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அன் ைட ர், 

வணக்கம்.  அ ள்  லயன் த்  நாயகர ்  மற் ம் அ ள்  
ெதண்டா தபாணி ஆலயங்களில்  கைடப் க்க க் ம் ெகா ட-்19 

ப க ப ட ன்ெனசச்ரிக்ைக  நடவ க்ைககள்: 
 

 அரச்ச்ைன உட க் டன் ப த்  பம் காண் க்கப்ப ம். 
 னசரி அரச்ச்ைன எப்ேபா ம் ேபால் காைல ல் ப க்கப்பட்  தாங்கள் 

வ ம் ேபா  பம் பாரத்்  ரசாதத்ைத ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.  
 சஹஸ்ரநாம சங்கல்பம் ைடயா  .சகஸ்ரநாமத் ற்  எப்ேபா ம் ேபால் 

பம் பாரத்்  சஹஸ்ரநாம அரச்ச்ைன ரசாதம் வழங்கப்ப ம். ரசாதம் 
அைனத் ம் ட் க்  எ த்  ெசல் ம் வைக ல் ெகா க்கப்ப ம்.   
 

 பக்தரக்ள் ளக்  ஏற் ைவக்கலாம். 
 

 ஆலயத் ற்  வ ம் பக்தரக்ள் கக்கவசம் கட்டாயம் அணிந் க்க 
ேவண் ம்.ஆலயத் ல் ைவக்கப்பட் க் ம் TRACETOGETHER லம் 
கட்டாயம் ைழ /ெவளிேயற்றத்ைத ப  ெசய்யேவண் ம். 
பக்தரக் க் ைடேய ச க இைடெவளி எப்ெபா ம் 

ன்பற்றப்படேவண் ம். 
 

 பக்தரக்ள்   ய ைர ல் வ பாடை்ட த் க் ெகாண்  மற்றவரக்ள்  
தரிசனம் ெசய்ய வ மா  அன் டன் ேகட் க் ெகாள்ளப்ப றாரக்ள்.  

 
ேம ம் அ ப்  வ ம்வைர, லயன் த்  நாயகர ் ஆலயத் ல் க்ல 
ச ரத்் , சங்கடஹர ச ரத்்  கணப  ேஹாமத் ல்  பங்  ெகாள் ம் 
அன்பரக் க்  ழ்கண்ட ைறகள் நடப் ல் இ க் ம்.  
 

  
 ய இடவச ன் காரணமாக காரப்ார ் சங்கல்பத்ைத த ர மற்ற 

பக்தரக்ள் சங்கல்பம் ெசய்ய  இயலா  என்பைதத் ெதரி த் க் 
ெகாள் ேறாம். 
 

 ச ரத்்  ேஹாமங்களில் கலந்  ெகாள்ள ன்ப  ெசய்தவரக்ளில் அன்  
காைல த ல் வ ம் 50 ேபர ்  மட் ேம அ ம க்கப்ப வர.் ன்ப  
ெசய்த மற்ற  பக்தரக்ள் அன்ைறய னம் ைஜக்  ற  பம் பாரத்்  

ரசாதத்ைத ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.  
 

 ைஜ ந்த டன் ரசாதங்க டன் உண ப் ெபாட்டலங்கள் 
வழங்கப்ப ம். 
 

தனிநபர ் கணப  ேஹாமத் ல் பங்  ெகாள்ள 20 ேபர ் மட் ம் 
அ ம க்கப்ப வாரக்ள். சங்கல்பம் ஒன்  மட் ம் ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

ைஜக் ரிய ரசாதங்கள் மட் ேம ேகா ல் வழங்கப்ப ம்.  
.  

ேம ம் அ ப்  வ ம்வைர, ெதண்டா தபாணி ஆலயத் ல்  வளர் ைற 
சஷ்   ஸ்கந்த ேஹாமத் ல் பங்  ெகாள் ம் அன்பரக் க்  ழ்கண்ட 

ைறகள் நடப் ல் இ க் ம் 
 

 த ப்  ேபாட் க்ெகாண்ட (Fully Vaccinated) பக்தரக்ள் மட் ம் சங்கல்பம் 
ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

 த ப்  ேபாட் க் ெகாள்ளாத பக்தரக்ள் சங்கல்பம் ெசய்  ெகாள்ள 
அ ம ல்ைல.அவரக்ள் பங்  ெபற ம் னால் அவரக்ளின் ெபயர ்
நடச்த் ரங்கள் மட் ம் ேஹாமத் ல் ப க்கப்ப ம்.  



 ைஜ ந்த டன் ரசாதங்க டன் உண ப் ெபாட்டலங்கள் 
வழங்கப்ப ம். 
 

காரத்் ைக அன்  ம யம் அைனத்  பக்தரக் க் ம் உண ப் ெபாடட்லங்கள் 
மட் ம் வழங்கப்ப ம். 

 
ேம ம் அ ப்  வ ம்வைர, தனிநபர ் ஸ்கந்த ேஹாமம், ஷண் காரச்ச்ைன, 
ஆ ய நிகழ் களில் பங்  ெகாள்ள 20 ேபர ் மட் ம் அ ம க்கப்ப வாரக்ள். 
சங்கல்பம் ஒன்  மட் ம் ெசய்  ெகாள்ளலாம். ைஜக் ரிய ரசாதங்கள் மட் ேம 
ேகா ல் வழங்கப்ப ம்.  

 
பக்தரக்ள் க் காணிக்ைக மற் ம் கா   த் த க்   ேகா ல் அ வலகத் ல் 

ன்ப  ெசய்  ெகாண்  வரலாம். 
 

  
ேமற்கண்ட நிபந்தைனகள் மா த க் டப்ட்ட . 

 
த் ெதாற்ைறக் கட் ப்ப த்த எ க்கப்பட் க் ம் நடவ க்ைககைளப் 

ன்பற் ,  ஆலய நிரவ்ாகத் ற்  உங்கள  ஆதரைவ வழங் மா  அன் டன் 
ேகட் க் ெகாள் ேறாம். தங்கள  ரிந் ணர் க்  நன் .  

 

நாம் அைனவ ம் நலேமா  வாழ அ ள்  லயன் த்  நாயகர ் மற் ம் 

அ ள்  ெதண்டா தபாணி அ ள் ரியட் ம்.  

 
இப்ப க்   
ஆலய ேமலாண்ைமக்   
ெசட் யார்கள் ேகா ல் மம் 


