ુ રાતમાાં ઊજવાતા તહેવારો
ગજ


અક્ષયત ૃતતયા (અખાત્રીજ)
વૈશાખ સુદ 3 વર્ષફળ અને ભૌગોલિક સમ ૃદ્ધિના એંધાણનો આ દદવસ ઊજવાય છે .



બળે વ :
શ્રાવણ સુદ 15 નો આ દદવસ ‘શ્રાવણી‘, ‘નાલળયેરી પ ૂનમ‘, ‘બ્રહ્મસ ૂત્ર‘ જનોઈ બદિવાના દદવસ
તરીકે ઊજવાય છે .
 નાગપાંચમી :શ્રાવણ વદ 5 મીએ નાગદે વતાનુ ું પ ૂજન થાય છે .
 શીતળા સાતમ :શ્રાવણ વદ 7 શીતળામાતાની કૃપા મેળવવાનો આ દદવસ ગુજરાતી સ્તત્રીઓમાું
મુખ્યત્વે ઊજવાય છે .
 ગોકુ લાષ્ટમી :શ્રાવણ વદ 8 ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જ્મદદવસ ેેરેેર મેળાઓના આયોજન સાથે
ઊજવાય છે .
ુ :ભાદરવા સુદ 4 ગણપતતનુ ું પ ૂજન થાય છે . મહારાષ્રમાું આ દદવસ
 ગણેશચતર્થી

ૂબ જ

ધામધ ૂમથી ઊજવાય છે .
 સ્વાતાંર્ય ય ન ન :સને 1947ના ઓગસ્તટની 15 મીએ ભારતને આઝાદી મળી ત્યારથી આ દદવસ
રાષ્રીય તહેવાર તરીકે ઊજવાય છે .
 નવરાતત્ર :આસો સુદ 1 થી 9 સુધીના નવ દદવસનો આ ઉત્સવ દે વીપ ૂાનનુ ું માહાત્્ય સ ૂવવે છે .
રાસ – ગરબાનો મહોત્સવ મનાય છે .
 રેં નટયાબારસ :ભાદરવા વદ 12 ના રોજ મહાત્મા ગાુંધીનો જ્મ સને 1869 માું થયેિો. તા. 2
ઓકટોબર, પણ ગાુંધીનીના જ્મદદવસ તરીકે ઊજવાય છે .
 સર ાર જયાંતત :31 ઓકટોબર, સરદાર વલ્િભભાઈ પટેિના જ્મદદવસ તરીકે ઊજવાય છે .
 શર પ ૂર્ણિમા :આસો સુદ પ ૂનમની રાત્રે પ ૂણષ વુંદ્રના સાતિધ્યમાું રાસોત્સવ ઊજવાય છે . િોકો
વાુંદનીમાું ેારે િાું દૂ ધ – પૌંઆ જમે છે .
 ઉત્તરાયણ :તા. 14 ાન્યુઆરી. આ દદવસથી સ ૂયષ ધીરે ધીરે ઉત્તર દદશામાું ખસતો િાગે છે .
મકરવ ૃત્તમાું ગતત સુંક્રા્ત થાય છે , તેથી મકરસુંક્રાન્્ત કહેવાય છે . િોકો પતુંગની મઝા માણે છે .
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 બકરી ઈ

:તા. 10 ઝીિહજ્જ.

ુ ાના પ્રેમ માટે ત્યાગ અને બલિદાનના પ્રતતકપેપે આ તહેવાર
દ

ઊજવાય છે .
 મહોરમ :તા. 10 મહોરમ મુિહરામ કરબિાના મેદાનમાું ઈમામહુસેન શહીદ થયેિા, તેની
યાદમાું શોકનો આ દદવસ મનાવાય છે .
 ઈ ે તમલા

:તા. 12 રબી ઉિ અવ્વિ, હજરત મહુંમદ પયગુંબરના જ્મ અને મત્ૃ યુનો આ દદવસ

ઊજવાય છે .
 મહાતશવરાતત્ર :મહાવદ 13, શુંકર ભગવાનના પ્રાગટયદદન તરીકે ઊજવાય છે .
 બાળન ન :‘વાવા નેહરુ‘ નો જ્મદદવસ 14 નવે્બર ‘બાળદદન‘ તરીકે ઊજવાય છે .
 તશક્ષકન ન :ડો. રાધાકૃષ્ણન ્  રાષ્રપતત બ્યા ત્યારથી તેમનો જ્મદદવસ 5 સપ્ટે ્બર ‘તશક્ષકદદન‘
તરીકે ઊજવાય છે .
 પ્રજાસત્તાક ન ન :ાન્યુઆરી 26, સ્તવતુંત્ર ભારતનુું રા્યબુંધારણ આ દદવસે 1950 ના વર્ષથી
અમિમાું આવ્યુું ત્યારથી ઊજવાય છે .
 નાતાલ :તા. 25 દડસે્બરથી તા. 1 ાન્યુઆરી. લ્સ્તતી ધમષ સ્તથાપક ઈસુ લ્સ્તતના જ્મની
ુ ાિીમાું સપ્તાહનો આ તહેવાર ઊજવાય છે .
શ
ુ ફ્રાઇડે :તે દદવસે ઈસુ લ્સ્તતને વધસ્તતુંભે વવાવેિા તેની સ્તમતૃ તમાું ઊજવાય છે .
 ગડ
 પારસી નવ ાંુ વર્ષ (પતેતી) :ખોરદાદ સાિ, પારસીઓ નવુ ું વર્ષ ઊજવે છે .
 હોળી :ફાગણ સુદ પ ૂનમ, ભકત પ્રહિાદને ખોળામાું િઈ હોળીકા બળી મરે િી, તેની સ્તમતૃ તમાું
છાણાની હોળી કરી ‘હુતાશની‘નો તહેવાર િોકો ઊજવે છે .
 ધ ૂળે ટી :ફાગણ સુદ વદ 1 ના વસુંતના રું ગરાગના દદવસે િોકો રું ગભરી તપવકારીઓ મારી
ઊજવે છે .
 રામનવમી :વૈત્ર સુદ 9 ભગવાન શ્રીરામનો જ્મદદવસ.
 મહાવીર જયાંતી :વૈત્ર સુદ 13, જૈન તાથંકર મહાવીરસ્તવામીનો જ્મદદન.
 ઝાંડા ન ન :દડસે્બરની 7મી તારીખનો આ દદવસ આઝાદી પછીથી ‘ઝુંડા દદન‘ તરીકે ઊજવાય
છે .
 શનહ

ન ન :ાન્યુઆરી તા. 30 ના રોજ મહાત્મા ગાુંધીનુ ું

ૂન થયેં.ુું દે શના સ્તવાતુંર્ય ય માટે અને

દે શમાું કોમી એખિાસ માટે મહાત્માજીએ એ કુરબાની આપી તેથી આ દદવસ ‘શહીદ દદન‘ તરીકે
ઊજવાય છે .
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 માનવહકપત્ર ન ન :24 ઓકટોબર, આંતરરાષ્રીય ક્ષેત્રે આ દદન ‘માનવ અતધકાર દદન‘ તરીકે
મનાવાય છે .
 તવજ્યા શમી :આસો સુદી 10 દશેરાના દદવસે રામે રાવણ પર તવજય મેળવેિો તેની યાદમાું તે
દદવસે શસ્તત્ર અને સમીપ ૂજન કરીએ છીએ.
 ધનતેરશ :આસો વદી 13 નો દદવસ, દદવાળીના તહેવારોનો પહેિો દદવસ, િોકો આ દદવસે
ધનપ ૂાન કરે છે .
 કાળી ચૌ શ :આસો વદી 14, દદવાળીનો આગિો દદવસ, આ દદવસે ‘સાધકો‘ અંધારી રાતત્રમાું
પ્રેતભ ૂત વગેરે અમાનુર્ી તત્વોને સાધે છે .
 ન વાળી :આસો વદી અમાસનો આ દદવસ દીવાઓના પવષ તરીકે ઊજવાય છે . ‘શારદા પ ૂજન‘
દદવાળીની રાતત્રએ ઊજવાય છે . દીપમાળાઓ પ્રગટાવાય છે . દહિંદુઓનો આ મહત્વનો તહેવાર છે .
 બેસત ાંુ વર્ષ :કારતક સુદ 1 (પડવો) તવક્રમ સુંવતના પ્રથમ દદવસે િોકો અ્યો્યને ‘ન ૂતન
વર્ાષલભનુંદન પાેવે છે .
 ભાઈબીજ :કારતક સુદ બીજ ભાઈ બહેનના ઘરે જમવા ાનય અને બહેનને આશીવાષ દ-શુભેચ્છાઓ
આપે છે .
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