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സ�ിധാന�് ഉ�തതല േയാഗം േചർ�ു 
 
മകരവിള� ്ഉ�വ�ിനായി നട തുറ� േശഷം ശബരിമല സ�ിധാനെ� 
�പവർ�ന�ള് വിലയിരു�ു�തിനും കൂടിയാേലാചി�ു�തിനുമായി 
വിവിധ വകു�ുകളിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�രുെട േയാഗം േചർ�ു. േകാവിഡ് 
മാനദ��ള് പാലി�ു�തില് യാെതാരു വിധ വി�ുവീ� �യും പാടി� എ�  ു
ശബരിമല എക് സിക�ു�ിവ ്ഓഫീസര് വി.എസ.് രാേജ���പസാദ ്േയാഗ�ില് 
പറ�ു. അേരാഗ� വകു�ിെ�� എ�ാ നിർേദശ�ളും പാലി�ുെകാ�ു� 
�പവർ�ന�ളാണ ്സ�ിധാന� ്നട�ു വരു�ത്. േകാവിഡ് 
പ�ാ�ല�ില് ശബരിമലയില് എ�ു� ഭ�ർ�് േനരി�് 
െന�ഭിേഷക�ിനു� അവസരമി�. അഭിേഷകം െചയ� െന�് ഭ�ർ� ്
ലഭ�മാ�ു�തിന് മരാമ�് േകാം�ക് സിനു താെഴയായി കൗ�റുകള ്
തുറ�ി�ു�്. ഇവിെട നി�ും അഭിേഷകം െചയ� െന�് ലഭി�ു� സമയം 
ഉ�യ്�് ര�് മണി വെരയാ�ി ദീർഘി�ി�ിരു�ു. ആവശ�െമ�ില് സമയം 
ഇനിയും ദീർഘി�ി�ു�തിനു� നടപടി സ�ീകരി�ുെമ�ും അേ�ഹം 
പറ�ു.മാളിക�ുറ�ിനു സമീപം അ�ദാന മ�പ�ില് േചർ� 
േയാഗ�ില് ശബരിമല േപാലീസ ്സ് െപഷ�ല് ഓഫീസര് െക രാധാകൃ��ന് 
അധ��ത വഹി�ു.ഫയർേഫാഴ് സിെ�� േനതൃത��ില് സ�ിധാനവും 
പരിസരവും ഒ�ിടവി� ദിവസ�ളില് കഴുകി വൃ�ിയാ�ും. വാ�ര് 
അേതാറി�ി സാ�ിധാന�് ജല�ിെ�� ലഭ�ത ഇടതടവി�ാെത 
ഉറ�ാ�ിയി�ു�്. എക് ൈസസ ്കു�ാര് ഡാമിേല�ു� വഴിയില് പരിേശാധന 
ഊർജിതമാ�ിയി�ു�്. മകരവിള�ിന് മുേ�ാടിയായി ആവശ�െമ�ില് ശരണ 
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പാതയില് കൂടുതല് ൈല�ുകള ്�ാപി�ാനു� �കമീകരണ�ള ്
കരുതിയു��് െക.എസ.്ഇ ബി ഉേദ�ാഗ�ര് അറിയി�ു. െകാതുക് 
നിവാരണ�ിനായി േഫാഗി�് നട�ി വരു�ു�്. ഇത് കൂടുതല് 
ഇട�ളിേലയ�് ്വ�ാപി�ി�ും. േയാഗ�ില് എ.എസ.്ഒപദം സി� ്സ�ാഗതം 
പറ�ു. സ�ിധാനം എക് സിക�ൂ�ിവ ്മജിസ് േ�ട� ്സത�പാലന് നായര്, ഡ�ൂ�ി 
മജിസ് േ�ട�് െക. മേനാജ്, എക് സിക�ു�ിവ ്മജിസ് േ�ട� ്എസ്. രാജേശഖരന് 
വിവിധ വകു�ുകളിെല മുതിർ� ഉേദ�ാ�ര് എ�ിവര് പെ�ടു�ു. 
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകള് (05.01.2021) 
 
പുലർെ� 4 മണി� ്പ�ി ഉണർ�ല് 
5 ന്.... നട തുറ�ല് 
5.05 ന്..... അഭിേഷകം 
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം 
6 മണി മുതല് 7 മണി വെര െന�ഭിേഷകം 
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ 
7.45 ന് ...�ബ�ര�സ ്പൂജ 
8 ന് ....ഉദയാ��മന പൂജ 
9 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം 
11.45 ന് ....25 കലശാഭിേഷകംതുടർ�് കളഭാഭിേഷകം 
12.30 ന് ഉ�പൂജ 
1 മണി�് േ��തനട അടയ�്ല് 
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും 
6.30 ന് ദീപാരാധന 
6.45 മുതല് പടിപൂജ 
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ 
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി� ്�ശീേകാവില് നട 
അടയ്�ും. 
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