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િમડવે ટ 
    

“યા દવી સવ તેુ  ુશ ત પેણ સં થતા । 

નમઃ સત યે નમઃ સત યે નમઃ સત યે નમો નમઃ ।। “ 

 

જય ી ઉિમયા માતા  

સવ ભ તો ને ણવા ુ ંક કોરોના વાઇરસ ની મહામાર  ના સમય મા ંસરકાર તરફથી 

મળેલી ટ-છાટ અને ભ તો ની લાગણી ઓને યાન મા ંરાખીને આગામી તાર ખ 20 ૂન ને 

રિવવાર થી. મયા દત સમય માટ અને અ કુ િનયમો થી માતા  ના દશન નો લાભ લઇ શકાશે 

દશન નો સમય અને િનયમ નીચ ેજણા યા માણે છે .  

સમય : 
દરરોજ સવાર 9:30 થી બપોર 12 અન ેબપોર 3 થી સાં  6 વા યા ધુી 
 

િનયમો: 

1) મં દર મા વેશ કરતા પહલા સૌ એ ફર યાત મોઢ મા ક પહરવા ુ ંરહશે. 

2) 10 ય ત થી વધાર એક વખતમા ંદશન માટ વેશ મળશ ેન હ. 

3) દશન વખત ેદરક ય ત એ 6 ટ ુ ં તર (social distance) રાખી દશન કરવા 
4) ભગવાન ને ધરાવવા કોઈ પણ તના ફળ - લ ક સાદ લાવવો ન હ (બદલામા ંફંડ ડોનેટ કર  શકાય) 
5) Enter - Exit અને ચાલવાની સાઈન માણે એક બા ુથી દશન કરવા. 
6) મં દર મા ંકામ વગર ઓ ફસ, લોબી ક હોલમા ંફર ુ ંન હ 
7) જો તમે બીમાર હોવ ક 100F થી વધાર તાવ હોય તો દશન કરવા આવ ુ ંન હ  
8)સવારની અને સાજં ની આરતીમા ંકોઈ હાજર રઈ શકશે ન હ. 

 
િવશેષ નોધં: 10 કે 15 યિ  થી લ , મુંડન કે અ ય સંગ કરવો હશ ેતો હોલ ભાડેથી મળી શકશે 
 

માતા  બધાની ર ા કર.        જય ઉિમયા મા.ં 
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All devotees to know that in view of the concessions received from the government at the 

time of the outbreak of the Corona virus and the sentiments of the devotees. from the 

next date is Sunday, June 21 Mataji's darshan can be availed for a limited time and with 

certain rules. the time and rule of darshan are as follows. 
 

Time: 

Every day from 9:30 am to 12 noon and from 3 pm to 6 pm 

Rules: 

1) It is mandatory to wear a face mask before entering the temple. 

2) No more than 10 persons will be allowed to enter for Darshan at a time. 

(3) Devotees must maintain social distancing of 6ft all the times 

(4) Don't bring any kind of fruit, flower or prasad for offer to God (instead we humbly 

request you to donate the funds).  

(5) Please enter and exit the temple through designated doors ONLY. 

(6) Please do not get together in the office, lobby or hall in the temple. 

(7) Please Do not visit if you are sick or have a fever above 100F. 

(8) No one can be allowed to attend the morning and evening aarti. 

Special Note: The hall can be rented from 10 or 15 people for Weddings, Mundan or 

other occasions 
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