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था परंपरे माणे हणामुळे 
दैनंिदन काय मात बद ाबाबत... 

 
 

 

सन-२०२२ म े िद.२५/१०/२०२२ रोजी खंड ास सूय हण ( सा ) व िद.०८/११/२०२२ रोजी 
ख ास चं हण ( ोिदत) भारताम े िदसणार आहेत. ानुसार मा. व थापन सिमतीचे 
िद.२६/०८/२०२२ रोजीचे सभेती  िनणय .४८७ नुसार िद.२५ ऑ ोबर, २०२२ रोजी खंड ास 
सुय हण ( ा ) व िद.०८ नो बर, २०२२ रोजी ख ास चं हण ( ोिदत) अस ् याने या 
का ावधीत मंिदराती  दैनंिदन काय माम े था व परंपरे माणे खा ी माणे नमूद काय म 
राही .  

१) दाते पंचांगानुसार अ वन कृ॥३०, के १९४४, मंगळवार, िद.२५ ऑ ोबर,२०२२ चे िदव ी 
खंड ास सूय हण ( ा ) भारतात िदसणार आहे. या िदव ी ीचंी धुपारतीची वेळ ०६.०० 
वा. असुन, ीचें धुपारती खंड ास सूय हणाम े येत आहे. ाक रता या िदव ी खा ी  

माणे दैनंिदन काय मात बद  करणेत येत आहे.  
मंगळवार, िद.२५/१०/२०२२ रोजी खंड ास सूय हणामुळे दैनंिदन 

काय माती  बद  
अ.नं. वेळ काय म तपि  

०१ दुपारी ०४:४० िम. ीचें द न बंद होई .  
०२ दुपारी ०४:५० िम.  ीचें समोर मं ो  चार सु  होई . 
०३ सायंकाळी ०६:३१ 

िम. 
मं ो  चार पुण होती . 

०४ सायंकाळी ०६:४० 
िम. 

ीचें मंग  नान सु  होई . 

०५ सायंकाळी ०६:५५ 
िम. 

ीचंी “ि रडी माझे पंढरपुर” आरती सु  होई . 

०६ सायंकाळी ०७:१५ 
िम. 

ीचंी “धूपारती” सु  होई . 

मं ो ार होईपयत साईभ ांना समाधी मंिदराचे सभामंडपापासुन द न 
सु  ठेव ात येई .  

 
२) दाते पंचांगानुसार काितक ु॥१५, के १९४४, मंगळवार, िद.०८ नो बर,२०२२ चे िदव ी 
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