
    O.A.U.K. East London & Essex - Paryushan 2017 
   �ી પ�ુ�ષણ મહા પવ� ��ુવાર �ાવણ વદ ૧૧  તા- ૧૮ /૮/૨૦૧૭ થી ભાદરવા �દુ ૪. તા ૨૫ /૮ 
/૨૦૧૭ 

  �થળ ક�નન પાલમેર એક�ડ�મી ��ુલ, આ�ડબરો રોડ સાઉથ , ઇલફડ�, એસે�સ. IG3 8EU 
�દવસ ,તાર�ખ, િતિથ  સમય  કાય��મ  વ� ના રંગ  
��ુવાર, ૧૮/૮/ ૨૦૧૭ 
�ાવણ    વદ  ૧૧   

૬.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ .૩૦ ,  �િત�મણ,ભાવના, આરતી, 
મગંળ દ�વો   �લે અથવા  ગરબા  

રંગ લીલો  

શિનવાર,૧૯/૮/૨૦૧૭  
�ાવણ    વદ  ૧૨/૧૩  

૬.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ .૩૦ ,  �િત�મણ,  ભાવના  
બાળકોનો કાય��મ, આરતી મગંળ 
દ�વો.  

ભર�લી સાળ�  
ભારતીય પોશાક  

રિવવાર,તા/૨૦/૮/૨૦
૧૭  
�ાવણ વદ  ૧૪  

૪.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ .૩૦ , પ�ખી   �િત�મણ, DHOON 
ભાવના, આરતી, મગંળ દ�વો . 

રંગ  વાદળ�  

સોમવાર,તા/૨૧/૮/૨૦
૧૭  
�ાવણ  વદ  ૦))   
  

૬.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ .૩૦ , જયેશભાઇ સાથ ે�િત�મણ, 
���ુના પારણામા ં�ીફળ 
પધરાવાની બોલી આરતી, મગંળ 
દ�વો 

બોડ�ર સાળ� ક� 
ભારતીય પોશાક  

મગંળવાર, 
તા,/૨૨/૮/૨૦૧૭ 
 ભાદરવા �દુ ૧   

૬.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ .૩૦ ,  �િત�મણ,  
મહાવીર જ�મ ક�યાણક, 
૧૪ �વ�ના ની બોલી, પાર�ુ ં
�લાવવા�ુ ં
આરતી, મગંળ દ�વો 

બાધંણી/ઘરચો
ળા 
ભાઈઓ ન ે 
ભારતીય પોશાક 

�ધુવાર- 
તા-૨૩/૮/૨૦૧૭  
ભાદરવા �દુ   ૨  

૬.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ .૩૦ , �િત�મણ, સ�હૂ આરતી અને 
મગંળ દ�વો 
સ�હૂ આરતી નો નકરો ૨૧.૨૫ 
આરતી થાળ� પોતાની લઈ આવવાની  

રંગ સફ�દ  
એક આરતી મા ં 
બે �ય��ત 
લેવામા ંઆવશ.ે  

��ુુવાર, 
તા/૨૪-૮૨૦૧૭  
ભાદરવા  �દુ ૩  

૬.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૬ . 30 �િત�મણ.  તપ�વીઓ �ુ ં
બ�મુાન   
આરતી, મગંળ દ�વો  

 રંગ, 
�ંબલી /�લુાબી  

��ુવાર 
તા/૨૫/૮/૨૦૧૭  
ભાદરવા   �દુ   ૪   

૪.૧૫ 
થી  
૧૦.૦૦  

૪ .૩૦  સવં�સર�  �િત�મણ. ભાવના, 
આરતી મગંળ દ�વો, �માપન, ��ખુ 
�ુ ંવ�ત�ય  

રંગ, લાલ/પીળો 
કટાશણા નો 
નકરો  
£ ૩.૦૦  

બાળકો   ભાવના  ક�  ધાિમ�ક  વાતા�  કર�  શકશ ે ( વાલીઓ  બાળકો  ને  �ો�સાહન  આપવા  સાથ ે આવી 
શકશ ે) 
બાળકો ૧૫ વષ� ની �દર ની ઉમર ના ઉપવાસ કરશ ે તો સ�ંથા તેમ�ુ ંબ�મુાન કરશ.ે �િત�મણ 
આપેલા  સમયે  શ�  થશ ે,મોળા   આવનાર  નવકાર ગણી ને પાછળ જોડાઈ જ�ુ.ં આપેલા રંગો 
ફર�જયાત નથી. આવો અને કાય�કરો ને સાથ આપો. સમય રહ�શ ેતો આરતી મગંળ દ�વા પછ� રાસ 
ગરબા  રમ�ુ.ં  સા�ં ભાવના ગાવા માટ� આપની �તવન �કૂો  સાથ ેલાવશો. પવ� દર�યાન 
�ભાવના  કરવી હોય તો �ણ કરો �કશોર ભાઇ ને ફોન : 0208 5039010 પવ� દર�યાન હૉલ �ુ ં
ભા�ુ ંઆપી અનેક ગ�ુ ં��ુય કમા�ુ ંહોય તો, નકરો છે  £ ૧૫૧.૨૫ તો �ણ કરો ભારિતબેન ૦૨૦ 
૮૫૯૦૦૦૯૧  અથવા નરોતમ ભાઈ ૦૨૦ ૮૯૨૪૩૦૫૭ પવ� દર�યાન ઘર બાર વગરના લોકો 
માટ� �ડ બે�ક રાખવામા આવી છે. તેમા ં ટ�ન નો ખોરાક, �બ��કટ, ટોઇલેટ રોલ, શ�ે� ુવગેર� ભે�ુ ં
કરવા મા ંઆવશ.ે પવ� પછ�  �ડ બ�ક મા ંભેગી થયેલ સામ�ી ઘર બાર વગરના લોકો ને પહો�ચતી 
કરવા મા ંઆવશ.ે કોઈને આ કાય�મા ંમદદ કરવી હોય તો સપંક�   કરો લ�લતાબેન ને.  
 

  સવં�સર� �વામી વા�સ�ય ભોજન  
રિવવાર ૩ સ�ટ��બર ૨૦૧૭.  સમય:  ૪.૦૦ થી  ૯,૦૦  

  �થળ ક�નન પાલમેર એક�ડ�મી ��ુલ, આ�ડબરો રોડ સાઉથ, ઇલફડ�, એસે�સ. IG3 8EU 
પ�રવાર સાથ ેસૌ ને  ભાવ ભી�ુ ંઆમ�ંણ છે. 



  �વામી વા�સ�ય ભોજન ના લાભાથ� થ�ુ ંહોય તો નકરો છે.  
    ૧૦૦  મહ�માન   ને   આમ�ંણ આપો  તો          £ ૧૬૫૦.૦૦  

  ૧૮૦  મહ�માન   ને   આમ�ંણ આપો  તો          £ ૧૮૫૦.૦૦  
  ૨૦૦  મહ�માન   ને   આમ�ંણ આપો  તો          £ ૧૯૫૦.૦૦  
ભાવના હોય તો એ�રયા ના ��ખુ નો સપંક�  કરો  અથવા સે��ટર� નો.  
કાય��મ મા ંફ�રફાર કરવા ની જ�ર પડશ ેતો કિમટ� ઘટ�ુ ંકરશ.ે  
 

િમ�છામી  �ુકકડમ ં
 
  
 


