ઇસ્ટ લડુંન અને એસેક્સ પર્યષ
ુ ણ પવુ ૨૦૨૨
શ્રી પર્યસ
ુ ણ મહાપવુ બયધવાર શ્રાવણ વદ
૧૨ તારીખ ૨૪/૦૮/૨૦૨૨ થી બયધવાર
ભાદરવા સયદ ૪ તારીખ ૩૧/૦૮/૨૦૨૨

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે પત્રકમાું
આપેલા સમયે પ્રમિક્રમણ િરિજ શરૂ
થશે. કોઈપણ મોિેથી આવનારાઓએ

કૃપા કરીને અન્દ્યને ખલેલ પહોંચાિયા
મવના પાછળની બેઠકો લેવી.

કૃપા કરીને િરે ક સમયે મૌન જાળવો
અને િમારી નજીક બેઠેલા લોકોને
ખલેલ પહોંચાિશો નહીં.
જતી વખતે શાુંવત થી અવાજ કયાાં વગર
જશો અને કાળજી રાખીને ઘરે જશો.
હોલ ની પાસે કોઈ કાર પાકુ કરશો નહહ
અને બે ગાડીની પાહકિંગ જગ્યા છે તે
હડસેબલ માટે છે .

સ્થળ: ILFORD SPORTS CLUB, Rear of Issac Newton Academy,
3 CRIKLE FIELDS PLACE,
દિવસ,તારીખ,

સમય

કાયયક્રમ

વસ્ત્ર ના રં ગ

૬.૧૫

૬.૩૦, પ્રવતક્રમણ, ભાવના, આરતી, મગુંળ લીલી સાડી કે

થી

દીવો, ગરબા

તતતિ
બયધવાર
૨૪/૦૮/૨૦૨૨
શ્રાવણ વદ ૧૨

૧૦.૧ ૫

ગરવાર

૬.૧૫

શ્રાવણ વદ ૧૩

૧૦.૧ ૫

૨૫/૦૮ /૨૦૨૨

થી

શયક્રવાર ,

૪.૧૫

શ્રાવણ વદ ૧૪

૧૦.૧ ૫

૨૬ /૦૮ /૨૦૨૨

થી

ભારતીય પોશાક

ભાઈઓ:ભારતીય
પોશાક

૬.૩૦ પ્રવતક્રમણ, ભાવના, આરતી, મગુંળ ભરે લી સાડી કે
દીવો, ગરબા

ભારતીય પોશાક

ભાઈઓ: ભારતીય
પોશાક

૪.૩૦, પક્ખી પ્રવતક્રમણ, ભાવના, આરતી, વાદળી સાડી
મગુંળ દીવો રું ગ

કેભારતીય પોશાક

ભાઈઓ: ભારતીય
પોશાક

શવનવાર

૬.૧૫

પ્રમિક્રમણ (સાુંજે ૬.૩૦), ભાવના, આરિી અને બોડુ ર સાડી કે

શ્રાવણ વદ ૦))

૧૦.૧ ૫

બોલી માટે ગરબા બોલી (સમારોહ મહાવીર ભાઈઓ:

૨૭ /૦8/૨૦૨૨
બાળકોનો કાયુક્રમ

થી

મુંગલ ડિવો. પરણામાું શ્રીફળ પધરાવાની ભારતીય પોશાક
જન્દ્મ કલ્યાણ્યક પર થશે અને લભાથી પડરવાર પોશાક
િેમના મનવાસસ્થાને લઈ શકે છે અથવા મવમધ

હોલમાું કરી શકાય છે .) હોલમાું પ્રિશવન

ભારતીય

કરવામાું આવે િો એક કલાકન ું ભાડું લેવામાું
આવશે.

ક્ષચલ્રન પ્રોગ્રામ- િેઓ કુંઈપણ કહેવા અથવા
કરવા માુંગે.
રવવવાર ,

૬.૧૫

મહાવીર જન્દ્મ કલ્યાણક.

ભાદરવો સદય ૧

૧૧.૧ ૫

આ માટે ક્ષબડિિંગ: 14 સ્વપ્નન ું, કલ્પસત્ર વચન, ભાઈઓ: ભારતીય

૨૮ /૦૮ /૨૦૨૨

થી

પ્રમિક્રમણ (સાુંજે 6:30)

બાુંધણી/ઘરચોળા
કેભારતીય પોશાક

શ્રીફળ પધરાવાનય,ું પારણય ું ઝુલાવાનય,ું આરિી પોશાક
અને મુંગલ ડિવો.

સોમવાર

૬.૧૫

પ્રમિક્રમણ (સાુંજે ૬.૩૦), સમહ આરિી અને રું ગ સફેદ સાડી કે

૨૯ /૦૮ /૨૦૨૨

થી

મુંગલ ડિવો

ભારતીય પોશાક

િમારી પોિાની આરિી થાળી લાવો.

પોશાક

ભાદરવો સદય ૨

૧૦.૧ ૫

સમહ આરિી માટે નકરો £21.25.
આરિી િીઠ બે લોકોને મુંજરી છે

મગુંળવાર -

૬.૧૫

ભાદરવો સદય ૩

૧૦.૧ ૫

૩૦ /૦૮ /૨૦૨૨

થી

પ્રમિક્રમણ (સાુંજે ૬.૩૦) વચન ભાવના

િપસ્વી ન બહમાન આરિી અને મુંગલ ડિવો

ભાઈઓ: ભારતીય

રું ગ, જુંબલી

/ ગયલાબી સાડી કે
ભારતીય પોશાક

ભાઈઓ: ભારતીય
પોશાક

બયધવાર ૩૧ /૦૮ ૪.૧૫
/૨૦૨૨

ભાદરવો સદય ૪

થી

૧૦.૧ ૫

સુંવત્સરી મહાપવવ પ્રમિક્રમણ
(કટાસના ફી £3.00)

રું ગ, લાલ/પીળો
સાડી

પ્રમિક્રમણ સાુંજે ૪.૩૦ વાગ્યે શરૂ થાય છે . પોશાક

કે

ભારતીય

ભાવના, આરિી, મુંગલ ડિવો, મમર્ચછામી ભાઈઓ:ભારતીય
દક્કિમ અને અધ્યક્ષન ું વતિવ્ય.

બાળકોના કાયવક્રમ માટે

પોશાક

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે બાળકો ભાવના

કૃપા કરીને ખરશીઓ અને અન્દ્ય કુંઈપણ જરૂરી

અથવા કોઈપણ પ્રમિભાઓન ું વનદશુન કરી શકે

આરિી અને મુંગલ ડિવો પછી રાસ ગરબા

પઠન, કોઈપણ ધામમિક વાિાવ, ગીિનાું સાધનો
છે . વધ મિિ માટે કૃપા કરીને અવનીબેન નો
સુંપકવ કરો.

કામ માટે હોય િે માટે મિિ કરો.
થશે.

કૃપા કરીને સાુંજના સમયે ભાવના ગાવા માટે

(માિામપિા િેમના બાળકોને મિિ કરી શકે

િમારા પોિાના સ્િવન પસ્િકો લાવો.

પરું ત િેમ છિાું, અમે ભાગ લેવા માટે તમારી

આપવાની િક લેવા ઈર્ચછિા સભ્યો, કોઈપણ

છે .) રેસ કોિ/રું ગ યોજના ફરજજયાિ નથી
પ્રશુંસા કરીશ.ું

મહેરબાની કરીને બધા સ્વયુંસેવકો હાજર રહેવા
અને ટેકો આપવા માટે િમામ પ્રયત્ન કરજો.

ઉત્સવ િરમમયાન કોઈપણ ડિવસે પ્રભાવના
સમમમિના સભ્યનો સુંપકવ કરવા મવનુંિી.

સમહ આરિી િરમમયાન પ્રત્યેક આરિી થાળી

માટે બે વ્યક્તિઓને પરવાનગી આપવામાું

આવશે અને અન્દ્ય િમામ સભ્યોએ સારી રીિે
પાછળ ઊભા રહેવ.ું

અમારા પ્ર્
વ ણ ઉત્સવ િરમમયાન હોલ ભાિામાું
િાન આપવા ઈર્ચછિા કોઈપણ વ્યક્તિનો ખચવ
પ્રમિ ડિવસ £૧૫૧.૨૫છે .

સુંપકવ : નરોત્તમભાઈ (0૨0 ૮૯૨૪૩0૫૭)

