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अ�प्रल १५, २०१८ 
 

अ�प्रल २८ दे�ख मे ५ सम्म हुने �वशषे सप्ताहपजूामा सहभागी हुनहुोस ्!  

आयोजन स्थलः Village Exchange Center, 1609 Havana St., Aurora, CO 80010 
 

श्रीमान ⁄ श्रीमती ⁄ सशु्री ________________________________________________ 
 

कोलोराडोमा बसोबास ग�ररहनभुएका कुन ैप�न मलू, जातजाती, धमर्परम्परा वा सांस्कृ�तक 
समहूका नेपाल�हरूको एउटै चाहना छ – हामी सबकैो साझा स्वा�मत्वको एउटा सामदुा�यक 
केन्द्र बनोस,् हाम्रो आफ्न ैएउटा साझा घर होस ्।  

यस ैउदे्दश्य प�रप�ूतर्का ला�ग सब ैनेपाल� संघसंस्थाहरू �मलेर आवश्यक �वत्तीय श्रोतको 
जोहो गनर् प�हलो प्रमखू कडीका रूपमा आउँदो अ�प्रल ८ दे�ख मे ५ सम्म सप्ताहपजूा र 
श्रीमद्भागवत परूाण कथाको वाचन कायर्क्रम आयोजना गरेका छ� । सप्ताहमा उपिस्थ�त र 
कथाश्रवणका ला�ग कुन ैशलु्क वा चन्दा �दन ुअ�नवायर् छैन, सबकैा ला�ग खुला छ । 
यससैाथ संलग्न �नम्ताकाडर्मा कायर्क्रमको रूपरेखा प�न प्रका�शत ग�रएको छ ।  

सप्ताह कायर्क्रमको अगुवाई नेपालदे�ख पाल्नहुुने वाचनप्रवीण पिण्डत द�नबन्ध ु
पोखरेलज्यलेू गद� हुनहुुन्छ । हाम्रो �वनम्र आग्रह छ, कायर्क्रममा सहभागी भएर पणु्य आजर्न 
गनुर्होस ्र आफ्नो गच्छेअनसुार सामदुा�यक भवन �नमार्णका ला�ग �नम्न रूपमा चन्दादान 
गनुर्होस ्। 

1. कलश शोभायात्रा – सानादे�ख ठूला चार आकारका कलशहरू क्रमशः २५; ५०; १०० र 
२५० डलरमा उपलब्ध छन ्। आफुलाई उ�चत लागेको आकारको कलश रोज्नहुोस ्र 
परम्परागत प�हरनमा अ�प्रल २८ का �दन �बहानको ८ बजे शोभायात्रामा सामेल 
हुनहुोस ्। कलश सी�मत संख्यामा मात्र उपलब्ध छन,् यथा�शघ्र �रजभर् गनुर्होस ्। 
सप्ताहसमािप्तप�छ उक्त कलश तपा�लाई उपलब्ध गराइने छ ।     

2. कतार् – अ�प्रल २९ दे�ख मे ५ सम्म प्रत्येक �दन इच्छुक व्यिक्तलाई कतार्को रूपमा 
पजूा गन� अवसर प्रदान ग�रने छ । सी�मत संख्यामा मात्र कतार्हरूको समायोजन गनर् 
स�कने हँुदा कृपया हामीसँग तुरुन्त ैसम्पकर्  गनुर्होस ्। प्रत्येक कतार्बाट कम्तीमा २५० 
डलर आ�थर्क अनदुानको अपे�ा ग�रएको छ । 

3. सत्रनायक – सप्ताहअव�धभर गुरु पं. द�नबन्ध ुपोखरेलज्यबूाट हुने कथावाचनलाई सत्र-
सत्रमा �वभाजन ग�रने छ र ५०० डलरभन्दा बढ� चन्दा �दने दाताको नाम सभामा 
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उदघोषण ग�रने छ । १,००० डलरभन्दा बढ� चन्दा �दनेको नाम स्वयं गुरुबाट 
उदघोषण ग�रने छ । पाँच हजार/दश हजार डलर वा अझ ठूला चन्दादाताहरूलाई 
सभानायक, सभामहानायक र अन्य �वशषे �क�समले अ�भवादन र सम्मान प�न ग�रने 
छ । चन्दा एकमषु्ट वा पवूर्�निश्चत दरमा �कस्ताबन्द�मा �दन स�कने छ । 

4. महाआरती – प्रत्येक �दनको पजूासमापन अवसरमा ग�रने महाआरतीमा सहभागी हुन 
इच्छुक व्यिक्तको ला�ग २५ डलरमा छुटै्ट �दयो-थाल� उपलब्ध गराइने छ ।   

5. सवर्सलुभ सहभा�गता – सामदुा�यक भवन �नमार्णको प�ुनत कायर्का ला�ग जोसकैुले 
आआफ्नो गच्छेअनसुार सवर्सलुभरूपमा चन्दा प्रदान गनर्सकुन ्भन्ने उदे्दश्यले आयोजना 
स्थलमा दानबाकसको प्रबन्ध ग�रने छ । साथ,ै चन्दा ग्रहण गनर् तो�कएका 
व्यिक्तहरूको �भन्दै डसे्क प�न हुने छ । चन्दा नगद, चके, के्र�डट काडर् वा पेपालबाट 
�दन स�कने छ । 

 
• चके काटने नामः Nepali Ghar (Wells Fargo Account # 1284856711)  

• पेपाल �लङ्कः https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=9RMAUJLMHYS78   

• कलश शोभायात्रा, कतार्, सत्रनायक र महाआरती सहभा�गताका ला�ग सम्पकर्  व्यिक्तः 
श्री नातीबाब ुभट्ट, फोन नं. (720) 937-3663 

 
ई�तश्री शभुम ्। 
 
भव�दय, 
सप्ताहपजूा मलू आयोजक स�म�तका तफर् बाट नेपाल� साम�ुदक भवन प�रयोजना अध्य� 
प�रषदका �नम्न सदस्यहरू - 
रामप्रसाद शे्रष्ठ 

�वष्णुबहादरू शे्रष्ठ 

नारायण शे्रष्ठ 

परुुषोत्तम पाण्ड े

�वजयराज शमार् 
नवीन दत्त 

संगीता श्रो�त्रय  
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