
🔹  Guidelines for the Worship  🔹 
പിയമു വെര, 

ൈദവകൃപയാൽ െവ ിയാ ചയും ന ുെട േദവാലയം 
തുറ െ ടുകയാ . ഇപകാരം അവസരം ലഭി ു തിൽ ൈദവെ  
മഹത െ ടു ാം. ഈ രാജ േ ാടും ഭരണാധികാരികേളാടും പേത കാൽ 
ഷാർജ ഭരണാധികാരി His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi 
േയാടു  ന ിയും േനഹവും വിേധയത വും പാർ നയും 
അറിയി ു ു. നി ള െട പാർ നകളിലും ഈ രാജ െ യും 
ഭരണാധികാരികെളയും ഓർ ണെമ ് അഭ ർ ി ു ു. 

േകാവി  േപാേ ാേ ാള ം Rulers office െറ നിർേ ശ ള ം പൂർ മായി 
ഉൾെ ാ ് പവർ ി ാൻ നി ൾ ഏവരും ശമി ണം. 

 
🔹 വി.കുർ ാന ദിന ൾ 🔹  

 
1⃣ എലാ െവ ിയാ ചയും രാവിെലയും(8:00 am- 9:30 am) ൈവകി ം(7:30 pm- 

9:00 pm) ശനിയാ ചയും രാവിെലയും  

(5:30 am- 7:00 am)  

ൈവകി ം (7:30 pm- 9:00 pm) ഞായറാ ചയും ൈവകി ം  

(7:30 pm-9:00 pm) വി.കുർ ാന ഉ ായിരി ു താ .  

വി.കുർ ാന ് വരുേ ാൾ 25 മിനി ി  മു ായി(5:05 am/7:35 am/ 7:05 pm) 

എ ിേ രണം. Gate  മു ിൽ കൂ ം കൂടി നിൽ ാെത gate തുറ  
േശഷം 1.5 meter അകല ിൽ നി ് അക ് പേവശി ണം. േനരെ  
വരു വർ നി ള െട വാഹന ിൽ ഇരി ുകയും gate തുറ  േശഷം 
അക ് കയറുകയും െച ണം. 

 

2⃣ എലാ െവ ിയാ ചയും വി.കുർ ാന live streaming െച താ .  

www.gulf parumala എ  facebook / youtube മുേഖന  

കാണാൻ സാധി ു താ . 

 

🔹 തി ൾ മുതൽ വ ാഴം വെര 🔹  

ഈ ദിവസ ളിൽ  

രാവിെല 5:30 am-7:00 am വെരയും ൈവകി ് 7:30 pm-9:00 pm വെരയും പ ി 
തുറ ു താ . 



സ ാ നമ ാരം 7:30 pm  ആരംഭി ു താ .  

െചാ ാ, വ ാഴം ദിന ളിൽ മ  പാർ ന ഉ ായിരി ു  താ . 

വി. മാേമാദീസാ , വി. വിവാഹം തുട ിയ വിശു  കൂദാശകൾ,  

ഓർ  കുർ ാന ഇവ നട ുവാൻ ആഗഹി ു വർ മുൻകൂ ി 
അറിയിേ താ . 

 

 🔹 കമീകരണ ൾ 🔹 

 

1. പ ിയുെട മുൻവശെ  gate വഴിെയ അക ് കയറുകയും 
മ ബഹായുെട ഭാഗെ  gate വഴി പുറ ് േപാകുകയും െച ണം. 

 

2. പേവശി ് കഴിയുേ ാൾ ഉടെന temperature െച ് െച തും 
നി ള െട േപരും മ ് വിവരണ ള ം നൽേക തും, തുടർ ് Sanitization 

Tunnel വഴി പ ി പരിസരേ ് പേവശി ണം. 

 

3. തീകൾ പ ിയുെട വലതു വശ ിലൂെട (ഓഫീസി െറ മു ിലൂെട) 
നട ് തിരുേശഷി ി െറ സമീപെ  വാതിലിലൂെടയും പുരുഷ ാർ 
പ ിയുെട ഇടതു വശ ിലൂെട നട ് െചറിയ മ ബഹായുെട 
സമീപ ു  വാതിലിലൂെടയും അക ് പേവശി ണം. െചരി കൾ 
നി ൾ കയറു  വാതിലി െറ ഭാഗ ് പേത കം ത ാറാ ിയ Rack ൽ 
അകലം പാലി ് വ ണം. മ ് ല ളിൽ െചരു ് ഇടരു . 

 

4. പ ിയിൽ പേവശി ുേ ാൾ Thermal camera യുെട അടു ൽ നി  
േശഷെമ കേസരയുെട അടു ് േപാകാവൂ എ ് അറിയി ു ു. 

 

5. കേസരയുെട മു ിൽ നിൽ ുകേയാ ഇരി ുകേയാ െച ണം. താെഴ 
ഇരി ുകേയാ കു ിടുകേയാ െച രു . 

 

 🔹 നിബ നകൾ 🔹 

 

1. ആരാധനയിലും പ ി പരിസര ും നിർബ മായും മാ  
ധരി ിരി ണം. 



 

2. ആരാധന കഴിയുേ ാൾ പ ിയുെട പരിസര ് കൂ ം കൂടി 
നിൽ ാെത ഉടെന പ ി ് പുറ ് േപാകണം. 

 

3. പ ി ് പുറ ് ഇറ ിയാൽ അവിെട കൂടി നിൽ ാെത Social 

distancing പാലി ണം. 

 

4. 60 വയ  കഴി വർ ും 12 വയസിനു താെഴയു വർ ും , 

േരാഗികൾ, ഗർഭിണികൾ എ ിവർ ും ആരാധനയിൽ പേവശനം 
ഉ ായിരി ു തല. 

 

5. വി.കുർ ാനയു  ദിവസ ളിൽ 5:30 am /8:00 am / 7:30 pm എ ീ 
സമയ ളിൽ gate അട ു താ . അതിനു േശഷം ആെരയും 
പേവശി ി ു തല എ ് അറിയി ു ു. 

 

6. പ ിയിൽ വരു വർ Emirates ID െകാ ുവരണം. 

 

7. കുരിശിൻ െതാ ി, തിരുേശഷി ് , തൂ ് വിള ുകൾ എ ിവയിൽ 
പർശി രു .  

 

8. വി.കുർ ാനകമം, േവദപു തകം ഇവ െകാ ുവ ് 
ഉപേയാഗിേ തും മ വർ ് െകാടു ാതിരിേ തുമാ . 

 

9. പ ി വരുമാന ൾ, േനർ  ഇവ പ ി ഓഫീസിൽ (ഓഫീസി െറ 
ജനൽ തുറ ി ിരി ു താ ) നൽകാവു താ . 

 

10. Bathrooms ഉപേയാഗി ാൻ സാധി ു തല. 

 

11. വിശു  കുർ ാന ഇലാ  ദിവസ ളിൽ  

രാവിെല 5:30 am- 7:00 am,  



ൈവകി ് 7:30 pm- 9:00 pm എ ീ സമയ ളിൽ മാ തെമ േദവാലയ ിൽ 
പേവശനം സാധി ുകയു . മ ് സമയ ളിൽ gate തുറ ു തല എ ് 
അറിയി ു ു. 

 

12. 37.5 degree Celsius ൽ കൂടുതൽ temperature ഉെ ിൽ പ ിയിൽ 
പേവശി ി ു തല. 

 

13. വി.കുർ ാന ് വരു വർ നി ള െട േപർ www.gulf parumala എ  
Website ൽ റജി ർ െച ണം. രജി ർ െച താൽ നി ൾ ് ആ ദിവസം 
വി. കുർ ാനയിൽ പെ ടു ാൻ  സാധി ും. Confirmation email 

ലഭി ു തല. റജി ർ െച തവരുെട എ ം കൂടിയാൽ അ  ഓഫീസിൽ 
നി ് അറിയി ു താ . 

 

14. Web site വഴി രജി ർ െച ാൻ സാധി ാ വർ ും അതി  സൗകര ം 
ഇലാ വർ ും പ ി ഓഫീസിൽ (06 5669622) േഫാൺ െച ്  book 

െച ാവു താ . അെല ിൽ പ ിയുെട ട ി 

(Mr. Mathew Issac -050 3630453), െസക റി(Mr. Biju Thomas -052 9315985) ഇവെര 
അറിയി ാവു തുമാ .  

 

15. പ ിയിൽ വരുേ ാൾ bag തുട ിയവ െകാ ുവരാൻ സാധി യില. 
എ ാൽ സ ം പാർ നാ പു തക ൾ മാ തം (bag ഇലാെത) 
െകാ ുവരാവു താ . 

 

16. പ ിയിലു  ഒരു സാധനെ യും െതാടുകേയാ എടു ുകേയാ 
െച രു . 

 

17. പ ിയിൽ പേവശി ു തി  മുൻപും പിൻപും വാതിൽ ൽ 
വ ിരി ു  Sanitizer ഉപേയാഗി ് ൈക Sanitize െച ണം. 

 

18. ഗവൺെമ  ഉേദ ാഗ ർ പരിേശാധന ് വരുേ ാൾ നിയമം 
ലംഘി െ ാൽ fine നി ൾ ് അടേ തായി വരാം. അതുെകാ ് 
പൂർണമായും നിയമ ള ം നിബ നകള ം പാലി ണം. 

ഇ ു വെര സഹകരണം ത ് നിയമ ൾ പാലി തിൽ ന ിയും 
േനഹവും അറിയി ു ു. തുടർ ും സഹകരണം പതീ ി ു ു.  



 

സർ  വലഭനായ തീേയക ൈദവം എലാവെരയും അനു ഗഹി െ . 
പാർ നയിൽ എലാവെരയും ഓർ ു െകാ ു. 

 

Fr Joji Kurien Thomas 

Vicar 

17.12.2020 

 

🔹  Guidelines for the Worship  🔹 

 

1.  Our Church will open only during the defined prayer time (Evening Prayer 7:30 pm-9:00pm, 
Morning Prayer 5:30 am -7:00 am). 

2. The entrance to the Church will only be permitted to those members who have registered their 
names with the registration number through the website (www.gulfparumala.com). 

3. The entry will be through the front side and the exit will be from the back side of the Church. The 
members should practice physical distancing during the entry and exit. 

4. Members have to wear mask all the time. 

5. Members have to bring their own Bible, prayer books and other prayer related materials. 

6. Members have to observe social distancing, are not allowed to shake hands and touch each other, 
always maintain 1.5 meter distance between one another. 

7. It is not allowed to gather before or after prayers. 

8. Members have to leave the church immediately after prayer. 

9. Members who have been in contact with any positive covid 19 cases should not be entering the 
Church. 

10. Those who have chronic diseases and prone to infections should not enter the Church. 

11. Children under 12, pregnant women and elderly over 60 are not allowed to enter the Church 
service.  

12. All the washrooms and ablution areas to be closed. 

13. The gate will be open sharply before 25minutes (5:05 am/ 

7:35 am/ 7:05 pm) of the Holy Qurbana and will be closed soon after that (8:00 am /5:30 am / 7:30 
pm).The gate will not be opened in between, once closed.  

 



14. The Holy Qurbana will start sharply at 7:30pm in the evening and 8:00 am/5:30 am in the 
morning. The morning and evening prayers (namaskarangal) will not be conducted in the Church so 
the laity should observe the requirements and prayers before attending the Holy Qurbana. 

15. Members are not permitted to touch the Holy Relics, Oil Lamp ( Nila vilakku, Thuku vilakku) and 
Kurshinmoodu. 

 

Fr Joji Kurien Thomas 

Vicar 

17.12.2020 


