Gurudwara Sahib
Opening

1

What is our approach?
Safety is our number 1 priority
Gurudwara Sahib will open in Phases
Each phase will be tied to guidelines provided
by the state and town of Westborough
Regulations will be strictly followed and
enforced
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Details of Phase 1
Deewan with Sangat attendance will be
restricted to 1 hour
Deewan will start at 11 am and finish by 12 pm
No snacks and Langar will be served

Attendance will be limited to 90 sangat
members and will be strictly enforced
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Details of Phase 1
Kirtan Seva will be restricted to Raagi
Jatha only

NO Sangat member will be allowed into the

Gurudwara Sahib without a mask. Please plan
to bring your own masks from home.

Sangat members are encouraged to bring their
own head coverings
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Details of Phase 1
Sangat members will be required to sit at
designated spots only in the Deewan Hall
Chaur Sahib seva will be restricted to
Sangat members who can use santizer, but
there will be no sharing of Hazzooria.
Mask will be needed at all times.
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Our Humble Request
Safety protocol is for the entire Sangat
and not just for your safety
There are going to be many more
changes when you get to Gurudwara
Sahib. PLEASE FOLLOW THE
DIRECTIONS FROM SEVADAARS.
Social distancing is essential during your
visit to the Gurudwara sahib, which
includes no handshaking and hugging.
Above all we need your PATIENCE.
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ਗੁ ਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕ ਕਮੇਟੀ
ਵਲ੍ਹੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਨਿਤ ਬੇਿਤੀ









ਸੰਗਤ ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸ ਡ ਪਹਿਲ ਮਨੋਰਥ ਿੈ।
ਗੁ ਰਦਵ ਰ ਸ ਹਿਬ ਅੱਲਗ-ਅੱਲਗ ਫ਼ੇਜ਼ ਹਵੱਚ ਖੋਹਲਿ ਆ
ਜ ਏਗ ।
ਿਰ ਇੱਕ ਫ਼ੇਜ਼ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੈਸਟਬੋਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਦਸ਼ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਅਨੁ ਸ ਰ ਿੋਵੇਗ ।
ਨਿਯਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲ੍ੇਸ਼ਿ ਪੂਰੀ ਤਰਿ ਾਂ ਲ ਗੂ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ।
ਦੀਵ ਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦ ਿੋਵੇਗ (ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ
ਦੁਪ੍ਨਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ)।
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ਗੁ ਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬਧ
ੰ ਕ ਕਮੇਟੀ
ਵਲ੍ਹੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਨਿਤ ਬੇਿਤੀ







ਚ ਿ, ਨ ਸ਼ਤ ਤੇ ਲ੍ੰ ਗਰ ਨਿੀ ਾਂ ਵਰਤ ਇਆ ਜ ਏਗ ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਵ ਨ ਦੇ ਹਵੱਚ 90 ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਿੀ
ਸ਼ ਹਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਕੀਰਤਨ ਸੇਵ ਨਸਰਫ਼ ਰ ਗੀ ਹਸੰਘ ਿੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੂੰਿ ਤੇ ਮਾਸਕ (ਮੂੰਿ ਢਕਣਾ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਕੋਈ ਵੀ
ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਹਬਨ ਮ ਸਕ ਦੇ ਗੁ ਰਦਵ ਰ ਸ ਹਿਬ ਹਵੱਚ
ਨਿੀ ਾਂ ਜ ਸਕਦ । ਹਕਰਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ਮ ਸਕ
ਹਲਆਵੋ।
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ਗੁ ਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲ੍ਹੋਂ
ਨਿਮਰਤਾ ਸਨਿਤ ਬੇਿਤੀ








ਸੰਗਤ ਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਨਸਰ ਢਕਣ ਲਈ ਵੀ
ਆਪਣ ਹਸਰੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਦੀਵ ਨ ਿ ਲ ਅੰਦਰ, ਸੰਗਤ ਾਂ ਪ੍ਨਿਲ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਲ੍ਗਾਏ ਗਏ
ਨਿਸ਼ਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਕਿਪਲਤ ਕਰਨ।
ਚੌਰ ਸ ਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵ ਹਸਰਫ਼ ਉਿ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਿੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ ਾਂ ਸੈਨੀਟ ਈਜ਼
ਕਰਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨ ਲ਼ ਿਜ਼ੂਰੀਆ ਨ ਬਦਲਣ।
ਇਿ ਸੁਰੱਹਖਆ ਦੇ ਹਨਯਮ ਸਭ ਸ ਧ ਸੰਗਤ
ਲਈ ਬਰ ਬਰ ਿਨ।
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ਗੁ ਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲ੍ਹੋਂ
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ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲ੍ਾ - ਆਪਣ ਤੇ ਸ ਰੀ ਸ ਧ ਸੰਗਤ ਦ
ਹਿਆਲ ਰੱਖੋ।

ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲ੍ਾ!
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