
as of 26 March 2019

સે ટર /  ો ામ તાર ખ ો ામ િવગત સમય /  થળ
UK સ સગં પ 24 Mar થી 25 April

8 to 12 MAY સ સગં શીબીર ‐  હ દ ભાષી માટ
09‐May‐19, Thu ૂ ય ી દ પકભાઈનો જ મ દવસ અડાલજ
11‐May‐19, Sat ાનિવિધ
18‐May‐19, Sat સ સગં
19‐May‐19, Sun ાનિવિધ 9574008007

20‐May‐19, Mon આ ત ુ  સ સગં
20‐May‐19, Mon

21‐May‐19, Tue

22‐May‐19, Wed

23‐May‐19, Thu

24‐May‐19, Fri

25‐May‐19, Sat

27‐May‐19, Mon સ સગં
28‐May‐19, Tue ાનિવિધ 9924343335

29‐May‐19, Wed આ ત ુ  સ સગં
PMHT શીબીર 5 to 9 June 2019 અડાલજ
USA  સ સગં વાસ 12 June થી to 31 July

09‐Aug‐19, Fri ज्ञानिविध
10 to 12 Aug म य प्रदेश के महा माओं के िलए स संग िशिवर
17‐Aug‐19, Sat સ સગં 4‐7 pm

18‐Aug‐19, Sun આ તપતુ્ર સ સગં 10am‐12noon

18‐Aug‐19, Sun જ્ઞાનિવિધ 4‐7.30pm

જ મા ટમી 24‐Aug‐19, Sat ભિક્ત 10pm onwards અડાલજ
દશન 25‐Aug‐19, Sun Pujyashree's Darshan (Charan Sparsh) 11 AM onwards

પારાયણ 26 Aug to 2 Sep સ સગં શીબીર
13‐Sep‐19, Fri સ સગં
14‐Sep‐19, Sat સ સગં
15‐Sep‐19, Sun જ્ઞાનિવિધ
17‐Sep‐19, Tue સ સગં
18‐Sep‐19, Wed જ્ઞાનિવિધ
19‐Sep‐19, Thu Aptaputra સ સગં
20‐Sep‐19, Fri સ સગં
21‐Sep‐19, Sat સ સગં
22‐Sep‐19, Sun જ્ઞાનિવિધ

ચાર  બહનો 26 Sep. to 30 Sep. આ તસં ુલ + MBA બહનો િશ બર ‐ એડવા સ ર શન જ ર  છે (પરવાનગીથી)
ચાર  ભાઈઓ 2 Oct. to 6 Oct. આ તસં ુલ + MBA ભાઈઓ િશ બર ‐ એડવા સ ર શન જ ર  છે (પરવાનગીથી)

DUBAI, AFRICA       સ સગં વાસ  ‐ 8 Oct to 26 Oct 2019
27‐Oct‐19, Sun િદવાળી‐ િવશેષ ભિક્ત 8.30‐10.30pm

28‐Oct‐19, Mon નતુન વષર્ 8.30‐1pm & 5‐6.30pm

07-Nov-19, Thu સત્સંગ & Grand Cultural Event
સવારે: 10-12 પર્ાણ પર્િતષ્ઠા
સાંજે: 6.30-9pm સત્સંગ

11-Nov-19, Mon જન્મ જયંતી 7.30am થી …
12-Nov-19, Tue સવારે - Sp. DVD & આપ્તપુતર્ સત્સંગ
12-Nov-19, Tue સાંજે - જ્ઞાનિવિધ 
22-Nov-19, Fri સત્સંગ
23-Nov-19, Sat સત્સંગ
24-Nov-19, Sun જ્ઞાનિવિધ
25-Nov-19, Mon આપ્તપુતર્ સત્સંગ

 ૂ ય ીના સ સગં કાય મો

HINDI SHIBIR

રુત
વડોદરા પુ 
સા તુારા

વડોદરા, ભ ુચ,  કલે ર, પચંમહાલ, દાહોદ, આણદં, ન ડયાદ, ખેડા, સાબરકાઠંા, 
અરવ લીના મહા માઓ માટ  (સે ટર ારા ર શન જ ર )  M‐9924343335

નુા (Pune)

દવાળ  / 
તુન વષ

મુંબઈમાં
112મી જન્મ જયંતી 
& િતર્મંિદર પર્ાણ 
પર્િતષ્ઠા

રુત  પુ 
સા તુારા

વડોદરા

UJJAIN ‐ 

Hindi Shibir

અડાલજ

રુત, નવસાર , વલસાડ, વાપીના મહા માઓ માટ 
(સે ટર ારા ર શન જ ર ) M‐9574008007

અડાલજ

8, 9, 10 Nov.

અમદાવાદ

વ  ુમા હતી લોકલ સે ટરથી / દાદાવાણી / અડાલજ  079‐39830100 થી મેળવવા િવનતંી. 
નવા સ સગં ો ામની મા હતી પીળા રંગથી દશાવેલ છે.

દ લી

બગલોર
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 ૂ ય ીના સ સગં કાય મો

વ  ુમા હતી લોકલ સે ટરથી / દાદાવાણી / અડાલજ  079‐39830100 થી મેળવવા િવનતંી. 
નવા સ સગં ો ામની મા હતી પીળા રંગથી દશાવેલ છે.

26-Nov-19, Tue આપ્તપુતર્ સત્સંગ
27-Nov-19, Wed જ્ઞાનિવિધ
28-Nov-19, Thu આપ્તપુતર્ સત્સંગ

પૂજ્ય નીરુમા - જન્મિદન 02-Dec-19, Mon

06-Dec-19, Fri

07-Dec-19, Sat

08-Dec-19, Sun

10-Dec-19, Tue સત્સંગ
11-Dec-19, Wed જ્ઞાનિવિધ
12-Dec-19, Thu આપ્તપુતર્ સત્સંગ
13-Dec-19, Fri સત્સંગ
14-Dec-19, Sat સત્સંગ
15-Dec-19, Sun જ્ઞાનિવિધ
16-Dec-19, Mon આપ્તપુતર્ સત્સંગ
21 Dec to 28 Dec Parayan 10am to 12.30pm & 4.30‐6.45pm

29‐Dec‐19, Sun 10‐1pm Pran Pratishtha (Small Murti) 

દાદા ીની પુણ્યિતથી 02‐Jan‐20, Thu

04‐Jan‐20, Sat સ સગં 4‐7 pm

05‐Jan‐20, Sun આ તપતુ્ર સ સગં 10am‐12noon

05‐Jan‐20, Sun જ્ઞાનિવિધ 4‐7.30pm

WMHT (પ રણીત 
બહનો િશ બર) 16 Jan 2020 to 20 Jan 2020 ( ુ ુવારથી સોમવાર / Thursday to Monday)

MMHT (પ રણીત 
ભાઈઓ િશ બર) 22 Jan 2020 to 26 Jan 2020 ( ધુવારથી રિવવાર / Wednesday to Sunday)

31-Jan-20, Fri સત્સંગ
01-Feb-20, Sat સત્સંગ
02-Feb-20, Sun જ્ઞાનિવિધ
03-Feb-20, Mon આપ્તપુતર્ સત્સંગ
04-Feb-20, Tue સત્સંગ
05-Feb-20, Wed જ્ઞાનિવિધ
06-Feb-20, Thu આપ્તપુતર્ સત્સંગ
07-Feb-20, Fri સત્સંગ
08-Feb-20, Sat સત્સંગ
09-Feb-20, Sun જ્ઞાનિવિધ
10-Feb-20, Mon આપ્તપુતર્ સત્સંગ
15-Feb-20, Sat સત્સંગ
16-Feb-20, Sun જ્ઞાનિવિધ

સમેતિશખર  ા 15 Feb to 25 Feb 2020 (વ  ુિવગત પછ  જણાવી ુ)ં
ૂ ય ી ાન 

દવસ 06-Mar-20, Fri અડાલજ

13-Mar-20, Fri
14-Mar-20, Sat
15-Mar-20, Sun

19-Mar-20, Thu .ૂ ની ુમાની ુ યિતથી ‐ િવશેષ ો ામ
20-Mar-20, Fri સ સગં
21-Mar-20, Sat સ સગં
22-Mar-20, Sun ાનિવિધ

ચાર  બહનો 23 & 25 March આ તસં ુલ + MBA બહનો િશ બર ‐ એડવા સ ર શન જ ર  છે (પરવાનગીથી)
ચાર  ભાઈઓ 27 & 29 March આ તસં ુલ + MBA ભાઈઓ િશ બર ‐ એડવા સ ર શન જ ર  છે (પરવાનગીથી)

UK સ સગં વાસ 1 એિ લ થી UK સ સગં વાસ (આશર ૩૦ એિ લ ધુી)

િવજાપુર

કચ્છ (ભુજ) સત્સંગ શીબીર & જ્ઞાનિવિધ, િવગત પછી જણાવીશું.
(કચ્છના મહાત્માઓ માટે)

અડાલજ

.ૂ ની ુમા ુ યિતથી 
& અડાલજ સ સગં 
ાનિવિધ

અડાલજ

વડોદરા

દાહોદ

સુરત

કોલકાતા

ભાવનગર સ સગં શીબીર &  ાનિવિધ ‐ િવગત પછ  જણાવી ું

મોરબી

રાજકોટ

પારાયણ

અડાલજ
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