઇઝૄદ. દૉરથૉ દૉરફી ઇફૃલીલૂકફૉ જીળ ઞૄધરીઅ ષઙvગૅદ ગલી$ ઼ીપ,ૃ ઼ીeષૂ, 
3ીષગ ઇફૉ 3ીુષગી. ઈ ઙ્ઢષથ જદૃુષ�પ ઼અપ દળૂગૉ  કશઘીલ ઝૉ. 

 રઽીષૂળ બીષીબૃળૂરીઅ ુફષી�થ બી@લીઅ. 
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     રઽીષૂળ Zષીરૂફૂ નૉસફીફૉ ઙથપળ દળૂગૉ  દૉરફી દૉરફી ુસ�લ્ઑ 
઼ૄ�રીઅ ઙૄઅધૂફૉ 3ીTલ Hીફ `બૉ ઼ીજTલૃઅ. ઼રલ ષૂદદ્ ઙલ્ દૉર ચથીઅ ઈઙર ઼ૄુ� યવૄીદીઅ ઙલીઅ 

ઇફૉ ફીરસૉહ ધલીઅ ગૉ  મનવીઊ ઙલીઅ. રઽીષૂળફી ુફષી�થફી ૩૨૨૨ ષહ� બઝૂ ઈ ઈઙર ઼�ૄ્ફૉ 

બીઅણૃ ુવબૂ બળ વૉુઘદ ગળીલીઅ. Yૉદીઅમળ ઞોફ્ ઈફૉ રૄશયૄદ ુસXી દળૂગૉ  ઇબફીઇષૉ ઝૉ  Sલીળૉ  
Qનઙઅમળ્ ઈફૉ ઼અનય� દળૂગૉ  રીફૉ ઝૉ . 

રઽીષૂળફી ઼રલ બઽૉવીઅ બથ ઞ ોફJષફૃઅ ઇુZદJષ ઽદૃઅ ઇફૉ દૉરફૂ ુસXી દૉરફી બૄળ્ઙીરૂ 
ઇફૃ઼ીળ ઞ ઽદૂ. ઈર રઽીષૂળ ઑગ ુષઽળરીફ પર�ફી બQળષદ�ગ ગૉ  ઋ�ીળગ ગૉ  -઼ીળગ ઽદીઅ. 
દૉરથૉ ઈઙવી દૂધ$ગળ બીY�ફીધફી જૂવીફૉ ઈઙશ જવીTલ્.i ગૉ  રઽીષૂળૉ  દૉરફી ઼@લરીઅ 
-જુવદ ઼રીઞ TલષZધી ઇફૃ઼ીળ ઈeલીJરફી ુફલર્ ળUલીઅ. 

રઽીષૂળ ુફષી�થ બઝૂ ઞ ોફ ઼અચષપૃ ઇફૉ ષપૃ ઞQડવ મફષી વી}લ્. ફીફી રૃwૉ રદયૉન્ બણષી 
વી}લીઅ iગૉ  રઽીષૂળફૂ રૄશયૄદ ઼ૂઘરીઅ ગીઅઊ ભળગ ફ ઽદ્. બીચશફૂ બૉતૂકરીઅ Qqલી ગીઅણ્ ઈQન 

-ષૉxલીઅ. 

• Eઅધ્ 

ઊ.઼. ૩૬૨૨ફૂ ય]મીઽૃ રઽીળીઞ ળુજદ ગ_બ ઼ૄ�ફૂ -દ 

રઽીષૂળ Zષીરૂફૃઅ Nષફ નસી�ષદી ચથીઅ બૃઉZદગ્ ઞ ોફ ઼ીQઽJલરીઅ ઝૉ. ઞ ૉરીઅ ઼ૐધૂ -રૃઘ ઝૉ 
ઈજીલ� ય]મીઽૃ-૩ ળુજદ ગ_બ઼ૄ�. ઊ.઼ ૱૭૫રીઅ રઽીષૂળફૃઅ જQળ� ઼ૐ -ધર ષઘદ ઼અZગૅદરીઅ 
- 'ષપ�રીફજQળ�- ઇ઼ીઙ jીળી વઘીલૃઅ.  

More Special Day’s Info : 

Visit  to : -www.pgondaliya.com 


