
થળ/ કાય મ તાર ખ િવગતો એ સ સપંક  /ન ધ
USA સ સગં વાસ 28‐Jun થી  15‐Aug

સં ુલ ભાઈઓ ‐ િશ બર 27 & 28 Aug  લ ચમાં

સં ુલ બહનો ‐ િશ બર 29 & 30 Aug  લ ચમાં
01‐Sep‐18, Sat સ સગં
02‐Sep‐18, Sun આ ત ુ સ સગં
02‐Sep‐18, Sun ાનિવિધ

જ મા ટમી 03‐Sep‐18, Mon
રા ે ૧૦ થી ૧૨ િવશેષ
ભ ત અડાલજ 079‐39830100

05‐Sep‐18, Wed દશન
6 to 13 Sept. પ ષુણ પારાયણ

ઓ લીયા,   ુઝીલે ડ, 
અને િસગાપોર સ સગં 13th  Sep. (night Departure) to 7 Oct.

ચાર  ભાઈઓ 13 to 15 October MBA ભાઈઓ િશ બર (ર શન ફર યાત છે.)

ચાર  બહનો 17 to 19 October MBA બહનો િશ બર (ર શન ફર યાત છે.)

07‐Nov‐18, Wed દવાળ ‐ િવશેષ ભ ત
08‐Nov‐18, Thu તુન વષ

જ મજયતંી 111 079‐39830100

.ુ ની ુમા જ મ દવસ 02‐Dec‐18, Sun અડાલજ 079‐39830100

08‐Dec‐18, Sat સ સગં
09‐Dec‐18, Sun ાનિવિધ
10‐Dec‐18, Mon આ ત ુ  સ સગં

પારાયણ 23 Dec to 30 Dec પારાયણ અડાલજ

દાદાની ુ યિતથી 02‐Jan‐19, Wed 079‐39830100

10‐Jan‐19, Thu

11‐Jan‐19, Fri

12‐Jan‐19, Sat

13‐Jan‐19, Sun

WMHT (પ રણીત બહનો) 17 Jan 2019 to 21 Jan 2019 ( ુ ુવારથી સોમવાર) લોકલ સે ટર

MMHT (પ રણીત ભાઈઓ) 23 Jan 2019 to 27 Jan 2019 ( ધુવારથી રિવવાર) લોકલ સે ટર

01‐Feb‐19, Fri સ સગં શીબીર

02‐Feb‐19, Sat સ સગં શીબીર

03‐Feb‐19, Sun સ સગં શીબીર

079‐39830100

વ  ુિવગત ન  થયા 
બાદ જણાવી ુ.ં

ઉ ર જુરાત
( થળ પછ  ન  થશે)

"અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મેહસાણા, 
બનાસકાઠંા, પાટણ, સાબરકાઠંા, 
અરવ લી" ના મહા માઓ માટ. 
(વ  ુિવગત પછ  ણ કર ુ.ં..)

 ૂ ય ીના સ સગં કાય મો ‐ સભંિવત ‐ updated on 31 July 2018

અડાલજ અડાલજ 9327010101

15 થી 25 નવે બર. ભ ય ઉજવણી,  અડાલજ 
(22 Nov જ મજયતંી & 24 Nov  ાનિવિધ)

ચે ાઈ 7200 740000

ણેુ શીબીર 
(ડ સે બરની બદલે 

આુર મા ંથશે)

પ ષુણ પારાયણ અડાલજ 079‐39830100

દવાળ  /  તુન વષ અડાલજ

તાર ખ ન ક આવે યાર દાદાવાણી / ઇ ટરનેટ / લોકલ સે ટરથી / અડાલજ
 079‐39830100 ફોન કર  ક ફમ કર ુ.ં



થળ/ કાય મ તાર ખ િવગતો એ સ સપંક  /ન ધ

 ૂ ય ીના સ સગં કાય મો ‐ સભંિવત ‐ updated on 31 July 2018
તાર ખ ન ક આવે યાર દાદાવાણી / ઇ ટરનેટ / લોકલ સે ટરથી / અડાલજ

 079‐39830100 ફોન કર  ક ફમ કર ુ.ં

09‐Feb‐19, Sat

10‐Feb‐19, Sun

11‐Feb‐19, Mon

12‐Feb‐19, Tue

13‐Feb‐19, Wed

16‐Feb‐19, Sat સ સગં
17‐Feb‐19, Sun ાનિવિધ
18‐Feb‐19, Mon સ સગં શીબીર
19‐Feb‐19, Tue સ સગં શીબીર
20‐Feb‐19, Wed સ સગં શીબીર
22‐Feb‐19, Fri સ સગં
23‐Feb‐19, Sat ાનિવિધ
24‐Feb‐19, Sun િ મં દર ાણ િત ઠા મહો સવ
25‐Feb‐19, Mon ાર ઓપન ગ

ૂ ય ીનો ાન દવસ 06‐Mar‐19, Wed ુ ય ીનો ાન દવસ અડાલજ

ચાર  ભાઈઓ 7 to 11 March MBA ભાઈઓ િશ બર (ર શન ફર યાત છે.)

ચાર  બહનો 13 to 17 March MBA બહનો િશ બર (ર શન ફર યાત છે.)

19‐Mar‐19, Tue .ૂ ની ુમાની ુ યિતથી ‐ િવશેષ ો ામ

20‐Mar‐19, Wed સ સગં 9327010101

21‐Mar‐19, Thu 10‐12noon આ ત ુ  સ સગં

21‐Mar‐19, Thu ાનિવિધ

UK સ સગં પ 26 Mar થી 25 April (તાર ખો આશર છે.)

8 to 12 MAY હ દ  ભાષી મહા માઓ માટ શીબીર
09‐May‐19, Thu .ૂ દ પકભાઈનો જ મ દવસ
18‐May‐19, Sat સ સગં
19‐May‐19, Sun ાનિવિધ
20‐May‐19, Mon સ સગં શીબીર
21‐May‐19, Tue સ સગં શીબીર
22‐May‐19, Wed સ સગં શીબીર
24‐May‐19, Fri સ સગં
25‐May‐19, Sat ાનિવિધ
26‐May‐19, Sun સ સગં શીબીર
27‐May‐19, Mon સ સગં શીબીર
28‐May‐19, Tue સ સગં શીબીર

PMHT શીબીર 5 to 9 June 2019 ( ધુવાર થી રિવવાર) અડાલજ

USA સ સગં વાસ 11 June થી...

અડાલજ

વ  ુિવગત ન  થયા 
બાદ જણાવી ુ.ં

સૌરા ના મહા માઓ માટ (વ  ુ
િવગત પછ  ણ કર ુ.ં..)

વડોદરા, આણદં, ખેડા, દાહોદ, 
પચંમહલ, ભ ુચ, નમદા િવ. ના 
મહા માઓ માટ (િવગત પછ  ણ 
કર ુ.ં..)

રુત

ુબંઈ

રાજકોટ

મનગર િ મં દર 
ાણ િત ઠા મહો સવ

.ૂ ની ુમાની ુ યિતથી 
& અડાલજ સ સગં 
ાનિવિધ

વડોદરા

હ દ  શીબીર

રુત, નવસાર , વલસાડ, ડાગં, 

આહવા,દ ણ જુરાતના 
મહા માઓ માટ (વ  ુિવગત પછ  
ણ કર ુ.ં..)


