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श्री साईबाबा संस् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड� 
संस् थानचे अिधकारी 

 

अ.न ं अिधका-यांचे नांव मोबाईल क्रमांक 
१. श्री कान् ह�राज ह. बगाटे, (भा.प्र.से)   

मखु् य कायर्कारी अिधकारी, 
9422571750 

२. श्री.रिवदं्र ठाकरे, उपिजल् हािधकारी 
तथा उप मखु् य कायर्कारी अिधकारी    

9403825315 

३. श्री बाबासाहेब घोरपडे, मखु् य लेखािधकारी 
तथा प्रशासक�य अिधकारी  

9403825342 

४. डॉ. आकाश िकसवे, प्रशासक�य अिधकारी 9403825316 

५. श्री िदलीप उगले, प्रशासक�य अिधकारी 9403825318 

६ श्री रघुनाथ भा. आहेर, प्र. कायर्कारी अिभयंता   9403825357 
 
 

श्री साईबाबा  संस् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड� संपकर्  / संवाद सूची 
 

अ.न ं तपशील दूरध् वनी नंबर अ.न ं तपशील दूरध् वनी नंबर 

१ मदत क�  
श्री साईबाबा ससं् थान 
िवश् वस् तव् यवस् था, िशड�  

7588374469 
7588373189 
7588375204 

२ िनयंत्रण क�   
श्री साईबाबा  ससं् थान 
िवश् वस् तव् यवस् था, िशड� 

7588371245 
7588372254 

३ सपंकर्  दुरध् वनी 
श्री साईबाबा ससं् थान 
िवश् वस् तव् यवस् था, िशड�  

(02423)258500 ४ जनसंपकर्  कायार्लय 
श्री साईबाबा ससं् थान 
िवश् वस् तव् यवस् था, िशड� 

(02423)258777 

५ ससं् थान सरं�ण िवभाग (02423)258888 
(02423) 258869 

६ साईबाबा हॉिस्पटल (02423)258666 

७ साईनाथ हॉिस्पटल (02423)258555 ८ िशड� पोलीस स् टेशन (02423)255133 
९ िशड� पोलीस वाहतूक 

िवभाग  
(02423)256331 १० ससं् थान फायर िवभाग  (02423)258989 
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(02423)258982 

११ (अग् नीशामक िवभाग) 
िशड�  नगरपंचायत  

(02423)255150 १२ िशड�  नगरपंचायत 
कायार्लय 

(02423) 256110 

१३ पोस् ट ऑिफस, िशड� (02423) - 257822 १४ प्रांत कायार्लय, िशड� (02423)-  255755  
१५ शासक�स िवश्रामगहृ,  िशड� (02423)- 256020 १६ जलसंपदा कायार्लय, िशड� (02423)- 256838 
१७ महाराष् ट्र राज् य वीज िवतरण 

कं. कायार्लय िशड�  
(02423)- 257204 १८ तलाठी कायार्लय,  

िशड� 
8605836767 

१९ बस स् थानक, िशड� (02423)- 255222 २० रेल् वे स् टेशन, िशड� (02423)- 258064 

२१ श्री साईबाबा िवमानतळ, 
(काकडी) िशड� 

(02423)- 246204 २२ पंचायत सिमती,राहाता (02423)- 243955 

२३ तहिसल कायार्लय, राहाता (02423)- 242853 २४ ससं् थान Whatsapp  
( जनसंपकर् )   

9403825314 
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सन २०२१ मधील शासक�य सावर्जिनक सुट्टया  

अ.न.ं सावर्जिनक सुट्टीचे  नांव िदनांक वार 
०१ प्रजासत् ताक िदन २६/०१/२०२१ मंगळवार  
०२ छत्रपती िशवाजी महाराज जयंती १९/०२/२०२१ शकु्रवार  
०३ महािशवरात्री  ११/०३/२०२१ ग�ुवार  
०४ होळी (दसुरा िदवस)  २९/०३/२०२१  सोमवार  
०५ गडु फ्रायडे ०२/०४/२०२१ शकु्रवार  
०६ गढुी पाडवा १३/०४/२०२१ मंगळवार  
०७ डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर जयंती १४/०४/२०२१ बुधवार  
०८ रामनवमी २१/०४/२०२१ बुधवार  
०९ महावीर जयतंी २५/०४/२०२१ रिववार  
१० महाराष् ट्र िदन  ०१/०५/२०२१ शिनवार  
११ रमजान ईद (ईद-उल-िफतर) (शव् वल-१)  १३/०५/२०२१ ग�ुवार  
१२ बधु् द पौिणर्मा २६/०५/२०२१ बुधवार  
१३ बकरी ईद (ईद-उल-झुआ)  २१/०७/२०२१ बुधवार  
१४ स् वातं�य िदन  १५/०८/२०२१ रिववार  
१५ पारशी नववषर् (शहनेशाही)  १६/०८/२०२१ सोमवार  
१६ मोहरम  १९/०८/२०२१ ग�ुवार  
१७ गणशे चतुथ�  १०/०९/२०२१ शकु्रवार  
१८ महात् मा गांधी जयंती  ०२/१०/२०२१ शिनवार  
१९ दसरा १५/१०/२०२१ शकु्रवार  
२० ईद-ए-िमलाद  १९/१०/२०२१ मंगळवार  
२१ िदवाळी अमावस् या (ल� मीपजून)  ०४/११/२०२१ ग�ुवार  
२२ िदवाळी (बिलप्रितपदा)  ०५/११/२०२१ शकु्रवार  
२३ भाऊबीज  ०६/११/२०२१ शिनवार  
२४ ग�ुनानक जयंती  १९/११/२०२१ शकु्रवार  
२५ िख्रसमस  २५/१२/२०२१ शिनवार  

 

 
 
 

 माझ्या समाधीची पायरी चढेल। 
                               दुःख हे हरेल सवर् त्याचे ॥ 
                               जरी हे शरीर गेलो मी टाकून। 
                               तरी मी धावेन भ�ांसाठी ॥ 
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श्री साईबाबा  संस् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड� संपकर्  / संवाद सूची 
 

अ.न ं तपशील दूरध् वनी नंबर अ.न ं तपशील दूरध् वनी नंबर 

१ मदत क�  
श्री साईबाबा ससं् थान 
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७ साईनाथ हॉिस्पटल (02423)258555 ८ िशड� पोलीस स् टेशन (02423)255133 
९ िशड� पोलीस वाहतूक 

िवभाग  
(02423)256331 १० ससं् थान फायर िवभाग  (02423)258989 

(02423)256675 
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११ (अग् नीशामक िवभाग) 
िशड�  नगरपंचायत  
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२२ िदवाळी (बिलप्रितपदा)  ०५/११/२०२१ शकु्रवार  
२३ भाऊबीज  ०६/११/२०२१ शिनवार  
२४ ग�ुनानक जयंती  १९/११/२०२१ शकु्रवार  
२५ िख्रसमस  २५/१२/२०२१ शिनवार  

 

 
 
 

 माझ्या समाधीची पायरी चढेल। 
                               दुःख हे हरेल सवर् त्याचे ॥ 
                               जरी हे शरीर गेलो मी टाकून। 
                               तरी मी धावेन भ�ांसाठी ॥ 
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संस्थान व्यवस्थापन  

ससं्थानचा कारभार राज्य शासनाच्या िवधी व न्याय खात्याच्या िनयंत्रणाखाली चालवण्यात येतो. राज्य शासन तीन वषार्साठी 
व्यवस्थापन मंडळाची िनय�ु� करते. यात अध्य�, उपाध्य�ासह शासन िनयकु् त िव�स्तांचे मंडळ असते. सध्या न्यायालय िनय�ु 
चार सदस्यीय तदथर् सिमती कायर्रत आह.े 
 

संस्थान प्रशासन  
 ‘भक् तांचे भक् त’ ह ेब्रीद घेऊन ससं् थान प्रशासन अहोरात्र काम करत आहे.  मखु्य कायर्कारी अिधकारी ह ेससं्थानच े
प्रशासक�य प्रमखु असतात. या पदावर शासनाकडून आयएएस दजार्च्या व्य��ची िनय�ु� केली जाते. उपमखु्य कायर्कारी 
अिधकारी ह ेउपिजल्हािधकारी दजार्चे अिधकारी असतात. यािशवाय मखु्य लेखािधकारी, संर�ण प्रमखु अशा महत्वांच्या पदावर 
शासनाकडून प्रितिनयकु् तीवर अिधकारी नमेलेले असतात. ५ प्रशासक�य अिधकारी संस् थानवर कायर्रत आहते. ससं्थानमध्य े
बेचाळीस िवभागांत कायम, कंत्राटी व आऊट सोअसर्सह  जवळपास  सहा हजार कमचर् ारी  साईभ�ांच्या सवेेसाठी कायर्रत 
आहते. 
 
 
      

श्रीसाईबाबा ससं् थान िवश् वस् तव् यवस् था िशड� 
मा. तदथर् सिमती सदस् य 

 
श्री कान् ह�राज ह. बगाटे, (भाप्रसे) 9422571750  श्री भानूदास ह. पालवे, 7350266713 
मखु् य कायर्कारी अिधकारी,     सदस् य तदथर् सिमती तथा अपर आयकु् त, नािशक 
 
 
श्रीमती गीता बनकर, 9834928262    श्री. श्रीकांत ल� मण आणेकर, 9421022410 
सदस् य तदथर् सिमती तथा, सहा. धमार्दाय   अध् य� तदथर् सिमती तथा  प्रमखु िजल् हा व सत्र 
आयुक् त अहमदनगर                            न् यायाधीश, अहमदनगर          
                
      

 
नवसास माझी पावेल समाधी । 

    धरा �ढ बधु्दी माझ्या ठायी ॥ 
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 व् यवस् थापक सिमतीने अहमदनगरच् या िजल् हा न् यायालयात  वाजवी मदतीसाठी सन १९२१ चा िदवाणी दावा लावला. 
त् यानसुार िजल् हा न् यायालयान े १३ फेब्रवुारी १९२२ साली श्री साईबाबांच् या ससं् थानचा कारभार योग् य �रतीने पाहण् यासाठी व 
ससं् थानच् या मालक�च् या मालमत् ता व िमळकतीची व् यवस् था पाहण् यासाठी एक योजना मंजरू केली. त् यानंतर कोटार्चे प्रितिनधी 
यांनी िशड� येथ े येऊन सवर् स् थावर जंगम िमळकत श्री मोरेश् वर प्रधान व इतर चार िवश् वस् तांच् या ताब् यात िदली. त् यानंतर कै. 
दासगण ूमहाराजांच् या अध् य�तेखाली पिहल् या सिमतीची स् थापना होऊन िद.०६, एिप्रल, १९२२ (श्री रामनवमी) रोजी पिहली 
सभा झाली. त् यात पाच आजीवसह १५ सदस् य होते. 

 किमटीकडे सोंपिवण् यांत आलेल् या अिधकारांन् वयें वेळोवेळीं पवू� केलेल् या कानूनंमध् ये बदल क�न सधुारीत काननू  
करण् यांत आले. ह ेसधुारलेले काननू िद.१ आक् टोबर १९४१ पासनू अमंलांत आले. तदनतंर िजल् हा न् यायालयान े सन १९५१ ची 
संक�णर् अज� न.ं१७ याव�न थोडा फेरफार क�न सन १९२२ ची त् यावेळची मळूची योजनाच जवळजवळ मंजूर केली. ससं् थानचा 
कारभार लोकशाही पध् दतीनसुार चालिवण् यात यावा असें ठरिवण् यांत आलें. सन १९५१ ची नवी योजना स् वयंपणूर् असल् यामळुें सन 
१९२२ च् या जनु् या योजनेंतील कलमें ितनें जवळजवळ रद्द केलीं. सन १९५१ ला िजल् हा न् यायालयान ेमनॅिेजंग किमटीला िनयम व 
काननू करण् याचा अखत् यार िदला. त् याप्रमाणें िद.१३ सप् टेंबर १९५४ रोजी भक् तमंडळानें िनवडलेल् या पोट-किमटीनें आवश् यक 
काननू व िनयम यांचा मसदुा तयार क�न त् यांत एकंदर सवर् योजना व व् यवस् थेबाबतचे सिवस् तर उक् त काननू  व िनयम समािवष् ट 
करण् यात आल,े आिण ती योजना व ते काननू व िनयम भक् तमंडळाकडून िद. ५ ऑक् टोबर १९५५ रोजीं व िद.२० नोव् हेंबर १९५५ 
रोजी आिण िद.१८ िडसेंबर १९५५ रोजी भरलेल् या भक् तमंडळाच् या िवशेष साधारण सभेत स् वीकारण् यांत आले. या संबंधान े
लागणारी िजल् हा न् यायालयाची ज�र ती मंजरुीही िद.११ मे १९५६ रोजी संक�णर् अजर् नं.२०/५६ अन् वयें िमळाली. सदर काननु व 
िनयम िद.११ म े१९५६ रोजी अमंलांत आल.े  त् यानसुार १९५६ ते १९६२ पय�त सदर सिमतीकडे कारभार होता. तदनंतर  सन 
१९६२ ते १९८४ या कालावधीत मा. िसटी िसिव्हल कोटर् मुंबई यांच् या िनयतं्रणाखाली ससं् थानच ेकामकाज मा. कोटर् �रसीव् हर ह े
पाहत होते. 

 ससं् थान ट्रस्टच्या एकूण उत्पन्नात होत असलेली ल�णीय वाढ तसचे भ�ाचंी िदवसेंिदवस वाढत असलेली सखं्या व 
त्यांना परुिवण्यात येणार्या सिुवधा आिण दशेाच्या रचनेतील महत्वाच े बदल, समाजाच्या धािमर्क तसचे धमार्दाय 
ससं्थांिवषयीच्या संकल्पना यांचा िवचार क�न जमा झालेला िनधी गोर-गरीब, दीन-दबुळ्या व गरज ू जनतेच्या कल्याणासाठी 
उपलब् ध करण्याचे ठरिवण्यात आले. तसेच उ�म प्रशासन व िनयतं्रणासाठी मा. िदवाणी न्यायालय, मुंबई यांचे िदनांक १८ 
ऑक्टोबर १९८२ (दावा न.ं- ३४५७/६०) चे आदशेानसुार योजना तयार करण्यात आली. मा. िदवाणी न्यायालय, मुंबई ने तयार 
केलेल्या योजननेसुार ससं्थान व्यवस्थापनाचा कारभार मा. धमार्दाय आय�ु, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या िनयतं्रणाखाली व त्यांनी 
िनय�ु केलेल्या िव�स्तमंडळामाफर् त सन १९८४ ते माह ेऑग�, २००४ अखेर स�ु होता. 

 त्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने िशड� ससं् थान ऑफ श्री साईबाबा या नांवाने नोंदणी झालेली श्री साईबाबा ससं्थानची 
सावर्जिनक िव�स्तव्यवस्था पनुगर्ठीत करण्याकरीता आिण िव�स्तव्यवस्थेला जनतेसाठी अिधक व्यापक कल्याणकारी योजना 
हाती घणे ेशक्य व्हावे म्हणनू, ितचे अिधक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन, प्रशासन व िनयंत्रण  करण्यासाठी श्री साईबाबा ससं्थान 
िव�स्तव्यवस्था, िशड� अिधिनयम, २००४ चा कायदा संमत केला. तो िदनांक २३/८/२००४ रोजी अमंलात आलेला आह.े 
सदर नमदू केलेल् या अिधिनयमात सन २०११, २०१३ व २०१७  साली काही द�ुस् त् या करण् यात यवेनू त् याप्रमाण े अिधिनयम 
अद्यायावत करण् यात आले त् यास अनसु�न आजही ससं् थानच ेकामकाज चाल ूआह.े  

 साईबाबांचे मुळ नाव, जात, धमर् अ�ात असल्याने ते प्रत्येक धिमर्याला आपले वाटतात़. जगभर सवर्धमर् समभावाच े
प्रितक म्हणनु आज ते ओळखले जातात. साईचे समाधी शताब्दी वषर् नकुतेच १ आक्टोंबर २०१७ ते १८ आक्टोंबर २०१८ या 
कालावधीत साजरे झाले. आपण साईबाबांच्या हयातीत जन्मलो नसलो तरी त्यांच्या समाधी शताब्दी वषार्चे सा�ीदार होण्याच ं    
भाग्य आपल्या सवा�ना लाभलं. या शताब्दीतील साई समाधीच े दशर्न आपल्या आयषु्यातील एक अमलु्य ठेवा व सवुणर्�ण  
ठरला आह.े समाधी शताब्दीचा ऐितहािसक कालावधी ससं्मरणीय करण्यासाठी साईबाबा ससं्थान, िशड� नगरपचंायत व 
ग्रामस्थांनी िविवध सामािजक व धािमर्क कायर्क्रमांचे आयोजन केले होते. यािनमी�ाने देशातील िविवध शहरात बाबांच्या 
पादकुांचा दौराही आयोिजत करण्यात आला होता. िविवध िठकाणच्या साई मंदीराच ेव्यवस्थापनही यात आनंदाने सहभागी झाल.े 
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शा्सरसबरबर्व्स सस्रध्

 दपैय गुु   कुाचायर यांची   ोभमूी अ ी  ौरााणक ओळय अस््लया गोदावरीनया दा�ण  ीरावर सयवा ्-ादर  ्
वषार वु� जगा्ा  ां ी, सम ा, सवरधमरसमभाव, श्ा-सबरुी व सबका माा्क एक अ ी ा कवण दण्ा-या साईबाबांच ्आगमन 
झा्् आाण दपैय भमूी्ा दव्भमूीच ु  ामळा््. साईनंया वास ययान् व  दस  ारन् ेथ्ा कणनकण  ावन झा्ा.  चंच्ाळीस-
 लनास वषाानया वास ययानं र पयांनी ाारकामाई मंदीरा  घ ््््ा अय्रचा �ास य्थी् वायमुंर्ा  ाव्ीन झा्ा. य्थी् 
बटुीवारया ी् समाधीनया चौथ-या  पयांचा  ावत दि् ावसाव्ा आि.् भाावकांनया िाक््ा धावणार् साईबाबा आजिी 
जगभरा ी् करोरो भयांना ा ररी्ा जयाच्  ाय ्ाग ी् पया्ा सयु-समम् ीची व द:ुयाचा ना  करायाची चवािी द ् आि ्. 

 
              साईबाबांनया िया ी  पचार-पसारांची अगदी  टु ुंजी साधन् अस ांनािी द ्ानया अन्क पां ा नु ्ोक ा र� 
सारखया य्र्गावा  य् , अन् स जगा  कोठ्िी अस्ा  री मी पया्ा ओढु ुन आणीन व मामया 
समाधीन ंर ा र�  मुंचयासारयी गद� िोई् ि ्पयांच वाकय आज सपया  उ र््् ादस  आि.् 
जा , धमर,  ंथ, द ् या ी् भ्दाभ्द दरु कुन मानवजा ीनया कलयाणाकर ा पकट््लया या अवा्यानया चरणी द ्ानया 
राष   ी,  ं पधानां ासनु,राजकारणी, वै�ाानक, उदोग  ी, लयायययवसथा व प ासना ी् उनच  दसथ, ासन्सम�ी व 
समाजकारणा ी् ्ायो ादचगजांनया श्ा ासथरावलया आि ्. 
 
                शी साईबाबांच् सन १८५८ नया समुारास ा ररी य्थ् आगमन झा््. पयांचा धमर, जा ,  ंथ, मळूगांव, नांव याबद् 
आजिी गढूच आि.् पयाबद् कुठ्ीिी याती्ायक मााि ी ामळ  नािी. पयांना्सरसबरबर्ि ्नांविी ा र� य्थ् आलयावरच 
ामळा््. शी साईबाबांनी भाावकांमधय् माणसुक�चा प्मभाव जागम  क््ा. साईबाबा गरीब दीन दबुनयांवर व पाणीमातांवर प्म 
कर . पयांनया अरचणी व संकटकाळा  पयांना मद  करी  अस . ा र�  य्थी् आ लया पदीघर वास यया  पयांनी अन्क 
भयांच् आजार सव त  शुषुा क�न बर् क्््. श्र्आअण्सबुरा िा प यांनी ाद्््ा संद ्- था-उ द ् जगा ल या सांसा�रक 
आाण  ारमााथरक जनांना य्णा-या समस यांवरचा एक मिान उ ाय आि.् प यांनी सविस  ् पजव्ी  क्््लया व आजाम ीसिी 
अयरं ण ्पजव्ी  अस््लया धनुी ी् उदीनया सिाायान ्अनक् भयांच ्असाधय रोग बर् िो ा  अ ी भाावक भक  ांची शध दा 
आि.् अ ा या मिान अव ारी  �ुषाची खया ी सवरत  सर्ी आाण सवरधम�य भय्ोक पयांनयाकर् आकाषर  िोऊ ्ाग््. 
भय बाबांच ् भुाा वारद घा्यासाठी य्  व पयांनया चरणी दा�णा ाकंवा वस  ूअ रण करी . आजिी सं णूर जगा नू सवरधमारच ्
्ोक साईसमाधीनया द रनास य्  आि ् तिणनू या श्ासथानास, बाबांनया समाधी मंादरास आज एकाापमक व वैा�क मंादराच ्
सव�  पा् झा्् आि.् 
 
 शी साईबाबांन या ेन छ्नसुार नाग रुच ्गो ाळराव उफर  बा सुािब् बटुटनी १९१४ सा्ी बटुीवारा या वास  ुची ानामर ी 
स�ु क््ी. वारयान या  ळमजल यावर गाभा-या  मरु्ीधराची म ु� स था न करावी अ ी प यां ं

(शी साई सन चरी  अध याय ४४ 
वा) शी साईबाबा ि ्ा र� य्थ् भार ीय सौर ७  क् १८४० आा�न  धु द द मी मंगळवार ाद.१५ ऑक टोबर १९१८ रोजी द ुारी 
 ंच प वा  ाव्ीन झा््. बाबांनी अां म�णी मकर्वरड र ् बेऊध्ाकर अ ी ाद्््ी आ�ा माननू बटुटसि सवर भक  ांनी 
मरु्ीधरासाठी बनावाय ा  आ््ल या चौथ ा-यान या जागी समाधी  यार करा याचा ानशच य क््ा. 

  शी साईबाबा ेि्ोक सोरून ग्ल यानं र, प यांन या ेन छ्पमाण ् नाग रूच् ्�ाधी  कै. गो ाळराव मकंूुद बबुी यांनी 
बांध््ल या भय य वारया  प यांना ठ्वा या  आ्े व  ीच जागा आज समाधी  मांदर  ति णन ओळू य् ्जाऊ ्ाग्.् कांिी भक  ांनय ा 
ेन छ्नसुार पमयु भक  ांची एक य यवस था क साम ी बनवनू प यांची साध ु�ुष त िणनू  ्य िा ासनूच  जूाअचार करा याचे सदर 
साम ीन् चा्ू क््े आाण भंरा-याच् ादवासा ासनू त िणज् ाद.२७ आक टोबर १९१८  ासनू सरस्समसर्सरसधरस््ोठा नांवाचा 
फंर, मंादरां  व े र ाठकाणी  वु�पमाण ्  जूा अचार चा्ू ठ्वा यासाठी स�ु क््ा. मंादरामधय् बाबांनी वा र््ल या वस ूिी 
ठ्वाया  आलया. बाबांची बसायाची, भयांना भट्ायाची जागा व े र ाठकाणांची ानगा रायायाची ययवसथा कराया  आ्ी. 

उ�ार | | | | | | | | 
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 व् यवस् थापक सिमतीने अहमदनगरच् या िजल् हा न् यायालयात  वाजवी मदतीसाठी सन १९२१ चा िदवाणी दावा लावला. 
त् यानसुार िजल् हा न् यायालयान े १३ फेब्रवुारी १९२२ साली श्री साईबाबांच् या ससं् थानचा कारभार योग् य �रतीने पाहण् यासाठी व 
ससं् थानच् या मालक�च् या मालमत् ता व िमळकतीची व् यवस् था पाहण् यासाठी एक योजना मंजरू केली. त् यानंतर कोटार्चे प्रितिनधी 
यांनी िशड� येथ े येऊन सवर् स् थावर जंगम िमळकत श्री मोरेश् वर प्रधान व इतर चार िवश् वस् तांच् या ताब् यात िदली. त् यानंतर कै. 
दासगण ूमहाराजांच् या अध् य�तेखाली पिहल् या सिमतीची स् थापना होऊन िद.०६, एिप्रल, १९२२ (श्री रामनवमी) रोजी पिहली 
सभा झाली. त् यात पाच आजीवसह १५ सदस् य होते. 

 किमटीकडे सोंपिवण् यांत आलेल् या अिधकारांन् वयें वेळोवेळीं पवू� केलेल् या कानूनंमध् ये बदल क�न सधुारीत काननू  
करण् यांत आले. ह ेसधुारलेले काननू िद.१ आक् टोबर १९४१ पासनू अमंलांत आले. तदनतंर िजल् हा न् यायालयान े सन १९५१ ची 
संक�णर् अज� न.ं१७ याव�न थोडा फेरफार क�न सन १९२२ ची त् यावेळची मळूची योजनाच जवळजवळ मंजूर केली. ससं् थानचा 
कारभार लोकशाही पध् दतीनसुार चालिवण् यात यावा असें ठरिवण् यांत आलें. सन १९५१ ची नवी योजना स् वयंपणूर् असल् यामळुें सन 
१९२२ च् या जनु् या योजनेंतील कलमें ितनें जवळजवळ रद्द केलीं. सन १९५१ ला िजल् हा न् यायालयान ेमनॅिेजंग किमटीला िनयम व 
काननू करण् याचा अखत् यार िदला. त् याप्रमाणें िद.१३ सप् टेंबर १९५४ रोजी भक् तमंडळानें िनवडलेल् या पोट-किमटीनें आवश् यक 
काननू व िनयम यांचा मसदुा तयार क�न त् यांत एकंदर सवर् योजना व व् यवस् थेबाबतचे सिवस् तर उक् त काननू  व िनयम समािवष् ट 
करण् यात आल,े आिण ती योजना व ते काननू व िनयम भक् तमंडळाकडून िद. ५ ऑक् टोबर १९५५ रोजीं व िद.२० नोव् हेंबर १९५५ 
रोजी आिण िद.१८ िडसेंबर १९५५ रोजी भरलेल् या भक् तमंडळाच् या िवशेष साधारण सभेत स् वीकारण् यांत आले. या संबंधान े
लागणारी िजल् हा न् यायालयाची ज�र ती मंजरुीही िद.११ मे १९५६ रोजी संक�णर् अजर् नं.२०/५६ अन् वयें िमळाली. सदर काननु व 
िनयम िद.११ म े१९५६ रोजी अमंलांत आल.े  त् यानसुार १९५६ ते १९६२ पय�त सदर सिमतीकडे कारभार होता. तदनंतर  सन 
१९६२ ते १९८४ या कालावधीत मा. िसटी िसिव्हल कोटर् मुंबई यांच् या िनयतं्रणाखाली ससं् थानच ेकामकाज मा. कोटर् �रसीव् हर ह े
पाहत होते. 

 ससं् थान ट्रस्टच्या एकूण उत्पन्नात होत असलेली ल�णीय वाढ तसचे भ�ाचंी िदवसेंिदवस वाढत असलेली सखं्या व 
त्यांना परुिवण्यात येणार्या सिुवधा आिण दशेाच्या रचनेतील महत्वाच े बदल, समाजाच्या धािमर्क तसचे धमार्दाय 
ससं्थांिवषयीच्या संकल्पना यांचा िवचार क�न जमा झालेला िनधी गोर-गरीब, दीन-दबुळ्या व गरज ू जनतेच्या कल्याणासाठी 
उपलब् ध करण्याचे ठरिवण्यात आले. तसेच उ�म प्रशासन व िनयतं्रणासाठी मा. िदवाणी न्यायालय, मुंबई यांचे िदनांक १८ 
ऑक्टोबर १९८२ (दावा न.ं- ३४५७/६०) चे आदशेानसुार योजना तयार करण्यात आली. मा. िदवाणी न्यायालय, मुंबई ने तयार 
केलेल्या योजननेसुार ससं्थान व्यवस्थापनाचा कारभार मा. धमार्दाय आय�ु, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या िनयतं्रणाखाली व त्यांनी 
िनय�ु केलेल्या िव�स्तमंडळामाफर् त सन १९८४ ते माह ेऑग�, २००४ अखेर स�ु होता. 

 त्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने िशड� ससं् थान ऑफ श्री साईबाबा या नांवाने नोंदणी झालेली श्री साईबाबा ससं्थानची 
सावर्जिनक िव�स्तव्यवस्था पनुगर्ठीत करण्याकरीता आिण िव�स्तव्यवस्थेला जनतेसाठी अिधक व्यापक कल्याणकारी योजना 
हाती घणे ेशक्य व्हावे म्हणनू, ितचे अिधक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन, प्रशासन व िनयंत्रण  करण्यासाठी श्री साईबाबा ससं्थान 
िव�स्तव्यवस्था, िशड� अिधिनयम, २००४ चा कायदा संमत केला. तो िदनांक २३/८/२००४ रोजी अमंलात आलेला आह.े 
सदर नमदू केलेल् या अिधिनयमात सन २०११, २०१३ व २०१७  साली काही द�ुस् त् या करण् यात यवेनू त् याप्रमाण े अिधिनयम 
अद्यायावत करण् यात आले त् यास अनसु�न आजही ससं् थानच ेकामकाज चाल ूआह.े  

 साईबाबांचे मुळ नाव, जात, धमर् अ�ात असल्याने ते प्रत्येक धिमर्याला आपले वाटतात़. जगभर सवर्धमर् समभावाच े
प्रितक म्हणनु आज ते ओळखले जातात. साईचे समाधी शताब्दी वषर् नकुतेच १ आक्टोंबर २०१७ ते १८ आक्टोंबर २०१८ या 
कालावधीत साजरे झाले. आपण साईबाबांच्या हयातीत जन्मलो नसलो तरी त्यांच्या समाधी शताब्दी वषार्चे सा�ीदार होण्याच ं    
भाग्य आपल्या सवा�ना लाभलं. या शताब्दीतील साई समाधीच े दशर्न आपल्या आयषु्यातील एक अमलु्य ठेवा व सवुणर्�ण  
ठरला आह.े समाधी शताब्दीचा ऐितहािसक कालावधी ससं्मरणीय करण्यासाठी साईबाबा ससं्थान, िशड� नगरपचंायत व 
ग्रामस्थांनी िविवध सामािजक व धािमर्क कायर्क्रमांचे आयोजन केले होते. यािनमी�ाने देशातील िविवध शहरात बाबांच्या 
पादकुांचा दौराही आयोिजत करण्यात आला होता. िविवध िठकाणच्या साई मंदीराच ेव्यवस्थापनही यात आनंदाने सहभागी झाल.े 
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शा्सरसबरबर्व्स सस्रध्

 दपैय गुु   कुाचायर यांची   ोभमूी अ ी  ौरााणक ओळय अस््लया गोदावरीनया दा�ण  ीरावर सयवा -्ादर  ्
वषार वु� जगा्ा  ां ी, सम ा, सवरधमरसमभाव, श्ा-सबरुी व सबका माा्क एक अ ी ा कवण दण्ा-या साईबाबांच ्आगमन 
झा्् आाण दपैय भमूी्ा दव्भमूीच ु  ामळा््. साईनंया वास ययान् व  दस  ारन् ेथ्ा कणनकण  ावन झा्ा.  चंच्ाळीस-
 लनास वषाानया वास ययानं र पयांनी ाारकामाई मंदीरा  घ ््््ा अय्रचा �ास य्थी् वायमुंर्ा  ाव्ीन झा्ा. य्थी् 
बटुीवारया ी् समाधीनया चौथ-या  पयांचा  ावत दि् ावसाव्ा आि.् भाावकांनया िाक््ा धावणार् साईबाबा आजिी 
जगभरा ी् करोरो भयांना ा ररी्ा जयाच्  ाय ्ाग ी् पया्ा सयु-समम् ीची व द:ुयाचा ना  करायाची चवािी द ् आि ्. 

 
              साईबाबांनया िया ी  पचार-पसारांची अगदी  टु ुंजी साधन् अस ांनािी द ्ानया अन्क पां ा नु ्ोक ा र� 
सारखया य्र्गावा  य् , अन् स जगा  कोठ्िी अस्ा  री मी पया्ा ओढु ुन आणीन व मामया 
समाधीन ंर ा र�  मुंचयासारयी गद� िोई् ि ्पयांच वाकय आज सपया  उ र््् ादस  आि.् 
जा , धमर,  ंथ, द ् या ी् भ्दाभ्द दरु कुन मानवजा ीनया कलयाणाकर ा पकट््लया या अवा्यानया चरणी द ्ानया 
राष   ी,  ं पधानां ासनु,राजकारणी, वै�ाानक, उदोग  ी, लयायययवसथा व प ासना ी् उनच  दसथ, ासन्सम�ी व 
समाजकारणा ी् ्ायो ादचगजांनया श्ा ासथरावलया आि ्. 
 
                शी साईबाबांच् सन १८५८ नया समुारास ा ररी य्थ् आगमन झा््. पयांचा धमर, जा ,  ंथ, मळूगांव, नांव याबद् 
आजिी गढूच आि.् पयाबद् कुठ्ीिी याती्ायक मााि ी ामळ  नािी. पयांना्सरसबरबर्ि ्नांविी ा र� य्थ् आलयावरच 
ामळा््. शी साईबाबांनी भाावकांमधय् माणसुक�चा प्मभाव जागम  क््ा. साईबाबा गरीब दीन दबुनयांवर व पाणीमातांवर प्म 
कर . पयांनया अरचणी व संकटकाळा  पयांना मद  करी  अस . ा र�  य्थी् आ लया पदीघर वास यया  पयांनी अन्क 
भयांच् आजार सव त  शुषुा क�न बर् क्््. श्र्आअण्सबुरा िा प यांनी ाद्््ा संद ्- था-उ द ् जगा ल या सांसा�रक 
आाण  ारमााथरक जनांना य्णा-या समस यांवरचा एक मिान उ ाय आि.् प यांनी सविस  ् पजव्ी  क्््लया व आजाम ीसिी 
अयरं ण ्पजव्ी  अस््लया धनुी ी् उदीनया सिाायान ्अनक् भयांच ्असाधय रोग बर् िो ा  अ ी भाावक भक  ांची शध दा 
आि.् अ ा या मिान अव ारी  �ुषाची खया ी सवरत  सर्ी आाण सवरधम�य भय्ोक पयांनयाकर् आकाषर  िोऊ ्ाग््. 
भय बाबांच ् भुाा वारद घा्यासाठी य्  व पयांनया चरणी दा�णा ाकंवा वस  ूअ रण करी . आजिी सं णूर जगा नू सवरधमारच ्
्ोक साईसमाधीनया द रनास य्  आि ् तिणनू या श्ासथानास, बाबांनया समाधी मंादरास आज एकाापमक व वैा�क मंादराच ्
सव�  पा् झा्् आि.् 
 
 शी साईबाबांन या ेन छ्नसुार नाग रुच ्गो ाळराव उफर  बा सुािब् बटुटनी १९१४ सा्ी बटुीवारा या वास  ुची ानामर ी 
स�ु क््ी. वारयान या  ळमजल यावर गाभा-या  मरु्ीधराची म ु� स था न करावी अ ी प यां ं

(शी साई सन चरी  अध याय ४४ 
वा) शी साईबाबा ि ्ा र� य्थ् भार ीय सौर ७  क् १८४० आा�न  धु द द मी मंगळवार ाद.१५ ऑक टोबर १९१८ रोजी द ुारी 
 ंच प वा  ाव्ीन झा््. बाबांनी अां म�णी मकर्वरड र ् बेऊध्ाकर अ ी ाद्््ी आ�ा माननू बटुटसि सवर भक  ांनी 
मरु्ीधरासाठी बनावाय ा  आ््ल या चौथ ा-यान या जागी समाधी  यार करा याचा ानशच य क््ा. 

  शी साईबाबा ेि्ोक सोरून ग्ल यानं र, प यांन या ेन छ्पमाण ् नाग रूच् ्�ाधी  कै. गो ाळराव मकंूुद बबुी यांनी 
बांध््ल या भय य वारया  प यांना ठ्वा या  आ्े व  ीच जागा आज समाधी  मांदर  ति णन ओळू य् ्जाऊ ्ाग्.् कांिी भक  ांनय ा 
ेन छ्नसुार पमयु भक  ांची एक य यवस था क साम ी बनवनू प यांची साध ु�ुष त िणनू  ्य िा ासनूच  जूाअचार करा याचे सदर 
साम ीन् चा्ू क््े आाण भंरा-याच् ादवासा ासनू त िणज् ाद.२७ आक टोबर १९१८  ासनू सरस्समसर्सरसधरस््ोठा नांवाचा 
फंर, मंादरां  व े र ाठकाणी  वु�पमाण ्  जूा अचार चा्ू ठ्वा यासाठी स�ु क््ा. मंादरामधय् बाबांनी वा र््ल या वस ूिी 
ठ्वाया  आलया. बाबांची बसायाची, भयांना भट्ायाची जागा व े र ाठकाणांची ानगा रायायाची ययवसथा कराया  आ्ी. 

उ�ार | | | | | | | | 



15 
 

संस् थानतफ�  साजरे होणारे महत् वाचे उत् सव व रथ पालखी  
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संस् थानमाफर् त साजरे होणारे मुख् य उत् सव 
श्री रामनवमी उत् सव 

श्री. गोपाळराव गुंड म् हणनू बाबाचंे भक् त होते. बाबांच् या कृपने ेत् यांना पतु्रसंतान प्राप् त झाले. या आनदंािप्रत् यथर् िशड�त दरवष� यात्रा 
िकंवा उ�स भरवावा अशी त् यांची कल् पना होती. बाबांच् या आशीवार्दान ेआिण गावक-यांच् या सहकायार्ने ही कल् पना प्रत् य�ात 
आली. त् याचं मतूर् स् व�प म् हणजे सन १८९७ पासनू िशड�त रामनवमीच् या िदवशी उ�स यात्रा भ� लागली. पढु े१९११ मध्ये या 
उत्सवात रामनवमी उत्सवाची भर पडली. एकाच िदवशी ह ेदोन्ही उत्सव िहदं-ूमसु्लीम बांधव गणु्यागोिवंदाने साजरे करतात. 
 साईकाळात स�ु झालेला श्री रामनवमी उत्सव श्री�ते्र िशड� येथे आजही अत्यंत भव्य स् व�पात व उत्साहान ेसाजरा 
केला जातो. दर वष� साधारणपण े तीन िदवस हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. श्री रामनवमी उत्सवािनमी� राज्याच्या िविवध 
भागातुन दोनशहे�न अिधक पालख्या घवेनु पदयात्री येथ े येत असतात. उत् सवािप्रत् यथर् तीनही िदवस क�तर्न तसचे सांस् कृितक 
कायर्क्रमाचं आयोजन करण् यात यतेे. मखु्य िदवशी द्वारकामाईतील गव्हाचे पोते बदलण्यात येते. तत्पवु� ते समाधी मदंीरात आणनु 
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श्री �ेत्र िशड�तील इतर पिवत्र स् थानेः 
 

ग्रामदैवतांची मंिदरे- 
मंिदर प�रसरातच श्री गणेश, श्री शनीदेव व श्री महादेव या ग्रामदवैतांची मंिदरे आहते. मंिदर प�रसरानजीकच दि�णमुखी श्री 
हनुमान मंिदर आह.े ही मंिदरे साईबाबांच् या काळापासनू असनू या सवर् मंिदरातील दनंैिदन पजूाअचार् व धािमर्क िवधी 
ससं्थानमाफर् त िनयिमतपण ेकेले जातात. 
 
श्री खंडोबा मंिदर - 
खंडोबा मंिदर िशड� बसस्थानकाजवळ, श्री साईबाबा �ग्णालयाशजेारी आह.े औरंगाबाद िजल्�ातील धपूखेडा येथील चाँद 
पाटलाच् या पत्नीच्या भाच्याच् या लग् नाचे व-हाड जेव्हां िशड�स आले तेव्हा या मंिदराजवळील वटव�ृातळी ते उतरले होते. या 
वर्हाडासोबत आलेले फक�र जेव्हा खंडोबा मिंदर पटांगणात सवा�समवेत उतरल,े तेव्हा तेथील मिंदराचे पजुारी म्हाळसापती यांनी 
या फिकराच ेआओ साई  म्हणनू स्वागत केले. तेव्हांपासनू त्यांच ेसाई ह ेनांव प्रचिलत झाले. 
 
यािशवाय िशड�पासनू पुव�स ३ िकलोमीटर अतंरावर िबरेगांव बनामध्ये  श्री वीरभद्र  या ग्रामदैवताचे मंिदर आह.े 
 
इतर स्थानेः- श्री साईबाबांच्या सािनध्यात रािहलेले त्यांचे परमभ�. श्री तात्या पाटील कोत,े श्री. भाऊ महाराज कंुभार, श्री. व्ही. 

पद्मनाभ अय्यर, श्री. नानावली, श्री.अब् दलुबाबा याचंी समाधीस् थळे मंिदर प�रसरातील लेंडीबागेजवळ आहते. येथचे बाजलूा श्री 
दत् त मंिदर व नंदािदप दखेील आह.े तसेच येथ ेबाबांच् या काळापासनू असलेली िवहीर (बावडी)  देखील आह.े  
 
मंिदरातील दैनंिदन कायर्क्रम - SCHEDULE OF DAILY PROGRAMMES IN MANDIR  

कायर्क्रम वेळ / Time शलु् क /Charges (Rs.) 

काकड आरती  सकाळी 4:30 am              600/- 
साईबाबांचे मंगलस् नान  सकाळी 5:05 am     -- 
दशर्न प्रारंभ सकाळी 5:40 am                       200/- 
श्री साई सत् यव्रत पुजा  सकाळी 7:00 am, 9:00 am & 11:00 am 100/- 
अिभषेक  सकाळी 7:00 am & 9:00 am                            101/- 
मध् यान् ह आरती  दपुारी 12:00 noon                      400/- 
धुपारती  सयुार्स् ताचे वेळी At Sunset                         400/- 
शेजारती  रात्रौ 10:30 pm                             400/- 

 
साईभक् तांचे दशर्न स�ु झाल् यानतंर भक् तांच् या कल् याणासाठी ससं् थानमाफर् त स् वततं्र�रत् या अिभषेक पजेुच् या 
माध् यमातून संकल् प सोडला जातो. 
सत्यनारायण व अिभषेक पजेूसाठी प्रत्येक जोडप्यास �. 101/- लेखाशाखेत भ�न घऊेन पावती िदली जाते. 
 
 

शरण मज आला आिण वाया गेला ।  
दाखवा दाखवा ऐसा कोणी ॥ 

 

 



15 
 

संस् थानतफ�  साजरे होणारे महत् वाचे उत् सव व रथ पालखी  
यांची मािहती सन २०२१ शके १९४३ - ४४ 

 

क्र. महत् वाचे व स् थािनक उत् सव ितथी िदनांक वार रथ/पालखी वेळ 
०१ 
०२ 
०३ 
०४ 
 
 
 
०५ 
०६ 
 
 
०७ 
 
०८ 
०९ 
 
१० 
 
 
 
११ 
 
 
 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
 

महािशवरात्री 
रंगपंचमी 
गुढी पाडवा शके १९४३ 
i) श्री रामनवमी उत् सव (प्रारंभ िदवस) 
ii) श्री रामनवमी 
  (मुख् य िदवस: श्रीराम जन् म /सदंल िवधी)  
iii)श्री रामनवमी (सांगता िदवस) 
आषाढी एकादशी 
i) श्री ग�ुपौिणर्मा उत् सव (प्रारंभ िदवस) 
ii) श्री ग�ुपौिणर्मा उत् सव (मुख् य  िदवस) 
iii) श्री ग�ुपौिणर्मा उत् सव (सांगता िदवस) 
श्री साईसच् च�रत सामुदायीक पारायण 
सोहळा (गोकुळ अष् टमी उत् सव आरंभ)  
गोकुळ अष् टमी   
गोपाळकाला (श्री साईसच् च�रत 
सामुदायीक पारायण सोहळा सांगता) 
i) श्री पणु् यितथी उत् सव (प्रारंभ िदवस) 
ii) श्री पणु् यितथी उत् सव (मुख् य िदवस) 
iii) श्री पणु् यितथी उत् सव (तृतीय िदवस) 
iv) श्री पणु् यितथी उत् सव (सांगता िदवस) 
िदपावली उत् सव 
i) ल� मीपूजन 
ii) बिलप्रितपदा  
iii) भाऊबीज 
काितर्क� एकादशी 
श्री दत् त जयंती 
गुढीपाडवा शके १९४४ 
श्रीरामनवमी  
i) श्री रामनवमी उत् सव (प्रारंभ िदवस) 
ii) श्री रामनवमी 
  (मुख् य िदवस: श्रीराम जन् म /सदंल िवधी)  
iii)श्री रामनवमी (सांगता िदवस) 

माघ कृll १३ 
फाल् गुन कृll ५ 
चैत्र शlुl १ 
चैत्र शlुl ८ 
चैत्र शlुl९ 
 
चैत्र शlुl१० 
आषाढ शु ll११ 
आषाढ श१ुll३ 
आषाढ शुll१४ 
आषाढ शुll१५/१ 
 
श्रावण कृ ll १ 
श्रावण कृ ll ८ 
श्रावण कृll ९ 
 
आि�न शुll ९ 
आि�न शुll १० 
आि�न शुll ११ 
आि�न शुll१  
 
आि�न कृll३० 
काितर्क शlुl१ 
काितर्क शlुl२ 
काितर्क शlुl११  
मागर्शीषर् शlुl१४/१५ 
चैत्र शlुl  १ 
 
चैत्र शlुl ८ 
चैत्र शlुl ९ 
 
चैत्र शlुl१० 

११/०३/२१ 
०२/०४/२१ 
१३/०४/२१ 
२०/०४/२१ 
२१/०४/२१ 
 
२२/०४/२१ 
२०/०७/२१ 
२२/०७/२१ 
२३/०७/२१ 
२४/०७/२१ 
 
२३/०८/२१ 
३०/०८/२१ 
३१/०८/२१ 
 
१४/१०/२१ 
१५/१०/२१ 
१६/१०/२१ 
१७/१०/२१ 
 
०४/११/२१ 
०५/११/२१ 
०६/११/२१ 
१५/११/२१ 
१८/१२/२१ 
०२/०४/२२ 
 
०९/०४/२२ 
१०/०४/२२ 
 
११/०४/२२   

गु�वार 
शकु्रवार 
मंगळवार 
मंगळवार 
बुधवार 
 
गु�वार 
मंगळवार 
गु�वार 
शकु्रवार 
शिनवार 
 
सोमवार 
सोमवार 
मंगळवार 
 
गु�वार 
शकु्रवार 
शिनवार 
रिववार 
 
गु�वार  
शकु्रवार  
शिनवार  
सोमवार 
शिनवार 
शिनवार 
 
शिनवार  
रिववार  
 
सोमवार 

पालखी 
रथ 
रथ 
पालखी 
रथ 
 
िनत् याची पालखी  
पालखी 
पालखी 
रथ 
- 
 
- 
श्रीकृष् ण जन् म 
रथ 
 
पालखी 
रथ 
- 
- 
 
िनत् याची पालखी  
- 
- 
पालखी 
रथ 
रथ 
 
पालखी 
रथ 
 
- 

रात्रौ ९.१५ 
सायं. ५.०० 
सायं. ५.०० 
रात्रौ. ९.१५ 
सायं. ५.०० 
 
रात्रौ. ९.१५ 
रात्रौ. ९.१५ 
रात्रौ. ९.१५ 
रात्रौ. ९.१५ 
- 
 
- 
समाधी मदंीर 
रात्रौ. ९.१५ 
 
रात्रौ.९.१५ 
रात्रौ. ९.१५ 
- 
- 
 
रात्रौ. ९.१५ 
- 
- 
रात्रौ. ९.१५ 
रात्रौ. ९.१५ 
सायं. ५.०० 
 
रात्रौ. ९.१५ 
सायं. ५.०० 
 
- 

 

संस् थानमाफर् त साजरे होणारे मुख् य उत् सव 
श्री रामनवमी उत् सव 

श्री. गोपाळराव गुंड म् हणनू बाबांचे भक् त होते. बाबांच् या कृपने ेत् यांना पतु्रसंतान प्राप् त झाले. या आनदंािप्रत् यथर् िशड�त दरवष� यात्रा 
िकंवा उ�स भरवावा अशी त् यांची कल् पना होती. बाबांच् या आशीवार्दान ेआिण गावक-यांच् या सहकायार्ने ही कल् पना प्रत् य�ात 
आली. त् याचं मतूर् स् व�प म् हणजे सन १८९७ पासनू िशड�त रामनवमीच् या िदवशी उ�स यात्रा भ� लागली. पढु े१९११ मध्ये या 
उत्सवात रामनवमी उत्सवाची भर पडली. एकाच िदवशी ह ेदोन्ही उत्सव िहदं-ूमसु्लीम बांधव गणु्यागोिवंदाने साजरे करतात. 
 साईकाळात स�ु झालेला श्री रामनवमी उत्सव श्री�ते्र िशड� येथे आजही अत्यंत भव्य स् व�पात व उत्साहान ेसाजरा 
केला जातो. दर वष� साधारणपण े तीन िदवस हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. श्री रामनवमी उत्सवािनमी� राज्याच्या िविवध 
भागातुन दोनशहे�न अिधक पालख्या घवेनु पदयात्री येथ े येत असतात. उत् सवािप्रत् यथर् तीनही िदवस क�तर्न तसचे सांस् कृितक 
कायर्क्रमाचं आयोजन करण् यात यतेे. मखु्य िदवशी द्वारकामाईतील गव्हाचे पोते बदलण्यात येते. तत्पवु� ते समाधी मदंीरात आणनु 
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श्री �ेत्र िशड�तील इतर पिवत्र स् थानेः 
 

ग्रामदैवतांची मंिदरे- 
मंिदर प�रसरातच श्री गणेश, श्री शनीदेव व श्री महादेव या ग्रामदवैतांची मंिदरे आहते. मंिदर प�रसरानजीकच दि�णमुखी श्री 
हनुमान मंिदर आह.े ही मंिदरे साईबाबांच् या काळापासनू असनू या सवर् मंिदरातील दनंैिदन पजूाअचार् व धािमर्क िवधी 
ससं्थानमाफर् त िनयिमतपण ेकेले जातात. 
 
श्री खंडोबा मंिदर - 
खंडोबा मंिदर िशड� बसस्थानकाजवळ, श्री साईबाबा �ग्णालयाशजेारी आह.े औरंगाबाद िजल्�ातील धपूखेडा येथील चाँद 
पाटलाच् या पत्नीच्या भाच्याच् या लग् नाचे व-हाड जेव्हां िशड�स आले तेव्हा या मंिदराजवळील वटव�ृातळी ते उतरले होते. या 
वर्हाडासोबत आलेले फक�र जेव्हा खंडोबा मिंदर पटांगणात सवा�समवेत उतरल,े तेव्हा तेथील मिंदराचे पजुारी म्हाळसापती यांनी 
या फिकराच ेआओ साई  म्हणनू स्वागत केले. तेव्हांपासनू त्यांच ेसाई ह ेनांव प्रचिलत झाले. 
 
यािशवाय िशड�पासनू पुव�स ३ िकलोमीटर अतंरावर िबरेगांव बनामध्ये  श्री वीरभद्र  या ग्रामदैवताचे मंिदर आह.े 
 
इतर स्थानेः- श्री साईबाबांच्या सािनध्यात रािहलेले त्यांचे परमभ�. श्री तात्या पाटील कोत,े श्री. भाऊ महाराज कंुभार, श्री. व्ही. 

पद्मनाभ अय्यर, श्री. नानावली, श्री.अब् दलुबाबा याचंी समाधीस् थळे मंिदर प�रसरातील लेंडीबागेजवळ आहते. येथचे बाजलूा श्री 
दत् त मंिदर व नंदािदप दखेील आह.े तसेच येथ ेबाबांच् या काळापासनू असलेली िवहीर (बावडी)  देखील आह.े  
 
मंिदरातील दैनंिदन कायर्क्रम - SCHEDULE OF DAILY PROGRAMMES IN MANDIR  

कायर्क्रम वेळ / Time शलु् क /Charges (Rs.) 

काकड आरती  सकाळी 4:30 am              600/- 
साईबाबांचे मंगलस् नान  सकाळी 5:05 am     -- 
दशर्न प्रारंभ सकाळी 5:40 am                       200/- 
श्री साई सत् यव्रत पुजा  सकाळी 7:00 am, 9:00 am & 11:00 am 100/- 
अिभषेक  सकाळी 7:00 am & 9:00 am                            101/- 
मध् यान् ह आरती  दपुारी 12:00 noon                      400/- 
धुपारती  सयुार्स् ताचे वेळी At Sunset                         400/- 
शेजारती  रात्रौ 10:30 pm                             400/- 

 
साईभक् तांचे दशर्न स�ु झाल् यानतंर भक् तांच् या कल् याणासाठी ससं् थानमाफर् त स् वततं्र�रत् या अिभषेक पजेुच् या 
माध् यमातून संकल् प सोडला जातो. 
सत्यनारायण व अिभषेक पजेूसाठी प्रत्येक जोडप्यास �. 101/- लेखाशाखेत भ�न घऊेन पावती िदली जाते. 
 
 

शरण मज आला आिण वाया गेला ।  
दाखवा दाखवा ऐसा कोणी ॥ 
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पंढरपूर ही आरती होऊन तसबीर,सटका व पादकुा पालखीत ठेवण् यात यतेात आिण पालखी चावडीकडे मागर्स्थ होते. चावडीत 

आरती होते. त् यानंतर तसबीर, सटका व पादकुा पनु् हा पालखीत ठेवल् या जाऊन पालखी समाधी मंिदराकडे मागर्स् थ होते. 
 

संस् थानमाफर् त साजरे होणारे इतर उत् सव 
 

महािशवरात्र (माघ कृष् ण १३/१४) 

 महािशवरात्र हा कायर्क्रम ससं् थानमाफर् त साजरा करण् यात येतो. या िदवशी श्रींचे मुत�स व समाधीस अलंकारासहीत 

बेलपत्र  प�रधान करण् यात यतेो. या िदवशी सायंकाळी धपुारतीनंतर रात्रौ या कालावधीत समाधी मंिदरांच् या 

समोरील स् टेजवर सशु्राव् य क�तर्नाचा कायर्क्रम होतो. रात्री १२ ते रात्रौ १.३० या वेळेत ग�ुस् थान मंिदरातील महादेवाच् या िपंडीवर 

मा.मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच्या हस् ते �द्रािभषेक करण् यात येतो. त् यानंतर ग�ुस् थान मंिदर बंद करण् यात येते. 
 

रंगपंचमी (फाल् गुन कृष् ण पचंमी) 

 रंगपंचमी हा सण ससं् थानमाफर् त साजरा करण् यात येतो. यािदवशी  श्रींच् या समाधी मिंदरामध् ये  मतु�वर पजुारी यांच ेहस् ते 

केशरयकु् त पाणी गलुाबदाणीन ेउडिवण् यात यतेे. या िदवशी सायंकाळी ५ वाजता श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढण् यात यतेे. 

याप्रसंगी रथ िमरवणकु�त भक् तगण रंगपंचमीचा आनंद लुटतात. 
 

गुढीपाडवा (चैत्रशुध् द प्रितपदा) 

            मराठी नववषार्चा आरंभ म् हणनू ससं् थानमाफर् त गुढीपाडवा हा धािमर्क सण साजरा केला जातो. सयु�दयाला समाधी 

मंिदराच् या िशखराशेजारी पवूर् बाजलूा मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच् या शभुहस् ते पजूा क�न गढुी उभारली जाते. पाडव् याच् या 

िदवशी साईबाबांच् या मतु�ला गाठी-कडे व वस् त्र प�रधान करण् यात येऊन, सवुणर्हार व गाठी-कडयांचा हार िदवसभर ठेवण् यात यते 

असतो. मध् यान् ह आरतीचे वेळी गढुीला परुण-पोळीचा नैवेद्य दाखिवला जातो. गढुीपाडव् याच् या िदवशी सायंकाळी ५.०० वाजता 

श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढली जाते.  
 

हनुमान जयंती (चैत्र शुध् द पोिणर्मा) 

     पहाटे ४.०० वाजता हनमुान मिंदर उघडते. यािदवशी सयु�दयाला हनमुान जन् माचा अभंग होऊन जन् मोत् सव होतो. यािदवशी 
हनुमान मंिदरामध् ये �द्रािभषेक केला जातो. त् यानंतर धपू, दीप, नैवदे्य (हरबराडाळ, साखर, टरबजुाच् या फोडी) दाखवनू आरती 
होते. गावातील हनमुान भक् तांनी कोपरगांव येथनू कावडीन ेआणलेल् या गगंाजलाने सकाळी ६.३० वाजता हनमुान मतु�स स् नान 
घालण् यात येते. यािदवशी हनमुान मंिदर भािवकांना दशर्नासाठी रात्रभर उघडे असते. यावेळी ग्रामस् थ,भजनीमंडळ रात्रभर भजनाचा 
कायर्क्रम करतात. समाधी मंिदरात समाधी चौथ-यावर काकड आरतीनंतर हनमुानाचा फोटो ठेवण् यात यतेो. 
 
 

आषाढी एकादशी (आषाढ शुध् द एकादशी) 

हा उत् सव पंढरपरू येथील असनू श्री साईबाबांनी दासगणूनंा िवठ्ठल�पात (पांडुरंगाचे) दशर्न िदले होते. बाबा हयात असताना हा 

उत् सव द्वारकामाई मिंदरात साजरा करण् यात यते अस.े आजही हा उत् सव साजरा करण् याची प्रथा स�ु आह.े यािदवशी समाधी 

मंिदरात िशड� माझ ेपढंरपरू आरतीच ेवेळी साबुदाणा िखचडीचा नैवदे्य दाखवला जातो. माध् यान् ह आरतीच् या वेळी समाधी चौथ-यावर 

पांडुरंगाचा (िवठ्ठलाचा) फोटो ठेवण् यात येऊन फराळाच् या पदाथा�चा नैवदे्य दाखिवण् यात येतो. या िदवशी रात्री सव् वा नऊ 

वाजता श्रींच् या पालखीची गावातनू िमरवणकू काढण् यात यतेे. पालखीत श्री साईबाबा व श्री पांडुरंगाची प्रितमा  ठेवली जाते. 

धपुारतीचे वेळी ll यगुे अठ्ठावीस िवटेवरी उभा ll ही  श्री िवठ्ठलाची आरती गायली जाते. 
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त्याची पजुा करण्यात यतेे. जनेु पोत्यातील गह� दळून तो प्रसादालयात भािवकांच्या प्रसाद भोजनासाठी वापरण्यात येतो. मंदीरात 
रामजन्माचा कायर्क्रम असतो. याच िदवशी द्वारकामाई मंदीरावरील िनशाने बदलण्यात यतेात. याच िदवशी सायंकाळी साईभ� 
अब्दलुबाबांच ेझोपडीतून सदंल िमरवणकू काढतात. या िमरवणकु�कडे िहदं ूमसु्लीम ऐक्याच ेप्रतीक म्हणनु पाहीले जाते. 
 

श्री ग�ुपौिणर्मा 

            साईबाबांना ग�ु मानणारे त् यांचे अनेक भक् त आहते. पण िशष् य म् हणनू साईबाबांनी कोणाचाही स् वीकार केला नाही आिण 

आपले ग�ु कोण आहते हहेी त् यांनी कधी सांिगतलं नाही. परंतु आपल् या हयातीतच त् यांनी िशड� येथ े ग�ुपौिणर्मा उत् सवाची 

स�ुवात केली. याची हक�गत अशी: १९०८ च् या ग�ुपौिणर्मचे् या िदवशी बाबानंी तात् यासाहबे नलुकरांना द्वारकामाईत असलेल् या 

खांबाची पजूा करायला सांिगतली. माधवराव दशेपांडे यांनाही पजूा करायला सांिगतली, परंतु खांबाची पजूा न करता प्रत् य� 

तुमची पजूा क�, अस े माधवराव म् हणाल.े अखेर बाबांनी अनमुती िदली. त् यानंतर तात् या पाटील कोते, दादा केळकर यांनीही 

बाबांची पजूा केली. ती िशड�त साजरी झालेली पिहली ग�ुपौिणर्मा. ही प्रथा आजही अबािधत असनू तेव् हापासनू िशड�त दरवष� 

ग�ुपौिणर्मा उत् सव साजरा केला जातो. हा उत् सवही रामनवमी व पणु् यितथी उत् सवाप्रमाण ेतीन िदवसांचा असतो. उत् सवािप्रत् यथर् 

तीनही िदवस क�तर्न तसेच सांस् कृितक कायर्क्रमांचं आयोजन करण् यात येते. उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्रीसाईसच् च�रताच े

व्दारकामाईत अखंड पारायण स�ु होऊन दसु-या िदवशी पारायणाची समाप् ती होते. उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्रींची प्रितमा 

पालखीत ठेऊन गावातून िमरवणकू काढण् यात यतेे. तर दसु-या िदवशी रथामधनू श्रींच् या प्रितमेची गावातून िमरवणकू काढण् यात 

येते. या उत्सवास िवशेषत: मुंबई तसेच पणु,े औरंगाबाद इत्यादी िठकाणाह�न हजारो साईभ� पदयात्रवे्दारे बाबांची पालखी घऊेन 

िशड�स येतात. 

श्री पणु्यितथी (िवजयादशमी / दसरा) उत्सव 

         श्री साईबाबांच ेमहािनवार्ण मंगळवार िदनांक १५ ऑक्टोबर, १९१८ रोजी झाले. तो िदवस िवजयादशमी म् हणजचे दस-

होता. तेव्हापासनू त्यांचा पणु्यितथी उत्सव दरवष� िवजयादशमीस साजरा केला जातो. या उत् सवाला साईभक् तांच् या �ष् टीन े

अनन् यसाधारण महत् व आह ेम्हणनूच या उत्सवास लाखो साईभ� श्रदे्धने हजेरी लावतात. बाबा त्यांच् या हयातीत दररोज िभ�ा 
मागनू आणीत. त्याच ेप्रतीक म्हणनू या उत्सवात, मखु्य िदवशी म्हणजे िवजयादशमीच े िदवशी सकाळी गांवातनू िभ�ा झोळी 

कायर्क्रम आयोिजत केला जातो. या कायर्क्रमात मा.व्यवस्थापन सिमतीच्या सदस्यांसह, ग्रामस्थ व साईभ�ही सहभागी होतात. 
याचिदवशी समाधी मिंदरात आराधना िवधी (श्राद्धिवधी) मा. मखु्य  कायर्कारी अिधकारी यांचेकडून सप

उत् सव तीन िदवसांचा असतो. उत् सवािप्रत् यथर् तीनही िदवस क�तर्न तसेच सांस् कृितक कायर्क्रमांच ं आयोजन करण् यात यतेे. 

उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्री साईसच् च�रताच ेव्दारकामाईत अखडं पारायण स�ु होऊन दसु-या िदवशी पारायणाची  समाप् ती 

होते. उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्रींची प्रितमा पालखीत ठेऊन गावातून िमरवणकू काढण् यात येते. तर दसु-या िदवशी रथामधनू 
श्रींच् या प्रितमेची गावातून िमरवणकू काढण् यात येते. दस-याच् या िदवशी िसमोल् लघंन केले जाते.  

गु�वारची पालखीः- (दर ग�ुवारी रात्रौ.९.१५ वाजता) 

          श्री साईबाबा त् यांचे हयातीत एक िदवसाआड द्वारकामाईच् या जवळच असलेल् या चावडीत झोपण् यास जात असत. १० 

िडसेंबर, १९०९ या िदवसापासनू बाबांची द्वारकामाईपासनू चावडीपय�त वाजतगाजत िमरवणकू काढण् याची प्रथा स�ु झाली. ही 

िमरवणकू म् हणजेच आजच् या ग�ुवारच् या पालखीची स�ुवात. त् या िदवसापासनू चावडीत बाबांची पजूा व आरतीही स�ु झाली. 

या प्रथेच ेस् मरण म् हणनू बाबांच् या पादकुा, सटका व प्रितमचेी समाधीमंिदर ते द्वारकामाई व द्वारकामाई ते चावडी व परत साईमंदीर 

या दरम् यान दर ग�ुवारी रात्रौ ९.१५ वाजता पालखीतून िमरवणकू काढण् यात यतेे. ग�ुवारी धपुारतीनतंर बाबांची तसिबर अष् टगंध व  

फुलांनी सजिवली जाते. िपतांबर नेसवल् याप्रमाण े त् या प्रितमलेाही रेशमी वस् त्र नेसवले जाते. रात्री नऊच् या समुारास समाधी 

मंिदराच् या गाभा-यात भजन स�ु होते. सव् वा नऊ वाजता साईनामाची ललकारी होते आिण िमरवणकु�ला आरंभ होतो. 
साईनामाच् या गजरात श्रींच् या पादकुा व साईप्रितमेची िमरवणकू द्वारकामाईत यतेे. पनु् हा भजन स�ु होते. त् यानंतर िशरडी माझे 

याचा
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पंढरपूर ही आरती होऊन तसबीर,सटका व पादकुा पालखीत ठेवण् यात यतेात आिण पालखी चावडीकडे मागर्स्थ होते. चावडीत 

आरती होते. त् यानंतर तसबीर, सटका व पादकुा पनु् हा पालखीत ठेवल् या जाऊन पालखी समाधी मंिदराकडे मागर्स् थ होते. 
 

संस् थानमाफर् त साजरे होणारे इतर उत् सव 
 

महािशवरात्र (माघ कृष् ण १३/१४) 

 महािशवरात्र हा कायर्क्रम ससं् थानमाफर् त साजरा करण् यात येतो. या िदवशी श्रींचे मुत�स व समाधीस अलंकारासहीत 

बेलपत्र  प�रधान करण् यात यतेो. या िदवशी सायंकाळी धपुारतीनंतर रात्रौ या कालावधीत समाधी मंिदरांच् या 

समोरील स् टेजवर सशु्राव् य क�तर्नाचा कायर्क्रम होतो. रात्री १२ ते रात्रौ १.३० या वेळेत ग�ुस् थान मंिदरातील महादेवाच् या िपंडीवर 

मा.मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच्या हस् ते �द्रािभषेक करण् यात येतो. त् यानंतर ग�ुस् थान मंिदर बंद करण् यात येते. 
 

रंगपंचमी (फाल् गुन कृष् ण पचंमी) 

 रंगपंचमी हा सण ससं् थानमाफर् त साजरा करण् यात येतो. यािदवशी  श्रींच् या समाधी मिंदरामध् ये  मतु�वर पजुारी यांच ेहस् ते 

केशरयकु् त पाणी गलुाबदाणीन ेउडिवण् यात यतेे. या िदवशी सायंकाळी ५ वाजता श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढण् यात यतेे. 

याप्रसंगी रथ िमरवणकु�त भक् तगण रंगपंचमीचा आनदं लुटतात. 
 

गुढीपाडवा (चैत्रशुध् द प्रितपदा) 

            मराठी नववषार्चा आरंभ म् हणनू ससं् थानमाफर् त गुढीपाडवा हा धािमर्क सण साजरा केला जातो. सयु�दयाला समाधी 

मंिदराच् या िशखराशेजारी पवूर् बाजलूा मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच् या शभुहस् ते पजूा क�न गढुी उभारली जाते. पाडव् याच् या 

िदवशी साईबाबांच् या मतु�ला गाठी-कडे व वस् त्र प�रधान करण् यात येऊन, सवुणर्हार व गाठी-कडयांचा हार िदवसभर ठेवण् यात यते 

असतो. मध् यान् ह आरतीचे वेळी गढुीला परुण-पोळीचा नैवेद्य दाखिवला जातो. गढुीपाडव् याच् या िदवशी सायंकाळी ५.०० वाजता 

श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढली जाते.  
 

हनुमान जयंती (चैत्र शुध् द पोिणर्मा) 

     पहाटे ४.०० वाजता हनमुान मिंदर उघडते. यािदवशी सयु�दयाला हनमुान जन् माचा अभंग होऊन जन् मोत् सव होतो. यािदवशी 
हनुमान मंिदरामध् ये �द्रािभषेक केला जातो. त् यानंतर धपू, दीप, नैवदे्य (हरबराडाळ, साखर, टरबजुाच् या फोडी) दाखवनू आरती 
होते. गावातील हनमुान भक् तांनी कोपरगांव येथनू कावडीन ेआणलेल् या गगंाजलाने सकाळी ६.३० वाजता हनमुान मतु�स स् नान 
घालण् यात येते. यािदवशी हनमुान मंिदर भािवकांना दशर्नासाठी रात्रभर उघडे असते. यावेळी ग्रामस् थ,भजनीमंडळ रात्रभर भजनाचा 
कायर्क्रम करतात. समाधी मंिदरात समाधी चौथ-यावर काकड आरतीनंतर हनमुानाचा फोटो ठेवण् यात यतेो. 
 
 

आषाढी एकादशी (आषाढ शुध् द एकादशी) 

हा उत् सव पंढरपरू येथील असनू श्री साईबाबांनी दासगणूनंा िवठ्ठल�पात (पांडुरंगाचे) दशर्न िदले होते. बाबा हयात असताना हा 

उत् सव द्वारकामाई मिंदरात साजरा करण् यात यते अस.े आजही हा उत् सव साजरा करण् याची प्रथा स�ु आह.े यािदवशी समाधी 

मंिदरात िशड� माझ ेपढंरपरू आरतीच ेवेळी साबुदाणा िखचडीचा नैवदे्य दाखवला जातो. माध् यान् ह आरतीच् या वेळी समाधी चौथ-यावर 

पांडुरंगाचा (िवठ्ठलाचा) फोटो ठेवण् यात येऊन फराळाच् या पदाथा�चा नैवदे्य दाखिवण् यात येतो. या िदवशी रात्री सव् वा नऊ 

वाजता श्रींच् या पालखीची गावातनू िमरवणकू काढण् यात यतेे. पालखीत श्री साईबाबा व श्री पांडुरंगाची प्रितमा  ठेवली जाते. 

धपुारतीचे वेळी ll यगुे अठ्ठावीस िवटेवरी उभा ll ही  श्री िवठ्ठलाची आरती गायली जाते. 
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त्याची पजुा करण्यात यतेे. जनेु पोत्यातील गह� दळून तो प्रसादालयात भािवकांच्या प्रसाद भोजनासाठी वापरण्यात येतो. मंदीरात 
रामजन्माचा कायर्क्रम असतो. याच िदवशी द्वारकामाई मंदीरावरील िनशाने बदलण्यात यतेात. याच िदवशी सायंकाळी साईभ� 
अब्दलुबाबांच ेझोपडीतून सदंल िमरवणकू काढतात. या िमरवणकु�कडे िहदं ूमसु्लीम ऐक्याच ेप्रतीक म्हणनु पाहीले जाते. 
 

श्री ग�ुपौिणर्मा 

            साईबाबांना ग�ु मानणारे त् यांचे अनेक भक् त आहते. पण िशष् य म् हणनू साईबाबांनी कोणाचाही स् वीकार केला नाही आिण 

आपले ग�ु कोण आहते हहेी त् यांनी कधी सांिगतलं नाही. परंतु आपल् या हयातीतच त् यांनी िशड� येथ े ग�ुपौिणर्मा उत् सवाची 

स�ुवात केली. याची हक�गत अशी: १९०८ च् या ग�ुपौिणर्मचे् या िदवशी बाबानंी तात् यासाहबे नलुकरांना द्वारकामाईत असलेल् या 

खांबाची पजूा करायला सांिगतली. माधवराव दशेपांडे यांनाही पजूा करायला सांिगतली, परंतु खांबाची पजूा न करता प्रत् य� 

तुमची पजूा क�, अस े माधवराव म् हणाल.े अखेर बाबांनी अनमुती िदली. त् यानंतर तात् या पाटील कोते, दादा केळकर यांनीही 

बाबांची पजूा केली. ती िशड�त साजरी झालेली पिहली ग�ुपौिणर्मा. ही प्रथा आजही अबािधत असनू तेव् हापासनू िशड�त दरवष� 

ग�ुपौिणर्मा उत् सव साजरा केला जातो. हा उत् सवही रामनवमी व पणु् यितथी उत् सवाप्रमाण ेतीन िदवसांचा असतो. उत् सवािप्रत् यथर् 

तीनही िदवस क�तर्न तसेच सांस् कृितक कायर्क्रमांचं आयोजन करण् यात येते. उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्रीसाईसच् च�रताच े

व्दारकामाईत अखंड पारायण स�ु होऊन दसु-या िदवशी पारायणाची समाप् ती होते. उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्रींची प्रितमा 

पालखीत ठेऊन गावातून िमरवणकू काढण् यात यतेे. तर दसु-या िदवशी रथामधनू श्रींच् या प्रितमेची गावातून िमरवणकू काढण् यात 

येते. या उत्सवास िवशेषत: मुंबई तसेच पणु,े औरंगाबाद इत्यादी िठकाणाह�न हजारो साईभ� पदयात्रवे्दारे बाबांची पालखी घऊेन 

िशड�स येतात. 

श्री पणु्यितथी (िवजयादशमी / दसरा) उत्सव 

         श्री साईबाबांच ेमहािनवार्ण मंगळवार िदनांक १५ ऑक्टोबर, १९१८ रोजी झाले. तो िदवस िवजयादशमी म् हणजचे दस-

होता. तेव्हापासनू त्यांचा पणु्यितथी उत्सव दरवष� िवजयादशमीस साजरा केला जातो. या उत् सवाला साईभक् तांच् या �ष् टीन े

अनन् यसाधारण महत् व आह ेम्हणनूच या उत्सवास लाखो साईभ� श्रदे्धने हजेरी लावतात. बाबा त्यांच् या हयातीत दररोज िभ�ा 
मागनू आणीत. त्याच ेप्रतीक म्हणनू या उत्सवात, मखु्य िदवशी म्हणजे िवजयादशमीच े िदवशी सकाळी गांवातनू िभ�ा झोळी 

कायर्क्रम आयोिजत केला जातो. या कायर्क्रमात मा.व्यवस्थापन सिमतीच्या सदस्यांसह, ग्रामस्थ व साईभ�ही सहभागी होतात. 
याचिदवशी समाधी मिंदरात आराधना िवधी (श्राद्धिवधी) मा. मखु्य  कायर्कारी अिधकारी यांचेकडून सप

उत् सव तीन िदवसांचा असतो. उत् सवािप्रत् यथर् तीनही िदवस क�तर्न तसेच सांस् कृितक कायर्क्रमांच ं आयोजन करण् यात यतेे. 

उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्री साईसच् च�रताच ेव्दारकामाईत अखडं पारायण स�ु होऊन दसु-या िदवशी पारायणाची  समाप् ती 

होते. उत् सवाच् या पिहल् या िदवशी श्रींची प्रितमा पालखीत ठेऊन गावातून िमरवणकू काढण् यात येते. तर दसु-या िदवशी रथामधनू 
श्रींच् या प्रितमेची गावातून िमरवणकू काढण् यात येते. दस-याच् या िदवशी िसमोल् लघंन केले जाते.  

गु�वारची पालखीः- (दर ग�ुवारी रात्रौ.९.१५ वाजता) 

          श्री साईबाबा त् यांचे हयातीत एक िदवसाआड द्वारकामाईच् या जवळच असलेल् या चावडीत झोपण् यास जात असत. १० 

िडसेंबर, १९०९ या िदवसापासनू बाबांची द्वारकामाईपासनू चावडीपय�त वाजतगाजत िमरवणकू काढण् याची प्रथा स�ु झाली. ही 

िमरवणकू म् हणजेच आजच् या ग�ुवारच् या पालखीची स�ुवात. त् या िदवसापासनू चावडीत बाबांची पजूा व आरतीही स�ु झाली. 

या प्रथेच ेस् मरण म् हणनू बाबांच् या पादकुा, सटका व प्रितमचेी समाधीमंिदर ते द्वारकामाई व द्वारकामाई ते चावडी व परत साईमंदीर 

या दरम् यान दर ग�ुवारी रात्रौ ९.१५ वाजता पालखीतून िमरवणकू काढण् यात यतेे. ग�ुवारी धपुारतीनतंर बाबांची तसिबर अष् टगंध व  

फुलांनी सजिवली जाते. िपतांबर नेसवल् याप्रमाण े त् या प्रितमलेाही रेशमी वस् त्र नेसवले जाते. रात्री नऊच् या समुारास समाधी 

मंिदराच् या गाभा-यात भजन स�ु होते. सव् वा नऊ वाजता साईनामाची ललकारी होते आिण िमरवणकु�ला आरंभ होतो. 
साईनामाच् या गजरात श्रींच् या पादकुा व साईप्रितमेची िमरवणकू द्वारकामाईत यतेे. पनु् हा भजन स�ु होते. त् यानंतर िशरडी माझे 

याचा
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कोजािगरी पौिणर्मा (आि�न शुद्ध पोिणर्मा) 

प्रितवष� आि�न शlुl १५ या िदनी संस् थानतफ�  कोजािगरी पौिणर्मा साजरी करण् यात येते. रात्रौ ११.०० वाजता समाधी मंिदरात 

कोजािगरी पौिणर्मेिनिमत् त श्री साईबाबांना ल� मी इदं्राचे स् व�प माननू साईबाबांच् या समाधीचे पजून होते. पजूनानतंर नारळपाणी, 

िभजिवलेल ेपोह,े साखर, दधू असा नैवदे्य दाखिवण् यात येतो. रात्रौ १२.०० वाजता दधुामध् ये चदं्राचे प्रितिबंब पाह�न चंद्रपजूा केली 

जाते. मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच् या हस् ते ही पजूा केली जाते. रात्रौ १२.१५ चे दरम् यान शेजारती स�ु होते. शेजारतीनंतर 

दधूप्रसाद वाटप केला जातो. नतंर  मिंदर  बंद होते. 

नरक चतुदर्शी (आि�न शुद्ध चतुदर्शी) 

मंगलस् नानाच् या वेळी श्रींच् या मुत�स व समाधीला सगुंधी उटण ेलावनू मगंलस् नान घातले जाते. त् यानंतर िशरडी माझे पंढरपरू या 

आरतीच् या वेळी फराळाचा नैवदे्य (लाडू, िचवडा,चकली इत् यादी) दाखिवला जातो. 
 

ल� मीपूजन (आि�न शुद्ध अमावस् या) 

दीपावलीच् या चारही िदवशी मगंलस् नानाच् या वेळी सगुंधीत उटण ेलावनू मतु�स व समाधीस मंगलस् नान घातल ेजाते. िशरडी माझ े

पंढरपरू आरतीच् या वेळी फराळाचा (लाडू,िचवडा,चकली,करंजी इत् यादी) नैवदे्य दाखिवला जातो. (दपुारी २.०० ते ४.३० 

वाजेपय�त साईभक् ताचंी ल� मीपजूनासाठी पाक�टे िस्वकारली जातात व धपुआरती नतंर परत िदली जातात. दपुारी ४.३० वाजता 

समाधी मिंदरात दशर्नरांग बंद केली जाते. समाधी चौथ-यावर िवद्यतू रोषणाईन ेसशुोिभत केलेल् या मखरामध् ये चांदीच् या कमळात 

ल� मीची बसलेली मतु� ठेवली जाते. समाधीचे समोर खाली चांदीचा चौरंग कदर्ळीचे खांबान े सशुोिभत क�न मांडला जातो. 

चौरंगावर गह� त् यावर चांदीच् या न�ीचा कलश, ताम् हण व त् यामध् ये चादंीची पारंपा�रक नाणी, चांदीच् या कमळात उभ् या असलेल् या 

ल� मीची मतु�, श्री साईबाबाचंी मतु� मांडली जाते. त् यासमोर शंख, घंटा, पानाचे िवडे मांडले जातात. सायंकाळी ५.०० वाजता 

ससं् थानचे मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच् या हस् ते श्रींच् या समाधीमंिदरात समाधीच् या चौथ-यासमोरील जागेत ल� मीपजुनास 

स�ुवात होते. याप्रसंगी श्रींच् या मतु�स सवुणर् अलंकार घातले जातात. ल� मीपुजनाच् या सांगतेनंतर श्रींची धपुारती स�ु होते. 

धपुारतीच् या नैवेद्यामध् ये धने, गळु, ला�ा, पेढे व फराळाच ेपदाथर् असतात. धपुारतीचे वेळी llसखुकतार् दःुखहतार् वातार् िवघ् नाची ll 

ही  श्री गणशेाची व ll दगु� दघुर्टभारी तुजिवण ससंारी ll ही श्री देवीची आरती गायली जाते. 
 

 

दीपावली बिलप्रितपदा (पाडवा- काितर्क शुद्ध प्रितपदा) 
िशरडी माझे पंढरपूर आरतीनतंर ससं् थानतफ�  रव् याच् या लाडूचा प्रसाद दशर्नाथ� भक् तांना वाटप केला जातो. 
 

काितर्क� एकादशी (काितर्क शुद्ध एकादशी) 

काितर्क�शदु्ध एकादशी ही प्रबोिधनी एकादशी म् हणनू सबंोिधली जाते. हा िवष् णचूा प्रबोध उत् सव असतो. भगवंतांचा चातमुार्स या 

एकादशीला समाप् त होतो. या िदवशी देव झोपतेून उठतात अशी धारणा आह.े श्रींचे मंगलस् नान झाल् यानंतर साईबाबांच् या मतु�स 

पषु् पहार, तुळशीचा हार घातला जातो.  िशरडी माझे पंढरपरू या आरतीच् या वेळी साबुदाणा िखचडीचा नैवदे्य दाखिवला जातो. 

दपुारी १२.०० वाजता माध् यान् ह आरतीच े वेळी समाधी चौथ-यावर पांडुरंगाची (िवठ्ठलाची) प्रितमा ठेवली जाते. काितर्क� 

एकादशीच् या िदनी रात्री सव् वा नऊ वाजता श्रींच् या पालखीची गावातून िमरवणकू काढण् यात येते पालखीत श्रींची व पांडुरंगाची 

प्रितमा ठेवण् यात यतेे. धपुारतीचे वळेी ll यगु ेअठ्ठावीस िवटेवरी उभा ll ही  श्री िवठ्ठलाची आरती गायली जाते. 
 
 

तुळशी िववाह कायर्क्रम (काितर्क शुद्ध द्वादशी) 

दरवष� श्री द्वारकामाई मंिदरात सायंकाळी धपुारतीनतंर तुळशी िववाहाचा कायर्क्रम सपंन् न होतो. सायंकाळी धपूारतीनंतर 
द्वारकामाई मिंदरात होणा-या तुळशी िववाह िवधीस मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी सपत् नीक यजमानपदी असतात. यावेळी सपंणूर् 
लग् निवधीचा कायर्क्रम करण् यात यतेो. 
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श्रावणी सोमवार 

धमर्शास् त्रानसुार श्रावणमास हा पिवत्र मानला जातो. या मिहन् यात िशवाची आराधना केली जाते. श्रावणी सोमवारी श्रींच् या  

मंगलस् नानानतंर संपणूर् िदवस समाधीवर व श्रींच् या मतु�ला सफेद वस् त्र, बेलपानांचा हार व �द्रा�माळा प�रधान केल् या जातात. या 

िदवशी िखचडी िकंवा फळाचंा नवैदे्य दाखिवला जातो. समाधी चौथ-यावर शकंराचा फोटो ठेवण् यात येऊन सकाळी ११.३० 

वाजता द्वारकामाई मंिदरात होणा-या वैश् वदवे पजुलेा तपू आिण भगरीच् या भाताचा वापर केला जातो. श्रावण मासातील दर 

सोमवारी धपुारती सायकंाळी िठक ६.०० वाजता करण् यात यतेे. धपुारतीच् या अगोदर द्वारकामाई मिंदरात पनु् हा एकदा वैश् वदवेपजूा 

केली जाते. यावळेी वशै् वदवेपजेूला तपू आिण भाताचा वापर केला जातो. धपूारतीपवू� महानवेैद्य दाखिवला जातो. आरतीच् या 

अगोदर दनंैिदन पाद्यपजूा असल् यान ेधपूारतीनंतर होणारी पाद्यपजूा व िपठलं भाकरीचा नैवेद्य या िदवशी दाखिवला जात नाही. 

धपुारतीचे वेळी सरुवातीला ll लवथवती िवक्राळा ब्रम् हांडी माळा ll ही श्री शंकराची आरती गायली जाते. 
 

गोकुळाष्ट मी (श्रीकृष्ण  जन्म ोत्स व श्रावण           . अष्ट मी) 

        श्री साईबाबांच् या काळातही गोकुळाष् टमी हा उत् सव  साजरा होत असे. हा सोहळा सामदुायीक साईसच् च�रत पारायणाने स�ु 

होतो. गोकुळाष् टमीच् या िदवशी उपवास असल् याने श्रींना िखचडी, शेंगादाण े कुट िकंवा फळांचा नैवदे्य दाखिवला जातो. 

साईबाबांच् या समाधी मिंदरात पाळणा बांधला जातो. त् यामध्ये बाळकृष्णाची चांदीची मतु� असते. यािदवशी समाधी मिंदरात रात्रौ 

१० वाजता क�तर्नास आरंभ होतो. समाधी चौथ-यावर रात्रौ क�तर्नाचे वेळी गोपाळकृष् णाची प्रितमा ठेवली जाते. रात्रौ १२.०० 

वाजता श्रीकृष्ण भगवंताचा जन् मोत् सव होऊन क�तर्नाची सागंता होते. श्रीकृष् णजन् म झाल् यानंतर साईबाबांची शेजारती होते. 

शेजारतीचे वेळी सुंठवडा व शेंगादाण े कूट यांचा नैवेद्य दाखिवला जातो. त् यानतंर समाधी मंिदर बंद होते. जन् मोत् सवाच् या दसुरे 

िदवशी साईबाबांच् या मंगलस्नानानतंर समाधीवर व साईबाबांच् या मतु�ला तुळशीचा हार प�रधान केला जातो. सकाळी १०.०० ते 

१२.०० या वेळेत गोपाळकाल् याचे क�तर्न होते. त् यानंतर दहीहडंी फोडण् याचा कायर्क्रम होतो. याप्रमाण े गोकुळाष् टमी उत् सव 

(श्रीकृष् ण जन् मोत् सव) साजरा केला जातो. गोपालकाल् याच ेिदवशी रात्रौ ९.१५ वाजता श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढली 

जाते. 

नारळी पौिणर्मा (र�ाबंधन- श्रावण शुद्ध पौिणर्मा) 

प्रितवष� श्रावण श ु१५|| या िदनी नारळी पौिणर्मा साजरी करण् यात येते. र�ाबंधनािनिमत् त साईबाबांना पजुा-यांच् या हातून राखी 

बांधली जाते व त् यांनतर िनयिमत दनंैिदन कायर्क्रम होतात. मतु�ला अलंकार घालण् यात यतेात. 
 

पोळा (श्रावण कृष् ण अमावस् या) 
या िदवशी मध् यान् ह आरतीच् या वेळी मातीच े पाच बलै व एक गाय यांची गंधा�तादी, पषु् प वाह�न समाधी चौथ-यावर  
पजुा-यामाफर् त पजूा केली जाते व परुणपोळीचा नैवदे्य दाखिवला जातो. त् यांनतर िनयिमत दैनिंदन कायर्क्रम होतात. 
 

गणेश चतुथ� (भाद्रपद शुद्ध चतुथ�) 
मध् यान् ह आरतीच् या वेळी समाधी चौथ-यावर गणपतीची प्रितमा ठेवली जाते. सदर प्रितमा दसुरे िदवशी काकड आरती झाल् यानंतर 
काढण् यात येते. नेहमीच् या नैवदे्याबरोबर साईबाबांना मोदकाचंाही नवैदे्य दाखिवला जातो. धपूारती स�ु होताच स�ुवातीला            
ll सखुकतार् दःुखहतार् वातार् िवघ् नाची ll ही गणपतीची आरती म् हटली जाते. 
 
 

अनंत चतुदर्शी (भाद्रपद शुद्ध पौिणर्मा) 
मध् यान् ह आरतीच् या वेळी समाधी चौथ-यावर गणपतीची प्रितमा ठेवली जाते. सदर प्रितमा दसुरे िदवशी काकड आरती 

झाल् यानंतर काढण् यात येते. नहेमीच् या नैवेद्याबरोबर साईबाबांना मोदकांचाही नैवदे्य दाखिवला जातो. धपुारतीमध् ये ll सखुकतार् 

दःुखहतार् वातार् िवघ् नाची ll ही गणपतीची आरती म् हटली जाते. 

 

         . 
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कोजािगरी पौिणर्मा (आि�न शुद्ध पोिणर्मा) 

प्रितवष� आि�न शlुl १५ या िदनी संस् थानतफ�  कोजािगरी पौिणर्मा साजरी करण् यात येते. रात्रौ ११.०० वाजता समाधी मंिदरात 

कोजािगरी पौिणर्मेिनिमत् त श्री साईबाबांना ल� मी इदं्राचे स् व�प माननू साईबाबांच् या समाधीचे पजून होते. पजूनानतंर नारळपाणी, 

िभजिवलेल ेपोह,े साखर, दधू असा नैवदे्य दाखिवण् यात येतो. रात्रौ १२.०० वाजता दधुामध् ये चदं्राचे प्रितिबंब पाह�न चंद्रपजूा केली 

जाते. मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच् या हस् ते ही पजूा केली जाते. रात्रौ १२.१५ चे दरम् यान शेजारती स�ु होते. शेजारतीनंतर 

दधूप्रसाद वाटप केला जातो. नतंर  मिंदर  बंद होते. 

नरक चतुदर्शी (आि�न शुद्ध चतुदर्शी) 

मंगलस् नानाच् या वेळी श्रींच् या मुत�स व समाधीला सगुधंी उटण ेलावनू मगंलस् नान घातले जाते. त् यानंतर िशरडी माझे पंढरपरू या 

आरतीच् या वेळी फराळाचा नैवदे्य (लाडू, िचवडा,चकली इत् यादी) दाखिवला जातो. 
 

ल� मीपूजन (आि�न शुद्ध अमावस् या) 

दीपावलीच् या चारही िदवशी मगंलस् नानाच् या वेळी सगुंधीत उटण ेलावनू मतु�स व समाधीस मंगलस् नान घातल ेजाते. िशरडी माझ े

पंढरपरू आरतीच् या वेळी फराळाचा (लाडू,िचवडा,चकली,करंजी इत् यादी) नैवदे्य दाखिवला जातो. (दपुारी २.०० ते ४.३० 

वाजेपय�त साईभक् ताचंी ल� मीपजूनासाठी पाक�टे िस्वकारली जातात व धपुआरती नतंर परत िदली जातात. दपुारी ४.३० वाजता 

समाधी मिंदरात दशर्नरांग बंद केली जाते. समाधी चौथ-यावर िवद्यतू रोषणाईन ेसशुोिभत केलेल् या मखरामध् ये चांदीच् या कमळात 

ल� मीची बसलेली मतु� ठेवली जाते. समाधीचे समोर खाली चांदीचा चौरंग कदर्ळीचे खांबान े सशुोिभत क�न मांडला जातो. 

चौरंगावर गह� त् यावर चांदीच् या न�ीचा कलश, ताम् हण व त् यामध् ये चादंीची पारंपा�रक नाणी, चांदीच् या कमळात उभ् या असलेल् या 

ल� मीची मतु�, श्री साईबाबाचंी मतु� मांडली जाते. त् यासमोर शंख, घंटा, पानाचे िवडे मांडले जातात. सायंकाळी ५.०० वाजता 

ससं् थानचे मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांच् या हस् ते श्रींच् या समाधीमंिदरात समाधीच् या चौथ-यासमोरील जागेत ल� मीपजुनास 

स�ुवात होते. याप्रसंगी श्रींच् या मतु�स सवुणर् अलंकार घातल े जातात. ल� मीपुजनाच् या सांगतेनंतर श्रींची धपुारती स�ु होते. 

धपुारतीच् या नैवेद्यामध् ये धने, गळु, ला�ा, पेढे व फराळाच ेपदाथर् असतात. धपुारतीचे वेळी llसखुकतार् दःुखहतार् वातार् िवघ् नाची ll 

ही  श्री गणशेाची व ll दगु� दघुर्टभारी तुजिवण ससंारी ll ही श्री देवीची आरती गायली जाते. 
 

 

दीपावली बिलप्रितपदा (पाडवा- काितर्क शुद्ध प्रितपदा) 
िशरडी माझे पंढरपूर आरतीनतंर ससं् थानतफ�  रव् याच् या लाडूचा प्रसाद दशर्नाथ� भक् तांना वाटप केला जातो. 
 

काितर्क� एकादशी (काितर्क शुद्ध एकादशी) 

काितर्क�शदु्ध एकादशी ही प्रबोिधनी एकादशी म् हणनू सबंोिधली जाते. हा िवष् णचूा प्रबोध उत् सव असतो. भगवंतांचा चातमुार्स या 

एकादशीला समाप् त होतो. या िदवशी देव झोपतेून उठतात अशी धारणा आह.े श्रींचे मंगलस् नान झाल् यानंतर साईबाबांच् या मतु�स 

पषु् पहार, तुळशीचा हार घातला जातो.  िशरडी माझे पंढरपरू या आरतीच् या वेळी साबुदाणा िखचडीचा नैवदे्य दाखिवला जातो. 

दपुारी १२.०० वाजता माध् यान् ह आरतीच े वेळी समाधी चौथ-यावर पांडुरंगाची (िवठ्ठलाची) प्रितमा ठेवली जाते. काितर्क� 

एकादशीच् या िदनी रात्री सव् वा नऊ वाजता श्रींच् या पालखीची गावातून िमरवणकू काढण् यात येते पालखीत श्रींची व पांडुरंगाची 

प्रितमा ठेवण् यात यतेे. धपुारतीचे वळेी ll यगु ेअठ्ठावीस िवटेवरी उभा ll ही  श्री िवठ्ठलाची आरती गायली जाते. 
 
 

तुळशी िववाह कायर्क्रम (काितर्क शुद्ध द्वादशी) 

दरवष� श्री द्वारकामाई मंिदरात सायंकाळी धपुारतीनतंर तुळशी िववाहाचा कायर्क्रम सपंन् न होतो. सायंकाळी धपूारतीनंतर 
द्वारकामाई मिंदरात होणा-या तुळशी िववाह िवधीस मा. मखु् य कायर्कारी अिधकारी सपत् नीक यजमानपदी असतात. यावेळी सपंणूर् 
लग् निवधीचा कायर्क्रम करण् यात यतेो. 
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श्रावणी सोमवार 

धमर्शास् त्रानसुार श्रावणमास हा पिवत्र मानला जातो. या मिहन् यात िशवाची आराधना केली जाते. श्रावणी सोमवारी श्रींच् या  

मंगलस् नानानतंर संपणूर् िदवस समाधीवर व श्रींच् या मतु�ला सफेद वस् त्र, बेलपानांचा हार व �द्रा�माळा प�रधान केल् या जातात. या 

िदवशी िखचडी िकंवा फळाचंा नवैदे्य दाखिवला जातो. समाधी चौथ-यावर शकंराचा फोटो ठेवण् यात येऊन सकाळी ११.३० 

वाजता द्वारकामाई मंिदरात होणा-या वैश् वदवे पजुलेा तपू आिण भगरीच् या भाताचा वापर केला जातो. श्रावण मासातील दर 

सोमवारी धपुारती सायकंाळी िठक ६.०० वाजता करण् यात यतेे. धपुारतीच् या अगोदर द्वारकामाई मिंदरात पनु् हा एकदा वैश् वदवेपजूा 

केली जाते. यावळेी वशै् वदवेपजेूला तपू आिण भाताचा वापर केला जातो. धपूारतीपवू� महानवेैद्य दाखिवला जातो. आरतीच् या 

अगोदर दनंैिदन पाद्यपजूा असल् याने धपूारतीनंतर होणारी पाद्यपजूा व िपठलं भाकरीचा नैवेद्य या िदवशी दाखिवला जात नाही. 

धपुारतीचे वेळी सरुवातीला ll लवथवती िवक्राळा ब्रम् हांडी माळा ll ही श्री शंकराची आरती गायली जाते. 
 

गोकुळाष्ट मी (श्रीकृष्ण  जन्म ोत्स व श्रावण           . अष्ट मी) 

        श्री साईबाबांच् या काळातही गोकुळाष् टमी हा उत् सव  साजरा होत असे. हा सोहळा सामदुायीक साईसच् च�रत पारायणाने स�ु 

होतो. गोकुळाष् टमीच् या िदवशी उपवास असल् याने श्रींना िखचडी, शेंगादाण े कुट िकंवा फळांचा नैवदे्य दाखिवला जातो. 

साईबाबांच् या समाधी मिंदरात पाळणा बांधला जातो. त् यामध्ये बाळकृष्णाची चांदीची मतु� असते. यािदवशी समाधी मिंदरात रात्रौ 

१० वाजता क�तर्नास आरंभ होतो. समाधी चौथ-यावर रात्रौ क�तर्नाचे वेळी गोपाळकृष् णाची प्रितमा ठेवली जाते. रात्रौ १२.०० 

वाजता श्रीकृष्ण भगवंताचा जन् मोत् सव होऊन क�तर्नाची सागंता होते. श्रीकृष् णजन् म झाल् यानंतर साईबाबांची शेजारती होते. 

शेजारतीचे वेळी सुंठवडा व शेंगादाण े कूट यांचा नैवेद्य दाखिवला जातो. त् यानतंर समाधी मंिदर बंद होते. जन् मोत् सवाच् या दसुरे 

िदवशी साईबाबांच् या मंगलस्नानानतंर समाधीवर व साईबाबांच् या मतु�ला तुळशीचा हार प�रधान केला जातो. सकाळी १०.०० ते 

१२.०० या वेळेत गोपाळकाल् याचे क�तर्न होते. त् यानंतर दहीहडंी फोडण् याचा कायर्क्रम होतो. याप्रमाण े गोकुळाष् टमी उत् सव 

(श्रीकृष् ण जन् मोत् सव) साजरा केला जातो. गोपालकाल् याच ेिदवशी रात्रौ ९.१५ वाजता श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढली 

जाते. 

नारळी पौिणर्मा (र�ाबंधन- श्रावण शुद्ध पौिणर्मा) 

प्रितवष� श्रावण श ु१५|| या िदनी नारळी पौिणर्मा साजरी करण् यात येते. र�ाबंधनािनिमत् त साईबाबांना पजुा-यांच् या हातून राखी 

बांधली जाते व त् यांनतर िनयिमत दनंैिदन कायर्क्रम होतात. मतु�ला अलंकार घालण् यात यतेात. 
 

पोळा (श्रावण कृष् ण अमावस् या) 
या िदवशी मध् यान् ह आरतीच् या वेळी मातीच े पाच बलै व एक गाय यांची गंधा�तादी, पषु् प वाह�न समाधी चौथ-यावर  
पजुा-यामाफर् त पजूा केली जाते व परुणपोळीचा नैवदे्य दाखिवला जातो. त् यांनतर िनयिमत दैनिंदन कायर्क्रम होतात. 
 

गणेश चतुथ� (भाद्रपद शुद्ध चतुथ�) 
मध् यान् ह आरतीच् या वेळी समाधी चौथ-यावर गणपतीची प्रितमा ठेवली जाते. सदर प्रितमा दसुरे िदवशी काकड आरती झाल् यानंतर 
काढण् यात येते. नेहमीच् या नैवदे्याबरोबर साईबाबांना मोदकाचंाही नवेैद्य दाखिवला जातो. धपूारती स�ु होताच स�ुवातीला            
ll सखुकतार् दःुखहतार् वातार् िवघ् नाची ll ही गणपतीची आरती म् हटली जाते. 
 
 

अनंत चतुदर्शी (भाद्रपद शुद्ध पौिणर्मा) 
मध् यान् ह आरतीच् या वेळी समाधी चौथ-यावर गणपतीची प्रितमा ठेवली जाते. सदर प्रितमा दसुरे िदवशी काकड आरती 

झाल् यानंतर काढण् यात येते. नहेमीच् या नैवेद्याबरोबर साईबाबांना मोदकांचाही नैवदे्य दाखिवला जातो. धपुारतीमध् ये ll सखुकतार् 

दःुखहतार् वातार् िवघ् नाची ll ही गणपतीची आरती म् हटली जाते. 

 

         . 

कृ
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(अ)  धमार्दाय/िवकासिनधी देणगी :-   
 

 सवर्साधारण  िनधीः-  या िनधीतनू भक् तांना िविवध सिुवधा परुिवल् या जातात. 

 इमारतिनधीः- या िनधीचा वापर िवश् वस् तव् यवस् थेच् या तसचे भक् तांच् या उपयोगात येणा-या वास् तूंच् या बांधकामासाठी 
केला जातो. 

 वैद्यक�य िनधीः-गरज ूव् यि�ंना अत् यल् प दरात अत् याधिुनक तसेच अद्ययावत वैद्यक�य सिुवधा उपलब् ध क�न दणे् याचा 
उद्दशे डोळयासमोर ठेवनू या िनधीत देणगी स् वीकारण् यात येते. 

 अन् नदानिनधीः- या िनधीचा वापर साईभक् तांना तसचे गोरग�रबांना मोफत प्रसादभोजन उपलब् ध क�न दणे् यासाठी 
केला जातो. 

 िश�ण िनधीः- ग्रामीण भागातील तसेच िशड� प�रसरातील िवद्याथ् या�ना अत् याधिुनक िश�ण सिुवधा परुिवण् याक�रता 
श्री साईबाबा ससं् थानन े िविवध श�ैिणक उपक्रम स�ु केल ेआहते. या िश�ण सिुवधांमधील सधुारणा तसचे त् याचं् या 
प्रशासनावरील खचार्साठी या िनधीचा वापर केला जातो.  

 िनत् य प्रसादालय अन् नदान योजनाः– या योजनेअतंगर्त आंध्रा बॅकेंच् या सहयोगान े दणेगी स् वीकारली जाते. येणारा 
पणूर् िनधी बॅकेंत जमा केला जातो. 

 िवशेष सूचनाः- वरील िनधीमध् य ेजमा होणारी दणेगी ही आयकर कायद्यातील कलम ८० जी खाली वजावटीस पात्र राहील. 
 

(ब)  धािमर्क कायर्क्रमसाठी िनधीः 
१) अिभषेक िनधीः साईभक् तांसाठी श्रीसाईबाबा ससं् थानच् या वतीन े श्री साईबाबाची दररोज अिभषके पजूा केली जाते. एका 
जोडप् यासाठी फक् त �.१०१/- मात्र शलु् क आकारले जाते. 

२) नैवेद्य िनधीः- या िनधीचा उपयोग श्रींच् या दररोजच् या नैवेद्यासाठी केला जातो. नैवेद्य िनधीसाठी दणेगी स् वीकारली जाते. 

३) उत् सव िनधीः- श्रीरामनवमी, श्रीग�ुपौिणर्मा व श्रीसाईबाबा समाधी पणु् यितथी ह ेउत् सव दरवष� ससं् थानतफ�  िशड� मध् ये साजरे 
केले जातात. त् यावर होणा-या खचार्साठी देणगीद्वारे िनधी उभा केला जातो. 

४) कोठी (धूप दीप) िनधीः- श्रींचे समाधी मंदीर, ग�ुस् थान, द्वारकामाई आिण चावडी  येथे दररोज पजूा सपंन् न होते. या 
िनधीतील रक् कम पजूा सािहत् य खरेदी कामी वापरली जाते.   

५) साई सत् यव्रत पजूा िनधी (सत् यनारायण):- ससं् थानतफ�  दररोज श्रीसाई सत् यव्रतपूजेचे आयोजन केले जाते. एका 
जोडप् यासाठी फक् त �.१००/- मात्र शलु् क आकारले जाते. यात पजूचेे सवर् सािहत् य ससं् थानमाफर् त परुिवल ेजाते. या पजूेसाठी देणगी 
स् वीकारली जाते.  
 

िवशेष सचूनाः- 
वरील धािमर्क कायर्क्रम िनधीमध् ये जमा होणारी दणेगी आयकर कायद्यातील कलम ८० जी वजावटीस अपात्र राहील. 
 

देणगी खालीलप्रमाणे स् वीकारली जाते 
  अ) रोख स् व�पाने देणगीः -  

 ससं् थानच् या कोणत् याही अिधकृत कायार्लयात भारतीय आिण िवदशेी चलनातील िवहीत मयार्दतेील रोख स् व�पात 
दणेगी स् वीकारली जाते.           

 ससं् थान इमारतीतील सगंणक�कृत दणेगी कायार्लय  

 साईिनकेतन, दादर, मुबंई येथील ससं् थानचे अिधकृत कायार्लय. 
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श्री दत् तजयंती (मागर्शीषर् शुद्ध पौिणर्मा) 
श्रींचे मंगलस् नान झाल् यानतंर साईबाबांच् या मतु�स पषु् पहार, तुळशीचा हार घातला जातो. िशरडी माझे पंढरपूर आरतीच् या वेळी 
साबुदाणा िखचडीचा नैवदे्य दाखिवला जातो. दपुारी १२.०० वाजता मध् यान् ह आरती होते यावेळी समाधी चौथ-यावर श्रीदत् त 
महाराजांची तसिबर ठेवली जाते. सधं् याकाळी ४.०० ते ६.०० यावळेेत श्री दत् तजन् माचे क�तर्न होते. धपूारतीमध् ये श्री दत् तात्रयाची 
आरती गायली जाते. यािदवशी लेंडीबागेतील दत् त मंिदरात आरतीचा कायर्क्रम आयोिजत केला जातो. दत् तजयंतीच् या िदवशी 
रात्री सव् वा नऊ वाजता श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढली जाते. रथात श्री दत् तात्रय व श्री साईबाबा यांच् या तसिबरी  
ठेवल् या जातात. धपुारतीचे वेळी ll ित्रगणुात् मक त्रमैतु� श्री दत् त हा जाणा ll ही  श्री दत् ताची आरती गायली जाते. 
 

देणगी धोरण 

दशे-िवदेशातील साईभक् तानंा ससं् थानला सहजा-सहजी व जलद गतीने दणेगी दतेा यावी, तसेच भक् तानंा �म बुिकंग व 
दशर्न/आरती पासेस आरि�त करता यावेत, म् हणनू संस् थानने online.sai.org.in व sai.org.in या वेबसाईटवर खालील  
बॅकांची ऑनलाईन पेमेंट गेट- वे,  नेट बॅंिकंग व POS मिशनची सिुवधा भक् तांसाठी स�ु केलेली आह.े 
 

 ऑनलाईन पेमेंट गेट-वे सिुवधा- 
अ) स् टेट बंॅक ऑफ इिंडया                         ब)  एच.डी.एफ.सी.बॅक  

 

 नेट बॅिंकंग सिुवधा- 
अ) स् टेट बंॅक ऑफ इिंडया                         ब)  सेंट्रल बॅकं ऑफ इिंडया  
क) यिुनयन बंॅक ऑफ इिंडया    ड) बंॅक ऑफ बडोदा 
इ)  एचडीएफसी बंॅक 

 

 POS मिशन् स– 
         अ)  स् टेट बॅक ऑफ इिंडया                         ब)  पंजाब नॅशनल बंॅक  
 
 

ससं् थानमधील आिथर्क व् यवहाराच् या िठकाणी आवश् यक तेथ े POS/EDC मिशनच् या माध् यमातून डेिबट/के्रिडट 
काडर्व् दारे पैस ेिस्वकारण् याची Cashless (रोख िवना) सिुवधा  भक् तानंा  उपलब् ध क�न दणे् यात आलेली आह.े ससं् थान प�रसरात 
िठकिठकाणी दि�णापेटया ठेवण् यात आलेल् या असनू,भािवक त् यात देणगी रक् कम अपर्ण क� शकतात. परंतु ज् या भक् तांना 
दणेगीची पावती अपेि�त आह,े अशा भक्त ांकडून देणगी स् वीकारण् यासाठी  मंिदरप�रसरात िठकिठकाणी दणेगी काऊंटर उभारण् यात 
आलेले आहते. या िठकाणी रोख रक् कम, चेक-डीडी, परक�य चलन, POS/EDC मिशनव् दारे तसेच वस् तु�पात दणेगी 
स् वीकारण् यात यतेे.  

 जे साईभ� िशड� येथे येऊन, दणेगी कायार्लयात रक् कम �.२५ हजार िकंवा त् याप�ेा अिधक रोख/वस्तु स्व�पात/अन्य 

बॅंिकंग सिुवधवे्दारे दणेगी दतेात, त्यांना ससं् थानमाफर् त श्री साईसच् च�रत गं्रथ, श्री साईचंा थ्रीडी फोटो (प्रत्येक� १) याप्रमाण े

ससं् थानकडून सप्रेम भेट दणे् यात यतेे. तसचे या दणेगीदार भ�ानंा शक् यतो त्याच िदवशी एक वेळचे दशर्न व आरतीची 

मोफत सिुवधा दणे् यात यतेे. आरतीसाठीची भक् ताचंी सखं् या पणूर् झालेली असल् यास दणेगीदारास पढुील आरतीसाठी  संधी 

दणे् यात येते.  

 एका व् यक् तीस एका िदवशी फक् त रक् कम �पये १,९९,९९९/- मात्र रोख स् व�पात देणगी दतेा येईल. 

 रक् कम �पये २०००/- मात्र प�ेा जास् त रकमचे् या रोख स् व�पातील दणेगीसाठी आयकर कायद्यातील कलम ८० जी ची 
सिुवधा िमळणार नाही. 

 तसेच ज ेभक् त िशड�ला येऊ शकत नाहीत ते मिनऑडर्र, चेक-डीडी, ऑनलाईन या माध् यमांद्वारेही ससं् थानला दणेगी दऊे 
शकतात. या स् व�पातील दणेगीसाठी आयकर कायद्यातील कलम ८० जी ची सिुवधा िमळेल . 
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(अ)  धमार्दाय/िवकासिनधी देणगी :-   
 

 सवर्साधारण  िनधीः-  या िनधीतून भक् तांना िविवध सिुवधा परुिवल् या जातात. 

 इमारतिनधीः- या िनधीचा वापर िवश् वस् तव् यवस् थेच् या तसचे भक् तांच् या उपयोगात येणा-या वास् तूंच् या बांधकामासाठी 
केला जातो. 

 वैद्यक�य िनधीः-गरज ूव् यि�ंना अत् यल् प दरात अत् याधिुनक तसेच अद्ययावत वैद्यक�य सिुवधा उपलब् ध क�न दणे् याचा 
उद्दशे डोळयासमोर ठेवनू या िनधीत देणगी स् वीकारण् यात येते. 

 अन् नदानिनधीः- या िनधीचा वापर साईभक् तांना तसचे गोरग�रबांना मोफत प्रसादभोजन उपलब् ध क�न दणे् यासाठी 
केला जातो. 

 िश�ण िनधीः- ग्रामीण भागातील तसेच िशड� प�रसरातील िवद्याथ् या�ना अत् याधिुनक िश�ण सिुवधा परुिवण् याक�रता 
श्री साईबाबा ससं् थानन े िविवध श�ैिणक उपक्रम स�ु केल ेआहते. या िश�ण सिुवधांमधील सधुारणा तसचे त् याचं् या 
प्रशासनावरील खचार्साठी या िनधीचा वापर केला जातो.  

 िनत् य प्रसादालय अन् नदान योजनाः– या योजनेअतंगर्त आंध्रा बॅकेंच् या सहयोगान े दणेगी स् वीकारली जाते. येणारा 
पणूर् िनधी बॅकेंत जमा केला जातो. 

 िवशेष सूचनाः- वरील िनधीमध् य ेजमा होणारी दणेगी ही आयकर कायद्यातील कलम ८० जी खाली वजावटीस पात्र राहील. 
 

(ब)  धािमर्क कायर्क्रमसाठी िनधीः 
१) अिभषेक िनधीः साईभक् तांसाठी श्रीसाईबाबा ससं् थानच् या वतीन े श्री साईबाबाची दररोज अिभषके पजूा केली जाते. एका 
जोडप् यासाठी फक् त �.१०१/- मात्र शलु् क आकारले जाते. 

२) नैवेद्य िनधीः- या िनधीचा उपयोग श्रींच् या दररोजच् या नैवेद्यासाठी केला जातो. नैवेद्य िनधीसाठी दणेगी स् वीकारली जाते. 

३) उत् सव िनधीः- श्रीरामनवमी, श्रीग�ुपौिणर्मा व श्रीसाईबाबा समाधी पणु् यितथी ह ेउत् सव दरवष� ससं् थानतफ�  िशड� मध् ये साजरे 
केले जातात. त् यावर होणा-या खचार्साठी देणगीद्वारे िनधी उभा केला जातो. 

४) कोठी (धूप दीप) िनधीः- श्रींचे समाधी मंदीर, ग�ुस् थान, द्वारकामाई आिण चावडी  येथे दररोज पजूा सपंन् न होते. या 
िनधीतील रक् कम पजूा सािहत् य खरेदी कामी वापरली जाते.   

५) साई सत् यव्रत पजूा िनधी (सत् यनारायण):- ससं् थानतफ�  दररोज श्रीसाई सत् यव्रतपूजेचे आयोजन केले जाते. एका 
जोडप् यासाठी फक् त �.१००/- मात्र शलु् क आकारले जाते. यात पजूचेे सवर् सािहत् य ससं् थानमाफर् त परुिवल ेजाते. या पजूेसाठी देणगी 
स् वीकारली जाते.  
 

िवशेष सचूनाः- 
वरील धािमर्क कायर्क्रम िनधीमध् ये जमा होणारी दणेगी आयकर कायद्यातील कलम ८० जी वजावटीस अपात्र राहील. 
 

देणगी खालीलप्रमाणे स् वीकारली जाते 
  अ) रोख स् व�पाने देणगीः -  

 ससं् थानच् या कोणत् याही अिधकृत कायार्लयात भारतीय आिण िवदशेी चलनातील िवहीत मयार्दतेील रोख स् व�पात 
दणेगी स् वीकारली जाते.           

 ससं् थान इमारतीतील सगंणक�कृत दणेगी कायार्लय  

 साईिनकेतन, दादर, मुबंई येथील ससं् थानचे अिधकृत कायार्लय. 
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श्री दत् तजयंती (मागर्शीषर् शुद्ध पौिणर्मा) 
श्रींचे मंगलस् नान झाल् यानतंर साईबाबांच् या मतु�स पषु् पहार, तुळशीचा हार घातला जातो. िशरडी माझे पंढरपूर आरतीच् या वेळी 
साबुदाणा िखचडीचा नैवदे्य दाखिवला जातो. दपुारी १२.०० वाजता मध् यान् ह आरती होते यावेळी समाधी चौथ-यावर श्रीदत् त 
महाराजांची तसिबर ठेवली जाते. सधं् याकाळी ४.०० ते ६.०० यावळेेत श्री दत् तजन् माचे क�तर्न होते. धपूारतीमध् ये श्री दत् तात्रयाची 
आरती गायली जाते. यािदवशी लेंडीबागेतील दत् त मंिदरात आरतीचा कायर्क्रम आयोिजत केला जातो. दत् तजयंतीच् या िदवशी 
रात्री सव् वा नऊ वाजता श्रींच् या रथाची गावातून िमरवणकू काढली जाते. रथात श्री दत् तात्रय व श्री साईबाबा यांच् या तसिबरी  
ठेवल् या जातात. धपुारतीचे वेळी ll ित्रगणुात् मक त्रमैतु� श्री दत् त हा जाणा ll ही  श्री दत् ताची आरती गायली जाते. 
 

देणगी धोरण 

दशे-िवदेशातील साईभक् तानंा ससं् थानला सहजा-सहजी व जलद गतीने दणेगी दतेा यावी, तसेच भक् तानंा �म बुिकंग व 
दशर्न/आरती पासेस आरि�त करता यावेत, म् हणनू संस् थानने online.sai.org.in व sai.org.in या वेबसाईटवर खालील  
बॅकांची ऑनलाईन पेमेंट गेट- वे,  नेट बॅंिकंग व POS मिशनची सिुवधा भक् तांसाठी स�ु केलेली आह.े 
 

 ऑनलाईन पेमेंट गेट-वे सिुवधा- 
अ) स् टेट बंॅक ऑफ इिंडया                         ब)  एच.डी.एफ.सी.बॅक  

 

 नेट बॅिंकंग सिुवधा- 
अ) स् टेट बंॅक ऑफ इिंडया                         ब)  सेंट्रल बॅकं ऑफ इिंडया  
क) यिुनयन बंॅक ऑफ इिंडया    ड) बंॅक ऑफ बडोदा 
इ)  एचडीएफसी बंॅक 

 

 POS मिशन् स– 
         अ)  स् टेट बॅक ऑफ इिंडया                         ब)  पंजाब नॅशनल बंॅक  
 
 

ससं् थानमधील आिथर्क व् यवहाराच् या िठकाणी आवश् यक तेथ े POS/EDC मिशनच् या माध् यमातून डेिबट/के्रिडट 
काडर्व् दारे पैस ेिस्वकारण् याची Cashless (रोख िवना) सिुवधा  भक् तानंा  उपलब् ध क�न दणे् यात आलेली आह.े ससं् थान प�रसरात 
िठकिठकाणी दि�णापेटया ठेवण् यात आलेल् या असनू,भािवक त् यात देणगी रक् कम अपर्ण क� शकतात. परंतु ज् या भक् तांना 
दणेगीची पावती अपेि�त आह,े अशा भक्त ांकडून देणगी स् वीकारण् यासाठी  मंिदरप�रसरात िठकिठकाणी दणेगी काऊंटर उभारण् यात 
आलेले आहते. या िठकाणी रोख रक् कम, चेक-डीडी, परक�य चलन, POS/EDC मिशनव् दारे तसेच वस् तु�पात दणेगी 
स् वीकारण् यात यतेे.  

 जे साईभ� िशड� येथे येऊन, दणेगी कायार्लयात रक् कम �.२५ हजार िकंवा त् याप�ेा अिधक रोख/वस्तु स्व�पात/अन्य 

बॅंिकंग सिुवधवे्दारे दणेगी दतेात, त्यांना ससं् थानमाफर् त श्री साईसच् च�रत गं्रथ, श्री साईचंा थ्रीडी फोटो (प्रत्येक� १) याप्रमाण े

ससं् थानकडून सप्रेम भेट दणे् यात यतेे. तसचे या दणेगीदार भ�ानंा शक् यतो त्याच िदवशी एक वेळचे दशर्न व आरतीची 

मोफत सिुवधा दणे् यात यतेे. आरतीसाठीची भक् ताचंी सखं् या पणूर् झालेली असल् यास दणेगीदारास पढुील आरतीसाठी  संधी 

दणे् यात येते.  

 एका व् यक् तीस एका िदवशी फक् त रक् कम �पये १,९९,९९९/- मात्र रोख स् व�पात देणगी दतेा येईल. 

 रक् कम �पये २०००/- मात्र प�ेा जास् त रकमचे् या रोख स् व�पातील दणेगीसाठी आयकर कायद्यातील कलम ८० जी ची 
सिुवधा िमळणार नाही. 

 तसेच ज ेभक् त िशड�ला येऊ शकत नाहीत ते मिनऑडर्र, चेक-डीडी, ऑनलाईन या माध् यमांद्वारेही ससं् थानला दणेगी दऊे 
शकतात. या स् व�पातील दणेगीसाठी आयकर कायद्यातील कलम ८० जी ची सिुवधा िमळेल . 
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3. इगं्रजी/English 

 
https://youtu.be/XFKHCNe2xt8 

4. तेलगू/ू 
Telugu 

 

https://youtu.be/g6kjQ8aYCfk 
 

5. तािमळ/ Tamil  

 
https://youtu.be/Upoxjf74oKY 

6. कन्नड/Kannada 
 

 

https://youtu.be/rJXM68yer8k 

7. मल्याळी/Malayal
am 

 

 
https://youtu.be/WvGSpt8Jngo 

 8 गुजराती/Gujarati  

 

https://youtu.be/g01U8lmDYDg 

9 पंजाबी/Panjabi 

 

https://youtu.be/p0qJQR_sUG8 

10. ओ�रया/Oriya 

 
https://youtu.be/nKNgKOsblAU 

 
टीपः वरील बारकोड (QR) मोबाईलद्वारे स् कॅन क�न दशर्न रांगेचा व् हीडीओ  पाहता येईल. 

 
दशर्नव् यवस् था-  पास (मोफत/सशुल् क) 

 श्री साईबाबांचे दशर्न अथवा आरतीचा लाभ घणेेसाठी सवर्प्रथम सशुल् क अथवा िवनाशलु् क पास घेणे आवश्यक आह.े 

त् यासाठी ससं् थानचे online.sai.org.in या संकेतस् थळावर तसेच गेट क्र.१ चे जवळ जनसंपकर्  कायार्लयात सशलु् क दशर्न/आरती 

पासची सिुवधा उपलब् ध आह.े तसेच खालील िठकाणी सशलु्क व िवनाशलु्क पास िवतरण सिुवधा उपलब्ध आह.े  
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 जर दणेगी धनादशे, डीडी िकंवा प्रवाशी धनादशेाद्वारे िदली असता,धनादशे िमळाल् याची पावती त् वरीत िदली जाते.               
धनादेश, डीडी िकंवा प्रवासी धनादशे वटल् यानतंर  80G असलेली पावती िदली जाते.    

          

             सचूना- देणगी स् वीकारल् यानंतर सगंणक�कृत पावती त् वरीत िदली जाते. 
 

  ब)  पोस् टाने पाठिवण् यात येणारी देणगीः मनीऑडर्र, धनादेश/डीडी िकंवा प्रवासी धनादशे ह ेकृपया श्री साईबाबा ससं् थान  
        ट्रस्ट, िशड� या नावान ेकाढावेत व ते खालील पत् त् यावर पाठवावे. 
 

  मखु् य कायर्कारी अिधकारी, 
  श्री साईबाबा ससं् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड�, 
  ता.राहाता, िज- अहमदनगर 
   िशड� – 423 109. 
टीपः- दणेगी पावती श्री साईचं ेपिवत्र उदी-प्रसादासोबत दणेगीदाराने िदलेल् या िनद�िशत केलेल् या पत् त् यावर पाठिवली जाते. 
 

 

श्री साईबाबा संस् थानमाफर् त साईभक् तांना देण् यात येणा-या सुिवधा व चालिवण् यात येणारे उपक्रमः  
आनंददायी दशर्नरांग  

 श्री साईबाबांच् या दशर्नाच् या ओढीने कोटयावधी भािवक िशड�ला यतेात त् यांचं साईदशर्न सलुभ व आनंददायी व् हाव ेया 
उद्दशेाने दशर्नरांगेची उभारणी करण् यात आलेली आह.े श्री साईबाबा मंदीरात बाबांची समाधी, द्वारकामाई, ग�ुस् थान आिण चावडी 
ही प्रमखु स् थळे आहते. येथे भक् तांना दशर्नाची ओढ असते. गेल् या काही वषा�पासनू सदर दशर्न व् यवस् थचेा आढावा घऊेन 
िदपावली पाडवा िदनांक १६ नोव् हेंबर २०२० पासनू सलुभ दशर्न रांग संकल् पना श्री. कान् ह�राज बगाटे, IAS मखु् य कायर्कारी 
अिधकारी यांनी तयार क�न ती राबिवली जात आह.े यामळेु भक् तानंा मखु् य नंदी हॉलमध् य ेप्रथम प्रवेश िदला जातो. येथेच प्रथम 
बाबांचे मखुदशर्न होते. त् यानंतर भक् त द्वारकामाईत जातो जेथे बाबांनी प्रज् वलीत केलेली धनुी असनू येथचे बाबा भक् ताशंी िहतगजु 
करीत. यानंतर भक् त मखु् य समाधीकडे हळूहळू पढुे जातो. यातनू बाबांचे मुखदशर्न जवळजवळ ७ िमनीटे होते. यातनू प�रपणूर् व 
दशर्न संतषू् टी िमळते व भक् त ग�ुस् थानकडे मागर्क्रमण करतो. सदर दशर्न व् यवस् थतेील बदलाबाबत मकरसंक्रांतीपय�त ९ लाखापे�ा 
जास् त भक् तांनी आनंद व् यक् त केला असनू त् यात मा. िशवराजिसहं चव् हाण, मखु् यमतं्री मध् यप्रदशे, मा. श्री. भपेूश बघले, मखु् यमतं्री 
छत् तीसगड, तसेच महाराष् ट्र शासनातील मतं्री महोदय सवर्श्री मा. श्री. हसन मशू्रीफ, मा. श्री. गलुाबराव पाटील, मा. श्री. संजय 
राठोड, मा. श्री. सबु् बा रेड्डी, अध् य� ित�पती दवेस् थान तसेच कनार्टक शासनातील मतं्री महोदय, सवर्श्री मा. श्री. बसवराज व श्री. 
सोम शखेर, श्री.िनतीन चदं्रकांत दसेाई, सपु्रिसध् द कला िदग् दशर्क, सवर्श्री  श्री. भाऊ कदम, श्री भरत जाधव, सपु्रिसध् द मराठी 
अिभनेते, श्री सोन ु सदू व श्री आशुतोष राणा, सपु्रिसध् द िहदंी िसन े अिभनेते, इत् यादींनी संतोष व् यक् त केला आह े व सदरची 
दशर्नव् यवस् था यापढु ेकायम चालू रहावी अशी भावना व् यक् त केललेी आह.े 
 

साईबाबा मंिदरातील दशर्नव् यवस् था - 
Darshan arrangements in Saibaba Temple 

 

 1  मराठी/Marathi 

 

https://youtu.be/GJv4mPk7ccU 

 2  िहदंी/Hindi

 

https://youtu.be/zdp1JQsZuzQ 
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3. इगं्रजी/English 

 
https://youtu.be/XFKHCNe2xt8 

4. तेलगू/ू 
Telugu 

 

https://youtu.be/g6kjQ8aYCfk 
 

5. तािमळ/ Tamil  

 
https://youtu.be/Upoxjf74oKY 

6. कन्नड/Kannada 
 

 

https://youtu.be/rJXM68yer8k 

7. मल्याळी/Malayal
am 

 

 
https://youtu.be/WvGSpt8Jngo 

 8 गुजराती/Gujarati  

 

https://youtu.be/g01U8lmDYDg 

9 पंजाबी/Panjabi 

 

https://youtu.be/p0qJQR_sUG8 

10. ओ�रया/Oriya 

 
https://youtu.be/nKNgKOsblAU 

 
टीपः वरील बारकोड (QR) मोबाईलद्वारे स् कॅन क�न दशर्न रांगेचा व् हीडीओ  पाहता येईल. 

 
दशर्नव् यवस् था-  पास (मोफत/सशुल् क) 

 श्री साईबाबांचे दशर्न अथवा आरतीचा लाभ घणेेसाठी सवर्प्रथम सशुल् क अथवा िवनाशलु् क पास घेणे आवश्यक आह.े 

त् यासाठी ससं् थानचे online.sai.org.in या संकेतस् थळावर तसेच गेट क्र.१ चे जवळ जनसंपकर्  कायार्लयात सशलु् क दशर्न/आरती 

पासची सिुवधा उपलब् ध आह.े तसेच खालील िठकाणी सशलु्क व िवनाशलु्क पास िवतरण सिुवधा उपलब्ध आह.े  
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 जर दणेगी धनादशे, डीडी िकंवा प्रवाशी धनादशेाद्वारे िदली असता,धनादशे िमळाल् याची पावती त् वरीत िदली जाते.               
धनादेश, डीडी िकंवा प्रवासी धनादशे वटल् यानतंर  80G असलेली पावती िदली जाते.    

          

             सचूना- देणगी स् वीकारल् यानंतर सगंणक�कृत पावती त् वरीत िदली जाते. 
 

  ब)  पोस् टाने पाठिवण् यात येणारी देणगीः मनीऑडर्र, धनादेश/डीडी िकंवा प्रवासी धनादशे ह ेकृपया श्री साईबाबा ससं् थान  
        ट्रस्ट, िशड� या नावान ेकाढावेत व ते खालील पत् त् यावर पाठवावे. 
 

  मुख् य कायर्कारी अिधकारी, 
  श्री साईबाबा ससं् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड�, 
  ता.राहाता, िज- अहमदनगर 
   िशड� – 423 109. 
टीपः- दणेगी पावती श्री साईचं ेपिवत्र उदी-प्रसादासोबत दणेगीदाराने िदलेल् या िनद�िशत केलेल् या पत् त् यावर पाठिवली जाते. 
 

 

श्री साईबाबा संस् थानमाफर् त साईभक् तांना देण् यात येणा-या सुिवधा व चालिवण् यात येणारे उपक्रमः  
आनंददायी दशर्नरांग  

 श्री साईबाबांच् या दशर्नाच् या ओढीने कोटयावधी भािवक िशड�ला यतेात त् यांचं साईदशर्न सलुभ व आनंददायी व् हाव ेया 
उद्दशेाने दशर्नरांगेची उभारणी करण् यात आलेली आह.े श्री साईबाबा मंदीरात बाबांची समाधी, द्वारकामाई, ग�ुस् थान आिण चावडी 
ही प्रमखु स् थळे आहते. येथे भक् तांना दशर्नाची ओढ असते. गेल् या काही वषा�पासनू सदर दशर्न व् यवस् थचेा आढावा घऊेन 
िदपावली पाडवा िदनांक १६ नोव् हेंबर २०२० पासनू सलुभ दशर्न रांग संकल् पना श्री. कान् ह�राज बगाटे, IAS मखु् य कायर्कारी 
अिधकारी यांनी तयार क�न ती राबिवली जात आह.े यामळेु भक् तानंा मखु् य नंदी हॉलमध् य ेप्रथम प्रवेश िदला जातो. येथेच प्रथम 
बाबांचे मखुदशर्न होते. त् यानतंर भक् त द्वारकामाईत जातो जेथे बाबांनी प्रज् वलीत केलेली धनुी असनू येथचे बाबा भक् ताशंी िहतगजु 
करीत. यानंतर भक् त मखु् य समाधीकडे हळूहळू पढुे जातो. यातनू बाबांचे मुखदशर्न जवळजवळ ७ िमनीटे होते. यातनू प�रपणूर् व 
दशर्न संतषू् टी िमळते व भक् त ग�ुस् थानकडे मागर्क्रमण करतो. सदर दशर्न व् यवस् थतेील बदलाबाबत मकरसंक्रांतीपय�त ९ लाखापे�ा 
जास् त भक् तांनी आनंद व् यक् त केला असनू त् यात मा. िशवराजिसंह चव् हाण, मखु् यमतं्री मध् यप्रदशे, मा. श्री. भपेूश बघले, मखु् यमतं्री 
छत् तीसगड, तसेच महाराष् ट्र शासनातील मतं्री महोदय सवर्श्री मा. श्री. हसन मशू्रीफ, मा. श्री. गलुाबराव पाटील, मा. श्री. संजय 
राठोड, मा. श्री. सबु् बा रेड्डी, अध् य� ित�पती दवेस् थान तसेच कनार्टक शासनातील मतं्री महोदय, सवर्श्री मा. श्री. बसवराज व श्री. 
सोम शखेर, श्री.िनतीन चदं्रकांत दसेाई, सपु्रिसध् द कला िदग् दशर्क, सवर्श्री  श्री. भाऊ कदम, श्री भरत जाधव, सपु्रिसध् द मराठी 
अिभनेते, श्री सोन ु सदू व श्री आशुतोष राणा, सपु्रिसध् द िहदंी िसन े अिभनेते, इत् यादींनी संतोष व् यक् त केला आह े व सदरची 
दशर्नव् यवस् था यापढु ेकायम चालू रहावी अशी भावना व् यक् त केललेी आह.े 
 

साईबाबा मंिदरातील दशर्नव् यवस् था - 
Darshan arrangements in Saibaba Temple 

 

 1  मराठी/Marathi 

 

https://youtu.be/GJv4mPk7ccU 

 2  िहदंी/Hindi

 

https://youtu.be/zdp1JQsZuzQ 
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उपहार सिुवधा वेळ - सकाळी ७ ते १० वाजेपय�त (दर �. ५/-),   

भोजन सिुवधा वेळ –  सकाळी १० ते रात्रौ १० वाजेपय�त (मोफत) 

सशुल् क भोजन - प्रौढ व् यक् ती �.५०/- लहान मलेु �. ३०/- 
 

लाडू व बफ� प्रसाद 
 शधु्द तूप तसचे काजू, बेदाण,े वेलची आदी सकुामवे्यासह बनिवण् यात येणा-या प्रसादलाडंूना भािवकांकडून मोठी 
मागणी आह.े प्रसादलाडू सोबत घऊेन जाण ेसोयीचे व्हावे यासाठी लाडू चांगले सकुवनू पपेर िपशवीत पकॅ केल ेजातात. 
  समाधी मंिदरातनू दशर्न घऊेन बाहरे येणा-या भक् तांना मोफत प्रसाद (५० गॅ्रम) पािकटाचे िवतरण केले जाते. 
 

उपहारगृह/ कॅन् टीन 
 िशड�त येणा-या साईभक् तांसाठी २४ तास चहा, कॉफ�, दधू, िबिस्कटे व िमनरल वॉटरचे संस् थान प�रसर, साईआश्रम, 
साईआश्रम धमर्शाळा, श्री साईबाबा भक् तिनवास, द्वारावती भक् तिनवास, येथ े२४ तास वाजवी दरात िवतरण केले जाते. तसचे श्री 
साईनाथ व श्रीसाईबाबा हॉस् पीटल या िठकाणीसकाळी ४ ते  रात्रौ ८ या वेळेत ही सिुवधा खालील वाजवी दरात परुवली जाते. 
प्रत् यके� ५० गॅ्रम वजनाच् या ३ लाडूच् या पािकटाच ेमलू् य �पये २५/-आह.े  
 
 

उपहार पािकट 
 सकाळी ७ ते १० यावेळेत साईभ�ांना वाजवी दरात (�.५/-) ना�ा पािकटांचे िवतरण श्री साईनाथ मंगलकायार्लय, 
साईआश्रम, साईआश्रम धमर्शाळा, साईबाबा भक् तिनवास, व दोन् हीही हॉस् पीटल यथे ेकेले जाते. 
 

िनवासस् थान सुिवधा 
 

1 साईआश्रम भक् तिनवास / Saiashram 

Bhaktaniwas (1.5 Km) 
1536 500/- (A/c) 200/- 

(Non A/c) 
https://youtu.be/EFU4LZG-AKs 

 
2 साईबाबा भक् तिनवासस् थान / Saibaba 

Bhaktaniwassthan (1.5 Km) 
527 125/- (Non A/c) https://youtu.be/Fow39S9HbX4  

 
3 द्वारावती भक् तिनवासस् थान/ Dwarawati 

Bhaktaniwassthan(0.6 Km) 
316 900/- (A/c) 500/- 

(Non A/c) 
https://youtu.be/aaq7pHsDCBw 

 
4 साईिनवास अितथीगृह / Sainiwas 

Guest house 

 (0.1 Km) 

24 800/- (A/c) https://youtu.be/-1DefNgJLck 

 
5 साईउद्यान, शांतीिनकेतन व बस स्थानक / 

Saiudyan, Shantiniketan and Bus 

Station (0.1 Km) 

77 Rooms: 50/- to 300/- 

 

https://youtu.be/ihaQFo5uTao 
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१) श्रीराम पािक� ग     ४) द्वारावती भक् तिनवास 
२) िशड� बसस् थानक    ५) श्री साईबाबा भक् तिनवासस् थान (५०० खोल्या) 
३) श्री साई आश्रम भक् तिनवास   ६) श्री साई उद्यान 

 

दशर्नाच् या अन् य सोयीः- 
१. दि�णमखुी हनमुान मंिदराजवळून मुखदशर्नाची सोय (प्रवेशद्वार क्र.३ च् या नजीक) 

२. जे भक् त श्रींच् या दशर्नासाठी िशड�ला येऊ शकत नाहीत त् यांच् यासाठी Live Darshan ही सिुवधा टाटा स् काय या  

     डीटीएच सवेा पुरिवणा-या कंपनीमाफर् त, टाटा स् कायची सेवा घेणा-या ग्राहकांसाठी दरूिचत्रवाणी व सकेंतस् थळावर तसचे  

     टीव् ही-9 या चॅनलवरही ही सिुवधा साईभक् तांसाठी उपलब् ध आह.े 

३. िवनामलू् य बायोमेट्रीक टाईम दशर्न पास . 

४. िशड� यथे ेजनसंपकर्  कायार्लयात िवनािशफारस दशर्नपासची सोय. 
५. दशर्न-आरतीच ेपास ऑनलाईन (www.online.sai.org.in या वेबसाईटवर) काढण् याची सिुवधा आह.े 

 टीप-अंध व िदव् यांग व् यक् ती, गभर्वती मिहला व ज् येष् ठ नाग�रक यांनी श्रींच् या दशर्नासाठी दशर्नरांगेत उभे राहाण् याची 

आवश् यकता नाही. त् यांच् यासाठी थेट दशर्नाची  सोय करण् यात आलेली आहे.  
 

साई प्रसादालय 
 

साईभ�ांना प्रसादभोजनाची सिुवधा िवनासायास, िवनािवलंब प्रा� व्हावी, या��ीने सवर् सोयी सिुवधानंी यकु् त असलेल े
श्री साईप्रसादालय उभारण् यात आल ेआह.े श्री साईबाबा ससं् थानच ेप्रसादालय ह ेसाईभक् ताचंे एक श्रद्धास् थान आह.े साईबाबाचंा 

प्रसाद म् हणनू या िठकाणी साईभक् त भोजनाचा श्रदे्धन े आस् वाद घतेात. प्रसादालयात तळमजला व पिहल्या मजल्यावरील 

भोजनक� िमळून एकाच वेळी साडेपाच हजार भ� प्रसाद भोजनाचा लाभ घऊे शकतात. प्रसादभोजन जलद व चवदार 

बनिवण् यासाठी अनेक दशेी-िवदशेी बनावटीच्या यंत्रणांचा उपयोग केला जातो. प्रसाद भोजनात भात, वरण, पोळी, दोन भाज्या व 

िम�ान्न असे पदाथर् दणे्यात यतेात. दशेातील धािमर्क संस् थांमध् ये ह े सवार्िधक मोठे प्रसादालय असनू प्रसाद भोजनाचा 

दजार्, भक् तांना दणे् यात यणेारी सिुवधा व त् यातील स्वच् छता आदी गोष् टींच् या प�र�णातनू ससं् थानच् या प्रसादालयास आयएसओ 

मानांकन िमळाललेे आहे. प्रसादालय प�रसरात ससं् थान प्रकािशत पसु् तकांच् या िवक्र�चे काऊंटर स�ु करण् यात आल ेआह.े 

 साईबाबा ससं्थानने उभारलेले प्रसादालय आिशया खंडातील धािमर्क �ेत्री असलेले मोठे भोजनालय मानल ेजाते. येथ े

एका वेळी पाच हजार भािवक भोजन घेव ुशकतात. आएएसओ (ISO) मानांकन असलेल्या या प्रसादालयात सरासरी पचंचेाळीस 

हजार भािवक भोजनाचा लाभ घतेात. एकाच िदवशी नव्वद हजार भािवकांना जेव ु घालण्याचा िवक्रमही या प्रसादालयाच्या 

नावावर नोंदला गलेा आहे. शताब्दी वषार्पासनु येथे िवनामलु्य अन्नदान स�ु आह.े आता नाममात्र फ� आकारण्याचा ससं्थानचा 

िवचार आह.े केवळ व्हीआयपींकडून पन्नास �पये नाममात्र शलु्क आकारले जाते़. येथे उभारण्यात आलेला सौर उजार् प्रकल्प 

अत्यंत मोठया �मतेचा आह.े प्रसादालयातील चपाती बनवण्यापासनु ते डाळ, भात िशजवण्यापय�त तसचे भांडे स्वच्छ 

करण्यापासनु ते भाज्या कापण्यापय�त सवर् काम े अत्याधिुनक यतं्रणचे्या सहाय्यान े केली जातात. िडस्कव्हरी चनॅलनेही या 

प्रसादालयाची नोंद घतेली आह.े अनेक वषा�पासनु प्रसादालयामाफर् त यथेील वदृ्धाश्रम, अनाथाश्रम, मकु-बधीर िवद्याथ� व ससं्थान 

शाळांमध्य ेएकवेळच ेजेवण परुवण्यात येते. ससं्थान �ग्णालयातही �ग्ण व नातेवाईकांना दोन्ही वेळच ेजेवण व चहा िवनामलु्य 

दणे्यात येतो. 

प्रसादभोजन व् यवस् था 
 श्री साईबाबा मंिदरापासनू १ िकमी अतंरावर श्री साई प्रसादालय येथ ेमखु् य प्रसाद भोजन व् यवस् था असनू त् या व् यित�रक् त 

ससं् थान प�रसरात साईआश्रम भक् तिनवास, साईबाबा भक् तिनवासस् थान (५०० खोल्या) व द्वारावती भक् तिनवास या 

िठकाणी प्रसादभोजन व् यवस् था करण् यात आललेी आह.े 
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उपहार सिुवधा वेळ - सकाळी ७ ते १० वाजेपय�त (दर �. ५/-),   

भोजन सिुवधा वेळ –  सकाळी १० ते रात्रौ १० वाजेपय�त (मोफत) 

सशलु् क भोजन - प्रौढ व् यक् ती �.५०/- लहान मलेु �. ३०/- 
 

लाडू व बफ� प्रसाद 
 शधु्द तूप तसचे काज,ू बेदाण,े वेलची आदी सुकामवे्यासह बनिवण् यात येणा-या प्रसादलाडंूना भािवकांकडून मोठी 
मागणी आह.े प्रसादलाडू सोबत घऊेन जाण ेसोयीचे व्हावे यासाठी लाडू चांगले सकुवनू पपेर िपशवीत पकॅ केल ेजातात. 
  समाधी मंिदरातून दशर्न घऊेन बाहरे येणा-या भक् तांना मोफत प्रसाद (५० गॅ्रम) पािकटाचे िवतरण केले जाते. 
 

उपहारगृह/ कॅन् टीन 
 िशड�त येणा-या साईभक् तांसाठी २४ तास चहा, कॉफ�, दधू, िबिस्कटे व िमनरल वॉटरचे संस् थान प�रसर, साईआश्रम, 
साईआश्रम धमर्शाळा, श्री साईबाबा भक् तिनवास, द्वारावती भक् तिनवास, येथ े२४ तास वाजवी दरात िवतरण केले जाते. तसचे श्री 
साईनाथ व श्रीसाईबाबा हॉस् पीटल या िठकाणीसकाळी ४ ते  रात्रौ ८ या वेळेत ही सिुवधा खालील वाजवी दरात परुवली जाते. 
प्रत् यके� ५० गॅ्रम वजनाच् या ३ लाडूच् या पािकटाच ेमलू् य �पये २५/-आह.े  
 
 

उपहार पािकट 
 सकाळी ७ ते १० यावेळेत साईभ�ांना वाजवी दरात (�.५/-) ना�ा पािकटांचे िवतरण श्री साईनाथ मंगलकायार्लय, 
साईआश्रम, साईआश्रम धमर्शाळा, साईबाबा भक् तिनवास, व दोन् हीही हॉस् पीटल यथे ेकेले जाते. 
 

िनवासस् थान सुिवधा 
 

1 साईआश्रम भक् तिनवास / Saiashram 

Bhaktaniwas (1.5 Km) 
1536 500/- (A/c) 200/- 

(Non A/c) 
https://youtu.be/EFU4LZG-AKs 

 
2 साईबाबा भक् तिनवासस् थान / Saibaba 

Bhaktaniwassthan (1.5 Km) 
527 125/- (Non A/c) https://youtu.be/Fow39S9HbX4  

 
3 द्वारावती भक् तिनवासस् थान/ Dwarawati 

Bhaktaniwassthan(0.6 Km) 
316 900/- (A/c) 500/- 

(Non A/c) 
https://youtu.be/aaq7pHsDCBw 

 
4 साईिनवास अितथीगृह / Sainiwas 

Guest house 

 (0.1 Km) 

24 800/- (A/c) https://youtu.be/-1DefNgJLck 

 
5 साईउद्यान, शांतीिनकेतन व बस स्थानक / 

Saiudyan, Shantiniketan and Bus 

Station (0.1 Km) 

77 Rooms: 50/- to 300/- 

 

https://youtu.be/ihaQFo5uTao 
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१) श्रीराम पािक� ग     ४) द्वारावती भक् तिनवास 
२) िशड� बसस् थानक    ५) श्री साईबाबा भक् तिनवासस् थान (५०० खोल्या) 
३) श्री साई आश्रम भक् तिनवास   ६) श्री साई उद्यान 

 

दशर्नाच् या अन् य सोयीः- 
१. दि�णमखुी हनमुान मंिदराजवळून मुखदशर्नाची सोय (प्रवेशद्वार क्र.३ च् या नजीक) 

२. जे भक् त श्रींच् या दशर्नासाठी िशड�ला येऊ शकत नाहीत त् यांच् यासाठी Live Darshan ही सिुवधा टाटा स् काय या  

     डीटीएच सवेा पुरिवणा-या कंपनीमाफर् त, टाटा स् कायची सेवा घेणा-या ग्राहकांसाठी दरूिचत्रवाणी व सकेंतस् थळावर तसचे  

     टीव् ही-9 या चॅनलवरही ही सिुवधा साईभक् तांसाठी उपलब् ध आह.े 

३. िवनामलू् य बायोमेट्रीक टाईम दशर्न पास . 

४. िशड� यथे ेजनसंपकर्  कायार्लयात िवनािशफारस दशर्नपासची सोय. 
५. दशर्न-आरतीच ेपास ऑनलाईन (www.online.sai.org.in या वेबसाईटवर) काढण् याची सिुवधा आह.े 

 टीप-अंध व िदव् यांग व् यक् ती, गभर्वती मिहला व ज् येष् ठ नाग�रक यांनी श्रींच् या दशर्नासाठी दशर्नरांगेत उभे राहाण् याची 

आवश् यकता नाही. त् यांच् यासाठी थेट दशर्नाची  सोय करण् यात आलेली आहे.  
 

साई प्रसादालय 
 

साईभ�ांना प्रसादभोजनाची सिुवधा िवनासायास, िवनािवलंब प्रा� व्हावी, या��ीने सवर् सोयी सिुवधानंी यकु् त असलेल े
श्री साईप्रसादालय उभारण् यात आल ेआह.े श्री साईबाबा ससं् थानच ेप्रसादालय ह ेसाईभक् ताचंे एक श्रद्धास् थान आह.े साईबाबाचंा 

प्रसाद म् हणनू या िठकाणी साईभक् त भोजनाचा श्रदे्धन े आस् वाद घतेात. प्रसादालयात तळमजला व पिहल्या मजल्यावरील 

भोजनक� िमळून एकाच वेळी साडेपाच हजार भ� प्रसाद भोजनाचा लाभ घऊे शकतात. प्रसादभोजन जलद व चवदार 

बनिवण् यासाठी अनेक दशेी-िवदशेी बनावटीच्या यंत्रणांचा उपयोग केला जातो. प्रसाद भोजनात भात, वरण, पोळी, दोन भाज्या व 

िम�ान्न असे पदाथर् दणे्यात यतेात. दशेातील धािमर्क संस् थांमध् ये ह े सवार्िधक मोठे प्रसादालय असनू प्रसाद भोजनाचा 

दजार्, भक् तांना दणे् यात यणेारी सिुवधा व त् यातील स्वच् छता आदी गोष् टींच् या प�र�णातनू ससं् थानच् या प्रसादालयास आयएसओ 

मानांकन िमळाललेे आहे. प्रसादालय प�रसरात ससं् थान प्रकािशत पसु् तकांच् या िवक्र�चे काऊंटर स�ु करण् यात आल ेआह.े 

 साईबाबा ससं्थानने उभारलेले प्रसादालय आिशया खंडातील धािमर्क �ेत्री असलेले मोठे भोजनालय मानल ेजाते. येथ े

एका वेळी पाच हजार भािवक भोजन घेव ुशकतात. आएएसओ (ISO) मानांकन असलेल्या या प्रसादालयात सरासरी पचंचेाळीस 

हजार भािवक भोजनाचा लाभ घतेात. एकाच िदवशी नव्वद हजार भािवकांना जेव ु घालण्याचा िवक्रमही या प्रसादालयाच्या 

नावावर नोंदला गलेा आहे. शताब्दी वषार्पासनु येथे िवनामलु्य अन्नदान स�ु आह.े आता नाममात्र फ� आकारण्याचा ससं्थानचा 

िवचार आह.े केवळ व्हीआयपींकडून पन्नास �पये नाममात्र शलु्क आकारले जाते़. येथे उभारण्यात आलेला सौर उजार् प्रकल्प 

अत्यंत मोठया �मतेचा आह.े प्रसादालयातील चपाती बनवण्यापासनु ते डाळ, भात िशजवण्यापय�त तसचे भांडे स्वच्छ 

करण्यापासनु ते भाज्या कापण्यापय�त सवर् काम े अत्याधिुनक यतं्रणचे्या सहाय्यान े केली जातात. िडस्कव्हरी चनॅलनेही या 

प्रसादालयाची नोंद घतेली आह.े अनेक वषा�पासनु प्रसादालयामाफर् त यथेील वदृ्धाश्रम, अनाथाश्रम, मकु-बधीर िवद्याथ� व ससं्थान 

शाळांमध्य ेएकवेळच ेजेवण परुवण्यात येते. ससं्थान �ग्णालयातही �ग्ण व नातेवाईकांना दोन्ही वेळच ेजेवण व चहा िवनामलु्य 

दणे्यात येतो. 

प्रसादभोजन व् यवस् था 
 श्री साईबाबा मंिदरापासनू १ िकमी अतंरावर श्री साई प्रसादालय येथ ेमखु् य प्रसाद भोजन व् यवस् था असनू त् या व् यित�रक् त 

ससं् थान प�रसरात साईआश्रम भक् तिनवास, साईबाबा भक् तिनवासस् थान (५०० खोल्या) व द्वारावती भक् तिनवास या 

िठकाणी प्रसादभोजन व् यवस् था करण् यात आललेी आह.े 
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नगरपंचायत  
 काही वषार्पवू� अस् वच् छ शहर अशी प्रितमा असलेल् या शहराने गेल् या दोन-तीन वषार्त स् वच् छतेत राष् ट्रीय पातळीवर 
आपला ठसा उमटवला आह.े शहरातील स् वच् छता, रस् त् याच् या कडेची झाडे, ओपन स् पेस मधील गदर् वनराई, लहान-मोठे पाकर् , 
दभुाजकात लावलेली फुलझाडे, रंगवलेल् या िभंती, पाण् याच् या टाक् या, िवकिसत केलेले सले् फ� पाईटं भािवकांच ेल� वेधनू घते 
आहते. नगरपचंायतचा घनकचरा व खत िनिमर्ती प्रकल् प स् वच् छतेत काम करणारांसाठी मागर्दशर्क ठरत आह.े साईबाबा ससं् थानही 
काही िदवसात साई गाडर्न, लेझर शोच ेकाम स�ु करत आहते. यामळेु भािवकांचा िशड�तील मकु् काम वाढणार आह.े 
  

साईबाबा संस्थानचे सेवाभावी उपक्रम  
 भािवकांकडुन िमळणा-या देणगीतनु सिुवधा उपलब्ध क�न दणे्याबरोबरच ससं्थान बाबांच्या िशकवणकु�चा वारसा 
चालवण्यासाठी प्रसादालयातील अन्नदानाबरोबरच �ग्णसवेा, िश�ण असे समाजोपयोगी उपक्रम राबवते. ससं्थानच ेश्रीसाईबाबा 
ह े सपुर स्पेशािलटी तर श्री साईनाथ ह े सवर्सामान्य �ग्णालय आह.े साईबाबा �ग्णालयात नाममात्र तर साईनाथ �ग्णालयात 
िनशलु्क उपचार करण्यात यतेात. यंदा साईनाथ �ग्णालयात पावण े चार लाख �ग्णांनी मोफत �ग्णसवेेचा तर साईबाबा 
�ग्णालयात पावण ेदोन लाख �ग्णांनी नाममात्र दरात उपचार घतेले. �ग्णालयामाफर् त येथील वदृ्धाश्रम, अनाथाश्रम व मकु-बधीर 
शाळेतील िवद्याथ्या�ना तसेच साकुरीच्या कन्याकुमारी ससं्थानातील साधकांना मोफत वैद्यक�य सवेा परुवली जाते. यािशवाय 
िशड�च्या पंचक्रोिशतील खेडेगावांतही िफरत्या वैद्यक�य पथका माफर् तही िवनामलु्य �ग्ण सवेा िदली जाते. वषर्भर �ग्णालयाच्या 
माध्यमातुन अनेक मोफत िशबीरांचेही आयोजन करण्यात येते. अन्य िठकाणी मोठया आजार व श�िक्रयेचा उपचार घेणा-या 
�ग्णांनाही ससं्थान माफर् त वैद्यक�य अनदुान दणे्यात यतेे. यािशवाय ससं्थानन े अद्यावत र�पेढी उभारली आह.ेमंिदर प�रसरात 
र�दानासाठी क� स�ु करण्यात आलेला आह.े भािवक ज्या श्रदे्धने साईचरणी भरभ�न पैशाच दान टाकतात. त्याच श्रदे्धन ेशेकडो 
भािवक साईदरबारी र�दानही करत असतात. या र�दानामळेु ससं्थानसह अनेक सेवाभावी व शासक�य �ग्णालयांना र�ाचा 
परुवठा होतो. ससं्थानच्या शै�िणक संकुलात लोअर केजी पासनु पदवी पय�त िश�णाची सिुवधा आह.े यात पाच हजार िवद्याथ� 
�ानाजर्न करत आहते. शै�िणक सकुंलात इग्लीश मेडीयम, कन्या शाळा, त�णांच्या हाताला रोजगार िमळवनु दणेारे आयटीआय 
व महािवद्यालयाचा समावेश आह.े 
 

कोिवड १९ संदभार्त काळजी घेणेकामी                                                                                   सचूना 

१) सवर् भक्त ांनी मास् क वापरण े बंधनकारक आह.े२) सवर् भक्त ांनी मंिदर व मंिदर परीसरात ६ फूट सामािजक अतंर पाळण े

बंधनकारक आह.े३) मंिदर व मंिदरपरीसरात थुंकण ेव धमु्रपानास स� प्रितबंध आह.े ४) भािवकांनी आपल्या मौल्यवान वस् त ूजस े

मोबाईल/दागदािगने/पसर् इ. व पादत्राण ेहॉटेल, िनवासस् थाने अथवा आपल् या वाहनामध् येच ठेवावी. ५) हात स् वच् छ करण् यासाठी 

भािवकांनी सिॅनटायझरचा वापर करावा.६) मंिदर व मंिदर परीसरात मतु�स हात लावण् यास प्रितबंध आह.े ७) िशंकताना िकंवा 

खोकताना नाका तोंडावर हात�माल अथवा िटश् य ुपेपरचा वापर करावा. ८) ६५ वषा�वरील ज् येष् ठ नागरीक व १० वषा�खालील 

मलेु, गरोदर महीला, व् यािधग्रस् त व् यक् ती  यांनी मंिदर व मंिदर परीसरात येण ेटाळाव ेअशा भक् तांना प्रवशे नाकारला जाईल. ९) श्री 

साईबाबा भ�ांनी िशड�ला दशर्नास्तव प्रयाण करणपेवु� आपली दशर्न/आरतीची वेळ व तारीख online.sai.org.in या 

संकेतस्थळावर भेट दऊेन िनि�त करावी म्हणजे भािवकांची असिुवधा होणार नाही. 
 

श्री साई भक् तांसाठी महत् वाच् या सूचना 
अ) मंदीरातील दशर्न व इतर सचूनाबाबत 
१) भक् तगणांची फसवणकू होऊ नये म् हणनू दशर्न पजूा याबाबत दलाल व मध् यस् थांशी सपंकर्  ठेवण् याची गरज नाही. 
२) ससं्थानच्या ऑिफस िशवाय धािमर्क कायर् अथवा दणेगीबाबत पैसे िकंवा वस्तू भेट िदली तर त्याची पावती मागनू घ्यावी.  
    दि�णा व ग�ुदान दणे्यासाठी मिंदर प�रसरात जागोजागी दि�णापेटया (ह�डंया) ठेवल्या आहते. 
३) द्वारकामाईत धनुीसाठी अगर नदंादीपासाठी तेल याक�रता देणगी, रोख अगर वस्तु�पात दयावयाची असले तर ती  द्वारकामाईत  
    कोणाकडेही न दतेा ससं्थानच्या देणगी िवभाग लेखाशाखते जमा करावी. यासाठी जनसपंकर्  िवभागाकडे संपकर्  करावा. 

महत् वाच् या 
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6 साईधमर्शाळा /Sai dharmashala 

(1.8 Km)    
128 

Halls 

Halls: 600/- and 

900/- 

20/- per person 

https://youtu.be/XHTIVwFMEfI 

 
 

टीपः सदर िनवासस् थानाचा व् हीडीओ मोबाईलद्वारे बारकोड (QR) स् कॅन क�न पाहता येईल. तसेच िन वासव् यवस् था 
Online booking सिुवधा Online.sai.org.in या सकेंतस् थळावर उपलब् ध आह.े 

१) इतर व्यवस्था  
साईबाबांच्या काळापासनु जवळपास एकशे दहा वषार्ची िनवास व्यवस्थेची परंपरा लाभलेल्या िशड�त शंभर �पयांपासनु ते 
पंचतारांिकत हॉटेल पयर्त िनवासाची सिुवधा उपलब्ध आह.े संस्थानच्या जवळपास आठ भक् तिनवासांमध्ये पावण े तीन हजार 
खोल्या आहते. यात तीनश े �पयांपासुन नऊश े �पयांपयर्तच्या साध्या व वातानकूुिलत खोल् या उपलब्ध आहते. संस्थान 
भ�िनवासातील खोल् यांचे ऑनलाईन पद्धतीने आगाव ुबकुींग करता येते. ससं्थानच्या साईआश्रम २ मध्ये माणसी वीस  �पये 
अस ेनाममात्र शलु्क घवेनु भािवकांना िनवारा उपलब्ध क�न दणे्यात आला आह.े मोठया सखं्यने  े यणेा या भािवकांसाठी िकंवा 
पदयात्रींसाठी हॉलचीही सिुवधा आहे.  
       २) हेलीपॅड 

 श्री साईबाबा संस् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड�च् या वतीन ेमौजे िनमगांव-को-हाळे हद्दीत गट नं.१९५ मध् ये एका वेळी 
०३ हलेीकॉप् टसर्ची लॅण् डींग सिुवधा उपलब् ध करणेत आलेली आह.े सदर िठकाणाच े Google Location 
https://goo.gl/maps/br1T9VHsJegEyykN9 असनु या सेवेसाठी संस् थानच ेshrisaibabasansthan@gmail.com 
या मले आयडीवर हलेीकॉप् टर लॅण् डींगकामी परवानगीसाठी मले पाठवावा. अिधक मािहतीसाठी जनसंपकर्  िवभागाकडील 
०२४२३-२५८७७५ या नंबरवर संपकर्  साधावा. 
 ससं् थानचे हलेीपॅड वापरासाठी रक् कम �. ५,०००/- सेवाआकार अिधक जीएसटी (CGST 9 %) �पये ४५०/- व  
(SGST 9 %) �पये ४५०/- असे �पये ५,९००/- व अिग्नशमन वापराचा सेवाआकार प्रथम ३ तासाक�रता �.४,०००/- 
अिधक जीएसटी  (CGST 9 %) �पये ३६०/- व (SGST 9 %)  �पये ३६०/- असे �.४,७२०/- तसेच अमॅ् ब् यलुन् ससाठी 
�पये  १,५००/- याप्रमाण ेएकूण रक् कम �पये १२,१२०/- आकारण् यात येतात. व त् यानंतर प्रत् यके तासास �.१,००० अिधक 
जीएसटी   (CGST 9 %) व ( SGST 9 %) अशी रक् कम आकारली जाते. रात्रीच् या हॉल् टसाठी हलेीपॅड वापराचा सवेाआकार 
�.५,०००/- अिधक मकु् कामासाठी �.२,०००/- अिधक जीएसटी  (CGST 9%) व (SGST 9%)  याप्रमाण े शलु् क 
आकारण् यात येते. 
टीपः- वरील दर हे आणखी कमी करण् याचा प्रस् ताव िवचाराधीन आहे. लवकरच याबाबतचा िनणर्य अपेि�त आहे. 
 

३) वाहन सुिवधा 

 श्री  साईबाबा भक् तिनवासस् थान व साईआश्रम-१ येथनू साईभक् तांना साईमंिदर व पढुे प्रसादालय या मागार्वर िवनामलू् य 
बससवेा. 

 नगरसलू रेल् वसे् टेशन येथे उतरणा-या येणा-या साईभक् तांना िशड� येथे येण ेव परत नगरसूल रेल् व ेस् टेशन येथ ेसोडणकेामी 
दनंैिदन २ प्रवासी बसेसची नाममात्र शलु् कात सिुवधा. 

 साईनगर रेल् वसे् टेशन िशड�  येथनू  साईभक् तानंा मंिदर प�रसरात आणण ेकामी  २ प्रवासी बसेसची िवनामलू् य सिुवधा. 

 शै�िणक संकुलातील शालेय िवद्याथ् या�ची न-ेआण करणकेामी ११ स् कूल बस नाममात्र दरात कायर्रत. 

 श्री साईबाबा ज् यिुनयर कॉलेजमध् य ेिश�ण घेणा-या िवद्याथ�नंीकरीता नाममात्र शलु् कात कॉलेज बस. 

 साईआश्रम-१ येथील भक् तिनवास प�रसरात वधृ् द व अपंग भक् तांसाठी २ बॅटरीकार कायर्रत. 
 

 
 

ं

-
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नगरपंचायत  
 काही वषार्पवू� अस् वच् छ शहर अशी प्रितमा असलेल् या शहराने गेल् या दोन-तीन वषार्त स् वच् छतेत राष् ट्रीय पातळीवर 
आपला ठसा उमटवला आह.े शहरातील स् वच् छता, रस् त् याच् या कडेची झाडे, ओपन स् पेस मधील गदर् वनराई, लहान-मोठे पाकर् , 
दभुाजकात लावलेली फुलझाडे, रंगवलेल् या िभंती, पाण् याच् या टाक् या, िवकिसत केलेले सले् फ� पाईटं भािवकांच ेल� वेधनू घते 
आहते. नगरपचंायतचा घनकचरा व खत िनिमर्ती प्रकल् प स् वच् छतेत काम करणारांसाठी मागर्दशर्क ठरत आह.े साईबाबा ससं् थानही 
काही िदवसात साई गाडर्न, लेझर शोच ेकाम स�ु करत आहते. यामळेु भािवकांचा िशड�तील मकु् काम वाढणार आह.े 
  

साईबाबा संस्थानचे सेवाभावी उपक्रम  
 भािवकांकडुन िमळणा-या देणगीतनु सिुवधा उपलब्ध क�न दणे्याबरोबरच ससं्थान बाबांच्या िशकवणकु�चा वारसा 
चालवण्यासाठी प्रसादालयातील अन्नदानाबरोबरच �ग्णसवेा, िश�ण असे समाजोपयोगी उपक्रम राबवते. ससं्थानच ेश्रीसाईबाबा 
ह े सपुर स्पेशािलटी तर श्री साईनाथ ह े सवर्सामान्य �ग्णालय आह.े साईबाबा �ग्णालयात नाममात्र तर साईनाथ �ग्णालयात 
िनशलु्क उपचार करण्यात यतेात. यंदा साईनाथ �ग्णालयात पावण े चार लाख �ग्णांनी मोफत �ग्णसवेेचा तर साईबाबा 
�ग्णालयात पावण ेदोन लाख �ग्णांनी नाममात्र दरात उपचार घतेले. �ग्णालयामाफर् त येथील वदृ्धाश्रम, अनाथाश्रम व मकु-बधीर 
शाळेतील िवद्याथ्या�ना तसेच साकुरीच्या कन्याकुमारी ससं्थानातील साधकांना मोफत वैद्यक�य सवेा परुवली जाते. यािशवाय 
िशड�च्या पंचक्रोिशतील खेडेगावांतही िफरत्या वैद्यक�य पथका माफर् तही िवनामलु्य �ग्ण सवेा िदली जाते. वषर्भर �ग्णालयाच्या 
माध्यमातुन अनेक मोफत िशबीरांचेही आयोजन करण्यात येते. अन्य िठकाणी मोठया आजार व श�िक्रयेचा उपचार घेणा-या 
�ग्णांनाही ससं्थान माफर् त वैद्यक�य अनदुान दणे्यात यतेे. यािशवाय ससं्थानन े अद्यावत र�पेढी उभारली आह.ेमंिदर प�रसरात 
र�दानासाठी क� स�ु करण्यात आलेला आह.े भािवक ज्या श्रदे्धने साईचरणी भरभ�न पैशाच दान टाकतात. त्याच श्रदे्धन ेशेकडो 
भािवक साईदरबारी र�दानही करत असतात. या र�दानामळेु ससं्थानसह अनेक सेवाभावी व शासक�य �ग्णालयांना र�ाचा 
परुवठा होतो. ससं्थानच्या शै�िणक संकुलात लोअर केजी पासनु पदवी पय�त िश�णाची सिुवधा आह.े यात पाच हजार िवद्याथ� 
�ानाजर्न करत आहते. शै�िणक सकुंलात इग्लीश मेडीयम, कन्या शाळा, त�णांच्या हाताला रोजगार िमळवनु दणेारे आयटीआय 
व महािवद्यालयाचा समावेश आह.े 
 

कोिवड १९ संदभार्त काळजी घेणेकामी                                                                                   सचूना 

१) सवर् भक्त ांनी मास् क वापरण े बंधनकारक आह.े२) सवर् भक्त ांनी मंिदर व मंिदर परीसरात ६ फूट सामािजक अतंर पाळण े

बंधनकारक आह.े३) मंिदर व मंिदरपरीसरात थुंकण ेव धमु्रपानास स� प्रितबंध आह.े ४) भािवकांनी आपल्या मौल्यवान वस् त ूजस े

मोबाईल/दागदािगने/पसर् इ. व पादत्राण ेहॉटेल, िनवासस् थाने अथवा आपल् या वाहनामध् येच ठेवावी. ५) हात स् वच् छ करण् यासाठी 

भािवकांनी सिॅनटायझरचा वापर करावा.६) मंिदर व मंिदर परीसरात मतु�स हात लावण् यास प्रितबंध आह.े ७) िशंकताना िकंवा 

खोकताना नाका तोंडावर हात�माल अथवा िटश् य ुपेपरचा वापर करावा. ८) ६५ वषा�वरील ज् येष् ठ नागरीक व १० वषा�खालील 

मलेु, गरोदर महीला, व् यािधग्रस् त व् यक् ती  यांनी मंिदर व मंिदर परीसरात येण ेटाळाव ेअशा भक् तांना प्रवशे नाकारला जाईल. ९) श्री 

साईबाबा भ�ांनी िशड�ला दशर्नास्तव प्रयाण करणपेवु� आपली दशर्न/आरतीची वेळ व तारीख online.sai.org.in या 

संकेतस्थळावर भेट दऊेन िनि�त करावी म्हणजे भािवकांची असिुवधा होणार नाही. 
 

श्री साई भक् तांसाठी महत् वाच् या सूचना 
अ) मंदीरातील दशर्न व इतर सचूनाबाबत 
१) भक् तगणांची फसवणकू होऊ नये म् हणनू दशर्न पजूा याबाबत दलाल व मध् यस् थांशी सपंकर्  ठेवण् याची गरज नाही. 
२) ससं्थानच्या ऑिफस िशवाय धािमर्क कायर् अथवा दणेगीबाबत पैसे िकंवा वस्तू भेट िदली तर त्याची पावती मागनू घ्यावी.  
    दि�णा व ग�ुदान दणे्यासाठी मिंदर प�रसरात जागोजागी दि�णापेटया (ह�डंया) ठेवल्या आहते. 
३) द्वारकामाईत धनुीसाठी अगर नदंादीपासाठी तेल याक�रता देणगी, रोख अगर वस्तु�पात दयावयाची असले तर ती  द्वारकामाईत  
    कोणाकडेही न दतेा ससं्थानच्या देणगी िवभाग लेखाशाखते जमा करावी. यासाठी जनसपंकर्  िवभागाकडे संपकर्  करावा. 

महत् वाच् या 
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6 साईधमर्शाळा /Sai dharmashala 

(1.8 Km)    
128 

Halls 

Halls: 600/- and 

900/- 

20/- per person 

https://youtu.be/XHTIVwFMEfI 

 
 

टीपः सदर िनवासस् थानाचा व् हीडीओ मोबाईलद्वारे बारकोड (QR) स् कॅन क�न पाहता येईल. तसेच िन वासव् यवस् था 
Online booking सिुवधा Online.sai.org.in या सकेंतस् थळावर उपलब् ध आह.े 

१) इतर व्यवस्था  
साईबाबांच्या काळापासनु जवळपास एकशे दहा वषार्ची िनवास व्यवस्थेची परंपरा लाभलेल्या िशड�त शंभर �पयांपासनु ते 
पंचतारांिकत हॉटेल पयर्त िनवासाची सिुवधा उपलब्ध आह.े संस्थानच्या जवळपास आठ भक् तिनवासांमध्ये पावण े तीन हजार 
खोल्या आहते. यात तीनश े �पयांपासुन नऊश े �पयांपयर्तच्या साध्या व वातानकूुिलत खोल् या उपलब्ध आहते. संस्थान 
भ�िनवासातील खोल् यांचे ऑनलाईन पद्धतीने आगाव ुबकुींग करता येते. संस्थानच्या साईआश्रम २ मध्ये माणसी वीस  �पये 
अस ेनाममात्र शलु्क घवेनु भािवकांना िनवारा उपलब्ध क�न दणे्यात आला आह.े मोठया सखं्यने  े यणेा या भािवकांसाठी िकंवा 
पदयात्रींसाठी हॉलचीही सिुवधा आहे.  
       २) हेलीपॅड 

 श्री साईबाबा संस् थान िवश् वस् तव् यवस् था, िशड�च् या वतीन ेमौजे िनमगांव-को-हाळे हद्दीत गट नं.१९५ मध् ये एका वेळी 
०३ हलेीकॉप् टसर्ची लॅण् डींग सिुवधा उपलब् ध करणेत आलेली आह.े सदर िठकाणाच े Google Location 
https://goo.gl/maps/br1T9VHsJegEyykN9 असनु या सेवेसाठी संस् थानचे shrisaibabasansthan@gmail.com 
या मले आयडीवर हलेीकॉप् टर लॅण् डींगकामी परवानगीसाठी मले पाठवावा. अिधक मािहतीसाठी जनसंपकर्  िवभागाकडील 
०२४२३-२५८७७५ या नंबरवर संपकर्  साधावा. 
 ससं् थानचे हलेीपॅड वापरासाठी रक् कम �. ५,०००/- सेवाआकार अिधक जीएसटी (CGST 9 %) �पये ४५०/- व  
(SGST 9 %) �पये ४५०/- असे �पये ५,९००/- व अिग्नशमन वापराचा सेवाआकार प्रथम ३ तासाक�रता �.४,०००/- 
अिधक जीएसटी  (CGST 9 %) �पये ३६०/- व (SGST 9 %)  �पये ३६०/- असे �.४,७२०/- तसेच अमॅ् ब् यलुन् ससाठी 
�पये  १,५००/- याप्रमाण ेएकूण रक् कम �पये १२,१२०/- आकारण् यात येतात. व त् यानंतर प्रत् यके तासास �.१,००० अिधक 
जीएसटी   (CGST 9 %) व ( SGST 9 %) अशी रक् कम आकारली जाते. रात्रीच् या हॉल् टसाठी हलेीपॅड वापराचा सवेाआकार 
�.५,०००/- अिधक मकु् कामासाठी �.२,०००/- अिधक जीएसटी  (CGST 9%) व (SGST 9%)  याप्रमाण े शलु् क 
आकारण् यात येते. 
टीपः- वरील दर हे आणखी कमी करण् याचा प्रस् ताव िवचाराधीन आहे. लवकरच याबाबतचा िनणर्य अपेि�त आहे. 
 

३) वाहन सुिवधा 

 श्री  साईबाबा भक् तिनवासस् थान व साईआश्रम-१ येथनू साईभक् तांना साईमंिदर व पढुे प्रसादालय या मागार्वर िवनामलू् य 
बससवेा. 

 नगरसलू रेल् वसे् टेशन येथे उतरणा-या येणा-या साईभक् तांना िशड� येथे येण ेव परत नगरसूल रेल् व ेस् टेशन येथ ेसोडणकेामी 
दनंैिदन २ प्रवासी बसेसची नाममात्र शलु् कात सिुवधा. 

 साईनगर रेल् वसे् टेशन िशड�  येथनू  साईभक् तानंा मंिदर प�रसरात आणण ेकामी  २ प्रवासी बसेसची िवनामलू् य सिुवधा. 

 शै�िणक संकुलातील शालेय िवद्याथ् या�ची न-ेआण करणकेामी ११ स् कूल बस नाममात्र दरात कायर्रत. 

 श्री साईबाबा ज् यिुनयर कॉलेजमध् य ेिश�ण घेणा-या िवद्याथ�नंीकरीता नाममात्र शलु् कात कॉलेज बस. 

 साईआश्रम-१ येथील भक् तिनवास प�रसरात वधृ् द व अपंग भक् तांसाठी २ बॅटरीकार कायर्रत. 
 

 
 

ं

-
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४) ससं्थानतफ�  भ�ांसाठी सवलतींच्या दरात सकाळी ७ ते १० पय�त उपहार (अन्नपािकट) त्यानतंर प्रसादभोजन व्यवस्था चाल ू 
    आह,े त्याचा लाभ घ्यावा. 
५) श्रींच्या नावावर काही लोक मतं्र तंत्र अगर, गंडेदोरे करणारे मांित्रक म्हणनू िफरत असनू त्यांच्यापासनू दरू रहाण ेआवश् यक 

आह.े 
६) िभका-यांसाठी ससं्थानन ेस्वतंत्र अन्नदान क� बांधल ेआह.े त् यामळेु अन्नदानाचे पैस ेलेखाशाखते अगर प्रसादालयात भ�न  
    पावती घ् यावी. 
७) मंिदर प�रसरात िभका-यांना दान क� नका. दानक� साई प्रसादालयाजवळ आह.े आपणास दान करावयाच ेअसल्यास देणगी  
    िवभाग येथ ेसंपकर्  साधावा. 
८) कलाकार भ�ांना श्रींच्या समाधीपढु ेहजेरी दणे्याची इच्छा असल्यास अधी�क मंिदर िवभाग यांना अवगत करावे. 
९) श्रींना कोणीही िशष्य नाही िकंवा कोणीही वारसदार गादीवर बसलेला नाही, कोणीही मध्यस्थी नाही, कोणीही श्रींच्या  
      पेहरावासारखा पहेराव केला म्हणनू िवश् वास ठेव ूनका. 
१०) श्री साईबाबा मिंदरात भक् तानंा प्रवेशासाठी िवहीत वेशभूषा सिंहता नाही. तथािप, काही भक् तांचा आ�पे अस ूनये म् हणनू  
       सभ् यतापणूर् वेशभूषा तथा भारतीय पारंपारीक वेशभूषा स् वागताहर् आह.े भक् तांनी याबाबत सहकायर् करावे.  

 
महत् वाची सचूना- दशर्नरांग व मखु् य मंिदर हे सीसीिटव् ही कॅमेरा िनगराणीत (CCTV Surveillance) आहे. प्रमाणीत 

िनयमावलीचा भंग झाल् यास व िचित्रकरणात आ�ेपाहर् बाबी आढळल् यास कायदेशीर व दडंणीय कारवाई होईल 

याची नोंद घ् यावी. 

 
भक् त िनवासस् थानात िनवास करतांना महत् वाच् या सचूना 

 

1. भक् तिनवास स्थानात खोली िमळाल्यावर आपल् या चीजवस् त ूसरुि�त ठेवण् यासाठी कुलपू लावल्यािशवाय बाहरे जाऊ नका. 
2. सावर्जिनक सभागहृामध्ये जागा िमळाली तर तुमचे सामान चीजवस्तू सांभाळण्याची काळजी घ्यावी. सामानाजवळ आपला 

खात्रीचा माणसू बसवनू नतंरच इतरत्र जावे, भ�ांना सामान ठेवण्यासाठी लॉकर उपलब् ध आहते. 
3. स्नानगहृातनू बाहरे येतांना पैशाचे पाक�ट, दािगन,े हातातील घडयाळे, कपडे, भांडी इत्यादी िवस� नका. 
4. रोख रक्कम अगर दािगन ेसरुि�त ठेवण्यासाठी िनवासस्थान कायार्लय प्रमखुांकडे िवचारणा केल्यास लॉकर िमळू शकेल.  

 
     
 

गु�भक् ती ऐसी जयासी l उणे कैं चें तरी तयासी ll 
इ च् छील जें जें आपुले मानसीं  l तें तें अप्रयासीं लाधेल ll 

 
ऐिसया त्य ा भक् तीपासीं l ब्रम् हस्थी तों आदंणी दासी ll 
तेंथे कोणी न मा�ापुसी l तीथ� पायांसी लागतीं ll 

 
भक् त जेथें जेथें जाई l तेथें तेथें कवण् याही ठायी ll 
आधींच जाऊन उभा राही l दशर्न देई अकिल्पत ll 
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श्री सदग�ु  साईबाबांचे भक् तांना अभय  
(११ वचने) 

िशरडीस ज्ाया  ेयागीे  या   
टळगी अ या सवर् त्ाया    ॥१॥ 
 
मयझ्ाय समयाीाी  यारी ाच े   
दःुख ह  हर े सवर् त्ाया   ॥२॥ 
 
जरी ह  शरीर ा े ो मी टयकून   
गरी मी ायव न भ�यंसयठी  ॥३॥ 
 
नवसयस मयझी  यव े  समयाी   
ारय �च बधु्दी मयझ्ाय ठयाी ॥४॥ 
 
िनत्ा मी िजवंग, जयणय हि ा सत्ा   
िनत्ा  ाय ााीग अनभुव ॥ ५॥ 
 
शरण मज आेय आिण वयाय ा ेय   
दयखवय दयखवय ऐसय कोणी ॥६॥ 

 
जो जो, मज भज , जशैय जैशय भयव   
गैसय गैसय  यवें, मीही त्ायसी ॥॥॥ 
 
गुमाय मी भयर वयहीन सवथय  र्  
नव्ह  ह  अअाथय वान मयझ   ॥ ॥ 
 
जयणय ाथ   आह  सहयय्ा सवयसस     
मया  जें जें त्ायस गें गें ेयभ ॥९॥ 
 
मयझय जो जयहेय कयाय-वयाय-मनीं   
गायाय मी ऋणी सवर्कयळ ॥१०॥ 

 
सयई म्हण  गोिा, गोिा झयेय ाअा   
झयेय जो अनअा मयझ्ाय  याी ॥११॥ 

 

्
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४) ससं्थानतफ�  भ�ांसाठी सवलतींच्या दरात सकाळी ७ ते १० पय�त उपहार (अन्नपािकट) त्यानतंर प्रसादभोजन व्यवस्था चाल ू 
    आह,े त्याचा लाभ घ्यावा. 
५) श्रींच्या नावावर काही लोक मतं्र तंत्र अगर, गंडेदोरे करणारे मांित्रक म्हणनू िफरत असनू त्यांच्यापासनू दरू रहाण ेआवश् यक 

आह.े 
६) िभका-यांसाठी ससं्थानन ेस्वतंत्र अन्नदान क� बांधल ेआह.े त् यामळेु अन्नदानाचे पैस ेलेखाशाखते अगर प्रसादालयात भ�न  
    पावती घ् यावी. 
७) मंिदर प�रसरात िभका-यांना दान क� नका. दानक� साई प्रसादालयाजवळ आह.े आपणास दान करावयाच ेअसल्यास देणगी  
    िवभाग येथ ेसंपकर्  साधावा. 
८) कलाकार भ�ांना श्रींच्या समाधीपढु ेहजेरी दणे्याची इच्छा असल्यास अधी�क मंिदर िवभाग यांना अवगत करावे. 
९) श्रींना कोणीही िशष्य नाही िकंवा कोणीही वारसदार गादीवर बसलेला नाही, कोणीही मध्यस्थी नाही, कोणीही श्रींच्या  
      पेहरावासारखा पहेराव केला म्हणनू िवश् वास ठेव ूनका. 
१०) श्री साईबाबा मिंदरात भक् तानंा प्रवेशासाठी िवहीत वेशभूषा सिंहता नाही. तथािप, काही भक् तांचा आ�पे अस ूनये म् हणनू  
       सभ् यतापणूर् वेशभूषा तथा भारतीय पारंपारीक वेशभूषा स् वागताहर् आह.े भक् तांनी याबाबत सहकायर् करावे.  

 
महत् वाची सचूना- दशर्नरांग व मखु् य मंिदर हे सीसीिटव् ही कॅमेरा िनगराणीत (CCTV Surveillance) आहे. प्रमाणीत 

िनयमावलीचा भंग झाल् यास व िचित्रकरणात आ�ेपाहर् बाबी आढळल् यास कायदेशीर व दडंणीय कारवाई होईल 

याची नोंद घ् यावी. 

 
भक् त िनवासस् थानात िनवास करतांना महत् वाच् या सचूना 

 

1. भक् तिनवास स्थानात खोली िमळाल्यावर आपल् या चीजवस् त ूसरुि�त ठेवण् यासाठी कुलपू लावल्यािशवाय बाहरे जाऊ नका. 
2. सावर्जिनक सभागहृामध्ये जागा िमळाली तर तुमचे सामान चीजवस्तू सांभाळण्याची काळजी घ्यावी. सामानाजवळ आपला 

खात्रीचा माणसू बसवनू नतंरच इतरत्र जावे, भ�ांना सामान ठेवण्यासाठी लॉकर उपलब् ध आहते. 
3. स्नानगहृातनू बाहरे येतांना पैशाचे पाक�ट, दािगन,े हातातील घडयाळे, कपडे, भांडी इत्यादी िवस� नका. 
4. रोख रक्कम अगर दािगन ेसरुि�त ठेवण्यासाठी िनवासस्थान कायार्लय प्रमखुांकडे िवचारणा केल्यास लॉकर िमळू शकेल.  

 
     
 

गु�भक् ती ऐसी जयासी l उणे कैं चें तरी तयासी ll 
इ च् छील जें जें आपुले मानसीं  l तें तें अप्रयासीं लाधेल ll 

 
ऐिसया त्य ा भक् तीपासीं l ब्रम् हस्थी तों आदंणी दासी ll 
तेंथे कोणी न मा�ापुसी l तीथ� पायांसी लागतीं ll 
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आधींच जाऊन उभा राही l दशर्न देई अकिल्पत ll 

 

 
 

 

    :                
     .
             .

     online.sai.org.in     :  .

37 
 

श्री सदग�ु  साईबाबांचे भक् तांना अभय  
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्
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श्री साई मंिदर प�रसरातील पिवत्र स् थाने 
श्री समाधी मंदीर 

ह ेमखु्य मंिदर आह.े मंिदराची ही अितशय भव् य इमारत नागपरूचे िनस्सीम साईभ� श्री. गोपाळ मकंुुद तथा बापसूाहेब बटु्टी यांनी 
बाबांच्या आशीवार्दाने बांधललेी आह.े बुट्टीवाडा या नावानेही ही वास्तू ओळखली जाते. यािठकाणी श्रीसाईबाबांची समाधी 
व मूत� आह.े या वाडयात मरुलीधराच् या मतु�ची प्रितष् ठापना करण् याचा बटुींचा मानस होता. परंतु काळाच े संकेत िनराळे होते. 
बाबांच् या इच् छेनसुार महािनवार्णानंतर त् यांचा दहे वाडयात ठेऊन समाधी बांधली गलेी. बुटीवाडयाचे समाधी मंिदर झाले. 
श्रीसाईबाबांच े ह े समाधी मंिदर आज सवर्धिमर्यांना मकु् तद्वार असलेल े िवश् वमिंदर झाल े आह.े श्री साईचं्या महासमाधीनंतर सु� 
असणारे िनत्यक्रम पूजा-अचार्, आरत्या, धािमर्क उत्सव आिद यािठकाणी िनत्यिनयमाने स�ु आहेत. समाधी मंिदरातील दनंैिदन 
कायर्क्रम पहाटे ०४.३० ते रात्री ११.०० वाजेपयर्न्त सलग स�ु असतात. यामध्ये श्रींची पहाटे ४.३० वा. काकड 
आरती, मंगलस्नान,  दपुारी १२.०० वाजता माध्यान्ह आरती, सयूार्स्ताचे वेळी धपुारती व रात्र ै  १०.३० वाजता शेजारती आिद 
कायर्क्रमांचा िनत्यक्रमांमध् य ेसमावशे आह.े शेजारती नतंर मंिदर बदं होते. 
 

                                               वािडयात पडो हे शरीर | अंती बाबांचे जे उद्गार || 

तोिच शेवटी ठरला िवचार | जाहले मुरलीधर बाबािच ||३६| 

(श्री साईसच् चरीत अध् याय ४४ वा) 

 

https://youtu.be/TIATZVk7o8w 

 

 

 

 

ा
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द्वारकामाई 

द्वारकामाई म् हणजे एकेकाळची िशड� गावातली अवघी चार खणांची ओसाड पडक� मशीद! श्रीसाईबाबांच ंिशड�त आगमन झाल ं

आिण या ओसाड, उपेि�त जागेचं भाग् य उदयाला आल.ं बाबांनी ितच ंनांव ठेवलं द्वारकामाई! समाधी मंिदराच् या प�रसरातच ही 

वास् तू आह.े श्रीसाईबाबांचे सलग ६० वषार्चे वास् तव् य, त् यांच े िविस्मत करणारे असंख्य चमत् कार आिण लीला यांची सा�ीदार 

असलेली वास् तू म् हणजे द्वारकामाई! अखेरचा श् वासही बाबांनी येथेच घतेला. साईबाबांच् या प्रत् य� समोर बसनू मुंबईच् या शामराव 

जयकरांनी काढलेली साईप्रितमा येथे दशर्नासाठी लावण् यात आलेली आह.े बाबा ज्या िशळेवर बसत असत ती येथचे आह.े 

बाबांनी प्रिदप् त केललेी धनुी या िठकाणी आजही प्रज्वलीत आह.े भ�ांच्या मनोकामना पणूर् करण्यासाठी तसचे िविवध आजार 

बरे करण्यासाठी बाबा याच धनुीतून उदी दते असत. आजही भ�ांना िदली जाणारी उदी याच धनुीतून प्रा� होते. या िठकाणी बाबा 

हडंीमध् य े स् वहस् ते अन् न िशजवनू  भ�ांना जेव ू घालीत. दररोज सकाळी ८ वा. न् याहारीचा नैवदे्य सकाळी ११.३० च े दरम् यान 

धनुीपढु ेव�ैदवेपजूा, श्रींच् या तसिबरीची पजूा व घटंानाद सायंकाळी धपूारतीनंतर िपठल-ंभाकरीचा नवैदे्य, दर ग�ुवारी रात्री श्रींच् या 

पालखीच ेद्वारकामाईतून प्रस् थान होण् यापवू� रात्री ९.१५ ते रात्री ९.३० वाजेपयर्न्त भजन इत् यादी कायर्क्रमांचा समावेश असतो. 

द्वारकामाई ह ेिहदं-ूमसु् लीम एकतेच ेप्रितक मानल ेजाते. 
                                           मोठी कृपाळू ही मशीदमाई | भोळया भािवकांची ही आई|| 

कोणी कसाही पडो अपायी | करील ही ठायीच र�ण||४९ ||  

(श्री साईसच् चरीत अध् याय २२ वा) 

 
 

https://youtu.be/ZpfjNQeVgXM 
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गु�स् थान 
श्रीसाईबाबांच् या स् मतृीस् थळांपैक� असलेल े ह े स् थान समाधी मंिदराच् या अगदी नजीक आह.े बाबा सोळा वषा�चे असताना ज्या 

िठकाणी प्रथम ��ीस पडले ते ह े िठकाण. ह े स्थ ान आपल् या ग�च े आह,े अस बे ाबा साु ंगत असत. श्रीसाईसच्च�रतात उल्लेख 
असलेला प्रिसद्ध िनंबवृ� (िलंब) याच िठकाणी आह.े साईचंा मिहमा असा अलौिकक आह ेक� या झाडाची पान ेकडू लागत 

नाहीत. या स् थानाबद्दल सांगताना बाबा म् हणाले आहते क�, ह ेमाझ्या सद ्ग�ुचे स् थान आह.े जो कोणी ग�ुवारी आिण शक्रवारी ु
या िठकाणी उद जाळील त् याचं कल् याण होईल, असा साईच�रत्राचा दाखला असनू तशी प्रिचतीही येते. साईवचनाप्रमाण े दर 

ग�ुवारी व शकु्रवारी येथे धपूकंुड प्रज् विलत केले जाते. भािवक त् यािठकाणी श्रदे्धने उद जाळतात. दनंैिदन पजूाअच�बरोबरच 

सकाळी ११.३० वाजता व सायंकाळी धपूारतीनंतर नैवेद्य दाखिवला जातो. ग�ुस्थान मिंदरासमोर असलेल ेधपूकंुड दर ग�ुवारी व 
शकु्रवारी प्रज् विलत केले जाते. उत्सवात �द्रािभषेक करण्यात येतो. 

(श्री साईसच् चरीत अध् याय ४ वा) 

      तैसेिच हे साईनाथ | त�ण सोळा वषार्चे वयांत|| 

िनंबातळी िशरडी गांवांत | प्रथम भक् ताथर् प्रकटले||१११|| 

 

 
 

https://youtu.be/sIXVuwr0Z3E 
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द्वारकामाई 

द्वारकामाई म् हणजे एकेकाळची िशड� गावातली अवघी चार खणांची ओसाड पडक� मशीद! श्रीसाईबाबांच ंिशड�त आगमन झाल ं
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बरे करण्यासाठी बाबा याच धनुीतून उदी दते असत. आजही भ�ांना िदली जाणारी उदी याच धनुीतनू प्रा� होते. या िठकाणी बाबा 

हडंीमध् ये स् वहस् ते अन् न िशजवनू  भ�ांना जेव ू घालीत. दररोज सकाळी ८ वा. न् याहारीचा नैवदे्य सकाळी ११.३० च े दरम् यान 
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https://youtu.be/ZpfjNQeVgXM 
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गु�स् थान 
श्रीसाईबाबांच् या स् मतृीस् थळांपैक� असलेल े ह े स् थान समाधी मंिदराच् या अगदी नजीक आह.े बाबा सोळा वषा�चे असताना ज्या 

िठकाणी प्रथम ��ीस पडले ते ह े िठकाण. ह े स्थ ान आपल् या ग�च े आह,े अस बे ाबा साु ंगत असत. श्रीसाईसच्च�रतात उल्लेख 
असलेला प्रिसद्ध िनंबवृ� (िलंब) याच िठकाणी आह.े साईचंा मिहमा असा अलौिकक आह ेक� या झाडाची पान ेकडू लागत 

नाहीत. या स् थानाबद्दल सांगताना बाबा म् हणाले आहते क�, ह ेमाझ्या सद ्ग�ुचे स् थान आह.े जो कोणी ग�ुवारी आिण शक्रवारी ु
या िठकाणी उद जाळील त् याचं कल् याण होईल, असा साईच�रत्राचा दाखला असनू तशी प्रिचतीही येते. साईवचनाप्रमाण े दर 

ग�ुवारी व शकु्रवारी येथे धपूकंुड प्रज् विलत केले जाते. भािवक त् यािठकाणी श्रदे्धने उद जाळतात. दनंैिदन पजूाअच�बरोबरच 

सकाळी ११.३० वाजता व सायंकाळी धपूारतीनंतर नैवेद्य दाखिवला जातो. ग�ुस्थान मिंदरासमोर असलेल ेधपूकंुड दर ग�ुवारी व 
शकु्रवारी प्रज् विलत केले जाते. उत्सवात �द्रािभषेक करण्यात येतो. 

(श्री साईसच् चरीत अध् याय ४ वा) 

      तैसेिच हे साईनाथ | त�ण सोळा वषार्चे वयांत|| 

िनंबातळी िशरडी गांवांत | प्रथम भक् ताथर् प्रकटले||१११|| 

 

 
 

https://youtu.be/sIXVuwr0Z3E 
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लेंडीबाग  

ह े िठकाण मंिदर प�रसरातच आह.े आजची लेंडीबाग ही साईबाबांच् या काळी फडया िनवडंुगाचं वन होतं.  या बागतेून पवू� एक 

नाला वाहायचा. त् याचं नांव लेंडीनाला..त् याव�न या बागलेा नांव पडलं लेंडीबाग! बाबा रोज दोनवेळा या िठकाणी यते असत. 

बाबांच्या वेळचे मुंबई येथील एक भ� रावबहादरू श्री. मोरे�र िव�नाथ प्रधान यांनी लेंडीबाग खरेदी क�न साईचरणी अपर्ण केली 
म्हणनू या बागेला  प्रधान लेंडीबाग  असहेी म्हणतात. त् याकाळी िशड�तलं पाण् याचं दिुभर्� दरू करण् यासाठी बाबांच् या आ�ेव�न 

खोदलेली िशवडी (िवहीर) याच िठकाणी आह.े बाबा यािठकाणी रोज येत असत याचं स् मरण म् हणनू लेंडीबागेत असलेल् या 

िपंपळ आिण िनंबव�ृाखाली एक दीपगहृ उभारलेल े आह.े तेथ े नंदादीप अखंडपण े तेवत ठेवलेला आह.े लेंडीबागेतच 

श्रीद�मंिदर असून बाबांचा आवडता घोडा श्यामकणर् (श्यामसुदंर) जवळच िचरिनद्रा घते आह.े भ�ांना श्रीसाईसच्च�रताच े

शांतपणे वाचन करता यावे यासाठी लेंडीबागेत पारायण क� उघडण् यात आललेा आह.े त् याची वेळ सकाळी ५ ते रात्री ९ अशी 

आह.े या पारायण क�ात एकाच वेळी समुारे ५०भ� पारायण क� शकतात. पारायणासाठी संस्थान प्रकािशत सवर् भाषांमधील 

साईच�रत्र गं्रथ येथ ेठेवलेले आहते. 

 

https://youtu.be/SLPsgH3Oh9U 
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चावडी 

पवू� प्रत् यके खेडेगावात ज् या िठकाणाह�न गावचा कारभार चालायचा, न् यायिनवाडा व् हायचा ती जागा म् हणजे 

चावडी! साईकाळाची सा�ीदार असलेली ही वास् त,ू समाधी मिंदराच्या पवू�ला असनू द्वारकामाईपासनू अगदी हाकेच् या अतंरावर 

आह.े खेडयांच् या पारंपा�रक रचनेनसुार िशड�ची चावडीही वेशीजवळच आह.े िशड�च् या वेशीतून आत आल् यावर डाव् या हाताला 

चावडीची इमारत आह.े बाबा एक िदवसाआड चावडीत झोपण् यास जात. भक् तगण त् यांना िमरवणकू�न ेचावडीत घवेनू जात. तेथ े

पजुाआरती होऊन त् या रात्री बाबा चावडीतच झोपत. बाबांच् या चावडी फेरीचं स् मरण म् हणनू साईबाबा संस् थानतफ�  दर ग�ुवारी 

िशड� येथ े रात्री ९.१५ ते १०.०० या वेळेत बाबांच् या पालखीचा सोहळा आयोिजत केला जातो. नतंर चावडी मदंीरात आरती 

होते. साईच�रत्रात असलेली अमीर शक् कर या साईभक् ताच् या कथेचा बराचसा भाग चावडीत घडललेा आह.े बाबांचे भक् त श्री. 

दामोदर घनःश् याम बाबरे ऊफर्  अण् णासाहबे िचंचणीकर यांनी चावडीचा प्रथम िजण�द्धार केला. त् यांच् या या साईकायार्ची सा� 

दणेारी िशळा चावडीच् या प्रवेशद्वारावर आजही पाहायला िमळते. चावडीत प्रथपे्रमाण ेदनंैिदन पजूाअचार् केली जाते.  
        एक रात्रमिशदींत | दुजी क्रमीत चावडीप्रत|| 

ऐसा हा क्रम बाबांचा सतत | समाधीपय�त चालला||११७|| 

(श्री साईसच् चरीत अध् याय ३७ वा) 
 

 

https://youtu.be/WkuUlSrpx20 
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https://youtu.be/SLPsgH3Oh9U 
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https://youtu.be/WkuUlSrpx20 
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ध् यानमंिदर ( सकाळी ६ ते रात्रौ ९.३०) 

ह ेिठकाण मंिदर प�रसरातच असून सत् यनारायण हॉलच् या वरील बाजूस आह.े सदरह� िठकाणी साईभक् त तेथ ेबसनू श्री साईनाथांचे 

नामस् मरण क� शकतात. साधारणतः तेथे ५० ते ७५ साईभक् त एकावळेी ध् यानस् थ बस ूशकतात.  

 

 

https://youtu.be/fM-jL-sQ694 

 

श्री साईबाबांचे वापरातील चरण पादुका व सटका 
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वस् तु संग्रहालय 

श्री साईबाबांनी वापरलेल् या, त् यांनी स् पशर् केलेल् या वस् तू प्रत् य� पाहाण् याची प्रत् यके साईभक् ताची इच् छा असते. श्री 

साईनाथांइतक् याच त् यांचा स् पशर् झालेल् या वस् त ू साईभािवकांसाठी अ तीव श्रदे्धचा िवषय असतो. साईभक् तांच् या या भावनांचा 

िवचार क�न साईबाबा संस् थानन ेसन २००३ मध्य ेज् यषे् ठ वस् तुसगं्रहालय तज् � व साईभक् त पद्मश्री कै. श्री. सदािशवराव गोर�कर 
यांच् या मागर्दशर्नाखाली श्री साईबाबांनी हाताळलेल् या व  वापरलेल् या वस् तुंचं एक प्रशस् त असं सगं्रहालय (म्युिझयम) साईमंदीर 

प�रसरात उभारलेलं आह.े दीि�त वाडयाच् या मागील भागात ह े सगं्रहालय आह.े साईकाळातच बांधकाम झालेल् या दीि�त 

वाडयात ह े संग्रहालय असणं हाही एक अपवूर् योग आह.े या सगं्रहालयात श्रींनी हाताळलेल्या िविवध वस्तू, सािहत्य,श्रींची 

छायािचत्र ेइत् यादी एकत्र क�न, मािहतीसह ससुतू्र पध्दतीने जतन करण् यात आललेे आह.े यामध् य े श्रींनी वापरलेल् या 

कफन् या, जोडे, िचिलमी, श्रींच् या महािनवार्णानतंर ज्या लाकडी पलंगावर त्यांना स्नान घालणते आले तो पलंग, बाबांचे हयातीत  

त् यांना अपर्ण केलेली पालखी, रथ, भांडी, काही दिुमर्ळ छायािचत्र,े साईभक् त शामराव जयकर यांनी बाबाचंे काढलेले मळू 

तैलिचत्र, श्री साईबाबांच् या समकालीन संतांच् या  तसबीरी असा सगळा साईकाळाशी नातं सांगणारा अनमोल ऐवज पाहतांना भक् त 

भान हरपनू जातात. 

 

https://youtu.be/fvvb7KdpzJ0 
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ध् यानमंिदर ( सकाळी ६ ते रात्रौ ९.३०) 

ह ेिठकाण मंिदर प�रसरातच असून सत् यनारायण हॉलच् या वरील बाजूस आह.े सदरह� िठकाणी साईभक् त तेथ ेबसनू श्री साईनाथांचे 

नामस् मरण क� शकतात. साधारणतः तेथे ५० ते ७५ साईभक् त एकावळेी ध् यानस् थ बस ूशकतात.  

 

 

https://youtu.be/fM-jL-sQ694 

 

श्री साईबाबांचे वापरातील चरण पादुका व सटका 
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वस् तु संग्रहालय 

श्री साईबाबांनी वापरलेल् या, त् यांनी स् पशर् केलेल् या वस् तू प्रत् य� पाहाण् याची प्रत् यके साईभक् ताची इच् छा असते. श्री 

साईनाथांइतक् याच त् यांचा स् पशर् झालेल् या वस् त ू साईभािवकांसाठी अ तीव श्रदे्धचा िवषय असतो. साईभक् तांच् या या भावनांचा 

िवचार क�न साईबाबा संस् थानन ेसन २००३ मध्य ेज् यषे् ठ वस् तुसगं्रहालय तज् � व साईभक् त पद्मश्री कै. श्री. सदािशवराव गोर�कर 
यांच् या मागर्दशर्नाखाली श्री साईबाबांनी हाताळलेल् या व  वापरलेल् या वस् तुंचं एक प्रशस् त असं सगं्रहालय (म्युिझयम) साईमंदीर 

प�रसरात उभारलेलं आह.े दीि�त वाडयाच् या मागील भागात ह े संग्रहालय आह.े साईकाळातच बांधकाम झालेल् या दीि�त 

वाडयात ह े सगं्रहालय असणं हाही एक अपवूर् योग आह.े या सगं्रहालयात श्रींनी हाताळलेल्या िविवध वस्तू, सािहत्य,श्रींची 

छायािचत्र ेइत् यादी एकत्र क�न, मािहतीसह ससुतू्र पध्दतीने जतन करण् यात आललेे आह.े यामध् य े श्रींनी वापरलेल् या 

कफन् या, जोडे, िचिलमी, श्रींच् या महािनवार्णानतंर ज्या लाकडी पलंगावर त्यांना स्नान घालणते आले तो पलंग, बाबांचे हयातीत  

त् यांना अपर्ण केलेली पालखी, रथ, भांडी, काही दिुमर्ळ छायािचत्र,े साईभक् त शामराव जयकर यांनी बाबाचंे काढलेले मळू 

तैलिचत्र, श्री साईबाबांच् या समकालीन संतांच् या  तसबीरी असा सगळा साईकाळाशी नातं सांगणारा अनमोल ऐवज पाहतांना भक् त 

भान हरपनू जातात. 

 

https://youtu.be/fvvb7KdpzJ0 
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िभ�ाझोळी 

 बाबा त् यांच् या हयातीत दररोज िभ�ा मागून आणीत. िभ�ेचा हा क्रम ते असेपय�त स�ु होता. त् याचे प्रतीक म् हणनू 
िवजयादशमी (दसरा) उत् सवात मखु् य िदवशी सकाळी गावातून िभ�ा झोळी कायर्क्रम आयोिजत केला जातो. त् यांच् या 
महािनवार्णानंतर िवजयादशमी या त् यांच् या िनवार्णितथीिदनी त् यांची पणु् यितथी साजरा करण् यात येव ू लागली. उत् सवाच े प्रारंभ 
िदवशी ज् या साईभक् तानंा व ग्रामस् थांना मखु् य िदवशीच् या साईबाबांचे िभ�ाझोळीसाठी नांव नोंदणी करावयाची असेल अशा 
साईभक् तांची व ग्रामस् थांची नांव ेसमाधी मिंदरासमोरील स् टेजवर सकाळी ८.०० ते ११.०० या वेळेत नोंदिवली जातात. दपुारी 
१२.०० वाजता मध् यान् ह आरती स�ु होते. त् यानतंर द.ु२.०० वाजता मिंदर अिध�काचं ेउपिस्थतीत लहान मलुा-मलुींच ेहस् ते 
सोडत पध् दतीने भाग् यवान िभ�ा झोळीधारकांची नांव े काढली जातात व मंिदर कायार्लयाच े बाहरेील बोडर्वर ती नांवे प्रिसध् द 
करण् यात येतात.   
 साईबाबा हयात असतांना ते रोज िभ�ा मागत असत. बाबांच् या िभ�ा मागण् याच् या कृतीचे स् मरण म् हणनू प्रत् यके 
पणु् यितथी उत् सवाच् या िदवशी िभ�ाझोळी कायर्क्रम आयोिजत करण् यात येतो. या कायर्क्रमात संस् थानचे मान् यवर िवश् वस् त आिण 
लक� ड्रॉ द्वारे ज् या साईभक् तांची नांवे िनघतात ते सहभागी होतात. यावेळी जमा झाललेे धान् य संस् थानच् या प्रसादालयात 
पोहोचवण् यात येते. जेणके�न भािवकांच् या प्रसादभोजनाच् या स् वयंपाकात त् याचा समावेश करता येईल.    
 

 

िभ�ा झोळी- श्री साईबाबांचे पणु् यितथी िनिमत् त िभ�ा झोळी कायर्क्रम िद.२८/१०/२०२० रोजी उत् साहात पार पडला.                    

https://youtu.be/6e3eH20liu4 
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