વીર સંવંત ૨૫ÌÌ
તારીખ

વાર

ÊÈãÉÈãÉÏ

વવક્રમ સંવંત ૨૦૭૩

ઇ.સ. - 2017 - 2018

તીથી

પવવ આરાધનાની વવગત

શુક્રવાર

કાર્તવક સુદ - ૧

નૂતન વર્વ પ્રારંભ , શ્રી ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાન

ÊÍãÉÈãÉÏ

બુધવાર

કાર્તવક સુદ - ૫

જ્ઞાન પંચમી

ÒÕãÉÉãÉÏ

શુક્રવાર

કાર્તવક સુદ - ૧૪

ચૌમાસી ચૌદસ

ÒÌãÉÉãÉÏ

શવનવાર

કાર્તવક સુદ - ૧૫

કાર્તવકી પૂનમ, શ્રી વસદ્ધાચલજી ભાવયાત્રા

ÉËãÉÉãÉÏ

સોમવાર

કાર્તવક વદ - ૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી દીક્ષા કલ્યાણક

ËÈãÉÉãÉÏ

ગુરુવાર

માગશર સુદ - ૧૧

મૌન એકાદશી (૯૦વિનના ૧૫૦ કલ્યાણક)

ÉÊãÉÊãÉÏ

મંગળવાર માગશર વદ - ૧૦

પોર્ દશમ શ્રી પાર્શવવનાથ િન્મ કલ્યાણક, ખીરના એકાશણા

ÉÌãÈÉãÉÐ

રવવવાર

પોર્ વદ - ૧૩

મેરુ તેરસ શ્રી આદદનાથ મોક્ષ કલ્યાણક

ÊÎãÈÉãÉÐ

શુક્રવાર

મહા સુદ - ૯

શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી વિનાલય (નાઇરોબી) ૩૩ મી સાલગીરી

ÉÊãÈÊãÉÐ

સોમવાર

મહા વદ - ૧૨

શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક

ÊÏãÈÊãÉÐ

મંગળવાર ફાગણ સુદ - ૧૨

શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી દીક્ષા કલ્યાણક

ÊÐãÈÊãÉÐ

બુધવાર

ફાગણ સુદ - ૧૩

ÈÉãÈËãÉÐ

ગુરુવાર

ફાગણ સુદ - ૧૪ãÉÍ ચૌમાસી ચૌદસ

ÈÑãÈËãÉÐ

શુક્રવાર

ફાગણ વદ - Ð

vRRxItap પ્રારં ભ

ÊËãÈËãÉÐ

શુક્રવાર

ચૈત્ર સુદ - Î

ચૈત્રમાસ આયંવબલની ઓળી પ્રારંભ

ÊÑãÈËãÉÐ

ગુરુવાર

ચૈત્ર સુદ - ૧૩

શ્રી મહાવીરસ્વામી િન્મ કલ્યાણક

ËÉãÈËãÉÐ

શવનવાર

ચૈત્ર સુદ - ૧૫

ચૈત્રી પૂનમ - શ્રી વસદ્ધાચલજી ભાવયાત્રા

ÈÉãÈÌãÉÐ

રવવવાર

ચૈત્ર વદ - ૧

ચૈત્રમાસ આયંવબલની ઓળી પારણાં

ÉÐãÈÌãÉÐ

બુધવાર

વૈશાખ સુદ - ૩

અખાત્રીિ - વરસીતપના પારણાં

ÊÍãÈÌãÉÐ

બુધવાર

વૈશાખ સુદ - ૧૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક

ÈÐãÈÍãÉÐ

મંગળવાર વૈશાખ વદ - ૮

છ ગાવની યાત્રા - શ્રી વસદ્ધાચલજી ભાવયાત્રા

શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી િન્મ કલ્યાણક

ÈÑãÈÍãÉÐ

બુધવાર

વૈશાખ વદ - ૯

શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી વનવાવણ કલ્યાણક

ÉÐãÈÏãÉÐ

બુધવાર

અર્ાઠ સુદ - ૬

શ્રી મહાવીરસ્વામી ચ્યવન કલ્યાણક

ÊÎãÈÏãÉÐ

ગુરુવાર

અર્ાઠ સુદ - ૧૪

ચૌમાસી ચૌદસ (ચૌમાસુ પ્રારંભ)

ÊÊãÈÐãÉÐ

બુધવાર

શ્રાવણ સુદ - ૧૧

JIvo in kru`a inmIte આયંબિલ

ÊÎãÈÐãÉÐ

રવવવાર

શ્રાવણ સુદ - ૧૫

શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી ચ્યવન કલ્યાણક

ÈÎãÈÑãÉÐ

ગુરુવાર

શ્રાવણ વદ - ૧૧

પયુવર્ણા પ્રારંભ

ÉÈãÈÑãÉÐ

સોમવાર

ભાદરવા સુદ - ૧

મહાવીરસ્વામી િન્મ વાંચન

ÉËãÈÑãÉÐ

ગુરુવાર

ભાદરવા સુદ - ૪

સંવત્સરી પ્રવતક્રમણ

ÉÌãÈÑãÉÐ

શુક્રવાર

ભાદરવા સુદ - ૫

પારણા

ÉÎãÈÑãÉÐ

રવવવાર

ભાદરવા સુદ - ૧૨

પંચ તીથવ યાત્રા

ËÈãÈÑãÉÐ

રવવવાર

ભાદરવા વદ - ૫ãÎ

સંવત્સરી િમણ

ÉÎãÉÈãÉÐ

મંગળવાર આસો સુદ - ૭

આસોમાસની આયંવબલની ઓળી પ્રારંભ

ÊÍãÉÈãÉÐ

ગુરુવાર

આસો વદ - ૧

આસોમાસ આયંવબલની ઓળી પારણાં

ÈÏãÉÉãÉÐ

બુધવાર

આસો વદ - ૩૦

શ્રી મહાવીરસ્વામી વનવાવણ કલ્યાણક, દીવાળી, શારદા પૂિન

ÈÐãÉÉãÉÐ

ગુરુવાર

કાર્તવક સુદ - ૧

નૂતન વર્વ પ્રરંભ , શ્રી ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાન

ÉÊãÉÉãÉÐ

સોમવાર

કાર્તવક સુદ - ૫

જ્ઞાન પંચમી

ÊÊãÉÉãÉÐ

ગુરુવાર

કાર્તવક સુદ - ૧૪

ચૌમાસી ચૌદસ

ÊËãÉÉãÉÐ

શુક્રવાર

કાર્તવક સુદ - ૧૫

કાર્તવકી પૂનમ, શ્રી વસદ્ધાચલજી ભાવયાત્રા

