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Jai Jinendra  

I would like to thank everyone for electing 

me as chairman of Northampton area. I 

welcome my new committee and we are 

hoping to have some events in the coming 

months whereby we all can meet up after 

the long gap due to Covid 19. I am looking 

forward to personally meeting most of the 

members at the various events in the 

coming months. 

Please keep checking your emails and 

WhatsApp for details of forthcoming 

events. 

Our first major event coming up is 

Paryushan from 24th to 31st August and you 

would have all received communication 

regarding the celebration. I am hoping that 

most of you could come and support us 

during Bhavna at Wellingborough Mandir in 

the evening. Let us all get back in the habit 

of meeting personally. 

We have also planned Diwali and 

Christmas events. You will be receiving 

details about these events in due course. 

We are also looking at starting a regular 

walking club and would like to see people 

joining us for this healthy outing. 

We need the support of our members when 

events are organised and if anyone has 

any ideas, please contact any of the 

committee members with your 

suggestions. 

On behalf of my committee and myself 

Micchami Dukkadam. 

Deepak Jivraj Harania 
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જય જીનેન્દ્ર 

  

નોથવમ્પટન મવસ્િારના અધ્યક્ષ િરીકે મને 
ચ  ુંટવા બિલ હ ું િરેકનો આભાર માન ું છું. હ ું 
મારી નવી સમમમિને આવકાર ું છું અને અમે 
આશા રાખીએ છીએ કે આવનારા મડહનામાું 
કેટલીક ઇવેન્દ્્સ યોજાશે જેમાું કોમવિ ૧૯ ના 
કારણે લાુંબા અંિર પછી આપણે બધા મળી 
શકીશ ું. હ ું આવનારા મવમવધ કાયવક્રમોમાું 
મોટાભાગના સભ્યોને વ્યક્તિગિ રીિે મળવાની 
રાહ જોઈ રહ્યો છું.  

કૃપા કરીને આગામી ઇવેન્દ્્સની મવગિો માટે 
િમારા ઇમઇેલ અન ેWhatsApp િપાસિા રહો. 

૨૪ થી ૩૧ ઑગસ્ટ સ ધી અમારો પહલેો મોટો 
પ્રસુંગ પ્ વર્ણ છે અને િમે બધાને ઉજવણી 
સુંબુંમધિ સુંિેશાવ્યવહાર મળ્યો હશે. હ ું આશા 

રાખ ું છું કે િમારામાુંથી મોટાભાગના લોકો અહીં 
ભાવના િરમમયાન આવીને અમને ટેકો આપશે  

અમે ડિવાળી અને ડક્રસમસના કાયવક્રમોન ું પણ 
આયોજન ક્ ું છે. િમને યોગ્ય સમયે આ 
ઇવેન્દ્્સ મવશ ેમવગિો પ્રાપ્િ થશે. 

અમે મનયમમિ વૉડકિંગ તલબ શરૂ કરવાન ું પણ 
મવચારી રહ્યા છીએ અને આ સ્વસ્થ સહલેગાહ 
માટે લોકો અમારી સાથે જોિાય િે જોવા 
માુંગીએ છીએ. 

જયારે કાયવક્રમોન ું આયોજન કરવામાું આવે ત્યારે 
અમને અમારા સભ્યોના સમથવનની જરૂર હોય 
છે અને જો કોઈને કોઈ મવચારો હોય, િો કૃપા 
કરીને િમારા સ  ચનો સાથે સમમમિના કોઈપણ 
સભ્યોનો સુંપકવ કરો. 

મારી સમમમિ અને મારી મમર્ચછામી દ ક્કિમ 
વિી. 

ડિપક જીવરાજ હરણીયા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


