
 

સતસસંગ કાય�કગ(9th to 12th July, 2020) 
Time (IST) Date Details 

રા� ે9 થી 10 9ગમી જુલાઈ, ગ�ુગ ��નોતરી - નવા મહાતમાા  ાથ ે

રા� ે9 થી 10 10ગમી જુલાઈ, શ�ુ 
��નોતરી - નવા મહાતમાા  ાથ ેઅથવા 
પારાયણ - દાદાવાણી જૂન ૨૦૦૭ 

રા� ે9 થી 10 11 મી જુલાઈ, શિન પારાયણ - દાદાવાણી જૂન ૨૦૦૭ 

રા� ે9 થી 10 12ગમી જુલાઈ, રિવ પારાયણ - દાદાવાણી જૂન ૨૦૦૭ અથવા ��નોતરી 
 

દાદાવાણી ડાઉનલોડ લ�ક :- 
ગજુરાતી :  https://bit.ly/2BG1qNf 

 
��નો મોકલવા  ચૂનાા :- 

1) તમ ે ત સગમાસ હાજર રહેવાના હોય તો જ ��ન મોકલવો જેથી કરીને પૂજય દીપકકાઈ  ાથ ેવાતચીત થઇ શકે. 

2) જો તમારે પજુયયીન ે��ન પુછવો હોય તો “zoomગmeetingગapp” તમારા મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, ટેબ િવ. ડાઉનલોડ 
કરો ( ત સગમાસ જોડાવા માટનેી �લક: https://zoom.us/join આના માટ ેતમારી જોડે  ારી �ટરનેટ સપીડ, કેમેરા, માઇક, 
સપીકર હોવુસ િહતાવહ છે. 

3)  વ�ને િવનસતી છે ક ેએકથી બ ેજ ��નો મોકલવા. ��નો ઇ-મેઇલ scs@dadabhagwan.org અથવા WhatsAppગનસબર 
+91ગ9328661144 પર મોકલવા. તમા�સ આખુસ નામ, શહેર/રાજય,  ગયાન તારીખ અચુક લખવી. 

4) તમારો ગજુરાતી/�હદી ��ન અસ�ે� િલપીમાસ લખવો (ધારો કે “maro prashna chhe ke..”), ગૂગલ ગુજરાતી ફ�ટ (ધારો ક ે
“મારો ��ન છે કે...) અથવા અસ��ેમાસ ( ધારો ક ે“ my question is…”) મોકલવો. PDF ફોમ�ટમાસ અથવા સકને (scan) કરીને 
��ન ન મોકલવા. 
 
5) જો તમારો ��ન િ લેકટ થશે તો તમન ેએક ઇ-મેઇલ મોકલવામાસ આવશે. તેમાસ “conference ID” હશે જેનાથી તમે �હેર 
કરેલા ટાઇમ ેઅન ેતારીખે કાગ લઇ શકશો. 

6) ટાઇમ ેજોડાવવા ન� િવનસિત છે. જયારે પજુયયી તમા�સ નામ બોલે તયારે તરત �િત��યા આપવી. તમારો ��ન સપપટ રીતે અન ે
�ચા અવાજે બોલવો. જયાસ  ધુી પુજયયી તમા� નામ ન બોલે તયાસ  ુધી તમા� માઇક મયુટ (mute) રાખવુસ. 

7) જો તમારી �ટરનેટ ખરાબ હશે તો પજુયયી બી� વયિકતનુસ નામ બોલશે. માટે બધાને તૈયાર અન ેalert રહેવા િવનસિત. આપનુસ 
નામ બોલાય તો તરત �િતકાવ આપવા તૈયાર રહેવુસ. 

https://bit.ly/2BG1qNf
https://zoom.us/join


8) જો તમે ��ન મોકલયો હોય પણ તમન ેકોઇ ઇ-મેઇલ ન મળે ક ેતમારો ��ન િ લેકટ થયેલ છે તો તમે નીચે જણાવેલ �લક પર 
જોડાઇ શકશો.  https://www.youtube.com/user/dadabhagwan. 

9) ��ન મોકલવા માટે ઇ-મેઇલ આઇડી : scs@dadabhagwan.org 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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