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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 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.
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

મપ્રય સભ્યો

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, subcommittees, 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

હું આ વર્ે મે મડહનામાું અધ્યક્ષ િરીકે ચટું ૂ ાયી

કૃપા કરીને આ પક્સ્િકામાું મનધાવડરિ કાયવક્રમ

જ ભાગ્યશાળી છું કે મારી સાથે કામ કરવા માટે

મોટાભાગના િહેવારો માટે સેટ નાકરા રાખવાન ું

હતી અને મને એ કહેિા ગવવ થાય છે કે હું ખબ
એક અિભિ ટીમ છે . આ ટીમ સ્વયુંસેવકો ગેટ

ટગેધર, એકિા મુંથલી મીટ, વ્હીસ્ટ રાઇવ્સ,
ફેમમલી સોમશયલ ઈવેન્દ્્સ અને અમારી ્થ

મવગિવાર

જઓ.

આ

વર્ે

અમે

નક્કી ક્ું છે , આની મવગિો પણ કાયવક્રમમાું
િશાવવેલ છે .

૮ ડિવસ નાું આવા વ્યસ્િ શેિ્લને ચલાવવા

તલબની એન્દ્િ ઓફ ઇયર પાટી સડહિ અનેક

માટે,

ઉપરાુંિ, અમે એકિા સેંટર ખાિે યોગ, કલા અને

શકો, િો કૃપા કરીને અમને જણાવો.

ઈવેન્દ્્સ આયોજજત કરવામાું વ્યસ્િ છે . આ
હસ્િકલા અને ટેબલ ટેમનસ સડહિની અમારી
સાપ્િાડહક પ્રવ ૃમત્તઓ ચલાવીએ છીએ. અમારું

સમ ૃદ્ધ ્થ તલબ શક્રવારે હેરો લેિર સેન્દ્ટર ખાિે
અમારયું સમ ૃદ્ધ ર્યથ ક્લબ શયક્રવારે હેરો લેઝર સેન્ટર
ખાતે ચાલય છે .

હું ખરે ખર આ વર્વના મહાપવવ પ્ર્
વ ણની રાહ
જોઈ રહી છું જે ઓગસ્ટમાું યોજાય છે . છે લ્લા

અમારા

અમને

મવમવધ

મવસ્િારોમાું

ઘણા

સ્વયુંસેવકોની જરૂર પિશે. જો િમે મિિ કરી

અમારા સભ્યો સાથેનો અમારો મોટાભાગનો

સુંપકવ WhatsApp અથવા Facebook દ્વારા થાય
છે . જો િમે નોથવ વેસ્ટ એડરયાના વો્સએપ

ગ્રપનો ભાગ નથી અને જોિાવા માુંગિા હો, િો

કૃપા કરીને અમને જણાવો. અમારી સમમમિ, પેટા
સમમમિઓ, સ્વયુંસેવકો અને હું ખરે ખર મહાપવવ
પ્ર્
વ ણ ઉત્સવ િરમમયાન િરે કને મળવા માટે

કેટલાક વર્ોના કોમવિ પ્રમિબુંધોને પગલે, મને

ઉત્સક છીએ.

િમામ પ્રવ ૃમત્તઓ કરવા પાછા જઈશ.ું સવારની

મારી NW મવસ્િારની ટીમ વિી અમે કાયવ, મવચાર

સાુંજની િમામ પ્રવ ૃમિઓ વેમ્બરો રોિ પર

માુંગીએ છીએ અને આપ સૌને અદ્ભુિ પ્ર્
વ ણ

એ કહેિા આનુંિ થાય છે કે અમે વ્યક્તિગિ રીિે

િમામ પ્રવ ૃમિઓ એકિા સેન્દ્ટર ખાિે અને

અથવા વાણી દ્વારા કોઈપણ કર્યાં હોય તો ક્ષમા

આવેલી અવુંમિ સ્કલમાું યોજાશે.

મહાપવવની શભેર્ચછા પાઠવીએ છીએ.

મિક્રમણ િરરોજ સાુંજે પરું પરાગિ રીિે અને

અંગ્રેજીમાું અલગ-અલગ રીિે કરવામાું આવશે.
After such a long we will all be gathering 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, to make the most of the time we
have, we will be having nakras for most

સરક્ષક્ષિ અને સારી રીિે રહો.
જયશ્રી ધીરે ન શાહ

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

OSHWAL NORTH WEST AREA ~ PARYUSHAN PARVA 2022: 24 - 31 AUGUST 2022 SCHEDULE
Morning: Ekta Centre, 366A Stag Lane, London NW9 9AA
Evening: Avanti House School, Wemborough Road, Stanmore HA7 2EQ
Date/Tithi
Wednesday 24 Aug: SHRAVAN VAD BARAS

Thursday 25 Aug: SHRAVAN VAD TERAS

Friday 26 Aug: SHRAVAN VAD CHAUDAS

Saturday 27 Aug: SHRAVAN VAD AMAS

Sunday 28 Aug: BHADARVO SUD EKAM
MAHAVIR JANMA KALYANAK

Monday 29 Aug: BHADARVO SUD BEEJ

Tuesday 30 Aug: BHADARVO SUD TREEJ

Wednesday 31 Aug: BHADARVO SUD CHOTH

Time AM/PM
Activity
08:30 - 10:00 Ekta Centre: Prabhu padhramani, Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 12:30 Lecture/Bhakti
18:30 SHARP Traditional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
19:00 - 20:30 English Pratikraman - Auditorium, Avanti House School
20:00 - 21:30 Bhavna: Lecture: Ashtanika day 1:5 key themes of Paryushan
21:30 -22:30 Aarti, Mangal Divo, Garba
08:30 - 10:00 Ekta Centre: Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 12:30 Lecture/Bhakti
18:30 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
19:00 - 20:30 English Pratikraman - Auditorium, Avanti House School
Bhavna: Lecture: Focus on the depths of non violence and
20:00 - 21:30 forgiveness in jainism
21:30 -22:30 Aarti, Mangal Divo, Garba
08:30 - 10:00 Ekta Centre: Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 12:30 Lecture/Bhakti
17:30 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
18:30 - 20:30 English Pratikraman - Auditorium, Avanti House School
20:00 - 21:30 Bhavna: Lecture: Topic: TBC
21:30 -22:30 Aarti, Mangal Divo, Garba
08:30 - 10:00 Ekta Centre: Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 10:30 Kalpa Sutra ~ Padhrawanu
10.30 - 12.00 Paryushan for Kids: Arts & Crafts to make 14 Swapna designs
10:30 - 12:30 Kalpa Sutra Vanchan/Bhakti
18:00 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
19:00 - 20:30 English Pratikraman -Auditorium, Avanti House School
20:00 - 21:30 Bhavna: Lecture: The Treasures of Jainism
21:30 -22:30 Aarti, Mangal Divo, Garba
08:30 - 12.00 Ekta Centre: Snatra Mahotsav, Arti & Mangal Divo
EVENING MAHAVIR JANMA KALYANAK CELEBRATIONS
18:30 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
19:00 - 20:30 English Pratikraman -Auditorium, Avanti House School
20:00 - 22:30 14 Swapna darshan, Mahavir Janma Kalyanak Vanchan,
Celebration of Mahavir Janma Kalyanak, Parnu Zulawanu
Aarti & Mangal Divo
08:30 - 10:00 Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 12:30 Kalpa Sutra Vanchan/Bhakti
18:30 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
19:00 - 20:30 English Pratikraman -Auditorium, Avanti House School
20:00 - 20:30 Parnu ponkhana
20:30 - 21:30 Bhavna: Lecture: Mahavir Bhagwan: The Great Hero
21:30 -22:30 Aarti, Mangal Divo, Garba
08:30 - 10:00 Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 12:30 Kalpa Sutra Vanchan/Bhakti
18:30 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
19:00 - 20:30 English Pratikraman -Auditorium, Avanti House School
20:00 - 21:00 Tapasvis Bahuman/Bhavna Bhakti/Lecture: Tap no Mahima
21:30 -22:30 Aarti, Mangal Divo, Garba
08:30 - 10:00 Snatra Pooja, Arti & Mangal Divo
10:00 - 12:00 Barsa Sutra Darsan & Kshamapana Lecture
14:00
Samvatsari Pratikraman - Doors Open
14:30 - 15:30 Sutra bolis
16:00 SHARP Tradional Gujarati Pratikraman, Sports Hall, Avanti House School
18:30 - 20:30 English Pratikraman -Auditorium, Avanti House School
20:30 - 21:00 Raja Kumarpal Shobha yatra
21:00 - 21:30 108 Aarti & Mangal Divo

Colour theme
Green

Purple

Orange/Yellow

Blue

Red/Gharchodu

Pink

Bhandni

Panetar/White

િારીખ/તિથી

સમય

બયધર્ાર ૨૪ ઓગસ્ટ - શ્રાર્ણ ર્દ બારસ ૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

ગયરયર્ાર ૨૫ ઓગસ્ટ - શ્રાર્ણ ર્દ િેરસ

શયક્રર્ાર ૨૬ ઓગસ્ટ - શ્રાર્ણ ર્દ ચૌદસ

શતનર્ાર ૨૭ ઓગસ્ટ - શ્રાર્ણ અમાસ

પ્રભ પધરામણી, સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૨:૩૦

પ્રવચન/ભક્તિ

૧૮:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૯:૦૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૧:૩૦

ભાવના/પ્રવચન

૨૧:૩૦ - ૨૨:૩૦

આરિી, મુંગલ િીવો અને ગરબા

૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૨:૩૦

પ્રવચન/ભક્તિ

૧૮:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૯:૦૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ - ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૧:૩૦

ભાવના /પ્રવચન

૨૧:૩૦ - ૨૨:૩૦

આરિી, મુંગલ િીવો અને ગરબા

૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૩:૦૦

સ્નાત્ર મહોત્સવ

૧૭:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૮:૩૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૧:૩૦

ભાવના/પ્રવચન

૨૧:૩૦ - ૨૨:૩૦

આરિી, મુંગલ િીવો અને ગરબા

૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

સ્નાત્ર પજા આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૦:૩૦

કલ્પસત્ર પધરાવવાન

૧૦:૩૦ - ૧૨:૩૦

કલ્પસત્રન વાુંચન/ભક્તિ

૧૦:૩૦ - ૧૨:૩૦

બાળકો માટે પ્ર્
વ ણ - કલા અને હસ્િકલા

૧૮:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૯:૦૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૧:૩૦

ભાવના/પ્રવચન

૨૧:૩૦ - ૨૨:૩૦

આરિી, મુંગલ િીવો અને ગરબા

રતર્ર્ાર ૨૮ ઓગસ્ટ - ભાદરર્ો સયદ એકમ ૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૨:૩૦

કલ્પસત્રન વાુંચન/ભક્તિ

૧૮:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૯:૦૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૨:૩૦

ચૌિ સપના િશવન,ડ જન્દ્મ વાુંચન, જન્દ્મ કલ્યાણક ઉજવણી

સોમર્ાર ૨૯ ઓગસ્ટ - ભાદરર્ો સયદ બીજ ૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

પારણ ઝુલાવવાન, આરિી, મુંગલ િીવો
સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૨:૩૦

કલ્પસત્રન વાુંચન/ભક્તિ

૧૮:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૯:૦૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૦:૩૦

પારણ પોંખણા

૨૦:૩૦ - ૨૧:૩૦

ભાવના/પ્રવચન

૨૧:૩૦ - ૨૨:૩૦
માંગળર્ાર ૩૦ ઓગસ્ટ - ભાદરર્ો સયદ ત્રીજ ૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦

આરિી, મુંગલ િીવો અને ગરબા
સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો

૧૦:૦૦ - ૧૨:૩૦

કલ્પસત્રન વાુંચન/ભક્તિ

૧૮:૩૦

પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૯:૦૦ - ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૦૦ - ૨૧:૩૦

િપસ્વી બહમાન/ભાવના

૨૧:૩૦ - ૨૨:૩૦
બયધર્ાર ૩૧ ઓગસ્ટ - ભાદરર્ો સયદ ચોથ ૦૮:૩૦ - ૧૦:૦૦
૧૦:૦૦ - ૧૨:૦૦
૧૪:૦૦

આરિી, મુંગલ િીવો અને ગરબા
સ્નાત્ર પજા, આરિી અને મુંગલ િીવો
બારસા સત્ર િશવન ડ અને ક્ષમાપના પ્રવચન

સુંવત્સરી પ્રમિક્રમણ - િરવાજા ખલશે - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૪:૩૦ - ૧૫:૩૦

સત્રો ની બોલી

૧૬:૦૦

સુંવત્સરી પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૧૮:૩૦- ૨૦:૩૦

ઇંગક્ષલશ પ્રમિક્રમણ ચાલ - અવુંમિ હાઉસ સ્કલ

૨૦:૩૦ - ૨૧:૦૦

રાજાકમારપાળ શોભાયાત્રા

૨૧:૦૦ - ૨૨:૩૦

૧૦૮ આરિી અને મુંગલ િીવો

રાં ગ થીમ
લીલો

જાંબલી

કેસરી/પીળો

નીલો/બ્લ ૂ

લાલ/ઘરચોળુ

ગયલાબી

બાાંધણી

પાનેિર/સફેદ

