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કચ્છ�� ભાવરેંકે�વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ર�ક� આઝાદીજી ૬૬મે જનમદિં�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�જી ૬૬મ� જનમદિંજી લખ લખ વધાઈયુઁ.����x�����2�cદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ%જી લખ લખ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��ઈય().
ક્ચ્છ�� મ�ડ(  ધલ�ર હ(એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળ% ઈ જ કચ્છ��એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળ%જી વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ડ� ઓળખ  આય. અન�  ધલર ઉ મ�ડ(  હ2ય તાર���(2 જ�જ� ધલજા

તાર���(�ર સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ય�) સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�3જા અન� ભાવરેંકેર2ભાવરેંકેર ઠ�ક�ણેશાય ન� લગ�લ� હ2)ય.
હ�ણેશાય ન� ધલજ� તાર���(�ર�જી ગ�લ ન56કરઈ આય  તાર���( આઈ, અસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��%જો ધલ દિંજી લખ લખ વધાઈયુઁ.����x�����2�cહકડ� અદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ5 ભાવરેંકે9તાર���( ધસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�તાર���(�ર આય એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ� કલ્પના કર્યો ત આઁજે અદ્ર્શ્ય મનસેં ઈ પણ નેરે સગધા ક ધિલમેં જાત જાતજી, ભાત ભાતજી સં;ન� 

કય= તાર���( આ)જ� અદ્ર્શ્ય મનસેં ઈ પણ નેરે સગધા ક ધિલમેં જાત જાતજી, ભાત ભાતજી સંવેદના અને રસજા કેતરા મ઼્ડે અદ્ર્શ્ય તાર ?@ય મનસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�� ઈ ;ણેશાય ન ન�ર�  સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ગ� ક ધલમ� જાતાર���( જાતાર���(જી, ભાવરેંકે�તાર���( ભાવરેંકે�તાર���(જી સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લન� અન� રસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�જા ક�તાર���(ર� 

મ56ડ�  અદ્ર્શ્ય મનસેં ઈ પણ નેરે સગધા ક ધિલમેં જાત જાતજી, ભાત ભાતજી સંવેદના અને રસજા કેતરા મ઼્ડે અદ્ર્શ્ય તાર ?@ય તાર���(�ર લગ�લ� અઈએં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળ%.
એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ�  તાર���(�ર�  ક� થોડો (લ઼્ખ જેતર2ડ2 (લ56ખ જ�તાર���(ર2) ��ડ�સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�� ક�ડ� ક�ડ� મ56ઠ�,ખટ્ટા,ખારા, ત઼્ખ્ખા સૂર ન઼્કરેંતા ઈ શબ્દેંમેં વર્ણન���yncJo�,ખ�ર�, તાર���(56Cખ� સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�9ર ન56કર�તાર���(� ઈ શાય નમ:��બ્દેંમેં વર્ણન���yncJob����ð���各林����MP叨林双林厰林厘林厀林卬林卐林匸林匠林匌林勠林劸林劜林劀林剨林券林删林폐枘갘܇��ra쒸ܔ��ctܕݠ��UNިદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�મ� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ણેશાય નEન

કર� જ ન સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ગ2). ઈ  તાર���( અન(ભાવરેંકેવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g� કર�જી ન� મ�ણેશાય ન�જી જ ગ�લ આય.
જોગ�ન(જોગ, અઞ ૧૫.૮.૧૨ જો ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો �.વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��.મથોડો (લ઼્ખ જેતર� ગ�%�જી ;2ય બ્દેંમેં વર્ણન���yncJob����ð���各林����MP叨林双林厰林厘林厀林卬林卐林匸林匠林匌林勠林劸林劜林劀林剨林券林删林폐枘갘܇��ra쒸ܔ��ctܕݠ��UNިય2 Greatest Indian ક�ર આય 

અચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તI2 હ2. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગી2ગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગીત પેધા થ�મમ� અધમતાર���(�ભાવરેંકે બચ્છચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તન ;ણેશાય ન ઈ ચ્છય3 ક� જડ�  સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ચ્છચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત� સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�9ર મ56લ� તાર���(� તાર���(ડ�  ધલજો ન ;ણેશાય ન 

આત્માજો સંગીત પેધા થિયેતો. કેડી ધિલકે છુએ વારી ગાલ ક્યોં અમિતાભ બચ્ચન?  ����������������������������������������������������������������������������������������������������મ�જો સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ગ�તાર���( ;�� ધથોડો (લ઼્ખ જેતરય�તાર���(2. ક�ડ� ધલક� �( એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��ર� ગ�લ ક્ય3 અધમતાર���(�ભાવરેંકે બચ્છચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તન?  
;�%જ�  દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�શાય નમ:��જ� સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ગ�તાર���(જો સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��ગર એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળતાર���(ર2 વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ડ2 અન� ઊન(% આય ક ;�% ઈનક� કડ�  ;ણેશાય ન સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ઞ2 ;�ર કર� ન સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ગ2).

;ણેશાય ન, ઈનમ� ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો 9બ� તાર���( જરૂર લગ�ઈ સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ગ2).
તાર���(, કચ્છ�� ભાવરેંકે�વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ર ન� ભાવરેંકે�નર)  હલ2  તાર���( એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ� ક�તાર���(ર�ક ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો 9બ�ઉં દ5 6ઈન� તાર���(�જો આન%દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ મ�ણેશાય ન�ય().
અજ જ� આઝાદીજી ૬૬મે જનમદિં�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�જ� મ2ક� તાર���(� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��રરસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�મ� હક્ડ� ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો 9બ� લગ�ઈય().

  આઝાદીજી ૬૬મે જનમદિં�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ� જ� બ� જ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ર�  ૧૯૪૮મ� "શાય નમ:��હ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ" ન�લ�જી દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�શાય નમ:��પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગી�મજી ફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È�����લ્પના કર્યો ત આઁજે અદ્ર્શ્ય મનસેં ઈ પણ નેરે સગધા ક ધિલમેં જાત જાતજી, ભાત ભાતજી સંમ આવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ઈ હ(ઈ, તાર���(�મ� દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�શાય નમ:��પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગી�મજ� એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ�  

ગ�તાર���(ક�ર ર�જા મહ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ� અલ� ખ�નજા શાય નમ:��શાય નમ:��ક્તાર���( ગ�તાર���(જા શાય નમ:��બ્દેંમેં વર્ણન���yncJob����ð���各林����MP叨林双林厰林厘林厀林卬林卐林匸林匠林匌林勠林劸林劜林劀林剨林券林删林폐枘갘܇��ra쒸ܔ��ctܕݠ��UNިદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ હ(આ ક  ગમ� તાર���(�ડ�  નરમ ક નમ્ર મ�ડ(જ� તાર���(ન મન્મેં પણ વીરરસજો કકડો જલજે ન એડો જોમ અચી વઞે. ગીતકાર ચેંતા:-��']/�獆慨Ĩ�䘲〰����Saves andમ� ;ણેશાય ન 

વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��રરસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�જો કકડ2 જલજ� ન એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ2 જોમ અચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ઞ�. ગ�તાર���(ક�ર ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત�તાર���(�:-
"વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નક� ર�હમ� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નક� નXજવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��% શાય નમ:��હ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ હ2, ;9ક�રતાર���(� હY  ય� જમ�ન આસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�મ�% શાય નમ:��હ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ હ2’

’શાય નમ:��હ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ તાર���(�ર� મ2તાર���(હ� તાર���(�ર�  વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નક� જી%દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લગ�, તાર���(�ર�  લહ(સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�� જાગ ઉઠ�ગ� ઈસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/� ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તમનક� જી%દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લગ�’

’ખ�લ�ગ� ફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È����9લ ઉસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/� જગ� ક� તાર���(9 જહ�% શાય નમ:��હ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ હ2’.
હ� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(ન્મેં પણ વીરરસજો કકડો જલજે ન એડો જોમ અચી વઞે. ગીતકાર ચેંતા:-��']/�獆慨Ĩ�䘲〰����Saves andવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��ઓ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નજી વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો મ� ક( રભાવરેંકે�ન થોડો (લ઼્ખ જેતરઈ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ઞ2 ઈ આ)જી રતાર���(�મ�તાર���(� અન� આ)જ �  આક�શાય નમ:��જી ધલજી ;9કર આય.
જ� કડ�  આ%ઈ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નજી વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો મ� ખ;� ; વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��� તાર���( ;ણેશાય ન હ� ક( રભાવરેંકે�ન� આ%જ� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નક� જી%દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લગ� દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ5 6ઈ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���. આ%જ� લ2ઈ સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�� જ આ%જ�

વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(નજ� બ�ગજી રતાર���(� ધસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત�%� અન� હ�નમ� (આઝાદીજી ૬૬મે જનમદિં�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�જા ફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È����9લ ધખલ�. ક�તાર���(ર� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ડ� સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��ધ ધલક� �5 6 બ�  એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ� ગ�લ.
કધવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g� ;2ય ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત�તાર���(�:- ’ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તમનક� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��સ્તે ચમનકે બાગબાં સહીદ હો" તાર���(� ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તમનક� બ�ગબ�% સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�હ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ હ2" આ%જ� બ�ગ (દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�શાય નમ:��) જા આ%ઈજ મ�લ� અન� ઈનક�

ધખલ�ય ક� કર�  આ%ઈ શાય નમ:��ઈદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ થોડો (લ઼્ખ જેતરઈ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ઞ2.
વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ર�, અગ�ય�) ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત�તાર���(� ’તાર���(9 આસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�મ�% ;� લ�ખદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�  અ;ન� ખ9નસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��, જમI નદિંજી લખ લખ વધાઈયુઁ.����x�����2�cહ%  તાર���(�ર� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(ન હ\  આસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�મ�%’  આ%ઈ ધ;%ઢજી લ2ઈ સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�� જ

લ56ખ� એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળ ક  હ�ણેશાય ન� અસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��%જો વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�તાર���(ન હ� જમ�ન ન�%ય ;ણેશાય ન આસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�મ�ન જ આય. કરણેશાય ન અસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�I દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�શાય નમ:�� લ�ય ખ;�ન� મથોડો (લ઼્ખ જેતર� જ વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%�સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�(%.



જ�ડ� ધલકશાય નમ:�� શાય નમ:��બ્દેંમેં વર્ણન���yncJob����ð���各林����MP叨林双林厰林厘林厀林卬林卐林匸林匠林匌林勠林劸林劜林劀林剨林券林删林폐枘갘܇��ra쒸ܔ��ctܕݠ��UNިદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ ર�જા મહ�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ� અલ� ખ�નજ તાર���(�ડ2 જ ગ(લ�મ હ\દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લરજો ધલ�ન%દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ગ�તાર���(. 
ફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È�����લ્પના કર્યો ત આઁજે અદ્ર્શ્ય મનસેં ઈ પણ નેરે સગધા ક ધિલમેં જાત જાતજી, ભાત ભાતજી સંમજા થોડો (લ઼્ખ જેતર2ડ� ઓઠ�: બ�નર દિંજી લખ લખ વધાઈયુઁ.����x�����2�cફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È����લ્પના કર્યો ત આઁજે અદ્ર્શ્ય મનસેં ઈ પણ નેરે સગધા ક ધિલમેં જાત જાતજી, ભાત ભાતજી સંમ�સ્તે ચમનકે બાગબાં સહીદ હો" તાર���(�ન. પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગી2ડ્યુસર. એસ.મુકરજી. ડાયરેકટર : ર્મેશ સેહગલ(સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�ર. એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�.મ(કરજી. ડ�યર�કટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો ર : મ_શાય નમ:�� સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��હગલ; મ(ફ્ય એકટર;દિલીપકુમાર. �ᄇ�����nt']�捥⁴攳⠠整瑸猯慨敲⽤㈰ㄯ〸〱〰⸰桸⍰浢楟㍤㔱㈳㔵猊慨敲慪ॲ敓敬瑣潩੮ㄲ琠硥╴䘲桳牡摥㈥う┲䘲㠱㌰〰〰砮灨ય એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળકટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો ર;દિંજી લખ લખ વધાઈયુઁ.����x�����2�cદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લલ�;ક(મ�ર. 
તાર���( કચ્છચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત� ભાવરેંકે�વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ર, હ�  તાર���( થોડો (લ઼્ખ જેતરઈ અઞ આઝાદીજી ૬૬મે જનમદિં�દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ� જ � પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગીસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ગતાર���(� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��રરસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�જી ગ�લ.;ણેશાય ન એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ� તાર���( ગચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત રસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/� અસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��%જ � સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ગ�તાર���( સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��ગરમ� બ9ડ�લ� અઈએં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળ%

એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળતાર���(ર�  બ56ઈઆર ;�% શાય નમ:��a%ગ�ર રસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�મ� ટી.વી.મથે ગાંધીજી પોય બ્યો 9બ� લગ�ઈબ2 તાર���( કચ્છ�� કસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�� ન� તાર���(\ય�ર ર2જા અગલ� ;ગઠ�ય� તાર���(�.
                                                              થોડો (લ઼્ખ જેતર2ડ� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��ર ન�ર�જી ધવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ન%તાર���(�. અચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત�જા.
તાર���(� જ � ધવાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�ચ્છચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તમ� આ% વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��%ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તક�ક� કI ;ણેશાય ન સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�લ�હ સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�9ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તન ક પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તડે ધિલજો ન પણ આત્માજો સંગીધતાર���(ધbય� દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�  જ �ડ2 લગ� તાર���( સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�%ક2ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g�56ગર  મ(%જ � ઈમ�લ તાર���(� ક ;2ય "કચ્છ�� મ�ડ(" મ�રફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È����તાર���( 

જરૂર દિંજી લખ લખ વધાઈયુઁ.����x�����2�cદીજી ૬૬મે જનમદિંજી લજા તાર���( અસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/��%ક� સી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g���/�(ર�જો મ2ક્કો મ઼્લે.�г륌����h�㐰〰��*�---2 મ56લ�.
વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા તક�જી જાણેશાય ન ખ�તાર���(ર ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત� જો ક, કચ્છ��મ� ગણેશાય ન� ઠ�ક�ણેશાય ન� અર2 અCખર બ2અલ�જ� તાર���(2 તાર���(� લ�ય લ�ખમ� "ખ2ળ2" (અર2, અCખર ન�ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત� ર�ફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È����) 
અCખર વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��;ર�લ2 આય  દીજી ૬૬મે જનમદિંજી લ�.તાર���(. મ56લ� ( ન ક ધમલ�) તાર���( એં ઈ જ કચ્છીએંજી વડી ઓળડ� ર�તાર���(� વાસી�Job�k������料���d.料料料料�料�料�料�料Өܣㅜ灄ND門ܟ预ܟ预ܟ��횬樳�Ā�g��%ચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત�જી મ�રભાવરેંકે�ન� કજા. ભાવરેંકે(લચીંધો હો. ઈન પ્રોગ્રામમેં અમિતાભ બચ્ચન પણ ઈ ચ્યોં કે જડે સચ્ચા સૂર મ઼્લેં તા ત9ક મ�ફીલ્મ આવઈ હુઈ, તેમેં દેશપ્રેમજે એડે ޞ�㑴এ尸Ш���0.���È����.

 


