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िशड  -   

दशेातील व रा यातील कोरोनाचा वाढता ादभुाव ल ात घेता रा य शासना  या कोवीड-१९ 
संदभातील नवीन मागदशक सचूनांनसुार िद.०५ एि ल २०२१ रोजीपासनू पढुील आदेशापयत ी 
साईबाबा समाधी मंिदर दशनाकरीता बंद ठेव  यात आले असनू कोरोना िवषाण ू(को  हीड १९) चा 

ादभुाव रोख  यासाठी िदनांक २२ जलैु ते २४ जलुै २०२१ या कालावधीत यते असले  या 
ीगु पौिणमा उ  सवािनिम  त पालखी घेऊन पदया नी िशड  येथे ये  याचे टाळावे असे आवाहन 

सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी का  हराज बगाटे यांनी केले. 
ी.का  हराज बगाटे  हणाल,े ी े  िशड  ह े देशातील नामािंकत दवे  थान असनू ी 

साईबाबां  या समाधी  या दशनाकरीता दशेा  या व जगा  या कानाकोप-यातनु भ  त दशनाकरीता 
िशड  येथे येत असतात. तसेच ी साईबाबा सं  थान  या वतीने दरवष  ीरामनवमी, ीगु पौिणमा, 

ीपु  यितथी आदी मखु उ  सवांचे आयोजन कर  यात येते. पालखीसह येणारे पदया ी या उ  सवांच े
मु  य वैिश  टये असते.  यामळेु रा  यासह दशेा  या कानाकोप-यातनु पालखीसह येणारे पदया ची 

सं  या ही मोठया माणात असते.  यामळेु मंिदर व मंिदर प रसरात मोठी वदळ होत असत.े   
गे  या वष  जगभरात व दशेात आले  या कोरोना िवषाणू  या सकंटामळेु िद १७ माच २०२० 

रोजी  चे समाधी मंिदर बंद कर  यात आले होते.  यानंतर िद.१४ नो हबर २०२० रोजी  या शासन 
आदशेा वये िद.१६ नो हबर २०२० पासनू ी साईबाबाचंे समाधी मंिदर भािवकां या दशनासाठी 
काही अटी/शत वंर खलेु कर यात आले होते. परंत ु स या पु हा रा यातील कोरोनाचा वाढता 

ादभुाव ल ात घेता रा य शासनाने नवीन मागदशक सचूना केले  या आहते. याम  य े धािम क 
 थळे, सामािजक िठकाणे आिद िठकाणी गद  होव ूनये अथवा क  नय,े असे िनदश दे  यात आलेले 

आह.े याच पा  वभमूीवर ी साईबाबा सं  थान  या वतीने िद.०५ एि ल २०२१ रोजीपासनु ी 
साईबाबा समाधी मंिदर दशनाकरीता साईभ  तानंा बंद ठे  यात आलेले आह.े या दर  यान समाधी 
मंिदरातील दैनंिदन काय म सु  ठेव  यात आलेले आहते.   

कोरोना  हायरस  या सकंटामळेु समाधी मंिदर बंद ठेव  यात आ  यामळेु यापवु  पारपडलेले 
सव उ  सव अितशय सा  या प  दतीने साजरे कर  यात आलेले असनू सं  थान  या आवाहनाला 

ितसाद दऊेन सव पदया नी सहकाय केलेल े अस  याचे सांगनु  याच माणे िद.२२ जलैु ते २४ 
जलैु २०२१ रोजी ीगु पौिणमा उ  सव येत असनू याकालावधीत पदया ी साईभ  तांनी कोरोना 
िवषाण ू(को  हीड-१९) चा ादभुाव रोख  यासाठी पालखी घेऊन िशड  येथे येऊ नये व सं  थानला 
सहकाय करावे असे आवाहन ही ी.बगाटे यांनी केल.े  
 


