
 

રવિિાર તા. ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯  
 
આદરણીય િડીલો, ભાઈઓ અને બહનેો 
નમસ્કાર, 
 આશા છે આપ સૌ પરરિાર સરહત કુશળ હશો. સસં્થા િતી આ િર્ષની છેલ્લી પવિકા મોકલાિતા ંઆનદંની લાગણી 
અનભુિીએ છીએ. આ િરે્ સમર વસઝન દરમ્યાન  દરેક મોટા પ્રસગંો જેિા કે શ્રી સાઈં મહોત્સિ, શ્રી જન્માષ્ટમી, શ્રી ગણેશ 
મહોત્સિ વિગેરેનુ ંસફળતાપિૂષક આયોજન કરી શક્યા તે બદલ યજમાન પરરિારો સરહત આપસૌન ેપણ ધન્યિાદ પાઠિીએ 
છીએ. આ િર્ ેઆપણા મરંદરમા ંમોટી સખં્યામા ંમાગંલલક પ્રસગંો પણ સપંન્ન થયા.ં સસં્થા િતી સિષને આશીિાષદ પાઠિતા ં
આનદંની લાગણી અનભુિીએ છીએ અને દરેક િાલીઓને ધન્યિાદ પાઠિીએ છીએ. આ સાથે િર્ષના ંઅંત સધુી આપણી 
સસં્થામા ંઆયોજજત થનારા સાસં્ુવતક કાયષક્રમોથી આપ સિેને મારહતગાર કરી રહ્ા ંછીએ જેમા ંઆપ સિેને પરરિાર સરહત 
ભાગ લિેાનુ ંહારદિક વનમિંણ છે.  

 શ્રદ્ધાંજલિ: આ િર્ષ દરમ્યાન રદિગંત થયેલા આપણા પરીજનોના સ્મરણાથ ેસસં્થા િતી શ્રદ્ાજંલલ સ્િરૂપ ેઆયોજજત 
સત્સગં શવનિારે ૨૧મી સપ્ટેમ્બર સાજંે ૬:૦૦ કલાકે આયોજજત થાશે. સસં્થા િતી દરેક શોકાતરૂ પરરિારો પ્રત્યે હારદિક 
સિંેદના અને સહાનભુવૂત વ્યક્ત કરીએ છીએ.  

 પિત-ૃતિપણ: ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, શવનિારે સાજંે ૭:૩૦ કલાકે સપંન્ન થાશે. આ તપષણ વિધીમા ંભાગ લેિા માટે આપણા 
પિુષજોને શ્રદ્ાજંલલ સ્િરૂપે પજૂા સપંન્ન કરિા માટે માિ $૫૧ન ુઅનદુાન રાખિામા ંઆિેલ છે. આ પજૂામા ંભાગ લેિા 
માટે મરંદરના પજુારી મહારાજોનો સપંકષ સાધિા વિનતંી ફોન: 514-277-9298  

 નવરધપિ મહોત્સવ: આપણી ગજુરાતી પરંપરાના સૌથી મોટા ત્યોહારનુ ંઆયોજન પારંપરરક વિવધથી તા. ૨૯મી 
સપ્ટેમ્બરથી ૭મી ઓક્ટોબર દરમ્યાન આયોજીત કરિામા ંઆિશે. છેલ્લી ઘડીએ લિાલ વિસ્તારમા ંરહતેા આપણા ં
પરરિારજનો મખુ્ય યજમાનપદની જિાબદારી ઉપાડી લઈ સસં્થાને ખરેખર સહાયરૂપ બન્યા છે. આ િર્ે નિરાિી 
મહોત્સિ દરમ્યાન આિતા બે શવનિારે હોલમા ંગરબાનુ ંઆયોજન પણ લિાલ વિસ્તારમા ંજ રાખિામા ંઆવ્્ુ ંછે 
જેની વિગતિાર મારહવત આ પવિકા સાથે જ સલંગ્ન કરી રહ્ા છીએ. સસં્થા દ્વારા આિા મોટા અને ભવ્ય આયોજન 
દ્વારા આપણા ંસમાજન ેપરંપરાગત સાસં્કૃવતક મનોરંજન પરંુુ પાડિાના પ્રયાસમા ંઆપ સૌ સહભાગી બની ને પોતાનુ ં
યોગદાન અન ેસહકાર આપશો એિી આશા સરહત વિનતંી સાથે આપ સૌને આ આયોજના મોટી સખં્યામા ંસહપરરિાર 
ભાગ લેિાનુ ંઆમિંણ પાઠિીએ છીએ. ગરબાની રટરકટો સાથે આપ સૌ Lucky Draw ની રટરકટો મેળિીને પરુસ્કાર 
પણ જીતી શકો છે. જે વિર્નેી મારહતી ફ્લાયરમા ંઆપિામા ંઆિી છે.    
મધટિી પજૂન અને સ્થધિન: રવિિાર, તા. ૨૯મી સપ્ટેમ્બરના રોજ સાજંે ૫:૦૦ કલાકે  
નિરાિી દરમ્યાન નિ રદિસ ગરબાનો કાયષક્રમ સાજંે ૭:૦૦ થી ૯:૦૦ િાગ્યા સધુીનો રહશેે. 
ચાંડીિધઠ: નિરાવિ દરમ્યાન ચડંીપાઠ રવિિાર, તા. ૬ઠ્ઠી ઑક્ટોબરના રોજ સાજંે ૩:૦૦ કલાકે સપંન્ન થાશે.   



 શ્રી િક્ષ્મી  પજૂન અને દિવધળી િવપની ઉજવણી: તા. ૨૫મી ઑક્ટોબર અને શકુ્રિારે સાજંે ૫:૦૦ કલાકે. શ્રી લક્ષ્મી 
પજૂનના મખુ્ય યજમાન માટે $૨૫૧ અને સહ યજમાન માટે $૫૧ નુ ંઅનદુાન રાખિામા ંઆવ્્ુ ંછે. પજૂામા ંભાગ લેિા 
માટે મરંદરના ંપજૂારી શ્રીનો સપંકષ સાધિા વિનતંી.  

 શ્રી અન્નકટૂ ઉત્સવ અને દહિંદુ નતૂન વર્પની ઉજવણી: ૨૮મી ઑક્ટોબર અને સોમિારે સાજંે ૬:૦૦ કલાકે 

 દિવધળી સધાંસ્કૃપતક કધર્પક્રમ: ૨જી નિેમ્બર અને શવનિારે સાજંે ૩:૦૦ કલાકે.  
સ્થળ: Lavoie High School, 6755 Rue Lavoie Montreal QV H3W 2K8.  

 આપ સૌને સહયોગ અને પ્રોત્સાહન આપી આ પ્રસગંને સફળ બનાિિામા ંમદદરૂપ થિાની નમ્ર વિનતંી છે.  
િધ ુમારહતી માટે તથા કાયષક્રમમા ંભાગ લેિા માટે સસં્થાની મનોરંજન સવમવતના શ્રી રકશોરભાઈ આર. 514-823-
3813, શ્રી જયેશભાઈ ડી. 514-299-1570, રમેશભાઇ સી. 514-299-1096 અથિા જગરદશભાઈ એન. 514-827-
3930 નો સપંકષ સાધિા વિનતંી  

 શ્રી જિધરધમ જર્ાંતીની ઉજવણી: સદભાગ્યે આ િરે્ પ.ુ બાપાનો જન્મરદિસ ૩જી નિેમ્બર અને રવિિારે છે તેથી 
એજ રદિસે સિારે ૧૦:૦૦ કલાકે, નિરંગ ગ્રપુના ંભજનકીતષન સાથ ેઉજિિામા ંઆિશે.  
મખુ્ર્ ર્જમધન: શ્રી મહશેભાઈ દયાળભાઈ મછાડ, અને શ્રીમતી મીનાબેન હસભુાઈ મટિાડ અને પરરિારજનો.  

 શ્રી તિુસી પવવધહ: ૧૨મી નિેમ્બર, મગંળિારે સાજંે ૬:૩૦ કલાકે.  
ર્જમધન: શ્રીમતી સધુાબેન ભપેુદ્રભાઈ, શ્રીમતી ચચંળબેન નરેશભાઈ, શ્રીમતી રદપ્તીબેન હસમખુભાઈ અને શ્રીમતી 
રમાબેન કાનજીભાઈ  

 અંગે્રજી નતૂન વર્પ: િર્ષ ૨૦૨૦ના સ્િાગત અંગે ૧લી જાન્્આુરી, બધુિારના રોજ સિારે ૯:૦૦ કલાકે ૫૧ હનમુાન 
ચાલીસાના પારાયણનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિશે.  
આ પ્રસગંના ંયજમાન બનિાની ઈચ્છા હોય તેમન ેસત્સગં સવમવતના ંચેરમેન શ્રી અરવિિંદભાઈ બી. ૫૧૪-૬૮૮-
૯૧૪૨ અથિા તો મરંદરના ંપજુારીશ્રીનો ૫૧૪-૨૭૭-૯૨૯૮ પર  સપંકષ સાધિા વિનતંી 

ટકૂ સમયમા ંઆપણા સીનીયસષ, મરુબ્બીજનો ૪ થી ૫ માસ માટે ભારત પ્રિાસ માટે રિાના થાશે. સિેને સખુદ પ્રિાસ 
અને દેશમા ંરોકાણ દરમ્યાન સ્િસ્થ સ્િાસ્્યની શભુેચ્છા પાઠિીએ છીએ. સસં્થાની કાયષિાહક સવમવતના ંનિ્િુાન સભ્યો 
સોશીયલ વમરડયાના ં પ્લેટફોમષ પર ખબુજ સરક્રય રહી વિવિધ પ્રવવૃતઓથી આપ સૌને મારહતગાર કરી રહ્ા છે. તેમને 
સહયોગ અને પ્રોત્સાહન આપિાની નમ્ર અપીલ.  

અંતમા ંઆપ સૌના સહયોગ બદલ ખબુ ખબુ આભાર અને આપ સૌને નિરાવિ અને આિનારા નતુનિર્ષની હારદિક 
શભુેચ્છાઓ. 

કાયષિાહક સવમવત િતી  
પ્રમુખ શ્રી                મંત્રી શ્રી      
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