
* ऑनलाईन दश�न बु�कंग पास बाबत सव�साधारण मा�हती व सुचना * 

 

1. भा�वकांची सं�या मया��दत ठेव�या�या ��ट�ने ऑनलाईन दश�न पास बुक�ंग प�दतीने दैन�ंदन ४८०० 

भा�वकांना �ायो�गत त�वावर मुखदश�न उपल�ध क�न देण.े मं�दर स�मती�या संकेत�थळ व मोबाईल 

अपॅव�न ��य� दश�ना�या जा�तीत जा�त 8 �दवसा�या व कमीत कमी 1 �दवस अगोदर ऑनलाईन 

बुक�ंग करता येईल. �याम�ये �यांना तार�ख व वेळ �नि�चत क�न �दल� जाईल. तसेच याबाबतचा 

छापील पास भा�वकांना अपॅव�न ��टं क�न घेता येईल. 

2. १० वषा�चे आतील व ६५ वषा�चे वर�ल, तसेच गभ�वती म�हलांना �ी' चे दश�नाक�रता शासन 

�नयमानुसार मं�दरात �वेश देता येणार नाह� 

3. या पास�वारे �ीचे फ�त मुखदश�न दे�यात येईल, याची न�द �यावी. पास �या �य�ती�या नावे आहे, 

�याच �य�तीलाच दशनरांगेत सोड�यात येईल. �या�या सोबत असले�या अ�य �य�तींना �वनापास 

सोड�यात येणार नाह�. 

4. दश�नासाठ� येताना ऑनलाईन पाससोबत �वतःचे छाया�च� असलेले ओळखप� सोबत ठेवणे 

बंधनकारक आहे. 

5. दश�नपास असले�या भा�वकांने मा�क प�रधाण करणे बंधनकारक आहे. 

6. दश�न रांगेम�ये चालत असताना दोन भा�वकांम�ये �कमान पाच फुट अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे. 

7. सॅ�नटायझरचा वापर करणे बधंनकारक राह�ल. 

8. दश�नरांगेतील इतर व�तूनंा �पश करणे टाळावे. 

9. कोरोनाचा �ादभुा�व असले�या भा�वकांचा समावेश दश�नरांगेम�ये होव ूनये या ��ट�ने थम�ल  

ि���नगं, प�स ऑ�सीमीटर तपासणी, मा�क तपासणी इ�याद� गो�ट� मं�दर स�मतीकडून के�या 

जातील याची न�द �यावी. 

10. उपरो�त तपास�यांम�ये एखादा भा�वक �नि�चत केले�या मानकांनसुार बाधीत आढळून आ�यास 

�यास दश�न घेता येणार नाह� याची न�द �यावी. 

11. �या भा�वकांम�ये ताप, खोकला, �शकंा इ. ल�णे �दसून येतील �यांना दश�नासाठ� परवानगी 

नाकार�यात येईल. भा�वकांनी आप�या डोळयांना, नाकाला �कंवा त�डाला �पश� क� नये. आजार� 

�य�तींना दशनासाठ� ये�याचे श�यतो टाळावे. 



12. ऑनलाईन बकु�ंग मं�दर स�मती�या www.vitthalrukminimandir.org या संकेत�थळावर उपल�ध आहे. 

13.  या ऑनलाईन बुक�ंग�वारे फ�त मुखदश�न सु�वधा �ा�त होणार आहे याची भा�वकांनी न�द �यावी. 

14. मुखदश�न पासवर �दले�या वेळेतच भा�वकांना कासारघाट (�कायवाक �ारंभापासून) येथून तपासणी 

क�न दश�नासाठ� सोड�यात येईल.  

15. पासवर नमुद केले�या वेळेनंतर आले�या भा�वकांचा �वचार कर�यात येणार नाह� व �यांना दश�न 

�मळणार नाह� याची न�द �यावी. 

16. ऑनलाईन दश�न बुक�ंगची सेवा �वनामु�य आहे. 

17. �ीचे पद�पश� दश�न भा�वकांना उपल�ध न करता ऑनलाईन दश�न �णाल��वारे बुक�ंग क�न  

मुखदश�न उपल�ध क�न देणे. 

18. मा�क प�रधाण करणे बंधनकारक आहे. दोन भा�वकांम�ये पाच फुट अतंर ठेवणे बंधनकारक आहे.   

19. मं�दर स�मतीस सहकाय� करावे. 

 

http://www.vitthalrukminimandir.org/



