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 મોન્ટ્રીઅલ 

આદારણીય વડીલો  ભાઈઓ તથા બહનેો
પ્રણામ
 આશા છે આપ સૌ કુષળ હશો અને સમર સીજનનો આનદં માણી રહ્યા હશો. 
સવવ પ્રથમ તાજેતરમા ંજ આપણા ંઅમકુ પરરજનોના સભ્યો સ્વગે સીધાયાવ છે  એ પરરવારજનો પ્રત્યે હારદિક 
સવેંદના વ્યક્ત કરીએ છીયે. 
 તા.૨૬મી મે રવવવારના રદને મળેલી આપણી જાહરેસભામા ં સસં્થાની આનસુગંગક સવમવત 
(contingency committee) ની વરણી કરવામા ંઆવી હતી જેમાં નીચે જણાવેલ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. 

શ્રી નવીનભાઈ બધુાભાઈ પટેલ (ઓંજલ) 
શ્રી અરવવદભાઈ બાબભુાઈ પટેલ (ઓંજલ) 
શ્રી દીપકરાય એન. પટેલ (કલમઠા) 
શ્રી રમણભાઈ બાવાભાઈ પટેલ (આટ) 
શ્રી કનભુાઈ ખડુંભાઈ પટેલ (આટ) 

આ સાથે આપણા ં મરંદરમા ં પવવત્ર શ્રાવણમાસ દરમ્યાન યોજાનારા કેટલાકં ધાવમિક પ્રસગંોથી આપ સૌને 
મારહતગાર કરી રહ્યા ંછીએ  આપ સૌને આ દરેક પ્રસગંોમા ંપધારવા હારદિક આમતં્રણ છે.
 શ્રી સાઈ મહોત્સવ: શવનવાર તા.૩જી ઑગસ્ટ  સાજંે ૫:૦૦ કલાકે 

પ.ૂ સાઈબાબાની ચરણ પાદુકાનુ ં પજૂન  પરરક્રમા તેમજ ભજનકીતવન સાથે શ્રી સાઈ મહોત્સવની ઉજવણી 
કરવામા ંઆવશે. 
મખુ્ય યજમાન – Dytech, Tricot Liesse કંપનીમા ંકાયવરત આપણા ંસમાજના ંભાઈઓ અને તેમના ં
પરરવારજનો તરફથી સામરૂહક રૂપે. 

 શ્રી સત્યાનારાયણ ભગવાનની કથા: શવનવાર તા.૧૦મી ઑગસ્ટ સાજંે ૫:૦૦ કલાકે 
ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણની સામરૂહક કથામા ંભાગ લેવા માટે $૫૧ની અનદુાન રાશી નક્કી કરવામા ં
આવી છે  ભાગ લેવા ઈચ્છતા ંભક્તજનોને પોતાના ંનામો મરંદરના પજૂારીશ્રીઓને નોંધાવવાની વવનતંી. 
મખુ્ય યજમાન: શ્રી રાકેશ ખન્ના અને પરરવારજનો. 

 ભારતીય સ્વાધીનતા રદવસ સમારોહ: ગરુુવાર તા.૧૫મી ઑગસ્ટ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે ધ્વજવદંન 
સમારોહ સપંન્ન થાશે. 



 શ્રી જન્ટ્માષ્ટમી ઉત્સવ: શકુ્રવાર તા.૨૩મી ઑગસ્ટ  સાજંે ૭:૦૦ વાગ્યાથી લઈ મધ્યરાવત્ર સધુી ભજન-
રકતવન સાથે શ્રી ક્રુષ્ણનો જન્ટ્મોત્સવ ઉજવવામા ંઆવશે.
મખુ્ય યજમાન – શ્રી ભાવેશકુમાર આઈ. પટેલ અને પરરવારજનો (ઓંજલ)

 શ્રી ગણેશ મહોત્સવ:
 શ્રી ગણેશ સ્થાપન: સોમવાર તા.૨જી સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રી ગણેશચતથુીના રદવસે સાજંે ૬:૩૦ કલાકે 
  વવસર્જન: ગરુુવાર તા.૧૨મી સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રી અનતં ચતદુવશીના ંરદવસે સાજંે ૬:૩૦ કલાકે
ઉત્સવ દરમ્યાન ૯ રદવસ સધુી રોજ સાજંે 6:30 કલાકે શ્રી ગણેશજીનુ ંપજૂન સપન્ન થાશે  
મખુ્ય યજમાન: શ્રી ગીજુભાઈ નાનાભાઈ પટેલ અને પરરવારજનો (માદંરીયા)

વાવષિક દીપ અંક: દીપ અંકના પ્રકાશનની તૈયારીઓ શરૂ થઇ ગઇ છે. પોતાના મૌગલક લેખો કાવ્યો કે સગં્રહો 
અથવા તો જાહરે ખબર પ્રકાવશત કરવા માટે શ્રી રદનેશ ય.ુ ૫૧૪-૯૭૯-૩૯૬૪ શ્રી ભાવેશ આઈ. ૫૧૪-૭૭૯-
૧૦૩૧ અથવા શ્રી હસભુાઇ સી. ૫૧૪-૯૭૯-૭૧૮૭ નો સપંકવ  સાધવા વવનતંી. આપની કૃવતઓ તથા જાહરે ખબરો 
પહોંચડવાનો છેલ્લો રદવસ રવવવાર તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર રહશેે. 

વવનમ્ર અપીલ અને સચૂના: આ વષે નવરાવત્ર દરમ્યાન તા.૫મી ઑક્ટોબર અને તા.૧૨મી ઑક્ટોબરના ં
ગરબા ટોરન્ટ્ટોના ંપ્રોફેશનલ કલાકારોના ંસથવારે સપન્ન થાશે. ગરબા માટે યોગ્ય સ્થળ મેળવવાના ંપ્રયાસો 
ચાલ ુછે અને એ સદંભવમા ંઆપસૌને ટૂંક સમયમા ંમારહતગાર કરવામા ંઆવશે. આ આયોજનોને સફળ બનાવવા 
માટે આપણા ંસમાજના દરેક સગંઠનો સ્પોટટવસ ક્લબો તેમજ વવવવધ ગ્રપૂોને મદદગાર થવા નમ્ર અપીલ કરીએ 
છીએ. 

આભાર સરહત  
લિ. કાર્યવાહક સલિલિ વિી 

પ્રિખુ શ્રી       િતં્રી શ્રી      

ઈશ્વરલાલ આર, પટેલ          યોગેશ સી. પટેલ   
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