
     

                                           નોર્થહમે્પ્ટનનો વિસ્તાર 

                          પર્યથષણનો કાર્થક્રમ ૬ સ્ટેમેબર ૨૦૧૮ – ૧૩ સ્ટેમ્પબર ૨૦૧૮   
          સ્ર્ળ: પ્રવતક્રમણ - હહન્દય  કમ્પર્યવનહટ સેન્ટર, હાર્ફીલ્ડ રોડ, િેલીંગબરો, NN8 1PL 
                                         ભક્તતભાિના, આરતી મગંલ દીિો - હહન્દય  મહંદર 

 
  

 

 

 

તારીખ / તતતિ સમય -સાાંજના કાયયક્રમ વેશભષૂા 
ગયરયિાર ૬ સ્ટેમ્પબર  
શ્રાિણ િદ અગગર્ારસ 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પહરક્રમણ, ભક્તત,  
આરતી મગંલ દીિો 

લીલી સાડી 

શયક્રિાર ૭ સ્ટેમ્પબર,  
શ્રાિણ િદ બારસ 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પહરક્રમણ, ભક્તત,  
આરતી મગંલ દીિો 

બાધંણી કોઈ પણ રંગની 

શવનિાર ૮ સ્ટેમ્પબર  
શ્રાિણ િદ ચૌદસ 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પહરક્રમણ, ભક્તત,  
આરતી મગંલ દીિો 

લાલ સાડી 

રવિિાર ૯ સ્ટેમ્પબર  
શ્રાિણી અમાસ 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પહરક્રમણ, ભક્તત,  
આરતી મગંલ દીિો 

પીળી સાડી 

સોમિાર ૧૦ સ્ટેમ્પબર  
ભદરિા સયદએકમ   
મહાિીર જર્વંત                 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પ્રવતક્રમણ  
મહાિીર જર્વંત  
૧૪ સ્િપના ં - નકરો £૧૦ની ઉછિણી 
પારણય ંઝુલાિિા માટે   
આરતી મગંલ  દીિો 
 

જંબયડી સાડી  

મગંળિાર  ૧૧  સ્ટેમ્પબર 
ભાદરિા સયદ બીજ 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પહરક્રમણ, ભક્તત,  
આરતી મગંલ દીિો 

કેસરી સાડી 

બયધિાર ૧૨  સપ્ટેમ્બર 
ભાદરિા સયદ ત્રીજ 

૬.૪૫ - ૮.૦૦  
૮.૦૦ - ૧૦.૦૦ 

પહરક્રમણ, ભક્તત,  
આરતી મગંલ દીિો  
તપસ્વીનુાં બહુમાન 

ભરૂી (બ્લય) સાડી 

ગયરયિાર ૧૩ સ્ટેમ્પબર  
ભાદરિા સયદ ચોર્ 

૪.૩૦ - ૭.૩૦ 
૮.૦૦ - ૯.૩૦ 
૯.૩૦ - ૧૦.૦૦ 

સિંત્સરી  
પ્રવતક્રમણ/સમાપન: ભક્તત 
૧૦૮ દીિા આરતી મગંલ દીિો 

પાનેતર  

 

ગયરયિાર ૬ સ્ટેમ્પબર, શયક્રિાર ૭ સ્ટેમ્પબર, શવનિાર ૮ સ્ટેમ્પબર, રવિિાર ૯ સ્ટેમ્પબર, સોમિાર ૧૦ સ્ટેમ્પબર, મગંળિાર ૧૧ સ્ટેમ્પબર,  
બયધિાર ૧૨ સ્ટેમ્પબર,  

આરતી માટે નકરો £૨૫.૨૫ અને મગંલ દીિા માટે £૧૫.૨૫ 
 

ગયરયિાર ૧૩ સ્ટેમ્પબર - ૧૦૮ દીિા આરતી મગંલ દીિા માટેનો નકરો £૧૫.૦૦ 

 આરતી મગંલ દીિો - સાજંના ૮.૩૦ િાગ્રે્ 

 

                                                                               કટાસણય ંનકરા માટે નક્કી કરેલી રકમ £૫.૦૦ 
 

સિંતસરી િાત્સલ્ર્ સત્સગં અને ભોજન રવિિાર ૨૩ સ્ટેમ્પબર ૨૦૧૮  સમર્: બપોરના બારર્ી શરૂ 

 

સ્ર્ળ: હહન્દય  કમ્પર્યવનહટ સેન્ટર, હાર્ફીલ્ડ રોડ, િેલીંગબરો, NN8 1PL 
સ્િામીિાત્સલ્ર્ ભોજન માટે દરેક જણે નામ નોંધાિવય ંજરૂરી છે. ૧૫ સ્ટેમ્પબર સયધીમા ંજે ભોજન લેનાર હોર્ તેમના ંનામો ઉષાબહને 

અશોકભાઈ શાહને મોકલી આપિા. તેમનો ટેગલફોન નબંર છે: ૦૧૬૦૪ ૪૬૯૪૩૬ અને ઈમેલ છે ushashah60@hotmail.com   

કોઈ પણ કાર્થક્રમને રદ કરિાનો કે તેમા ંફેરફાર કરિાનો હક કવમટી ધરાિે છે, પણ સ્ર્ાવનક સભ્ર્ોને ઈમેલર્ી તેની જણ કરિામા ંઆિશે. 
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