
 

Pranam and Jai Jinendra.  

Paryushan is our most important Jain 

festival, Paryushan Parva will be 

celebrated from 24th August to 31st August, 

West Area shall celebrate this at the Shakti 

Centre. 

This is time to purify our soul by staying 

closer to our soul, to look at our ourselves, 

to ask for forgiveness for our wrongdoings 

to all living beings and forgiving others for 

their faults, we then commit and vow to 

minimise our faults in the future. It 

generates feelings of friendliness and love 

towards all. 

We will be conducting Pratikraman and 

other activities at the Shakti Centre. 

Please, let’s all come together and 

celebrate collectively. 

Schedule for the Programme is published 

in this issue. 

Further information will be published on our 

members WhatsApp group, if you would 

like to join, please contact a committee 

member in the area. 

Sav jivo na maaf karo 

Raday na khuna na saf karo 

Mafi mangvani saruvat hu karu 

Mafi apvani saruat aap karo 

Michhami Dukkhdam.  

CHUNIBHAI SHAH 

Religious portfolio holder West Area/ 

Vice-Chair West Area 

 

પ્રણામ અને જય જીનેન્દ્ર. 
  

પ્ વર્ણ એ આપણો સૌથી મહત્વપ  ણવ જૈન 
િહવેાર છે, પ્ વર્ણ પવવ 24મી ઓગસ્ટથી 31મી 
ઓગસ્ટ સ ધી ઉજવવામાું આવશે, પમિમ મવસ્િાર 
આ શક્તિ કેન્દ્ર ખાિે ઉજવશે. 
આ સમય છે આપણા આત્માની નજીક રહીને 
આપણા આત્માને શ દ્ધ કરવાનો, આપણી જાિન ે
જોવાનો, િમામ જીવો પાસ ેઆપણાું ખોટાું કાયો 
માટે ક્ષમા માુંગવાનો અન ે બીજાઓને િમેની 
ભ  લો માટે ક્ષમા આપવાનો, પછી આપણે પ્રમિબદ્ધ 
છીએ અને ભમવષ્યમાું આપણી ભ  લો ઓછી 
કરવાની પ્રમિજ્ઞા લઈએ છીએ. . િ ેબધા પ્રત્ય ે
મમત્રિા અને પ્રેમની લાગણીઓ પેિા કરે છે. 
અમે શક્તિ કેન્દ્રમાું પ્રમિક્રમણ અને અન્દ્ય 
પ્રવમૃત્તઓ કરીશ ું. મહરેબાની કરીને, ચાલો આપણ ે
બધા સાથે મળીને સામ  ડહક રીિે ઉજવણી કરીએ. 

કાયવક્રમન ું સમયપત્રક આ અંકમાું પ્રકામશિ 
કરવામાું આવ્્ ું છે. 
વધ  માડહિી અમારા સભ્યોના વો્સએપ જ થ 
પર પ્રકામશિ કરવામાું આવશે, જો િમે જોિાવા 
માુંગિા હો, િો કૃપા કરીને મવસ્િારના સમમમિના 
સભ્યનો સુંપકવ કરો. 
સવ જીવો ના માફ કરો 
રિે ના ખ  ન ના સાફ કરો 
મફી મુંગવા ની સર વાત હયું કરયું 
માફી અપવા ની સર વાત આપ કરો 
 

મમર્ચછામમ દ ુઃખિમ. 
ચ નીભાઈ શાહ 

ધામમિક પોટવફોક્ષલયો ધારક પમિમ મવસ્િાર/ 
વાઇસ-ચેર પમિમ મવસ્િાર 

 
 
 
Please Note: 

Aarti and Mangal Divo: Nakro of £101.00 
for each day except on Mahavir Jayanti day 
where an uchavani will be done. 

West Area 



All sapnas with the Nakro of £101.00 
except Laxmji and Ratna no Dhaglo will be 
£1251.00 each. 
Prabhuji ne Parnama Podhadvanu - 
£251.00 and Julavanu - £251.00. 
Prabhuji ne Phokvanu - £101.00. If anyone 
wants to pledge, but have no facility then 
we will facilitate at Shakti Centre. 
Everyone who wishes to take part in both 
Aarti/Mangaldivo and also Sapnas, then 

please contact Keshubhai (07735382657 
between 2.00 pm and 7.00 pm or 
Chunibhai (07904878657) 
Due to circumstances the above scheduled 
may be changed without any notice 
Savantsari Bhojan will be held on 11th 
September 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



કૃપયા નોંધો: 
આરિી અને મુંગલ ડિવો: મહાવીર જયુંમિના 
ડિવસ મસવાય િરેક ડિવસ માટે £૧0૧.00 નો 
નાકરો જયાું ઉચવાણી કરવામાું આવશે. 
 

તમામ સપના £ ૧0૧.00 નો નાકરો. લક્ષ્મજી અન ે
રત્ન નો ઢગલો િરેક £૧૨૫૧.00 હશે. 
પ્રભ જી ને પારણાુંમાું પોઢાિવાન  - £૨૫૧.00 અન ે
ઝુલાવાન  - £૨૫૧.00. 

પ્રભ જી ને પોંખવા નયું - £૧0૧.00. જો કોઈ વચન 
મ  કવા માુંગે છે, પરુંત   િેની પાસે કોઈ સ મવધા 
નથી િો અમે શક્તિ કેન્દ્રમાું સ મવધા આપીશ ું. 

 

આરિી/મુંગલડિવો અન ે સપના બુંનેમાું ભાગ 
લેવા ઈર્ચછિા િરેક વ્યક્તિ કેશ ભાઈ 
(૦૭૭૩૫૩૮૨૬૫૭) બપોરે ૨.00 થી ૭.00 
વાગ્યા વર્ચચ ે અથવા ચ નીભાઈ 
(૦૭૯૦૪૮૭૮૬૫૭) નો સુંપકવ કરો. 
 

સુંજોગોને લીધે ઉપરોતિ કાયુક્રમ સ  ચના વગર 
બિલી શકાય છે 

૧૧મી સપ્ટેમ્બર ૨0૨૨ ના રોજ સવુંિસરી 
ભોજન યોજાશ ે

  




