ૐ શ્રી ગણેશાય નમ:

પ ૂજ્ય શ્રી જલારામબાપાની ૨૨૨ મી જન્મજયાંવત વનવમત્તે જલારામધામમાાં

ુ
તલસી
વવવાહ ના ભવ્ય ઉત્સવમાાં

જલારામ સેવા સમાજ આપ સહુને પરરવાર અને વમત્રમાંડળ સરહત પધારવા ભાવભીનુ આમંત્રણ પાઠવે છે .

Jalaram Seva Samaj cordially invites you and your family to celebrate Jalaram Jayanti & Tulsi Vivah

Place: Jalaram Dham, 114 Cortelyous lane, Somerset, NJ 08873
તારીખ: રનવવાર, નવેમ્બર ૧૪, કારતકસુદ અગીયારસ
સમય:

સાંજે ૩ થી ૭

કાયવક્રમ: ૩:૦૦ થી ૩:૩૦ - ગરબા

Date:

Sunday, November 14, Kartak sud agiyaras

Time:

3:00pm to 7:00pm

Program: 3:00pm to 3:30pm - Garba
3:30pm to 5:00pm - Tulsi Vivah

૩:૩૦ થી ૫:૦૦ - તુલસી વવવાહ
૫:૦૦ થી ૭:૦૦ - દૈ વનક પ ૂજા, આરતી અને મહાપ્રસાદ

જલારામ જયાંવત પ્રસાદ યજમાન - ઉવવશી ભાઇલાલ પટેલ
ત ુલસી વવવાહ યજમાન - સુશીલા તથા રાજુલ અજય પટેલ
કન્યા પક્ષ - જૈવમની પ્રજાપવત અને ફેવમલી
વર પક્ષ - ભાવવકકુ માર વમસ્ત્રી અને ફેવમલી

5:00pm to 7:00pm - Daily pooja, Aarti and Prasad

Mahaprasad Sponsor - Urvashi Bhailal Patel
Tulsi Vivah Sponsor - Sushila and Rajul Ajay Patel
Kanya Paksh – Jaimini Prajapati and Family
Var Paksh – Bhavikkumar Mistri and Family

જલારામબાપાની અસલ જન્મજયાંવત બુધવાર, નવેમ્બર ૧૦ કારતક સુદ સાતમ છે . તે રદવસે જલારામધામ સવારે ૯:૦૦ થી સાાંજે ૭:૦૦ સુધી બાપાના દશવન
અથે ખુલ્લુ રહેશે અને સહુને ભજન કીતવન, આરતી તેમજ પ્રસાદ નો લ્હાવો મળશે. રદવાળીનાાં પવવત્ર તહેવારોમા નીચેના બે રદવસ પણ જલારામધામ આખો
રદવસ ખુલ્લુ રહેશે. Jalaramdham will remain open on the actual day of Jalaram Jayanti on Wednesday, November 10th from 9:00am

to 7:00pm for bapa’s darshan. Prasad will be served after Bhajan and Aarti.
શુક્રવાર, નવેમ્બર ૫, કારતકસુદ એકમ ન ૂતન વર્ષ - ૯ થી ૭ 

Friday, November 5, Kartak sud ekam New Year - 9 to 7
શનનવાર, નવેમ્બર ૬, કારતકસુદ બીજ અન્નકુ ટ ઉત્સવ - ૯ થી ૭  Saturday, November 6, Kartak sud bij Annakut - 9 to 7
નવા વર્વમાાં આપ સહુન,ે મા લક્ષ્મીનો હાથ, મા સરસ્વતીનો સાથ, શ્રીગણેશનો
વનવાસ તથા જલારામબાપાનો આવશવાવદ પ્રાપ્ત થાય તેવી માંગલ કામના

May Jalarambapa bless you with happiness, success and prosperity on
Diwali and always. Happy Diwali and prosperous New Year!
નોધ: શારીરરક તક્લીફ વાળા ભક્તોને ધામમાાં ન આવવા વવનાંતી. ધામમાાં માસ્ક પહેરવુ રહતાવહ છે .
Visitors feeling sick are requested NOT to enter Dham. For your safety, please wear mask in Dham

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

