
 

 

 

 

 

જય સચ્ચિદાનંદ, 

  કોરોનાવાઈરસ મહામારીને કારણે પૂજ્યશ્રીનો નોર્થ અમેરરકાનો પ્રવાસ કેન્સલ કરવામાં આવ્યો છે, તે 

આપણે બધા જાણીએ છીએ. તેમ છતાં ફરી એક વાર મહાત્માઓ માટે આનંદના સમાિાર છે. દેશ ચ્વદેશના 

મહાત્માઓ અને મુમુક્ષુઓના લાભાર્ે ગુરુપૂર્ણથમા-2020 ચ્શચ્બરને વચયુથઅલ (ઓનલાઈન) ઈન્ટરનેશનલ ચ્શચ્બર 

તરીકે ઉજવવામા ંઆવશે. 

આ “વચયુથઅલ (ઓનલાઈન) ગુરુપૂર્ણથમા 2020 ચ્શચ્બર”ની માચ્હતી આપના સગા-સંબંધી અને ચ્મત્રોને મોકલી 

શકો છો. 

 

તમ ે“વચયુથઅલ (ઓનલાઈન) ગરુુપરૂ્ણથમા ચ્શચ્બર”મા ંનીિે મજુબ લલકં પર જોડાઈ શકો છો: 

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

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

Website:   https://www.dadabhagwan.tv/ 

પજૂ્યશ્રીના સત્સગંનુ ંલાઈવ વબેકાસ્ટ YouTube પર પણ જોઈ શકો છો 

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

જે મહાત્માઓ ભારતની બહારર્ી જોડાવાના છે:  

1) પજૂ્યશ્રી સાર્ ેલાઈવ સત્સગં ઉપરની લલંક પર IST પ્રમાણ ેબતાવવામા ંઆવશ ે(શીડ્યુલ . 

2) “પજૂ્યશ્રી સાર્ ેલાઈવ સત્સગં” ચ્સવાય મહાત્માઓ બીજા બધા કાયથક્રમ ‘ઓનલાઈન’ એમના દશેના સમય 

પ્રમાણ,ે નીિ ેઆપલે વબેસાઈટ પર “સ્પચે્શયલ સત્સગં” મને્યમુા ંજોઈ શકશ:ે 

https://www.dadabhagwan.tv/special-satsang/ 
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તારીખ સમય (IST) કાયયક્રમની માહિતી (માત્ર ઓનલાઈન અથવા લાઇવ) માધ્યમ

સાાંજે ૬ - ૭ * સ્પેશલ સત્સાંગ હવડીયો: “આજ્ઞા પાળવા, ખપે દ્રઢ હનશ્ચય” & સામાહયક ઓનલાઈન

રાતે્ર 

૯ - ૧૦:૩૦

પારાયણ પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈ સાથે - વાાંચન દાદાવાણી જૂન ૨૦૦૭ - 

“આજ્ઞા પાળવા, ખપે દ્ર્ઢ હનશ્ચય !"
લાઈવ વેબકાસ્ટ

સવારે ૭- ૭:૪૫** ઓનલાઈન ગુજરાતી નાટક: "ખજાનો" Youtube**

સવારે ૮ - ૯
પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈનો સત્સાંગ & પ્રશ્નોત્તરી 

ટોહપક: “આજ્ઞા પાળવા, ખપે દ્ર્ઢ હનશ્ચય” પર (દાદાવાણી જૂન ૨૦૦૭)
લાઈવ વેબકાસ્ટ

સાાંજે ૪ -૪.૪૫* ઓનલાઈન ગુજરાતી નાટક: "ખજાનો"(Akonnect પર આવશે) ઓનલાઈન

સાાંજે ૬ - ૭ * સ્પેશલ સત્સાંગ હવડીયો: “ડખોડખલથી અટકી પ્રગહત” ઓનલાઈન

રાતે્ર ૯ - ૧૦
પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈનો સત્સાંગ & પ્રશ્નોત્તરી 

ટોહપક: “ડખોડખલથી અટકી પ્રગહત” (દાદાવાણી ડડસેમ્બર-૧૬)
લાઈવ વેબકાસ્ટ

સવારે ૮ - ૯ પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈનો સત્સાંગ - જનરલ પ્રશ્નોત્તરી લાઈવ વેબકાસ્ટ

સાાંજે ૬ - ૭*
સ્પેશલ સત્સાંગ હવડીયો: “મારી ભાવના, મારી ઈચ્છા, જે કિો તે મારાં 'આ' 

જ છે!” અને સામાહયક
ઓનલાઈન

રાતે્ર ૯ - ૧૦

પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈનો સત્સાંગ & પ્રશ્નોત્તરી 

ટોહપક: “મારી ભાવના, મારી ઈચ્છા, જે કિો તે મારાં 'આ' જ છે!” 

(રેફરન્સ: દાદાવાણી નવેમ્બર ૨૦૦૨)

લાઈવ વેબકાસ્ટ

સવારે ૭-૭:૪૫** LMHT સાંસ્કૃહતક કાયયક્રમ YouTube**

સવારે ૮ - ૯ પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈનો સત્સાંગ - જનરલ પ્રશ્નોત્તરી લાઈવ વેબકાસ્ટ

સાાંજે ૪-૪.૪૫* LMHT સાંસ્કૃહતક કાયયક્રમ (Akonnect પર આવશે) ઓનલાઈન

સાાંજે ૬ - ૭ *
સ્પેશલ સત્સાંગ હવડીયો: “હવષયના વમળમાાં ફસાયા લોકસાંજ્ઞાએ” અને 

સામાહયક
ઓનલાઈન

રાતે્ર ૯ - ૧૦

પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈનો સત્સાંગ & પ્રશ્નોત્તરી 

ટોહપક: “હવષયના વમળમાાં ફસાયા લોકસાંજ્ઞાએ” 

(રેફરન્સ: દાદાવાણી જાન્યુઆરી ૨૦૧૫)

લાઈવ

વેબકાસ્ટ

સવારે 

૮ - ૯:૧૫

પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈના સાહનધ્યમાાં - ગુરપૂર્ણયમા ઉજવણી

-હવહિ, પૂજન, આરતી, ભાવનાની સામાહયક અને સાંદેશો
લાઈવ વેબકાસ્ટ

૯:૩૦-૧૧:૧૫ ચરણહવહિ અને ભહતત (ખૂટતી શહતતઓ માાંગીશુાં) લાઈવ વેબકાસ્ટ

સાાંજે ૪ થી ૭ સ્પેશીયલ હવડીઓ, લાઇવ - હવશેષ ભહતત અને આરતી લાઈવ વેબકાસ્ટ

રાતે્ર ૯ - ૧૦
પારાયણ પૂજ્યશ્રી દીપકભાઈ સાથે - દાદાવાણી નવેમ્બર ૨૦૧૮ “જ્ઞાની 

દશયને સિાય પોતાનુાં સ્વદશયન ”
લાઈવ વેબકાસ્ટ

નોંિ: 

*

**YouTube લલાંક પછીથી આપવામાાં આવશે (સવારે ૭ am થી ૨૪ કલાક ઓનલાઈન રિેશે )       Released on 19-Jun-20

૫ 

જુલાઈ

(રહવ)

ગુર

પૂર્ણયમા

આ હશહબરમાાં પ્રશ્નો પૂછવાનો વારો માત્ર નોથય અમેડરકાના મિાત્માઓનો રિેશે

દશાયવેલ સમય પર તમારા દેશના સમય પ્રમાણે https://www.dadabhagwan.tv/special-satsang/ પર જોઈ શકશો.

૧ 

જુલાઈ

(બુિ)

૨ 

જુલાઈ

(ગુર)

૩ 

જુલાઈ

(શુક્ર)

૪ 

જુલાઈ

(શહન)
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તારીખ દાદાવાણી ટૉપિક

ગજુરાતી http://bit.ly/DVJun2007Guj

हिन्दी https://bit.ly/DVJun2007Hin

English https://bit.ly/DVJun2007Eng

ગજુરાતી https://bit.ly/DVDec2016Guj

हिन्दी https://bit.ly/DVDec2016Hin

English https://bit.ly/DVDec2016Eng

૩ જુલાઈ 
દાદાવાણી

નવેમ્બર ૨૦૦૨

મારી ભાવના, મારી 

ઈચ્છા, જ ેકહો ત ેમારું  

'આ' જ છે !'

ગજુરાતી 

हिन्दी & 

English 

Pending

https://bit.ly/DVNov2002Guj

ગજુરાતી https://bit.ly/DVJan2015Guj

हिन्दी https://bit.ly/DVJan2015Hin

English https://bit.ly/DVJan2015Eng

ગજુરાતી https://bit.ly/DVNov2018Guj

हिन्दी https://bit.ly/DVNov2018Hin

English https://bit.ly/DVNov2018Eng

૧ જુલાઈ

િારાયણનુું વાુંચન:

દાદાવાણી

જૂન ૨૦૦૭

 આજ્ઞા પાળવા, ખપે 

દ્્રઢ નનશ્ચય!

૨ જુલાઈ
દાદાવાણી

નિસેમ્બર ૨૦૧૬

િખોિખલથી અટકી 

પ્રગનત

 PDF ની લી ુંક

(િસુંદીદા ભાષા િર પલલક કરો)

૪ જુલાઈ 
દાદાવાણી

જાન્યઆુરી ૨૦૧૫

 નવષયના વમળમાું 

ફસાયા લોકસુંજ્ઞાએ

૫ જુલાઈ 

િારાયણનુું વાુંચન:

દાદાવાણી

નવેમ્બર ૨૦૧૮

જ્ઞાની દર્શને સધાય 

પોતાનુું સ્વદર્શન

ગુરુપૂર્ણિમા
જુલાઈ 1 થી 5, 2020
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વર્ચ્યુઅલ ગયરુપૂર્ણુમા શિશિર 2020માાં પ્રશ્નો 

પૂછવા િાિતે 
(ફક્ત નોર્ ુઅમરેરકાના મહાત્માઓ માટે) 

જો તમારે પયજ્્શ્રીને પ્રશ્ન પયછવો હો્ તો નીચે મયજિમાાંર્ી કોઈ પણ એક રીતનો 

ઉપ્ોગ કરિો: 

1. ગયગલ ફોમુ:  https://bit.ly/GP2020QuestionForm 

2. E-mail એડે્રસ: scs@dadabhagwan.org 

a. તમારુાં આખયાં નામ, િહેર/રાજ્્, વોટ્સ એપ નાંિર, અને જો આપે જ્ઞાન લીધય 

હો્,તો જ્ઞાન તારીખ અચયક લખવી. 

સૂચનાઓ: 

શિશિર દરશમ્ાન પ્રશ્નો પૂછતી વખતે નીચે જણાવેલ િાિતો ધ્્ાનમાાં રાખવા શવનાંતી: 

1) જો તમે સત્સાંગમાાં હાજર રહેવાના હો્ તો જ પ્રશ્ન મોકલવો જેર્ી કરીન ેપયજ્્શ્રી જોડે 

વાતચીત ર્ઇ િકે. 

2) જો તમારો પ્રશ્ન શસલેક્ટ ર્િે તો તમને ઈ-મેઈલ/વોટ્સએપ દ્વારા તેની માશહતી જેવી કે 

સત્સાંગ (રદવસ/સમ્), શવડી્ો કોન્ફરન્સીંગ લલાંક, અને તેને લગતી શવગતો જણાવીિયાં.   

3) તમારે પ્રશ્ન “Zoom” એપ દ્વારા પૂછવાના રહેિ.ે આના માટેનયાં માગદુિુન પછીર્ી 

આપીિયાં. 

4) સામાન્્ રીત ે ઘણા િધા પ્રશ્નો આવતા હોવાર્ી, માત્ર અમયકની પસાંદગી કરવામાાં આવી 

િકે. જો તમારા પ્રશ્નની પસાંદગી ન ર્ા્, તો તમે તમારા પ્રશ્નો ભશવષ્્માાં ્ોજાનારા 

ઓનલાઈન આપ્તપયત્ર સત્સાંગમાાં પૂછી િકિો.  

5) આપને કોઈ સવાલ હો્ તો આ નાંિર પર સાંપકુ કરિો. 1-877-505-3232 ext. 10 or 

email: gp@us.dadabhagwan.org 

https://bit.ly/GP2020QuestionForm
mailto:scs@dadabhagwan.org
mailto:gp@us.dadabhagwan.org
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