
 

શકુ્રવાર, તા.૧૦મી એપ્રિલ, ૨૦૧૯  

આદરણીય વડીલો, ભાઈઓ અને બહનેો, 
 સપ્રવનય જણાવવાનુું કે તા.૨૮મી એપ્રિલ, ૨૦૧૯નાું દદવસે, રાખવામાું આવેલ વર્ષ ૨૦૧૮ની વાપ્રર્િક 
જાહરેસભા સુંપ્રવધાન મજુબ નક્કી કરેલ કોરમ ન થતાું મલુતવી રાખવામાું આવી હતી, જે આપણા સવષના માટે 
એક દુુઃખદ બાબત છે. વર્ષ દરમ્યાન માત્ર એક દદવસ ત્રણથી ચાર કલાક સવે આજીવન સભ્યો આ વાપ્રર્િક 
જાહરેસભામાું ભાગ લે અને એજન્ડા મજુબ જરૂરી ચચાષમાું ભાગ લઈ પોતાના સલાહ સચૂનો આપી સુંસ્થાના 
વહીવટમાું પોતાનો સહયોગ આપે એવી નમ્ર પ્રવનુંતી છે. સુંસ્થાના બુંધારણ મજુબ આ મલુતવી રાખવામાું 
આવેલી સભા ફરીથી એકવાર રપ્રવવાર તા. ૨૬મી મે નાું રોજ બપોરે, ૩:૦૦ કલાકે મળશે જેમાું નોદટસમાું 
જણાવેલ એજન્ડાઓ ઉપર ચચાષ પ્રવચારણા કરી એ બાબતે પ્રનણષય લેવાનાું રહશેે. સભામાાં આપ સરે્વને સમયસર 
ઉપસ્થિત રહરે્વાની નમ્ર વર્વનાંતી છે.   

આ વર્ ેઆપણા મુંદદરનાું પાટોત્સવની પજૂામાું “રૂદ્ર યાગ”નુું આયોજન રાખેલ છે. જેમ ભગવાન શ્રી 
પ્રવષ્ણનુાું અવતારો થયા તેમ ભગવાન પ્રશવજીનાું પણ અનેકો અવતારો થયા છે. “રૂદ્ર” એ ભગવાન પ્રશવજીનુું 
જ સ્વરૂપ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાું ભગવાન પ્રશવના “રૂદ્ર” અવતારનુું સુુંદર વણષન મળે છે. લીંગપરુાણ અનસુાર 
સષૃ્ષ્ટના ચક્રને તીવ્ર ગપ્રત આપવા માટે ભગવાન પ્રશવે સ્વયું અમર તથા શક્તતશાળી રૂપ ધારણ કર્ુું હત ુું. “રૂદ્ર” 
શબ્દમાું “રૂ” એટલે ચચિંતા અને “દ્ર” એટલે દૂર કરવુું. આમ “રૂદ્ર” નો અથષ ચચિંતા અને સમસ્યાઓથી મકુ્તત 
આપનાર એવો થાય. ભગવાન પ્રશવનુું “રૂદ્ર” સ્વરૂપ આપણા જીવનનાું તમામ દુખો અને ચચિંતાઓને દૂર કરનાર 
છે. ઋગ્વેદ અને યજુવેદમાું ભગવાન “રૂદ્ર”ને સ્વગષ અને પથૃ્વી ઉપર વસેલી દુપ્રનયાનાું ઇષ્ટદેવ ગણવામાું 
આવયાું છે. 

પાટોત્સર્વનો વર્વગતર્વાર કાયયક્રમ  

શવનર્વાર, તા. ૨૨મી જુન ૨૦૧૯ 

 દૈવનક આરતી: સવારે ૮:૦૦ કલાકે  

 શ્રી વશર્વજીનો “રુદ્ર” યાગ: સવારે ૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦ સધુી. 
 ઉછમણી: સવારે ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૦૦ દરમ્યાન આપણા મુંદદરમાું ચબરાજમાન (શ્રી રામ દરબાર પ્રસવાય) 

સમસ્ત દેવી-દેવતાઓ તેમજ સુંતોનાું પટ્ટાચભર્ેક માટે ઉછમણીનો કાયષક્રમ.  

 પટ્ટાભભષેક પજૂન: બપોરે ૨:૩૦ થી ૩:૦૦ દરમ્યાન પટ્ટાચભર્ેકમાું ભાગ લેનાર ભતતજનો તરફથી 
સામદુહક પજૂન.  

 મહા આરતી: ૩:૩૦ થી ૫:૦૦ દરમ્યાન િથમ શ્રી “સુુંદરકાુંડ”નુું પારાયણ અને ત્યારબાદ પ્રવશેર્ મહા 
આરતી સુંપન્ન થાશે.  

 મહાપ્રસાદનુાં વર્વતરણ: બપોરે ૧૨:૩૦ થી ૧:૩૦ અન ેસાુંજે મહા આરતી પછી.  



આ વરે્ પાટોત્સવના મખુ્ય યજમાન માટે $૭૦૦૧નુું અનદુાન મુંદદરનાું લાભાથે નક્કી કરવામાું આવર્ુું 
છે. જેમાું મખુ્ય પજૂા, શ્રી રામદરબારનો પટ્ટાચભર્ેક, મહાિસાદનાું પ્રવતરણનો લાભ અન ેમખુ્ય હવનકુુંડમાું 
આહતુીના લાભનો સમાવેશ થાય છે. સહ યજમાન માટે $૧૦૧ અનદુાન સ્વરૂપે આપવાના રહશેે. જેમાું 
સામદુહક પજૂા સાથે સામદુહક રૂપે યજ્ઞમાું આહપુ્રત આપવાનો લાભ મળશે. સહ યજમાન બનવા ઈચ્છા 
ધરાવતા ભતતજનોને મુંદદરના મહારાજ શ્રી નો સુંપકષ સાધવા પ્રવનુંતી.  

રવર્વર્વાર ૨૩મી જૂન, ૨૦૧૯   

૧. આનુંદબજાર મેળાનુું આયોજન: પાટોત્સવની ઉજવણીનાું ભાગ રૂપે આનુંદબજારનુું આયોજન 
મુંદદરના િાુંગણમા લગાવવામાું આવેલ ટેન્ટમાું સાુંજે ૫:૦૦ કલાકે કરવામાું આવશે. પોતાની મનગમતી 
સ્વાદદષ્ટ વાનચગઓના વેચાણનો સ્ટોલ લગાવવા માટે સવષ શ્રી દકશોરભાઈ આર. ૫૧૪-૮૨૩-૩૮૧૩, 

જયેશભાઈ ડી. ૫૧૪-૨૯૯-૧૫૭૦, રમેશભાઈ સી. ૫૧૪-૨૯૯-૧૦૯૬, જગદદશભાઇ એન. ૫૧૪-૮૨૭-
૩૯૩૦નો સુંપકષ સાધવા નમ્ર પ્રવનુંપ્રત. રાતે્ર ૮:૦૦ કલાકે DJ Rockyનાું સથવારે “રાસ-ગરબા”નો રુંગારુંગ 
કાયષક્રમ સુંપન્ન થાશે.  

કિાની વર્વગતર્વાર માહહતી:  
 આ વર્ે શ્રી રાજેન્દ્રગીરી ગોસ્વામી, ભાવનગરથી “શ્રી દેપ્રવ ભાગવત પરૂાણ”ની કથા શ્રવણ 

કરાવવા માટે આપ્રવ રહ્યા છે. ગજુરાતી ભાર્ામાું સુંગીતમય કથાના આયોજનની માદહતી પ્રનચે મજુબ છે.  
 કથા તા. ૬થી જુલાઈ થી ૧૪મી જુલાઈ દરમ્યાન સુંપન્ન થાશે. શપ્રનવારે તથા રપ્રવવારે કથાનો 

સમય સાુંજે ૪:૩૦ થી ૮:૩૦ સધુી તેમજ સોમવારથી શકુ્રવાર દરમ્યાન સાુંજે ૬:૩૦ થી ૮:૩૦ 
સધુીનો રહશેે.  

 કથાના મખુ્ય યજમાન માટે $૭૦૦૧, પ્રવપ્રશષ્ટ યજમાન માટે $૨૦૧ અને દૈપ્રનક આરતી માટે 
$૫૧નુું અનદુાન મુંદદરના આપ્રથિક લાભાથે રાખવામાું આવર્ુું છે.  

 દરરોજ કથા પ્રવરામ બાદ મહાિસાદનો લાભ આપવામાું આવશે. જેના માટે $૧૦૦૧ દાન 
સ્વરૂપે રાખવામાું આવયા છે. અત્યાર સધુી આટ ગામના વયક્તતઓ તરફથી અને અમલસાડ 
પ્રવભાગ તરફથી સ્વીકૃપ્રત મળી છે.  

નોંધ: પાટોત્સવ અને કથાના યજમાન બનવા માટે િમખુ શ્રી ઈશ્વરભાઈ આર. ૫૧૪-૩૮૯-૦૧૮૧, શ્રી 
અરપ્રવિંદભાઈ બી. ૫૧૪-૬૮૮-૯૧૪૨, શ્રીમપ્રત દમયુંતીબેન ડી. ૫૧૪-૪૮૫-૧૬૦૬ નો સુંપકષ સાધવા નમ્ર 
પ્રવનુંતી. 

આભાર સદહત, 
કાયષવાહક સપ્રમપ્રત વતી 

પ્રમુખ શ્રી               મંત્રી શ્રી      

ઈશ્વરલાલ આર, પટેલ                       યોગેશ સી. પટેલ  
        
514-389-0181/ ishwar.nila@gmail.com                             514-815-9701/ ypatel@skylawn.net 
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