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िशड  -   
दशेातील व रा यातील कोरोनाचा वाढता ादभुाव ल ात घेता रा य शासना  या 

कोवीड-१९ संदभातील नवीन मागदशक सचूनेनसुार िदनांक ०५ एि ल २०२१ रोजी पासनू ी 
साईबाबा समाधी मंिदर दशनाकरीता बंद ठेव  यात आलेले आह.े अशा प रि थतीत ी 
साईबाबा सेवाभावी सं  थान, िशड  नामक सं  थकेडून गु वारचे अ  नदान या आशयाखाली 
साईभ  तांकडून ऑनलाईन, पेटीएम व गगुलपे  दारे दणेगीची मागणी केली जात असून ा 
सं  थशेी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चा कुठलाही संबंध नस  याची मािहती 
सं  थानचे मु  य कायकारी अिधकारी का  हराज बगाटे यांनी िदली.  

ी.का  हराज बगाटे  हणाल,े ी े  िशड  ह ेदशेातील नामािंकत दवे  थान असनू ी 
साईबाबां  या समाधी  या दशनाकरीता दशेा  या व जगा  या कानाकोप-यातनु भ  त 
दशनाकरीता िशड  येथे येत असतात. ी साईबाबां  या िशकवणी नसुार अ  नदानास अन  य 
साधारण मह  व अस  यामळेु असं  य साईभ  त िशड  येथ े ी साई सादालयात 
अ  नदानाकरीता थटे अथवा ऑनलाईन देणगी दते असतात. स  या दशेातील व रा यातील 
कोरोनाचा वाढता ादभुाव ल ात घतेा रा य शासनाने िदनाकं ०४ एि ल २०२१  या 
कोवीड-१९ संदभातील नवीन मागदशक सचूननेसुार िदनांक ०५ एि ल २०२१ रोजी पासनू 
पढुील आदशेापयत ी साईबाबा समाधी मंिदर दशनाकरीता बंद ठेव  यात आलेले आह.े अशा 
प रि थतीत ी साईबाबा व सं  थानचे नावाशी साध य असले  या बनावट सं  था, वेबसाईट, 
फेसबकु इ  यादी सार  या मा  यमातुन साईभ  ताचंी फसवणकू तथा िदशाभलु क न  याचंेकडून 
रोख र  कमे  या व ऑनलाईन  व पात दणेगी जमा कर  याचे कार िनदशनास येत आहते.  

तसेच या माण े ी साईबाबा सेवाभावी सं  थान, िशड  नामक सं  थकेडून गु वारच े
अ  नदान या आशयाखाली साईभ  ताकंडून ऑनलाईन, पेटीएम व गगुलपे  दारे दणेगीची 
मागणी केली जात असनू ा सं  थशेी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चा 
कुठलाही संबंध नाही. तसेच अशा कारे दणेगी जमा करणा-या सं  थाकडून साईभ  तांची 
फसवणकू होव ु शकते  यामळेु साईभ  तानंी सावध रहावे असे सांगनु ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड स देणगी दे  याकरीता तसेच अिधक मािहती करीता सं  थानचे 
www.sai.org.in व online.sai.org.in या अिधकृत संकेत  थळवर संपक साधावा असे 
आवाहन ही ी.का  हराज बगाटे यांनी केल.े 
 


