
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക്  
തീർഥാടനം

ഈ വർഷത്തെ (2022-2023) 
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് 
തീർഥാടനം നവംബർ 16നക് 
വവകീട്ക് ആരംഭിക്്കം. 
വൃശ്ികപ്ിറവിയ്കത്ട 
തലലന്ക് (നവംബർ 16നക് ) 
വവകീട്ക് 5 മണിക്ക് നട 
ത്കറക്്കം. നവംബർ 17 മ്കതൽ 
ഡിസംബർ 27 വത്രയാണക് 
മണ്ഡല ഉത്സവകാലം. 
മണ്ഡലപൂജ ഡിസംബർ 
27നക് നടക്്കം. ഡിസംബർ 
27നക് രാത്ി നട അടയ്്കം. 

മകരവിളക്ക് ഉത്സവതെിനായി 
ഡിസംബർ 30നക് വവകീട്ക് 
നട ത്കറക്്കം. തീർഥാടനം 
2023 ജന്കവരി 20വത്ര നീണ്്ക
നിൽക്്കം. ജന്കവരി 14നാണക് 
ചരിത്പ്രസിദ്ധമായ മകരവിളക്ക് 
ദർശനം. മകരവിളക്ക് ആല�ാഷ
ങ്ങൾക്്ക ലശഷം ജന്കവരി 20നക് 
രാവിത്ല തിര്കനട അടയ്്കം.

ത്വർച്വൽ ക്ൂ: ശബരിമല അയ്യപ്
ദർശനതെിനക് എതെ്കന് അയ്യപ് 
ഭക്തർക്ായി തിര്കവിതാംകൂർ 
ലദവസ്വംലബാർഡക് ഓൺവലൻ 
ബ്കക്ിംഗക് സംവിധാനം 
ഒര്കക്ിയിട്്കണ്ക്.

ശബരിമല തീർത്ാടനതെിനക് 
എതെ്കന് അയ്യപ്ഭക്തർ 
ത്വർച്വൽ ക്ൂ രജില്രേഷൻ 
പൂർതെിയാലക്ണ്തക് 
നിർബന്ധമാണക്.

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനകാലയളവിൽ അറിയാൻ

ലകരള സർക്ാർ
ഇൻഫർമമഷൻ പബ്ികക് റിമലഷൻസക് വകുപ്ക്  

മേവസ്വം വകുപ്ക്
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തിരുവനന്തപുരം
ശ്ീകലഠേശ്വരം ശിവലഷേത്ം
കകാല്ം
മഹാഗണപതി ലഷേത്ം- ത്കാട്ാരക്ര
പത്തനംതിട്ട
നിലയ്ൽ ലബസക് ക്ാമ്ക്
ധർമ്മശാസ്ാ ലഷേത്ം, പന്തളം 
പമ്- വലിയാനവട്ം
ആലപ്ുഴ
ത്റയിൽലവ ല്റേഷൻ, ത്ചങ്ങന്ൂർ
കകാട്ടയം
എര്കലമലി ലഷേത്ം
ഏറ്്കമാനൂർ മഹാലദവ ലഷേത്ം
വവക്ം മഹാലദവ ലഷേത്ം
എറണാകുളം
ത്പര്കമ്ാവൂർ
കീഴില്ം
ഇടുക്ി
ക്കമളി

വഴിപാടക് നിരക്ുകൾ
നെയ്യഭിഷേകം -  1 ൊളിഷകരം (മുദ്ര ഒന്ിെ്) 
 -  10 രൂപ
അഷ്ാഭിഷേകം -  6000/ രൂപ 
ഗണപതി ഷ�ാമം - 375/ രൂപ
ഉേഃപൂജ -   1500/ രൂപ
ഉച്ചപ്പൂജ -   3000/ രൂപ
െിത്യപൂജ -   4000/ രൂപ 
ഭഗവതിഷേവ -   2500/ രൂപ
കളഭാഭിഷേകം -   38,400/ രൂപ
പടിപൂജ -   1,37,900/ രൂപ
തുലാഭാരം -  625/ രൂപ
പുഷ്ാഭിഷേകം - 12,500/ രൂപ
അപ്ം (1 പാക്കറ്്) - 45/ രൂപ
അരവണ (1 ടിൻ) - 100/ രൂപ
വിഭൂതി പ്രോദം - 30/ രൂപ
നവള്ളനെഷവദ്യം - 25/ രൂപ
ശർക്കരപ്ായേം - 25/ രൂപ
പഞ്ാമൃതം - 125/ രൂപ
അഭിഷേക നെയ്യ്  (100 എം.എൽ) - 100/ രൂപ 
െവഗ്ര�പൂജ -  450/ രൂപ
ഒറ്ഗ്ര�പൂജ -  100/ രൂപ 
മാല/വടി പൂജ -  25/ രൂപ
നെൽപ്റ -  200/ രൂപ
മഞ്ഞൾപ്റ -  400/ രൂപ
തങ്കയങ്കി  ചാർത്് - 15,000/ രൂപ
െീരാജെം - 125/ രൂപ
നകട്ടുെിറ (പമ്പ) - 300/ രൂപ

ലകരളതെിത്ല വിവിധ ജില്കളിത്ല  12 ലകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
അയ്യപ് ഭക്തർക്ായി ല്ാട്ക് ബ്കക്ിംഗക്  സംവിധാനം ഒര്കക്ിയിട്്കണ്ക്

സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗട്

മകരള സർക്ാർ
ഇൻഫർമമഷൻ പബ്ികക് റിമലഷൻസക്  വകുപ്ക്  



രാവിത്ല
3.00 മണി     ശ്ീലകാവിൽ നടത്കറക്ൽ, 
 നിർമ്മാല്ം, അഭിലഷകം
3.30 ഗണപതി ലഹാമം
3.30 മ്കതൽ 11.30 വത്ര ത്നയ്യഭിലഷകം   
7.30 ഉഷഃ പൂജ
11 മ്കതൽ 11.30 വത്ര അഷ്ാഭിലഷകം
12.30  ഉച്ചപ്ൂജ
1.00 തിര്കനട അടയ്ൽ
വവക്കലന്രം 
3.00               തിര്കനട ത്കറക്ൽ
6.30 ദീപാരാധന
7 മ്കതൽ 9.30 വത്ര പ്കഷ്ാഭിലഷകം
9.30 മ്കതൽ അതൊഴപൂജ
11.00  ഹരിവരാസനം
 തിര്കനട അടയ്ൽ

ശബര്കമല പൂജപോസമയിം

മകരള സർക്ാർ
ഇൻഫർമമഷൻ പബ്ികക് റിമലഷൻസക്  വകുപ്ക്  



ശബരിമല പ്ാസ്റികക് മുക്വം
പ്ാസ്റികക് പൂർണ്ണമായി നിമരാധിച്ച തീർഥാടന മകന്ദ്രമാണക് ശബരിമല. ഭക്ർ 
ഇരുമുടിക്ക്ട്ിൽ പ്ാസ്റികക് വസ്ുക്ൾ (കുപ്ി, കവർ തുടങ്ിയവ) ഒഴിവാക്ണവം. 
പമ്പ മലിനമാക്രുതക്
പമ്പാനേിയിൽ വസ്ത്രങ്ളുവം മറ്ു വസ്ുക്ളുവം ഉമപക്ിക്രുതക്. പുണ്യനേിയായ 
പമ്പ മലിനമാക്ാക്ത സൂക്ിമക്ണ്ടതക് ഭക്രുക്ടയുവം ഉത്തരവാേിത്മാണക്. 
മാലിന്യങ്ൾ വലിക്ച്ചറിയരുമത..
മാലിന്യങ്ൾ മവസ്റക് ബിന്ിലല്ാക്ത മക്റ്ാരിടത്തുവം 
വലിക്ച്ചറിയാതിരിക്ാൻ ശ്രദ്ിക്ണവം. 
ക്വളിസ്ഥലങ്ളിൽ വിസർജനവം പാടില്
ഭക്ർ ക്വളിസ്ഥലങ്ളിൽ മലമൂത്രവിസർജനവം നടത്തരുതക്. വിസർ
ജനത്തിനക് കക്ൂസുകളുവം മൂത്രപ്ുരകളുവം ഉപമയാഗിക്ണവം. പമ്പയുവം 
സന്ിധാനവുവം മല കയറുന് വഴിയുവം വൃത്തിയായി സൂക്ിക്ണവം.  
ലഹരിമുക് തീർഥാടനവം
തീർഥാടകർ മേ്യവുവം മറ്ു ലഹരി വസ്ുക്ളുവം ഉപമയാഗിക്രുതക്. പമ്പ, 
സന്ിധാനവം, കാനനപാത തുടങ്ിയ സ്ഥലങ്ളിൽ പുകവലിക്രുതക്. 
ആയുധങ്മളാ പടക്ങ്ൾ ഉൾക്പ്ക്ടയുള്ള മ്ാടകവസ്ുക്മളാ 
കകവശവം വയ്കുന്തക് കർശനമായി നിമരാധിച്ചിരിക്ുന്ു. 
തീ ക്കാളുത്തുമമ്പാൾ ശ്രദ്ിക്ുക
പാചകവാതകവുവം സ്റ്റൗവുവം സന്ിധാനത്തിൽ ഉപമയാഗിക്ാൻ പാടില്. 
തീക്കാളുത്തിയാൽ ആവശ്യവം കഴിഞ്ഞയുടൻ ക്കടുമത്തണ്ടതാണക്. 
ക്പാലീസിക്ന വിളിക്ാവം
സുരക്ാപരിമശാധനകൾ നടത്തുന് മകന്ദ്രങ്ളിൽ ഭക്ർ 
സ്യവം പരിമശാധനകൾക്ക് വിമധയരാമവണ്ടതാണക്. 
ഏതു സഹായത്തിനുവം ക്പാലീസിക്ന സമീപിക്ുക. സവംശയാസ്പേമായി 
എക്തെങ്ിലുവം കണ്ടാൽ ക്പാലീസിക്ന അറിയിമക്ണ്ടതാണക്. 
കൂട്വംക്തറ്ിമപ്ാകുന്വർ ക്പാലീസക് എയക്ഡക് മപാസ്റുകളുക്ട സഹായവം 
മതടണവം. വൃദ്രുക്ടയുവം കുട്ികളുക്ടയുവം മാളികപ്ുറങ്ളുക്ടയുവം 
കഴുത്തിൽ മമൽവിലാസവുവം മഫാൺ നമ്പറുവം മരഖക്പ്ടുത്തിയ 
തിരിച്ചറിയൽകാർഡക് തൂമക്ണ്ടതക് അത്യാവശ്യമാണക്. 
ക്മാകബൽ ക്മഡിക്ൽ യൂണിറ്ുകൾ
ഓക്ിജൻ പാർലറുകളിക്ലയുവം ക്മഡിക്ൽ ക്സന്ററുകളിമലയുവം 
മസവനവം ഭക്ർ പരമാവധി പ്രമയാജനക്പ്ടുത്തണവം. പമ്പയിലുവം 
നിലയ്കലുവം അടിയതെരചികിത്ാസ്റൗകര്യങ്ളുള്ള ക്മാകബൽ 
ക്മഡിക്ൽ യൂണിറ്ുകൾ ഭക്ർക്ായി ഒരുക്ിയിക്ട്ുണ്ടക്. 

ഹെൽപ്ട് ലലൻ
എമർജൻസ്ക ഓപ്സേറ്കിംഗട് ഹസന്റർ 04735  202166
പമ്പ  04735  203255
ന്കലയ്ക്കൽ 04735  205002
പത്തനിംത്കട് ജ്കല്പോ ദുരന്തന്കവപോരണ അസതപോേ്കറ്ക 0468 2322515
പമ്പ ഹപപോലീസട് സ്റേഷൻ 04735  203412
ന്കലയ്ക്കൽ ഹപപോലീസട് സ്റേഷൻ 04735  205207
സന്്കധപോനിം ഹപപോലീസട് സ്റേഷൻ 04735  202014
പത്തനിംത്കട് വന്കതപോ ഹപപോലീസട് സ്റേഷൻ 0468   2272100
പത്തനിംത്കട് എസട് പ്ക ഓഫീസട് 0468   2222636
എമർജൻസ്ക ഹമഡ്കകൽ ഹസന്റർ കൺസരേപോൾ റിം 04735  203232
ന്കലയ്ക്കൽ സർകപോർ ആശുപത്്ക 04735 205202
പത്തനിംത്കട് ജ്കല്പോ ആശുപത്്ക.. ശബര്കമലവപോർഡട് 9188746248
സന്്കധപോനിം സർകപോർ ആശുപത്്ക 04735  202101
സസഫട് സസപോൺ പദ്ധത്ക 9400044991,9562318181, 
  0468 2222426 (ഓഫീസട്)
ഫയർസഫപോഴട് സട് സന്്കധപോനിം 04735  202033
വനിംവകുപ്ട് സന്്കധപോനിം 04735 202074
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 ഭക്തർക്കുള്ള ന്കർസേശങ്ങൾ
േർശനത്ത്കനട് എത്തുന് അയ്യപ്ഭക്തർ ആചപോരപോനുഷ്പോനങ്ങൾ പപോല്കക്കുക
ഭക്തർ സപോവധപോനിം മലകയറുക
സന്്കധപോനത്ത്കഹലത്തപോൻ പരമ്പരപോഗതപപോത മരക്കൂട്ിം, ശരിംകുത്ത്ക, നടപ്ന്തൽ ഉപസയപോഗ്കക്കുക
പത്കഹനട്പോിംപട്കയ്കൽ എത്തപോൻ കയൂ പപോല്കക്കുക
കയൂ ചപോട്കകടകപോൻ ശ്രമ്കക്കുകസയപോ കയൂവ്കൽ ന്കൽക്കുസമ്പപോൾ ത്കരക്കുകൂട്ടുകസയപോ ഹചയ്യരുതട്
പത്കഹനട്പോിംപട്കയ്കൽ സതങ്ങ ഉടയ്ക്കുകസയപോ മുട്ടുകുത്ത്ക കയേപോൻ ശ്രമ്കക്കുകസയപോ അരുതട്.
അയ്യപ്നട് അർപ്്കക്കുന് കപോണ്കക വല്കഹചെേ്കയപോഹത വഞ്്കകള്കൽ മപോത്ിം ന്കസഷേപ്കക്കുക.
മടകയപോത്യ്ക്കപോയ്ക നടപ്ന്തൽസമൽപ്പോലിം ഉപസയപോഗ്കക്കുക
വ്കര്കവയ്ക്കപോനുള്ള സ്ഥലങ്ങളപോയ നടപ്ന്തലിം തപോഴഹത്ത ത്കരുമുറവിം നടപ്പോതയപോയ്ക ഉപസയപോഗ്കകപോത്കര്കക്കുക
പമ്പയ്കൽ ന്കന്ട് സന്്കധപോനസത്തകട് യപോത്ത്കര്കക്കുന്ത്കനു മുമ്പട് ത്കരക്കഹന്റ സ്ഥ്കത്ക മനസ്്കലപോകപോൻ ശ്രമ്കക്കുക
സന്്കധപോനഹത്ത ത്കരുമുറത്തു വ്കശ്രമ്കകപോത്കര്കക്കുക
സഡപോള്ക സർവീസ്കനപോയ്ക പമ്പ സേവസ്ിം അഡട്മ്കന്കസട് സരേറീവട് ഓഫീസ്കഹന്റ സസവനിം പ്രസയപോജനഹപ്ടുത്തുക
സസവനങ്ങൾകട് അധ്കകതുക നൽകരുതട്
സഷേത്പര്കസരത്തട് ഹമപോലബൽ സഫപോണുകൾ ഉപസയപോഗ്കകരുതട്
അനധ്കകൃത കചെവടകപോഹര സപ്രപോത്പോെ്കപ്്കകരുതട്
ലലസൻസുള്ള കടകള്കൽന്കന്നുമപോത്ിം ഭഷേണസപോധനങ്ങൾ വപോങ്ങുക 
അനുവേ്കകഹപ്ട്്കട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള്കൽമപോത്ിം വപോെനങ്ങൾ പപോർകട് ഹചയ്യുക 
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പ്പോ്റേ്കകട് വ്കമുക്ത ശബര്കമല.... 
• ശബര്കമല അയ്യപ്ഹന്റ പൂങ്പോവനിം പുണ്യമപോണട്. ഇവ്കസടകട് പ്പോ്റേ്കകട് വസ്തുകൾ ഹകപോണ്ടുവരരുതട്...
• ഇരുമുട്ക ഹകട്്കൽ ന്കന്ട് പ്പോ്റേ്കകട് വസ്തുകൾ പൂർണ്ണമപോയിം ഒഴ്കവപോക്കുക...
• ആചപോരപോനുഷ്പോന പ്രകപോരമുള്ള വസ്തുകൾ മപോത്ഹമ ഇരുമുട്ക ഹകട്്കനുള്ള്കൽ ന്കേയ്ക്കപോൻ പപോടുള്ളൂ....
• പ്പോ്റേ്കകട് കുപ്്കകൾകട് പകരിം മറട് സിംവ്കധപോനങ്ങൾ കുട്കഹവള്ളിം ഹകപോണ്ടുവരുന്ത്കനപോയ്ക ഉപസയപോഗ്കക്കുക....
• പ്പോ്റേ്കകട് ക്യപോരീ ബപോഗുകൾകട് പകരിം തുണ്ക സഞ്്കകസളപോ സപപ്ർ ബപോഗുകസളപോ ഉപസയപോഗ്കക്കുക....
• പുണ്യനേ്കയപോയ പമ്പപോനേ്കയ്കൽ തുണ്കകൾ, പ്പോ്റേ്കകട് വസ്തുകൾ എന്്കവ വല്കഹചെേ്കയരുതട്....
• പ്പോ്റേ്കകട് രെ്കതമപോകഹട് ശബര്കമല....

മേവസ്വം വകുപ്ക്
തിരുവിതാവംകൂർ  മേവസ്വം  മബാർഡക് 
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