
Oshwal Association of the UK 

NORTH WEST AREA 
PARYUSHAN PROGRAMME 

Friday, 18th August 2017 – Friday 25th August 2017 
 

Venue:  Harrow Leisure Centre, Christchurch Avenue, Harrow, Middlesex HA3 5BD 

પર્યુષણ 

આપ સહુને જણાવતા આનદં થાય છે કે આ વરે્ષ   તપોવનથી પ્રવચનકાર, વવધીકાર  અને સગંીતકાર યવુાનો પયુરુ્ષણની  આરાધના 
કરાવવા પધારશે. ઉપરાતં આ વરે્ષ પયુરુ્ષણના આઠે  દદવસ અંગે્રજીમા પ્રવતક્રમણ શ્રી ચદંના વવદ્યાપીઠ વીરાયતન યકેુની અનભુવી 
ટીમ કરાવશે. 
 

પ્રભાવના / નકરા 
પયુરુ્ષણ પવુના દદવસોમા ંકોઈને પણ પ્રભાવના કરવાની અથવા આરતી, મગંલ દીવો કે સ્વપના નો લાભ લેવાનો ભાવના હોય તૉ 
મહશેભાઈને ૦૭૮૦૪૬૪૮૧૯૭ પર સપંકુ કરવા વવનતંી.. 
 

સ્વયસેંવકો 
પયુરુ્ષણ દરમ્યાન સ્વયસેંવકોની  ખાસ જરૂર હશે   તો આપના  નામ સવમવતને  નોંધાવશો. આપના સાથ અને સહકારથી પવુને 
દદપાવીએ.  

 

મિચ્છામિ દયક્કડિ 

આ વરૅ્ષ દરમ્યાન જાણતા અજાણતા અમે કૉઈનુ ંપણ દીલ દુભવ્ય ુ હૉય તૉ અમે અંતઃકરણ પવૅૂક સૌ પાસે ક્ષમા માગંીએ છીએ. 
 

સજંૉગો વસાત કાયુક્રિ િા ફેરફાર કરવાની જરયર પડશે તો કાયુવાહી સમિમતને પરૂી સતા રહશેે. 

 
Paryusan 
It is our pleasure to inform you that the committee has decided to invite 3 scholars ( lecturer, singer and vidhikar) 
from Tapovan to help celebrate paryusan for this year. As u know in previous years, the veer sainiks from Tapovan 
have very much made a positive impact and created a very spiritual atmosphere with their vast knowledge and skills . 
So please do not miss to be part of the great celebration this year.   

 
A  big step year we are taking this year is that for the first time North West OAUK has planned to have English 
pratikraman for all 8 days and this will be delivered by the experienced  team of  Shri  Chandana Vidyapeeth  Jain 
School  (SCVP - Veerayatan UK).   
 

Prabhavna & Nakras 
Members wishing to provide Prabhavna or book Arti, Mangal Divo or Swapna nakras during these auspicious days 
please contact Maheshbhai on 07804648197. 
 

Volunteers 
During Paryusan we will need volunteers to help out and we would be very grateful if can come forward and give 
your names to anyone of our committee members.  
 

Micchami Dukkadam 
We seek your forgiveness if we have caused ill feelings or hurt anyone knowingly or unknowingly.  
 

Parking at Harrow Leisure Centre Car Park 
Please note that a ticket will need to be obtained for parking from one of the machines in the car park - first 3 hours 
are free - please validate car to get 3 hours free and display ticket on dashboard. You will need to pay and display 
new ticket if you are going to be there for more than 3 hours.  
 

The committee reserves the right to make any changes in the programme 
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Oshwal Association of the UK 

NORTH WEST AREA 
 

ઓશવાળ નોરુ્ વેસ્ટ એરીયા --- પર્યુષણ ૨૦૧૬ સિયપત્રક 
 

શયક્રવાર ૨૯ ઓગસ્ટ - શયક્રવાર ૫ ઓગસ્ટ 

Venue:  Harrow Leisure Centre, Christchurch Avenue, Harrow, Middlesex HA3 5BD 
 

 



 

Oshwal Association of the UK 
NORTH WEST AREA 

 

PARYUSHAN NAKRO - પર્યષુણ નકરો 
 

Mahavir Janma Kalyanak Swapna  
િહાવીર કલ્યાણક સ્વપના  

Date Details Nakro તારીખ મવગત નકરો 
Tuesday 22

nd
 Aug Swapnas x13 £251 per Swapna મગંળવાર ૨૨ ઓગસ્ટ સ્વપના x ૧૩ £૨૫૧ 

Tuesday 22
nd

 Aug Laxmi Swapna £501 મગંળવાર ૨૨ ઓગસ્ટ લક્ષ્મી સ્વપન £ ૫૦૧ 

 

Morning Pakshal & Pooja, Aarti, Mangal Divo,  
સવારની પક્ષાલ અને પજૂા આરતી, િગંલ દીવો,  

Date Details Nakro તારીખ મવગત નકરો 
Sat 19

th
 Aug -  

Fri 25
th

 Aug 
Pakshal & Pooja,  Aarti, 
Mangal Divo   
 

£51 each શવનવાર ૧૯ ઓગસ્ટ  - 
શકુ્રવાર ૨૫ ઓગસ્ટ 

પક્ષાલ અને પજૂા, 
આરતી, મગંલ દીવો  

 

£૫૧ 

 

Evening Aarti and Mangal Divo 
સાજંની આરતી અને િગંલ દીવો 

Again for this year, to ensure we give a maximum number of people an equal chance to participate,  the 
following will apply:   

(1) There will be an opportunity for up to 3 families to do Aarti and 3 families to do the Mangal Divo. 
(2) The number of people permitted at the front in the Aarti and Mangal Divo will be limited to 8 per family. 

The remaining family members can participate with the sangh. 
 

     ગયા વરુ્ષની જેમ આ વરે્ષ પયુરુ્ષણ મા ંવધારે લોકો આરતી અને મગંલ દીવાનો લાભ લઈ શકશે: 
(૧) દરરોજ ત્રણ(૩) પરીવાર આરતી અને ત્રણ(૩) પરીવાર મગંલ દીવાનો લાભ લઈ શકશે. 
(૨) દરેક પરીવારમાથંી ફકત આઠ(૮) વ્યક્તિતજ ભગવાન સામે આરતી અને મગંલ દીવાનો લાભ લઈ શકશે. બીજા 
પરીવારજનો સઘં સાથે આરતી અને મગંલ દીવાનો લાભ લેશે. 
 

Date Details Nakro Details Nakro તારીખ મવગત નકરો મવગત નકરો 
Fr iday, 18

th
 

August 
Aarti £251 Mangal 

Divo 
£251 શકુ્રવાર ૧૮ 

ઓગસ્ટ 

આરતી £૨૫૧   મગંલ દીવો £૨૫૧   

Saturday, 
19

th
 August 

Aarti £251 Mangal 
Divo 

£251 શવનવાર ૧૯ 
ઓગસ્ટ 

આરતી £૨૫૧   મગંલ દીવો £૨૫૧   

Sunday, 20
th

  
August 

Aarti £251 Mangal 
Divo 

£251 રવવવાર  ૨૦ 
ઓગસ્ટ 

આરતી £૨૫૧   મગંલ દીવો £૨૫૧   

Monday , 
21

st
 August 

Aarti £251 Mangal 
Divo 

£251 સોમવાર  ૨૧ 
ઓગસ્ટ 

આરતી £૨૫૧   મગંલ દીવો £૨૫૧   

Wednesday, 
23

rd
 August 

Aarti £251 Mangal 
Divo 

£251 બધુવાર  ૨૩ 
ઓગસ્ટ 

આરતી £૨૫૧   મગંલ દીવો £૨૫૧   

Thursday, 
24

 th 
 August 

Aarti £251 Mangal 
Divo 

£251 ગરુુવાર ૨૪ 
ઓગસ્ટ 

આરતી £૨૫૧   મગંલ દીવો £૨૫૧   

 


