
 

 

                                                                                  ॐ श्री साईनाथाय नमः 
   वंदनीय श्री सद गुरुनाथ दादा (भागवत) 

कृपास्थापपत  

‘दादर काययकें द्र’ 
 संचालक  श्री सद गरुुज ् एज्यकेुशनल ॲण्ड वेलफेअर ट्रस्ट 

 

२०२२ सालामध्ये  दादर  काययकें द्रावर साजरे होणारे  महत्त्वाचे  उत्सव  व  पौर्णयमा / अमावास्या अनषु्ठानांचा तपशील 

इंग्रजी महहना तारीख वार मराठी महहना ततथी  अनषु्ठान / उत्सव तपशील 

जानेवारी 
०२ रपववार मागयशीर्य अमावास्या अनषु्ठान 

१७ सोमवार पौर् पौर्णयमा अनषु्ठान 

फेब्रवुारी 
०१ मगंळवार पौर् अमावास्या (श्री सद गरुुनाथ दादा जयतंी) अनषु्ठान  

१६ बधुवार माघ पौर्णयमा (प.प.ू हाजीमलगंबाबा उरुस) अनषु्ठान  

माचय ०२ बधुवार माघ अमावास्या अनषु्ठान 

१८ शकु्रवार फाल्गनु पौर्णयमा अनषु्ठान 

एपिल 

०१ शकु्रवार फाल्गनु अमावास्या अनषु्ठान 

०२ शतनवार चैत्र श.ु िततिदा (गढुीपाडवा)  

१६ शतनवार चैत्र पौर्णयमा अनषु्ठान 
३० शतनवार चैत्र अमावास्या अनषु्ठान 

मे 

०३ मगंळवार वशैाख श.ु ततृीया (अक्षय्य) (दादर काययकें द्र वधायपन हदन)  

१६ सोमवार वशैाख पौर्णयमा अनषु्ठान 

३० सोमवार वशैाख अमावास्या अनषु्ठान 

जून 

१४ मगंळवार ज्येष्ठ पौर्णयमा अनषु्ठान 

१८ शतनवार ज्येष्ठ कृ.पचंमी (श्री सद गरुुनाथ दादा शभुहदन)   

२८ मगंळवार ज्येष्ठ अमावास्या अनषु्ठान 

जुल ै

१३ बधुवार आर्ाढ पौर्णयमा (गरुुपौर्णयमा) अनषु्ठान  

२८ गरुुवार आर्ाढ अमावास्या अनषु्ठान 

ऑगस्ट 

०८ सोमवार श्रावण  श.ु एकादशी कतलकी रात (सायंकाळी काययकें द्रावर सेवा) 
१२ शकु्रवार श्रावण पौर्णयमा अनषु्ठान 

२७ शतनवार श्रावण अमावास्या अनषु्ठान 

सप्टेंबर 

१० शतनवार भाद्रपद पौर्णयमा अनषु्ठान 

२५ रपववार भाद्रपद अमावास्या (सवयपपत्री) अनषु्ठान 
२६ सोमवार अश्ववन श.ु िततपदा घटस्थापना / श्रीशारदीय नवरात्रारंभ 

ऑक्टोबर 

०३ सोमवार अश्ववन श.ु अष्टमी दगुायष्टमी  

०४ मगंळवार अश्ववन श.ु नवमी महानवमी 
०५ बधुवार अश्ववन श.ु दशमी  (दसरा /पवजयादशमी) (श्री साईशक ४१ िारंभ)  

०९ रपववार अश्ववन पौर्णयमा अनषु्ठान 

२४ सोमवार अश्ववन अमावास्या अनषु्ठान (फक्त सायकंाळी, श्रीलक्ष्मीपूजन सायं. ६.०९ ते ८.३९) 

२६ बधुवार कातत यक श.ु िततपदा (बलल) (हदवाळी पाडवा)  

नोव्हेंबर 

०८ मगंळवार कातत यक पौर्णयमा अनषु्ठान 

२३ बधुवार कातत यक अमावास्या अनषु्ठान 

२४ गरुुवार मागयशीर्य श.ु िततपदा श्री खंडोबा र्ड्रारात्रौत्सवारंभ 

२९ मगंळवार मागयशीर्य श.ु र्ष्ठी चंपार्ष्ठी (सकाळी काययकें द्रावर तळीआरती)  

डडसेंबर 

०७ बधुवार मागयशीर्य श.ुचतदुयशी (श्रीदत्त जयतंी)  

०८ गरुुवार मागयशीर्य पौर्णयमा अनषु्ठान 

२३ शकु्रवार मागयशीर्य अमावास्या अनषु्ठान 

                                                                      

        ह्या उत्सवाांच्या दिवशी  ॐकार साधना : स. ७.०० वा.  आरती साधना : स. ८.०० वा.  सायांकाळी काययकें द्र बांि राहील. 
      ह्या उत्सवाांच्या दिवशी -ॐकार साधना : स. ७.०० वा.  आरती साधना : स. ८.०० वा.  व  सायां. ७.०० वा. 
  ह्या उत्सवाांच्या दिवशी - काकड आरती : पहाटे ५.३० वा.  ॐकार साधना : स. ७.०० वा. आरती साधना : स. ८.०० वा. व सायां. ७.०० वा. 
 

  चांपाषष्ठीच्या दिवशी  ॐकार साधना : स. ७.०० वा.  आरती साधना : स. ८.०० वा.  तळी आरती : स. ९.०० वा.   
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सूचना 
 

१.  उत्सवाांच्या दिवशी काययकें द्रावर साजऱ्या होण्याऱ्या ॐकार साधना, आरती साधना व इतर उपक्रमास  उपस्थित  

    रहाव.े 
२.  वर दिलेल्या तारखाांप्रमाणे पौर्णयमा / अमावाथयाांच्या दिवशी आपल्याकडील प्रततमाांच े(वाथतु प्रततमा सोडून)  

        अनुष्ठान माांडून पूजन  करावे. 
३.  श्रीशारिीय नवरात्र पूजनासांबांधीचे तनवेिन काययकें द्रावर लावले जाईल. नवरात्रात माांडलेले अनुष्ठान     

    ववजयािशमीच्या िसुऱ्या दिवशी हलवावे. ववजयािशमी (िसरा) या दिवसापासून ʻश्री साई शक ४१’  
       प्रचललत करावा.      

       तसेच नवरात्र पूजनात अष्टमीच्या  दिवशी काढलेले रु. ५०/- काययकें द्रावर आणून  काययकें द्राच्या  

       ʻअल्पबचत तनधी“ फां डामध्ये जमा करावे.  

४.  श्रीलक्ष्मी पूजनाचे अनुष्ठान माांडून, पूजन सायांकाळी  ६.०९ ते ८.३९  या िरम्यान करावे. त्या दिवशी सकाळी  

    वेगळे अनुष्ठान माांडू नये. 
५.  श्रीखांडोबा षड रात्र पूजनासांबांधीचे तनवेिन काययकें द्रावर लावले जाईल. हे अनुष्ठान माांडणे ऐस्च्िक असून,  

      अनुष्ठान माांडल्यास चांपाषष्ठीच्या िसुऱ्या दिवशी हलवावे.      
६.  पौर्णयमा /अमावाथया /नवरात्र / लक्ष्मीपूजन / खांडोबा अनुष्ठान या दिवशी पूजनात ठेवलेले ववडा-िक्षिणा  

       काययकें द्रावरील तबकात अपयण करावे. अपयण करते वेळी जुन्या पानाांचे ववसजयन करुन नवीन पाने अपयण  

       करावीत. 
७.  उत्सवाांच्या दिवशी अन्निानाची पाककटे काययकें द्रावर अपयण करु नये. 
८.  सवय उत्सवाांच्या दिवशी सकाळी आरती साधनेनांतर काययकें द्रावर प्रसािाची व्यवथिा असेल.  

       तसेच गुरुपौर्णयमा व ववजयािशमी या उत्सवाांच्या  दिवशी  सायांकाळीही आरती साधनेनांतर महाप्रसािाची  

       व्यवथिा असेल.       
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२०२२ सालच ेशभुहदवस 

  गरुुवार हदनांक ०१ सप्टेंबर रोजी ऋपर्पचंमी (गणपती पवसजयनातनलमत्त) सायकंाळी काययकें द्र बदं राहहल. 
२ 


