सव भ ां या मिहतीसाठी शावरी नामसंव सर शके १९४२
ीद देव थान, नगर येथे साजरे होणारे उ सव
अ. .

उ सव

ितथी

वार

िदनांक

खालील उ सव थािनक व परगाव या अशा दो ही भ ांकडून संप न होतात
१

ीमद् आ शंकराचाय जयंती

वैशाख श.ु पचं मी

मगं ळवार

२८/०४/२०२०

२

ीगु पौिणमा

आषाढ श.ु पौिणमा

रिववार

०५/०७/२०२०

३

भगवान ीदाता ेय जयंती (उपवास)

मागशीष श.ु चतदु शी

मंगळवार

२९/१२/२०२०

४

भगवान ीदाता ेय जयंती (पारणे)

मागशीष श.ु पौिणमा

बधु वार

३०/१२/२०२०

५

ीरामकृ ण ीरसागर महाराज जयंती

फा गनु श.ु तृतीया

मंगळवार

१६/०३/२०२१

खालील सण – उ सव के वळ थािनक व पात संप न होत असतात.
६

गढु ीपाडवा

चै श.ु ितपदा

बधु वार

२५/०३/२०२०

७

ीराम नवमी (उपवास)

चै श.ु नवमी

गु वार

०२/०४/२०२०

८

ीहनमु ान जयंती

चै श.ु पौिणमा/ ितपदा

बधु वार

०८/०४/२०२०

९

मृितमंिदर पादक
ु ा ाण ित ा वधापन िदन

वैशाख कृ . नवमी

शिनवार

१६/०५/२०२०

,

१०

भगवान ीद ा ये ाण ित ा वधापन िदन

ये कृ . ादशी

गु वार

१८/०६/२०२०

११

ीकृ णजयंती (उपवास)

ावण कृ .अ मी

मगं ळवार

११/०८/२०२०

१२

ीगणेश चतथु व ीपाद ीव लभ जयंती

भा पद श.ु चतथु

शिनवार

२२/०८/२०२०

१३

अनतं चतदु शी

भा पद श.ु चतदु शी

मंगळवार

०१/०९/२०२०

१४

घट थापना

आि न श.ु ितपदा

शिनवार

१७/१०/२०२०

१५

िवजया दशमी

आि न श.ु नवमी

रिववार

२५/१०/२०२०

१६

कोजािगरी पौिणमा

आि न श.ु चतदु शी

शु वार

३०/१०/२०२०

१७

ीगु ादशी व वसुबारस

आि न कृ . ादशी

गु वार

१२/११/२०२०

१८

ील मीपजू न

आि न कृ .चतदु शी

शिनवार

१४/११/२०२०

१९

बिल ितपदा (पाडवा)

काितक श.ु ितपदा

सोमवार

१६/११/२०२०

२०

ि परु ारी पौिणमा

काितक श.ु चतदु शी

रिववार

२९/११/२०२०

२१

मकर सं ातं

पौष कृ . पचं मी

बधु वार

१५/१/२०२०

२३

ीगणेश जयंती (अंगारक योग)

माघ श.ु तृतीया

मंगळवार

२८/१/२०२०

२४

ीगु ितपदा

माघ कृ . ितपदा/ि तीया

सोमवार

१०/०२/२०२०

२५

महािशवरा ी (उपवास)

माघ कृ . योदशी

शु वार

२१/२/२०२०

ीगणेश जयंती, महािशवरा ी, रामनवमी, आषाढी एकादशी, ीकृ ण जयंती, काितक एकादशी व ीद ा ेय जयंती हे सात उपवास सवानी करावेत, असे मागदशन प.पू. गु देवांनी के ले आहे .

