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ધજા મહોત્સવ પ્રસંગ – રવવવાર, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦

આપણા દે રાસરના પંદર (૧૫)વર્ષ પ ૂણષ થયાં. રવવવાર, ૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ, દે રાસરના શીખર
ુ દદવસે સવારે ૮.૦૦ વાગ્યે સ્નાત્ર પ ૂજા
ઉપર સોળ (૧૬)મી ધજા આરોહણ કરવામાં આવશે. આ શભ
અને ત્યાર બાદ ૯.૦૦ વાગ્યે શ્રી સત્તરભેદી પ ૂજા ભણાવવામાં આવશે. બપોરે ૧૨.૩૯ વમવનટે ધજા
ચઢાવવામાં આવશે.
આ વર્ે ધજા આરોહણ માટેનો ટોકન જીતનર છે , દીનાબહેન અમ્રતલાલ રાઈચંદ શાહ. તેમના
પદરવારના સાત સભ્યોને ધજા આરોહણનો તેમજ, દે રાસરમાં પ ૂજા, આરતી, મંગળ દીવો અને
શાંવતકળશનો લાભ મળશે. સકળ સંઘના સભ્યો OAUK વર્અ
ષ ુ લ વેબકાસ્ટ દ્વારા (ઓનલાઇન) આ
મહાન પ્રસંગ વનહાળી શકશે.
ુ ી ખલુ ્ ં ુ રહેશે. આપ સૌને દશષન માટે પધારવા
દે રાસર બપોરે ૧૩.૩૦ થી સાંજે ૫.૩૦ વાગ્યા સધ
ભાવભર્ું ુ આમંત્રણ છે .
નીલેશભાઈ ભગવાનજી શાહ
ુ શ્રી OAUK
માનદ પ્રમખ

વર્ાષબેન દદલીપભાઈ શાહ
ધાવમિક સવમવત અધ્યક્ષ OAUK

Dhaja Celebration Event - Sunday, 6th September 2020
It is the fifteenth (15th) anniversary of our Jain Derasar. The sixteenth (16th) Flag raising
ceremony will take place on Sunday, 6th September 2020. On this auspicious day,
Snatra Puja will be performed at 8.00am followed by Sattar Bhedi Puja at 9.00am. The
flag will be raised at 12.39pm.
The winner of the token this year is Dinaben Amratben Raichand Shah. Seven
members of their family will have the opportunity to take part in the flag raising
ceremony as well perform Pooja, Aarti, Mangal Divo and Shantikalash in the Derasar
Members of the whole Sangh will be able to view this great event via OAUK virtual
webcast (online).
The Derasar will be open from 1.30pm to 5.30pm. We warmly invite you all to to attend for
individual prayers at Oshwal Centre on this auspicious day.
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