
 

શકુ્રવાર, તા. ૩૧મી જાન્યઆુરી, ૨૦૨૦ 
મોન્રીઅલ  

આદરણીય વડીલો, ભાઈઓ અને બહનેો,  
નમસ્કાર, 
 વર્ષ ૨૦૨૦ની પહલેી પત્રિકા મોકલાવતાાં આનદની લાગણી અનભુવીએ છીએ. આશા છે આપ સૌ પરરવાર 
સરહત કુશળ હશો અને સવેની કુશળતા માટે પ્રભ ુચરણમાાં પ્રાર્ષના. વર્ષની શરૂવાતમાાં જ આપણે  ત્રસટી ઓફ મોન્રીઅલ 
તરફર્ી ત્રશખર ત્રનમાષણ માટે અત્રનવાયષ પરત્રમટ મેળવવામાાં સફળ ર્યા છીએ અને અગાવ નક્કી ર્યા પ્રમાણે આપણે 
માંજૂર કરેલા ડ્રોઈંગ અનસુાર ત્રશખર ત્રનમાષણનુાં કાયષ અમદાવાદ, ગજુરાત સ્સ્ર્ત ‘દેવગીત આટષસ એન્ડ ક્રાફ્ટ’ સારે્ 
ર્યેલા કરાર અનસુાર શરૂ ર્ઈ ચકૂ્ુાં છે.  પ્રભ ુકૃપા અને આપ સવેના સહકારર્ી આ વર્ષનાાં પાટોત્સવનાાં શભુ અવસરે 
આપણાાં માંરદરને ત્રશખરર્ી સશુોભભત કરવા અમે પ્રયાસરત છીએ. 
 ગત વરે્ આપણાાં માંરદરના ત્રશખર ત્રનમાષણના પ્રોજેકટ અંતગષત મરુબ્બી શ્રી રાવજીભાઇ કાશીભાઈ પટેલ 
(આણાંદ, ગજુરાત) તરફર્ી ખબુજ ઉદાર દાન આપણને મળયુાં હત ુાં અને એમની સારે્ સારે્ વર્ષ દરમ્યાન આપણાાં ઘણાાં 
પરરવારજનો તરફર્ી પણ ત્રશખર ત્રનમાષણ માટે નક્કી કરાયેલા પરરવાર દીઠ $૧૦૦ કે તેનાર્ી પણ વધ ુરકમ સાંસ્ર્ાને 
દાન રૂપે મળી છે. આ દાનનો પ્રવાહ આજે પણ ચાલ ુજ છે અને અમને પરૂો ત્રવશ્વાસ છે કે આપણાાં બાકી રહલેા 
પરરવારજનો પણ $૧૦૦ નુાં અનદુાન આપી ત્રશખર ત્રનમાષણની યોજનાને સફળતા પવૂષક પરરપણૂષ કરવામાાં જરૂરર્ી 
મદદરૂપ ર્ાશે.   
 આ સારે્ આપને આવનાર રદવસોમાાં આયોજજત ર્નારા અગત્યના ધાત્રમિક સત્સાંગોર્ી મારહતગાર કરી રહ્યા 
છીએ જેમાાં આપ સવેને સહકુટુાંબ ભાગ લેવાનુાં આમાંિણ છે.  

 શ્રી મહાત્રશવરાત્રિ પજૂન: શકુ્રવાર, તા. ૨૧મી ફેબ્રઆુરી, સાાંજે ૭:૦૦ કલાકે  
આ વરે્ મહાત્રશવરાિીનુાં પજૂન એક જ પહોરમાાં સાાંજે ૭:૦૦ ર્ી ૯:૦૦ દરમ્યાન સાંપન્ન ર્ાશે. પજૂામાાં ભાગ 
લેવા ઇચ્છતા ભક્તજનોને પોતાના નામોની નોંધ સવેળા આપણાાં માંરદરના પજૂારીશ્રીઓને કરાવવા ત્રવનાંતી 
(૫૧૪-૨૭૭-૯૨૯૮). પજૂામાાં ભાગ લેવા માટે $૫૧ નુાં અનદુાન નક્કી કરવામાાં આવયુાં છે.  
મખુ્ય યજમાન: શ્રી મનોજભાઈ શેઠ, ભાવનગરવાળા  

 શ્રી હોળીપજૂન: સોમવાર, તા. ૯મી માચષ, સાાંજે ૭:૦૦ ર્ી ૯:૦૦ દરમ્યાન 
મખુ્ય યજમાન: શ્રી ત્રવજયભાઈ બચભુાઈ પટેલ, ખાંભલાવ  



 શ્રી રામ-પારાયણ સપ્તાહ: દરવર્ષ મજુબ શ્રી રામ-નવમીના પાવન અવસરે ચૈિ માસ દરમ્યાન “શ્રી રામ-
પારાયણ” સપ્તાહનુાં આયોજન ર્ાશે, સાંત શ્રી તલુસીદાસ ચરરત “શ્રી રામ-ચરરત માનસ” ગ્રાંર્ના વાાંચનનો 
કાયષક્રમ નીચે જણાવયા પ્રમાણે રહશેે.  
બધુવાર તા.૨૫મી માચષ ર્ી શકુ્રવાર તા. ૨૭મી માચષ સધુી સાાંજે ૭:૦૦ ર્ી ૯:૦૦  
શત્રનવાર તા.૨૮મી માચષના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ ર્ી ૧૨:૩૦ સુાંદરકાાંડના પારાયણ સરહત બપોરે ૨:૦૦ ર્ી 
સાાંજે ૭:૦૦ દરમ્યાન રામ-ચરરત માનસનુાં વાાંચન.   
રત્રવવાર તા. ૨૯મી માચષના રોજ બપોરે ૨:૦૦ ર્ી સાાંજે ૭:૦૦  
સોમવાર તા. ૩૦મી માચષર્ી બધુવાર તા. ૧લી એત્રપ્રલ સધુી સાાંજે ૭:૦૦ ર્ી ૯:૦૦ 

 શ્રી રામ જન્મોત્સવનુાં પજૂન: ગરુુવાર તા.૨જી એત્રપ્રલના રદને સવારે ૯:૦૦ ર્ી બપોરે ૧૨:૦૦ દરમ્યાન 
સાંપન્ન ર્ાશે.  

 શ્રી રામ જન્મોત્સવ પવષની ઉજવણી: શત્રનવાર તા. ૪ર્ી એત્રપ્રલના રોજ સવારે ૯:૦૦ ર્ી બપોરે ૧:૦૦ 
વાગ્યા દરમ્યાન આપણાાં સ્ર્ાત્રનક કલાકારોના ભજન-કીતષન સારે્ હર્ોલ્લાસર્ી ઉજવાવામાાં આવશે.  
મખુ્ય યજમાન: સલુતાનપરૂ ત્રવભાગના ગામો તરફર્ી સામરૂહક રૂપે.   

 શ્રી હનમુાન જયાંતીનુાં પજૂન: માંગળવાર તા. ૭મી એત્રપ્રલના રોજ સાાંજે ૬:૦૦ કલાકે “શ્રી સુાંદર-કાાંડ”ના 
પારાયણ સારે્ સાંપન્ન ર્ાશે.  

 શ્રી હનમુાન જયાંતીની ઉજવણી: શત્રનવાર તા. ૧૧મી એત્રપ્રલે સવારે ૭:૦૦ ર્ી ૯:૦૦ દરમ્યાન સુાંદરકાાંડનુાં 
પારાયણ અને ત્યારબાદ ૫૧ હનમુાન ચાલીસાના પારાયણ સારે્ સાંપન્ન ર્ાશે.  
મખુ્યા યજમાન: શ્રી ડાહ્યાભાઈ મોદી પરરવાર  

 અંતે ફરીર્ી આપ સવેને દરેક સત્સાંગોમાાં પધારવાનુાં હારદિક આમાંિણ પાઠવવામા આવે છે તેમજ સાંસ્ર્ાના 
વહીવટને સયુોગ્ય રીતે સાંચાભલત કરવા માટે આપના સલાહ સચૂનો હમેશાાં આવકાયષ છે, જે માટે આપ સવેને ફોન 
અર્વા તો ઇ-મેલ દ્વારા સાંપકષ  સાધવા ત્રવનાંતી છે.  

ભલ. કાયષવાહક સત્રમત્રત વતી 
 

            

મતં્રી શ્રી યોગેશભાઈ સી. પટેલ    સહાયક મતં્રી શ્રી જયેશભાઈ ડી. પટેલ   

Email: ypatel@skylawn.net    Cell: 514-299- 1570    
Cell: 514-815-9701 
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