
 

 
 

 
 

જય સિ ચદાનદં, 

 ફરી મહા ાઓ માટે આનદંના સમાચાર. કોરોના વાયરસ મહામારીના લીધે યરુોપ વાસ 

કૅ સલ હોવા છતાં, દેશ િવદેશના મહા ાઓ અન ે મુમુ ુઓના લાભાથ ઓનલાઈન ય.ુકે. 
િશિબર કરવામા ંઆવશ.ે 

 આ ‘ઓનલાઈન ય.ુકે. િશિબર’ ની માિહતી તમ ેતમારા સબંંધીઓ અને િમ ોને મોકલી શકો 

છો. 

સપંકઃ +91-9328661144 (ભારત),  Emai ID : scs@dadabhagwan.org 

તમે “ઓનલાઈન યુ.કે. િશિબર” નીચે મજુબ િલંક પર જોડાઈ શકો છો: 

Akonnect App :  https://akonnect.org/app 

Dada Bhagwan App : https://www.dadabhagwan.org/app  

Website :   https://www.dadabhagwan.tv/special-satsang/  

પૂ ીનો સ સગંનું લાઈવ વબેકા ટ Youtube પર જોઈ શકો છો 

https://www.youtube.com/user/dadabhagwan 

 

જ ેમહા ાઓ ભારતની બહારથી જોડાવાના છે: 

1)    પૂ ી સાથ ેલાઈવ સ સંગ ઉપરની િલકં મજુબ IST માણ ેબતાવામા ંઆવશે. 

2)    પૂ ી સાથ ેલાઈવ સ સંગ િસવાય મહા ાઓ બી  સ સંગ કાય મ ‘ઓનલાઈન’ 

પણ જોઈ શકશ ેએમના દેશ ના સમય માણે. 

 https://www.dadabhagwan.tv/special-satsang/ 

   (વબેસાઈટ પર “ પશેલ સ સગં” મે યમૂા ં પેશલ િવડીયો સ સંગ જોઈ શકાશ)ે. 

 

 

ઓનલાઈન ય.ુકે. િશિબર ૨૦૨૦
૧૨ થી ૧૪ જૂન



ઓનલાઈન યુકે િશિબર ૨૦૨૦ 

(૧૨ થી ૧૪ જૂન ) 

તારીખ સમય (IST)  કાય મ માિહતી 
લાઈવ/ 

ઓનલાઈન 

  

૧૨ જૂન 

(શુ વાર) 

બપોર ે

૧૨:૦૦ – ૧:૦૦  

પૂ ી દીપકભાઈ સાથ ે

સ સંગ 

ટૉિપક: “ખટપિટયા વીતરાગ” 

(રફેર સ: દાદાવાણી જુલાઈ 

૨૦૦૦) 

+ ોતરી ય.ુકે.ના મહા ાઓ 

માટે 

લાઈવ 

વેબકા ટ 

૪:૦૦ – ૫:૦૦ PM   પેશલ સ સંગ િવડીયો ટૉિપક: “ખટપિટયા વીતરાગ” અન ે

સામાિયક 
ઓનલાઈન 

રા  ે

૯:૦૦ – ૧૦:૦૦  

પૂ ી દીપકભાઈ સાથ ે

સ સંગ 

ટૉિપક: સમતા પારાયણ 

(દાદાવાણી ફે ુઆરી ૨૦૦૩) 

લાઈવ 

વેબકા ટ 

  

૧૩ જૂન 

(શિનવાર) 

બપોર ે

૧૨:૦૦ – ૧:૦૦ 

પૂ ી દીપકભાઈ સાથ ે

સ સંગ 

જનરલ ોતરી ય.ુકે.ના 

મહા ાઓ માટે 

લાઈવ 

વેબકા ટ 

૪:૦૦ – ૫:૦૦ PM   પેશલ સ સંગ િવડીયો ટૉિપક: “સમતા” અને સામાિયક ઓનલાઈન 

રા  ે

૯:૦૦ – ૧૦:૦૦ 

પૂ ી દીપકભાઈ સાથ ે

સ સંગ 

ટૉિપક: “સમતા” પારાયણ 

(દાદાવાણી ફે ુઆરી ૨૦૦૩) 

લાઈવ 

વેબકા ટ 

  

૧૪ જૂન 

(રિવવાર) 

બપોર ે

૧૨:૦૦ – ૧:૦૦ 

પૂ ી દીપકભાઈ સાથ ે

સતસંગ 

જનરલ ોતરી ય.ુકે.ના 

મહા ાઓ માટે 

લાઈવ 

વેબકા ટ 

૪:૦૦ – ૫:૦૦ PM   પેશલ સ સંગ િવડીયો પે યલ િવડીયો અને સામાિયક ઓનલાઈન 
 

 

 

તારીખ 
સ સંગનો 

ટૉિપક 

ચોપડી/ 

દાદાવાણી 
PDF િલકં 

૧૨ જૂન બપોર ે
ખટપિટયા 

વીતરાગ 

દાદાવાણી જુલાઈ 

૨૦૦૦ 

https://bit.ly/KhatpatiyaVitrag-
Dadavani-Guj 

૧૨ જૂન રા ે 
૧૩ જૂન બપોર ે

સમતા 
દાદાવાણી ફે ુઆરી 

૨૦૦૩ 
https://bit.ly/Samta-Dadavani-Guj  

 



 

ઓનલાઈન િશિબર માં

ો પૂછવા બાબતે 

(  ફ  યુ.કે. મહા ાઓ પૂછી શકશે)
જો તમાર ેપુ ી િદપકભાઈને  પુછવો હોય, તો નીચનેી બેમાંથી કોઈ એક રીતે મોકલવો: 

(તમા ં  આખું નામ, શહેર/રા /દેશ, વો સએપ નબંર અને જો આપે ાન લીધુ ં હોય તો ાન 

તારીખ અચકુ લખવી) 

1) ગગુલ ફોમ:    https://bit.ly/UKShibir-Question-Form 

2) E-mail એડેસ:    scs@dadabhagwan.org  

 

સૂચનાઓ
 

િશિબર દરિમયાન  પછૂતી વખતે નીચ ેજણાવલે બાબતો યાનમાં રાખવા િવનતંી: 

1) જો તમે સ સંગમા ંહાજર રહેવાના હોય તો જ  મોકલવો જથેી કરીન ેપુ ી જોડે વાતચીત 

થઇ શકે. 

2) જો તમારો  િસલે ટ થશ ેતો તમન ેઇ-મેઇલ / વો સએપ ારા તેની માિહતી જવેી કે સ સગં 

(િદવસ /સમય વગેર)ે જણાવીશુ.ં  

3) તમાર ે  “Zoom” એપ ારા પૂછવાના રહેશ.ે આના માટેનુ ંમાગદશન પછીથી આપીશું. 

4) સામા ય રીતે ઘણા બધા ો આવતા હોવાથી, મા  અમુકની પસંદગી કરવામા ંઆવી શકે. જો 
તમારા ની પસંદગી ન થાય, તો તમે તમારા ો ભિવ યમા ં યો નારા ઓનલાઈન આ પુ  

સ સંગમાં પૂછી શકશો. 

 


