
 
 

વહાલા હ�રભ�તો, 

�ી �વાિમનારાયણ ભગવાન ની અસીમ �ૃપાથી તેમજ પ.�.ુ ધ.�.ુ૧૦૦૮ આચાય� �ી રાક�શ �સાદ� મહારાજ 

�ી ના �ડા આશીવા�દ થી વડતાલ ધામ, સમરસેટ, ��.ુજસ�ને �ગણે �દવાળ� - અ��ુટ ઉ�સવ ઉજવવા� ુ

�દ�ય અને ભ�ય આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. આ �દવાળ� પવ� �સગંનો લાભ લેવા આપ સવ�ને સ�હુ પ�રવાર 

તેમજ િમ� મડંળ સ�હત પધારવા અમો હા�દ�ક આમ�ંણ પાઠવીએ છ�એ. 
 

Dear Hari Bhakto, 
 

We are pleased to announce, with blessing from Shree Swaminarayan and 1008 Acharaya Shree Rakesh Prasadji 
Maharaj, we have scheduled the DIWALI - ANNKOOT celebration on November 15, 2020.  We request all Hari 

Bhakto and Families to be a part of this DIWALI – ANNKOOT celebration. 
 

Schedule (કાય��મ) 
 

 
 
 

 

 

ન�ધ: �લુસી િવવાહ (Tulsi Vivah) is scheduled on December 5, 2020 (Saturday), 4:00pm to 7:00pm 

 ન�ધ: કોરોના ગયો નથી પરં� ુલોકડાઉન ખો��ુ ંછે,તેથી સાવધાની રાખવી 

 

 

�ી �વાિમનારાયણ સ�સગં મડંળ (SSSM)  

વડતાલ ધામ �વાિમનારાયણ મ�ંદર 
S.S.S.M - NJ. Member of I.S.S.S.V. of USA • Affiliated to Laxmi Narayan Dev Gadi – Vadtal, India 

1667 Amwell Road, Somerset, NJ 08875-5668  

http://www.vdnj.org  ● Tel: 732-873-8000 

 

 

�દવાળ�-અ��ુટ ઉ�સવ 

DIWALI - ANNKOOT UTSAV 

Sunday, November 15, 2020 
 

Friday, November 13, 2020 
Dhan Pujan (ધન�જૂન): 9:30am 

Katha (કથા): 7:30pm - 8:30pm 

Saturday, November 14, 2020 
Chopda Pujan (ચોપડા �જૂન): 4:00 - 4:30pm 

Hunmanji Pujan (હ�મુાન� �જૂન): 4:30 - 5:30pm 

Laxmi Pujan (લ�મી �જૂન): 5:30 - 6:30pm 

Katha (કથા): 6:30 - 7:00pm 

Sunday, November 15, 2020 
Mangla Aarti (મગંલા આરતી): 6:30am 

Shangar Aarti (શણગાર આરતી): 8:00am 

Ashirvachan/Kirtan (આશીવ�ચન/ક�ત�ન): 8:15-10:30am 

Annkoot Aarti (અ��ુટ આરતી): 10:30am અન�ુટ 

Ashirvachan/Kirtan (આશીવ�ચન/ક�ત�ન): 10:45 -11:30am 

Aarti (આરતી): 11:30am 

Aashrivachan/Kirtan (આશીવ�ચન/ક�ત�ન): 11:45am -12:30pm 

Aarti (આરતી): 2:30pm 

Continue Annkoot Darshan (અ��ુટ દશ�ન): Till 5:00pm 

�ી �વાિમનારાયણ મ�ંદર, સમરસેટ, એન. �. ખાતે યો�યલે કોઈપણ એસ.એસ.એસ.એમ. કાય��મમા ંભાગ લેતી વખતે અથવા તમેના �ુ�ુબંના કોઈપણ સ�ય �ારા તમેના �ારા અથવા તમેના �ારા કોઈ �કુસાન, �કુસાન અથવા �ય��તગત ઇ� પહ�ચાડવા માટ�, કોઈપણ 

એસ.એસ.એસ.એમ. ને હાિનરહ�ત રાખવા તમામ સહમત છે. �ય��તઓએ જ�ર� સાવચતેી રાખવી મહ�વ�ણૂ� છે, ખાસ કર�ને તા�તરની રોગચાળાની પ�ર��થિતને કારણે COVID-19 વાયરસથી યો�ય �વા��ય �રુ�ાની ખાતર� કરવા. 

  

  જય �ી �વાિમનારાયણ!       

http://www.vdnj.org/

