
કર્.
યાતર્ા 
ન.ં

યાતર્ાધામ િનવાર્ણભિૂમ/  
જ્ન્મધામ/ અન્ય ભગવાન/ મિુનરાજ યાતર્ા મકુામ િતથી િવ.સ.ં યાતર્ા િતથી યાતર્ા મકુામ તા. ઈ.સ. યાતર્ા તા.

૧ ૧ ી સમ્મેદિશખરજી શા ત િનવાર્ણધામ વીસ તીથર્ંકર ભગવતંો તથા અસખ્ય 
મિુનરાજની િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ સદુ ૫ ‐ ૮ ૨૦૧૩ ફાગણ સદુ ૭ માચર્ ૬ ‐ ૯ ૧૯૫૭ ૦૮/૦૩/૧૯૫૭

૨ ફાગણ સદુ ૧૩‐વદ ૩ ૨૦૨૩ ફાગણ સદુ ૧૫ માચર્ ૨૪ ‐ ૨૯ ૧૯૬૭ ૨૬/૦૩/૧૯૬૭

૨ ૧ ી ચપંાપરુી/ મદંારિગિર િનવાર્ણભિૂમ તથા 
જન્મધામ

(૧૨) ી વાસપુજ્ય ભગવાનની જન્મ તથા 
િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ સદુ ૧૦‐૧૧ ૨૦૧૩ ફાગણ સદુ ૧૧ માચર્ ૧૧ ‐૧૨ ૧૯૫૭ ૧૨/૦૩/૧૯૫૭

૩ ૧ ી પાવાપરુી િનવાર્ણભિૂમ (૨૪) ી મહાવીર ભગવાનની િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ સદુ ૧‐૩ ૨૦૧૩ ફાગણ સદુ ૨ માચર્ ૨‐૪ ૧૯૫૭ ૦૩/૦૩/૧૯૫૭

૨ ફાગણ વદ ૫‐૬ ૨૦૨૩ ફાગણ વદ ૫ માચર્ ૩૧‐એિપર્લ ૧ ૧૯૬૭ ૩૧/૦૧/૧૯૬૭

૪ ૧ ી િગરનારજી િનવાર્ણભિૂમ
(૨૨) ી નેિમનાથ ભગવાન તથા ી શબંકુુમાર, 
અિનરુ કુમાર, પર્ મ્નકુમાર આિદ ૭૨ કરોડ 
મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ

ફાગણ સદુ ૨ ૧૯૯૬ ફાગણ સદુ ૨ માચર્ ૧૧ ૧૯૪૦ ૧૧/૦૩/૧૯૪૦

૨ મહા સદુ ૧૦‐૧૩ ૨૦૧૦ મહા સદુ ૧૧‐૧૨ ફે આુરી ૧૨‐૧૫ ૧૯૫૪ ૧૩‐ 
૧૪/૦૨/૧૯૫૪

૩ મહા સદુ ૧૦ ‐૧૩ ૨૦૧૭ મહા સદુ ૧૧ જાન્યઆુરી ૨૬‐૨૯ ૧૯૬૧ ૨૭/૦૧/૧૯૬૧

૪ મહા સદુ ૨‐૫ ૨૦૩૧ મહા સદુ ૩ ફે આુરી ૧૩‐૧૬ ૧૯૭૫ ૧૪/૦૨/૧૯૭૫

૫ ૧ ી અયોધ્યા શા ત જન્મધામ
(૧) ી ઋષભદેવ, (૨) ી અજીતનાથ, (૪) ી 
અિભનદંન વામી  (૫) ી સમુિતનાથ અને (૧૪) 
ી અનતંનાથ ભગવતંોની જન્મભિૂમ

મહા વદ ૬‐૭ ૨૦૧૩ મહા વદ ૬‐૭ ફે આુરી ૨૦‐૨૧ ૧૯૫૭ ૨૦‐
૨૧/૦૨/૧૯૫૭

૬ ૧ ી વારાણસી(કાશી) જન્મધામ (૭)    ી સપુા ર્નાથ, (૨૩) ી પા ર્નાથ 
ભગવાનની જન્મભમૂી મહા વદ ૮‐૧૦ ૨૦૧૩ મહા વદ ૯‐૧૦ ફે આુરી ૨૨‐૨૪ ૧૯૫૭ ૨૩‐

૨૪/૦૨/૧૯૫૭

મિુક્તપરુીના યાિતર્ક સદગરુુદેવ ી પજ્ય કાનજી વામીએ િનવાર્ણભિૂમ/ જન્મધામ / સાધનાધામની કરેલ મગંળયાતર્ાની સચૂી 



કર્.
યાતર્ા 
ન.ં

યાતર્ાધામ િનવાર્ણભિૂમ/  
જ્ન્મધામ/ અન્ય ભગવાન/ મિુનરાજ યાતર્ા મકુામ િતથી િવ.સ.ં યાતર્ા િતથી યાતર્ા મકુામ તા. ઈ.સ. યાતર્ા તા.

મિુક્તપરુીના યાિતર્ક સદગરુુદેવ ી પજ્ય કાનજી વામીએ િનવાર્ણભિૂમ/ જન્મધામ / સાધનાધામની કરેલ મગંળયાતર્ાની સચૂી 

૭ ૧ ી ચદર્પરુી જન્મધામ (૮) ી ચદર્પર્ભ ુભગવાનની જન્મભમૂી મહા વદ ૮ ૨૦૧૩ મહા વદ ૮ ફે આુરી ૨૨ ૧૯૫૭ ૨૨/૦૨/૧૯૫૭

૮ ૧ ી િસંહપરુી જન્મધામ (૧૧) ી ેયાસંનાથ ભગવાનની જન્મભમૂી મહા વદ ૮ ૨૦૧૩ મહા વદ ૮ ફે આુરી ૨૨ ૧૯૫૭ ૨૨/૦૨/૧૯૫૭

૯ ૧ ી રત્નપરુી જન્મધામ (૧૫) ી ધમર્નાથ ભગવાનની જન્મભમૂી મહા વદ ૬ ૨૦૧૩ મહા વદ ૬ ફે આુરી ૨૦ ૧૯૫૭ ૨૦/૦૨/૧૯૫૭

૧૦ ૧ ી હિ તનાપરુ જન્મધામ (૧૬) ી શાિંતનાથ (૧૭) ી કુંથનુાથ  ( ી 
અરનાથ ભગવાનની જન્મભમૂી ચૈતર્ સદુ ૨ ૨૦૧૩ ચૈતર્ સદુ ૨ એિપર્લ ૩ ૧૯૫૭ ૦૩/૦૪/૧૯૫૭

૧૧ ૧ ી રાજગહૃી જન્મધામ (૨૦) ી મિુનસુ તનાથ ભગવાનની જન્મભમૂી મહા વદ ૧૩‐ફાગણ 
સદુ ૧ ૨૦૧૩ મહા વદ ૧૪‐અમાસ ફે આુરી ૨૭‐માચર્ ૨ ૧૯૫૭ ૨૮/૨, 

૦૧/૦૩/૧૯૫૭

૨ ફાગણ વદ ૬ ૨૦૨૩ ફાગણ વદ ૬ એિપર્લ ૧ ૧૯૬૭ ૦૧/૦૪/૧૯૬૭

૧૨ ૧ ી શૌરીપરુ જન્મધામ (૨૨) ી નેિમનાથ ભગવાનની જન્મભમૂી મહા સદુ ૧૪ ૨૦૧૩ મહા સદુ ૧૪ ફે આુરી ૧૩ ૧૯૫૭ ૧૩/૦૨/૧૯૫૭

૧૩ ૧ ી શ ુજંય િનવાર્ણભિૂમ ી યિુધિ ઠર, ભીમ, અજુ ર્ન તથા આઠ કરોડ 
મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ પોષ વદ ૧૩ ૧૯૯૫ પોષ વદ ૧૩ જાન્યઆુરી ૧૮ ૧૯૩૯ ૧૮/૦૧/૧૯૩૯

૨ પર્થમ અષાઢ સદુ ૪ ૨૦૦૬ પર્. અષાઢ સદુ ૪ જૂન ૧૯ ૧૯૫૦ ૧૯/૦૬/૧૯૫૦

૧૪ ૧ ી તારંગાજી િનવાર્ણભિૂમ ી વરદ , સાગરદ  આિદ સાડા તર્ણ કરોડ 
મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ ચૈતર્ વદ ૧૩‐અમાસ ૨૦૧૩ ચૈતર્ વદ ૧૪ એિપર્લ ૨૮‐૩૦ ૧૯૫૭ ૨૯/૦૪/૧૯૫૭

૧૫ ૧ ી પાવાગઢ િનવાર્ણભિૂમ ી લવ‐કુશ તથા પચં કરોડ મિુનવરોની 
િનવાર્ણભિૂમ પોષ સદુ ૮‐૯ ૨૦૧૫ પોષ સદુ ૯ જાન્યઆુરી ૧૭‐૧૮ ૧૯૫૯ ૧૮/૦૧/૧૯૫૯

ગજુરાત



કર્.
યાતર્ા 
ન.ં

યાતર્ાધામ િનવાર્ણભિૂમ/  
જ્ન્મધામ/ અન્ય ભગવાન/ મિુનરાજ યાતર્ા મકુામ િતથી િવ.સ.ં યાતર્ા િતથી યાતર્ા મકુામ તા. ઈ.સ. યાતર્ા તા.

મિુક્તપરુીના યાિતર્ક સદગરુુદેવ ી પજ્ય કાનજી વામીએ િનવાર્ણભિૂમ/ જન્મધામ / સાધનાધામની કરેલ મગંળયાતર્ાની સચૂી 

૧૬ ૧ ી ગજપથંા િનવાર્ણભિૂમ સાત બલભદર્ તથા આઠ કરોડ મિુનવરોની 
િનવાર્ણભિૂમ પોષ વદ ૧ ૨૦૧૩ પોષ વદ ૧ જાન્યઆુરી ૧૭ ૧૯૫૭ ૧૭/૦૧/૧૯૫૭

૧૭ ૧ ી માગંીત ુગંી િનવાર્ણભિૂમ ી રામચદર્જી, સગર્ીવ આિદ ૯૯ કરોડ 
મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ પોષ વદ ૩ ૨૦૧૩ પોષ વદ ૩ જાન્યઆુરી ૧૮ ૧૯૫૭ ૧૮/૦૧/૧૯૫૭

૧૮ ૧ ી કુંથલિગિર િનવાર્ણભિૂમ ી દેશભષૂણ‐ કુલભષૂણ મિુનવરોની 
િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ સદુ ૧૫‐ વદ ૧ ૨૦૧૫ ફાગણ સદુ ૧૫‐ વદ 

૧ માચર્ ૨૪‐૨૫ ૧૯૫૯ ૨૪‐
૨૫/૦૩/૧૯૫૯

૧૯ ૧ ી બડવાનીજી િનવાર્ણભિૂમ ઇન્દર્જીત, કુંભકણર્ તથા સાડાતર્ણ કરોડ 
મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ પોષ વદ ૫‐૭ ૨૦૧૩ પોષ વદ ૬ જાન્યઆુરી ૨૦‐૨૨ ૧૯૫૭ ૨૧/૦૧/૧૯૫૭

૨ પોષ સદુ ૧૨ ૨૦૧૫ પોષ સદુ ૧૨ જાન્યઆુરી ૬ ૧૯૫૯ ૦૬/૦૧/૧૯૫૯

૩ ઠ વદ ૧ ૨૦૧૯ ઠ વદ ૧ જૂન ૮ ૧૯૬૩ ૦૮/૦૬/૧૯૬૩

૨૦ ૧ ી ઉન‐પાવાિગરી િનવાર્ણભિૂમ સવુણર્ભદર્ આિદ ચાર મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ પોષ વદ ૮ ૨૦૧૩ પોષ વદ ૮ જાન્યઆુરી ૨૩ ૧૯૫૭ ૨૩/૦૧/૧૯૫૭

૨ ઠ સદુ ૧૫ ૨૦૧૯ ઠ સદુ ૧૫ જૂન ૭ ૧૯૬૩ ૦૯/૦૬/૧૯૬૩

૨૧ ૧ ી િસ વરકટૂ િનવાર્ણભિૂમ
બે ચકર્વતીર્ (સનતકુમાર અને મઘવા), દસ 
કામદેવ અને સાડા તર્ણ કરોડ મિુનવરોની 
િનવાર્ણભિૂમ

પોષ વદ ૧૧ ૨૦૧૩ પોષ વદ ૧૧ જાન્યઆુરી ૨૬ ૧૯૫૭ ૨૬/૦૧/૧૯૫૭

૨૨ ૧ ી મકુતાિગિર િનવાર્ણભિૂમ સાડા તર્ણ કરોડ મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ વદ ૧૧‐૧૨ ૨૦૧૫ ફાગણ વદ ૧૧‐૧૨ એિપર્લ ૩‐૪ ૧૯૫૯ ૩‐૪/૦૪/૧૯૫૯

મધ્યપર્દેશ

મહારા ટર્



કર્.
યાતર્ા 
ન.ં

યાતર્ાધામ િનવાર્ણભિૂમ/  
જ્ન્મધામ/ અન્ય ભગવાન/ મિુનરાજ યાતર્ા મકુામ િતથી િવ.સ.ં યાતર્ા િતથી યાતર્ા મકુામ તા. ઈ.સ. યાતર્ા તા.

મિુક્તપરુીના યાિતર્ક સદગરુુદેવ ી પજ્ય કાનજી વામીએ િનવાર્ણભિૂમ/ જન્મધામ / સાધનાધામની કરેલ મગંળયાતર્ાની સચૂી 

૨૩ ૧ ી નૈનાિગિર‐રેશદંીિગિર િનવાર્ણભિૂમ ી વરદ આિદ પાચં મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ ચૈતર્ સદુ ૧૩ ૨૦૧૫ ચૈતર્ સદુ ૧૩ એિપર્લ ૧૯ ૧૯૫૯ ૧૯/૦૪/૧૯૫૯

૨૪ ૧ ી કુંડલિગિર િનવાર્ણભિૂમ ી અંિતમ કેવળી ીધર વામીની િનવાર્ણભિૂમ ચૈતર્ સદુ ૭ ૨૦૧૫ ચૈતર્ સદુ ૭ એિપર્લ ૧૫ ૧૯૫૯ ૧૫/૦૪/૧૯૫૯

૨૫ ૧ ી દર્ોણિગિર િનવાર્ણભિૂમ ી ગુ દ  આિદ મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ ચૈતર્ સદુ ૧૨‐૧૩ ૨૦૧૫ ચૈતર્ સદુ ૧૨ એિપર્લ ૨૦‐૨૧ ૧૯૫૯ ૨૦/૦૪/૧૯૫૯

૨૬ ૧ ી સોનાિગિર િનવાર્ણભિૂમ
ી નગં‐અનગં આિદ સાડા પાચં કરોડ 

મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ; ચદર્પર્ભ ુભગવાનનુ ં
સમવસરણ અનેકવાર આવેલ છે.

મહા સદુ ૬‐૭ ૨૦૧૩ મહા સદુ ૭ ફે આુરી ૬‐૭ ૧૯૫૭ ૦૭/૦૨/૧૯૫૭

૨૭ ૧ ી મથરુા િનવાર્ણભિૂમ ી જબંુ વામી તથા મહામનુી િવ તુ વગેરે 
પાચંસો મિુનવરોની િનવાર્ણભિૂમ મહા સદુ ૧૫, વદ ૧ ૨૦૧૩ મહા સદુ ૧૫, વદ ૧ ફે આુરી ૧૪‐૧૫ ૧૯૫૯ ૧૪‐

૧૫/૦૨/૧૯૫૯

૨ ચૈતર્ સદુ ૧૧ ૨૦૨૩ ચૈતર્ સદુ ૧૧ એિપર્લ ૨૦ ૧૯૬૭ ૨૦/૦૪/૧૯૬૭

૨૮ ૧ ી ગણુાવા િનવાર્ણભિૂમ ી ગૌતમ વામીની િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ સદુ ૩ ૨૦૧૩ ફાગણ સદુ ૩ માચર્ ૪ ૧૯૫૭ ૦૪/૦૩/૧૯૫૭

૨૯ ૧ ી પટણા િનવાર્ણભિૂમ ી સદુશર્ન મિુનરાજની િનવાર્ણભિૂમ મહા વદ ૧૩ ૨૦૧૩ મહા વદ ૧૩ ફે આુરી ૨૭ ૧૯૫૭ ૨૯/૦૨/૧૯૫૭

૩૦ ૧ ી ખડંિગિર ‐ ઉદયિગિર િનવાર્ણભિૂમ દશરથરાજાના પતર્ો આિદ પાચંસો મિુનવરોની 
િનવાર્ણભિૂમ ફાગણ વદ ૧૩ ૨૦૧૩ ફાગણ વદ ૧૩ માચર્ ૨૯ ૧૯૫૭ ૨૯/૦૩/૧૯૫૭

ઓિર સા

િબહાર

ઉ રપર્દેશ



કર્.
યાતર્ા 
ન.ં

યાતર્ાધામ િનવાર્ણભિૂમ/  
જ્ન્મધામ/ અન્ય ભગવાન/ મિુનરાજ યાતર્ા મકુામ િતથી િવ.સ.ં યાતર્ા િતથી યાતર્ા મકુામ તા. ઈ.સ. યાતર્ા તા.

મિુક્તપરુીના યાિતર્ક સદગરુુદેવ ી પજ્ય કાનજી વામીએ િનવાર્ણભિૂમ/ જન્મધામ / સાધનાધામની કરેલ મગંળયાતર્ાની સચૂી 

૩૧ ૧ ી પો રુ (વન્દેવાસ) તપોભિૂમ ી કુંદકુંદાચાયર્ની તપોભિૂમ ફાગણ સદુ ૫ ૨૦૧૫ ફાગણ સદુ ૫ માચર્ ૧૪ ૧૯૫૯ ૧૪/૦૩/૧૯૫૯

૨ મહા સદુ ૧૨‐૧૪ ૨૦૨૦ મહા સદુ ૧૨‐૧૪ જાન્યઆુરી ૨૬‐૨૭ ૧૯૬૪ ૨૬‐ 
૨૭/૦૧/૧૯૬૪

૩ ફાગણ સદુ ૫ ૨૦૩૪ ફાગણ સદુ ૫ માચર્ ૧૩ ૧૯૭૮ ૧૩/૦૩/૧૯૭૮

૩૨ ૧ કુંદાદર્ી (કુંદનિગિર) સમાિધભિૂમ ી કુંદકુંદાચાયર્ની સમાિધભિૂમ મહા વદ ૩ ૨૦૧૫ મહા વદ ૩ ફે આુરી ૨૬ ૧૯૫૯ ૨૬/૦૨/૧૯૫૯

૨ મહા સદુ ૩ ૨૦૨૦ મહા સદુ ૩ જાન્યઆુરી ૧૭ ૧૯૬૪ ૧૭/૦૧/૧૯૬૪

૩૩ ૧ ી વણબેલગોલા તપોભિૂમ તથા 
ગર્ન્થરચનાભિૂમ

ી ભદર્બાહુ વામીની તપોભિૂમ; ી નેિમચદર્ 
િસ ાતં ચકર્વતીર્ ારા " ી ગોમ્મટસાર" ની 
રચના;   ી ઇન્દર્િગિર પર ૫૭ ટના ી 
બાહુબિલ પર્િતમા

મહા વદ ૯‐૧૧ ૨૦૧૫
મહા વદ ૯ ‐
ઇન્દર્િગિર;       મહા 
વદ ૧૦ ‐ ચદર્િગિર 
પહાડ

માચર્ ૩‐૫ ૧૯૫૯ ૩‐૪/૦૩/૧૯૫૯

૨ મહા સદુ ૭‐૮ ૨૦૨૦ મહા વદ ૭‐૮ 
ઇન્દર્િગિર જાન્યઆુરી ૨૧‐૨૨ ૧૯૬૪ ૨૧‐ 

૨૨/૦૧/૧૯૬૪

કણાર્ટક

તાિમલનાડુ


