
OAUK વર્ચઅુલ ચોપડા પજૂન OAUK Virtual Chopda Pujan                

૧૪ નવેમ્બેર ૨૦૨૦ - ૪.૦૦ વાગ્યે 14 November 2020 - 4.00 pm 

ચોપડા પજૂનની સામગ્રી Items for Chopda Pujan

૧ કંકચ (ગોળેલચ)ં 1 Kanku Paste

૨ ધપૂની સળી સ્ટેન્ડ સાથે 2 Dhoop Stick with a Stand 

૩ દીવો, ઘી, મેચબોક્ષ 3 Divo, Ghee, Matchbox

૪ ફળ - ૨ નગં 4 Fruit - 2 pieces

૫ નૈવેદ્ય મીઠાઈ - ૨ નગં 5 Naivedya (Mithai) - 2 pieces

૬ એક પાઉન્ડનો સસક્કો 6 One Pound Coin

૭ એક નાની વાટકી ચોખા 7 One small bowl Rice

૮ 卐 વાસ્કે્ષપ (ચદંન પાવડર) 8 卐 Vaskshep (Sandalwood Powder)

૯ ફૂલ - ૨ નગં 9 Flowers - 2 

૧૦ પચંામતૃ (પાણી, દૂધ, સાકર, ઘી, દહીં (સમક્ષ) 10
Panchamrut (Mixture of Water, Milk, 

Sakar, Ghee, Yoghurt

૧૧ પાણી - (૧ કળશ/ગ્લાસ) 11 Water (1 Kalash/Glass)

૧૨ લાલ પેન 12 Red Pen

૧૩ 卐 નાડાછડી (પેનને બાધંવા) 13 卐 Nadachhadi (To tie the Pen)

૧૪ 卐 રક્ષાપોટલી - ૨ નગં 14 卐 Rakshapotli - 2 

૧૫ સોપારી - ૧ નગં 15 Beetle Nut - 2 pieces

૧૬ એલચી, લસવિંગ, તજ સમક્ષ- ૬ નગં 16
Cardamom, Cloves, Cinnamon Mix - 6 

pieces

૧૭ સકૂી દ્રાક્ષ - ૨ નગં 17 Dried Raisins - 2 pieces

૧૮ આરતી માટે થાળી અને દીવો 18 Thaali and Divo for Aarti 

૧૯ પજૂાની સામગ્રી માટે થાળી અને વાટકી 
(ડીશ/કટોરી) 19

Thaali for Puja Items and a Small Bowl 

(Dish/bowl)

૨૦ ચમચી - ૧ નગં 20 Spoon - 1

૨૧ હાથ લછૂવા રૂમાલ 21 A Napkin for wiping hands

૨૨ 卐 ચોપડા પજૂનનચ ંપાનચ ં(લખાણ કરવા) 22 卐 Chopda Pujan Page (for writing)

૨૩ બાજોઠ/પાટલો અથવા નાનચ ંટેબલ -પજૂાની 
સામગ્રી અને પજૂાનચ ંપાન રાખવા માટે 23

Bajoth/Patlo or a small table - for 

placing Puja items and the Page

૨૪ ભગવાનની /લક્ષમીજીની છબી, મસૂતિ અથવા 
ફોટો 24

Picture, Idol or a Photo of 

Bhagwan/Lakshmiji

૨૫ નાગરવેલનચ ંપાન અથવા તેની છબી/ફોટો 25 Betel Leaf Paan or a Picture/Photo 

નોંધ: બધી સામગ્રી પજૂન પહલેાં થાળીમાં 
ગોઠવીને પજૂા કરવાની  જગ્યા ઉપર રાખવી

Note: Place all items in the Puja Thaali 

where the Puja will be performed. 

 ચોપડા પજૂનમાં રજજસ્ટર થયેલ લાભાથુઓને 

આ 卐 મકેૂલ છે એ સામગ્રી તથા ચૉપડા 
પજૂનની વસ્ત ચઓની યાદી ટપાલ દ્વારા 
મોકલવામાં આવશે.

Items marked with a 卐 and the 

Chopda Pujan Items List will be sent 

by post to the participants who 

register for the Chopda Pujan 

ૐ


