
45th Shree Naranpar Gaam Annual Function 2022 
On Sunday 24th July 2022 09:00am – 3pm at SKLPC, Northolt 

Shree Naranpar Gaam invites all Naranpar Gaam families and members to 
celebrate a return of our 45th Annual Function at the below venue. Members are 
requested to bring other overseas Naranpar Gaam members visiting the UK to 

participate and enjoy the day. 

Programme Schedule 
09:00am SHARP Outdoor Sports Activities & Funday 

Arts and Crafts 
10:30am Zumba, Raas 
12:00pm National Anthem (please see overleaf for more information) 

Directory Launch 
Education Awards 
Special Awards 

1:00pm Ekadashi Luncheon 
2:30pm Kids Raffle 

To be held at: 
Shree Kutch Leva Patel Sports & Community Centre (SKLPC), India Gardens West 

End Road, Northolt, Middlesex, UB5 6RE 
Underground: Ruislip Gardens & South Ruislip 

 
Please be on time to avoid disappointment 

Programme subject to change 
Management reserves right of admission 

Wear comfortable clothing to participate in all the fun! 
Members are kindly requested to help prepare food at Northolt Samaj on 

Saturday 23rd July 2022 from 9am onwards 
Advisory: Although Government guidance has changed. We recommend 

attendees to take a lateral flow test before arriving 

આપણા ગામનો ૪૫મો વાિષ�ક મેળાવડો રિવવાર તારીખ ૨૪ જુલાય ૨૦૨૨ના રોજ ઉજવવાનો િનધા�ર 
કય�  છે. આથી નારણપર ગામના સવ� સભ્યોને િવનંિત સાથે કુટંુબ ેસહીત આ મેળાવડામા ંભાગ લેવા 
આમંત્રણ આપવામાં આવ ેછે. આપણા ગામના પરદેશથી િવલાયતમાં ફરવા આવેલ દરરકે સભ્યન ેઆ 
મેળાવડામા ંસહભાગી થઈ આનંદ માણવા િવનંિત કરવામાં આવ ેછે. 

િદવસનો કાય�ક્રમ આ પ્રમાણે છે: 

૯.૦૦: બહાર ખુલ્લા મેદાનમા ંરમત ગમત, હસ્તકળા પ્રદશ�ન અને આનંદ િકલોલ 
૧૦.૩૦: ઝંુબા, રાસ 
૧૨.૦૦: રા��  ગીત,  

નવી િડરકે્ટરીનું ઉદઘાટન,  
સરસ્વતી સન્માન તેમજ સ્પેસીયલ એવોડ� .નવી  

૧.૦૦: બપોરનુ ંફરાળી જમણ 
૨.૩૦: બાળકોની રફેલ 

મેળાવડાનુ ંસ્થળ: 
 Shree Kutch Leva Patel Sports & Community Centre (SKLPC), India Gardens 

West End Road, Northolt, Middlesex, UB5 6RE 
Underground: Ruislip Gardens & South Ruislip 

 

નોધં: કાય�ક્રમ માણવાનું ચુકશો નહી ં સમયસર પધારવા િવનંતી. 
સમય/સંજોગોને અનુલ�ીન ેકાય�ક્રમમા ંફેરફાર થઈ શકે છે  

મેળાવડામા ંદાખલ થવા દેવા/ન દેવાનો હ� કાય�કતા�ઓની સ�ામા ંરહેશે  
 

આ કાય�ક્રમ માટેનું ભોજન શિનવાર તારીખ ૨૩મી જુલાઈ ૨૦૨૨ ના બનાવવામાં આવશે તો આપ સવ� 
સભ્યોને સાથ આપવા િવનંિત કરવામાં આવ ેછે  

 
નોધં: covid 19 ને ધ્યાનમાં રાખી દરકેન ેlateral flow test કરી યોગ્ય પગલાં લેવા િવનંિત 

ANNUAL GENERAL MEETING 

Will be held on Friday 8th July 2022 from 7:00pm to 9:30pm in 
Ghanshyam Hall at Shree Kutch Satsang Swaminarayan Kenton Temple, 

Westfield Lane, Harrow, HA3 9EA 

નોંધ: આપણા ગામની સામાન્ય સભા  
શુક્રવાર તારીખ ૮ જુલાઈ ૨૦૨૨ના રોજ શ્રી કચ્છ સત્સંગ સ્વાિમનારાયણ મંિદર, WESTFIELD 
LANE, KENTON HARROW, HA3 9EA, GHANSHYAM HALL માં સાંજ ે૭.૦૦ થી ૯.૩૦ વાગ્યે 

રાખેલ છે. સવ� સભ્યોને હાજર રહી સહભાગી થવા હાિદ� ક િવનંિત કરવામાં આવે છે. 



 

 

 

 

 

 

 

o Football  
o Cricket 
o Bouncy Castle 
o Goody Bags 
o Kids Raffle 
o Races 
o Plus a lot more! 

JOIN US FOR A WHOLE DAY OF FUN! 

SAVE THE DATE:  
Next Year’s  

Shree Naranpar Gaam Annual Function will be held on 
Sunday 30th July 2023 

www.naranpargaam.com 
Email: contactus@naranpargaam.com 

 

All children are invited to join and sing the Indian & 
British National Anthems If you have any questions 
please contact Varshaben Kerai: 07932725729 / 
Savitaben Varsani: 07933190100 
To register please scan the QR Code (right) or visit: 
https://forms.office.com/r/bVRFaey0sk  

http://www.naranpargaam.com/
mailto:contactus@naranpargaam.com
https://forms.office.com/r/bVRFaey0sk

