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એટલે ...સમાજ અને સંસ્કૃતતનો સમન્વય

Seattle Gujarati Cultural Society
bringing culture and community together

SGCS BOARD
President
સંજય લક્કડ

Sanjay Lakkad
(253) 630-4350

Vice President
શૈલેશ દે સાઈ

Shailesh Desai
(425) 806-8770

Secretary
સંકેત મેહતા
Sanket Mehta
(425) 354-9713

Treasurer
ભરત કાપડડયા

Bharat Kapadia
(206) 257-8822

Directors
બ્રિજન બાદશાહ
Brijan Badshah
(425) 208-2889
ફાલ્ગુન શાહ
Falgun Shah
(206) 354-7309
લીના શાહ
Leena Shah
(425) 746-1397

Board of Trustees
અરૂણ દે સાઈ

નવરાતિ મહોત્સવ
વોશ િંગટન સ્ટે ટના, સીઆટલ હેરમાાં SGCS ના સૌથી મોટા રાસ-ગરબાના ઉત્સવનો
અનેરો આનાંદ લટાં વા આપ સૌને હાર્દિ ક આમાંત્રણ છે .
આસો સુદ પડવો આવે ને ઢોલ-નગારાના પડઘા સાંભળાવા લાગે, હવામાાં
સર-તાલ લહેરાવા લાગે ને ગરબા રમવા આપણા પગ થનગની ઊઠે.
નાના, મોટા તથા વડીલો સહુ કોઈ જેની આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે
એ નવરાશત્ર મહોત્સવ આવી રહ્યો છે .
તો ચાલો... જીવાંત સાંગીત સાથે માતાજીના રાસ-ગરબા રમવા અને
ચટાકેદાર નાસ્તાનો સ્વાદ માાંણવા

October-19th, 20th-Fri/Sat
& October-26th,27th-Fri /Sat
From 8:00pm till midnight.
MARINER HIGH SCHOOL
200 120th Street, SW, EVERETT, WA 98204.
Driving Directions:
I-5 Northbound
Take exit 186 for 128th SW
Turn left onto 128th Street SW
Take right onto 4th Ave W (At traffic light)
Take right onto 120th Street SW

ગુજરાતી સમાજને તવતવધ કાયયક્રમમાં સ્વયંસેવકોની સહાયની ખ ૂબ જરૂર છે .

પ્રવે
SGCS સભ્યો: $5.00
બબનસભ્યો તથા
સભ્યોના મહેમાન: $10.00
વડીલો (62 ઉપર): શનિઃશુલ્ક
બાળકો (10 હેઠળ): શનિઃશુલ્ક
ઉત્સવ સ્થળે ધુમ્રપાન અથવા
દારૂ જેવા કેફી પદાથોનુ ાં સેવન
કરવાની સખ્ત મનાઈ છે .
કાચની બાંગડી, પગરખાાં, ખાદ્ય
પદાથથ તથા કોઈ પણ જાતના
પીંણાાં ગરબા-ગહૃ માાં
પ્રશતબાંશિત છે .
ફક્ત સકો પ્રસાદ સ્વીકારા ે
Admission:
$5 for members.
$10 for Non-members and
Member’s guest.
Free for Seniors (over62) &
children (under 10)

ગુજરાતી સમાજમાં જોડાવવા આપ SGCS ના કોઈપણ બોડય મેમ્બરનો સંપકય કરી શકો છો.

Food will be available for purchase.

SGCSની નવી વેબસાઈટ નોંધ કરવા ખાસ તવનંતી છે .

ww.seattlegujaratis.org

Smoking or alcohol is
strictly Prohibited on the
School property.

Membership Fee

Sponsorship for the Navratri event will be appreciated for items such as hall
rental, dandia, prasad, etc. If you are interested in joining the board or volunteering to help organize events or have specific suggestions for improvement, please
contact one of the SGCS board members.

Glass ornaments, Shoes,
food or drinks not
allowed in dance hall.

Annual — $25

You can find updated information online at

Life —$250

www.seattlegujaratis.org

Arun Desai
કાનજી પટે લ
Kanji Patel
રમણ પટે લ

વધુ તવગત SGCSની વેબસાઈટ પરથી મળી શકશે.

Raman Patel

SGCS

Please bring dry Prasad

Registered 501(c) (3), Non Profit Organization. Tax ID # 91-1598223, PO BOX 6361., Bellevue, WA. 98008.

www.seattlegujaratis.org
Serving The Seattle Area Community Since 1993.

