પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાનનો ૧૧૧મો જન્મજયાંતી મહોત્સવ(૧૫ નવેમ્ બર થી ૨૫ નવેમ્ બર ૨૦૧૮)
તારીખ

સમય

મુખ્ય કાયયક્રમની વિગતો

15/Nov, Thu
16/Nov, Fri

7pm to 9.30pm
8am to 9am
4:30-6.30pm
10 to 11.30am

ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
Yes
Yes where possible
ઓપનીંગ સેરેમની
દાદાનગર હોલ
Yes
Yes
સોનેરી પ્રભાત
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
ઇન્ટરનેશનલ પરેડ(અંબા સ્કુલથી ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ)
Yes
No
દાદાનગર
હોલ
MMHT સત્સંગ (પરીવિત મહાત્મા ભાઈઓ માટે), ટોવપક -"પરીવિતોનેય વસદ્ધ થાય બ્રહ્મચયય !"(દાદાિાિી જાન્યુ.2009)

17/Nov, Sat

સ્થળ

Live Webcast

Language Translation

No

MMHT
WMHT
18/Nov, Sun

PMHT

5.30pm to7pm
9pm-10.30pm
10 to 11.30am
5.30pm to7pm

દાદાનગર
હોલ ચીજોમાં" (દાદાિાિી મે 2014)
WMHT સત્સંગ (પરીવિત મહાત્મા બહેનો માટે) , ટોવપક - "મોહ, આિશ્યક
- અનાિશ્યક

No
Yes
Yes

ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
વિશેષ ભવતત
સત્સંગ - પૈસાનો વ્યિહાર "નીવત પ્રમાવિકતા"(દાદાિાિી એવપ્રલ 2000) દાદાનગર હોલ
સત્સંગ - "પ્રેમથી ઉછે રો બાળકોને" (મા-બાપ-છોકરાનો વ્યિહાર ગ્રંથ - ચે. 5ઇિે&ન્ટ6ગ્રાઉન્ડ
, પાનાં નં 83 to 125)

19/Nov, Mon

5pm-8pm

20/Nov, Tue

શ્રી કૃષ્ણ

10 to 11.30am
5.30pm to7pm
9pm-10.30pm

Yes
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
Yes
PMHT પર્ફોમેન્સ (અવભનય)
ઇિે
ન્
ટ
ગ્રાઉન્ડ
પ્રાિ પ્રવતષ્ઠા- સીમંધર સ્િામી (નાની પ્રવતમાઓની)
Yes
દાદાનગર હોલ
Yes
સત્સંગ - "અહો ! અદભૂત િીતરાગ ચારરત્ર જ્ઞાનીનુ"ં (દાદાિાિી જુ લાઈ 2009)
ઇિેન્ટ- ગ્રાઉન્ડ
Yes
સત્સંગ - "ભગિાન શ્રી કૃષ્િ - જ્ઞાનીની દ્રવિએ !"આપ્તિાિી ૨ (પાનાં નં 358
387 & 409 to 423)
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
અન્નકૂટ તથા શ્રી કૃષ્િ ભગિાન પર વિશેષ નૃત્ય નારટકા
Yes

21/Nov, Wed

10am to 12.30

પારાયિ - આપ્તિાિી ૧ પાનાં નં 68 થી "અંતઃકરિ"

દાદાનગર હોલ

4.30pm-7pm

પારાયિ-"કામ કાઢી લો, પ્રવતક્રમિથી" (દાદાિાિી ઓગ.-2012)

ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ

9pm-10.30pm

પારાયણ
22/Nov, Thu

જન્મજયંતી

7am to 8.30am
10am to 1pm
5pm to 8pm

24/Nov, Sat

9pm-10.30pm
10am to 1pm
4.30pm to 5.15
5.45pm to 6.15pm
6.15pm to 7.15pm
9pm-10.30pm
10am to 12.30

જ્ઞાનવવવધ
જ્ઞાનવવવધ

4pm to 7.30pm

23/Nov, Fri

GNC

Yes

Yes

Yes
જન્મજયંતી - પૂજન, આરતી, વિવધ
Yes
દાદાનગર
હોલ
પૂજ્યશ્રીના દશયન (ગામ / શહેર જાહેરાત થશે તે પ્રમાિે )
No
દાદાનગર
હોલ
પૂજ્યશ્રીના દશયન (ગામ / શહેર જાહેરાત થશે તે પ્રમાિે )
No
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
Yes
ભવતત
દાદાનગર
હોલ
No
પૂજ્યશ્રીના દશયન (ગામ / શહેર જાહેરાત થશે તે પ્રમાિે )
ઇિે
ન્
ટ
ગ્રાઉન્ડ
No
આપ્તપુત્ર સત્સંગ - GNC ગ્રુપ (બાળકો, યુિાનો માટે)
ઇિે
ન્
ટ
ગ્રાઉન્ડ
Yes
GNC ગ્રુપ દ્િારા પૂજ્યશ્રીનું સ્િાગત
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
Yes
સત્સંગ - GNC ગ્રુપ
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
Yes
GNC દ્િારા પર્ફોમેન્સ (અવભનય)
હોલ ડીસેમ્બર 2003)
Yes
નિા મુમુક્ષુઓ માટે સત્સંગ - "અદભૂત અક્રમ જ્ઞાન, અજાયબ અક્રમ જ્ઞાની દાદાનગર
!" (દાદાિાિી
દાદાનગર
હોલ
No
નિા મુમુક્ષુઓ માટે >>>>
જ્ઞાનવવવધ
ઇિે
ન્
ટ
ગ્રાઉન્ડ
No
મહાત્માઓ માટે
>>>>
ઇિે
ન્
ટ
ગ્રાઉન્ડ
No
લાઈિ ગરબા
દાદાનગર હોલ
No
સેિાથી સત્સંગ
ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ
Yes
ગ્રાંડ રર્ફનાલે
No
પૂજ્યશ્રીના દશયન (સીમંધર સીટી અને એ.ટી.પી.એલ. ના મહાત્માઓ માટે) દાદાનગર હોલ

9pm-10.30pm
25/Nov, Sun
10am to 12.30
8.30 to 10pm
26/Nov, Mon
10am to 1pm
નોાંધ: (૧) થીમ પાકક અને વિલ્ડડર ન પાકક સાાંજ ે ૪ થી ૧૦ વાગ્યા સુધી તારીખ ૧૬ થી ૨૫ નવેમ્ બર
(૨) દાદાવાણીની PDF ડાઉનલોડ કરવા વવઝીટ કરો - satsang.dadabhagwan.org / dadabhagwan App
(૩) 17 નવમ્બર ે સાાંજ ે 7.15 વાગે બાળકોનો પૂજ્યશ્રી સાંગે વૉવકાં ગ (Walk) - ઇવેન્ટ ગ્રાઉન્ડમા

ઇિેન્ટ ગ્રાઉન્ડ

Yes
Yes where possible
Yes
Yes
Yes
Yes for message
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes for message
No
No
Yes where possible
No
Yes
Yes if required
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No

