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പുണ�ം പൂ�ാവനം ശുചീകരണ ്രപവര്�ന�ളില്
പ�ാളിയായി ൈഹേ�ാടതി ജ�ി� യും

ശബരിമലയിെല പുണ�ം പൂ�ാവനം പ�തിയുെട ഭാഗമായു� ശുചീകരണ
�പവര്� ന�ളില് പ�ാളിയായി േകരള ൈഹേ�ാടതി ജ�ിസ് സി.�ി.
രവികുമാര്. അ�� ദര്ശ ന�ിനായി സ�ിധാന�് എ�ിേ�ര്� അേ�ഹം
പുണ�ം പൂ�ാവനം േവാള�ി� യര്മാേരാെടാ�ം സ�ിധാനെ� ശുചീകരണ
�പവര്� ന�ളില് പെ�ടു�ു. അ�� സ�ിധിയിേലെ��ു� ഓേരാ
ഭ�നും സ�ിധാനെ� മാലിന�മു�മാ�ാനു� �പവര്� ന�ളില്
ഏര്െ�ടണെമ� സേ�ശമാണ് പുണ�ം പൂ�ാവനം ശുചീകരണ �പവര്�നം
നല്കു�െത�് അേ�ഹം പറ�ു.

പുണ�ം പൂ�ാവനം പ�തി �പവര്� ന�ളുെട വിശദാശ�ളട�ിയ
� ം േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡ�് � എന്.വാസു ജ�ിസ് സി.�ി.
ൈക�ു�ക
രവികുമാറിന് ൈകമാറി. ശബരിമല േപാലീസ് സ്െപഷ�ല് ഓഫീസര്
� , ശബരിമല എക്സ ിക�ൂ�ീവ് ഓഫീസര്
െക.രാധാകൃ�ന്
വി.എസ്.രാേജ���പസാദ്, പുണ�ം പൂ�ാവനം േകാ-ഓര്ഡിേന�ര്

വി.അനില്കുമാര്, സ�ിധാനം എസ്എ�്ഒ �പതീഷ് കുമാര്, പുണ�ം പൂ�ാവനം
�പവര്� ന�ള്�് േനതൃത�ം നല്കു� സജി മുരളി, സുമി�്, അ�� േസവാ
സംഘം ക�ാ�് ഓഫീസര് നരസിംഹ മൂര്� ി, �ശീധര്, പുണ�ം പൂ�ാവനം
�പവര്� കര് തുട�ിയവര് പെ�ടു�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (175)
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േകാവിഡിെ� � പരിമിതികള്�ിടയിലും തീര്ഥാടനം
കു�മ�താ�ാനായി: േദവസ�ം േബാര് ഡ് ്രപസിഡ�് �

േകാവിഡിെ� � പരിമിതികള്�ിടയിലും ശബരിമല തീര്ഥാടനം കു�മ�തായി
മാ�ാനാെയ�് േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്.വാസു. മ�ലമകരവിള�് കാലെ� ഇതുവെരയുള്ള �പവര്� ന�ള് വിലയിരു�ാനായി
േചര്� േയാഗ�ിനു േശഷം ശബരിമല സ�ിധാന�്
സംസാരി�ുകയായിരു�ു േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡ�്.� േകാവിഡ്
മഹാമാരിയുെട കാല�് നട�ു� തീര്ഥാടന കാലമായതിനാല് തെ� ഏെറ
�ശമകരമായ ദൗത�മായിരു�ു മ�ല-മകര വിള�് കാലം. എ�ാല്, േദവസ�ം
ജീവന�ാരുേടയും, േപാലീസ്, ആേരാഗ�ം തുട�ി സര്�ാരിെ� � വിവിധ
വകു�ുകളുെടയും കൂ�ായ �പയത്ന�ിെ� � ഫലമായി �പതിസ�ികെള
മറികട�ാനായി. േകാവിഡിെ� � ബു�ിമു�ുകെള അവഗണി�ാണ് പല
ജീവന�ാരും േജാലിയില് ഏര്െ��ത്. മ�് തീര്ഥാടന കാല�െള അേപ�ി�്
ഇ�വണ േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് ഭ�െര നിയ��ി�ിരു�തിനാല്
വരുമാന�ിലും ഇത് �പതിഫലി�ി�ുെ��ും �പസിഡ�് � പറ�ു.

െവ�ിയാ� �വെരയു� കണ�ുകള് �പകാരം 1,16,706 േപരാണ് െവര്��ല് ക�ൂ
സംവിധാന�ില് സ�ിധാന�് ദര്ശ നം നട�ിയത്. െവ�ിയാ� �വെരയു�
കണ�ുകള് �പകാരം 14,11,36,447 രൂപയാണ് മ�ല-മകരവിള�് കാലെ�
ശബരിമലയിെല വരുമാനം. തീര്ഥാടന കാല�് േബാര്ഡ് വഹിേ��ു�
െചലവിെന മുന്നിര്� ി േനാ�ുേ�ാള് ഈ വരുമാനം മുേ�ാ�ു�
� �. സര്�ാരിേനാട് കൂടുതല് സഹായം
�പവര്� ന�ള്�് ഒ�ും പര�ാ�മ
അഭ�ര്ഥി�ി�ു�്. േകാവിഡിെ� � ബു�ിമു�ുകള്�ിടയില് കഴി� ആറു
മാസ�ിനു�ില് ശബരിമല തീര്ഥാടന�ിനായി നല്കിയ 40 േകാടി രൂപ
ഉള്െ�െട 70 േകാടി രൂപയാണ് സര്�ാരില് നി�ും േബാര്ഡിന് സഹായമായി
ലഭി�െത�ും, തീര്ഥാടന കാലെ� �പവര്� ന�ള്�് സര്�ാരിെ� � ഭാഗ�്
നി�ും ഉദാരമായ സമീപനമാണ് ഉ�ായെത�ും �പസിഡ�് � പറ�ു.

മകരവിള�് നാളിെല ദര്ശ നം പൂര്ണ മായും േകാവിഡ് നിയ��ണ�ള്
പാലി�ാവും നട�ുക. ജനുവരി 14 ന് മകരവിള�് ദര്ശ ന�ിനായി മുന്കൂ�ി
ബു�് െചയ് � എ�ു� 5000 േപര്�് മാ�തേമ സ�ിധാന�്
സൗകര�മു�ാവുകയു�ു. പുല്േമട്, പാ�ാലിേമട്, പരു�ുംപാറ തുട�ിയ
േമഖലകളില് മകരവിള�് ദര്ശന�ിനായി ആേരയും ത�ാന് അനുവദി�ി�.
മകരവിള�് നാളില് രാവിെല 8.14 ന് മകരസം�കമ പൂജ നട�ും. ൈവകി�്
തിരുവാഭരണം ചാര്� ിയു� ദീപാരാധന നട�ും. ജനുവരി 19 ന്
മാളിക�ുറ�് ഗുരുതിയും നട�ി 20 ന് രാവിെല മകരവിള�് കാലെ�
തീര്ഥാടന�ിന് സമാപനം കുറി�് നട അടയ്�ുെമ�ും േദവസ�ം േബാര്ഡ്
�പസിഡ�് � പറ�ു. ശബരിമല എക്സിക�ൂ�ീവ് ഓഫീസര് വി.എസ്.
രാേജ���പസാദും വാര്� ാ സേ�ളന�ില് പെ�ടു�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (176)
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകള് (10.01.2021)

പുലര്െ� 4 മണി�് പ�ി ഉണര്� 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�സ് പൂജ
8 ന് ....ഉദയാ� �മന പൂജ

9 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
11.45 ന് ....25 കലശാഭിേഷകം
തുടര്�് കളഭാഭിേഷകം
12.30 ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല്
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
6.30 ന് ദീപാരാധന
6.45 മുതല് പടിപൂജ
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീര്� നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട
അടയ്�ും.

(പി.ആര് . ശബരി - (177)

