
સ્થળ/ કાર્યક્રમ તારીખ વિગતો એડે્રસ સંપકય  /નોંધ

દાદાની પુણ્ર્વતથી 02-Jan-19, Wed અડાલજ 079-39830100

05-Jan-19, Sat સત્સંગ 

06-Jan-19, Sun જ્ઞાનવિવધ

सत्संग शिशिर 

( शिर्डी में) (Zonal)
10 से 13 Jan 2019

WMHT શીબીર 17  to 21 Jan 2019 (ગરુુવારથી સોમવાર) - પરરણીત બહેનો લોકલ સેન્ટર

MMHT શીબીર 23  to 27 Jan 2019 (બુધવારથી રરવવાર) -  પરરણીત ભાઈઓ લોકલ સેન્ટર

09-Feb-19, Sat સત્સંગ 

10-Feb-19, Sun જ્ઞાનવિવધ

લોનાિલા સત્સંગ શીબીર 11  to 13 Feb 19 (મુુંબઈના મહાત્માઓ માટે જ. સેન્ટર દ્વારા રજીસ્ટટરેશન જરૂરી છે)

16-Feb-19, Sat સત્સંગ

17-Feb-19, Sun જ્ઞાનવિવધ

18-Feb-19, Mon

19-Feb-19, Tue

20-Feb-19, Wed

22-Feb-19, Fri સત્સંગ

23-Feb-19, Sat જ્ઞાનવિવધ

24-Feb-19, Sun 9.30-1pm :  પ્રાણ પ્રવતષ્ઠા

24-Feb-19, Sun
4.30-7.30pm 

પૂજન-દશયન-આરતી

પૂજ્ર્શ્રીનો

જ્ઞાનદદિસ
06-Mar-19, Wed પુજ્ર્શ્રીનો જ્ઞાન દદિસ અડાલજ 079-39830100

બ્રહ્મચારી ભાઈઓ 7 to 11 March MBA ભાઈઓ વશવબર (રજીસ્રેશન ફરજીર્ાત છે.)

બ્રહ્મચારી બહેનો 13 - 17 March MBA બહેનો વશવબર (રજીસ્રેશન ફરજીર્ાત છે.)

19-Mar-19, Tue
પૂ. નીરુમાની પુણ્ર્વતથી - 

વિશેષ પ્રોગ્રામ 4-7 pm

20-Mar-19, Wed 4 - 7pm સત્સંગ

21-Mar-19, Thu 10-12noon આપ્તપુત્ર સત્સંગ

21-Mar-19, Thu 4 - 7.30pm જ્ઞાનવિવધ

UK સત્સંગ રીપ 23 Mar થી 23 April (Tentative dates)

આપ્તસુંકુલ ભાઈઓ
29 & 30 April

 ( Mon, Tue)
લીંચમાં શીબીર

આપ્તસુંકુલ બહેનો
1 & 2 May

(Wed, Thu)
લીંચમાં શીબીર

 પૂજ્ર્શ્રીના સત્સંગ કાર્યક્રમો  (મુખ્ર્ શીબીર તારીખો આપેલ છે. અન્ર્ પ્રોગ્રામોની વિગત પછી જણાિીશંુ...)

િધુ માવહતી લોકલ સેન્ટરથી / દાદાિાણી / અડાલજ  079-39830100 થી મેળિિા વિનંતી . 

9323528901

9879137971

शसर्फ  महाराष्ट्र्के महात्माओं के शिए ,हहदंी में. ( बम्बईके अिािा) िोकि सेंटरसे 

रशिस्ट्रेिन िरुरी ह ै| M- 72184 73468

સત્સંગ શીબીર

(ઝોનલ)

 રાજકોટ , મોરબી, જુનાગઢ, અમરેલી, કચ્છ, 

સોમનાથ દ્િારકા , પોરબંદર, જામનગરના 

મહાત્માઓ માટે

અડાલજ 
(તાજેતરમાં કાર્યક્રમ

નક્કી થરે્લ છે)

079-39830100

સાળંગપુર

શીબીર (ઝોનલ )

 1 થી 3 Feb-2019

( શુક્ર,શરન,રરવ)

સત્સંગ શીબીર
ફક્ત અમદાિાદ , ગાંધીનગર , કડી, કલોલ, મહેસાણા, 

બનાસકાંઠા , પાલનપુર, પાટણ, સુરેન્રનગર , 

ભાિનગર, બોટાદ, ધ્ાંગધ્ા ના મહાત્માઓ માટે. 

(પોતાના સેન્ટરથી રજીસ્રેશન જરૂરી )

બોલબાલા ૮૦ ફૂટ 

રોડ

જુનાગઢ શીબીર 

(ઝોનલ)

રાજકોટ

મંુબઈ
વનમયલ લાઈફ સ્ટાઈલ

મોલ, મુલંુડ

જાર્જેવન્ટક હોલ

જામનગર વત્રમંદદર 

પ્રાણપ્રવતષ્ઠા મહોત્સિ
9924343687

પૂ. નીરુમાની પુણ્ર્વતથી

& અડાલજ સત્સંગ

જ્ઞાનવિવધ

079-39830100
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 પૂજ્ર્શ્રીના સત્સંગ કાર્યક્રમો  (મુખ્ર્ શીબીર તારીખો આપેલ છે. અન્ર્ પ્રોગ્રામોની વિગત પછી જણાિીશંુ...)

િધુ માવહતી લોકલ સેન્ટરથી / દાદાિાણી / અડાલજ  079-39830100 થી મેળિિા વિનંતી . Released on 29 Dec 2018

8 to 12 May शिशिर

09-May-19, Thu पूज्यश्री का िन्मददन

11-May-19, Sat ज्ञानशिशि

18-May-19, Sat સત્સંગ

19-May-19, Sun જ્ઞાનવિવધ

20-May-19, Mon આપ્તપુત્ર સત્સંગ

સાપુતારા ઝોનલ શીબીર 

(િડોદરા ગુ્રપ)
20,21,22 May 

સાપુતારા ઝોનલ શીબીર 

(સુરત ગુ્રપ)
23,24,25  May 

27-May-19, Mon સત્સંગ

28-May-19, Tue જ્ઞાનવિવધ

29-May-19, Wed આપ્તપુત્ર સત્સંગ

PMHT શીબીર 5 to 9 June (બુધ થી રરવવાર) અડાલજ 079-39830100

USA સત્સંગ પ્રિાસ 12 June to 28 July (Tentative dates)

દશયન 25-Aug-19, Sun

પરુ્યષણ પારાર્ણ 26 Aug to 2 Sep

27-Oct-19, Sun દદિાળી- વિશેષ ભવક્ત

28-Oct-19, Mon નુતન િષય દશયન

7 & 8 November સત્સંગ

9 & 10 November
જ્ઞાનવિવધ & 

પ્રાણ પ્રવતષ્ઠા

11-Nov-19, Mon જન્મ જરં્તી

12-Nov-19, Tue સત્સંગ

પૂ. નીરુમાનો જન્મદદિસ 02-Dec-19, Mon

21 Dec to 28 Dec પારાર્ણ 10am to 12.30pm & 4.30-6.45pm

29-Dec-19, Sun પ્રાણ પ્રવતષ્ઠા (નાની મૂર્તયઓની)

દાદાશ્રીની પુણ્ર્વતથી 02-Jan-20, Thu અડાલજ 079-39830100

04-Jan-20, Sat સત્સંગ 4-7 pm

05-Jan-20, Sun આપ્તપુત્ર સત્સંગ 10am-12noon

05-Jan-20, Sun જ્ઞાનવિવધ 4-7.30pm

WMHT શીબીર 16 to 20 Jan 2020 (ગુરુિારથી સોમિાર) - પદરણીત બહેનો લોકલ સેન્ટર

MMHT શીબીર 22  to 26 Jan 2020 (બુધિારથી રવિિાર ) -  પદરણીત ભાઈઓ લોકલ સેન્ટર

हहदंी शिशिर अर्डािि
079-39830100

સુરત

િડોદરા

દદિાળી / 

નુતન િષય

અડાલજ

અડાલજ

િડોદરા, ભરુચ, અંકલેશ્િર, પંચમહાલ, દાહોદ, આણંદ, નદડર્ાદ, ખેડા, સાબરકાંઠા , 

અરિલ્લીના મહાત્માઓ માટે 

(સેન્ટર દ્િારા રજીસ્રેશન જરૂરી)  M-9924343335

સુરત, નિસારી, િલસાડ, િાપીના મહાત્માઓ માટે 

(સેન્ટર દ્િારા રજીસ્રેશન જરૂરી) M-9574008007

079-39830100

079-39830100

પારાર્ણ

અડાલજ

(Tentative)
079-39830100

112 મી જન્મ જરં્તી & 

વત્રમંદદર પ્રાણ પ્રવતષ્ઠા 

(Tentative shibir 

dates)

9323528901
બોરીિલી, 

મંુબઈ
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