Haveli reopening on 12th April
Darshan Opening Timing
Rajbhog: 12pm - 1pm

Shayan: 6:00pm - 7:00pm

Aarti: 12:15pm

Aarti: 6:15pm

NB: Haveli will remain open during the Darshan Opening Times Only

❖ Vaishnavs will have to queue outside in the marked yellow boxes 2 metres
apart.
❖ There will be a one-way system: entrance from main door and exit through the
fire exit.
❖ Vaishnavs must wear a face mask at all times.
❖ Vaishnavs to carry their own bag to keep their shoes and personal belongings.
❖ Temperature will be checked and if anyone's temperature is found to be above
normal, they will not be allowed in.
❖ On entry and exit of the Haveli please remember to sanitise your hands with
the sanitisers provided.
❖ Please try to avoid using the toilets.
❖ Activities such as bowing (dandwat) singing, talking, and/or playing
instruments will not be allowed in the Haveli.
❖ Individuals who are disabled or have underlying health issues should continue
to follow the government advice.
As from 12 April, Darshans will not be shared on Facebook or WhatsApp
.

Management will refuse entry if you do not
follow the above guidelines
STAY SAFE AND SAVE LIVES

Shrinathdham Haveli Management

ુ શે
હવેલી ૧૨ મી એપ્રિલના રોજ ફરીથી ખલ
ુ વાનો સમય
દશશન ખલ

રાજભોગ: બપોરે ૧૨.૦૦ થી ૧.૦૦

શયન: સાાંજે ૬.૦૦ થી ૭.૦૦

આરતી: ૧૨.૧૫

આરતી: ૬.૧૫

નોંધ: હવેલી ફક્ત દશશનના સમય દરમ્યાન જ ખલ્ુ લી રહેશે
❖

વૈષ્ણવોએ બહાર ૨-મીટરના અંતરે દોરે લા પીળા કલરના ચોકઠા માાં લાઈનમાાં ઉભુ
રહેવાનુાં રહેશે.

❖

ત્ાાં એકમાર્ગી્ વ્્વસ્થા હશે: મુખ્્ દ્વાર માાંથી પ્રવેશ અને આપાતકાલીન દ્વારમાાંથી
બહાર નીકળવાનુ.ાં

❖

દરે ક વૈષ્ણવો એ પુરા સમ્ દરમ્્ાન ફેસમાસ્ક પહેરવો જોઈશે.

❖

વૈષ્ણવોએ પોતાના જૂતા અને અંર્ગત સામાન રાખવા માટે પોતાની થેલી સાથે લાવવી.

❖

શરીરના તાપમાનની ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને જો કોઈનુાં તાપમાન સામાન્્ કરતા
વધારે હશે તો તેઓને અંદર પ્રવેશવા નહીં દે વા્.

❖

હવેલીમાાં પ્રવેશતા અને બહાર નીકળતા ત્ાાં રાખવામાાં આવેલા સેનીટાઝરર થી આપના
હાથ સેનીટાઝર કરવાનુાં ખાસ ્ાદ રાખશો.

❖

કૃપા કરીને શૌચાલ્ોનો ઉપ્ોર્ગ ટાળવાનો પ્ર્ાસ કરો.

❖

હવેલીમાાં દાંડવત કરવા, ર્ગાવા, વાતો કરવા અને/ અથવા વાજજિંત્રો વર્ગાડવા જેવી
પ્રવ ૃત્તિઓની માંજૂરી આપવામાાં આવશે નહીં.

❖

જે લોકો ત્તવકલાાંર્ગ છે અથવા પોતાના સ્વાસ્્્ની સમસ્્ાઓ છે તેઓએ સરકારની
સલાહનુ ાં પાલન કરવાનુાં ચાલુ રાખવુ ાં જોઈએ.

ુ અને વોટ્સએપ પર દશશન શેઅર કરવામાાં નહીં આવે
૧૨મી એપ્રિલથી ફેસબક
જો તમે ઉપર જણાવેલી માગશદપ્રશિકાન ુ પાલન નહીં કરો તો વ્યવસ્થાપક

આપને િવેશ આપવાનો ઈનકાર કરશે.

સરુ ક્ષિત રહો અને જીવન બચાવો
શ્રીનાથધામ હવેલી વ્યવસ્થાપક

