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अगजानन पद्मारं्क गजाननं अहर्निशम् 
अनेर्कदतंं भक्तानां एर्कदन्तं उपास्महे 

ममिंटो मिंदिर गणेशोत्सव २०२२ – वर्ष २० वे 

सपे्रम नमस्कार ! गणपती बाप्पा मोरया, मिंगलमुती मोरया !!!   
मिंडळी, गजानन तू गणनायक, ववघ्नहताष तू ववघ्नववनाशक, तूच भरलासी त्रिभुवनी, अन उरसी तूच ठायी ठायी, 
जन्मची ऐसे हजारो व्हाव,े ठेववण्या मस्तक तुज पायी !!! ही प्रार्षना बाप्पाच्या चरणी अपषण करीत मराठी कट्टा 
ऑस्रेमलया श्री गणरायाच्या यिंिाच्या २० व्या उत्सवात सहभागी होण्यास आपणा सवाांना आग्रहाचे आमिंिण 
करत आहे.  
आपणा सवाांच्या सहभागाने आणण सहकायाषने ममिंटो गणेशोत्सव ववववध उपक्रम राबवून सवष वयोगटातील अनेक 
कलाकारािंना आपली कला, सिंकल्पना, समाजासमोर मािंडण्यास वाव आणण प्रोत्साहन िेत हा उत्सव यशस्वी 
करण्याचा प्रयत्न असून या सिंधीचा आपण जरूर लाभ घ्यावा व लवकरात लवकर आम्हाला आपली RSVP 
कळवावी ही नम्र ववनिंती. चला तर मिंडळी या वर्ीची कायषक्रम पत्रिका बघुया; 
स्थळ - श्री. शिव मंदिर, २०१, ईगलव्ह्यू रोड, शमटंो २५६६ (201 Eagleview Road, Minto 2566) 
वार/तारीख - बुधवार, ३१ ऑगस्ट २०२२ ते िुक्रवार, ९ सप्टेंबर २०२२ 
उत्सवािरम्यान सकाळ-सिंध्याकाळ पूजा-आरती तर होणार आहेच (अधधक मादहतीसाठी कृपया सिंपकष  साधा सौ. 
जयश्री िेिपांडे यािंच्याशी मोबाईल नं ०४२५ ३६५ ६३१), या मशवाय ववववध कायषक्रम ही आयोजजत करण्यात आल े
आहेत. 
ववववध कामािंमध्ये स्वयिंसेवकािंची गरज आहे. आपल्या सहभागाने आणण मितीने कायाषस खधचतच शोभा येईल. 
मराठी कट्ट्यावर आपले प्रमे आहेच आणण ते असेच वृद्धिंगत होईल याची खािी आहे. 

२०२२ काययकारी सशमती: 
           गटप्रमुख:  सौ. नीता गानू, सौ. वर्ाष चिंिरुकर   

         खजजनिार: सौ. जयश्री िेशपािंडे, श्री. आनिंि चौधरी 
 

पार्किं ग संिर्ायत महत्वाचे ननवेिन - 
श्री मशव मिंदिराच्या आवाराच्या बाहेर रस्यावर पार्कां ग बकेायिेशीर आहे. त्यासाठी ििंड ही आकारला जाऊ शकतो. 
सवाषनी याची नोंि घ्यावी की अशा प्रकारे बेकायिेशीर ररत्या केलेल्या पार्कां ग ची कोणत्याही स्वरूपातील जबाबिारी 
मराठी कट्टा ऑस्रेमलयाची नाही.  
मराठी कट्टा ऑस्रेमलया तरे्फ होणाऱ्या गणेशोत्सवातील भाववकािंचा वाढता सहभाग बघता आणण मिंदिरातील कार 
पार्कां ग च्या मयाषदित सुववधेमुळे, ववशेर्तः महाप्रसािाच्या दिवशी सवष भाववकािंना शक्यतो कार पुमलिंग करण्याची 
नम्र ववनिंती करत आहोत. तसेच ममिंटो मॉल येर्े कार पाकष  करून अिंिाजे अधाष र्कलोमीटर अिंतरावर असणाऱ्या 
मशव मिंदिरात चालत येणेही शक्य आहे. यामशवाय मराठी कट्टा ऑस्रेमलया तरे्फ महाप्रसािाच्या दिवशी (दि. 
३.०९.२०२२) ि.ु१२ ते २ या वेळात िर अध्याष तासाने ववनंती अनुसार pick-up/drop-off ची सेवा ममिंटो स्टेशन 
पासून मशव मिंदिरापयांत उपलब्ध करून िेण्यात येत आहे. तरी सवाषनी वरील पयाषयािंचा लाभ घेऊन सहकायष कराव े
ही नम्र ववनिंती. 
वरील सेवेचा लाभ घेण्यासाठी सिंपकष  साधा - श्री आनंि चौधरी ०४३२ १०७ ६३३ 
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    श्री गणेिोत्सव २०२२ - काययक्रम रूपरेषा 
 

दिनांक/वार वेळ काययक्रम संपकय  

श्रीगणेिचतुथी सा. ४ ते ५  वाजत  गाजत  श्री  गणेि  शमरवणूक सौ. नीता गानू ०४२२ ३१४ ४६४ 

३१.०८.२०२२ 
बुधवार सा. ५ ते ७  श्री  गजाननाची  प्रनतष्ठापना, आरती    

२.०९.२०२२ 
िुक्रवार 

सा. ७ ते ८ श्री  गजाननाची  पूजा , आरती   सौ. जयश्री िेिपांडे ०४२५ ३६५ ६३१ 
    

३.०९.२०२२ 
िननवार  

स. ९ ते ११.४५  श्री गजाननाची, श्री सत्यनारायण 
पूजा त्या नंतर आरती सौ. जयश्री िेिपांडे ०४२५ ३६५ ६३१ 

ि.ु १२ ते २  महाप्रसाि सौ.  वषाय  चंिरुकर ०४०० ३८३ ७४४  

ि.ु २ ते ५ र्जततसंगीत त्यानंतर चहापान श्री. राजीव चंिरुकर ०४२२ १०४ ३६२ 

सा. ७ ते ८ श्री गजाननाची  पूजा , आरती     

४.०९.२०२२      

रवववार 

स. १० ते ११ श्री गजाननाची  पूजा   व  आरती   

स. १०.३०-१२.३०  श्री. कल्लोल धर ०४३० ३०४ ०५१ 

 
शमल्टन पाकय , Macquarie Fields 

NSW 2564 
 

ि.ु ३.३० ते ५ अथवयिीषय  सहस्रावतयन श्री. राजीव चंिरुकर ०४२२ १०४ ३६२ 

सा. ७ ते ८ श्री  गजाननाची  पूजा , आरती     

अनंत चतुियिी 
९.०९.२०२२ 
िुक्रवार 

ि ु४ ते सा. ६ 

श्री गजाननाची पूजा, शमरवणुक 
आणण ववसजयन  सौ.  वषाय  चंिरुकर ०४०० ३८३ ७४४  

१७.०९.२०२२ 
िननवार  

  ववववध गणुिियन(VGD) सौ. प्रज्ञा आंब्रे ०४३३ ४३१ १६१ 

ईमेल : vgd@marathikatta.org 

प्रवेश शुल्क (Entrée Fee) $१० प्रत्येक  
कुटुिंबास(४ सिस्य, जास्त सिस्य असल्यास 
बँकेच्या रेर्फरन्स मघ्ये जरूर उल्लेख करा) 
र्किं वा $५ प्रत्येकी 

 
ि.ु२.३० ते सा. ६ 

*Venue: Holsworthy High 
School Hall, Huon Crescent, 

Holsworthy NSW 2173 

   

कायषक्रमाचे आयोजन यशस्वीपणे करण्यासाठी सवष कायषक्रमािंची R.S.V.P. अर्ाषत आपल्या उपजस्र्तीची पवूष सूचना 
शुक्रवार २६ ऑगस्ट २०२२ पयांत िेणे आवश्यक आहे त्यासाठी वर नमूि केलेल्या कायषकत्याांशी कृपया त्वरीत  
सिंपकष  साधावा. मराठी कट्टा ऑस्रेमलया प्रत्येक गणेशोत्सवातुन जमा होणाऱ्या ननधीचा ववननयोग  
सेवाभावी कायाषसाठी करत आहे याची कृपया सवाांनी नोंि घ्यावी.   
िेणगी आपणास नटे बँर्किं गनहेी िेता येईल. त्यासाठीची आवश्यक मादहती खालील प्रमाणे: 

Account Name:  Marathi Katta Australia Pty Ltd ITF Marathi Katta Australia 
BSB Code      - 062320         Account Number- 10955620 

पैस ेजमा करताना  ‘Payment Details’ मध ेकृपया आपल ेपदहले नाव आणण आडनाव जरूर मलहाव े  
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काही महत्वाचे...  
• िेणगीची रक्कम ऐजच्िक आहे. मराठी कट्टा ऑस्रेमलया च्या नावे दिलले्या  िेणगीची रक्कमच Tax Deductible 

आहे याची कृपया नोंि घ्यावी. मराठी कट्टा ऑस्रेमलया द्वारे  ही िेणगी मिंदिराच्या उपक्रमािंसाठी तसेच  सेवाभावी 
कायाांसाठी वापरली जाते. अधधक मादहतीसाठी कृपया भेट द्या  - www.marathikatta.org 

• ववववध गुणिशषन(VGD) ह्याची RSVP आपण नेट बरँ्किं गने वरील दिलेल्या मराठी कट्टा ऑस्रेमलयाच्या अकाउिंट 
मध्ये पैसे भरल्या निंतरच होईल ह्याची कृपया नोंि घ्यावी. Payment Details’ मधे कृपया आपल ेपदहले नाव, 
आडनाव आणण र्कती सिस्य VGDला येणार आहते ते जरूर मलहावे. eg. AnandChaudhari 3Pvgd 

 

• श्री मशवमिंदिरामध्ये  उत्सवािरम्यान िररोज सकाळी १० आणण सायिंकाळी ७ वाजता श्रीगजाननाची पजूा (अधधक 
मादहतीसाठी कृपया कायषक्रम वळेापिक जरूर पाहावे). आपणास श्री गणपतीची पजूा करायची असल्यास पवूष नाव-
नोंिणीसाठी तसेच अधधक मादहतीसाठी कृपया सिंपकष  साधा सौ. जयश्री िेिपांड ेयािंच्याशी मोबाईल न ं०४२५ ३६५ ६३१ 

• सवष गणेशभक्तािंसाठी िरवर्ीप्रमाणे या वर्ीही श्री. गणपती अर्वषशीर्ष सहस्रावतषन दि. ४.९.२०२२ रोजी सायिंकाळी 
आयोजजत केले असून त्यासाठी श्री. राजीव चिंिरुकर दि. ७.०८.२०२२ ते २८.०८.२०२२ या काळात प्रत्येक रवववारी ि.ु १. 

४५  त े२. २० या वेळात, 25, Fergusson Street Glenfield येर्े अर्वषशीर्ष आणण र्फलश्रुती  यािंच्या पठणाचे सराव वगष 
घेणार आहेत. अधधक मादहतीसाठी श्री. राजीव चंिरुकर यािंना ०४२२ १०४ ३६२  या िरूध्वनी क्रमािंकावर सिंपकष  साधावा.  

• मिंदिरामध्ये  गणेशोत्सवासाठी केलेली सजावट ही नेहमीच कलात्मक आणण आकर्षक असते. या वर्ी आपल्या 
कलागुणािंना वाव िेण्याची सिंधी उपलब्ध करून िेत आहोत. इच्िूक कलाकारािंनी कृपया श्री. कल्लोल धर यािंना ०४३० 
३०४ ०५१ या िरूध्वनी क्रमािंकावर सिंपकष  साधावा. 

• गणेशोत्सवातील सवाांचा दिवसेंदिवस वाढता सहभाग हा अनतशय उत्साहवधषक आहेच. उपजस्र्त भक्तािंच्या वाहनािंच्या 
parking ची व्यवस्र्ा सुलभ आणण सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी मितीच्या हातािंची आवश्यकता आहे. तरी सवाांना, 
ववशरे्त: तरुणवगाषतील उत्साही सिस्यािंना स्वयिंसवेक म्हणून पढेु येण्याचे आवाहन करत आहोत. जयािंना असे काम 
करायची इच्िा असेल त्यािंनी श्री. आनिं चौधरी ०४३२ १०७ ६३३ या िरूध्वनी क्रमािंकावर जरूर सिंपकष  साधावा. 

• ह्या वर्ी आपल्या पाल्या साठी मजिेार खेळ (र्फन गेम्स) चे आयोजन ममल्टन पाकष , Macquarie Fields NSW 

2564 येर् ेकरण्यात आले आहे. आपल्या पाल्याचे पूणष नाव आणण वय श्री. कल्लोल धर यािंना  २१.०८.२०२२ पूवी 
०४३० ३०४ ०५१ या मोबाईलवर कळवावे. 

• ववववध गुणिशषनात सािर होणारा कायषक्रम हा गणेशोत्सवाला साजेसा असेल याची िक्षता सहभागी मुलािंच्या पालकािंनी तसचे 
कायषक्रमाच्या सिंयोजकािंनी घ्यावी. या कायषक्रमाबाबतच्या अधधक मादहतीसाठी सौ. प्रज्ञा आंब्रे ०४३३ ४३१ १६१ यािंना 
सिंपकष  साधा.  र्कंवा ईमेलद्वारे vgd@marathikatta.org  

• ववववध गुणिशषन ह्या कायषक्रमाचे प्रवेश शुल्क (Entry Fee) $१० प्रत्येक कुटुिंबास(४ सिस्य) र्किं वा $५ प्रत्येकी आहेत 
ह्याची कृपया सवाांनी नोंि घ्यावी. ह्या आधर्षक योगिानातून जमा होणारी रक्कम दह ववववध गुणिशषन कयषक्रमावर 
खचष करण्यात येईल.*ववववध गुणिशषन हा कायषक्रम जया हॉल मध्ये होत आहे त्याची आसन उपलब्धता मयाषदित 
असल्या मुळे र्फक्त पदहल्या ५०० प्रवेश शुल्क भरलले्यािंनाच प्रवेश ममळेल याची कृपया नोंि घ्यावी. 

 

Food Allergies Disclaimer & Safety Advice 
• Devotees please note that the food provided (including Prasad or Bhojan Prasad) during  

Ganapati festival (31-08-2022 to 09-09-2022) including Cultural programme (VGD) which is on  
17-09-2022 may contain or have traces of nuts and nut oils or may have been made alongside other 
products containing nuts & peanuts.  Marathi Katta Australia (MKA) cannot be held responsible 
for any issues resulting from food allergies. Parents should ensure that children are suitably 
supervised at all times to avoid the risk choking & any allergic reactions.  This is especially 
important in very young children. 

 

• सूचना -  काययकत्यािंव्हयनतररतत इतर कोणासही कोणत्याही प्रकारचे छायाचचत्रण करण्यास सतत मनाई आहे 
याची कृपया कटाक्षाने नोंि घ्यावी व सहकायय करावे. 
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