
                     
              દિવાળી પવવ આરાધના - ગરુૂવાર ૦૪.૧૧.૨૦૨૧           

મારી દિવાળી થઈ આજ પ્રભ ુમખુ જોવાન ે

      ઓશવાલ એસોસસએશન ઓફ ધ ય.ુકે. તરફથી શ્રી મહાવીર પ્રભનુા સનવાવણ કલ્યાણક સનસમતે્ત નીચ ેપ્રમાણે કાયવક્રમનુું 
આયોજન કરવામાું આવેલ છે: 

૧. સવારે ૬.૦૦ વાગ્યે -  છઠ્ઠ (બે ઉપવાસ) કરનાર તપસવીઓને િેરાસરમાું મળૂનાયક શ્રી મહાવીર પ્રભનુી અભિષેક      
પજૂાનો લાિ 

૨. સવારે ૭.૦૦ – ૯.૦૦ વાગ્યે - સકળ સુંઘના િાસવકોને િેરાસરમાું ચુંિનપજૂા-પ્રભ ુિશવન કરવાનો લાિ  
૩. સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે - શ્રી પાવાપરૂી વુંિના અને પજૂા. મહાવીર પ્રભનુા ૭૨ વષવના આયષુ્ય પ્રમાણે ૭૨ની સુંખ્યામાું    

દ્રવ્ય પજૂા અને દિવાળી પવવનુું ચૈત્યવુંિન. £1,008.00 ના લાભાથી પદરવારોના આમતં્રિત સભ્યોને લાભ. આપ 

     ઑનલાઇન સનહાળી શકશો. 
     સવવેચન: શ્રી જયેશિાઈ શાહ    સુંગીત: મુુંબઈથી પ્રસસદ્ધ િક્તતકાર શ્રી જતીનિાઈ બીડ                 
 

  
 

 
 

 

શ્રી નતૂન વષવ આરાધના – શકુ્રવાર ૫.૧૧.૨૦૨૧       

         શ્રી સ્નાત્ર પજૂા, શ્રી નવસ્મરણ સ્તોત્ર મુંગલપાઠ અને શ્રી ગૌતમસ્વામી રાસ                           
ઓશવાલ એસોસસએશન ઓફ ધ ય.ુકે. તરફથી શ્રી નતૂન વષવની આરાધના સનસમતે્ત નીચે પ્રમાણે કાયવક્રમનુું આયોજન  
કરવામાું આવેલ જે આપ ઑનલાઇન સનહાળી શકશો: 
૧. સવારે ૬.૦૦ વાગ્યે - છઠ્ઠ (બે ઉપવાસ) કરનાર તપસવીઓને િેરાસરમાું મળૂનાયક શ્રી મહાવીર પ્રભનુી અભિષેક  
   પજૂા કરવાનો લાિ 

૨. સવારે ૭.૦૦ – ૯.૦૦ વાગ્યે - સકળ સુંઘના િાસવકોને િેરાસરમાું ચુંિનપજૂા-પ્રભ ુિશવનનો લાિ. શ્રી મહાવીર 

   પ્રભ ુસન્મખુ સનવાણ કલ્યાણક સનસમતે્ત મહામોટો લાડુ (નૈવેદ્ય) અપવણ કરવામાું આવશે.  
૩. સવારે ૮.૦૦ વાગ્યે - શ્રી સ્નાત્ર પજૂા, ત્યાર બાિ શ્રી નવસ્મરણ મુંગલ સ્તોત્ર પાઠ અને શ્રી ગૌતમસ્વામીનો  
    રાસ સુંિળાવવામાું આવશે. £1,008.00 ના લાિાથી પદરવારોના આમુંસત્રત સભ્યોને લાિ. આપ 

   ઑનલાઇન સનહાળી શકશો. 
  સવવેચન: શ્રી જયેશિાઈ શાહ   સુંગીત: મુુંબઈથી પ્રસસદ્ધ સુંગીતકાર શ્રી સવજયિાઈ િોશી 

આરાધનાનો લાિ લેવા માટે નામ નોંધાવવા, આપ ઑનલાઈન સ્પોન્સરશીપ ફોમવ િરીને મોકલી આપશો.  
રેજજસ્રેશન માટેની ભલન્ક: https://www.oshwal.org.uk/diwali-2021-sponsorship-form/ 
૧. નકરો £1,008.00 – બને્ન દિવસનો લાિ. ૪ નવેમ્બર -  િેરાિરમાું પ્રભ-ુપજૂા, િશવન, પાવાપરુી સ્થાપના અને પજૂા 

કરવાનો લાિ.  ૫ નવેમ્બર - િેરાિરમાું પ્રભ-ુપજૂા, િશવન અને શ્રી સ્નાત્ર પજૂા કરવાનો લાિ. શ્રી નવસ્મરણ સ્તોત્ર 
મુંગલપાઠ અને શ્રી ગૌતમસ્વામી રાસ સાુંિળવાનો લાિ  

૨. નકરો £108.00 – બુંને દિવસનો લાિ.  ૪ નવેમ્બર -  િેરાસરમાું પ્રભ-ુપજૂા, િરશન, આંગી કરાવવાનો લાિ. ૫ 
નવેમ્બર િેરાસરમાું પ્રભ-ુપજૂા, આંગી અને શ્રી સ્નાત્ર પજૂા કરાવવાનો લાિ  

સનલેશિાઈ િગવાનજી શાહ                                                                                વષાવબેન દિલીપિાઈ શાહ 
માનિ પ્રમખુશ્રી  OAUK                                                                                    ધાસમિક સસમસત અધ્યક્ષ  OAUK       
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