
ॐ सव�मंगल मांग�े �शवे सवा�थ� सा�धके।  शर�े �ंबके गौरी नाराय�ण नमोऽ�ुते ।।

सम� भ�जण हो, महारा�ातील श���पठापैक� �ी�े� स��ंगगड हे 

आ��ंयभु श���पठ आहे. आप�ा सवा��ा भ���ा जोरावर 

आजवर आ�ी खूप सारी आ�ाने �ीकारली आहेत. आप�ा सा�ांचे 

आई भगवतीवर �कती �न�ीम �ेम आहे हे वेगळे सांगायला नको. 

कोरोना महामारीत आपण सारे �� आहोत. �ात पु�ा �द.२६ माच� 

२०२१ पासुन �ी भगवतीचे मं�दर भा�वकांना दश�नासाठी बंद कर�ात 

आलेले आहे. तरीदेखील भगवती�ा दैनं�दन सेवेत कुठलाही खंड पडला 

नाही व पडणार नाही. आई भगवती �तः डॉ�र, पोलीस, सफाई 

कम�चारी, तसेच अनेक अ�ाव�क सेवा दे�ा�ा बंधू-भ�गण�म�े 

म�े काय�रत आहे. आपली भ��च आई भगवतीची श�� वाढवत आहे. 

लॉकडाऊन�ा कालावधीत �ी भगवतीसाठी दैनं�दन होणा�ा पंचामृत 

महापुजा, दैनं�दन आरती, नवचंडी पुजन, दगा��मी पुजन, काला�मी ु

पुजन सात�पुव�क सु� आहे. तरी भा�वकांना �व�� सं�े�ा वतीने 

जाहीर आवाहन कर�ात येते क�, �ी भगवती�ा पुजेसाठी पुजा 

सा�ह� (हवन सा�ह�, पैठणी /शालु) मोफत अ�दानाकरीता 

देणगी अथवा अ�दान सा�ह� तसेच वै��कय उपचारासाठी वै��कय सा�ह�, औषधे संदभ�य देणगी, �दले�ा 

QR Code �ारे अ�धकृत �ल� वर ��क क�न�तसेच खाली �दले�ा  देखील क� शकता. 

टीप: वरील �लक वर देणगी देऊन आपण  अंतग�त  म�े सवलत घेऊ शकता. � 80G Income Tax

80G  ब�ल अ�धक मा�हतीसाठी पेज �मांक ३ बघा

देणगीदार भा�वकांनी संकेत�ळावर देणगी दे�ासाठी न�दणी करणे आव�क आहे. 

�ाक�रता Sign Up या बटनावर ��क क�न Registration Form भरणे.

Step 1 :

Login कर�ासाठी मोबाईल नंबर अथवा ईमेल �दारे आपण आपले Login क� शकतातStep 2 :

Login झा�ानंतर आपण देणगी या बटनावर ��क क�न देणगी देऊ शकतात.Step 3 :

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=2461757

1. एस.बी.आय. देणगी पोट�ल (SBCOLLECT)

https://www.ssndtonline.org/services/ 

2. संकेत�ळ

आई भगवती�ा भ�ांना 

देणगीसाठी जाहीर आवाहन एक देणगी �ी स��ंगी 

�नवा�सनी देवी चरणी

 अपण�

देणगी

�ी स��ंग �नवा�सनी देवी ट��  |  पी.टी.आर. नं. ए. ४६९

https://www.ssndtonline.org/services/ 
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�ी स��ंग �नवा�सनी देवी ��ने सामा�जक बां�धलक�चा �वचार 

क�न कोरोना �वषाणु संसग� - जनजागृती अ�भयान माच� २०२० 

पासुन सु� केलेले आहे. �ात �वशेषतः मौजे स��ंगगडावरील 

सव� �ाम�ांना अ�पूणा��सादालयात दो�ी वेळेचे मोफत 

अ�दान, तसेच धम�दाय ��ालयात वै�क�य उपचार व औषधे 

वाटप, मोफत ��वाहीका तसेच कळवण तालु�ातील 

शासक�य 

अ�धकारी व 

कम�चारी, (कोरोना यो�दा) यांना या अ�भयाना अंतग�त मा�, 

हॅ��ोज सॅ�नटाईझर इ�ादी सा�ह�ाचे वाटप कर�ात 

आले आहे. कोरोना �वषाणु संसग� झाले�ा ��ांना 

ऑ��जन कॉ���ेटर नग २५, बायपॅप म�शन नग ५ मा. 

�ज�ा�धकारी ना�शक यांना देणेबाबत �व�� मंडळ 

सकारा�क आहे. व मा. मु�मं�ी, महारा� यां�ा 

आवाहनास सकारा�क ��तसाद देऊन �व�� सं�ेने 

को�वड १९ संबं�धत सु�वधा उपल� होणे कामी र�म �. 

२१,००,०००/- (अ�री �पये एकवीस लाख) मु�मं�ी सहा�ता �नधीत सुपुत� कर�ात आलेला आहे.

आपण �दलेली देणगी सं�ेस �ा� झाली क�, आई भगवतीचा आशीवा�द आप�ापय�त टपाला�ारे 

पोहचव�ात येईल �ासाठी आपण देणगी UPI �कवा �लक�ारे Online �द�ाचा पुरावा आ�ांला � �

saptashrungitrust@gmail.com या Email ID वर पाठवणे.

आ�ी समजू शकतो स�ा प�र��ती गंभीर आहे तरी देखील आपण आप�ा इ�ेनुसार होईल तेवढी देणगी 

आम�ापय�त पोहचवून आई भगवती�ा सेवेत खारीचा वाटा उचलावा. आप�ा सा�ा भ�जनांकडन ू

सहकाया�ची अपे�ा आहे.  

देणगी देतांना काही तां��क अडचणी भास�ास खालील दर�नी �मांकावर संपक�  करा: ू

(०२५९२) २५३३५१/२५३२४९

देणगी

देणगी �ी स��ंगी �नवा�सनी देवी चरणी अप�ण

Follow Us:
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Note: 80G Receipts is not available for religious objects like Pooja, 

Mahapooja or Abhishek

६

७

८

९

१०

११

१२ 

१३ 

१४ 

अ.नं. �नधी देणगी (₹) Funds

१

२

३

४

५

Annadaan Donation 

Other Pooja Donations

Panchamrut Abhishek Donation

Nandadeep (Oil) Donation (15 Day)

Nandadeep (Oil) Donation (8 Day)

Nandadeep (Oil) Donation (1 Day)

Nandadeep (Ghee) Donation (8 Day)

Dugdh Abhishek Donation

Outi Pooja Sahitya Donation

Sampushtit Pathpooja Donation

Pallav Pathpooja Donation

Saptashati Pathpooja Donation

Abhishek Donation

Mahanaivedya Donation

अ�दान देणगी

इतर पूजा देणगी

पंचामृत अ�भषेक देणगी

-

-

₹ ३,१००/-  

₹ ७०१/-  

₹ ५०१/-  

₹ १०१/- 

₹ ५०१/-

₹ ३५१/-

₹ ३०१/- 

₹ ४०१/- 

₹ ३०१/- 

₹ २०१/- 

₹ १५१/-

₹ १५१/- 

नंदादीप (तेल) देणगी (१५ �दवस)

नंदादीप (तेल) देणगी (८ �दवस)

नंदादीप (तेल) देणगी (१ �दवस)

नंदादीप (तुप) देणगी (८ �दवस)

द� अ�भषेक देणगीु

ओटी पूजा सा�ह� देणगी

संपु�ीत पा�पुजा

प�व पाठ पूजा देणगी

स�शती पाठपूजा देणगी

अ�भषेक देणगी

महानैवे� देणगी

देणगीचा तपशील

अ.नं. �नधी Funds

१

२

३

४

५

मं�दर जीण��ार �नधी 

इमारत �नधी

मे�डकल �नधी

जीवनदान �नधी

इतर �नधी

Temple Restoration Fund 

Building Funds

Medical Funds

Life Base Support Fund

Other Fund

�नधीचा तपशील

Call: (02592) 253351 / 253249Visit: www.ssndtonline.org
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