પર્ષ
ુ ય ણ પર્ુ

બધવાર ૨૪મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ - બધવાર ૩૧મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૨

સ્થળ : વિહાઉસ કોલેજ, વિહાઉસ રોિ, નોથવ ડફન્દ્ચલી, લુંિન N12 9EY

Date
બધવાર ૨૪/૮/૨૦૨૨

Event Details
સાુંજે ૬.૩૦ પ્રમિક્રમણ

Additional Details

Colour
Scheme

ભાવના અને સ્િવન

લીલો

ભાવના અને ગરબા

પીળો

રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો
ગરવાર ૨૫/૮/૨૦૨૨

સાુંજે ૬.૩૦ પ્રમિક્રમણ
રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો

શક્રવાર ૨૬/૮/૨૦૨૨

શમનવાર ૨૭/૮/૨૦૨૨

રમવવાર ૨૮/૮/૨૦૨૨

સાુંજે ૬.૩૦ પ્રમિક્રમણ

મવનોિભાઈ કપાસીન ું

રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો

વ્યાખ્યાન

સાુંજે ૬.૦૦ ચૌિસ પ્રમિક્રમણ

િીજે મ્્ક્ષિક (TBC) સાથે

રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો

રાસ ગરબા

બપોરે ૩.૩૦ - ૫.૩૦

મહાવીર જન્દ્મ વાુંચન, પારણ ું

યુંગ જૈન્સ દ્વારા વકવ શોપ

ઝૂલાવવાન ું, આરિી અને

વાિળી
ગલાબી
લાલ

િીવો
સાુંજે ૬.૩૦ પ્રમિક્રમણ
રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો
સોમવાર ૨૯/૮/૨૦૨૨

ભાવના અને ગરબા

બાુંધણી

સાુંજે ૬.૩૦ પ્રમિક્રમણ

િપસ્વી બહમાન,

નારું ગી

રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો

ભાવના અને સ્િવન

સાુંજે ૬.૦૦ કલાકે સવુંત્સરી

૧૦૮ િીવાની આરિી ૧૦૮

િમારી

પ્રમિક્રમણ

લોકો દ્વારા કરાવામાું આવશે.

પસુંિગીનો

રાત્રે ૮.૩૦ ૧૦૮ િીવાની આરિી

નકરો £૧૦.૦૦ વ્યક્તિગિ.

રું ગ

અને મુંગલ િીવો

ચાર (૪) મખ્ય આરિી અને

સાુંજે ૬.૩૦ પ્રમિક્રમણ
રાત્રે ૮.૩૦ આરિી / િીવો

મુંગળવાર ૩૦/૮/૨૦૨૨

બધવાર ૩૧/૮/૨૦૨૨

િીવો થાળી નકરો £૧૦૮.૦૦
થાળી િીઠ વધમાું વધ ચાર
વ્યક્તિ.

પ્રમિક્રમણ સત્રોના નકરા

સ ુંપણવ િશવનમવમધ

£૫.૦૦ નકરો રાખેલ છે

પ્રમિક્રમણના એક એક સત્રનો

£૫.૦૦ નકરો રાખેલ છે .

ચૌિસ અને સવુંત્સરી પ્રમિક્રમણ સત્ર બોલવાના

£૧૦.૦૦ નકરો રાખેલ છે

શાુંમિ સત્ર બોલવાના

£૧૦.૦૦ નકરો રાખેલ છે .

મહેરબાની કરીને નોંધ લેશો કે પ્રતિક્રમણના સ ૂત્રો ભાઈઓ બોલશે
આરિી અને મુંગલ િીવો

£૫૧.૨૫ નકરો રાખેલ છે .

કૃપા કરીને આરિીની થાળી િમારે પોિાએ િૈયાર કરીને લાર્ી.

શ્રી મહાવીર જન્દ્મ કલ્યાણક
સપના - લક્ષ્મી અને રત્નનો ઢગલો મસવાય બાકીના િરે ક સ્વપનના £૭૫.૨૫ નકરો છે .
લક્ષ્મીજી સ્વપનાનો નકરો

£૩૫૧.૦૦ રાખેલ છે .

રત્નનો ઢગલો સ્વપનાનો નકરો

£૨૫૧.૦૦ રાખેલ છે .

કલ્પસત્ર વાુંચનનો નકરો

£૫૧.૨૫ રાખેલ છે .

પારણ ું ઝૂલાવવાન ું નકરો

£૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે .

પારણ ું પોખાવવાન ું નકરો

£૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે .

આરિીનો નકરો

£૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે .

મુંગલ િીવાનો નકરો

£૧૦૧.૦૦ રાખેલ છે .

સવુંત્સરી પ્રમિક્રમણ ના ડિવસે કટાસણા નો નકરો £૫.૦૦ રાખેલ છે .
પ્રભાવના અને નકરા
પ્ર્
વ ણ િરમમયાન જે સભ્યો પ્રભાવના અથવા આરિી, મુંગલ િીવો, સત્ર અથવા મહાવીર જન્દ્મ
કલ્યાણકનો લાભ લેવા ઈર્ચછિા હોય િો અમનલાબેનનો ૦૨૦ ૮૪૪૬ ૨૨૨૫ / ૦૭૯૯૯૯૫૮૭૭૯
અથવા સમમમિના કોઈપણ સભ્યોનો સુંપકવ કરશો.

િાન
પ્ર્
વ ણ પવવ િરમમયાન કોઈપણ પડરવાર િાન આપવા ઈર્ચછિા હોય િો િાનનો ફોમવ ભરવા
મવનુંિી.
હોલના ભાિાની ડકિંમિ િરરોજના £૩૦૦.૦૦ છે .

સ્વામીવાત્સલ્ય ભોજન
નકરો : £૫૧.૨૫.
િારીખ : રમવવાર ૧૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨
સમય: બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા થી ૩.૦૦ વાગ્યા સધી
સ્થળ: ઓશવાલ સેન્દ્ટર, કપસવ લેન રોિ, પોટસવ બાર, EN6 4DG
આ ઉત્સવની ઊજવણી માટે સવારે ૭.૦૦ વાગ્યા થી સ્વયુંસેવકોની જરૂર પિશે. કૃપા કરીને
માડહિી િેસ્ક પર પ્ર્
વ ણ િરમમયાન િમારા નામોની નોંધણી કરાવશો.
ઉત્તર મવસ્િાર સમમમિ ઓશવાલ એનેબક્ષલિંગ નેટવકવ ટીમ અને િેના િમામ પ્રમિભાગીઓને સ્વામી
વાત્સલ્ય ભોજન માટે અમારી સાથે જોિાવા અને ્વા ટીમ દ્વારા આયોજજિ રમિો અને અન્દ્ય
મનોરું જનમાું ભાગ લેવા હાડિિ ક આમુંત્રણ આપે છે .

ખોરાકનો બગાડ અથર્ા ઓછાાંપો ના આર્ે િે માટે, પર્ષ
ુ ય ણ દરતમયાન સ્ર્ામીર્ાત્સલ્ય ભોજનમાાં
હાજરી આપર્ાના હોર્ િો પરરર્ાર દીઠ નોંધ કરાર્શો
મેનેજમેન્દ્ટ કમમટી કોઈપણ સચના મવના ઉપરોતિ કાયવક્રમમાું કોઈપણ સધારો કરવાનો અમધકાર
અનામિ રાખે છે . ઉત્તર મવસ્િારની ઘટનાઓ અથવા નવી મવગિો માટે કૃપા કરીને ઓશવાલ
વેબસાઇટ િપાસો.

તમચ્છામી દયક્કડમ
OAUK ઉત્તર તર્સ્િાર સતમતિ અને પેટા સતમતિઓ

