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Jai Jinendra,  
 
I hope you are all well and enjoying the 
summer weather. The past two years have 
presented many challenges for us all and 
we have all been affected in some way.  I 
am hopeful that things will continue to 
improve, and I am looking forward to the 
months ahead now that we are able to start 
arranging more face-to-face gatherings. 
 
Our newly elected committee have been 
working on putting in place the Paryushan 
timetable. This year Paryushan will take 
place from Wednesday 24th August to 
Wednesday 31st August 2022. Please pay 
extra attention to the timetable as we are 
holding the daily celebrations at various 
venues this time except on Bank Holiday 
Monday 29th August 2022 when we can join 
Jayeshbhai via You Tube.  I know many of 

you will have been less able to socialise 
due to the pandemic but now things are 
slowly returning to a new normal I believe it 
is very important for our mental health to 
meet our friends and family again. I very 
much hope that you will all join us to 
celebrate this year’s Paryushan. 
 
Back in February this year, the Committee 
had decided to restart the Friday Club at 
Warden Hill Community Centre. It has now 
been moved to the second Friday every 
month from 8 to 10 pm.  Members enjoy the 
opportunity to meet their friends, play some 
board games, cards and table tennis and 
savour a nice cup of tea and a biscuit or 
two. Please come and join us it will be great 
to see you. 

 
જય જજનેન્દ્ર, 

હ ું આશા રાખ ું છું કે િમે બધા સ્વસ્થ હશો અને 

ઉનાળો સારી રીતે માળો છો. છેલ્લા બે વર્વમાું 

આપણા બધા માટે ઘણા પિકારો આવ્યા છે 

અને આપણ ેબધાન ેકોઈને કોઈ રીિે અસર 

થઈ છે. મને આશા છે કે વસ્ત  ઓમાું સ ધારો 

થિો રહશેે, અને હ ું હવે આગળના મડહનાઓની 

રાહ જોઈ રહી છું જ્યારે આપણે રૂબરૂ મળવાનયું 

ગોઠવી શકીએ છીએ. 

અમારી નવી ચ  ુંટાયેલી સમમમિ પ્ વર્ણ 

સમયપત્રકને તૈયાર કરવાન ું કામ કરી રહી છે. 

આ વરે્ પ્ વર્ણ બ ધવાર ૨૪મી ઓગસ્ટથી 

બ ધવાર 3૧મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ સ ધી થશે. કૃપા 

કરીને સમયપત્રક પર મવશરે્ ધ્યાન આપો 

કારણ કે અમે આ વખિ ેબેંક હોલીિે સોમવાર 

૨૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ મસવાય મવમવધ સ્થળોએ 

િૈમનક ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. સોમવાર ૨૯ 

ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ ના રોજ You Tube પર 

જયેશભાઈ સાથ ેજોિાઈ શકો છો. હ ું જાણ ું છું કે 
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િમારામાુંના ઘણા રોગચાળાને કારણે જહરે 

સ્થળ માું આવવા ઓછા સક્ષમ હશે પરુંત   હવે 

વસ્ત  ઓ ધીમે ધીમે સામાન્દ્ય થઈ રહી છે, હ ું 

માન ું છું કે આપણા મમત્રો અને પડરવારને ફરીથી 

મળવ ું આપણા માનમસક સ્વાસ્્ય માટે ખ  બ જ 

મહત્વપ  ણવ છે. હ ું ખ  બ આશા રાખ ું છું કે િમે 

બધા આ વર્વના પ્ વર્ણની ઉજવણીમાું અમારી 

સાથે જોડાશો. 

આ વરે્ ફેબ્ર આરીમાું સમમમિએ વોિવન ડહલ 

કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર ખાિે શયક્રવાર તલબન ેફરી શરૂ 

કરવાનો મનણવય લીધો હિો. િે હવે િર મડહને 

બીજા શ ક્રવારે રાતે્ર 8 થી 10 સ ધી ચાલશ.ે 

સભ્યો િમેના મમત્રોને મળવાની, કેટલીક બોિવ 

ગેમ્સ, કાડડવસ અન ેટેબલ ટેમનસ રમવાની અને 

એક સરસ કપ ચા અને એક-બે ક્ષબસ્સ્કટનો સ્વાિ 

માણવાની િકનો આનુંિ લશેે. કૃપા કરીને આવો 

અને અમારી સાથે જોિાઓ, િમને જોઈન ે

આનુંિ થશે. 
 

Paryushan Events Timetable 

 

DAY DATE TIME AREA ACTIVITY 
WEDNESDAY 24/08/2022   

7:00 PM 
Warden Hill Community Centre - 
Wycombe Way, Luton, LU3 2BW 
Pratikraman, Bhavna, Aarti (Nakro 
£25.25), Mangal Divo (Nakro £25.25) 

THURSDAY 25/08/2022   
6:45 PM 

Lewsey Community Centre - Landrace 
Road, Luton, LU4 0SW (Please note not 
Lewsey Learning Centre) 
Pratikraman, Bhavna, Aarti (Nakro 
£25.25), Mangal Divo (Nakro £25.25) 

FRIDAY 26/08/2022   
7:00 PM 

Warden Hill Community Centre - 
Wycombe Way, Luton, LU3 2BW 
Chaudas Pratikraman, Bhavna, Aarti 
(Nakro £25.25), Mangal Divo (Nakro 
£25.25) 

SATURDAY 27/08/2022   
6:30 PM 

Warden Hill Community Centre - 
Wycombe Way, Luton, LU3 2BW 
Pratikraman, Bhavna, Aarti (Nakro 
£25.25), Mangal Divo (Nakro £25.25) 

SUNDAY 28/08/2022   
5:30 PM 

Lewsey Community Centre - Landrace 
Road, Luton, LU4 0SW (Please note not 
Lewsey Learning Centre) 
Mahavir Jayanti Celebration 
Pratikraman, 14 Swapna (Nakro £10.25),  
Aarti (Nakro £51.25) , Mangal Divo 
(Nakro £51.25), Parna (Nakro £51.25) 

MONDAY 29/08/2022   
6:30 PM 

Virtual - Oshwal YouTube by Jayeshbhai 
Pratikraman 



TUESDAY 30/08/2022   
6:30 PM 

Warden Hill Community Centre - 
Wycombe Way, Luton, LU3 2BW 
Pratikraman, Sanji, Bahuman, Aarti 
(Nakro £25.25), Mangal Divo (Nakro 
£25.25) 

WEDNESDAY 31/08/2022   
        5:30PM 

Lewsey Farm Learning Centre, Tomlinson 
Avenue, Lewsey Farm, Luton, LU4 0QQ 
Savantsari Pratikraman, Bhavna, Samu Aarti 
(Nakro £10.25), Mangal Divo (Nakro £51.25), 
Kshamapana 

Savantsari Bhojan - 1 PM on 18th September 2022 at Shree Sanatan Seva Samaj - Luton 

Hindu Mandir, Lewsey Farm, Hereford Rd, Luton LU4 0PS. 

For catering purposes please inform Irene 07767758372 by 3rd September 2022 

The Committee reserves the right to make changes or cancel any of the above events due to 

unforeseen circumstances. 

 

DAY DATE TIME AREA ACTIVITY 

બ ધવાર ૨૪/0૮/૨૦૨૨ ૭:00 PM વોિવન ડહલ કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર - વાયકોમ્બ ેવે, 
લ્્ ટન, LU3 2BW 

પ્રમિક્રમણ, ભાવના, આરિી (નકરો £૨૫.૨૫), 

મુંગલ ડિવો (નકરો £૨૫.૨૫) 

ગ ર વાર ૨૫/0૮/૨૦૨૨ ૬:૪૫PM લેવસી કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર - લેન્દ્રેસ રોિ, લ્્ ટન, 

LU4 0SW (કૃપા કરીને નોંધ લો કે લવેસી 
લમનિંગ સેન્દ્ટર નહીં) 
પ્રમિક્રમણ, ભાવના, આરિી (નકરો £૨૫.૨૫), 

મુંગલ ડિવો (નકરો £૨૫.૨૫) 

શ ક્રવાર ૨૬/0૮/૨૦૨૨ ૭:00 PM વોિવન ડહલ કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર - વાયકોમ્બ ેવે, 
લ્્ ટન, LU3 2BW 

પ્રમિક્રમણ, ભાવના, આરિી (નકરો £૨૫.૨૫), 

મુંગલ ડિવો (નકરો £૨૫.૨૫) 

શમનવાર ૨૭/0૮/૨૦૨૨ ૬:૩૦PM વોિવન ડહલ કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર - વાયકોમ્બ ેવે, 
લ્્ ટન, LU3 2BW 

પ્રમિક્રમણ, ભાવના, આરિી (નકરો £૨૫.૨૫), 

મુંગલ ડિવો (નકરો £૨૫.૨૫) 

રમવવાર ૨૮/0૮/૨૦૨૨ ૫:૩૦PM લેવસી કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર - લેન્દ્રેસ રોિ, લ્્ ટન, 

LU4 0SW (કૃપા કરીને નોંધ લો કે લવેસી 
લમનિંગ સેન્દ્ટર નહીં) 
મહાવીર જયુંમિની ઉજવણી 



પ્રમિક્રમણ, ૧૪ સ્વપ્ન (નકરો £૧૦.૨૫), આરિી 
(નકરો £૫૧.૨૫), મુંગલ ડિવો (નકરો 
£૫૧.૨૫), પારણયું (નકરો £૫૧.૨૫) 

સોમવાર ૨૨/0૮/૨૦૨૨ ૬:૩૦PM વર્ચ્ વઅલ - જયેશભાઈ દ્વારા ઓશવાલ ્ ટય  બ 

પ્રમિક્રમણ 

મુંગળવારે ૩૦/0૮/૨૦૨૨ ૬:૩૦PM વોિવન ડહલ કોમ્્ મનટી સેન્દ્ટર - વાયકોમ્બ ેવે, 
લ્્ ટન, LU3 2BW 

પ્રમિક્રમણ, ભાવના, આરિી (નાક્રો £૨૫.૨૫), 

મુંગલ ડિવો (નકરો £૨૫.૨૫) 

બ ધવાર ૩૧/0૮/૨૦૨૨ ૫:૩૦PM લેવસી ફામવ લમનિંગ સેન્દ્ટર, ટોમક્ષલન્દ્સન 
એવન્દ્્ , લેવસી ફામવ, લ્્ ટન, LU4 0QQ 

સવુંિસરી પ્રમિક્રમણ, ભાવના, સમ  આરિી 
(નકરો £૧૦.૨૫), મુંગલ ડિવો (નકરો  
£૫૧.૨૫), ક્ષમાપન 

 

શ્રી સનાિન સવેા સમાજ - લ્્ ટન ડહન્દ્દ  મુંડિર, લેવસી ફામવ, હરેફોિવ આરિી, લ્્ ટન LU4 0PS ખાિ ે૧૮ મી 
સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ ના રોજ સવુંિસરી ભોજન - બપોરે ૧ વાગ્યે. 

કેટડરિંગ હતે  ઓ માટે, કૃપા કરીને 3જી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ સ ધીમાું ઇરેન ૦૭૭૬૭૭૫૮૩૨ ને જાણ કરો 

સમમમિએ અણધાયાવ સુંજોગોને લીધે ઉપરોતિ કોઈપણ ઘટનાઓમાું ફેરફાર કરવાનો અથવા રિ કરવાનો 
અમધકાર અનામિ રાખ્યો છે. 

 

 

 




