દવાળી ચોપડાપૂજન સૂચના
તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૦ને રિવવારના રોજ દવાળીનો પિવ
દવસે ચોપડાપૂજનના ો ામનો

ય લાભ લેતા હોય છે અને ી

દવસ છે . દર વષ વેપારીબંધુઓને દવાળીના
મહારાજને પોતાની પેઢીના કતા હોય છે .

પરંતુ ચાલુ વષ કોરોના મહામારીના કારણે દેશ િવદેશના તમામ વેપારીબંધુઓને ચોપડાપૂજનનો ઓનલાઈન લાભ
મળશે.
ચોપડાપૂજનનો લાભ લેવા માટે તમામ સ યોએ ર

ેશન કરાવવાનું રહેશે. જે માં તમામ વેપારી

હ રભ તોને સવારે ૭:૩૦ થી ૮:૩૦ ઓનલાઈન ચોપડાપૂજનનો લાભ મળે તે રીતે આયોજન કરેલ છે . જે ની
િવગતે માિહતી નીચે મુજબ છે . ચોપડાપૂજનમાં લાભ લેવા માટે તમામ હ રભ તોએ જે તે સે ટરના ન કના
SMVSના મં દરમાં લાભ લેવા માટે જવાનું રહેશે અને યાં જ ચોપડાપૂજનનો લાભ લેવાનો રહેશે. પૂ.સંતો
વારા ચોપડાપૂજનના ો ામનો લાભ મળશે.


હ રભ તો માટેની સૂચના

1. દેશ-િવદેશના જે હ રભ તોએ ચોપડાપૂજનમાં લાભ લેવાનો હોય તેમણે ગુગલ ફોમમાં ર
ફર યાત છે . ર

ેશન કરાવવું

ેશન માટેની લક : https://forms.gle/B742rQLhNxSUN1K96

2. સરકાર ીના આદેશ મુજબ તમામ હ રભ તોએ ફર યાત મા ક પહેરીને આવવાનું રહેશ.ે તમામ મં દરોમાં
પણ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવશે. મં દરમાંથી જે યવ થા કરવામાં આવે તેમાં સહકાર આપવાનો
રહેશે.
3. તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૦, રિવવારના રોજ સવારે ૭:૩૦ વા યે ચોપડાપૂજનનો ારંભ થશે. તેથી મોડામાં મોડા
સવારે ૭:૧૫ સુધીમાં મં દરે પહ ચી જવાનું રહેશે.
4. ધોતી-ઉપરણી પહેરીને ચોપડાપૂજનના ો ામમાં લાભ લેવાનો રહેશે. ધોતી-ઉપરણી લઈને મં દરે જવાનું
રહેશે.
5. ચોપડાપૂજનના ો ામનો લાભ લેવા માટેની સામ ી નીચે મુજબ છે . જે સામ ી લઇને મં દરે લાભ લેવા
માટે આવવાનું રહેશે.
1. પૂજન માટેના ચોપડા

9. અબીલ

2. બેસવા માટેનું આસન

10. ગુલાલ

3. થાળી-1

11. કંકુ

4. વાટકી-1

12. ચોખા

5. લોટો-1

13. પ ડયા

6. ચમચી-1

14. સોપારી (ચોપડાદીઠ એક)

7.

15. નાગરવેલના પાન (ચોપડાદીઠ એક)

ીફળ-1

8. નાડાછડી

16. દવેટ-૩
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17. માચીસ
6.

જે શહેરમાં સં થાનું મં દર કે સ સંગ કે

18. સાકર ૫૦૦ ામ
ન કમાં ન હોય અને મં દર કે સ સંગ કે થી ૧૦૦-૨૦૦ કલોમીટર

દૂર રહેતા હ રભ તોએ પોતાના ઘરેથી ચોપડાપૂજનનો લાભ લેવાનો રહેશે. આ હ રભ તોએ ચોપડાપૂજનની
િવગતે માિહતી તેમજ ટીકર માટે ન કના સે ટરના અ ેસરો તેમજ પૂ.સંતોનો સંપક કરવાનો રહેશે. તેમને
સે ટરમાંથી ચોપડાપૂજનના આગલા દવસે Email કે Whatsapp વારા િવડીઓ એ લીકેશનમાં જોડાવા
માટેની લક મળશે. મં દર ન ક હોય તે મુ તોએ ફર યાત મં દરે જ લાભ લેવા માટે આવવાનું રહેશે. અગાઉથી
લક માણે િવડીઓ એ લીકેશન ડાઉનલોડ કરવી અને યવિ થત ઈ ટરનેટની સગવડ કરી દેવી.



વધુ માિહતી માટે સે ટરના અ ેસરનો સંપક કરવો.
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