
જૈન જ્ઞાનભડંારોંકા ઈતિહાસ 

ગ્રથં તિમોચન 

શભુ દિન : ફાગણ સિુી ૧ , ગરુુિાર િા: 3 માચચ ૨૦૨૨ , સિારે 10:00 કલાકે 

 

કાર્ચક્રમ નો ચાર્ચ  
 

ર્ાઈમ  કાર્ચક્રમ  નામ  સમર્  

10.00 કલાકે  કાર્ચક્રમની શરૂઆિ  ગરુૂિિંન / માગંલલક  10  minutes 

10:10 કલાકે  પ્રસ્િાિના/ ઉદે્દશ / 
ગ્રથં ની માદહિી / 
કાત્રજ આગમ મદંિરમા ં
થર્ેલ નિા 
જ્ઞાનભડંારની માદહિી  

અતલુભાઈ વ્રજલાલ શાહ ( C.A.) 15 Minutes 

10:25 કલાકે  િીપ પ્રાગર્ય  આમતંત્રિ મેહમાનો  5 Minutes 

10.30 કલાકે  સ્િાગિ  કાત્રજ િીથચ ના પ્રમખુ / ટ્રસ્ર્ી  5 Minutes 

10.35  કલાકે  લાભાથી નુ ંબહુમાન  હાર/તિલક  5 Minutes 

10.40  આમતંત્રિ મેહમાનો 
અને જ્ઞાનભડંાર 
સચંાલકોનુ ંબહુમાન  

બહારગામથી પધારેલ જ્ઞાનભડંાર 
સચંાલકોનુ ંખેસ દ્વારા જગ્ર્ા ઉપર જ 
બહુમાન  

 

10.45 કલાકે  તિમોચનના લાભાથી  બીપીનભાઈ ઝિેરી  5 minutes 

10.50 શ્રિુસગંમ સિંીપભાઈ જર્િંીલાલ શાહ  10 Minutes 

11.00 Requirement of  
Scanning and 
Digitalisation of Books 
in Liabrary  

નીતિનભાઈ િોરા – નિજીિન જૈન સઘં  5 Minutes 

11.05 Jain E Books  
Baal Sahitya 
Dhyan - adhyatma 

મકેુશભાઈ જૈન – મલ્ર્ીગ્રાદફક્સ 5 Minutes 

11.10 Jainism Curses / 
academic advantage/ 
In what way the 
Gyanbhandars will be 
useful for Jainism 
Courses in Univercities 

ડૉ.અભર્ભાઈ શાહ – મુબંઈ યનુીિસીર્ી  5 Minutes 

11.15 How department of 
Jainism can help 
scholres in their 
Research works 

રેણકુા પોરિાલ – ઈતિહાસ સશંોધક  3 Minutes 

11.18 3 િર્ચમા ંઉમરા સઘંે 
જ્ઞાનભડંારની કરેલી 
પ્રગિી  

ભદ્રશેભાઈ શાહ – ટ્રસ્ર્ી ઉમરા જૈન સઘં  3 Minutes 



  િચ્ચેનો બાકીનો સમર્ સગંીિ અને 
અતલુભાઈ નુ ંસચંાલન / તિિેચન  
િરેક િક્િાની િચ્ચે 1 થી 2 તમનીર્ 

 

11.30 બકૂ તિમોચન  

જૈન જ્ઞાનભડંારોનો 
ઈતિહાસ  

લાભાથી શ્રી રિનભાઈ ભીમાજી મેડતિર્ા 
જર્સખુભાઈ રાર્ચિં મેહિા  

બકુલભાઈ જીિણચિં ઝિેરી  

ભદ્રશેભાઈ ચપંકભાઈ શાહ , સરુિ  

અને અન્ર્ મેહમાનો  

 પસુ્િક પજૂ્ર્ ગરુુભગિિંોને અપચણ  

10 minutes 

11.40 બે પસુ્િકનુ ંતિમોચન  પ.પજૂ્ર્ પ.ંશ્રી પ્રશમરતિતિજર્જી મ.સા. 
લલખીિ બે પસુ્િકનુ ંતિમોચન  

5 Minutes 

11. 45 થી 
12.30 સધુી  

મહાત્માઓના 
આશીિચચન  

પ.પ.ૂઆ.શ્રી હર્ચસાગરસરુીશ્વરજી મ.સા. 
પ.પ.ૂપ.ંશ્રી િૈરાગ્ર્રતિ તિજર્જી મ.સા.  

અને અન્ર્ જે પણ ગરુુભગિિંો હોર્ િ ે 

45 Minutes 

12.30 to 
1.00  

જ્ઞાનભડંારનુ ંઉદ્ઘાર્ન  િાજિે ગાજિ ેસકલ શ્રી સઘં સાથે 
લાભાથી ના હસ્િ ેઉદ્ઘાર્ન  

જ્ઞાનની પાચં સ્તતુિઓ  

સરસ્િિી પજૂન 

જ્ઞાનભડંારના કેર્લોગ નુ ંતિમોચન  

 

    

 

 


