
*महा�शवरा�ी उ�सव �नम�ंण प�क*

*नम�कार ,* 
*�ी �या�े�वर कुल�वामी प�रवार पणेु ®*
*वष� ४१ महा�शवरा�ी उ�सव २०२२.*

*यदंा�या वष�चा महा�शवरा�ी उ�सव सोहोळा "माघ कृ�ण १४ शके १९४३", मगंळवार �दनांक १ माच� २०२२ आ�ण
पारण ंव महा�साद बधुवार. �द. २ माच� २०२२ या �दवशी �ी देव �या�े�वर मदं�र", आसदू, ता. दापोल�, िज.
र�ना�गर� येथे आप�या प�रवारातफ�  साजरा होणार आहे.*

*उ�सव देणगी श�ुक �हणनू ₹ ५००/ ��त �य�ती आकारल� आहे*

*सात वषा�खाल�ल मलुांसाठ� उ�सव श�ुक नाह�.*

*भ�तांचे वाहन घेऊन येणा�या बसेस, कार इ.  वाहनांचे चालकांसाठ� उ�सव देणगी पासेस काउंटरव�न चालकाचे
नाव, प�ा व गाडी नबंर देऊन सबंधंीत गाडी मालकानेच �. ५०० / �ती चालक भ�न �यावेत.*

*पर�पर �ाय�हरला पाठ�व�यास पास �दला जाणार नाह�*

*आणखी आ�ण �ततक�च मह�वाचे : ��येक गाडी मालकाने आपाप�या गाडी�या चालकाला एक �वनतंी वजा
सचूना न�क� �यावी भ�त �नवासाचे आवार सोडून इतर� �फरायला जाऊ नये. आव�यकता भासेल त��हा
उपि�थत वय�कर भ�तांना भ�त�नवास त ेम�ंदर व म�ंदर त ेभ�त�नवास ने�या - आण�याची मदत करावी*

*हे सपंणू� महा�शवरा�ी उ�सवासाठ� एक��त व ��त�यि�त श�ुक आहे*

*उपि�थत भ�तांची �नवास तसेच तार�ख २८फे�वुार�चे रा�ीचे भोजन १ माच� महा�शवरा�ीचा दो�ह� वेळचा फराळ
,तार�ख २ माच�चा चहा-कॉफ� महा�सादाचे भोजन �यव�था सदर देणगी श�ुकात समावेश केलेल� आहे*

*स�या�या महामार��या प�रि�थतीमळेु व वत�मान �शासक�य माग�दश�क त�वांनसुार महा�शवरा�ी उ�सव फ�त
शभंर (१००) भ�तां�या उपि�थतीत साजरा कर�याचा �नण�य केला आहे. शासना�या �नयमांचे काटेकोर पालन
कर�यासाठ� सामािजक जवाबदार� �हणनू हा �नण�य घे�यात आला आहे.*

*#�यांचे दो�ह� डोस झाले असतील �यांनाच �ाधा�य राहणार आहे*

*# �यांनी अजनूह� �हाि�सन डोस घेतले नसतील �वतःच पढुाकार घेऊन त ेघेणे गरजेचे आहे ....*

*#उ�सवादर�यान त�डावर मा�क असणे बधंनकारक आहे.*

*#उ�सवात आपण सोशल �ड�टि�सगं पण पाळणार आहोत.*

*#देशा�या व सामािजक �हताक�रता कोरोना ��तबधंक लस ज�र �या आपले आ�ण आप�या प�रवाराचे सरं�ण
करा.*



*तसेच उपि�थत राहू इि�छणा�या सवा�नीच प�कात �दले�या �यासा�या खा�यात �द. २५ फे�वुार�२०२२ पय�त
आगाऊ उ�सव देणगी म�ूय भरणे अव�यक आहे.*

*उपि�थत राहणा�यां सभासदांनी कृपया आधी (२५फे�वुार� पय�त) कळवावे ह� न� �वनतंी �यानसुार आ�हाला
�यव�था ठेवायला सोपे होईल.*

*आपण र�कम भर�याची व आप�या उपि�थतीची मा�हती र�कम भर�यावर �वर�त �याची पावती �कंवा
ि��नशॉट �हा�सएप / एस एम एस �कंवा दरू�वनीवर प�रवार �यासाचे सहकाय�वाह �ी �ी�नवास रानड ेयांना
९८२२९६२४५४  या �मांकावर कळवावी ह� �वनतंी.*

*मह�वाचे �यांनी आगाऊ उ�सव देणगी श�ुक भरले असेल �यांचीच �यव�था भ�त�नवासात करता येईल*

*जे न कळवता येतील �यांची गरैसोय �हायला नको �हणनू स�तीची �नयमावल�*

*उपि�थती स�ंयेवर �नय�ंण ठेव�यास सोयीच ंहोईल हे करणे गरजेच ंआहे....*

*को�वड �या ससंग�ज�य प�रि�थतीचा �वचार करता महा�शवरा�ी उ�सव अ�यतं साधेपणाने साजरा करणे
आव�यक आहे. �या अनषुगंाने सव� म�ंदर �व�व�त/काय�कार�णी यांनी म�ंदरात देवदश�नासाठ� गद� होणार नाह� व
सोशल �ड�टि�सगंचे पालन होईल याकड े�वशषे ल� ठेवले आहे.*

*कोरोनाचा �ादभुा�व अ�यापह� कमी झालेला नसनू स�या रा�यात तसेच मो�या शहरांम�ये �नयमां�या �श�थलते
मळेु ��णां�या स�ंयेत प�ुहा वाढ होताना �दसत आहे. �यामळेु, उ�भवले�या प�रि�थतीचा �वचार करता यावष�
�दनांक १ माच� रोजीचा महा�शवरा�ीचा उ�सव अ�यतं साधेपणाने साजरा करणे आव�यक आहे. �या अनषुगंाने गहृ
�वभागाने माग�दश�क सचूना �द�या आहेत-*

*रा�यात एक फे�वुार�पासनू को�वड ससंग� रोख�यासदंभा�तील ‘ह�’ नवीन �नयमावल� लाग ूकेलेल� आहे .!*

*माग�दश�क सचूना-  या प�रप�कानतंर व ��य� उ�सव स�ु हो�या�या मध�या कालावधीत अजनू काह� सचूना
��स�ध झा�यास �यांचे देखील पालन करणे आप�या सवा�वर बधंनकारक आहे.*

*��य� म�ंदरात येऊन दश�न घेऊ इि�छणा�या भा�वकांनी �वत:हून मा�कचा वापर व सोशल �ड�टि�सगंचे पालन
करावे. �ये�ठ नागर�क व लहान मलुांना जा�त जपायाला हव*ं

*को�वड चा ससंग� टाळ�यासाठ� म�ंदरा�या आतील बाजसू सोशल �ड�टि�सगंचे पालन हो�या�या ��ट�ने सबं�ंधत
�व�व�त/काय�कार�णी यांनी यो�य �या उपाययोजना केले�या आहेत. तसेच म�ंदर �यव�थापनाने आजबूाज�ूया
प�रसरात �नज�तकु�करणाची �यव�था, सोशल �ड�टि�सगं व �व�छतचेे �नयम (मा�क, सॅनीटायझर, इ.) चे
पालन होईल याकड े�वशषे ल� �दले जाईल*

*महा�शवरा�ी उ�सव कालावधीत येणा�या भ�तां�या �नवासाची सोय आप�या आसदू येथील “�शवालय” ( यात
फ�त ७० वषा�वर�ल जे�ठ म�हला व प�ुष भ�त तसेच �शवालय उभारणीसाठ� गुतंवणकू करणारे �यांनी �वत:
उपि�थती लावल� अस�यास शअेर प�धतीने), मळू �नवास�थान व खास उभार�यात येणा�या मडंपात केल� जात.े
भ�तांनी महा�शवरा�ी दर�यान रा�ी पडणार� थंडी ल�ात घेउन �वत:बरोबर परेुसे अथं�ण व पांघ�ण येताना
आणावे. ��येकाने आपल� औषधे बॅटर� इ. बरोबर आणावी....*



*जय �या�े�वर!!*

*यदंाह� नेहमी �माणे �ी �या�े�वर म�ंदरात “लघ�ु�ासह सह��धारा” अ�भषकेास स�ुवात झाल� क�,  "नवसाला"
हमखास पावणारा "�ीं" चा जयघोषातला पालखी सोहोळा सपं�न होईल*

*"�ीं" �या चांद��या मखुव�याची �व�व�त मडंळ व भ�त मडंळी पजुा झा�यावर प�रवाराचे अ�य�, काय�कत�
आ�ण भ�तां�या मदतीने, “�ीं”ची पालखी नामघोषात भ�त�नवासातनू म�ंदरात �मरवत आणतील म�ंदर
प�रसरातील तीन �द��णा झा�यावर कमानी जवळ आप�या प�रवारातील पाच सवुा�सनी पालखीला ओवाळतील
�या नतंर लघ�ु�ाचे आ�ण पालखीचे यजमान कमान त ेगभ�गहृापय�त पालखी स�मानाने आणतील....*

*जय �या�े�वर !!!*

*�ी �याघे�वर कुल�वामी प�रवार भ�त�नवास �ांगणात आसदू येथे माग�या दोन चार वष� ख�ंडत झालेले
सभासदांचे चचा�स�  दरवष� �माणे हष� उ�हासात आयोिजत करणार आहोत. �यासाशी सबं�ंधत �व�वध �वषयांवर
वचैा�रक देवाण घेवाण होईल हे चचा�स� मगंळवार �द. १ माच� २०२२ (महा�शवरा�) रोजी साय ं४.३० वा घे�यात
येणार आहे. सव� उपि�थत मा�यवरांनी सभेस उपि�थत राहून वचैा�रक देवाण घेवाण करावी, मौ�लक सचूनांची
देवाण घेवाण करावी व प�रवारात आ�ण �यासा�या चच�त सहभागी �हावे ह� �वनतंी जय �या�े�वर !!!*

*महा�शवरा� उ�सव काय��म*
मगंळवार ०१ माच� २०२२

*लघ�ु�ासह सह��धारा�भषके व पालखी सोहळा*
सकाळी ९.३० त े१२.३०

*सकाळचा फराळ आ�वाद*
सकाळी ८:३० त े१०:३०

*दपुारचा फराळाचा आ�वाद*
१२:४५ त े३:३०

*प�रवाराचे वचैा�रक देवाणघेवाण करणारे चचा�स�*
दपुार� ४.३० त े६.००

*�कत�न, महा�शवरा� पजूा व आरती*
रा�ी ९.३० त े१२
बधुवार ०२ माच� २०२२

*�ी स�यनारायणाची महापजूा व आरती.*
सकाळी ८.३०  त े९:३०

*�ीं चा महा�साद*
सकाळी ११.०० नतंर

*�व�वध शहरातनु �वासा�या �यव�थेसाठ� सबं�ंधत ��त�नध�शी सपंक�  साधावा*
पणेु �ी. िजत�� रानड:े -९०११० ३२१५२



मुबंई- �ी.न�चकेत रानड े: -९७६९३ ७४३४७
ना�शक- �ी. �ी�नवास रानड े:-९८२२९ ६२४५४  /  ९४०४२ १३१३१
गोवा - �ी. अ�नल जोशी:- (०८३२) २३७४६३५  /  ९४२३३०८६२६
नागपरू - - �ी देव�� रानड:े- ९४२२१ ०५७३२
कना�टक - �ी. ��दप रानड:े -९४४८१ ३३७५७

*उ�सवकाया�त आपण या �कारे देखील मदत क� शकता*

#अ) पढेु �दले�या अदंाज प�कातील एखा�या गो�ट�चा सपंणू� / अशंत: खच� �वीका�न.

#ब) व�त�ुप देणगी देउन. ( �याय�या व�त ुसदंभा�त आगाऊ कळवावे ह� �वनतंी )

#क) उ�सवकालात �या कामात मदत कर�याची इ�छा असेल; अशा कुठ�याह� कामात �य�तीश: मदत क�न.

#ड) मौजे आसदु येथे आप�या प�रवाराचे साधी व अ�ययावत अ�या दोनह� �कारची स�ुवधा असणारे भ�त�नवास
व '�शवालय' या वा�त ूआहेत, तथेे माफक दरात भोजन, चहा-ना�टा व �नवासाची वष�भर उ�म सोय केल� आहे.
तर� सव� भ�तांना �वनतंी क� �यांनी व �यांचे प�र�चतांनी फ�त आप�या वा�ततुच उतरावे.

#इ) आप�या ओळखीतील अशा �य�ती, क� �यांचा कुल�वामी �ी. �या�े�वर आहे, अशा मडंळींना
(माहेरवा�शणींसह) आप�या प�रवाराचे सभासद हो�यास �ो�सा�हत करावे. तसेच सभासद असले�या व�डलांनी
आप�या मलुांनाह� (�वशषेत: कमव�या मलुांना / मलु�ंना) सभासद क�न �यावे अशी आमची न� �वनतंी आहे.

*काय��माचे अदंाजप�क :*
#१) मांडव खच� (म�ुयतः) �ायोजक कै. गो. का. रानड ेयांचे कुटंु�बय

#२) वाडी�या च��याचे �ीखडं: �ी. च.ं ना. रानड ेयांचे देणगीचे �याजातनू

#३) साजकु तपु कै. गजाननराव जोशी बेळगाव; यांचे कुटंुब

#४) नारळ, फणस इ. गोवेकर जोशी बांधव.

#५) राज�गरा वडी �ी. आनदं (नदं)ू रानड,े पणेु

#६) महा�सादातील गोड पदाथ� �ी. सि�चदानदं (स�चन) रानड,े पणेु

#७) महा�सादानतंर आईस��म: �ी.धनजंय रानड,े पणेु

*आवाहन मदतीचे :-�ी महा�शवरा� उ�सवा�शवाय इतर बाबतीतह� आ�हाला या �कारे आपण मदत क� शकता*

#८) महा�शवरा�ीसाठ� लागणार� फुले इ... �.१०००/-

#९) चहा, कॉफ�, ना�टा इ.--५०००/-



#१०) फराळ, महा�साद सामान, आचार� इ.�.४०,०००/

#११) ज�मनी करणे, मजरु�, लाईट, पाणी इ.�.३०,०००/

#१२) महा�शवरा� सायकंाळ काय��म इ. �.१०,०००/

#१३) दधु इ. �.१०,०००/

#१४) वाहतकू इ.�.१०,०००/

#१५) इतर खच� �.१५,०००/
एकुण अदंाजे खच�

�.,२००,००० / त े�.,२२५,०००/

*देणगी थेट जमा कर�यासाठ� �यासाचे बँक खा�यांची मा�हती*

1. *SHRI VYAGHRESHVAR KULASWAMI PARIVAR*
(�पे�लगं म�ये �कंवा मराठ�त �ल�हताना कुल�वामी ऎवजी कुल�वा�मनी �लहले गेले  नाह� �याची खा�ी क�नच
�यवहार करावा ह� सचूना)
SB/Ac No. 1014330094, Central Bank of India, Deccan Gymkhana Branch, Pune. IFSC CODE:
CBIN0280655

2. *SHRI VYAGHRESHVAR KULASWAMI PARIVAR*
(�पे�लगं म�ये �कंवा मराठ�त �ल�हताना कुल�वामी ऎवजी कुल�वा�मनी �लहले गेले  नाह� �याची खा�ी क�नच
�यवहार करावा ह� सचुना)
SB / Ac No. 2002605104, State Bank of India, Dapoli Branch, Ratnagiri. IFSC CODE:
SBIN0001047

�ींचे आ�शवा�द व भ�तजनां�या सढळ व स�दय दानीव�ृीने हे काय� यश�वी�र�या सपं�न होत असत.े आप�या
��तसादाची दारवष� �माणे यदंाह� �मळेल तसेच आपला �वतः हुन सहभाग �याल असा खा�ीशीर �य�न क�.

आणखी काय �लहायचे, कळावे लोभ आहेच; आता ��य� भेटच �हावी ह� �ी �या�े�वराचे चरणी �ाथ�ना !!
*जय �या�े�वर !!!*

*गद� होणार नाह� तसेच सोशल �ड�टि�सगं�या �नयमांचे ततंोततं पालन होईल याकड ेम�ंदराचे �यव�थापक व
�था�नक �शासन यांनी �वशषे ल� देऊन, �याच�माणे महा�शवरा�ी उ�सवा�या �न�म�ाने सबं�ंधत �था�नक
�शासनाचे सहा�याने ��तबधंा�मक उपाययोजना व जनजागतृी क� अशी हमी �दल� आहे जय �या�े�वर !!!*
*उ�सव कुपन जपनू ठेवणे गरजेचे आहे तसेच त ेह�तांतरणीय नाह� हे ल�ात �यावे. कुपन अस�या�शवाय भोजन
क�ात �वेश �दला जाणार नाह� याची कृपया न�द �यावी.*

*अ�य�*
*�ी �शर�ष जोशी*
*�ी. �या�े�वर कुल�वामी प�रवार*




