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احمدنگر
Ahmednagar

از  آن حکمفرماست که  و ساده ی  روستایی  زندگی  از شهر،  بیرون  دارد.  قرار  ماهاراشترای هند  ایالت  در  این شهر 
الگوهای سنتی، پیروی می کند. زن ها لباس های ساری و بلند می پوشند و کاسه های پر از آب را  بر روی سر خود 
ارابه های  با  را  با گاوآهن و گاوهای وحشی کار می کنند و محصوالتشان  بر روی زمین  حمل می کنند. کشاورزان 
کوچک چوبی به مغازه ها حمل می کنند. اگر باران کافی بیاید همه ی مزارع سرسبز می شوند و از گندم، ارزن، نیشکر، 
انبه و ... و سایر میوه ها و گل ها پر می گردند. همه چیز ساده ولی بسیار دوستانه و مملو از صمیمیت است. اولین 
بار مهربابا در سال 1923 میالدی از منطقه ی احمدنگر بازدید نمودند و در محلی که برای خود اختیار کرده بودند 
سکونت گزیدند. این فضا به مهربابا اهدا گردیده است و نام آن تراست امور خیریه ی مردمی و دایمی مهربابا می باشد. 
ایشان در تمامی سال ها از احمدنگر به عنوان مرکز فعالیت های خود استفاده نمودند، بدین نحو که ابتدا در مهرآباد که 
نزدیک دهکده آرانگئون در فاصله هفت کیلومتری جنوب شهر احمدنگر می باشد و بعد در مهرآزاد، نزدیک دهکده ی 
پیم پالگئون_مالوی (Pim Palgaon)که در فاصله 14 کیلومتری شهر احمدنگر واقع است، فعالیت های خود را انجام 

می دادند.  

مهرآباد..
Meherabad 

مهرآباد تپه ای است که زیارتگاِه عاشقان مهربابا در آن قرار گرفته است. مهرآباد در هفت کیلومتری شهر احمدنگر در 
ایالت ماهاراشترا واقع شده  است.

جهت آمدن به مهرآباد مسیر کلی بدین نحو می باشد:
1- ابتدا ورود به هند )فرودگاه بمبئی یا فرودگاه دهلی(.

2- رفتن به پونا بعد احمدنگر سپس مهرآباد یا مستقیمًا رفتن به احمدنگر بعد مهرآباد.

سفر.با.هواپیما
زمان پرواز  از تهران تا بمبئی

رفت: چهار ساعت
برگشت: سه ساعت و چهل و پنج دقیقه

پس از ورود به فرودگاه بمبئی چنانچه بخواهید از طریق پرواز داخلی سفر خود را ادامه دهید بایستی به فرودگاه محلی 
یا دمستیک بروید.

نزدیک ترین فرودگاه ها به احمدنگر از فرودگاه بمبئی عبارتند از فرودگاه پونا و فرودگاه اُرنگ آباد.
هر دو این فرودگاه ها در فاصله ای تقریبًا یکسان از احمدنگر می باشند که از آنها تا احمدنگر از طریق زمینی سه ساعت 

راه می باشد.
نزدیکترین فرودگاه بین المللی به احمدنگر )برای ورود به هند(، فرودگاه بمبئی می باشد که از طریق زمینی تقریبًا شش 

ساعت تا احمدنگر فاصله دارد.
  * میزان ساعت برای راه های زمینی بر اساس جاده ی خلوت و یک ترافیک روان بیان گردیده  است.

سفر.زمینی
سفر.با.قطار:.از.بمبئی.

پس از خروج از فرودگاه بین المللی بمبئی )سحر( می توانید با کرایه کردن یک تاکسی به ایستگاه دادار رفته و بلیط 
الزم را جهت قطار خود تهیه نمایید. شما می توانید از ایستگاه قطار بمبئی بلیط تهیه فرمایید و مستقیمًا به احمدنگر 

بیایید.
کرایه رفتن به ایستگاه دادار معمواًل 250 روپیه می باشد.

قطار در هند وسیله ی بسیار ُپر استفاده ای بوده تا آنجا که هند بزرگترین خط راه آهن دنیا را به خود اختصاص داده 
 است. با این وجود معمواًل قطارها بسیار شلوغ و کثیف می باشند.

قطارها دارای تیپ و کالس های مختلفی می باشد. چناچه مایل به یک سفر با قطار، بدون دغدغه خاطر هستید به شما 
پیشنهاد می کنیم قطار با کالس زیر را انتخاب نمایید. 

Ac Sleeper A 2 or A 3
در غیر این صورت قطار با مشخصات زیر را انتخاب نموده که هزینه پایین تری داشته و به نسبت معقول می باشد.

 SL: Sleeper Class/Non AC
سفر.از.طریق.جاده:.)از.بمبئی(

اتوبوس ها و ماشین های سواری زیادی از بمبئی، پونا، اورانگ آباد، شالپور و ناسیک به احمدنگر می روند. یک جاده ی 
مستقیم وجود دارد که اتوبوس ها و ماشین های سواری از آن به احمدنگر می روند بدون اینکه نیازی به ورود به شهر 
پونا باشد. در صورت وجود یک ترافیک سبک حدوداً شش ساعت زمان برای طی مسیر زمینی بین بمبئی-  احمدنگر 

الزم می باشد.

فصل.زیارت
 در تمام مدت سال، سمادی به روی عاشقان مهربابا گشوده می باشد؛ با این وجود  محدودیتی در مهرآباد حکمفرماست 
که از همه ی زائران درخواست می شود به آن عمل نمایند. به دلیل گرمای طاقت فرسا، زائرسرا از تاریخ پانزدهم مارچ 
لغایت پانزدهم جون بسته می باشد و توصیه اکید شده که در این زمان زائران به مهرآباد مسافرت ننمایند. زمان زیارت 

از پانزدهم جون تا پانزدهم مارچ بوده و همه ی پرسنل آماده ی خدمت به زائران محترم می باشند.

گذرنامه.)پاسپورت(
گذرنامه یا پاسپورت، دفترچه ای است که به واسطه ی آن شما 
نمایید و در کشورهای  از کشور سفر  بارها به خارج  می توانید 
در  معتبر شما می باشد، پس  اوراق شناسایی  خارجی در حکم 
حفظ و نگهداری آن بسیار کوشا باشید. به دلیل اهمیت باالی 
این دفترچه )گذرنامه( سارقین جهت ربودن آن بسیار مشتاق 
می باشند، چناچه وقتی به هر کشوری سفر می نمایید که همراه 
یک راهنمای تور می باشید بارها به شما در حفظ و نگهداری 

آن سفارش می کند.
در صورت مفقود شدن باید در اسرع وقت به کنسولگری ایران 
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در آن کشور، اطالع دهید تا مراحل قانونی آن طی گردد. چنانچه تا کنون نسبت به دریافت گذرنامه ی خود اقدام 
ننموده اید، می باید امور زیرا را به انجام برسانید. 

چگونگی دریافت گذرنامه:
برای این کار ابتدا شما باید مدارک زیر را تهیه فرمایید:
مدارک.الزم.برای.صدور.گذرنامه

1- تهیه فرم و پوشه ی گذرنامه و ارایه ی دو برگ رسید )اداره پست(.
2- حضور متقاضي الزامي است.

3- اصل و کپي کارت ملي یا کارت موقت یا تأییدیه از ثبت احوال.
4- اصل و کپي تمام صفحات شناسنامه.

5- همراه داشتن کد پستي ده رقمي و آدرس کامل.
6- فیش هاي بانک ملي به شماره حساب 2171151301007 به مبلغ 400000 ریال به اداره گذرنامه و مبلغ 5000 

ریال به نام عوارض شهرداري محل زندگي.
7- 2 قطعه عکس رنگي4x6 با زمینه سفید براي خانم ها قرص صورت مشخص و حجاب بدون روتوش بدون آرایش 
و تمام رخ براي آقایان بدون کاله-کروات- عینک و زیور آالت- دوشیزگان باالي 6  سال با حجاب کامل- عکس 

فرزندان زیر 5 سال با پیراهن آستین دار الزامي است.
8- رضایت محضري براي بانوان شوهردار و رضایت محضري پدر براي فرزندان کمتر از 18 سال

9- اصل طالقنامه براي خانم هاي مطلقه با کپي.
10- اصل و کپي گواهي فوت یا شناسنامه باطله متوفي براي بانواني که همسرشان فوت کرده است.

11- ارایه ی گذرنامه مربوط به چند سال گذشته )سال1374و پس از آن( با کپي از10صفحه اول و آخرین ورود و 
خروج.

12- اصل کارت پایان خدمت )ضرورت و احتیاط( یا معافیت براي آقایان و کپي آن.
13- ارایه ی اصِل نامه حفا براي پرسنل شاغل در نیروهاي مسلح و بازنشسته شدگان زیر 5 سال پس از تأیید و ممهور 

به مهر دبیرخانه اداره ی گذرنامه.
14- داشتن اصل حکم تسویه یا نامه از کانون بازنشستگان یا حکم بازنشستگي براي بازنشستگان نیروهاي مسلح 

باالي5 سال.
15- نامه از نظام وظیفه براي دانشجویان آقا الزامي است.

16- مدرک شناسایي عکسدار براي فرزندان زیر 15سال )گواهي اشتغال به تحصیل و در صورت محصل نبودن 
دفترچه ی بیمه ی عکسدار(.

17- شناسنامه ی عکسدار براي متقاضیاني که 15سال تمام هستند.
18- مدارک مورد نیاز براي همراه شامل بندهاي3و4و7و16یا 17مي باشد.

19- متقاضیاني که محل تولدشان خارج از کشور مي باشد نحوه ورود به ایران و ارایه مدرک ورود به ایران الزامي 
است.

مدارک.جانبی:
گواهینامه
گذرنامه 

مدرک تحصیلی
استعالم از ثبت احوال

توضیح در آخر شناسنامه مي باشد.
*برای متقاضیان خانم جهت اخذ گذرنامه:

در صورت مجرد و باالی 18 سال بودن نیاز به رضایت پدر ندارد.
در صورت متأهل بودن ارایه ی رضایت محضری همسر الزامی می باشد و در صورت داشتن همراه رضایت محضری 
همسر جهت فرزندان نیاز است. در صورت فوت همسر نیاز به ارایه ی فوت نامه یا شناسنامه ی باطله همسر می باشد، 

در این صورت اگر متقاضی همراه نیز داشته باشد نیاز به ارایه ی قیم نامه و رضایت قیم دارد.
تذکر:.

برگه ی رشد در این صورت کافی نمی باشد.
در صورت مفقود االثر بودن شوهر متقاضی ملزم به ارایه ی نامه از دادگستری به تاریخ روز می باشد. این نامه موجب 

اخذ خروج مي شود.
در صورت مطلقه بودن متقاضی نیاز به ارایه ی طالق نامه می باشد.

در مورد طالق رجعی باید از تاریخ طالق مدت عده )3ماه،10روز( بگذرد در غیر این صورت نیاز به رضایت همسر 
مي باشد.

زنان مطلقه در صورت داشتن فرزند به عنوان همراه حتمًا نیاز به رضایت پدر دارند مگر در طالق ذکر شده باشد در 
مورد اجازه خروج فرزند مسئولیت با مادر می باشد.

تذکر:
حضانت مورد قبول نمی باشد.

جهت اخذ گذرنامه برای متقاضیان زیر 18 سال رضایت پدر الزامی مي باشد.
نوع خروج در رضایت محضری که از همسر متقاضی اخذ می گردد مشخص می شود )مکرر یا یکبار(. 

انواع.خروجی.و.مدارک.الزم:
1- خروج دانشجویی: نیاز به معرفی نامه از وزارت علوم و تحقیقات به تاریخ روز دارد که خروج 62 روزه از تاریخ نامه 

معاف از عوارض اخذ میگردد.
2- خروج نظام وظیفه: برای متولدین پسر که به سن مشمولیت رسیده باشند با توجه به اینکه ممنوع الخروج مي باشند 
نیاز است که به اداره نظام وظیفه عمومی مراجعه نموده و نامه ی نظام وظیفه که دارای تاریخ خروج و تاریخ مراجعه 

به کشوری باشد ارایه نمایند. ثبت تاریخ نامه و شماره نامه الزامی است.
مثاًل متولدین 1366 ملزم به ارایه ی موافقِت نظام وظیفه جهت اخذ گذرنامه مجزا یا همراه مي باشند. )خروج قرمز(.

طلبه های در حال تحصیل که خدمت وظیفه نرفته باشند نیاز به موافقت نظام وظیفه دارند. )آبی(
کارکنان کشتیرانی در صورت نداشتن تعهد خدمتی 10 ساله نیاز به ارایه موافقت نظام وظیفه دارند. )آبی( 

3- خروج مقیمی: متقاضیان مقیم در هنگام اخذ گذرنامه ی جدید نیاز به ارایه ی گذرنامه ی قدیمی خود دارند که در 
آن اقامت آنان و تاریخ ورود و خروج مشخص گردد. 

هر متقاضی مقیم می تواند تا سه بار از اداره گذر نامه اجازه خروج کسب نماید و می تواند خروج مقیمی 6 ماهه با 
عوارض اخذ کند.

در صورتی که متقاضی بیش از 6 ماه در ایران اقامت کرده باشد محل اقامت به ایران تغییر می کند یا متقاضی ملزم 
به اخذ نامه از وزارت امور خارجه جهت تأیید محل اقامت می باشد.

متقاضیان مقیم تنها مي توانند فرزندان زیر 18 سال خود را در گذرنامه مجزا به استناد اقامت پدر یا مادر مقیم گردانند. 
همسر متقاضی مقیم در گذرنامه مجزا نمي توانند مقیم باشد.

4- خروج آبی: برای پسران زیر سن مشمولیت خروج آبی اخذ مي گردد و نیاز به نامه ی حفا یا نامه ی نظام وظیفه 
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ندارند. متقاضیان نظامی نیاز به ارایه ی نامه ی حفا جهت اخذ گذرنامه دارند.
بعد از تهیه ی مدارک فوق بهترین کار این است که به نزدیک ترین پلیس 10+ مراجعه نموده و مدارک خود را تحویل 

دهید تا حداکثر پس از یک هفته از طریق پست، برای شما ارسال گردد.
آدرس و شماره تماس پلیس  10+ تهران در قسمت پیوست قرار دارد.

توجه:
مسافرانی که دارای گذرنامه می باشند می باید به اعتبار باقی مانده ی گذرنامه کاماًل توجه داشته باشند که در هنگام 

خروج دچار مشکل نگردند یا امکان خروج خود را از دست ندهند.
مدت اعتبار باقی مانده می باید حداقل 6 ماه بیشتر از تاریخ مراجعه برای سفر باشد یا به عبارتی 6 ماه + زمان مسافرت.

نسخه ی نمونه گذرنامه در قسمت پیوست قرار دارد.

ویزا.)روادید(
جهت ورود به خاک هند می بایستی اجازه نامه ورود 
 یا روادید هند )ویزا( را دریافت کنید. جهت این امر 
)شهرهای  ایران  در  هند  سفارت  به  می بایستی 

تهران، بندر عباس یا زاهدان( مراجعه نمایید.
آدرس سفارت هند در تهران: تهران، خیابان شهید 
مطهری، خیابان میرعماد، نبِش کوچه  نهم، شماره 

46
تلفن های سفارت هند در تهران: 88755103-5

فکس سفارت هند در تهران:88745557
همه  روادید:  صدور  جهت  سفارت  کاری  روزهای 

روزه به غیر از جمعه و شنبه.
ساعات کاری سفارت جهت صدور روادید: 9 الی 11 صبح.

ساعات تحویل ویزای صادر شده: 4 الی 5 بعد از ظهر.
تلفن کنسولگری هند در بندر عباس: 0761-66661745

تلفن کنسولگری هند در زاهدان: 0541-3221727
مدارک.الزم:.

تکمیل فرم روادید به طور کامل 
 4x6 دو قطعه عکس

تصویر بلیط رفت و برگشت هواپیما
اصل گذرنامه 

تصویر شناسنامه 
مبلغ 390000 ریال بابت صدور روادید 

.توجه:
زمان الزم برای صدور ویزا 3 روز می باشد.

توجه:.
نوع روادید مورد نیاز شما، روادید مسافرتیTV یا )توریست ویزا( می باشد.

فرم درخواست روادید در قسمت پیوست آورده شده است.
نمونه ی فرم درخواست روادید تکمیل شده، در قسمت پیوست آورده شده است.

تصویر نمونه روادید در قسمت پیوست آورده شده است.

سفر.با.هواپیما
تهیه.ی.بلیط..

بهترین کار این است که پس از تعیین روِز ورود به هند، بلیط آن را خریداری نمایید. بدین معنی که حداقل 30 تا 45 
روزقبل از پرواز بلیط را خریداری کرده یا رزرو نماید تا صندلی شما در هواپیما حتمی گردد. بهمن ماه در هند، زمان 
توریستی به شمار می آید و مسافران زیادی از سراسر دنیا به آنجا می روند، لذا تهیه ی بلیط و ... چنانچه زمان کافی 
برای آن در نظر نگرفته باشید می تواند شما را دچار دردسر و زحمت نماید. پس از خرید یا رزرو، حتمًا پرینت کامپیوتری 
یا قبضی را که نشان دهنده ی عملکرد شما بوده را دریافت نمایید. زیرا درغیر این صورت ممکن است آژانس مسئولیتی 

را نپذیرد و شما صندلی خود را از دست بدهید.
خطوط هوایی زیادی وجود دارند که شما را به هند می رسانند از جمله ایران ایر، گلف ایر، امارات، طیران الخلیج و ... 
که اختالف آنها در مبلغ و کیفیت سرویس پروازی آنها می باشد. همه ی آنها شما را به بمبئی یا دهلی )بنا به درخواست 
شما( می رسانند. ساعت حرکت و توقف آنها در فرودگاه های بین راه و فرودگاه پروازی در تهران از اکنون قابل بیان 

نیست ولی 45 روز قبل از امرتیتی )31 ژانویه( لیست کامل آنها بر روی سایت قرار خواهد گرفت.  
بلیط.خطوط.هواپیمایی

بلیط باید دو طرفه )تهران- بمبئی و بمبئی- تهران( باشد.
پس از دریافت بلیط لطفًا نکات زیر را چک کنید.

1- مطمئن گردید مهر آژانس بر روی بلیط وجود دارد.
2- نام و نام خانوادگی خود را چک نمایید که دقیقًا مطابق گذرنامه ی شما باشد.

3- تاریخ رفت و برگشت را چک نمایید.
4- از ok بودن آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت رزرو بودن، حداکثر 5 روز قبل از تاریخ پرواز، با آژانس تماس 

گرفته تا از قطعی شدن آن اطمینان حاصل نمایید.
5- پرینت کامپیوتری بلیط خود را حتمًا دریافت نمایید.

در ضمن اگر شما دچار مشکل فیزیکی هستید یا رژیم غذایی خاصی دارید به عنوان مثال گوشت نمی خورید، لطفًا به 
مسئول آژانس اعالم نموده تا امکانات الزم جهت کمک به شما و یا سفارش غذای خاص شما صورت پذیرد.

تصویر نمونه ی بلیط در قسمت پیوست آورده شده  است.
در.هواپیما

 زمان پروازی بین تهران- هند تقریبًا سه ساعت و چهل و پنج دقیقه تا چهار ساعت با پرواز ایران ایر می باشد. قبل 
از رسیدن به هند در هواپیما برگه ای تحت عنوان کارت ورود به شما داده می شود که الزم است آن را ُپر نمایید. 
نمونه ی پرشده ی آن در قسمت پیوست موجود می باشد که بعد از ورود به هند در قسمت گمرکی باید تحویل مقامات 
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هندی گردد.
توجه:.

چنانچه این برگه را در هواپیما به شما ندادند، تقاضای آن را از مهماندار نموده تا از اتالف وقت شما در فرودگاه هند 
جهت پرنمودن آن جلوگیری به عمل آمده  باشد.

ثبت.نام
رزرو.اقامتگاه.

ثبت نام از طریق ایمیل، فکس، نامه و تلفن امکان پذیر است و پاسخ آن به مخاطب خیلی سریع اعالم می گردد. 
الزم به ذکر است که ساده ترین و راحت ترین راه، از طریق ایمیل می باشد )پاسخ هم از طریق ایمیل(. از طریق تلفن 
ثبت نام صورت می گیرد، ولی جهت پاسخ آن از ایمیل استفاده می شود. بهترین زمان برای ثبت نام شش هفته قبل 
از ورود به مهرآباد می باشد. جهت ثبت نام الزم است که ابتدا شما اطالعات ثبت نام را که در پیوست آمده به ایمیل 
pimco@ambppct.org ارسال فرمایید. لطفًا همه ی اطالعات را به زبان انگلیسی، تاریخ به میالدی 
و دقیقًا مطابق با گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما ُپر نمایید. چنانچه به صورت گروهی مسافرت می نمایید، لطفًا پس از ُپر 
نمودن این فرم به صورت کامل برای هر نفر در فرم سرگروه تنها نام و نام خانوادگی همه ی اعضا گروه یک بار قید 
گردد و بیان گردد که یک گروه می باشید تا شاید برای شما بتوانند امکانات مشترکی همچون یک فضا برای خواب 

و ... را فراهم نمایند.

رزرو.ماشین.
آمدن  برای  که  می کنیم  پیشنهاد 
تا  نمایید  کرایه  ماشین  مهرآباد  به 
از  نگردید.  آن  جانبی  مسایل  درگیر 
این طریق مسافرتی، مطمئن، راحت 
رزرو  برای  داشت.  خواهید  سبکی  و 
زیر  سایت های  از  می توانید  ماشین 

استفاده نمایید.
سایت  صاحب  ماشین،  رزرو  از  پس 
شما  برای  را  آن  درخواست  تأیید 
مشخص  روز  در  و  می نمایید  ارسال 
به  هند(  به  شما  ورود  )روز  شده 
را  فردی  فرودگاه،  از  خروج  محض 
خواهید دید که تابلویی به دست دارد 
نام  آن  زیر  در  و  مهربابا  تصویر  که 
شما یا سرگروه شما قید گردیده  است.

انتقال  جهت  راننده  به  کمک  گیرد  صورت  شما  توسط  می بایستی  که  کاری  تنها  بعد  به  لحظه  این   از 
چمدان هایتان به ماشین است و راننده طبق برنامه شما را به مهرآباد می آورد.

در بین راه می توانید برای صرف چای و یا غذا توقف نمایید.

شماره تماس نام مسئول ایمیل تارنما سرویس حمل و نقل
+91-98-504-14595 
+91-94-208-00798 Taher Zaheer carrentals.meherabad@gmail.com www.mehercarrentals.com Travel Spirit

+91-98-901-22712 
+91-98-507-61712 Adinath Dalvi booking@meherbabacarservice.com www.meherbabacarservice.com Meherabad Welcome

+91-98-225-58996 Prakash Ghorpade gprakash_1@yahoo.com ------------- Jai Meher
Hired Car Service

قبل.از.ورود.به.هند.
قبل از سفر، شما از خودتان می پرسید، کی برم؟ 
چطوری برم؟ و کجا اقامت کنم. در این قسمت 
سعی شده است به این پرسش ها، پاسخ داده شود 
و همچنین شما را از آنچه که پیش از سفر به آن 

نیاز دارید آگاه سازد.
چه.زمانی.برم؟

شما در هر زمانی می توانید به مهرآباد بیایید و در 
بپردازید   ... و  زیارت، گردش، مدیتیشن  به  آنجا 
اوتار مهربابا  با مرشد خود  را  ارتباط دلی خود  و 

بهترین  که  بدانید  است  بهتر  ولی  سازید،  برقرار 
از شرق و غرب  بسیاری  زیرا که مردم  )اسفند( می باشد؛  فوریه  تا  بین دسامبر)آذر(  زمانی  آمدن در فاصله ی  زمان 
دنیا برای زیارت مهربابا و بزرگداشت سالگرد رها کردِن بدن ایِشان در 31 ژانویه به مهرآباد می آیند. همین طور تولد 
مهربابا در 25 فوریه مردم زیادی را در مهرآباد گردهم می آورد که به جشن می پردازند. از روزهای مهم دیگر،10 
مهرآباد خلوت می باشد.  مارچ  و  اکتبر  مثل جون، سپتامبر،  دیگر  ماه های  در  مهربابا می باشد.  روز سکوت  جوالی، 
یکی دیگر از روزهای مهم، روز دونی است که دوازدهم هر برج میالدی مراسم دونی برگزار می شود. اگر در این 
از 15 مارچ تا 15  تاریخ در مهرآباد باشید می توانید در آن شرکت نمایید، ولی به این نکته توجه داشته باشید که 
 جون، اقامتگاه در مهرآباد تعطیل می باشد و امکان اسکان شما در آنجا وجود ندارد و هوا در این زمان بسیار گرم 
می باشد و تراست مهربابا از خارجی ها درخواست نموده در این فاصله زمانی برای زیارت مهربابا به مهرآباد نیایند و 

برنامه ی خود را خارج از این محدوده ی زمانی تنظیم نمایند.
چطور.برم؟.

روش های زیادی برای رسیدن به احمدنگر)مهرآباد( وجود دارد. شما می توانید با هواپیما به بمبئی سپس به وسیله ی 
ماشین، اتوبوس، هواپیما یا قطار به پونا و بعد به احمدنگر و یا مستقیمًا به احمدنگر سفر نمایید.

دومین مسیر سفر این است که بلیط هواپیما ی خود را برای دهلی نو، در شمال هند دریافت نمایید. سپس با هواپیما 
به اورانگ آباد، بعد با اتوبوس، قطار یا ماشین سواری به احمدنگر یا از دهلی نو با قطار یا اتوبوس به احمدنگر سفر 
کنید، که البته دومین مسیر را پیشنهاد نمی دهیم. هر مسیری که شما انتخاب می نمایید می باید زمان بندی مناسب و 
دقیقی را به عمل آورید و با آگاهی یافتن از مسیر، از مناظر و جاهای جذاب بین راه حداکثر استفاده را بنمایید. مهربابا 
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به پیروان خود مستقیمًا اعالم کرده اند که پس از گرفتن دارشان ) زیارت مهربابا( مستقیمًا به خانه های خود برگردند و 
بعد از آن به مسافرت دیگری نروند، بنابراین بهتر است، سفرهای داخل هند و دیدن مراکزی را که عالقمند هستید، 
قبل از آمدن به مهرآباد انجام داده و پس از بازدید مهرآباد و مهرآزاد با انرژی فراوان و دلی آکنده از عشق مهربابا به 

منزل هایتان بازگردید و انرژی و عشق مهربابا را به خانه های خود ببرید.
کجا.اقامت.کنم؟

جهت اقامت در مهرآباد شما می باید مکان سکونت خود را رزرو نمایید. مکان استراحت و شرایط رفاهی در مهرآباد 
برای زائرین فراهم گردیده  است.

جهت رزرو، حداقل شش هفته قبل از ورود به مهرآباد، الزم است که رزرو خود را انجام داده باشید. جهت این کار 
به قسمت ثبت نام مراجعه نمایید. همچنین شما می توانید برای انتقال از فرودگاه به مرکز مهربابا )مهرآباد( و بالعکس 

ماشین رزرو نمایید، لطفًا به قسمت رزرو ماشین مراجعه نمایید.
در احمدنگر، پونا و بمبئی تعداد زیادی هتل و مهمانسرا هست که شما 
دارای  نمایید که هر کدام  استفاده  آنها  از  تمایل می توانید  در صورت 
و  رزرو  به  یکدیگر هستند. شما مجبور  با  متفاوتی  و شرایط  امکانات 
گرفتن برگه یا ایمیل تأیید از آنها نیستید. البته ایده ی بدی هم نیست 
که در صورت تمایل می توانید آن را انجام بدهید. لطفًا از افرادی که به 
خوبی نمی شناسید و از کار آنها مطمئن نیستید برای رزرو جا و یا ماشین 

استفاده نکنید تا دچار مشکالت عدیده ی آن نیز نگردید.
واکسن.زدن:

واکسیناسیون برای سفر به هند امری چندان الزم نیست. جهت واکسیناسیون بهتر است به پزشک خود مراجعه نمایید 
تا با توجه به شرایط جسمانی شما در صورت نیاز این عمل صورت گیرد. در کشور هند بیماری ها به صورت منطقه ای 
بوده و عمدتًا در هر ایالت یک یا چند بیماری خاص رواج دارد به طور کلی اگر قصد سفر در هند را دارید در ارتباط با 

واکسن کزاز، وبا و داروهای الزم برای مسافرت با دکتر خود مشورت نمایید.
چک.لیست:

چک لیست، لیست چیزهای ضروری است که می توانید با خود بیاورید و بنا به سلیقه، نیاز و تمایل شما می باشد، در 
اینجا لیست هایی تهیه گردیده  است که تا حدی به نیازهای شما در مهرآباد اشاره می کند.

لیست.ضروری:
  بلیط هواپیما

  گذرنامه
  ویزا )که ممکن است در پاسپورت گذارده شده باشد یا به صورت ورقه ی جداگانه باشد(

  تأیید رزرو جا 
  پول نقد

  کپی از گذرنامه، ویزا و بلیط ) پیشنهاد می کنیم که حداقل دو کپی از هرکدام همراه داشته باشید(
  دو قطعه عکس 4×3 یا 4×6

لیست.اجناس.ضروری:
  چراغ قوه و باطری

  کاله
  ژاکت یا پلوور

  بارانی )چنانچه در فصل بارندگی یعنی جوالی تا سپتامبر به اینجا می آیید(

لیست.لباس:
  زیرپوش
  جوراب

  لباس خواب 
  لباس بلند و گشاد

  تی شرت و بلوز
  شلوار نخی

  کفش و صندل
  شال

  دمپایی پالستیکی
لیست.لوازم.بهداشتی:

  مسواک و خمیر دندان 
  صابون
  شامپو

  وسایل اصالح صورت
  اسپری زیر بغل و بوزدا

  دستمال کلینکس
  لیف حمام

  لوسیون برای خشکی پوست و نرم کننده لب ها
  کرم ترک پا

لیست.دارو.و.تجهیزات.پزشکی:
  داروهایی که توسط دکتر شما برای شما تجویز گردیده  است.

  کپی از نسخه ی داروهای شما
  عینک اضافی و یا لنز اضافی

  داروهای یبوست و اسهال
  داروهای تهوع
  قطره ی چشم

  ویتامین و مکمل های غذایی
  آنتی اسید

  استامینوفن
  آُدلت کلد

  چسب زخم
لیست.متفرقه:

  عینک آفتابی
  کلید یدک چمدان

  کیسه های نایلونی یا کتانی
  ساعت مسافرتی

  نوت بوک
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  دفترچه ی تلفن و یا ارگانیزر شخصی
  لوازم التحریر

  دفع کننده ی حشرات )اسپری یا پماد(
  گوش پاک کن

  درب بازکن و چاقوی جیبی
  ماسک گرد و غبار

چه.مقدار.پول.بیاورم؟
هزینه سفر هند چقدر است؟ مخارج در هند به چه میزان می باشد؟

این پرسش به پول جیب شما بستگی دارد. به شیوه ی زندگی، میزان راحتی و به میزان خریدی که شما قصد دارید 
انجام دهید، بستگی دارد. شما می توانید از کسی که اخیراً به احمدنگر آمده درباره این سؤاالت، جواب الزم خود را به 
دست آورید. البته توجه داشته باشید که آنچه می شنوید ممکن است تغییراتی کند، چرا که قیمت ارز و تورم در هند 

در تغییر می باشد. ما در اینجا به هزینه های ثابت شما اشاره می کنیم.
  بلیط هواپیما

  ویزا
  عوارض خروجی 

  کرایه ی آژانس از منزل شما تا فرودگاه
  کرایه ی حمل و نقل زمینی از بمبئی تا احمدنگر و بالعکس

  هزینه ی خوراک بین راه )مسیر بمبئی تا احمدنگر و بالعکس(
  هزینه ی اقامت در مهرآباد )احمدنگر(

  هزینه ی خوراک در مهرآباد )احمدنگر(
توجه:

 همه ی این موارد در بخش های خود به تفصیل شرح داده شده اند.

در.ارتباط.با.آنچه.که.با.خود.می.آورید:
به همراه داشتن کاله از موارد خوب می باشد به خصوص مدل نقاب دار آن، زیرا که در این جا احتمال آفتاب زدگی در 
فصل گرما زیاد می باشد )15 آوریل تا 15 جون(. آفتاب در هند داغ نمی باشد، اما اشعه ی آن واقعًا بسیار شدید می باشد 
و سردرد و سوختگی توسط آفتاب و خستگی ناشی از حرارت را می تواند سبب گردد. مهربابا از غربی ها خواست تا 

زمانی که در هند هستند کاله بر سر بگذارند.
پلور یا ژاکت سبک و نازک الزم می باشد. صبح ها و غروب ها، می تواند هوا کاماًل سرد یا خنک باشد به خصوص از 

نوامبر تا فوریه، آوردن چند تکه لباس گرم در این زمان می تواند کار عاقالنه ای باشد. 
آوردن بارانی، چتر در فصل بارندگی یعنی بین جون تا اکتبر بسیار مناسب است.

لباس:
اگر لباس های گشاد و سبک وزن از کتان یا ترکیبات کتاندار بیاورید سبب آسودگی و راحتی شما خواهد بود. پیشنهاد 
می کنیم که حداقل چهار زیرپوش، لباس خواب و سه دست لباس )جوراب، شلوار، تی شرت، بلوز و ...( با خود به همراه 

بیاورید.
یک یا دو جفت کفش راحت یا صندل به همراه بیاورید. کفش یا صندلی را انتخاب نمایید که پا کردن و درآوردن آن 

راحت باشد، چرا که در مهرآزاد و مهرآباد باید، بارها این عمل را انجام دهید. 

یک شال برای پوشش دادن به لباس، مو و ریه ها در مقابل خاک می تواند مفید باشد. البته کسانی که در مقابل خاک 
حساس هستند به نظر می رسد از ماسک استفاده نمایند بهتر باشد. 

هند کشوری محافظه کار است. زن ها و مردها لباس های باوقار و پوشیده بر تن دارند. در مورد لباس پوشیدن قوانینی 
هست که باید در احمدنگر، مهرآباد و مهرآزاد، آنها را رعایت نماییم.

پوشیدن شلوار کوتاه و لباس های بدن نما ممنوع می باشد، مثل تاپ کوتاه، بلوز و دامن های کشی بدن نما و شلوارهای 
برمودا نامناسب بوده لذا از پوشیدن آنها خوداری فرمایید.

لوازم.بهداشتی:
در صورت امکان تا آخرین روز اقامت خود، لوازم بهداشتی مورد نیاز خود را به همراه بیاورید. تعداد زیادی از موارد 
بهداشتی در احمدنگر موجود است اما با یک کیفیت پایین و معمواًل گران تر از کشور خودمان. خانم ها لوازم آرایش و 

آقایان لوازم اصالح خود را با همان کیفیت و همان قیمت در احمدنگر نمی توانند تهیه نمایند.
نگهداری.اشیای.قیمتی:

وقتی که در سفر هستید بزرگترین ریسک، از دست دادن یا به سرقت رفتن اشیای قیمتی و پول می باشد. اگر شما 
خسته و ناآشنا با محیط هستید، هوشیاری شما کمتر از حالتی خواهد بود که در خانه هستید. جهت رویارویی با دزدی 

یا گم شدن اشیای قیمتی، همواره به خاطر داشتن موارد زیر به شما کمک می کند.
بلیط هواپیما

گذرنامه
پول نقد

ویزا، در صورتی که به شکل یک برگه ی جداگانه باشد.
فقط به اندازه ی مخارج روزانه ی خود در کیف جیبی خود پول نگهداری نمایید. بقیه ی پول خود، مدارک و اشیای 
قیمتی خود را در مکانی امن، مثل کیف جیبی دومی که در درون فضای زیپدار داخل کیف رودوشی خود یا کیف دستی 
بگذارید و کیف دستی را کاماًل محکم نگه دارید. به خاطر داشته باشید که دزدها می توانند بندهای کوله یا کیفی را 
که به پشت خود انداخته اید ببرند و بربایند. مطمئن ترین طریق حمل استفاده از کمربند پول یا کیف کمری است که 

بند آن را به دور کمر انداخته و لباس خود را روی آن می اندازیم تا پنهان باشد.
هرگز اجناس با ارزش را در جیب شلوار یا جیب ژاکت نگهداری ننمایید. ارایه نمودن پیاپی گذرنامه و یا مدارک مهم 
در مکان های مختلف یکی از عوامل گم شدن می باشد، یا اینکه احتمال گم شدن را زیاد می نماید. شما می توانید 
اطالعات گذرنامه، ویزا، بلیط و ... را در برگه ای جداگانه یاداشت نمایید تا از بیرون آوردن اصل مدارک جلوگیری گردد 
و تنها از آن برگه استفاده نمایید. به عنوان مثال می خواهید در هتلی اتاقی بگیرید. جهت پرکردن فرم نیاز به گذرنامه 
دارید. شما می توانید اطالعات را از روی نوشته خود انجام دهید و از بیرون آوردن اصل مدارک از کیف خود و استفاده 

از آنها خوددای نمایید.

برگه.ی.شناسایی.
شما بارها نیاز دارید تا مشخصات خود را و همچنین مشخصات روادید خود را در برگه های مختلفی که در طی سفر 

به شما داده می شود ُپر نمایید.
الزمه ی این کار این است که هر بار گذرنامه ی خود را از کیف دستی خارج نمایید تا از روی آن پر نمایید. درنتیجه 
احتمال گم شدن آن زیاد می باشد چرا که شما نه تنها خسته هستید بلکه باید از بار خود و همراهان خود نیز مراقبت 
کنید؛ بنابراین بهترین کار این است که قبل از سفر یک برگه شناسائی طبق فرم ارایه شده درست نمایید تا از آن 

جهت بازخوانی اطالعات خود استفاده نمایید.
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برگه ی شناسایی در قسمت پیوست قرار دارد.

برچسب.چمدان.ها
زدن این برچسب به چمدان ها مزیت هایی دارد از جمله در هنگام 
تحویل بار از روی نقاله های گمرگ فرودگاه به دلیل شباهت های 
چمدان  می توانید  راحتی  به  شما  متعدد،  مسافران  چمدان های 
واسطه  به  گردید  گم  شما  چمدان  اگر  یا  و  دهید  تمییز  را  خود 
این برچسب، آن چمدان توسط مأمورین گمرک پیدا شده و به 

صاحبش بازگردانده می شود و ...
برچسب چمدان ها در قسمت پیوست قرار دارد.

کارت.ورود.به.هند.
مقامات  به  باید  ورود  از  پس  شما  که  است  کارتی  ورود،  کارت 

به  را در هواپیما  این کارت  هندی در فرودگاه هند تحویل دهید. 
دارای  آن  بخش  یک  شده:  تشکیل  بخش  دو  از  این  که  باشید  داشته  نمایید.توجه  تکمیل  را  آن  تا  می دهند  شما 

پس  که  می باشد   Arrival Card عنوان 
از شما  را  بازرسی گمرکی آن  از تکمیل در قسمت 
عنوان  دارای  آن  دوم  بخش  و  می گیرند  تحویل 
در  مرحله  آخرین  در  Customs می باشد که 
بلیط  برچسب  با  را  چمدان ها  برچسب  که  فرودگاه 
دریافت  شما  از  باشد،  یکسان  تا  می کنند  چک  ها 
این برگه را در هواپیما به شما ندهند  اگر  می کنند. 
می باید در قسمت ورودی فرودگاه آن را دریافت و 
تکمیل نمایید. شما می توانید این برگه را از مهماندار 

هواپیما درخواست نمایید.
نمونه ی کارت ورود در قسمت پیوست قرار دارد.

پیوست  قسمت  در  ورود  کارت  شده ی  پر  نمونه ی 
قرار دارد.

.ورود.به.هند
ورود.به.فرودگاه.هند

امور.گمرکی
شده  گمرکی  قسمت  وارد  شما  فرودگاه  در 
منتظر  گذرنامه  کانترهای چک  مقابل  در  و 
هنگام  آن  در  گردد  نوبت شما  تا  می ا یستید 
باید گذرنامه ی خود را ارایه نمایید. بعد افسر 
گمرک گذرنامه ی شما را مهر ورود می زند و 

قسمت کوچک Arrival Card یا همان کارت ورود را به شما تحویل می دهد. در اینجا ممکن است اشتباهی 
صورت گیرد لطفًا چک نمایید که تاریخ ورود شما که در گذرنامه مهر گردیده صحیح باشد. ویزا در صورتی معتبر 

خواهد بود که این مهر و تاریخ در پاسپورت شما ثبت گردد. 
گمرک.فرودگاه

و  بارها  چمدان ها،  قسمت  به  شما  گذرنامه،  کنترل  مرحله ی  از  بعد 
منطقه ی گمرکی وارد می شوید در آنجا چرخ های حمِل بار و چمدان 
موجود است که نباید بری آنها پولی پرداخت نمایید، ولی می توانید پس 
از تحویل بار جهت حمل اسباب خود از آنها استفاده نمایید. سپس شما 

در پیش روی خود  دو مسیر )کانال( جداگانه می بینید:
1- مسیر سبز: برای مسافرانی که نباید مبلغی را پرداخت نمایند

وجهی  باید  که  مسافرانی  برای  قرمز:  مسیر   -2
عماًل  نمایند.  پرداخت  گمرکی  عوارض  عنوان  به 

توریست ها از مسیر سبز عبور می نمایند.
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تبدیل.ارز.
)دالر.و.یورو(.به.روپیه

موجودند.  صرافی ها  گمرک  ناحیه ی  از  بیرون  فقط 
پول  می توانید  شما  که  هست  آنجا  صرافی  چندین 
این  نمایید.  تبدیل  هند(  پول  )واحد  روپیه  به  را  خود 
کار ضروری است زیرا که شما برای آمدن به احمدنگر 
نیاز به روپیه دارید و در کل مسیر قادر به پرداخت دالر 
برای هزینه های خود نیستید. به شما پیشنهاد می کنیم، 
تقاضای 10 روپیه ا ی 50  نمایید و  تبدیل  را  پول خود 
روپیه ا ی و 100 روپیه ا ی هم بنمایید. تا احمدنگر شما 
غذا،  اتوبوس،  تاکسی،  هزینه ی  برای  روپیه ها  این  از 
را  کانتر  اینکه  از  قبل  می نمایید.  استفاده   ... و  باربرها 
ترک نمایید لطفًا پول خود را سریع شمرده و آن را در 
مکان امن بگذارید )کیف کمری یا ...( و مقدار کمی از 

آن را در کیف جیبی خود بگذارید.
راهنمایی مهربابا در مورد تبدیل پول این است که فقط 

از فروشندگان قانونی )داری مجوز( همانند بانک ها و صرافی ها استفاده گردد.
فروشندگان پول که مجوز نداشته و غیر قانونی هستند ممکن است شما را درگیر پول های جعلی نموده و مشکل 

بزرگی برای شما ایجاد نمایند.
لطفًا رسید پول تبدیل شده ی خود را حفظ نمایید چرا که ممکن است شما بعداً به آن رسید نیاز پیدا کنید: جهت تبدیل 
روپیه به دالر، هنگامی که از هند خارج می شوید و یا در معامله ا ی از شما خواسته شود رسید دالری خود را نشان دهید، 

بنابراین در حفظ آن کوشا باشید.

خروج.از.فرودگاه
همیشه  آدمی  که  باشید  داشته  خاطر  به  را  این 
ورود  از  دارید پس  قصد  وقتی که  است.  آسیب پذیر 
به فرودگاه بمبئی، آنجا را ترک نمایید شما به خاطر 
سفر،  از  ناشی  اظطراب  و  هستید  خسته  سفر  این 
حمل وسایل، چگونگی گرفتن ماشین یا اتوبوس و... 
شما را خسته و احتمال آسیب پذیری شما را بیشتر 
نموده است. برای اینکه احتمال آسیب پذیری را کم 
نمایید باید کمی احتیاط نمایید. در فرودگاهی بزرگ 
منافع  کسب  برای  که  باشند  مردمی  است  ممکن 

خود از مسافران، سوء استفاده می کنند.
نکات زیر را رعایت نمایید تا احتمال ضرر و زیان را 

به حداقل ممکن برسانید:

آنها  یا  آنها وارد صحبت شوید  با  نمایید و  از دیگران درخواست کمک  بارهایتان  1- شما ممکن است برای حمل 
بخواهند به شما اطالعاتی درباره هتل ها و غیره بدهند. شما هیچ نیازی به آنها ندارید و سعی کنید که مستقل عمل 

نمایید.
2- در بیرون فرودگاه به هیچ کس بلیط هواپیما، گذرنامه و یا سایر مدارک خود را نشان ندهید، چرا که ممکن است 

آنها سارقین موارد ذکر شده باشند.
3- به هنگام گذاشتن چمدان ها در تاکسی به آنها به دقت نگاه کنید و در نهایت آنها را بشمارید تا چیزی را جا نگذاشته 
باشید یا راننده نتواند جا به جا نماید. شما می توانید شماره تاکسی یا ریکشا را برداشته یا کد راننده را که در قسمت 
جلوی راننده قرار دارد بردارید. اگر از باربند استفاده نموده ید یا صندوق عقب به طور کامل بسته نشده مطمئن باشید 

که بار شما با طناب محکم بسته شده  است.
4- هنگامی که شما مستقیمًا به راننده پول پرداخت می کنید از او بخواهید که پول خود را شمارش نماید و درستی آن 

را به شما اعالم نماید. این عمل احتمال اینکه بعداً مجبور به بحث و جدل با راننده گردید جلوگیری می نماید.
5- قبل از طی مسیر با ریکشا ابتدا نرخ را مشخص نمایید یا از راننده بخواهید از تاکسی متر استفاده نماید.

پس.از.ورود.به.هند
سفر.زمینی

برای  که  است  الزم  می شوید،  هند  وارد  شما  هنگامی که   
یا ماشین  یا قطار  اتوبوس  از  به شهر احمدنگر  ادامه مسیر 
سواری استفاده نمایید. برای رفتن به احمدنگر می توانید به 
بزرگترین ترمینال بمبئی ایستگاه دادار رفته و از آنجا بلیط 

برای شهر احمدنگر تهیه نمایید.
اتوبوس های  ایستگاه  به  می توانید  اتوبوس  برای  اتوبوس:   
خصوصی بمبئی که نسبتًا به فرودگاه نزدیک است بروید و 
از آنجا برای شهر احمدنگر اتوبوس بگیرید و یا به ایستگاه 
دادار بروید. البته الزم به ذکر می باشد، احتمال اینکه مجبور 
گردید در آنجا چندین ساعت برای آمدن اتوبوس صبر کنید 

وجود دارد؛ چرا که اتوبوس به مقصد احمدنگر عصرها حرکت می کند. در صورت تمایل می توانید بلیط اتوبوس برای 
پونا تهیه کرده و سریعًا عازم سفر زمینی خود شوید. به محض رسیدن به پونا، از آنجا اتوبوس برای احمدنگر بگیرید. 

قطار: پس از رفتن به ایستگاه دادار می توانید برای خود به مقصد احمدنگر بلیط تهیه نمایید.
ماشین.سواری:

به  رفتن  جهت  راه،  ساده ترین  و  راحت ترین  شاید 
جهت  ماشین  باشد.  یک  نمودن  کرایه  احمدنگر 

انجام این کار شما می توانید: 
استفاده  فرودگاه  در  شهری  بین  کرایه های  از   -1
کرده و با آنها به احمدنگر بیایید، البته توجه داشته 
باشید که ماشین را قبل از پرداخت وجه بازدید نمایید 
و از خوب و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید و 
همچنین بخواهید که شخص راننده را ببینید چراکه 



2627

با دیدن صورت راننده تا حدی بعضی مسائل روشن می گردد. شما بالغ بر شش ساعت در راه خواهید بود.
2- رفتن به مراکز خصوصی و کرایه ی ماشین.

3- رزرو ماشین توسط مرکز اوتار مهربابا در احمدنگر. جهت این کار لطفًا به قسمت رزرو ماشین مراجعه نمایید. به 
محض خروج شما از فرودگاه، شخصی را خواهید دید که تابلو کوچکی در دست دارد که بر روی آن تصویر مهربابا و 

نام شماست؛ پس از کمک کردن به شما برای انتقال بارتان به ماشین به سمت احمدنگر به راه خواهد افتاد.

اقامتگاه.زائران
اقامتگاه زائران در دو منطقه ی باال و پایین مهرآباد قرار دارد که نام های آنها عبارتند از، ام. پی. ار، دارم شاال، هاستل 

دی، هاستل سی و مهمانسرای آندرا
 این اقامتگاه ها به شیوه ی خوابگاهی بنا گشته اند، اما  ام.پی.ار که نسبتًا جدید تأسیس گردیده، دارای امکانات رفاهی 
بهتری می باشد، از آن جمله دارای اتاق های زیبا و بزرگ، سالن غذاخوری، سرویس های بهداشتی متعدد، اتاق موزیک 

و...، همچنین سه وعده غذا در روز )غذاهای گیاهی( به عالوه ی دو مرتبه چای به زائرین ارایه می دهد.
ورود.

ثبت نام: قبل از شروع اقامت  در مرکز زائران مهر، شما الزم است که در دفتر ثبت نام، ثبت نام نمایید. مکان این دفتر 
در مهرآباد پایین می باشد. ساعت کار دفتر10 صبح تا 6 بعد از ظهر همه روزه به غیر از شنبه و یکشنبه ها می باشد. 

الزم به ذکر است شما جهت ثبت نام به 2 قطعه عکس در سایز گذرنامه خود نیاز دارید. 
همچنین برای اقامت در هاستل دی و هاستل سی الزم است که در دفتر مدیریت مهرآباد در منطقه ی مهرآباد پایین 

ثبت نام نمایید.
توجه:

برای اقامت در مهمانسرای آندرا نیازی به ثبت نام نیست.
زود.یا.دیرتر.واردشدن:

 اگر شما در زمانی وارد احمدنگر شدید که دفتر ثبت نام بسته  است می باید جهت ثبت نام صبر نمایید، تا دفتر ثبت 
نام باز گردد. اگر مایل باشید شما می توانید این فاصله ی زمانی را در مکانی که متعلق به دوستان شماست بگذرانید و 
یا می توانید به هتل َیش پَلِس،امار یا هتل سانِکت به وسیله ی ریکشا بروید و اتاق گرفته و منتظر بمانید تا دفتر ثبت 

نام گشوده گردد.
توجه:

 بدون ثبت نام در مرکز زائران قادر به استفاده از ام.پی.آر و بدون ثبت نام در دفتر مدیریت مهرآباد قادر به استفاده از 
هاستل دی و هاستل سی نمی باشید؛ تنها می توانید به مهمانسرای آندرا در صورت داشتن فضای خالی بروید.

ثبت.نام.برای.ام.پی.آر
طبق آنچه که در قسمت رزرو اقامتگاه آمده می باید عمل نمایید تا ثبت نام )رجیستر( شما از طریق اینترنت صورت 
پذیرد، به محض ورود به مهرآباد الزم است به دفتر ثبت نام در مهرآباد مراجعه نمایید تا رجیستر شما کتبًا و به امضای 

شما صورت پذیرد بعد از آن به ام.پی.آر برای تحویل جای خود روانه می گردید.

هزینه.ی.اقامت.و.غذا.در.ام.پی.آر
 زمانی که شما در زائرسرای مهر)MPR( هستید می توانید برای صرف غذا از سلف سرویس آنجا استفاده نمایید.

در این مکان هر سه وعده ی غذایی ارایه می گردد )صبحانه، ناهار، شام(. همه ی غذاها گیاهی بوده که دارای تنوع 
زیادی می باشد. برای صبحانه تخمرغ نیز سرو می گردد.

سیستم آن به صورت سلف سرویس بوده و شما می توانید به هر اندازه که مایل باشید از آن میل نمایید.
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190 روپیهروزانههزینه  ی اقامت

هزینه ی غذا

210 روپیه3 وعده با هم
70 روپیهصبحانه )یک وعده(

70 روپیهناهار )یک وعده(
70 روپیهشام )یک وعده(

زمان وعده های غذایی و چای

6 تا 6:30 صبحچای صبح
8 تا 9 صبحصبحانه

1 تا 2 بعد از ظهرناهار
4 تا 4:30 بعد از ظهرچای عصر

8 تا 9 شبشام

آدرس:
Pilgrim Reservations Avatar Meher Baba Trust 
Post Bag 31,King’s Road, Ahmednagar, MS 414001, 
INDIA

-0091,(2548092,2548476 ,2548091 ,25488211(-241-0091تلفن:
254-8733

pimco@ambppct.orgایمیل:
ایمیل

 Subject
MPR Reservations

.ثبت.نام.برای.هاستل.دی.و.دارم.شال
ثبت نام برای هاستل دی و دارم شال بدین نحو می باشد که:

ابتدا درخواست خود را مبنی بر تمایل به ثبت نام در هاستل دی یا دارم شال به آدرس ایمیل 
pimco@ambppct.org ارسال نمایید.

توجه داشته باشید که موضوع ایمیل شما (Email Subject) حتما باید
 Dharmshala and Hostels Reservations 

باشد؛ سپس پس از ورود به مهرآباد می بایستی به دفتر مدیریت مهرآباد واقع در مهرآباد پایین رفته تا روند الزم برای 
اقامت شما صورت پذیرد.

20 روپیهروزانههزینه  ی اقامت

هزینه ی غذا

60 روپیه3 وعده با هم
15 روپیهصبحانه )یک وعده(

30 روپیهناهار )یک وعده(
30 روپیهشام )یک وعده(

زمان وعده های غذایی و چای

6 تا 6:30 صبحچای صبح
8 تا 9 صبحصبحانه

1 تا 2 بعد از ظهرناهار
4 تا 4:30 بعد از ظهرچای عصر

8 تا 9 شبشام

آدرس:
Shri Jal Dastoor
Avatar Meher Baba Trust, King’s Road, Post Bag  31, 
Ahmednagar)414001), M.S., INDIA 

 (2548544,2548017,2548777(241-0091تلفن:

 jaimeher_anr@sancharnet.inایمیل:

SubjectDharmshala and Hostels Reservations
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شرایط.ثبت.نام.در.مهمانسرای.آندرا
تا ساعت 10:30 شب شما قادرید به این مهمانسرا برای اقامت مراجعه نمایید ولی به دلیل فضای کوچک آن بهتر 

است چند روز قبل از ورودتان به مهرآباد در آنجا ثبت نام نمایید.
جهت ثبت نام تنها کافی است که با تلفن های مهمانسرا تماس گرفته و درخواست خود را اعالم نمایید.

هزینه.ی.جا.و.غذا.در.مهمانسرای.آندرا

50 روپیهروزانههزینه  ی اقامت

هزینه ی غذا

75 روپیه3 وعده با هم
20 روپیهصبحانه )یک وعده(

30 روپیهناهار )یک وعده(
30 روپیهشام )یک وعده(

زمان وعده های غذایی و چای

6 تا 6:30 صبحچای صبح
8 تا 9 صبحصبحانه

1 تا 2 بعد از ظهرناهار
4 تا 4:30 بعد از ظهرچای عصر

8 تا 9 شبشام

آدرس:
Andhra Rest House 
Opp.BSNL Tower,Mpr Road,Meherabad,Ahmednagar, M.S.,414001

(2548544,2548017( -241-0098تلفن:

قوانین.سکونت.در.مهرآباد،.اقامتگاه.زائرین.مهر.
)ام.پی.آر(

قابل.توجه.دیدارکنندگان.مهرآباد
شما آمده اید تا در این ساختمان- اقامتگاه زائران مهر- که در مهرآباد واقع شده اقامت کنید. جایی که اوتار مهربابا 
بخش عمده ای از کار جهانی خود را انجام داد و اینکه مردم از سراسر دنیا برای ادای احترام به آرامگاه )سامادی( 

ایشان که در تپه ی مهرآباد است، می آیند. 
اقامتگاه زائران مهر توسط، تراست خیریه ی دایمی و مردمی اوتار مهربابا، برای اقامت آنان که خواسته های مهربابای 
محبوب را دنبال کرده و برای زیارتش به مهرآباد می آیند ساخته شده است؛ به عبارت دیگر، این ساختمان را نمی توان 

به عنوان یک هتل در نظر گرفت بلکه جایی برای زائران است.
شما آمده اید تا نسبت به اوتار ادای احترام کنید، بنابراین خواهشمند است نظم و انضباط مبتنی بر مقررات زیر را رعایت 

فرمایید:
مقررات.اقامتگاه.زائران.مهر.)ام.پی.آر(

مشروبات الکلی و مواد مخدر به هر شکل در اقامتگاه زائران مهر ممنوع است.
روابط جنسی در اقامتگاه زائران مهر ممنوع است.

آقایان اجازه ی ورود به اتاق خانم ها و خانم ها اجازه ی ورود به اتاق آقایان را در هیچ زمانی ندارند، )مگر با تأیید پرسنل 
پزشکی مهرآباد(.

از ساعت 10 شب تا 6 صبح، آقایان مجاز نیستند در قسمت خانم ها باشند و خانم ها مجاز نیستند در قسمت آقایان 
باشند.

همه ی ساکنین اقامتگاه زائران مهر باید تا ساعت10:30 شب در اقامتگاه باشند. ساکنین مکان های دیگر باید تا ساعت 
10:30 شب اقامتگاه را ترک کنند.

زائران نباید بین ساعت 8 شب تا 6 صبح در محوطه ی سامادی باشند.
هیچ کس اجازه ی فروش، تبلیغات یا تقاضای فروش کاال و یا خدمات را در اقامتگاه ندارد.

زائران اجازه ی آوردن حیوانات اهلی یا ولگرد را به داخل اقامتگاه یا اتاق هایشان و غذا دادن به آنها را ندارند.
درخواست  زائران  از همه ی  ایشان می آیند.  آرامگاه  زیارت  برای  که  مهرباباست  عاشقان  برای  مهر  زائران  اقامتگاه 

می شود برابر مقررات رفتار کنند تا بدین وسیله شأن واالی زیارت حقیقی حفظ شود.
فردی بر خالف مقررات )آداب و رسوم( رفتار کند، ممکن است از وی خواسته شود که اقامتگاه را ترک کند.

رییس تراست خیریه ی دایمی و مردمی اوتار مهربابا
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جدول.برنامه.های.روزانه
زنگ بیدار شدن ساعت 5:45 صبح

ساعت6:00 صبح چای صبحگاهی
ساعت 6:00 صبح زمان شروع غبارروبی آرامگاه مهربابا 
ساعت 7:00 صبح خواندن آرتی صبح در آرامگاه مهربابا
ساعت 8:00 صبح صبحانه
ساعت 9:30 صبح ساعت حرکت اتوبوس  برای شهر احمدنگر یا مهرآزاد 

ساعت 1:00 بعد از ظهر ناهار
ساعت 4:00 بعد از ظهر چای بعد  از ظهر

ساعت 7:00 شب خواندن آرتی عصر در آرامگاه مهربابا
ساعت 8:00 شب شام

ساعت 10:30 شب سالن غذاخوری بسته می شود وهمه باید به اتاق هایشان برگردند.
ساعت 10:30 شب ساعت 10:30 شب  تا 6:00 ساعت خاموشی

اتوبوس.تراست
مهرآزاد: روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، ساعت حرکت9:30 صبح از اقامتگاه. حرکت از مهرآزاد ساعت 12:30 

ظهر. روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، مهرآزاد برای دیدارکنندگان تعطیل است.
دفتر تراست )احمدنگر(: روزهای شنبه، دوشنبه و جمعه ساعت حرکت9:30 صبح از اقامتگاه. حرکت از دفتر تراست، 

ساعت12:30 ظهر

زمان.بندی.ها.)ساعت.های.معین(
دفتر پذیرش: ساعت 9 صبح تا 1 بعد  از ظهر و ساعت 4 تا 6 عصر.

از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر به صورت کشیک )آماده برای فراخوانی شما( می باشد.
ساعت ثبت نام: از ساعت 10 صبح تا 6 عصر و تا 7 شب فقط برای رزروهای تأیید شده.

ساعت تحویل اتاق: ساعت9:30 صبح
پرداخت پول: ساعت 9 تا10:30 صبح )در دفتر حسابداری( )فقط برای غذا، در زمان های  غذا و همزمان با تقاضا(. 

لباس شویی: ساعت 9 تا9:30 صبح روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه )در اتاق رختشویی، در طبقه ی باالی قسمت 
آقایان(.

کلینیک پزشکی: ساعت9:30 تا10:30 صبح )در کلینیک( 

چند.راهنمایی.برای.زائران
توصیه می شود زائران در مکان های غیربهداشتی نخورند و ننوشند.

توصیه می شود زائران از معاشرت با اشخاصی که نمی شناسند پرهیز نمایند.
لطفًا در زمان سکوت و آرامش، ساعت 2 تا3:30 بعد از ظهر و پس از ساعت 10 شب آهسته صحبت کنید و از نواختن 

آالت موسیقی خود داری فرمایید.
در مدت زیارت، لطفًا قوانین پوشش مناسب زیر را رعایت فرمایید:

لباس های کوتاه یا ناف نما نپوشید.

لباس تنگ، باز و نمایان نپوشید.
در سامادی مهربابا، شلوارک نپوشید.

www.meherestan.com
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بیانات.ایرج.درباره.ی.زیارت.مهربابا
19 اکتبر 1994

)مندلی.مهربابا(
در درجه ی اول، ما بابا دوستان نباید فراموش کنیم که چرا به مهر آباد آمده ایم، مهر  آباد مکانی مقدس برای زیارت است. 

جایی برای تعطیالت، استراحت و تفریح نیست.
شایسته است هر زائری که خوشبختی آن را دارد که از آستانش عبور کند، همه ی شرایط زیارتش را به عنوان هدیه ای 
که از سوی خدای محبوبش داده شده، بپذیرد. پذیرفتن زیارِت فرد از سوی خداوند، کار آسانی نیست، زیرا که معنایش 
بیش از فقط سجده کردن به سمادی اش می باشد. ما باید از صمیم قلب همه ی سختی ها و مشکالتی را که ممکن 
است در طول زیارتمان پیش  آید پذیرا باشیم، با دانش کامل به اینکه پذیرفتن همه ی مشکالت با خوشحالی، بدون 
تردید یا انتظار، موجب پذیرش زیارتمان، از سوی مهر بابا خواهد شد. زائری که با وجود همه ی سختی ها، با خوشحالی 

تسلیم شرایط زیارتش می شود، بسیار خوشبخت است. 
اوتار مهر بابا ی محبوب، با مهربانی و نیکخواهی بی پایانش، زیارتمان را آن چنان راحت و آسان ساخته که ما فراموش 
را در  تا عشق شان  بردند  افراد بشر، در طول خدمت روحانی شان رنج  انسان در میان  به عنوان  کرده ایم، خودشان 

قلب های ما بیدار کنند.
خواهران و برادران عزیز، ما خوشبخت هستیم که هدیه ی عشق شان را دریافت می کنیم، اینک نوبت ماست که با 
از بین بردن همه ی انتظارات و خواسته ها، برای قدردانی و تسلیم کامل به خواسته ی ایشان، آن عشق را بازگردانیم.

با دروِد گرم در عشق و خدمت به اوتار مهر بابا ی محبوبمان.
 ایرج

تسویه.حساب.
شما می بایستی یک روز قبل از عزیمت از ام.پی.آر به دفتر حسابداری مراجعه نمایید تا نسبت به تسویه حساب، امور 

الزم را انجام دهید و همه ی بدهی خود را به 
این مجموعه پرداخت نمایید.

توجه:
است  الزم  ایر  ایران  پرواز  به  رسیدن  برای   
شما ساعت 4 تا4:30 صبح ام.پی.آر را ترک 
نمایید که در این ساعت دفتر حسابداری بسته 
ممکن  تسویه  عدم  صورت  در  پس  می باشد 
به  جلوگیری  ام.پی.آر  از  شما  خروج  از  است 
عمل آمده و شما پروازتان را از دست بدهید.

مخابرات
در زائرسرای مهر این امکان برای شما مهیا گردیده که بتوانید با ایران یا سایر نقاط 
دنیا و همچنین داخل کشور هند تماس بگیرید. تعرفه ی مکالمه ی آن بسان سایر مراکز 
مخابراتی در تمام هند بوده و هیچ تفاوتی با مراکز مخابرات دیگر ندارد. اگر بخواهید 
دیل  به  می کنیم  توصیه  ولی  می باشد  پذیر  امکان  نمایید  استفاده  ایران  سیم کارت  از 

هزینه ی باالی آن، از آن استفاده ننمایید.

تلفن زائرسرای مهرشماره گیری از آمریکا و کانادا    شماره گیری از ایران 

2548211-241-0091شماره-241-91-011شماره-0091-241
کد شهر پونا: 020کد شهر احمدنگر: 0241کد بین المللی هند: 0091

توجه:
چنانچه خانواده یا هر دوست یا آشنایی مایل باشد با شما تماس بگیرد، شما می توانید شماره تلفن مرکز زائرسرای مهر 
(MPR) را به آنها بدهید تا با شما تماس بگیرند. جهت این کار بهترین ساعات تماس، ساعاتی است که شما در 
سلف سرویس ام.پی.آر می باشید. یعنی ساعات شش تا هفت صبح به وقت تهران و شش تا هفت شب به وقت تهران 
. بعد از تماس، تنها کافی است که نام مخاطب خود را اعالم نمایند، تا او را پیدا نموده و از تماس تلفنی مطلع سازند 
تا پاسخگو گردد. البته در طی این فاصله زمانی، تماس گیرنده می تواند، تلفن را قطع نموده، بعد از پنج دقیقه مجدداً 

تماس گرفته و صحبت نماید.

هتل
به  را  نام چند هتل  اقامت کنید،  باشید در هتل  تمایل داشته  چنانچه 
در  زیادی  هتل های  البته  می نماییم.  قید  شما  برای  آدرسشان  همراه 
مناسب  شما  سکونت  برای  اکثراً  ولی  می باشد  موجود  احمدنگر  شهر 
نمی باشد. سعی بر این بوده که بهترین آنها که شرایط مطلوبی دارد به 

شما معرفی گردد.
آمده  پیوست  در قسمت  پونا  و  احمدنگر  از هتل های  تعدادی  لیست   

 است

هتل.ها.در.شهر.احمدنگر
Yash Grand Hotel

Near Kinetic Chowk,
Nagar-Pune Road,

Ahmednagar - 414001
)Maharashtra)- India 

Tel : 0241 - 2470625 / 725 / 825, 2471325 / 925
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Email : yashgrand@gmail.com 
For Reservation Call : +91 9822 877 525 

Yash Palace Hotel
Category: City hotels

Tariff: 1000/-
Address: 

Sukkur Chowk
Nagar-Pune Road, Ahmednagar

Maharashtra
India

Phone - 0241 - 2321825

Sanket Hotel
Category: City hotels

Tariff: 900/-
Address: 

Tilak Path, Station Road,
Ahmednagar

Maharashtra - 414001
India

Phone - 0241 – 2470701

.هتل.ها.در.شهر.پونا
کد.مخابراتی.شهر.پونا.-020

Aurora Towers Hotel 
Moledina Road, 9 

Pune )M.S.) 411 001 
Phone: 631-818 

Fax: 631-826

Holiday Inn 
Bund Garden Road 262 

Pune 411 001 
Email: HI.Pune@SM1.springtrpg.sprint.com 

Phone: 212-637-777 
Fax: 212-634-747 

Hotel Amir 

Connaught Road )Swami Vaswami Road) 411 001 
Phone: 621840-621849 

FAX: 623094
Hotel Ashirwad 

Connaught Road )Opp. Pune Railway Station) ,16 
Pune 411 001 

Phone: 628-585, 628-586 
Fax: 626-121

Hotel Blue Diamond 
 Koregaon Road, 15 

Pune 411001  
Phone: 625-555 

Fax: )0) 212-666101 
Cable: BLUDIAMOND 

Telex: 0145-369 Blue in, 0145-260 Blue in

Hotel Gulmohr  
A/1, Connaught Road )Sadhu Vaswami Road), 15 

Pune 411 001 
Phone: 622-773, 621-774 

Cable: GULMOHR

Hotel Regency 
Dhole Palil Road,774 

Pune 411 001 
Phone: 629-411 

Cable: REGENCY 
Telex: 0145 609 HOTR IN

Hotel Sagar Plaza 
Pune 411 001 

Phone: 622-622, 623-623 
Fax: 622-633

Hotel Silver Inn 
Gafferbeg Street, 1973 

Pune 411 001 
Phone/Fax: 640-040, 640-041

Hotel Tej Regency 
M.G. Road, 1 
Pune 411 001 
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Phone: 631-571 
Fax: 631-570, 633-807

Hotel Woodland 
Swami Vaswami Circle 

Pune 411 001 
Phone: 626-161 

Fax: 623-131

Jimmy Lodg  
Dastur Meher Road,805 

Pune 411 001

National Hotel 
Sasoon Road Opposite Railway Station,14 

Pune 411 001 
Phone: 625-054
Park Inn Hotel  
Pune 411 001 

Phone: 660-895, 669-202

Y. M. C. A. Tourist Home  
Pune 411 001 

Phone: 631-338

رستوران.های.احمدنگر.و.پونا
تعدادی رستوران در شهر احمدنگر و پونا به شما معرفی می کنیم که در صورت تمایل از این مکان ها استفاده نمایید. 

رستوران.های.احمدنگر
Yash Grand Hotel

Near Kinetic Chowk,
Nagar-Pune Road,

Ahmednagar - 414001
)Maharashtra)- India 

Tel : 0241 - 2470625 / 725 / 825, 2471325 / 925
Email : yashgrand@gmail.com 

For Reservation Call : +91 9822 877 525 

Yash Palace Hotel
Sukkar Chowk,Nagar-pune Road

Nagar 411001

Phone:2321825,2328625

 Sukhsagar
Opp. Market Yard 

Station Road 
Ahmednangar-4141001 

Phone:2418015

.رستوران.های.پونا
Nunooz Restaurant

Iranian Restaurant
Lane 7, Koregan Park, 

Kwality Restaurant
The Place formerly the Sizzler

 Chinese restaurants 
 East Street 

Latif ’s
 East Street

Supriya
 Moledina Road 

The Coffee House 
  Moledina Road 

Phone: 630-716, 631-282
همچنین تعداد زیادی رستوران در خیابان کورگان پارک پونا وجود دارد که می توانید برای صرف غذا به آنجا بروید

Lane 6 or Lane 7, Koregan Park
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خروج.از.هند.
چک.لیست.برای.خروج:.

 (Reconfirmation) هواپیما،  بلیط  مجدد  تأیید 
همراه با گرفتن کد الکترونیکی. 

گذرنامه
بلیط هواپیما

ویزا )در صورتی که به صورت برگه ی جداگانه باشد(
پول سفر زمینی )از مهرآباد به احمدنگر و از احمدنگر 

به بمبئی(
هزینه ی سفر

گذاشتن بقیه ی پول ها در مکانی امن
خرید بلیط اتوبوس برای بمبئی و کرایه ی ریکشا و قرار 

گذاشتن با آن، جهت رفتن به احمدنگر برای سوار شدن به اتوبوس یا قطار یا کرایه ی ماشین جهت رفتن به بمبئی 
از مهرآباد.

تأیید.مجدد.بلیط.هواپیما:
یکی از کارهای خیلی مهم پس از ورود شما به هند، تایید مجدد بلیط هواپیما در فاصله زمانی چهار تا هفت روز قبل 
از تاریخ پرواِز برگشت شما به ایران می باشد. در صورت عدم تایید مجدد ممکن است شما صندلی خود را در هواپیما 
از دست بدهید و این یک امر قانونی است حتی اگر بلیط برگشت شما ok باشد. شما باید حداکثر چهار روز قبل از 
مراجعت به ایران آن را مجدداً تایید نمایید. در صورتی که برگشت خود را open گرفته   اید لطفًا حداقل هفت تا ده روز 
قبل از مراجعت با ایران ایر تماس گرفته و درخواست نمایید که رزرو شما را بنا به درخواست شما مشخص نموده و 

آن را تأیید نمایند تا برای بازگشت مشکلی نداشته باشید.
مخارج.سفر.)خروج(:

شما زمانی که می خواهید به بمبئی برگردید می باید مقداری پول به روپیه کنار بگذارید. شما از این پول برای هزینه 
کرد.  خواهید  استفاده  مسیر  در  تنقالت  و  آشامیدنی  آب  خوراک،  هزینه ی  نیاز(،  )در صورت  هتل  بمبئی،  به  حمل 
همچنین کرایه تاکسی از مرکز مهربابا به احمدنگر و هزینه اتوبوس یا قطار از احمدنگر به بمبئی و هزینه ی تاکسی 

از بمبئی به فرودگاه را باید در نظر بگیرید. 

فرودگاه.بین.المللی.بمبئی.)سحر(
تاکسی.محلی:

در بازگشت به ایران چه شما به ترمینال دادار در بمبئی بروید و چه سایر ترمینال ها در بمبئی، نیاز دارید که به فرودگاه 
بین المللی بروید. )دقت نمایید که در بمبئی دو فرودگاه وجود دارد، یکی محلی و دیگری بین المللی( که شما برای 
خروج از هند باید به فرودگاه بین المللی بروید. جهت رفتن به فرودگاه بین المللی شما نیاز دارید تاکسی بگیرید. نرخ 

رفتن به فرودگاه کمی باالتر از نرخ متعارف از فرودگاه می باشد.
قیمت ها بر اساس یک کارت تعرفه مشخص می شود )بر اساس عددی که تاکسی متر می اندازد، آن را روی جدول 
یافته و نرخ آن به دست می آید(. تعدادی راننده ممکن است بخواهند مبلغ باالتری از تعرفه شارژ کنند. شما می توانید 
از پرواز خود را در نظر  از تعرفه استفاده می کنند. در برنامه ریزی خود حتمًا زمان الزم قبل  بیابید که  رانندگانی را 
بگیرید؛ چرا که بمبئی شهری شلوغ با ترافیک سنگین است که در صورت برخورد به ترافیک دیر به هواپیما نرسید. 
طبق قانون الزم است که شما چهار ساعت زودتر از پرواز هواپیما در فرودگاه باشید. جهت رفتن به فرودگاه به راننده 

تاکسی بگویید که شما را به فرودگاه بین المللی سحر ببرد.
توجه:

پرواز ایران ایر به ایران در ترمینال 2A این فرودگاه صورت می گیرد.
اتوبوس:

چنانچه در هتل اقامت داشتید، می توانید در صورتی که هتل سرویس فرودگاه را ارایه می دهد از آن استفاده نمایید. 
بعضی از هتل ها از جمله leela Kempinskir Center و تعداد دیگری، سرویس اتوبوس را برای 
هر دو فرودگاه فراهم نموده اند. شما می توانید از مسئول پذیرش که نزدیک در  ورودی هتل قرار دارد در مورد حرکت 

اتوبوس ها به فرودگاه در صبح ها و شب ها سؤال نمایید.
امنیت.شب:

چنانچه ازخطوط هوایی خارجی استفاده می نمایید، ممکن است در فاصله ی بین نیمه شب تا سپیده دم به بمبئی برسید. 
اما این ساعت به خصوص برای خانم ها و یا افراد تنها زمان خوبی برای مسافرت زمینی بین بمبئی تا احمدنگر نیست. 

بهتر است تا روشن شدن کامل هوا در فرودگاه )در سالن داخل فرودگاه( منتظر بمانید.
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زمان.اضافی:
گاهی اوقات مسافران نیاز دارند چند ساعتی را یا حتی یک قسمت از روز را در بمبئی بگذرانند تا بتوانند پرواز نمایند. 
 Leela هتل  به  رفتن  جهت  تاکسی  یک  یا  فرودگاه  اتوبوس  از  می توانید  کنید،  صبر  فرودگاه  در  نمی خواهید  اگر 
Kempinskir Center در مجاورت فرودگاه بین المللی استفاده نمایید. در این هتل تعداد زیادی رستوران خوب هست 

و یک کافی شاپ 24 ساعته و یک سالن استراحت که در آن می توانید روی صندلی لم دهید و استراحت نمایید. باشگاه 
ورزشی دارد که شما می توانید در آن دوش بگیرید )برای عموم آزاد است(. این هتل هم خیلی به فرودگاه نزدیک است 
و هم در آنجا می توانید چمدان های خود را به طور موقت قرار دهید و تنها هزینه ی کمی را بابت نگهداری آن پرداخت 

نمایید. مطمئنًا، باید رسید آن را دریافت نمایید. در ضمن اتوبوس برای فرودگاه در آن هتل فعال می باشد.
در.فرودگاه.بین.المللی

همیشه از آژانس یا خط هوایی خود سؤال کنید که چقدر زودتر از پرواز باید در فرودگاه حضور داشته باشید. به دالیل 
امنیتی معمواًل خطوط هوایی نیاز دارند مسافرها تقریبًا 4 ساعت قبل از پرواز در محل حضور داشته باشند. بهتر است 
که شما خیلی زود به فرودگاه رفته تا از داشتن صندلی خود در هواپیما مطمئن شده و یا اگر مشکلی وجود دارد از 
آن با خبر شده و زمان الزم را برای رفع آن داشته باشید. چرخ دستی های حمل چمدان که رایگان می باشد داخل 
سالن استراحت فرودگاه قرار دارد. به دالیل امنیتی در آنجا کسانی که بار شما را حمل کنند وجود ندارد. )داخل سالن 
استراحت فرودگاه(. بدین معنی که کسانی که می خواهند جهت حمل بار شما را یاری کنند عضو بخش اداری نیستند 
و چنین وظیفه ای ندارند. اگر شما خواستید از آنها کمک بگیرید خیلی مواظب باشید چون بارها دیده شده که کیف هایی 

ربوده شده، در صورتی که از شما انعام خواستند بین 5 تا 10 روپیه به آنها بدهید.

تبدیل.پول:
باقیمانده  پول  پیدا می کنید. شما می توانید  پول  تبدیل  برای  متعددی  کانترهای  فرودگاه  بار  در بخش تحویل  شما 

ایران  از روپیه به دالر تبدیل کنید، چرا که در  را  خود 
ممکن است قادر به مصرف نمودن روپیه )تبدیل آن به 
تومان( نباشید. توجه داشته باشید، شما برای خوراکی، 
آب و احتمااًل اضافه بار نیاز به روپیه دارید. معمواًل یک 
ساعت یا کمی بیشتر قبل از پرواز، مسافران برای بازدید 
بازرسی خوانده می شوند. گذرنامه و  به محل  گمرکی، 
کارت پرواز خود را آماده داشته باشید )به هنگام تحویل 
بار به شما کارت پرواز داده می شود.( بعد از این داخل 
سالن دیگری می شوید که چک نهایی صورت می گیرد 
و بعد ازچک امنیتی، شما به سالن دیگری جهت انتظار 
تا زمان پرواز وارد خواهید شد. این مراحل معمواًل وقت 
گیر می باشند و ممکن است شما را خسته نماید. سعی 

کنید همیشه آسان بگیرید و نگذارید شما را خسته نماید. چرا که در خستگی امکان پیش آمدهای غیرمنتظره و خطا 
برای شما زیاد می گردد.

.گردش.و.تفریح
مطالبی.در.مورد.ایالت.ماهاراشترا

مکان های زیادی را در ایالت ماهاراشترا می توان یافت که دارای ارزش فراوانی باشند، چرا که مهربابا به آن مکان ها 
سفر نموده و در آنجا کار کرده است. در مورد سفر به این نقاط بد نیست بدانید که بعضی از این مکان ها را می توانید 
در طی یک روز دیدن نمایید؛ چرا که به احمدنگر نزدیک بوده و زمان زیادی را الزم ندارید ولی بقیه ی مکان ها به 

زمان بیشتری، یک روز، دو روز یا بیشتر نیاز دارند.
دره ی شادی و امامپور را می توانید در یک صبح دیدن نمایید و توکا، خالدآباد، دولت آباد و الورا را در طی یک روز)صبح 
تا شب( دیدن نمایید. آژانتا و نقاط دیگر اطراف اُرنگ آباد نیاز دارد که شب در آن جا اقامت نمایید. راهوری، ساکوری 
و شیردی را در طول یک روز می توانید دیدن نمایید، اما ناسیک نیاز به یک روز اضافه دارد و مسافرت به ماهابلشوار، 

پنج گنی و ساتارا به دو تا سه روز نیاز دارد.
آژانتا:

این ناحیه با سی غار بودایی ها، متعلق به دوم قرن قبل از میالد است، در آن نقاشی های دیواری و پیکرهای تراشیده 
شده از زندگی بودا وجود دارد. مهربابا آن را در کمتر از یک روز دیدن نمودند.

ارنگ.آباد:
یک شهر در فاصله 109 کیلومتری شمال احمدنگر، بین راه الورا و آژانتا.

اُرنگ آباد دارای یک سری از هتل ها و رستوران ها به سبک غربی بوده و می توان به تورهای ارزان قیمت برای دیدن 
نقاط تاریخی در این ناحیه دست یافت. بایب -کا- ماقبا، یعنی تاج در این مکان قرار دارد. این مقبره توسط امپراطور 
اُرنگ زیب در زمان زندگی اش در این ناحیه ساخته شد. آنچه که اینجا گفته می شود، بعد از این، نمونه ی کوچک تر آن 
یعنی تاج محل توسط پدرش ساخته می گردد )البته ما ایرانی ها می دانیم که تاج محل توسط یک ایرانی، برای رسیدن 

به معشوقش ساخته شده است(. خلدآباد، روستایی نزدیک اُرنگ آباد،  در جاده به الورا می باشد.
دولت.آباد:

این سایت از یک قلعه ی سنگی با استحکامات دفاعی قابل توجه، قدمتی هشتصد ساله دارد. داستان فتح آن این است 
که به وسیله ی خیانت داخلی این قلعه فتح گردید.

الورا:
این ناحیه شامل سی و چهار غار است که در دل کوه تراشیده شده و متعلق به قرن ششم تا سیزدهم میالدی می باشد. 
این غارها متعلق به هندوها، بودا یی ها و دارای معماری برهمایی ها و آثار مجسمه سازی آنها می باشد. غار عظیم 
کیالش )که در کتاب فرانسیس بارابازون به نام ماندن با خدا به آن اشاره شده( در ابعاد 33×33×50 متر است. غار 

شماره ده بودایی ها، شامل مجسمه های زیبایی از بوداست. مهربابا چندین بار به الورا رفتند.
دره.ی.شادی:

منطقه ای پوشیده از درختان انبوه در فاصله ی تقریبًا 10 کیلومتری شمال پیم پالگئون - مالوی قرار دارد. عقیده ای 
هست که، رام و سیتا چند روزی از سال در آنجا تبعید شدند و افسانه ای هست که رام یک تیر کمان به داخل زمین 

فرو کرد و از آنجا چشمه ای جوشید تا بتواند خود را بشوید. مهربابا از این مکان چندین بار دیدن کردند.
امامپور:

یک روستا در فاصله ی 23 کیلومتری شمال احمدنگر در جاده ی اُرنگ آباد می باشد. نابودی یک مسجد قدیمی در اینجا 
در حادثه ی پالگئون در اواخر مرحله ی زندگی جدید از کار مهربابا رخ داد . 
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خلدآباد:
خلدآباد را دره ی اولیا می نامند، زیرا در چند سال گذشته، تعداد زیادی صوفی به این مکان کوچ کرده اند. مقبره ی یکی 
از این افراد که نامش زر زری زربخش بود، در اینجا قرار دارد. او مرشد کامل بود و سای بابا شیردی را به درجه ی 

شناخت خدا رساند. 
آرامگاه امپراطوِر اُرنگ زیب در نزدیکی آنجاست. مهربابا چندین بار از اینجا دیدن نمودند و در یکی از مقبره های 

صوفی ها، ایشان 6000 مرتبه تعظیم نمودند.
ماهابلشور:

یک تپه، با ناحیه ی اقامتی و مناظر زیبا در حدود 125 کیلومتری جنوب غربی پونا می باشد. عکسی از مهربابا هست 
پرتاپگد  دارد.  تعلق  مهربابا  پیروان  به  ماهابلشور  در  تماس 257(  )شماره  ریپون  ایستاده اند. هتل  مکان  این  در  که 
Pratapgad متعلق به شیواجی جنگجو، نزدیک قله است. مهربابا در روز 16 اکتبر1950، برای یک روز از زندگی جدید 

خارج شدند، ایشان در این منطقه بودند و به زندگی و کار و بیان سخنانی از طریق اشارات دست پرداختند. 
ناسیک:

این شهر در ساحل رودخانه ی گاداوری است. مکانی دارد که زائران هندو به آنجا می روند و خود را در آن رودخانه 
شستشو می دهند. شما ممکن است بیشتر از 2000 معبد در آنجا بیابید. ناسیک، اولین سایت اشرام مهربابا برای مریدان 

غربی در سال 1936 بود.
پنجگنی:

تپه ی دیگری نزدیک ماهابلشور، که در آن دره ی معروف ببر، جایی که مهربابا زمانی را در آن به اعتکاف گذراند، 
وجود دارد.

راهوری:
سایت اشرام مهربابا برای مست ها و دیوانه ها در آخر دهه1930 می باشد.

ساکوری.و.شیردی:
ساکوری، مکان جلوس مرشد کامل، اوپاسنی ماهاراج، یکی از پنج مرشد کامل زمان مهربابا می باشد. مقبره ی او و 
اشرام مریدانش در آن جا قرار دارد. شیردی مکان جلوس مرشد کامل، سای بابا شیردی می باشد، که او نیز یکی دیگر 
از پنج مرشد کامل زمان مهربابا می باشد. مقبره ی او در شیردی بوده و از آن برای زائران و پیروانش نگهداری می گردد. 

سالیانه، میلیون ها هندی و خارجی به زیارت سای بابا شیردی می روند. 
ساتارا:

شهری در 106 کیلومتری جنوب پونا که مهربابا در آنجا زمان زیادی را گذراندند. ساتارا، مکان حادثه ی اتومبیل مهربابا 
در دسامبر 1956 می باشد.

توکا:
در شمال احمدنگر، در جاده ی اُرنگ آباد  قرار دارد. برای یک دوره ی کوتاه در سال 1928، توکا مکان اشرام مهربابا و 

همچنین مدرسه برای پسران بود.
بمبئی:

بمبئی که به زبان مراتی، ُمم بای خوانده می شود، شهری تجاری در هند می باشد. که اکثر پروازهای خارجی به هند 
فاصله ی 26  در  فرودگاه  این  بین المللی )سحر( می باشد صورت می گیرد.  فرودگاه  نامش  این شهر که  فرودگاه  در 

کیلومتری از شمال شهر می باشد.
مرکز اوتار مهربابا در این شهر قرار دارد که این مرکز همه روزه، عصرها از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر برنامه دارد 

وهمچنین گردهمایی مخصوص، روزهای یکشنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر تشکیل می گردد. 

مکان.های.مهربابا.برای.دیدن.در.شهر.پونا
Pune.پونا.

پونه یا پونا یکی از بهترین شهرستان های ماهاراشترا است. سفر زمینی از بمبئی به پونا تقریبًا 3 ساعت است. پونا 
به طور کامل با تاکسی، هواپیما و راه آهن و ... پوشش داده می شود. 

 برنامه ی منظم خدمات اتوبوسرانی برای احمدنگر و بمبئی از و به پونا وجود دارد. فاصله ی زمانی پونا تا احمدنگر با 
اتوبوس نزدیک به 2 ساعت و 30 دقیقه می باشد.

برای آسودگی خیال شما ما برخی از سایتهای اینترنتی در پونا و دیگر منابع مورد نیاز که ممکن است به شما جهت 
گرفتن اطالعات بیشتری کمک نماید قید نموده ایم. 

 www.virtualpune.com
 www.puneyellowpages.com

 www.searchpune.com
 www.mapsofindia.com
 www.roadsofindia.com

آرامگاه.حضرت.باباجان
 Hazrat Babajan›s Tomb

آرامگاه حضرت باباجان در زیر درخت نیم در خیابان دستور، واقع شده است. حضرت باباجان همیشه زیر این درخت 
می نشستند و مهربان برای اولین بار در سن 19 سالگی او را در این محل مالقات نمود. 

خانه.ی.مهربابا
  Meher Baba House

منزل مهربابا محل اقامت خصوصی خانواده است، به زائران اجازه داده می شود از خانه و اتاق بابا بین 18:00 تا19:30 
بعد از ظهر دیدن نمایند. آدرس منزل مهربابا:

765, Dastur Meher Road, and the alley is located to the left of  Fatima General Stores 
and across from Ahuramazda Cycle Stores.

مهربابا پس از اینکه حضرت باباجان پیشانیشان )مابین دو ابرو( را بوسیدند و وصال خدا را به ایشان ارزانی داشتند در 
اتاقشان به مدت 9 ماه به انزوا نشستند. 

Pumpkin House
محلی است که مهربابا زمان هایی را تا سال 1918 همچون یک کودک در آنجا می گذراند. این محل مقابل خانه  
مهربابا واقع شده است. این نام غیر معمول به دلیل سنگ گرد بزرگ در ورودی خانه است که شبیه کدو تنبل می باشد. 

.Guruprasad Memorial
مکانی است که مهربابا تعدادی از دارشان های خود را از جمله گردهمایی معروف شرق و غرب را در آنجا ارایه داده 
است. در حال حاضر تنها قسمت کوچکی از آن )یک ساختمان یادبود کوچک( که توسط باغچه ای احاطه شده است 
باقی است. صندلی مهربابا که در زمان دادن دارشان بر روی آن نشسته بودند در داخل این فضا نگهداری می شود. 
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این ساختمان در حال حاضر در مرکز شهر پونا می باشد ولی حضور بابا به وضوح در آنجا حس می شود.
.Bund Gardens

این باغ برای یک درخت انبه بزرگ با پایه سیمانی، جایی که اغلب حضرت باباجان می نشستند، مشهور است. مهربابا 
نموده اند،  بازدید  بابا  باغ  این  از  مهربابا  که  مناسبت ها  از  یکی  در  نموده اند.  بازدید  باغ  این  از  بار  چندین  همچنین 

فیلم برداری نیز صورت گرفته است. 
.بیمارستان.ساسون.

 Sassoon Hospital
در تاریخ 25 فوریه 1894، مهربابا در این بیمارستان به دنیا آمد. اتاقی که بابا در آن متولد شده بود در حال حاضر به 

عنوان یادبود همراه با عکس بابا در داخل آن حفظ می گردد. 
مرکز.اوتار.مهربابا.در.شهر.پونا.
 Avatar Meher Baba Pune Center

این مرکز در پشت بیمارستان KEM واقع می باشد. شما می توانید از راه باریکی که از انشعاب می گیرد به آنجا 
بروید. این مرکز دارای یک سالن بزرگ است، که در آن مهربابا به دفعات دارشان خود را داده اند. هر ساله تعدادی از 
جزوه های کوچک توسط این مرکز منتشر می شوند؛ همچنین تعدادی از کتابها در زبان های فارسی، مراتی و انگلیسی 
در این مرکز موجود می باشد. بازدید کنندگان می توانند در جلسات هفتگی )هر دوشنبه در ساعت 7:00 بعد از ظهر( 

حضور یابند. آدرس این  مرکز:
441/1, Somwar Peth, Behind K.E.M. Hospital, Pune -411001. Tel: 020-26127846. 
Secretary, Mr. K.K. Ramkrishan. 

لینک.های.مهم
www.avatar meherbaba.comتارنمای اوتار مهربابا )انگلیسی(

www.meherestan.comتارنمای اوتار مهربابا )فارسی(

هتل

http://www.holidayiq.com/Popular-Ahmednagar-Ho-
tels-Resorts-Reviews-Ratings-Tariff-Rates-669-20-yes-
destination.html
http://pune.justdial.com/hotels-%28rs-501-to-
rs-1000%29_Pune.html
http://ahmednagar.nic.in/html_docs/Hotels.htm

جدول زمان بندی 
قطار

http://ahmednagar.nic.in/html_docs/Railway%20
Time%20Table.
htm

http://weather.yahoo.com/forecast/INXX0183_f.htmlوضعیت هوا
/http://www.xe.com/uccتبدیل پول

زمان در هند
http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_
IN.aspx

www.virtualpune.com نیازمندی های پونا

www.puneyellowpages.com کتاب اول پونا

www.searchpune.com جستجو در  پونا

نقشه
 www.mapsofindia.com
www.roadsofindia.com

MPRpimco@ambppct.org ایمیل ثبت 

Djaimeher_anr@sancharnet.in ایمیل ثبت نام 

www.mehercarrentals.comوب گاه رزرو ماشین

ایمیل.برای.رزرو.
ماشین

carrentals.meherabad@gmail.com
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وضعیت.هوا.در.احمدنگر
احمدنگر شهری در فاصله ی شش کیلومتری مهرآباد می باشد 
و تقریبًا وضعیت آب و هوایی یکسانی با مهرآباد دارد، لذا جهت 
اینترنت و  از طریق  مشاهده ی وضعیت آب و هوای مهرآباد 
داده های ماهواره ای از شهر احمدنگر استفاده می نماییم. جهت 
استفاده  زیر  لینک  از  لطفًا  احمدنگر  از وضعیت هوای  اطالع 

نمایید.
 http://weather.yahoo.com/forecast/

INXX0183_f.html

میزان.تبدیل.پول
گر دوست دارید از طریق اینترنت از نرخ ارز خود مطلع گردید 

می توانید از طریق لینک زیر این کار را انجام دهید
http://www.xe.com/ucc

ساعت.جاری.در.هند
اگر دوست دارید از طریق اینترنت از ساعت جاری در هند 
مطلع گردید می توانید از طریق لینک زیر این کار را انجام 

دهید.
http://www.worldtimeserver.com/

current_time_in_IN.aspx

تقویم.رویدادها
هر روز، از زندگی یک مرشد بدون شک روزی خاص و پر 

از تعلیم برای جویندگان حقیقت می باشد. ما در اینجا سعی 
نمودیم که به چند روز ویژه که عاشقان مهربابا را از سراسر 
دنیا در هند جمع می نماید اکتفا کرده و به اطالع شما برسانیم

امرتیتی
در ساعت 12:15 بعد از ظهر روز 31 ژانویه 1969، مهربابا 
بدن خود را رها کرد تا برای ابد در دل دوستدارانش زنده و 
جاوید بماند. از آن پس هر ساله در این روز عاشقان مهربابا 
روز  را،  روز  این  می آیند.  گردهم  مهرآباد  در  دنیا  سراسر  از 
امرتیتی نام نهاده اند. این بزرگترین رویداد در دوران مهرآباد 
انبوهی  و جمعیت  به خاطر گستردگی  مراسم  این  می باشد. 
که به مهرآباد می آیند در طی سه روز )30 و 31 ژانویه و 1 
فوریه( صورت می پذیرد. در این سه روز بیشتر از ده هزار تا 

دوازده هزار نفر در طول شب و بیشتر از بیست و پنج هزار تا سی هزار نفر در طی روز به زیارت مهربابا می پردازند
تولد.مهربابا

مهربابا در 25 فوریه 1894 در ساعت 5 صبح در بیمارستان داود ساسون واقع در شهر پونا به دنیا آمد.
مریدان مهربابا در زمانی که بابا در جسم فیزیکی خود بوده اند و چه بعد از آن هر سال در این روز در ساعت 5 صبح 

در سمادی مهربابا جمع می گردند و برای پدر ربانی خود جشن گرفته و به جشن و شادمانی می پردازند.
در سال 1968، مهربابا گفت که در مراسم جشن روز تولدش در سال بعد، یعنی 25 فوریه 1969، مطابق ضوابط 
خودش، دوستدارانش را خواهد پذیرفت و به آنان فیض حضور خواهد داد، ولی کسی به مفهوم آن پی نبرد. او گفت 
که این فیض حضور که اختصاصًا برای دوستدارانش است، بی سابقه خواهد بود و آخرینی است که در سکوت انجام 
خواهد گرفت. در ضمن گفت که مدت این فیض حضور، محدود نبوده بلکه تا ابدیت ادامه خواهد داشت و در حال 
خوابیده داده خواهد شد. همه ی اینها اشاره به آن بود که او بدنش را رها کرده و حضور روحانی اش نزد ما خواهد بود. 

روز.سکوت
در 10 جوالی سال 1925 اوتار مهربابا سکوت خود را شروع کردند که تا پایان زندگی فیزیکی این دوره ی ایشان، 
بیش از چهل و چهار سال و نیم به طول انجامید. این سکوت یک تمرین روحانی برای ایشان نبود، بلکه ایشان خوِد 
کمال بودند. این یک محدودیت بود که اوتار به خود گرفته بودند تا بدین طریق سود روحانی عظیمی را به عالم اریه 
دهند. در طی دوران سکوت اوتار مهربابا، ابتدا با اشاره کردن به تخته ی الفبا که مریدان ایشان آن را می خواندند بیانات 
خود را ابراز می نمودند. در سال 1954 تخته ی الفبا را هم کنار گذاشتند. ارتباط بعد از آن، تنها از طریق حرکات دست 
منحصر به فرد خود ایشان که به زیبایی بیان می نمودند، صورت می گرفت در خصوص سکوتشان، مهربابا می فرمایند:

خداوند از روز ازل در سکوت عمل می نمود و تنها توسط کسانی که این سکوت بی پایان را احساس می کنند، دیده و 
شنیده می شود. اگر سکوت من نتواند سخن بگوید، الفاظ چه فایده ای خواهند داشت؟

دونی
روز دوازدهم هر ماه میالدی در مکان دونی که در منطقه ی مهرآباد پایین می باشد آتش دونی افروخته می شود.

مهربابا اعالم داشته که، آتش یکی از جنبه های ایشان می باشد و هر چیزی را که شما در آتش بیفکنید، چه خوب باشد 
و چه بد خواهد سوخت، شما آنچه را که می خواهید بسوزانید در من بیندازید. 

بدین نحو در این روز چوبک هایی به هر فرد داده می شود تا به عنوان سمبلی از صفت بد یا کاستی آن شخص در 
آتش انداخته شده و نابود گردد.

برای این مراسم هر ماه مردم زیادی از گوشه و کنار هند به اینجا می آیند تا در این مراسم شرکت نمایند.
در این جا مطالبی را از نحوه ی شکل گیری آن برای شما آورده ایم: 

در دهم نوامبر، ساعت 11 شب آتش »دونی« در نزدیکی جایگاه بابا افروخته شد و مراسمی طبق دستورهای بابا توسط 
مندلی ها انجام گرفت و یک پدیده ی جالب در آن موقع اتفاق افتاد. آن ناحیه با کمبود آب رو به رو بود، به طوری که 
خطر بی  آبی در آن ناحیه حتمی بود. حدوداً یک ساعت بعد از افروختن آتش دونی، باران شدیدی شروع به ریزش 
کرد. تقریبًا پانزده ساعت باران ادامه داشت و به محصوالت کشاورزی نشاط و زندگی بخشید و از یک خشکسالی 

مسلم جلوگیری کرد.
در آخرین روز سال، هنگام افروختن آتش دونی در ساعت 7 بعد از ظهر بابا خواستند، پیام زیر خوانده شود:

ای سر چشمه ی دانش بیکران، خدای بزرگ، تو می دانی که من آنچه از یک انسان بر می آید در این حالت معمولی، 
به انجام رساندم و نتیجه را به خواست و مشیت تو می سپارم. لحظه، ساعت، روز، ماه، سال و زمانی شکوفایی آن را 

به ُمقدرات تو می سپارم.
از این لحظه تو باید مرا هدایت نمایی که تا 16 فوریه 1952 مقدرات ترا اعالم نمایم. از هم اکنون من خود را از 
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مراسم ظاهری مذهبی که در طول زندگی جدید و دوره منونش )فنای ذهن( از آنها پیروی می کردم، آزاد می سازم.
گرده.همایی.جوان.ها

فرصتی  و  می گیرد  صورت  ساله  همه  که  مهرآباد  در  جوانان  گردهمایی  برای  بابادوست  جوان های  از  ما 
عمل  به  دعوت  مهرآباد  در  الهی اش  عشق  در  مشارکت  و  دنیا  سراسر  بابادوسِت  جوانان  بودن  هم  با  برای   است 

می آوریم.
همه ساله در ماه جون صدها جوان از سراسر دنیا بین سن 19 تا 35 سال در مهرآباد برای گذراندن 6 روز به یاد 
ماندنی و هم صدایی با آن یکتای قدیم، گرد هم آمده و در این برنامه عشق شان را با یک دیگر شریک می شوند. 
برنامه های هنری، موزیک، تأتر، گردش های خارج از مهرآباد و خدمت در مهرآباد از جمله کارهایی است که در این 

چند روزه انجام می دهند.
پیدا  ادامه   )4 )3یا  تقریبًا  جوالی  ماه  اوایل  تا  و  شروع   )29 یا   28( جون  ماه  آواخر  در  معمواًل  برنامه   این 
می کند. جوان ها در این دوران در هاستل های سی و دی  اقامت پیدا می کنند و هزینه ی این برنامه برای بابادوستاِن 

جوان تقریبًا 1050 روپیه می باشد. 

برای گرفتن اطالعات بیشتر می توانید با نشانی های زیر از طریق نامه یا ایمیل ارتباط برقرار نمایید.
Meherabad Young Adult Sahavas 
c/o Avatar Meher Baba P.P.C. Trust 
King’s Road, Post Bag 31 
Ahmednagar, M.S. 414001 
iNDIA
Email: mbyas@ambppct.org and cc: jaibaba@ambppct.org

پیوست

Identification Cardبرگه.شناسایی
 :First Nameنام

:Surnameنام خانوادگی
:Nationalityملیت

 :Passport Numberشماره ی پاسپورت
Place ofمحل صدور  Issue: 
Date ofتاریخ صدور  Issue:
Date ofتاریخ اعتبار  Expiry: 

 :.Visa Noشماره ی ویزا
 :Visa Dateتاریخ ویزا

Date ofتاریخ صدور  Issue: 
Date ofتاریخ اعتبار  Expiry: 
Place ofمحل صدور  Issue: 

Type ofنوع ویزا   Visa: 
 :Airlineخط هوایی

 :.Ticket Noشماره ی بلیط
Date ofتاریخ خروج از ایران  Departure: 

Date ofتاریخ ورود به هند  Arrival:

 Home Address in India: Post Bag No. 31, Meher Baba Pilgrim Center,
Near Aragaon, Ahmednagar, (414005) M.S.,INDIA

برچسب.چمدان

First Nameنام
Surnameنام خانوادگی

Nationalityملیت
Airlineخط هوایی

Ticket Noشماره ی بلیط
 Post Bag No.: 31, Meher Baba Pilgrim Center,
    Near Aragon, Ahmednagar (414005) M.S., INDIA
Tel:+91-241-234-3666

Home Address in India:
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فرم.ثبت.نام.برای.اقامت
First Name: نام
Last Name: نام خانوادگی
Date of  Birth: dd/mm/yy تاریخ تولد
Gender: F/M جنسیت
Date of  Arrive in India: dd/mm/yy تاریخ ورود به هند
Nationality: ملیت
Date of  Arrive in Meherabad: dd/mm/yy تاریخ ورود به مهرآباد
Time of  Arrive in Meherabad: hh:mm زمان تقریبی ورود به مهرآباد
Date of  Departure of  Meherabad: dd/mm/yy تاریخ خروج از مهرآباد
Time of  Departure of  Meherabad: زمان تقریبی خروج از مهرآباد
Address: آدرس ایران
Phone: تلفن ایران

dd/mm/yy =Day=ddروز

=Month=mmماه

=Year=yyسال

hh:mm =hhساعت

=mmدقیقه

F/M =female=Fزن

=Male=Mمرد 
AM/PM =AMصبح

=PMبعد از ظهر

پلیس.+.10.استان.تهران
ردیف نام شهر نام دفتر کد دفتر آدرس دفتر شماره تماس

1 تهران آزادي 211135 خ  آزادی - چهارراه خوش - ساختمان 
نمونه-  پ 396/1  -واحد 14

66375523-24

2 تهران آرژانتین 211176
م آرژانتین خیابان الوند جنب بیمارستان 
کسري پالک 21 ط اول واحد 8 -کد 

پستي1514945117

88874653 

3 تهران ابوذر 211251 پیروزي-بلوار ابوذر-پایین تر از پل دوم-
نبش بلوار ائمه اطهار- پالک167 طبقه اول

33052058 33174596

4 تهران اتاق بازرگاني 211191
خ انقالب -نرسیده به میدان فردوسي بین 

فرصت و ایرانشهرپ641 طبقه باالي بانک 
کشاورزي-واحد شماره 1

88860755

5 تهران افسریه 211254
بیست متري افسریه - نبش 15 متري سوم 
-روبروي مسجد صادقیه- طبقه اول - واحد 

جنوبي
33812370

6 تهران اشرفي 
اصفهاني

211125 انتهاي خیابان اشرفي اصفهاني - طبقه 
فوقاني بانک تجارت - واحد 2

44837905 

7 تهران اقدسیه 211234 باند شمالي بزرگراه لشگرک-بین اقدسیه و 
میني سیتي-مجتمع پزشکي لشگرک

22496030  2246028

8 تهران اکباتان 211136 میدان آزادي - ابتداي خ آزادي - جنب 
ایران فیلم- ساختمان شماره 10

66065641 66065640

9 تهران امامت 211256
خیابان تهران نو - تقاطع 30 متري نارمک 

- - نبش خیابان شهید عبدالعظیمي - 
پالک 135- طبقه فوقاني بانک صادرات

77983645

10 تهران امام حسین 211252
میدان امام حسین - انتهاي خ شهید 

مرتجعي )شهرستاني( روبروي سینماي 
رنگین کمان -پ 374 ط 1

33317224   33345591

11 تهران الهیه 211184
الهیه-خیابان آفریقاي شمالي-نبش 

خیابان مریم شرقي- پالک2-کد 
پستي1996914151

22016950-22016951

12 تهران باقرشهر 211217 باقر شهر - خیابان امام خمیني - 16 متري 
ولیعصر - جنب مسجد جامع ولیعصر

55208220-21

13 تهران بهارستان 211196 م شهدا خ مجاهدین اسالم-جنب بیمارستان 
شفا- پالک 332- طبقه همکف و اول

 33510575 33134876
33510574

14 تهران پونک 211111 میدان پونک - بلوار میرزا بابایي - بین 
تقاطع عدل وسردار جنگل - پ 90- ط اول

44401388

15 تهران پارک ملت 211179 خیابان ولیعصر- روبروي درب اصلي پارک 
ملت- کوچه شناسا- ساختمان دوم- پالک2

22039528-30

16 تهران پاسداران 211178
پاسداران ؛ نرسیده به چهارراه پاسداران 

- روبروي موسسه انصار ؛ جنب فروشگاه 
تعاوني 06 - داخل پارکینگ فروشگاه 06

22763876-7

دفاتر.خدمات.الکترونیک.انتظامی
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17 تهران تجریش 211172 م قدس - ابتداي خ دربند-ساختمان گلها 
پالک25 طبقه همکف واحدسوم

22233259

18 تهران تهران ویال 211124
ستارخان - خیابان تهران ویال - خیابان 

شهید توحیدي - جنب مسجد المهدي - 
واحد 4

66551295-8

19 تهران تهرانپارس 211231
تهرانپارس -  بین فلکه دوم و سوم 

-روبروی مسجد القصي-خ ش رحیمي 
طاري ساختمان ش 3 ط

77299778

20 تهران تهرانسر 211137

تهرانسرغربي، بلوار نیلوفر غربي 
-فاز4،انتهاي بلوار شهید بهشتي،جنب 

بزرگراه آزادگان،روبروي چلوکبابي 
گلشن،پالک 235

 44530940  44567363
44567364

21 تهران جمهوري 211201
تقاطع جمهوري اسکندري جنوبي -سمت 

شمال -20 مترباالترازتقاطع -دست راست 
پالک607

66596550

22 تهران جنت آباد 211121 ابتدای جنت آباد جنوبي-بین بانک تجارت و 
سپه-شماره18-ط همکف

44071419

23 تهران چهارراه 
ابوسعید

211202 چهارراه ابوسعید - بسمت شمال - خیابان 
وحدت اسالمي - پالک 1005

55169556-9

24 تهران چهارراه تیر 
انداز

211235
تهرانپارس-ضلع جنوب شرقي فلکه اول- 
ابتداي خیابان 142 شرقي پ33-ط اول 

جنوبي- کد پستي 1654617618
77295051-3 77703581

25 تهران چیذر 211171
چیذر- میدان امامزاده علي اکبر - کوچه 

اشنا - ساختمان تجاري اداري چیذر - طبقه 
زیرزمین بانک ملي

22236374 22208623

26 تهران حکیمیه 211242 تهرانپارس - حکیمیه - بلوار بهار - جنب 
بانک پاسارگاد- پالک 70

77311964-5

27 تهران خاني آباد 211151
خاني آباد نو - خ شهید لطیفي-خ میثاق-
روبروي مجتمع 22بهمن نبش ک شهید 

برادران صفري)کوچه17(پ2/69
55006066

28 تهران خاوران 211257 خیابان خاوران - نرسیده به 3 راه افسریه - 
روبروري پایانه مسافري - پالک 64

33657134

29 تهران خزانه 211213
خیابان شهید رجایی ایستگاه ورزشگاه 

روبروی کلینیک 13 آبان  طبقه فوقانی 
رستوران جوان 2پ310

 55088781 55088770
55088764

30 تهران دانشجو 211192
خیابان انقالب - جنب پارک دانشجو - نبش 
خیابان رازي - پالک 1134 - طبقه 1 واحد 

پنج
66716513

31 تهران دردشت 211232 تهران- بزرگراه رسالت- آخر خیابان دردشت 
- روبروي میدان شقایق - پالک 2

77935210 77952458

32 تهران دهکده 211119 گیشا- بین خ اول و سوم پالک16 طبقه اول 88278272

33 تهران راه آهن 211195 خ هالل احمر مابین درمانگاه استخر و 
داروخانه شلمچه پ258 ط زیر همکف

5560271

55657563

34 تهران رسالت 211236 میدان رسالت-جنب شمال مسجد الرسول- 
روبروی ایستگاه اتوبوس پالک6-ط همکف

77202584

35 تهران زنجان 211123 خیابان زنجان شمالی-خیابان دریانویکم-
مجتمع تجاری مفید پالک 5

66510712 66550873

36 تهران میدان سرو 211122 سعادت آباد - ضلع شمال غربي میدان سرو 
- پالک 7

 22098416-8 22364031 
22364032

37 تهران سعادت آباد 211175
سعادت آباد - ابتداي بلوار دریا – نرسیده به 

چهار راه مسجد قدس )چهار راه سعادت آباد( 
پالک 191 طبقه باالي داروخانه دریا

88572270

38 تهران سه راه آذري 211141 خیابان قزوین - دوراهي قپان - طبقه 
فوقاني بانک تجارت

55788241-4

39 تهران 211114 ستارخان - روبروي باقرخان - باالي بانک 
ملي - پالک 106

66559884-5

40 تهران سه راه 
سلیمانیه

211258 خیابان پیروزي - سه راه سلیمانیه - روبروي 
پمپ بنزین - پالک 726

3331896933329832

41 تهران سهروردي 211173 چهارراه سهروردي-خ استاد مطهري شرقي 
قبل از باشگاه بانک سپه-پ67-ط دوم

88418501 88456046

42 تهران شریعتي 211255
زیر پل سید خندان بین جلفا و شریعتي نبش 
کوچه شقاقي ساختمان هزار -بلوک 2 واحد 

7

22885045 

43 تهران شمس آباد 211233
مجیدیه شمالي- میدان ملت- خیابان امیر 

کیانوش- خیابان حسین شهید- جنب 
مسجد حسین شهید طبقه اول

22322999

44 تهران شهید باقري 211224 بین مترودردشت و شهید باقري - پالک 
270

77226992-4

45 تهران شهرک 
ژاندارمري

211118
شهرک ژاندارمري - بلوار مرزداران -خ 

ایثار-جنب مسجد امیرالمومنین-ضلع جنوبي 
مسجد امیرالمومنین

44254780   44246452

46 تهران شهرک امید 211243
35 متري استقالل  روبروي درب جنوبي 

شهرک امید  ابتداي بلوار مطهري نبش 10 
غربي پ 2

77057964  77064048

47 تهران شهرک غرب 211115 شهرک غرب - بلوارشهید دادمان-نرسیده 
به پل یادگار امام پالک237

88578851

48 تهران شوش 211193 خیابان شوش شرقي جنب بیمارستان 
روانپزشکي رازي پالک 172/6

5531005955069628

49 تهران 17شهریور 211199 شهدا بسمت میدان خراسان بعد از زیر گذر 
امیر کبیر پ901

 33506945  33510111
33506946
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50 تهران شهید نواب 
صفوي

211145 خیابان نواب صفوي - پایین تر از مترو - 
پاساژ سیمرغ - پالک 40

66388613-14

51 تهران شهرري 211211 شهر ري -خ فدائیان اسالم -جنب بانک 
کشاورزي-ایستگاه حسین آباد- پ977

55922118

52 تهران میدان شهرري 211216
میدان شهرري - ابتداي جاده قم - بعد از 

مسجدالرضا )ع(- جنب عکاسي ري شهر - 
پالک 134

55970444-5

53 تهران صادقیه 211116
تهران- بین فلکه اول ودوم صادقیه روبرو 
پاساژ کیمیا جنب پاساژ شب تاب پ961ط 

اول روي همکف واحد4
44262776-8 44241740

54 تهران عباس اباد 211181 شریعتي دو راهي قلهک جنب مبل صابر 22615048
55 تهران فاطمي 211197 خ دکتر فاطمي نبش خ 4 پ88  ط1 واحد 2 88981445-8

56 تهران فالح 211142 میدان ابوذر - خ ابوذر- خیابان سجاد شمالي 
- پالک 82

1-55142830 

57 تهران کارون 211144 خیابان کارون - نبش بوستان سعدي - 
پالک 355- طبقه همکف - واحد 2

66875881

58 تهران کارگر جنوبي 211194 خ کارگر جنوبي - بین میدان حر وچهارراه 
لشگر - پالک 644

 66488562-3  66467607 
66688562

59 تهران کاشانی 211112 خ آیت اهلل کاشاني - نرسیده به پمپ بنزین 
- پ 23

44061494-6

60 تهران گلبرگ غربی 211241
نارمک-میدان هفت حوض - گلبرگ غربي 

- بین سامان و سمنگان - پالک 120 - 
طبقه اول

77950215

61 تهران مالصدرا 211182 خ مال صدرا روبروي بیمارستان بقیه ا... پ 
195

88213923

62 تهران میر داماد 211183 میرداماد-میدان محسنی-بطرف شریعتی-
نبش رودبار غربی پالک12ط اول

22227780

63 تهران نظام آباد 211239
نظام آباد - تقاطع مدني و سبالن - جنب 
مترو سبالن - جنب سینما شاهد- پالک 

41- واحد همکف
77694111-12

64 تهران نازي آباد 211215
خیابان نازي آباد- بازار دوم نازي آباد -نبش 

نیک نام جنوبي پالک 10 طبقه اول جنب 
قنادي شیرین عسل

 55081730  55081452
55081451

65 تهران نیروي هوایي 211253 خ پیروزي - خ 5نیروي هوائي-باالي فلکه2 
نیروي هوائي-پ381)جنب کوچه5/35(

77405006-7

66 تهران وفادار غربي 211237 خیابان شهید باقري - نبش خیابان فرجام 
شرقي - پالک 231

77723541 
77723455

67 تهران ولیعصر )عج( 211198
خ ولیعصر باالتر از زرتشت مقابل پمپ بنزین 
نبش کوچه نوربخش ساختمان بهرام پالک1 

طبقه1 واحد 1
88945318

68 تهران ونک 211174 ولیعصر باالتر از میدان ونک نبش خ والي 
نژاد - پالک1 طبقه سوم واحد 6

88882244  88797099

69 تهران هفت تیر 211152 شمال میدان هفت تیر - نبش کوچه 
شاهرخ- پالک8

88825095  88825294

70 تهران هنگام 211238
خیابان هنگام - باالتر از میدان الغدیر ) بین 
30 متري اول ودوم ( - نبش خیابان هفتم 

غربي - پالک 3
77196665  77456582

71 تهران یافت آباد 211131
چهارراه یافت آباد-بلوار معلم- ما بین چهار 

راه یافت اباد و بلوار معلم- ایستگاه بهداشت 
پ 82

66241727

72 تهران یوسف آباد 211185 خیابان یوسف آباد - نبش خیابان چهلم - 
پالک 326- واحد 4

88066750-2
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مراکز.اوتار.مهربابا.در.هند.و.سایر.نقاط.دنیا
Indian and International Centers of  Meher Baba

AHMEDNAGAR
Avatar Meher Baba P.P.C. Trust
Post Bag 31, King’s Road, Sarosh Compound, Ahmednagar (MS) INDIA 
-414001 (MS) 
Tel: Trust Office - 0241-2343666 / 2347093/ 2341821
Tel: Pilgrim Center - 0241-2548733 / 2548736 
www.ambppct.org 

Avatar Meher Baba Ahmednagar Center_Persian 
Group

Room No. 1, Old Staff  Quarter, Lower Meherabad, Near Arrangoan 
Village, Ahmednagar (414005) M.S., INDIA  
Tel: 0091-2412548287
www.meherestan.com

Jabalpur
Sharad Chandra Upadhyay, Secretary:-  House No:71, Footatal, Jabalpur.
(MP), 482002 Tel:- 0761-2651285. Mobile.: 0-9425862447
Proff. Amiya Kumar Hazra :-  House No:869, Bai Ka Bagicha, Ghamapur 
East, Jabalpur.(MP), 482002 Tel:- 0761-2622717.
Dr. S.V. Arya :-  “Alok Nagar”, Adhartal, Jabalpur(MP). Tel:-0761-
4030656.
Niket Kale :-  “Aadi Enclave, FF-3, Near Chanchala Bai College, Wright 
Town, Jabalpur (MP). 
Tel:-0761-4007080 Mobile:0- 9300-98-4433
Deepak Pendore:-  “Ramnagar”, Rampur, Jabalpur (MP). Tel:-0761-
2663572
Click here for more details on Jabalpur

New-Delhi
Avatar Meher Baba Delhi Center, 50-A Tughlakabad Institutional Area, 
MB Road, Near Batra Hospital, Opp. Blood Bank and adjacent to 
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Annamalai University, New Delhi-110062.Tel No: (91-11) 26084759. 
Tel No: (91-11) 26084759 / (R)  26219722 / (R) 26219753 Mobile.: 0- 
9810123853 
Web Site: www.meherbabatheavatar.org
Accommodation facility at New Delhi Center : New Delhi Center now 
provides accommodation facility to Baba Lovers visiting New Delhi at 
reasonable donations. You need to bring identification that you are a 
Baba lover through your Baba Center or some contact person. Find the 
detailed letter of  Secretary, New Delhi Center in .txt format.  Here

Mumbai (Bombay)
167, Navyug Niwas,D. Bhadkamkar Marg, Opposite Minerva Cinema, 
Mumbai (M.S.) - 400007.

Dehradun
Meher Dham,105, Rajpur Road, Dehradun (U.P.) - 248001.
Tel: 91 + 0135- 2735073 / 2622390.
Meher Prasad , 74/12 Rajpur road Dehra dun. 
Contact Person : Mr Madan Kapoor Secretory 9897012464 / 0135-2743072

Chennai
Meher Asramam, Temple Of  Silence,No.3, Brahmin Street, Saidpet, 
Chennai (T.N.) - 600015.
Web Page :-  http://www.trustMeher.com/chennai

Hyderabad
Avatar Meher Baba, Andhra Center, Jubilee Hills, Hyderabad (A.P.). 
Avatar Meher Baba Hyderabad [Koti] centre,
Door No: 4-7-297/A, Esamia Bazar, Hyderabad - 500 027  
Meher Chand Nori, Advocate 
10-3.294/1, Humayun Nagar, Hyderabad - 500028 Tel.:040-23535592 
Mobile.: 9246586261 
MVRK Balaji - Meher MownVani Publications . Hyderabad Tel: 040-
24566515 
Rajendra Meher : 9849046848 
B.Krishnaiah : 040-27897163 
T.V.Subbarao : 040-27662509 
Nageshwar Rao : 040-24533213

Nagpur
 Dr.V.G.Kher, Meher Bhavan, Dharam Peth, Nagpur (M.S.) Click here for
more details..

Wardha
Yugaavatar Meherbaba Aadhyatmic Kendra; New state bank Colony. 
Bachalor road ; Wardha [M.S.] - 442001 . Tel: (07152)247018
MEHER SEVA BHAVI SASTHA; c/o AMAR A. BHENDE, 
SHARDANAGAR ; S.T. COLONY; WARDHA-442001 Phone 
NO.(07152)247018

Indore
R.V.Jogdand.  G-3, B Block, Crompton Palace, 93, Prabhu Nagar, Anna-
purna Road, Indore. (MP) India . PIN Code : 452012. Telephone : 0731-
5059407
Umesh Rekhe.  2/3, M.T.H. Compound, Behind Indore Press Club, In-
dore. (MP)India . PIN 452001. Tel: 0731-2531133

Hamirpur 
Shaligram Sharma, 9/88, Mehe Nazar, Hamirpur, (UP).210301. Tel:- 
05282-22217. Click here for more details..   Mobile.: 0-94151-45978

Kanpur
Avatar Meher Baba Prayer Hall, 38-159, Meston Road, Kanpur. 
(UP).208001.

Pune
K.K. Ramkrishnan, Secretary, 441/1, Somwar Peth, Behind 
K.E.M.Hospital, Pune (MS) Tel:-020-2627846. 
Mr.Vijay Bhalekar.  020-25814809  /  0 - 9822864254 / 
Milind Alaspure : 9930370447

Bhopal
40/1, South T.T. Nagar, Bhopal. Tel:-0755-2775739 / 2763333 . Click here 
for more details..

Bangalore
MEHER BABA UNIVERSAL SPIRITUAL CENTRE, Byramangala, 
Abbanakuppe Village, Ittamadu Post, Bidadi Hobli, Ramangaram Taluk, 
Bangalore 560109
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Monthly, Every 2nd Sunday - 10.30 AM to 12.30 PM
(Mr.V.Deva Rao - 080-27202160, +919880311569)
MEHER BABA JAYANAGAR CENTRE, 
1186/14, 35th ‘C’ cross, 26th Main, 4th ‘T’ Block, Jayanagar,
Bangalore 560041
Weekly, Friday/Sunday - 4.30 PM to 6.00 PM
(Mr.A.N. Rajagopal – 080-26640433, +919845697738)
MEHER PREM KUTIR,
No. 17, Devendrappa Layout, Dwarakanagar, Chikkabanavara Post, 
Bangalore 560090
Weekly, Sunday - 5.00 PM to 6.00 PM
(Mr.P. Mohan Rao – 080-57612547, +919986354805)
Phone :  +919845496461 Address : Kalyan Meher Kotay, 15/15, 25th Cross, 
6th Block, Jayanagar, Bangalore (Karnatka) 560082 India : Web Site of  
Bangalore Center :  http://mehergalore.org/ 

Rewa
Dr. G.P. Shrivastava, (MS), E-1, Medical Colony, Rewa. Tel: 07662-255708 
/ 9827003378
Dr. V.N. Verma, Gaurav Sadan, Behind Head Post Office, Rewa. Tel: 
07662-507376
Shri R.D.Kaushik, Tel: 07662-230201

Visakhapatnam
CH. Ramakrishnarao, Res.: 49-52-7, Meher Gardens, Visakhapatnam - 
530016. Tel.: 0891-2748943. Mobile.: 94402-68667
For details on International Centers please refer following Addresses & 

USA
http://www.avatarmeherbaba.org/
http://www.MeherBaba.com/default.htm

Meher Spiritual Center
10200 Highway 17 North
Myrtle Beach, SC 29572
U.S.A.
Tel: +1 (843) 272-5777

Meher Mount

9902 Sulphur Mountain Road
Ojai, CA 93023
U. S. A.
Tel: +1 (805) 640-0000

Meher Baba Information
Box 1101
Berkeley, CA 94701
U.S.A.
Tel: +1 (415) 562-1101

Avatar Meher Baba Center of  Southern California
1214 Van Ness Avenue
Los Angeles, CA 90019-3520
U.S.A.
Tel: +1 (323) 731-3737

Washington DC
The Washington D.C. Meher Baba Community

Meherana
5311 Italian Creek Rd.
Mariposa CA 95338
E-mail - cpearson@yosemite.net
(209) 966-5078
www.meherana.org  

Chicago
http://www.alishya.com/chicago 
Meher Baba Information Center
of  Chicago
946 W. Hubbard
Chicago, IL 60622(312) 633-0696

UK
http://www.meherbaba.co.uk/  
LONDON BABA CENTRE
Flat No:1, 228,Hammersmith Grove
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LONDON
W67HG
0208-7434408 (24Hrs-Ansaphone)
Tel: +44 081 743 4408

Australia
http://indians.australians.com/meherbaba/
http://www.positive-Australia.com/avatar/
Avatar’s Abode Trust
P.O. Box 184 
Woombye  Queensland  4559 Australia

Paris
http://www.avatarmeherbaba.org/paris.html 
Avatar Meher Baba Paris Group
59, rue Fondary
Paris, France
Tel: 33-(0)1-45787407
Jean Gousseff

Meher Baba Centre Switzerland
P.O. Box 94
8127 Forch
telephone 01 980 23 78

Norway
http://home.online.no/~solibakk/nor/norsk.html 
Meher Baba Kilden
Tennisveien 2F 0777 Oslo Norway 
Tel: +47 922 87 823

نقشه.های.هند،.احمدنگر،.پونا.و.مهرآباد
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