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સેન્ટર / કાર્યક્રમ

પારાયણ
પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીની
પુણ્યતિતિ

અડાલજ
િલિિા
સમ્મેિતશખરજી
જાત્રા

વડોદરા
દાહોદ
WMHT શીબીર
MMHT શીબીર

ભાવનગર
(િારીખો બદલાઈ છે )

તારીખ

વિગતો

અન્ર્ માવિતી

21 Dec to 28 Dec
29-Dec-19, Sun

પારાયણ 10am - 12.30pm & 4.30-7pm
10-1pm પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા (નાના ભગવાનોની )

દાદા નગર (નવુાં)

02-Jan-20, Thu

સવારે 8 િી 9 : તવતિ-પૂજન-આરિી ;
સાાંજે 4.30 િી 7 : કિિતન ભતતિ અને "જ્ઞાની પુરુષ" ભાગ 3
તવમોચન ; રાત્રે 8.30 િી 10 : તવશેષ ભતતિ

93286 61166

04-Jan-20, Sat
05-Jan-20, Sun
05-Jan-20, Sun
14-Jan-20, Tue
15-Jan-20, Wed

સત્સાંગ
આપ્િપુત્ર સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ
સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ

15 Jan to 25 Jan 2020 જ્ઞાનતવતિ : 22 Jan @ સમ્મેિતશખરજી

4-7 pm
10am-12noon
4-7.30pm

98301 31411
99243 44456

31 Jan & 1 Feb
સત્સાંગ
02-Feb-20, Sun
જ્ઞાનતવતિ
03-Feb-20, Mon
આપ્િપુત્ર સત્સાંગ
04-Feb-20, Tue
સત્સાંગ
05-Feb-20, Wed
જ્ઞાનતવતિ
06-Feb-20, Thu
આપ્િપુત્ર સત્સાંગ
13 to 17 Feb 2020 (Thurs - Mon) (પકરણીિ બહેનો તશતબર)

સાંપિત : લોિલ સેન્ટર

19 to 23 Feb 2020 (Wed - Sun) (પકરણીિ ભાઈઓ તશતબર)

સાંપિત : લોિલ સેન્ટર

29-Feb-20, Sat
01-Mar-20, Sun
02-Mar-20, Mon
03-Mar-20, Tue

સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ
આપ્િપુત્ર સત્સાંગ

99243 43335
94270 13319

99243 44425

07-Mar-20, Sat
08-Mar-20, Sun
08 & 10 Mar
09-Mar-20, Mon
10 & 12 Mar

સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ
આપ્િપુત્ર
આપ્િપુત્ર
જ્ઞાનતવતિ
આપ્િપુત્ર
આપ્િપુત્ર
જ્ઞાનતવતિ
આપ્િપુત્ર

11-Mar-20, Wed

જ્ઞાનતવતિ

19-Mar-20, Thu

પૂ. નીરુમાની પુણ્ યવતથી - વિશેષ પ્રોગ્રામ

20-Mar-20, Fri
21-Mar-20, Sat

સત્સંગ
સત્સંગ

22-Mar-20, Sun

જ્ઞાનવિવિ

બ્રહ્મચારી બિે નો
બ્રહ્મચારી ભાઈઓ

23 - 25 March

આપ્તસંકુલ + MBA બિે નો વશવબર - એડિાન્સ રજીસ્ટટર ે શન જરૂરી છે (પરિાનગીથી)

27 - 29 March

આપ્તસંકુલ + MBA ભાઈઓ વશવબર - એડિાન્સ રજીસ્ટટર ે શન જરૂરી છે (પરિાનગીથી)

UK
PMHT શીબીર
हिन्दी हिहिर
( अडालज)

30 Mar - 30 April

લાંડન, જમતની િાયતક્રમ

+44 330 111 3232

6 - 10 May 2020

પૂજ્યશ્રી જન્મકદવસ: 9 May

93286 61166

20 - 24 May 2020

ज्ञानहिहि :23 May

93286 61166

અમરેલી
િોરાજી
વેરાવળ
પોરબાંદર
પૂ. નીરુમા
પુણ્યતિિી,
સત્સાંગ &
જ્ઞાનતવતિ

04-Mar-20, Wed
05-Mar-20, Thu
06-Mar-20, Fri

સત્સાંગ
સત્સાંગ & પૂજ્યશ્રી જ્ઞાન કદવસ
સત્સાંગ
સત્સાંગ
(હોળી)
સત્સાંગ

પૂજ્યશ્રીના સત્સંગ કાર્યક્રમો (ટે ન્ટે ટીિ) . 14-Dec-2019

99243 44460
77779 79894
99243 44459
95740 01243

93286 61166
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સેન્ટર / કાર્યક્રમ

સુરિ

પારાયણ

સત્સાંગ & જ્ઞાનતવતિ

USA
જન્માષ્ટમી
પયુતષણ
પારાયણ

તારીખ

વિગતો

અન્ર્ માવિતી

29 & 30 May
31-May-20, Sun
01-Jun-20, Mon
જુ નના પહેલાાં બે
અઠવાકડયા દરમ્યાન

સત્સંગ
જ્ઞાનવિવિ
આપ્િપુત્ર સત્સાંગ

16 Jun - 7 Aug

િેનેડા, USA, આજે ન્ટીના, બ્રાતિલ

12-Aug-20, Wed

સ્િળ નતિી િશે

15 to 22 Aug

@ અડાલજ

93286 61166
93286 61166

23-Aug-20, Sun

કદલ્લી

05-Sep-20, Sat
06-Sep-20, Sun

સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ
સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ

જલાંિર

08-Sep-20, Tue

ફતિ મહાત્માઓ માટે

જલાંિર

09-Sep-20, Wed

જયપુર

12-Sep-20, Sat
13-Sep-20, Sun

સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ
સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ

જયપુર

14 to 16 Sep

ફતિ રાજસ્િાન માટે િોનલ શીબીર

Aus, NZ સત્સાંગ

22 Sep to 14 Oct

ઓસ્રેતલયા, ન્યૂિીલેન્ડ, સસાંગાપોર, મલેતશયા

કદવાળી
બેસિુાં વષત
દશતન
JJ 113 @
મહેસાણા
JJ 113

14-Nov-20, Sat

અડાલજ

30-Aug-20, Sun

10-Sep-20, Thu

95740 08007

અડાલજ િી બહાર (નતિી િશે)

દશતન
અડાલજ

29-Aug-20, Sat

દાદા નગર (નવુાં)

16-Nov-20, Mon

અડાલજ

Last Week of
November

જ્ઞાનતવતિ & શીબીરની િારીખો : ( નતિી િઈ રહી
છે )

29-Nov-20, Sun

જન્મ જયાંિી

+1 877 505 3232

93286 61166

સત્સાંગ & જ્ઞાનતવતિ :
નતિી િશે

ડીસેમ્બરના પહેલાાં બે
અઠવાકડયા

પારાયણ
@અડાલજ

26 Dec 2020 to
2 Jan 2021

નાના ભગવાનોની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા

03-Jan-21, Sun

અડાલજ

09-Jan-21, Sat
10-Jan-21, Sun

WMHT શીબીર

21 to 25 Jan 2021 Thu - Mon (પકરણીિ બહેનો તશતબર)

સાંપિત : લોિલ સેન્ટર

MMHT શીબીર

27 to 31 Jan 2021 Wed - Sun (પકરણીિ ભાઈઓ તશતબર)

સાંપિત : લોિલ સેન્ટર

અડાલજ િી બહાર : (નતિી િશે)
( 2nd Jan - દાદાશ્રીની પુણ્યતિિી )

સત્સાંગ
જ્ઞાનતવતિ
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