
Message from NW Area Chair and Religious  
 
Jai Jinendra and Pranam 
I was elected as chairperson in May this year and am proud to say I am very fortunate 
to have a fantastic team to work with. The team has been busy with several events 
including a Volunteers Get Together, Ekta Monthly Meet, Whist Drives, Family Social 
Events, Bhukhar and our Youth Club’s End of Year party. In addition, we run our weekly 
activities at Ekta including Yoga, Arts and Crafts and table tennis. Our thriving Youth 
Club continues to run at Harrow Leisure Centre on Fridays. Gujarati School runs on 

Saturdays.  
   
I am really looking forward to this year’s Maha Parva Paryushan which takes place in 
August. Following the past few years’ Covid restrictions, I am happy to say we will go 
back to doing all activities in person. All morning activities will be held at Ekta Centre 
and all evening activities at Avanti School on Wemborough Road.  
 
Pratrikraman will be conducted both traditionally and separately in English every 
evening.  Please see the detailed programme of events set out in this booklet. This year 
we have decided to keep set nakras for most of our festivities, details of these are also 
outlined in the programme.  
 
To run such a busy schedule over 8 days, we will need a lot of volunteers in various 
areas. If you can help, please let us know. 
 
Most of our communication with our members is via WhatsApp or Facebook. If you are 
not part of the North West Area’s WhatsApp group and would like to join, please let us 
know.  Our Committee, sub-committees, volunteers and I are really looking forward to 

meeting everyone during the Maha Parva Paryushan festival. 
 
On behalf of my NW Area team we seek forgiveness for any wrong-doing by deed, 
thought or speech and wish you all a wonderful Paryushan Maha Parva. 
Keep safe and well. 
Jayshree Dhiren Shah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



After such a long we will all be gathering together to celebrate Paryushan. Let's all 
support each other and enjoy the aaradhna during these auspicious days.   
 

We are all fortunate that this year Paryushan takes place during the school holidays and 
so let's join in with families to make precious memories. There's something for everyone 
to enjoy and learn from. 
 

This year, in order to make the most of the time we have, we will be having nakras for 
most activities and very few ucchavanis are planned. 
 

We look forward to meeting many of you and spending time with you. 
 

We seek forgiveness for any wrong-doing by deed, thought or speech and wish you all a 
wonderful Paryushan Maha Parva. 
 

Micchami Dukkadam 
Prafula Shah & North West Area Religious Team  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જય જજનેન્દ્ર અને પ્રણામ.  
આ વર્ષે મે મહિનામાાં હ ાં અધ્યક્ષ તરીકે ચ  ાંટાઈ અને હ ાં ગવવથી કિી શક ાં છાં કે હ ાં ખ  બ જ ભાગ્યશાળી 
છાં કેમ કે, મારી સાથે કાયવ કરવા માટે િાંમશેા તત્પર તેવા સ્વયાંસવેકોની ટ કડી છે. તેઓ અનેક 
કાયવક્રમોન ાં આયોજન કરવામાાં વ્યસ્ત છે, જેમ કે એકતા માંથલી મીટ, વ્િીસ્ટ ડ્રાઈવ્સ, ફમેીલી 
સોશશઅલ ઇવેન્દ્ટ, બ ખાર, સ્વયાં સેવકો માટે ગેટ ટ  ગેધર અને ય થ ક્લબની વાશર્ષિક પાટી. આ 
ઉપરાાંત, એકતા સેન્દ્ટરમાાં યોગ, કળા-કારીગરી અને ટેબલ ટેશનસ જેવી સાપ્તાહિક પ્રવશૃિઓ ચાલી 
રિી છે.  દર શ ક્રવારે િરેો લેઝર સેન્દ્ટરમાાં ય થ ક્લબ ધણધણાટી મચાવે છે તો શશનવારે ગ જરાતી 
શાળાના બાળકો ગ જરાતી ભાર્ષાની ધરોિરને આગળ વધારે છે.  
આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાાં આવતા મિાપવવ પય વર્ષણની હ ાં આત રતાથી રાિ જોઈ રિી છાં. છેલલાાં 
થોડાાં વર્ષોના કોવીડ પ્રશતબાંધ પછી, મને જણાવતાાં આનાંદ થાય છે કે િવે પર્યષુણનો ઉત્સવ 

આપણે પરસ્પર મળીને આનાંદથી મનાવી શકીશ ાં. સવારની સવે પ્રવશૃિઓ એકતા સેન્દ્ટર ખાતે થશે 
અને સાાંજની તમામ પ્રવશૃિઓ વેમ્બરો રોડ પર આવેલી અવાંતી િાઉસ સેકાંડરી સ્ક લમાાં આયોજાશે.  
દરરોજ સાાંજે પ્રશતક્રમણ પરાંપરાગત રીતે તેમ જ અંગ્રેજીમાાં, એમ બાંને રીતે અલગ-અલગ કરવામાાં 
આવશે. આયોજજત કાયવક્રમોની શવગત આ પશિકામાાં આપેલ છે તેની ખાસ નોંધ લેવા શવનાંતી. આ 
વર્ષે મોટા ભાગની ઉજવણીઓ માટે શનધાવહરત નકરો રાખવામાાં આવ્યો છે, જેની શવગત પણ આપને 
આ પશિકામાાંથી મળશે.  
આ આઠ હદવસ દરેક પ્રવશૃિ, ઉજવણી અને શવશધને સ ાંદર અને વ્યવસ્સ્થત રીતે પાર પાડવા 
આપના સિકારની, સ્વયાંસેવકોની અમને ખાસ જરૂર છે. જો આપ આપનો સમય આપવા ઇચ્છતા 
િો તો ચોક્કસ અમારો સાંપકવ કરશોજી. અમે સૌ કાયવકરો પય વર્ષણ મિાપવવમાાં આપ સૌને મળવા માટે 
આત ર છીએ. 
OAUKના સભ્યો સાથે સાંપકવમાાં રિવેા તમે જ દરેક કાયવક્રમની શવગતો આપવા અમે વોટ્સએપ કે 
ફેસબ કનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે નોથવ વેસ્ટ એરીયાના વોટ્સએપ ગ્ર પમાાં નથી અને તમને 
એ ગ્ર પમાાં  જોડાવ ાં છે તો, અમને જણાવવા ખાસ શવનાંતી.  
મન, વચન કે કાયાએ કરીને જો આપને કોઇપણ પ્રકારે દ ુઃખ પિોચ્ય ાં િોય તો નોથવ વસે્ટ એહરયાની 
ટીમ વતી હ ાં આપની ક્ષમાવાચક છાં.  
 
આપ સવેની પય વર્ષણ મિાપવવની આરાધના સફળ બને તેવી મારી િાહદિક શ ભેચ્છાઓ. 
સ રક્ષક્ષત રિો અને સાજા રિો એજ અભ્યથવના સાથે અિીં શવરમ ાં છાં,  
 જયશ્રી ધીરેન શાિના પ્રણામ.  
કેટલા લાાંબા સમય પછી આપણે બધા પય વર્ષણ ઉજવવા ભેગા થઈશ ાં?! તો ચાલો, આપણે બધાાં 
એકબીજાને સિકાર આપીને આ શ ભ હદવસોમાાં આરાધનાનો આનાંદ લઈએ. 
 



આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે આ વર્ષે પય વર્ષણ શાળાની રજાઓ દરશમયાન આવે છે તો તેનો 
લાભ લઈને ચાલોને આપણે પહરવાર સાથે મળીને અમ  લય ક્ષણોનો ખજાનો રચીએ. દરેક માટે 
કાંઈક નવ ાં શીખવાની અને આનાંદ માણવાની આ એક અમ  લય તક છે.  
 
આ વર્ષે, આપણી પાસે જે સમય છે તનેો સવવશ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવા માટે, મોટાભાગની પ્રવશૃિઓ માટે 
શનશિત નકરો રાખવામાાં આવ્યો છે અને બહ  ઓછી ઉછામણીન ાં આયોજન કરવામાાં આવ્ય ાં છે. 
 
આપ સૌને મળવા તમે જ આપની સાથે સમય પસાર કરવા માટે અમે ઉત્સ ક છીએ. 
 
આપ સૌને પય વર્ષણ મિાપવવની આરાધના માટે અમ ેશ ભેચ્છા પાઠવીએ છીએ અને શવચાર, વાણી કે 
કાયે કરીને આપને કોઈપણ પ્રકારે િાશન પિોંચી િોય તો અમે આપની ક્ષમા માાંગીએ છીએ. 
 
શમચ્છામી દ ક્કડમ.્ 
પ્રફુલા શાિ અને નોથવ વેસ્ટ એહરયા હરક્ષલજજઅસ કશમટી 
 
 
 
 


