
 
 

ઓશવાળ એસોસસએશન ઓફ ધી ય.ુકે લટુન એરિયા 
શ્રી પયુષુણ મહાપવુ સકુ્રવાિ ૧૮.૦૮.૨૦૧૭ – સકુ્રવાિ ૨૫.૦૮.૨૦૧૭ 

લસુી ફિમ લનીંગ સેન્ટિે, ૯૨ તોમ્લીન્સોન અવેનએુ લટૂન  
 રિવસ       તાિીખ                     સતસિ                   પ્રસતક્રમણ               પ્રસતક્રમણ પછી           

સકુર્વાર  તવ-૧૮-૦૮-૨૦૧૭   શ્રવર્ણ  ર્દ ૧૧                                                                                ૬.૦૦ પ્રતતક્રમણ 
 

ભવર્નવ    આિતી ,મગંળ િીવો,   

શતનર્વર તવ-૧૯-૯-૨૦૧૭  શ્રવર્ણ ર્દ ૧૨                                                                                    ૬.૦૦ પ્રતતક્રમણ 
 

ભવર્નવ  આિતી ,  મગંળ િીવો 

રતર્ર્વરે તવ-૨૦-૯-૨૦૧૭    શ્રવર્ણ ર્દ ૧૪                                                                                     ૫.૦૦ ચોવ્દ્સન ુ મોટુ 
પ્રતતકમણ 

ભવર્નવ  આિતી ,  મગંળ િીવો 

સોમર્વર તવ-૨૧-૯-૨૦૧૭    શ્રવર્ણ ર્દ અમવસ                                                                                   ૬.૦૦ પ્રતતક્રમણ 
 

ભવર્નવ  આિતી ,  મગંળ િીવો 

મગંળર્વર તવ-૨૨-૯-૨૦૧૭   ભવદરર્વ સદુ  ૧ 
                                                                                    

૫.૪૫ પ્રતતક્રમણ મહવર્ીર ર્વચં નો કવર્ાક્રમ. કલ્પસતૂ્ર ર્વચંન, ૧૪ 
સ્ર્પ્નવ, પવરણુ ંઝુલવર્ર્વનુ ં 
પછી ભવર્નવ  આિતી ,  મગંળ િીવો 

બધુર્વર  તવ-૨૩-૯-૨૦૧૭    ભવદરર્વ સદુ  ૨                                                                                   ૬.૦૦ પ્રતતક્રમણ 
 

પ્રતતક્રમણ, ભવર્નવ 
આિતી ,  મગંળ િીવો 

 ગરુુર્વર તવ- ૨૪-૯. ૨૦૧૭    ભવદરર્વ સદુ ૩  
                                                                              

૬.૦૦ પ્રતતક્રમણ 
   
 

ભવર્નવ  આિતી , મગંળ િીવો 
 

સકુર્વાર તવ- ૨૫-૯-૨૦૧૭  ભવદરર્વ  સદુ  ૪  
                                                                                   

૫.૩૦ પ્રતતક્રમણ 
 

સવંત્સિી પ્રસતક્રમણ. ક્ષમવપન, તવપસર્ીi 
બવહમુવન, ભવર્નવ, સમહૂ આિતી ,  
મગંળ િીવો  

 

પર્ુાષણ દરમ્ર્વન દરરોજનવ આરતી,મગંળ દીર્વની ઉછમણી કરર્વમવ ંઆર્શે. જેથી  ભવતર્કો લવભ લઈ શકે.   
 

કટવશણવ મવટે ડોનેશન બોક્સ રવખર્વમવ આર્શે. પર્ુાષણ પર્ાનવ દદર્સોમવ ંભવતર્કો દદલથી દવન કરી શકે.   
       

 સમહૂ આિતી નો નકિો £ ૧૦.૨૫ છે.     સ્વપના નો નકિો £ ૧૫.૨૫ છે.  
 

પર્ુાષણ પર્ા દરમ્ર્વન પ્રભવર્નવ કરર્ી હોર્ તેમણે આગળથી તેમનવ નવમ કવર્ાર્વહી સતમતતને જણવર્ર્વ.  
 

 £ ૧૦૧.૦૦ દરરોજ નવ હોલનવ ભવડવનવ છે.  પર્ાનવ દદર્સો મવ ંહોલનુ ંભવડુ ંઆપી, પણુ્ર્નુ ંભવત ુ ંબવધંી લ્ર્ો. 
 

પ્રતતક્રમણનવ સતુ્રોની ર્વદી પહલેેથી બનવર્ર્વમવ ંઆર્શે. જે કોઈને સતૂ્રો ભણવર્ર્વ હોર્ તેમણે ઇલવબેનને 
આગળથી નવમ આપર્વ.  
પર્ુાષણ પર્ાનવ દદર્સોમવ આપ સરે્ નવ સવથ અને સહકવરની ખવસ જરુર છે જેથી આપણે આ પર્ા દરમ્ર્વન સવરો 
ધમા લવભ પવમી શકીએ.     
  



 
ઓશર્વળ એસોતસએશન ઓફ ધી ર્.ુકે લટુન એદરર્વ  

સરં્ત્સરી સ્ર્વતમર્વત્સલ્ર્  ભોજન 
સ્થળ ; શ્રી સનવતન સેર્વ સમવજ, દહન્દુ મદંદર, 

    હરેફોડા રોડ લટુન, LU4 0BS 
તાિીખ ૧૦ સેપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૭. કાયુક્રમ:  ૧૨.૩૦ િી ૩.૦૦ ભોજન 

 
                  સ્ર્વતમર્વત્સલ્ર્ ભોજન મવટે હોલનુ ંભવડુ ં£ ૬૦૦.૦૦ 
પરવનવ દરેક ઓશર્વલ ભવઈઓ, બહનેો તથવ બવળકોને મહમેવન સદહત પધવરર્વ ભવર્ભીનુ ંઆમતં્રણ છે.    
 સ્ર્વતમર્વત્સલ્ર્ ભોજન મવટે પહલેેથી પરૂવ નવમ ઘર દદઠ નોંધવર્શો, જેથી રસોઈ કરર્વનો ખ્ર્વલ આરે્.    
 

જાણતવ અજાણતવ અમે કોઈ નુ ંદીલ દુભવ્દર્ ૂ હોર્ તો, અંત: કરણ પરૂ્ાક સૌ પવસે ક્ષમવ મવગંી એ છીએ.         
   કાયુવાહી કસમટી તિફિી  સૌ ને “ સમચ્છામી દુક્કડં” 
કોઈ એર્ી અણધવરી પદરસ્સ્થતી ર્ખતે  કવર્ાક્રમ મવ ંફેર ફવર કરર્વનો હક્ક લટૂન એદરર્વ કતમટી ને રહ ેછે. 
 

ઇલાબેન  ૪૦૨૦૮૦  બીન્િીબેન ૪૩૧૦૧૦    કેવલભાઈ ૬૫૫૩૬૫  
સીતાલબેન ૮૮૩૬૨૯    આઇિીનબેન ૫૮૧૪૧૮  
 
 


