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56. - 03 ઓગ�ટ &તરરા���ય િમ#તા �દવસઓગ�ટ &તરરા���ય િમ#તા �દવસઓગ�ટ &તરરા���ય િમ#તા �દવસઓગ�ટ &તરરા���ય િમ#તા �દવસ 

57. - 06 ઓગ�ટ �હરોિશમા �દવસઓગ�ટ �હરોિશમા �દવસઓગ�ટ �હરોિશમા �દવસઓગ�ટ �હરોિશમા �દવસ 

58. - 09 ઓગ�ટ નાગાસાક� �દવસ ઓગ�ટ નાગાસાક� �દવસ ઓગ�ટ નાગાસાક� �દવસ ઓગ�ટ નાગાસાક� �દવસ / / / / ભારત છોડો �દવસભારત છોડો �દવસભારત છોડો �દવસભારત છોડો �દવસ 

59. - 15 ઓગ�ટ �વત#તા �દવસઓગ�ટ �વત#તા �દવસઓગ�ટ �વત#તા �દવસઓગ�ટ �વત#તા �દવસંંંં  

60. - 20 ઓગ�ટ સદભાવના �દવસઓગ�ટ સદભાવના �દવસઓગ�ટ સદભાવના �દવસઓગ�ટ સદભાવના �દવસ 

61. - 29 ઓગ�ટ રા���ય ખલ �દવસઓગ�ટ રા���ય ખલ �દવસઓગ�ટ રા���ય ખલ �દવસઓગ�ટ રા���ય ખલ �દવસેેેે  

62. - 05 સFટ)બર સ�*ત �દવસસFટ)બર સ�*ત �દવસસFટ)બર સ�*ત �દવસસFટ)બર સ�*ત �દવસ ં ં ં ં ૃૃ ૃૃ  

63. - 14 સFટ)બર �હદ� �દવસસFટ)બર �હદ� �દવસસFટ)બર �હદ� �દવસસFટ)બર �હદ� �દવસ     

64. - 16 સFટ)બર િવ� ઓઝોન �દવસસFટ)બર િવ� ઓઝોન �દવસસFટ)બર િવ� ઓઝોન �દવસસFટ)બર િવ� ઓઝોન �દવસ     

65. - 21 સFટ)બર અE�ઇમસ �દવસસFટ)બર અE�ઇમસ �દવસસFટ)બર અE�ઇમસ �દવસસFટ)બર અE�ઇમસ �દવસ    88 88  

66. - 22 સFટ)બર શાિત અન અ�હ_સા �દવસ સFટ)બર શાિત અન અ�હ_સા �દવસ સFટ)બર શાિત અન અ�હ_સા �દવસ સFટ)બર શાિત અન અ�હ_સા �દવસ  ં ે ં ે ં ે ં ે / / / / `લાબ �દવસ`લાબ �દવસ`લાબ �દવસ`લાબ �દવસુુુુ  

67. - 26 સFટ)બર બિધર �દવસસFટ)બર બિધર �દવસસFટ)બર બિધર �દવસસFટ)બર બિધર �દવસ     

68. - 27 સFટ)બર િવ� પયટન �દવસસFટ)બર િવ� પયટન �દવસસFટ)બર િવ� પયટન �દવસસFટ)બર િવ� પયટન �દવસ    88 88  

69. - 02 ઓઓઓઓYટોબર ગાધી જયિત Yટોબર ગાધી જયિત Yટોબર ગાધી જયિત Yટોબર ગાધી જયિત ં ંં ંં ંં ં / / / / લાલ બહાNર શાaી જયિત લાલ બહાNર શાaી જયિત લાલ બહાNર શાaી જયિત લાલ બહાNર શાaી જયિત ુુ ુુ ંં ંં / / / / િવ� પb �દવસ િવ� પb �દવસ િવ� પb �દવસ િવ� પb �દવસ ુુુુ / / / / િવ� cd �દવસ િવ� cd �દવસ િવ� cd �દવસ િવ� cd �દવસ ૃૃૃૃ / / / / 

િવ� શાકાહાર �દવસિવ� શાકાહાર �દવસિવ� શાકાહાર �દવસિવ� શાકાહાર �દવસ 

70. - 03 ઓYટોબર િવ� આવાસ �દવસઓYટોબર િવ� આવાસ �દવસઓYટોબર િવ� આવાસ �દવસઓYટોબર િવ� આવાસ �દવસ 

71. - 04 ઓYટોબર િવ� વય eવ કEયાન �દવસઓYટોબર િવ� વય eવ કEયાન �દવસઓYટોબર િવ� વય eવ કEયાન �દવસઓYટોબર િવ� વય eવ કEયાન �દવસ 

72. - 08 ઓYટોબર વા� સના �દવસઓYટોબર વા� સના �દવસઓYટોબર વા� સના �દવસઓYટોબર વા� સના �દવસુ ેુ ેુ ેુ ે  

73. - 09 ઓYટોબર િવ� ડાકઘર �દવસઓYટોબર િવ� ડાકઘર �દવસઓYટોબર િવ� ડાકઘર �દવસઓYટોબર િવ� ડાકઘર �દવસ 

74. - 10 ઓYટોબર રા���ય ડાઓYટોબર રા���ય ડાઓYટોબર રા���ય ડાઓYટોબર રા���ય ડાક �દવસક �દવસક �દવસક �દવસ 

75. - 11 ઓYટોબર િવ� એલજg �ગ1કતા �દવસઓYટોબર િવ� એલજg �ગ1કતા �દવસઓYટોબર િવ� એલજg �ગ1કતા �દવસઓYટોબર િવ� એલજg �ગ1કતા �દવસ 

76. - 13 ઓYટોબર સ�Yત રા�� &તરરા���ય �ા*િતક આપદા �નૂીકરણ �દવસઓYટોબર સ�Yત રા�� &તરરા���ય �ા*િતક આપદા �નૂીકરણ �દવસઓYટોબર સ�Yત રા�� &તરરા���ય �ા*િતક આપદા �નૂીકરણ �દવસઓYટોબર સ�Yત રા�� &તરરા���ય �ા*િતક આપદા �નૂીકરણ �દવસં ું ું ું ુ ૃૃ ૃૃ  

77. - 14 ઓYટોબર િવ� માનક �દવસઓYટોબર િવ� માનક �દવસઓYટોબર િવ� માનક �દવસઓYટોબર િવ� માનક �દવસ 

78. - 15 ઓYટોબર િવ� hહાઇટ કન �દવસઓYટોબર િવ� hહાઇટ કન �દવસઓYટોબર િવ� hહાઇટ કન �દવસઓYટોબર િવ� hહાઇટ કન �દવસ     

79. - 16 ઓYટોબર િવ� ખાi �દવસઓYટોબર િવ� ખાi �દવસઓYટોબર િવ� ખાi �દવસઓYટોબર િવ� ખાi �દવસ 

80. - 21 ઓYટોબર પોHલસ �મરણો�સવ �દવસઓYટોબર પોHલસ �મરણો�સવ �દવસઓYટોબર પોHલસ �મરણો�સવ �દવસઓYટોબર પોHલસ �મરણો�સવ �દવસ 

81. - 24 ઓYટોઓYટોઓYટોઓYટોબર િવ� 6ચૂના િવકાસ �દવસ બર િવ� 6ચૂના િવકાસ �દવસ બર િવ� 6ચૂના િવકાસ �દવસ બર િવ� 6ચૂના િવકાસ �દવસ / / / / સ�Yત રા�� �દવસસ�Yત રા�� �દવસસ�Yત રા�� �દવસસ�Yત રા�� �દવસં ું ું ું ુ  



82. - 27 ઓYટોબર િશb ૂ�દવસઓYટોબર િશb ૂ�દવસઓYટોબર િશb ૂ�દવસઓYટોબર િશb ૂ�દવસ 

83. - 30 ઓYટોબર િવ� િમતhયિયતા �દવસઓYટોબર િવ� િમતhયિયતા �દવસઓYટોબર િવ� િમતhયિયતા �દવસઓYટોબર િવ� િમતhયિયતા �દવસ 

84. - 31 ઓYટોબર રા���ય એકતા �દવસ ઓYટોબર રા���ય એકતા �દવસ ઓYટોબર રા���ય એકતા �દવસ ઓYટોબર રા���ય એકતા �દવસ / / / / રા���ય Lનઃ સમપણ �દવસરા���ય Lનઃ સમપણ �દવસરા���ય Lનઃ સમપણ �દવસરા���ય Lનઃ સમપણ �દવસુુુુ 88 88  

85. - ઓYટોબર નો બીજો `1વાર િવ� Nk�ટ �દવસઓYટોબર નો બીજો `1વાર િવ� Nk�ટ �દવસઓYટોબર નો બીજો `1વાર િવ� Nk�ટ �દવસઓYટોબર નો બીજો `1વાર િવ� Nk�ટ �દવસુુુુ ૃૃ ૃૃ  

86. - 09 નવ)બર િવિધક સવા �દવસનવ)બર િવિધક સવા �દવસનવ)બર િવિધક સવા �દવસનવ)બર િવિધક સવા �દવસે ેે ેે ેે ે  

87. - 14 નવ)બનવ)બનવ)બનવ)બેેેે ર બાળ �દવસ ર બાળ �દવસ ર બાળ �દવસ ર બાળ �દવસ / / / / િવ� મZમહ �દવસિવ� મZમહ �દવસિવ� મZમહ �દવસિવ� મZમહ �દવસુ ેુ ેુ ેુ ે  

88. - 17 નવ)બર રા���ય િમરગી �દવસનવ)બર રા���ય િમરગી �દવસનવ)બર રા���ય િમરગી �દવસનવ)બર રા���ય િમરગી �દવસેેેે  

89. - 18 નવ)બર સૈપસ �દવસનવ)બર સૈપસ �દવસનવ)બર સૈપસ �દવસનવ)બર સૈપસ �દવસેેેે 88 88  

90. - 19 નવ)બર નાગ�રક �દવસનવ)બર નાગ�રક �દવસનવ)બર નાગ�રક �દવસનવ)બર નાગ�રક �દવસેેેે  

91. - 20 નવ)બર આT�કા ઔiોHગકરણ �દવસનવ)બર આT�કા ઔiોHગકરણ �દવસનવ)બર આT�કા ઔiોHગકરણ �દવસનવ)બર આT�કા ઔiોHગકરણ �દવસેેેે  

92. - 29 નવ)બર �ફHલ�તાિનયો �િત િવ� સહાmnૂિત �દવસનવ)બર �ફHલ�તાિનયો �િત િવ� સહાmnૂિત �દવસનવ)બર �ફHલ�તાિનયો �િત િવ� સહાmnૂિત �દવસનવ)બર �ફHલ�તાિનયો �િત િવ� સહાmnૂિત �દવસે ુે ુે ુે ુ  

93. - 01 �ડસ)બર િવ� એડસ �દવસ�ડસ)બર િવ� એડસ �દવસ�ડસ)બર િવ� એડસ �દવસ�ડસ)બર િવ� એડસ �દવસેેેે  

94. - 03 �ડસ)બર &તરરા����ડસ)બર &તરરા����ડસ)બર &તરરા����ડસ)બર &તરરા���ેે ેે ય િવકલાગ �દવસય િવકલાગ �દવસય િવકલાગ �દવસય િવકલાગ �દવસંંંં  

95. - 04 �ડસ)બર નૌ સના �દવસ�ડસ)બર નૌ સના �દવસ�ડસ)બર નૌ સના �દવસ�ડસ)બર નૌ સના �દવસે ેે ેે ેે ે  

96. - 05 �ડસ)બર &તરરા���ય વોલ�ટયર િવકાસ �દવસ�ડસ)બર &તરરા���ય વોલ�ટયર િવકાસ �દવસ�ડસ)બર &તરરા���ય વોલ�ટયર િવકાસ �દવસ�ડસ)બર &તરરા���ય વોલ�ટયર િવકાસ �દવસે ંે ંે ંે ં  

97. - 07 �ડસ)બર oવજ �દવસ �ડસ)બર oવજ �દવસ �ડસ)બર oવજ �દવસ �ડસ)બર oવજ �દવસ ેેેે / / / / સશa સના oવજ �દવસસશa સના oવજ �દવસસશa સના oવજ �દવસસશa સના oવજ �દવસેેેે  

98. - 10 �ડસ)બર &તરરા���ય બાળ �સારણ �દવસ �ડસ)બર &તરરા���ય બાળ �સારણ �દવસ �ડસ)બર &તરરા���ય બાળ �સારણ �દવસ �ડસ)બર &તરરા���ય બાળ �સારણ �દવસ ેેેે / / / / માનવ અિધકાર �દવસ માનવ અિધકાર �દવસ માનવ અિધકાર �દવસ માનવ અિધકાર �દવસ ((((સ�Yત રા��સ�Yત રા��સ�Yત રા��સ�Yત રા��ં ું ું ું ુ )))) 

99. - 14 �ડસ)બર રા���ય ઉ� સ�ડસ)બર રા���ય ઉ� સ�ડસ)બર રા���ય ઉ� સ�ડસ)બર રા���ય ઉ� સે ંે ંે ંે ં88 88 ર7ણ �દવસર7ણ �દવસર7ણ �દવસર7ણ �દવસ 

100. - 18 �ડસ)બર અEપ સ[યક અિધકાર �દવસ �ડસ)બર અEપ સ[યક અિધકાર �દવસ �ડસ)બર અEપ સ[યક અિધકાર �દવસ �ડસ)બર અEપ સ[યક અિધકાર �દવસ ે ંે ંે ંે ં ((((ભારતભારતભારતભારત)))) 

101. - 23 �ડસ)બર �કશાન �દવસ�ડસ)બર �કશાન �દવસ�ડસ)બર �કશાન �દવસ�ડસ)બર �કશાન �દવસેેેે  

 


