
||ಶ್ರ ೀರಸ್ತು || ||ಜೈಶ್ರ ೀರಾಂ||   ||ಶುಭಮಸ್ತು ||

ಸ್ವ ಸಿ್ತಶ್ರ ೀ ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸ ರ ಉತಿ್ರಾಯಣ, ವಸಂತ್ಋತು,ಚೈತ್ರ ಮಾಸ್ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷನವಮಿ

ತಾ||೪/೧೪/೨೦೧೯ಭಾನುವಾರ ಹಗಲು ೧೦ರಾಂದ ೧ಘಂಟೆ ವರಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತದಲಿ್ಲ

ನಿಮಿವಂಶಮಿಥಿಲಾಧಿಪತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಜನಕ್ಮಹಾರಾಜರವರಪುತಿರ

ಅಯೀನಿಜಶ್ರ ೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಸ್ವ ರೂಪಿಣಿ

||ಚಿ|| ||ಸೌ|| ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಹಾಗೂ

ರಘುವಂಶಅಯೀಧ್ಯಾ ಧಿಪತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ದಶರಥಮಹಾರಾಜರವರಪುತ್ರ

ಶ್ರ ೀಮನಾಾ ರಾಯಣ ಸ್ವ ರೂಪರಾದ

||ಚಿ|| ||ರ|| ಶ್ರ ೀರಮಚಂದರ ಸ್ವಾ ಮಿ ರವರ

ಕ್ಲಾಾ ಣಮಹೀತ್ಸ ವವುವಶ್ಷ್ಠ ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿ ಗಳ ಸಂಕ್ಲಪ ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದತಾವು

ಸ್ಕುಟಿಂಬಪರಿವಾರ ಸ್ಮೇತ್ಆಗಮಿಸ್ತ ಶ್ರ ೀ ಸ್ತೀತಾರಾಮಚಂದರ ಸ್ವವ ಮಿ ರವರ ಕೃಪೆಗೆ

ಪಾತ್ರ ರಾಗಬೇಕಿಂದುನಮಿ ಸ್ಹೃದಯಪಾರ ಥಿನೆ

ಶ್ರ ೀರಮಸೇವಕರು

||ಶುಭಂ|| 

ಆಶ್ೀವಾತದಗಳು

ಭದ್ರರ ಧ್ರರ ಶ್ರ ೀ ರಮದೇವಸ್ವಾ ನ USA

ಕಮಿಿ ಾಂಗ್ ನಲಿ್ಲ ಮುಾಂಬರುತ್ತು ರುವಪುಣ್ಯ ದೇವಸ್ವಾ ನ
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ಶಿ್ೀಕ: ರಮಾಯ ರಮ ಭದ್ರರ ಯ ರಮ ಚಂದ್ರರ ಯ ವೇಧಸೇ|
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾ ಪರ್ಯೇ ನಮಃ||

ಶ್ರ ೀರಮನವಮಿ೩ನೇ ವಾರ್ಷತಕೀರ್ಸ ವ ಸಮಾರಂಭ
ಮೇರಲ್ಯ ಾಂಡ್ (U.S.A)

ಭದ್ರರ ಚಲಶ್ರ ೀಸೀತಾರಮಕಲ್ಯ ಣ್ಮಹೀರ್ಸ ವಆಹಾಾ ನಪತ್ತರ ಕಾ

೧೦೮ ದಿವಯ ದೇಶಸಂದಶ್ತರ್

ಭದ್ರರ ಚಲಶ್ರ ೀ ಸೀತಾರಮಪರವಾರ

http://www.jaisriram.org/


ಅಧ್ರಕವಿವರಗಳಿಗೆಮತ್ತು ಆರ್.ಎಸ್.ವಿ.ಪಿಗೆ

ಸಂಪಕ್ಷ್ತಸ:

312-420-5668
774-922-2472
313-942-5169

ಸೇವಾಕಾಯತಕರ ಮವಿವರ
ಶ್ರ ೀರಾಮನವಮಿಮಹೀತ್ಸ ವ 2019

ಶ್ರ ೀ ಭದ್ರರ ಚಲ (ಐ.ಎಸ್ಟ.ಟ) ಕಾಾ ಲಿಂಡರ್ಅನುಸ್ರಿಸ್ತ

ಶುಕರ ವಾರ -ಏಪಿರ ಲ್ ೧೨, ೨೦೧೯

3.00 PM ಮಹಾಸಂಕ್ಲಪ

ಶ್ರ ೀ ವಿಶವ ಕಸ ೀನಪೂಜೆಮತಿು ಭಗವದ್ವಾಸುದೇವಪುಣ್ಯಾ ಹವಾಚನ

ರಕಾಮ ಬಂಧನ, ಅಷ್್ ೀತಿ್ರ ಶತ್ದಿವಾ ದೇಶ ಕ್ಲಶಸ್ವಾ ಪನೆ

6.00 PM ಶ್ರ ೀಮಹಾಸ್ತದಶತನಹೀಮ

ಲಘುಪೂಣ್ಯಿಹುತಿ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
8.00 PM ಶಯನೀತ್ಸ ವ

ಶನಿವಾರ -ಏಪಿರ ಲ್೧೩, ೨೦೧೯

7.00 AM ಸುಪರ ಭಾತ್

ಅಷ್್ ೀತಿ್ರ ಶತ್ದಿವಾ ದೇಶ ಕ್ಲಶಆರಾಧನೆ

8.00 AM ಹೀಮಗಳು: 
ಪುರುಷಸೂಕು

ಶ್ರ ೀಸೂಕು

ಅಷ್ಟಾ ಕ್ಷರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂರ್ರ

ಶ್ರ ೀರಮಪರವಾರಮೂಲಮಂರ್ರ

ಶ್ರ ೀರಮರಕಾಮ ಸ್ು ೀರ್ರ

ಶ್ರ ೀರಮತಾರಕಮಂರ್ರ

ಶ್ರ ೀರಮ ಸಹಸರ ನಾಮ

Noon ಮಹಾಪೂರ್ಣತಹುತ್ತ

ಅಷ್್ ೀತಿ್ರ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
4.00 PM  ಅಷ್ಾ ೀರ್ು ರ ಶರ್ದಿವಯ ದೇಶಕಲಶಉದ್ರಾ ಹನ

ಅಷ್ಾ ೀರ್ು ರ ಶರ್ದಿವಯ ದೇಶಕಲಶಕಾಂಭಾಭಿಷೇಕ, ವೇದಪಾರಯಣ್

ಶ್ರ ೀ ಸ್ತೀತಾರಾಮಪರಿವಾರಅಲಂಕಾರ- ಶ್ರ ೀರಾಮರಕಾಮ ಸಿ್ೀತ್ರ ಮತಿು

ಹನುಮಾನ್ಚಾಲೀಸ್ವ

6.00 PM ಅಷ್್ ೀತಿ್ರ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
7.00 PM  ಸ್ವಿಂಸ್ಕ ೃತಿಕ್ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ

8.00 PM  ಶಯನೀತ್ಸ ವ

ಭಾನುವಾರ -ಏಪಿರ ಲ್ ೧೪, ೨೦೧೯

6.00  AM ಸುಪರ ಭಾತ್

6.30  AM ಅಷ್ಟಾ ಕ್ಷರ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂರ್ರ ಜಪ

10.00 AM ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾರಮಕಲ್ಯ ಣ್ಮಹೀರ್ಸ ವ

Noon ಸ್ತಮುಹೂರ್ತ (ಜಿೀರಗೆಮತ್ತು ಬೆಲಿ ಶಾಸು ರ )
ಅಷ್್ಟ ವದ್ರನಸೇವೆ (ಸಂಗಿೀತ್, ನಾಟಾ , ವಾದಾ ಸೇವೆ)

2.00 PM ರಾಷ್್ಟ ಾಶ್ೀವಾಿದ, ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ
6.00 PM  ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾರಮಪರವಾರಮೆರೆವಣಿಗೆಉರ್ಸ ವ

7.30 PM  ಡೀಲೀತ್ಸ ವ

ಸಂಗಿೀತ್, ನಾಟಾ , ಭಜನೆಸೇವೆ
ಅಷ್್ ೀತಿ್ರ, ನೈವೇದಾ , ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ

8.00 PM  ಶಯನೀರ್ಸ ವ

ಸ್ೀಮವಾರಏಪಿರ ಲ್೧೫, ೨೦೧೯

6:00 AM ಸುಪರ ಭಾತ್

6.30 AM ಪಾರ ತಃಕಾಲಆರಾಧನೆ, ತಿೀಥಿ ಪರ ಸ್ವದ

ಆಶ್ೀವಾತದಗಳು ಆಚಾಯಿರು

ಅಚತಕಂಶ್ರ ೀ ಪದಿ ನಾಭಾಚಾಯತರು

ಆಶ್ೀವಾತದಗಳು

ಭದ್ರರ ಧ್ರರ ಶ್ರ ೀ ರಮದೇವಸ್ವಾ ನ USA

ಕಮಿಿ ಾಂಗ್ ನಲಿ್ಲ ಮುಾಂಬರುತ್ತು ರುವಪುಣ್ಯ ದೇವಸ್ವಾ ನ

ನಾನ್ಪಾರ ಫಿಟ್501© (3) ಕಾರ್ಪಿರೇಷ್ನ್
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