
            

 

 

             

                બેંગલોર વાડીના ઉદઘાટનના કાર્યક્રમમાં જમણવારના લાભાર્થી 

   (દર રોજ ચૌવીહાર સાંજે 5.30 વાગ્યે, બધા જમણવારમાં  સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિજનોને 

આમંત્રણ છે) 

                                           તા 03/05/2013 શુક્રવાર 

સવારે 7.30 થી 8.30           નવકારશી     લાભાર્થી : શ્રી સોજપાર મેપા નાગડા પરિવાર, ગાગવા હાલ બેંગલોર 

બપોરે 12.00 થી 2.00        જમણવાર      લાભાર્થી : શ્રીમતી મોતીબેન ઝવેરચંદ નથુભાઈ ગલૈયા પરિવાર, 

                                                                                 કાકાભાઈ સિહણ, હાલ બેંગલોર, અમેરિકા 

સાંજે  7.00 થી 9.00           જમણવાર       લાભાર્થી : શ્રી રતિલાલ વીરપાર ગડા પરિવાર, ચેલા, હાલ બેંગલોર 

                                                                                  શ્રી હીરજી મુળજી સુમરીયા પરિવાર, ડબાસંગ, હાલ બેંગલોર

                                           તા 04/05/2013  શનિવાર 

સવારે  7.30 થી 8.30         નવકારશી      લાભાર્થી : શ્રી રાજાભાઈ રામજી સુમરીયા પરિવાર, આરબલુસ,   હાલ 

                                                                                બેંગલોર, કેન્યા, હસ્તે : પ્રવીણભાઈ,મણીલાલભાઈ, પરેશભાઈ 

બપોરે  12.00 થી 2.00      જમણવાર       લાભાર્થી : શ્રીમતી પુષ્પાબેન પ્રેમચંદ બીદ પરિવાર, નાના માંઢા, હાલ 

બેંગલોર 

                                                                              શ્રીમતી રતનબેન જાદવજી દોઢીયા પરિવાર, ડબાસંગ, હાલ બેંગલોર 

સાંજે  7.00 થી 9.00           જમણવાર      લાભાર્થી : એ પી એમ સી યાર્ડના લસણના વેપારી ભાઈઓ, બેંગલોર 

                                            તા 05/05/2013  રવિવાર 

સવારે 7.30 થી 8.30          નવકારશી      લાભાર્થી : કમલ સિરેમિક, બેંગલોર, હસ્તે શ્રી દિનેશ કાલીદાસ નગરીયા

                                                લાખાબાવળ, હાલ બેંગલોર, રાજકોટ                                                                          

બપોરે 12.00 થી 2.00      જમણવાર    લાભાર્થી : શ્રીમતી પુષ્પાબેન કેશવજી ભારમલ સુમરીયા, ગોઈંજ, હાલ વાપી 

સાંજે  7.00 થી 9.00         જમણવાર   લાભાર્થી : માતુશ્રી જીવીબેન સોજપાર સામત ગોસરાણી પરિવાર, નાના 

માંઢા             

                                                                                  માતુશ્રી ઝવીબેન ગુલાબચંદ લાખા હરિયા પરિવાર, મોટા માંઢા 

                                                                                  હસ્તે : પ્રભુલાલભાઈ તથા કિશોરભાઈ, હાલ ભીવંડી 
          

  

 



            

 

                                              

                             

                       

 

                              બેંગલોર વાડીના ઉદઘાટનના કાર્યક્રમની રૂપરેખા

                                                    તા 03/05/2013 શુક્રવાર

        સવારે 7.30 થી 8.30 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિની નવકારશી 

            સવારે 8.30 થી 10.00 વાગ્યે વાસ્તુપુજા (જૈન વિધિથી).

            સવારે 10.00 વાગ્યાથી  પ્રાર્થના, આવકાર, દીપ પ્રગટાવવાની વિધિ ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રીનું મંગલ પ્રવચન.

        બપોરે 12.00 થી 2.00 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિનું જમણવાર 

             બપોરે 2.00 વાગયાથી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તથા બેંગલોરવાસી દાતાઓનું બહુમાન.

         સાંજે 7.00 થી 9.00 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિનું જમણવાર (ચૌવીહાર - 5.30 વાગ્યે).

         રાત્રે 8.00 થી 10 દાંડીયારાસ  (સ્પોન્સરશીપ આવકાર્ય)

                                                       તા 04/05/2013 શનિવાર

          સવારે 7.30 થી 8.30 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિની નવકારશી .

             સવારે 9.00 વાગ્યે પ્રાર્થના, આવકાર, પ્રવચન, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તથા દાતાઓનું બહુમાન.

         બપોરે 12.00 થી 2.00 સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિનું જમણવાર.

             બપોરે 2.00 થી સાંજે 7.00 વાગ્યા સુધી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તથા દાતાઓનું બહુમાન .

             સાંજે 7.00 થી 9.00 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિનું જમણવાર (ચૌવીહાર - 5.30 વાગ્યે).

         રાત્રે 8.00 થી 10.00 વાગ્યે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ.  (સ્પોન્સરશીપ આવકાર્ય)

                                                          

  

                                                  

  

  

  

  

  

  



                                                



તા 05/05/2013 રવિવાર

        સવારે 7.30 થી 8.30 સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિની નવકારશી .

        સવારે 8.30 વાગ્યે શ્રી વિમલનાથ દેરાસરથી વાડી સુધી મહેમાનોનું વાજતે ગાજતે સામૈયું .

        સવારે 9.45 વાગ્યે વાડીના મુખ્યદ્વારનું ઉદઘાટન, પછી તક્તીઓનું દાતાના હસ્તે અનાવરણ.

        બપોરે 11.30 વાગ્યાથી મહેમાનોનું પ્રવચન.

        બપોરે 12.00 થી 2.00 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિનું જમણવાર .

        બપોરે 2.00 વાગ્યાથી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તથા દાતાઓનું બહુમાન.

    સાંજે 7.00 થી 9.00 વાગ્યે સમસ્ત હા વી ઓ જ્ઞાતિનું જમણવાર (ચૌવીહાર - 5.30 વાગ્યે) .

        રાત્રે 8.00 થી 10.00 વાગ્યે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ, (સ્પોન્સરશીપ આવકાર્ય)   આભારવિધી. 

  

 



   બેંગલોર મહાજનવાડીના ઉદઘાટન પ્રસંગે સોવેનિયર (સ્મરણિકા) બહાર પડશે જેના જાહેરખબરના 
ભાવ નીચે પ્રમાણે છે
 1) છેલ્લું પાનું ---------                          લાભાર્થી : બીંદી ગ્રુપ, બેંગલોર 
2) કવરપેજ અંદરનું પાનું ------          લાભાર્થી : શ્રી લાલજી પદમશી ગુઢકા પરિવાર,

                                                                                 લાખાબાવળ, હાલ બેંગલોર 
3) કવરપેજ અંદરનું બીજું પાનું ----- - લાભાર્થી : ઝીનલ એન્ટરપ્રાઇશીઝ, બેંગલોર
 4) છેલ્લું અંદરનું પાનું ------------        લાભાર્થી : પાયલ અગરબત્તી વર્કસ, બેંગલોર 
5) છેલ્લું અંદરનું બીજું પાનું -------      લાભાર્થી : ગીરીશ પ્રેમચંદ વોરા, ચેલા, હાલ બેંગલોર
                                  અંદરના પાનાના ભાવ નીચે મુજબ છે
                                      1) આખું પાનું ------  - રૂ  10,000.00
                                      2) અડધું પાનું -----       રૂ    5,000.00
                                      3) પા પાનું -------         રૂ    3,000.00

                                  (બધી જાહેરખબર કલરમાં આવશે)

  

 


