
તારીખ વાર તીથી પવવ આરાધનાની વવગત

૦૫ ૧૧ ૨૦૨૧ શુક્રવાર કાવતવક સુદ - ૧ નૂતન વર્વ આરંભ, શ્રી ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાન

૦૯ ૧૧ ૨૦૨૧ મંગળવાર કાવતવક સુદ - ૫ જ્ઞાન પચંમી

૧૮ ૧૧ ૨૦૨૧ ગરુુવાર કાવતવક સુદ - ૧૪ ચૌમાસી ચૌદસ

૧૯ ૧૧ ૨૦૨૧ શુક્રવાર કાવતવક સુદ - ૧૫ કાવતવકી પનૂમ, શ્રી વસદ્ધાચલ ભાવ યાત્રા

૨૯ ૧૧ ૨૦૨૧ સોમવાર કાવતવક વદ - ૧૦ શ્રી મહાવીરસ્વામી દીક્ષા કલ્યાણક

૧૪ ૧૨ ૨૦૨૧ મંગળવાર માગશર સુદ - ૧૧ મૌન એકાદશી

૨૯ ૧૨ ૨૦૨૧ બુધવાર માગશર વદ - ૧૦

૩૦ ૧૨ ૨૦૨૧ ગરુુવાર માગશર વદ - ૧૧

૩૦ ૦૧ ૨૦૨૨ રવવવાર પોર્ વદ - ૧૩ મેરુ તરેસ, શ્રી આવદનાથ મોક્ષ કલ્યાણક

૧૦ ૦૨ ૨૦૨૨ ગરુુવાર મહા સુદ - ૯ શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી વિનાલય (નાઇરોબી) ૩૮ મી સાલગીરી

૨૭ ૦૨ ૨૦૨૨ રવવવાર મહા વદ - ૧૧/૧૨ શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક

૧૫ ૦૩ ૨૦૨૨ મંગળવાર ફાગણ સુદ - ૧૨ શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી દીક્ષા કલ્યાણક,

૧૬ ૦૩ ૨૦૨૨ બુધવાર ફાગણ સુદ - ૧૩ છ ગાવની યાત્રા - શ્રી વસદ્ધાચલ ભાવ યાત્રા

૧૭ ૦૩ ૨૦૨૨ ગરુુવાર ફાગણ સુદ - ૧૪ ચૌમાસી ચૌદસ

૨૪ ૦૩ ૨૦૨૨ ગરુુવાર ફાગણ વદ - ૭ વરસીતપ પ્રારંભ

૦૮ ૦૪ ૨૦૨૨ શુક્રવાર ચૈત્ર સુદ - ૭ ચૈત્રમાસ આયવંબલની ઓળી પ્રારંભ

૧૪ ૦૪ ૨૦૨૨ ગરુુવાર ચૈત્ર સુદ - ૧૩ શ્રી મહાવીરસ્વામી િન્મ કલ્યાણક

૧૬ ૦૪ ૨૦૨૨ શવનવાર ચૈત્ર સુદ - ૧૫ ચૈત્રી પનૂમ - શ્રી વસદ્ધાચલ ભાવ યાત્રા

૧૭ ૦૪ ૨૦૨૨ રવવવાર ચૈત્ર વદ - ૧ ચૈત્રમાસ આયવંબલની ઓળી પારણાં

૦૪ ૦૫ ૨૦૨૨ બુધવાર વૈશાખ સુદ - ૩ અખાત્રીિ - વરસીતપના પારણાં

૧૧ ૦૫ ૨૦૨૨ બુધવાર વૈશાખ સુદ - ૧૦ શ્રી મહાવીરસ્વામી કેવલજ્ઞાન કલ્યાણક

૨૩ ૦૫ ૨૦૨૨ સોમવાર વૈશાખ વદ - ૮ શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી િન્મ કલ્યાણક

૨૪ ૦૫ ૨૦૨૨ મંગળવાર વૈશાખ વદ - ૯ શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી મોક્ષ કલ્યાણક

૦૫ ૦૭ ૨૦૨૨ મંગળવાર અર્ાઠ સુદ - ૬ શ્રી મહાવીરસ્વામી ચ્યવન કલ્યાણક

૧૦ ૦૭ ૨૦૨૨ રવવવાર અર્ાઠ સુદ - ૧૧ જીવો ની કરુણા વનવમત ેઆયવંબલ

૧૨ ૦૭ ૨૦૨૨ મંગળવાર અર્ાઠ સુદ - ૧૩/૧૪ ચૌમાસી ચૌદસ (ચૌમાસુ પ્રારંભ)

૧૨ ૦૮ ૨૦૨૨ શુક્રવાર
શ્રાવણ સુદ - ૧૫ / 

શ્રાવણ વદ - ૧
શ્રી મુવનસુવ્રતસ્વામી ચ્યવન કલ્યાણક

૨૪ ૦૮ ૨૦૨૨ બુધવાર શ્રાવણ વદ - ૧૨ પયુવર્ણ મહાપવવ પ્રારંભ

૨૮ ૦૮ ૨૦૨૨ રવવવાર ભાદરવા સુદ - ૧ શ્રી મહાવીરસ્વામી િન્મ વાંચન

૩૧ ૦૮ ૨૦૨૨ બુધવાર ભાદરવા સુદ - ૪ સંવત્સરી પ્રવતક્રમણ

૦૧ ૦૯ ૨૦૨૨ ગરુુવાર ભાદરવા સુદ - ૫ પારણા

૦૪ ૦૯ ૨૦૨૨ રવવવાર ભાદરવા સુદ - ૮ પચં તીથવ યાત્રા

૧૧ ૦૯ ૨૦૨૨ રવવવાર ભાદરવા વદ - ૧ સંવત્સરી િમણ

૦૧ ૧૦ ૨૦૨૨ શવનવાર આસો સુદ - ૬ આસો માસની આયવંબલની ઓળી પ્રારંભ

૧૦ ૧૦ ૨૦૨૨ સોમવાર આસો વદ - ૧ આસો માસ આયવંબલની ઓળી પારણાં

૨૫ ૧૦ ૨૦૨૨ મંગળવાર આસો વદ - ૩૦ શ્રી મહાવીરસ્વામી મોક્ષ કલ્યાણક, દીવાળી, શારદા પિૂન

૨૬ ૧૦ ૨૦૨૨ બુધવાર કાવતવક સુદ - ૧ નૂતન વર્વ આરંભ, શ્રી ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાન

વીર સંવંત ૨૫૪૮     વવક્રમ સંવંત ૨૦૭૮     ઇ.સ. ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨

પોર્ દશમ, શ્રી પાર્શ્વનાથ િન્મ કલ્યાણક, ખીર એકાશણા


