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Ganesh Visarjan Vidhi in Gujarati 

 બગલાન શ્રી ગણેળની મરૂ્તિન  ું ર્લવર્જન કયતા શરેા ઘયની ભહશરાઓ 
રાકડાના ાટા ય ગુંગાજ નાખીને સ્લસ્સ્તક ફનાલે છે. 

 શલે અક્ષતને ાટા ય મકૂો અને તેના ય ગ રાફી, ીા કે રાર યુંગન ું કડ ું 
પેરાલો. 

 કડ ું બફછાવ્મા ફાદ તે જગ્માએ ફાપ્ાની પ્રર્તભા મકૂો. 
 ફાપ્ાને ાટા ય ફેવાડયા છી તેના ય ફૂર, પ અને ભોદક ચઢાલો. 
 ગણેળજીને ર્લદામ આતા શરેા મરૂ્તિની ર્લર્ધલત પજૂા કયો. 
 ફાપ્ાને નલા કડાું શયેાલો. 
 ત્માય ફાદ ભોદક, ૈવા, દ લાા ઘાવ અને વોાયીને યેળભી કડાભાું ફાુંધીને તે 

ોટરી ફાપ્ાની પ્રર્તભા ાવે યાખો. 
 શલે ઘયના ફધા વભ્મોએ વાથે ભીને ફાપ્ાની આયતી કયતી લખતે ફાપ્ા 

ભોહયમા યે, ફાપ્ા ભોહયમા યેના નાયા રગાલલા જોઈએ. 
 ફાદભાું તભાભ રોકોએ શાથ જોડીને ફાપ્ાની પ્રર્તભા વભક્ષ તેભની ભાપી 

ભાુંગી શતી. બગલાનની વાભે કશો કે આ પજૂાભાું જો આણાથી કોઈ ભરૂ થઈ 
શોમ તો શ ેપ્રભ  તેને ક્ષભા કયજો. 

 શલે ર્લવર્જન ભાટે ફાપ્ાની મરૂ્તિ રો. ધ્માન યાખો કે ર્લવર્જન કયતી લખતે 
ફાપ્ાની પ્રર્તભાભાુંથી ફશાય નીકતી અન્મ લસ્ત  ઓ અશીં-ત્માું ન ડલી 
જોઈએ. તેને ણ આદય વાથે ાણીભાું લશલેા દો. 

ઉત્તર પજૂા વિવિ અને મતં્ર 

વલાયે જલ્દી જાગીને સ્નાન કયો અને ભાટીના ગણેળજીની પજૂા કયો. ચુંદન, ચોખા, ભોરી, અફીય, 

ગ રાર, ર્વિંદૂય, અત્તય, જનોઈ ચઢાલો. ત્માય ફાદ ગણેળજીને 21 દૂલાા ચઢાલો. 21 રાડલાનો બોગ 



 

 

ધયાલો. છી કપયૂથી બગલાન શ્રીગણેળની આયતી કયો. ત્માય ફાદ પ્રવાદ અન્મ બક્તોભાું લશેંચી 
દો. ર્લવર્જન શરેાું ઉત્તય પજૂા કયલાભાું આલે છે અને ગણેળજીનો ર્લળે શ્ રુંગાય કયલાભાું આલે છે. 
જે બગલાન ઘણેળ વાથે જ ાણીભાું ર્લવર્જર્જત કયલાભાું આલે છે. 

ગણેશ વિસર્જનના શભુ મહુરૂ્ત 
અનુંત ચત દાળી  બાદ્રદ ભહશનાના શ ક્ર ક્ષની ચત  દાળી ર્તર્થ 08 વપ્ટેમ્ફય 2022ને ગ ર લાયે યાતે્ર 
09:02 કરાકે ળરૂ થળે. ફીજા હદલવે, 09 વપ્ટેમ્ફય 2022, તે શ ક્રલાયે વાુંજે 06:07 લાગ્મે વભાપ્ત થળે. 

 વલાયે ગણેળ ર્લવર્જન મ હતૂા - વલાયે 03 થી -10:44 સ ધી 
 ગણેળ ર્લવર્જન ફોયે મ હતૂા - 12:18 થી 1:52 ર્ભર્નટ 

 ગણેળ ર્લવર્જન વાુંજે મ હતૂા - વાુંજે 00 કરાકે - 6.31 સ ધી 
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