दादर-मुंबई कार्यवद्र
ें ावरील उपक्रम
आवर्ती उपक्रम







कार्यवद्र
ें ावर प्रत्र्ेक ददवशी सकाळी सवय फोटो, प्रतर्तमा, इत्र्ादींचे तित्र् पूजि के ले जार्ते.




मतहन्र्ार्तील शक्र्र्तो तर्तसऱ्र्ा रतववारी सार्ुंकाळी मलाखर्त साधिा सुंपन्न होर्ते.

र्तसेच प्रत्र्ेक ददवशी सकाळी आरर्ती साधिा, ॐकार साधिा सुंपन्न होर्ते.
र्तसेच प्रत्र्ेक सोमवारी, मुंगळवारी व शक्रवारी सकाळी ॐकार साधिेिर्त
ुं र र्तीर्य के ले जार्ते.
र्तसेच प्रत्र्ेक मुंगळवारी व गरुवारी सार्ुंकाळी आरर्ती साधिा व मलाखर्त साधिा सुंपन्न होर्ते.
र्तसेच प्रत्र्ेक शतिवारी सार्ुंकाळी ॐकार साधिा प्रतशक्षण वगायचा लाभ गरुभक्ाुंिा घेर्ता र्ेर्तो.
मतहन्र्ार्तील शक्र्र्तो पतहल्र्ा रतववारी सकाळी बालकाुंसाठी ज्ञािसुंवद
े िा वगय असर्तो.
त्र्ाच वेळी गरुबुंधू भतगिींिा मलाखर्त साधिेचा लाभ घेर्ता र्ेर्तो.
उत्सव ककुं वा ज्ञािसुंवद
े िा वगायचे ददवस सोडू ि इर्तर प्रत्र्ेक गरुवारी, शतिवारी, रतववारी कामकाजाचा व
स्पशयसव
ुं ेदिाुंचा लाभ गरुभक्ाुंिा घेर्ता र्ेर्तो.

मुंबई कार्यवद्र
ें ावरील तवतवध उपक्रमाुंची वेळपत्रके खाली ददली आहे.

दैिदुं दि उपक्रमाुंचे वेळापत्रक
वार

वेळ

सोमवार

स. ८.०० र्ते ८.४५
स. ९.०० र्ते ९.४५

आरर्ती साधिा
ॐकार साधिा (त्र्ािुंर्तर र्तीर्य

स. ८.०० र्ते ८.४५
स.९.०० र्ते ९.४५

आरर्ती साधिा
ॐकार साधिा (त्र्ािुंर्तर र्तीर्य

मुंगळवार

सार्ुं. ७.०० र्ते ७.४५
सार्ुं. ७.४५ र्ते ८.००
बधवारी

स. ८.०० र्ते ८.३०
स. ८.३५ र्ते ९.१०

गरुवारी

स. ६.४५ र्ते ७.३०
स. ८.०० र्ते ८.४५
स. ९.१५ र्ते १०.००
स. ९.१५ र्ते १.३०
सार्ुं. ७.०० र्ते ७.४५
सार्ुं. ७.४५ र्ते ८.००

शक्रवारी

स. ८.०० र्ते ८.४५
स. ९.०० र्ते ९.४५

उपक्रम

करणे)

करणे)

आरर्ती साधिा
मलाखर्त साधिा
आरर्ती साधिा
ॐकार साधिा (अिष्ठाि)
ॐकार साधिा
आरर्ती साधिा
स्पशय सुंवेदिा
कामकाज
आरर्ती साधिा
मलाखर्त साधिा
आरर्ती साधिा
ॐकार साधिा (त्र्ािुंर्तर र्तीर्य
करणे)

शतिवारी

रतववार

(कामकाजाचे रतववार)

रतववार

(ज्ञािसुंवद
े िा वगायचा रतववार)

रतववार

(मलाखर्त साधिेचा रतववार)

स. ६.४५ र्ते ७.३०
स. ८.०० र्ते ८.४५
स. ९.१५ र्ते १०.००
स. ९.१५ र्ते १.३०
सार्ुं. ६.०० र्ते ६.४५
सार्ुं. ७.०० र्ते ८.००

ॐकार साधिा
आरर्ती साधिा
स्पशय सुंवेदिा
कामकाज
ॐकार साधिा प्रतशक्षण वगय
ॐकार साधिा वगय

स. ६.४५ र्ते ७.३०
स. ८.०० र्ते ८.४५
स. ९.३० र्ते १०.३०
स. ९.३० र्ते २.००

ॐकार साधिा
आरर्ती साधिा
स्पशय सुंवेदिा
कामकाज

स. ७.०० र्ते ७.४५
स. ८.०० र्ते ८.३०
स. ९.०० र्ते १०.४५
स. ९.१५ र्ते १०.३०

ॐकार साधिा
आरर्ती साधिा
ज्ञािसुंवद
े िा वगय (बालकाुंसाठी)
मलाखर्त साधिा (मोठ्ाुंसाठी)

सार्ुं . ५.३० र्ते ८.३०

मलाखर्त साधिा

टीप : १) जर्ाुंिा सोमवार/मुंगळवार/शक्रवारी र्ताम्हणासाठी बोलावले असेल त्र्ाुंिी एकर्तर सकाळी आरर्ती
साधिेपव
ू ी ७.१५ वाजर्ता ककुं वा आरर्ती साधिेिर्त
ुं र ८.४५ वाजर्ता हजर रहावे.
२) बधवारच्र्ा अिष्ठािाच्र्ा ददवशी कोणत्र्ाही अतडअडचणींचे ककुं वा कामकाजाचे प्रश्न सेवकाुंिा तवचारु
िर्ेर्त. र्तसेच उदी-दोऱ्र्ाची मागणीही करु िर्े.
३) िव्यािेच ॐकार साधिा तशकणाऱ्र्ािी शतिवारच्र्ा प्रतशक्षण वगायचा व त्र्ािुंर्तरच्र्ा ॐकार साधिा
वगायचा लाभ घ्र्ावा.
४) शक्र्र्तो प्रत्र्ेक मतहन्र्ार्तील पतहल्र्ा रतववारी (सकाळी) ‘ज्ञािसुंवद
े िा वगय’ सुंपन्न होईल.
५) शक्र्र्तो प्रत्र्ेक मतहन्र्ार्तील तर्तसऱ्र्ा रतववारी(सार्ुंकाळी) ‘मलाखर्त साधिा’ सुंपन्न होईल.
 ॐकार साधिेिर्त
ुं र र्तीर्य करावर्ाचे असल्र्ास स्वर्तःचे पुंचपात्र आणणे आवश्र्क आहे.
 उपक्रमाुंच्र्ा ददवसाुंमध्र्े ककुं वा वेळाुंमध्र्े काही कारणािे बदल करावर्ाचा झाल्र्ास त्र्ातवषर्ीची आगाऊ सूचिा ददली जाईल. त्र्ासाठी
सूचिा फलकावरील मातसक उपक्रम पत्रक पहावे.

उत्सवाुंच्र्ा ददवशीचे उपक्रम
उत्सव

वेळ

उपक्रम

१) वुं. दादाुंचा शभददि

स. ५.३० र्ते ६.१५

काकड आरर्ती

२) गरुपौर्णयमा
३) तवजर्ादशमी (दसरा)

स. ७.०० र्ते ७.४५

ॐकार साधिा

स. ८.०० र्ते ९.१५

आरर्ती साधिा
व
तिवेदि वाचि

सार्ुं. ७.०० र्ते
८.१५
४) वुं. दादाुंचा जर्ुंर्तीददि
५) प.पू. हाजीमलुंग बाबाुंचा
उरुस
६) दत्तजर्ुंर्ती

७) गढीपाडवा,

स. ७.०० र्ते ७.४५

ॐकार साधिा

स. ८.०० र्ते ९.१५

आरर्ती साधिा
व
तिवेदि वाचि

सार्ुं. ७.०० र्ते
८.१५
स. ७.०० र्ते ७.४५

ॐकार साधिा

स. ८.०० र्ते ९.००

आरर्ती साधिा
व
तिवेदि वाचि

सार्ुं. ७.०० र्ते
८.१५
८) ददवाळी पाडवा

स. ७.०० र्ते ८.१५
स. ८.०० र्ते
९.००

ॐकार साधिा
आरर्ती साधि

टीप : सवय उत्सवाुंच्र्ा ददवशी सकाळी आरर्ती साधिेिर्त
ुं र प्रसादाची सोर् असेल.
र्तसेच गरुपौर्णयमा व तवजर्ादशमी र्ा उत्सवाुंच्र्ा ददवशी सार्ुंकाळी आरर्ती साधिेिर्त
ुं र
महाप्रसादाची सोर् असेल.

