
  

જલારામ સેવા સમાજ, "જલારામધામ" માાં, આવનાર ઉત્સવોનો લાભ લેવા આપ સહુને ભાવભીન ુઆમાંત્રણ પાઠવે છે. 
You are invited to celebrate upcoming events at Jalaram Dham 

Place: Jalaram Dham, 114 Cortelyous lane, Somerset, NJ 08873 

ૐ શ્રી ગણેશાય નમ: 

શ્રીગણેશ યજ્ઞમાાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા ભક્તોએ રજજસ્ટ્રેશન કરાવવ ુજરુરી છે. Registration is required to participate in pooja. 
Please contact Padmaben Unadkat at 201-725-8669 

Jalaram Seva Samaj of North America 
114 Cortelyous Lane, PO Box 5366, Somerset, NJ 08875 

Ph: (866) 525-2726    

Website: Jalaram.org,  Facebook: jalaramsevasamajnj 

YouTube: www.youtube.com/c/JalaramSevaSamajNJ 

ગરુુવાર, ઓક્ટોબર ૭ થી ગરુુવાર, ઓક્ટોબર ૧૪ સધુી  
 
 

                         
Thursday, October 7 to Thursday, October 14 

                                  રાસ-ગરબા 
➢ શકુ્રવાર, ઓક્ટોબર ૮, આસોસદુ બીજ (સાાંજે ૭ થી ૯) 
➢ શનનવાર, ઓક્ટોબર ૯, આસોસદુ ત્રીજ (સાાંજે ૭ થી ૯) 
➢ રનવવાર, ઓક્ટોબર ૧૦, આસોસદુ પાાંચમ ્(સાાંજે ૭ થી ૯) 
➢ શનનવાર, ઓક્ટોબર ૨૩, આસોવદ ત્રીજ (સાાંજે ૭ થી ૯) 
    (શરદ પનૂમના ગરબા) 

                      Raas-Garba 
 

➢ Friday, October 8, Aso sud bij (7 pm to 9 pm) 

➢ Saturday, October 9, Aso sud trij (7 pm to 9 pm) 

➢ Sunday, October 10, Aso sud pacham (7 pm to 9 pm) 

➢ Saturday, October 23, Aso vad trij (7 pm to 9 pm) 

(Sharad Poonam Garba) 

 

                           શ્રીગણેશ યજ્ઞ 

➢ શનનવાર, ઓક્ટોબર ૧૬, આસોસદુ અગીયારસ 
યજ્ઞ (૧૦ થી ૫), દૈનનક પજૂા અને પ્રસાદ (સાાંજે ૫ થી ૭) 
મખુ્ય યજમાન: ડૉ. નપનાકીન પટેલ અને જ્યોનત પટેલ, 
ડૉ. અનપુ પટેલ અને ગ્રિશ્મા પટેલ 
 

પહલેો પાટોત્સવ (First Patotsav) 
             Shree Ganesh Yagna 

 

➢ Saturday, October 16, Aso sud agiyaras 

Yagna (10 to 5), daily pooja and prasad (5 to 7) 

Main Sponsor: Dr. Pinakin Patel & Jyoti Patel, 

 Dr. Anup Patel & Grishma Patel 

     

દદવાળીના તહવેારો (Diwali Events) 
 

૨૨૨ મી જલારામ જયાંનત (222nd Jalaram Jayanti) 
 

    માંગળવાર, નવેમ્બર ૨ થી શનનવાર નવેમ્બર ૬ સધુી 
➢ શકુ્રવાર, નવેમ્બર ૫, કારતકસદુ એકમ - નતૂન વર્ષ (૯ થી ૭) 
➢ શનનવાર, નવેમ્બર ૬, કારતકસદુ બીજ - અન્નકુટ ઉત્સવ (૯ થી ૭) 

નવરાત્રી (Navratri) 
 

      Tuesday, November 2 to Saturday, November 6 

➢ Friday, November 5, Kartak sud ekam - New Year (9 to 7) 

➢ Saturday, November 6, Kartak sud bij – Annakut (9 to 7) 

 

બધુવાર, નવેમ્બર ૧૦, કારતકસદુ સાતમ (જલારામ જયાંનત) 
➢ રનવવાર, નવેમ્બર ૧૪, કારતકસદુ અગીયારસ 

જલારામ જયાંનત ઉત્સવ (૩ થી ૫ - તલુસી વિિાહ),  
દૈનનક પજૂા અને પ્રસાદ (૫ થી ૭) 

Wednesday, November 10, Kartak sud satam (Jalaram Jayanti)  

➢ Sunday, November 14, Kartak sud agiyaras 

Jalaram Jayanti Utsav (3 to 5 – Tulsi Vivah) 

Daily pooja and prasad (5 to 7) 

 નોધ: શારીરરક તક્લીફ િાળા ભક્તોને ધામમાાં ન આિિા વિનાંતી. ધામમાાં માસ્ક પહરેવ ુરહતાિહ છે. 
Visitors feeling sick are requested NOT to enter Dham. For your safety, please wear mask in Dham 


