
અે�શયા-પે�સ�ફક �શ�બર
31 જુલાઈ થી 2 અાેગ�

અાેનલાઈન

2020

અાનંદના સમાચાર,
કાેરાેના વાયરસ મહામારીના લીધે અે�શયા-પે�સ�ફક પ્રવાસ કૅ�લ હાેવા છતાં, 
દશે �વદશેના મહા�ાઅાે અને મુમુક્ષુઅાેના લાભાથ� ‘અે�શયા-પે�સ�ફક �શ�બર’ 
અાેનલાઈન કરવામાં અાવશે.

અા અાેનલાઈન �શ�બરની મા�હતી
તમે તમારા સંબંધીઅાે અને �મત્રાેને પણ માેકલી શકાે છાે.

“અાેનલાઈન અે�શયા-પે�સ�ફક �શ�બર” માં અલગ-અલગ મા�માે દ્વારા �ેડાઈ શકાે છાે :

�ેશીયલ �વડીઅાે અા લ�ક પર લાેકલ સમય પ્રમાણે બપાેર ે૧૨ થી ૧ બધા દશેવાળા �ેઈ શકશે :

Dadabhagwan.tv akonnect.org dadabhagwan.org/app 

પૂ�શ્રીનાે સ�ંગનું લાઈવ વેબકા� Youtube પર �ેઈ શકાે છાે
https://www.youtube.com/dadabhagwanfoundation

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

English : https://www.dadabhagwan.tv/Home/English/ 

िह�ी : https://www.dadabhagwan.tv/Home/Hindi/
dadabhagwan.tv
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(31 જુલાઈ થી 2 અાેગ�)

dadabhagwan.org

Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Fiji

https://bit.ly/DadavaniOcto19Guj

https://bit.ly/DadavaniMay17Guj

(ર�વવાર)

સાંજ ે

https://bit.ly/DadavaniOcto19Guj
https://bit.ly/DadavaniMay17Guj
https://www.dadabhagwan.org/


અાેનલાઈન અે�શયા-પે�સ�ફક �શ�બર 2020
(ફ� અે�શયા-પે�સ�ફક દશેાે ના મહા�ાઅાે પ્ર� પૂછી શકશે)
( Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Fiji Etc.. )

dadabhagwan.org

�ે તમાર ેપુ�શ્રી �દપકભાઈને પ્ર� પુછવાે હાેય,
તાે નીચેની કાેઈ અેક રીતે માેકલવાે:

1) ગુગલ ફાેમર્         : https://questions.dadabhagwan.org 
2) E-mail અેડ્ર સે     : scs@dadabhagwan.org  
3) Whatsapp No : + 91 9328 661144

(તમા�ં અાખું નામ, શહરે/રા�/દશે, વાેટ્સઅેપ નંબર અને 
�ે અાપે જ્ઞાન લીધું હાેય તાે  જ્ઞાન તારીખ અચુક લખવી)

�શ�બર દર�મયાન પ્ર� પૂછતી વખતે નીચે જણાવેલ બાબતાે �ાનમાં રાખવા �વનંતી:

1) �ે તમે સ�ંગમાં હાજર રહવેાના હાેય તાે જ પ્ર� માેકલવાે જથેી કરીને પુ�શ્રી �ેડ ેવાતચીત 
થઇ શકે.

2) જમેના પ્ર� �સલે� થશે અેમને Whatsapp / email દ્વારા �ણ કરવામાં અાવશે. પ્ર� 
“Zoom” અેપ દ્વારા પૂછવાના રહશેે. અાના માટનેું માગર્દશર્ન પછીથી અાપીશું.

3) જમેનાે પ્ર� �સલે� ન થાય, તેઅાે પણ Youtube / Akonnect / Dada Bhagwan App 
દ્વારા સ�ંગ �ેઈ શકશે.

4) પ્ર�ાેતરી સ�ંગ માટ ેમહા�ાઅાે તરફથી ઘણા બધા પ્ર�ાે અાવે છે, જમેાંથી થાેડા જ પ્ર�ાે 
લઈ શકાય છે. �ે અાપનાે પ્ર� રહી �ય, તાે ભ�વ�માં યાે�નારા અાેનલાઈન અા�પુત્ર 
સ�ંગમાં પૂછી શકાે છાે. 
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