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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകൾ (09.01.2021) 

 

പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ൽ 

5 ന്.... നട തുറ�ൽ 

5.05 ന്..... അഭിേഷകം 

5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം 

6 മണി മുതൽ 7 മണി വെര  െന�ഭിേഷകം 

7.30 ന് ....ഉഷപൂജ 

7.45 ന് ...�ബ�ര�സ് പൂജ 

8 ന് ....ഉദയാ��മന പൂജ 

9 മണി മുതൽ 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം 
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11.45 ന് ....25 കലശാഭിേഷകം 

തുടർ�് കളഭാഭിേഷകം 

12.30 ന് ഉ�പൂജ 

1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ൽ 

4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും 

6.30 ന്  ദീപാരാധന 

6.45 മുതൽ പടിപൂജ 

8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ 

8.50 ന്  ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�്  �ശീേകാവിൽ നട 
അടയ്�ും. 
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േകാവിഡ് മു�റിയി�ുകള്�് ്രപധാന�ം നല്കി 

സ�ിധാനെ� അനൗണ്സ്െമ��് െസ��ര് 

 

േകാവിഡ് മഹാമാരിയുെട �പതിസ�ി ഘ��ില് നട�ു� മ�ല-
മകരവിള�് തീര്ഥാടനമായതിനാല് േകാവിഡ് �പതിേരാധ 
സേ�ശ�ള്�ാണ് ശബരിമല സ�ിധാനെ� േദവസ�ം േബാര്ഡിെ�� 
പ�ിസി�ി െസ��റില് നി�ു� അനൗണ്െ����ില് ഇ�വണ �പാധാന�ം 
നല്കിയിരി�ു�ത്. 

 

കൂ�ം െത�ിയവെര കെ��ാനും, കാണാതായ വിലപിടി�ു� 
വ��ു�ള് തിരിെക ലഭി�ാനുെമാെ� അ��ഭ�ര്�് 
സഹായകമായിരു� സേ�ശ�ള്�് പകരം ഇ�് ൈമ�ിലൂെട 
എ�ു�ത് മാസ്�് എ�െന ധരി�ണം, സാനിൈ�സറിെ�� ഉപേയാഗം, 
സാമൂഹിക അകലം പാലി�ു� അ�� ദര്ശനം എ�െതാെ�യാണ്. 
തിര�് നിയ��ി�ു�തിലും, തീര്ഥാടന സമയ�് ഭ�ര്�് േവ� 
മാര്ഗനിര്േദശ�ള് നല്കു�തിലും �പധാന പ�് വഹി�ിരു� 
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അനൗണ്സ്െമ��് സംവിധാനെ� േകാവിഡ് മഹാമാരി മാ�ി 
മറി�ുെവ�് കഴി� 22 വര്ഷമായി ക�ഡയിലും, െതലു�ിലും, 
തമിഴിലും സ�ിധാന�് അനൗണ്സ്െമ��് നട�ിവരു� ബാം�ൂര് 
സ�േദശിയായ ആര്.എം.�ശീനിവാസ് പറ�ു.  

 

തിര�് നിയ��ി�തിനാല് അനൗണ്െ����ിന് ആേവശം കുറെ�� 
അഭി�പായമാണ് മലയാള�ിെല അനൗണ്സറായി കഴി� 21 
വര്ഷമായി സ�ിധാനെ��ു� പ�നംതി� സ�േദശി എ.പി. 
േഗാപാലകൃ��നു�ത്. എ�ിരു�ാലും േകാവിഡ് �പതിേരാധ 
സേ�ശ�ള് നല്കു�തിലൂെട നട�ു� സാമൂഹ�േസവനം ഏെറ 
വിലെ��ാതായാണ് അേ�ഹവും കാണു�ത്. കരുനാഗ��ി 
സ�േദശിയായ അഖിലാണ് ഹി�ി, ഇം�ീഷ് ഭാഷകളില് അനൗണ്സ്െമ��് 
നട�ു�ത്. േകാവിഡ് കാലെ� നിയ��ണ�ള് കാരണം 
തീര്ഥാടകരുെട തിര�ിെ��ിലും അനൗണ്സ്െമ��് െസ��ര് 24 
മണി�ൂറും �പവര്�ി�ു�ു�്. 
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 ആ്ര�ാ ്രപേദശ്  മ്ര�ി ദര്ശനം നട�ി 
 
ആ��ാ �പേദശിെല  പ�ായ�് രാജ്-�ഗാമ വികസന-ഖനന, ഭൂമിശാ��� വകു� ്
മ��ി രാമച�� െറഡ്ഢി  െവ�ിയാ� �  (8) രാവിെല 11.30 ന് ശബരിമല 
സ�ിധാനെ��ി ദര്ശനം നട�ി.  മാളിക�ുറ�ും മ�് ഉപേ��ത�ളിലും 
ദര്ശനം നട�ുകയും, േമല്ശാ�ിെയ സ�ര്ശി�ുകയും െചയ� േശഷമാണ് 
മ��ി  മട�ിയത്. 
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