
 ( Jun'17 સુધી )

સ્થળ/ કાર્યક્રમ તારીખ વિગતો સમર્ સ્થળ નોોંધ/સોંપકય
ઓસ્ ર્ે વિર્ા િગેર ે 6 Sep to 2 Oct ઓસ્ ર્ે વિર્ા,ન્ર્ુઝીિેન્ડ, મિેવિર્ા, ફીજી

21 & 22 Oct-16 સત્સોંગ 5:30 - 8:30 pm

23/Oct/16, Sun જ્ઞાનવિવધ 5 - 8:30 pm
24/Oct/16, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5.30 - 8 pm (પછી જણાિાિે )

30/Oct/16, Sun વિિાળી, વિિેષ ભવિ 8.30 - 10.30 pm

31/Oct/16, Mon નુતન િષય િિયન 8.30 - 1 pm & 5 - 6.30 pm

05/Nov/16, Sat સત્સોંગ 5.30 to 8.30 pm
06/Nov/16, Sun જ્ઞાનવિવધ 5 to 8.30 pm
07/Nov/16, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5.30 to 8.30 pm

09/Nov/16, Wed ઓપની ોંગ સેરમેની 5 pm થી

10/Nov/16, Thu સત્સોંગ

11/Nov/16, Fri સત્સોંગ

12/Nov/16, Sat જ્ઞાનવિવધ 6.30 - 10 pm

13/Nov/16, Sun જન્મજર્ોંતી ( JJ ) 8 am થી 

14 & 15 Nov. થીમ/વિલ્ડડરન પાકય  (ફિ િોકિ પવલિક મા્ે. સત્સોંગ વસિાર્ બધાજ કાર્યક્રમ િાિુ રહેિે.)

19/Nov/16, Sat સત્સોંગ 5.30 - 8.30 pm

20/Nov/16, Sun જ્ઞાનવિવધ
5 - 8.30 pm

21/Nov/16, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5.30 - 8.30 pm (પછી જણાિાિે )

22/Nov/16, Tue સત્સોંગ 5 - 8 pm
23/Nov/16, Wed જ્ઞાનવિવધ 4.30 - 8 pm
24/Nov/16, Thu આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5 - 8 pm
25 & 26 Nov, Fri, Sat સત્સોંગ 5:30 - 8:30 pm
27/Nov/16, Sun જ્ઞાનવિવધ 5 to 8:30 pm
28/Nov/16, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5:30 - 8:30 pm (પછી જણાિાિે )

પૂ. નીરુમા 

જન્મવિિસ 02/Dec/16, Fri

ભવિ અને વિિેષ કાર્યક્રમ
અડાિજ

079-39830100 

/ 9327010101

03/Dec/16, Sat સત્સોંગ 4 - 7 pm
04/Dec/16, Sun આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 10 am - 12 noon
04/Dec/16, Sun જ્ઞાનવિવધ 4 - 7.30 pm
07/Dec/16, Wed સત્સોંગ

08/Dec/16, Thu જ્ઞાનવિવધ

09/Dec/16, Fri આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

10/Dec/16, Sat સત્સોંગ

11/Dec/16, Sun જ્ઞાનવિવધ

12/Dec/16, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

11/Dec/16, Sun આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5.30 - 8 pm
12/Dec/16, Mon જ્ઞાનવિવધ 4.30 - 8 pm

13/Dec/16, Tue આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 5.30 - 8 pm
13/Dec/16, Tue આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 7.30 - 10 pm
14/Dec/16, Wed જ્ઞાનવિવધ 6.30 - 10 pm

15/Dec/16, Thu આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 7.30 - 10 pm

15/Dec/16, Thu આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 8 - 10.30 pm

16/Dec/16, Fri જ્ઞાનવિવધ 7 - 10.30 pm
17/Dec/16, Sat આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 8 - 10.30 pm

17/Dec/16, Sat સત્સોંગ

18/Dec/16, Sun જ્ઞાનવિવધ

19/Dec/16, Mon સત્સોંગ
24 Dec to 31 Dec પારાર્ણ

01/Jan/17, Sun  પ્રાણ પ્રવતષ્ઠા (નાના ભગિાનોની)

િાિાશ્રીની પુણ્યવતવથ 02/Jan/17, Mon ભવિ, વિિેષ કાર્યક્રમ

6 & 7 Jan 2017 સત્સોંગ

08/Jan/17, Sun જ્ઞાનવિવધ

09/Jan/17, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

09/Jan/17, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

10/Jan/17, Tue જ્ઞાનવિવધ

11/Jan/17, Wed આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

12/Jan/17, Thu સત્સોંગ

13/Jan/17, Fri જ્ઞાનવિવધ

14/Jan/17, Sat આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

WMHT 19 to 23 Jan '17 ગુરુિાર થી સોમિાર પવરણીત બહેનો વિવબર અડાિજ િોકિ સેન્ ર

MMHT 25 to 29 Jan '17 બુધિાર થી રવિિાર પવરણીત ભાઈઓ વિવબર અડાિજ િોકિ સેન્ ર

04/Feb/17, Sat સત્સોંગ

05/Feb/17, Sun જ્ઞાનવિવધ

06/Feb/17, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ
10 & 11 Feb 2017 સત્સોંગ

12/Feb/17, Sun જ્ઞાનવિવધ

13/Feb/17, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

17/Mar/17, Fri સત્સોંગ

18/Mar/17, Sat આપ્તપુત્ર સત્સોંગ 10am to 12noon
18/Mar/17, Sat જ્ઞાનવિવધ

19/Mar/17, Sun સ્પ.ે DVD, ભવિ, સમપયણ 

UK સત્સોંગ જાત્રા 29 March  to 1 May

5 to 9 May સત્સોંગ િીબીર

09/May/17, Tue પજૂ્યશ્રી જન્મવિિસ

16/May/17, Tue સત્સોંગ

17/May/17, Wed જ્ઞાનવિવધ

18/May/17, Thu આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

19 & 20 May, Fri,Sat સત્સોંગ

21/May/17, Sun જ્ઞાનવિવધ

22/May/17, Mon આપ્તપુત્ર સત્સોંગ

25 May to 29 May સત્સોંગ

27/May/17, Sat જ્ઞાનવિવધ

અમેવરકા િગેર ે 11 Jun to 11 Aug સોંભવિત તારીખો

079-39830100 

/ 9327010101

વબરિા સભાગૃહ, 29  આિુતોષ 

િૌધરી રોડ, વબરિા મોંવિર, 

બાિીગોંજ

પોિીસ ગ્રાઉન્ડ, સેક્્ર 6

તાિકોતરા ઇનડોર સ્્ેડીર્મ

કાર્યક્રમમાોં ફેરફાર થઇ િકે છે. તારીખ નજીક આિે ત્ર્ાર ેિાિાિાણી / ઇન્ રને્ / િોકિ સેન્ રથી અથિા અડાિજ 

079-39830100 ફોન કરી કન્ફમય કરિુોં.

અડાિજ

અડાિજ

 I.P ગાોંધી હાઈ સ્કુિની સામે, 

િાોંકી નિી પાસે, જુજિા 

ગામ, િિસાડ- ધરમપુર રોડ

અડાિજ

રાજકો્

પારાર્ણ

વિલ્ડહી

ગોોંડિ

મોરબી

જામનગર

ધ્રોિ

ઉપિે્ા

સુરત

ફિ વહન્િી ભાષીઓ મા્ે વિવબર 

, અડાિજ

079-39830100 / 

9327010101અડાિજ

ભરુિ

PMHT િીબીર
079-39830100 / 

9327010101

પ.ૂ નીરુમા પુણ્યવતથી તથા 

આપ્તવસોંિન સમપયણ, 

સત્સોંગ, જ્ઞાનવિવધ

079-39830100 

/ 9327010101
અડાિજ

ઇિેન્  સેન્ ર, ્ાગોર હોિની સામે, 

પાિડી, રીિર ફ્રન્  રોડઅમિાિાિ

બાબરીર્ા કોિજે ની પાસે, િડોિરા – 

સુરત હાઈ-િ,ે િરણામા ગામ.

અડાિજ

9909545999

િડોિરા વત્રમોંવિર
22 Feb to

 26 Feb '17 (Wed - Sun)  પ્રાણ પ્રવતષ્ઠા મહોત્સિ

ઔરોંગાબાિ

મહેસાણા

જિગામ

મુોંબઈ

Utara Regn. 

9811332206

Enq. 

અડાિજ 
079-39830100 

/ 9327010101

9830093230

વભિાઈ 8349545600

કિકત્તા

 પજૂ્યશ્રીના સત્સોંગ કાર્યક્રમો (tentative)( updated 28 Aug 2016 )
કાર્યક્રમમાોં ફેરફાર થઇ િકે છે. તારીખ નજીક આિે ત્ર્ાર ેિાિાિાણી / ઇન્ રને્ / િોકિ સેન્ રથી અથિા અડાિજ 

079-39830100 ફોન કરી કન્ફમય કરિુોં.

પુના
7218473468

ગણેિ કિા ક્રીડા મોંિ, નહેરુ 

સ્્ેડીર્મ કેમ્પસ,સ્િારગે્, પુના

9924343479, 

9898694536

િિસાડ 

જન્મજર્ોંતી
9924343245

વિિાળી, બેસતુોં િષય

નિસારી
સોંસ્કાર ભારતી હાઈસ્કુિ, 

આિાપુરી મોંવિર રોડ,

079-39830100 / 

9327010101

as on 28-8-16 પજૂ્યશ્રી સોંભવિત કાર્યક્રમો (જુન '17 સુધી)


