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മകരവിള�് ഇ�് (14); സ�ിധാനം ഭ�ിനിര്ഭരം
ശബരിമല അ�� സ�ിധിയിെല മകരവിള�് ഇ�് (ജനു. 14ന് )
നട�ും. ഭ�ിനിര്ഭരമായ മകരവിള�് ദര്ശന�ിന് മണി�ൂറുകള്
േശഷിേ� ശബരിമല അ��സ�ിധിയില് എ�ാ ഒരു��ളും
പൂര്�ിയായി. േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് 5000 േപര്�ാണ് ഇ�വണ
�പേവശനം.
� ര് രാജീവരുെട േനതൃത��ില് മകരവിള�ിന്
ത��ി ക�ര
മുേ�ാടിയായു� ശു�ി�കിയകള് നട�ു. ഇ�െല (ജനുവരി 13)
ഉ�പൂജേയാട് അനുബ�ി�് ബിംബ ശു�ി�കിയയും നട�ു. പ�ളം
െകാ�ാര�ില് നി�് െകാ�ുവരു� തിരുവാഭരണം ഇ�് (ജനുവരി 14)
ൈവകുേ�രം ആറരേയാടുകൂടി അ��സ�ിധിയില് എ�ും.
തിരുവാഭരണ േപടകം പതിെന�ാംപടി�് മുകളില് െകാടിമര�ുവ�ില്
േദവസ�ംമ��ി കടകംപ�ി സുേര��ന്, േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡ�് �
അഡ�. എന്. വാസു, േദവസ�ംേബാര്ഡ് െമ�ര്മാര്, ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ര്
എ�ിവര് േചര്�് ഏ�ുവാ�ും. തുടര്�് �ശീേകാവിേല�്
� ര്
ആചാരപൂര്വം ആനയി�ു� തിരുവാഭരണ േപടകം ത��ി ക�ര
രാജീവരും േമല്ശാ�ി വി.െക. ജയരാജ് േപാ�ിയും ഏ�ുവാ�ി

അ��സ�ാമി�് ചാര്�ും. േശഷം തിരുവാഭരണം ചാര്�ി
ദീപാരാധന. മകരേജ�ാതി ദര്ശനം ദീപാരാധനേയാട് അനുബ�ി�ു
നട�ും. ദീപാരാധനയ്�് േശഷം ഏ�വും വിേശഷെ�� മകരസം�കമ
പൂജയും നട�ും. പൂജയുെട മധ��ില് തിരുവിതാംകൂര് െകാ�ാര�ില്
നി�് െകാ�ുവരു� െനയ്േ�� െപാ�ി�് അഭിേഷകം െച�ും.
� േ�ാ�ത�ില് നി�് പുറെ��
പ�ളം വലിയേകായി�ല് ധര്�ശാ�ാ
തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത മകരവിള�് ദിവസമായ ജനുവരി 14 ന്
പുലര്െ� മൂ�ിന് ളാഹയില് നി�ും പുറെ��് വലിയാനവ�ം,
െചറിയാനവ�ം വഴി നീലിമല കയറി അ�ാ�ിേമട് വഴി ൈവകുേ�രം
അ�രേയാെട ശരംകു�ിയിെല�ും. അവിെട നി�് േദവസ�ം
േബാര്ഡ് ആചാരപൂര്�ം തിരുവാഭരണം സ�ീകരി�് സ�ിധാനേ��്
ആനയി�ും. േദവസ�ം േബാര്ഡ് നിേയാഗി�ി�ു� ജീവന�ാരാണ്
ശരംകു�ിയില് തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�തെയ സ�ീകരി�്
ആനയി�ുക.
ഹരിവരാസന പുരസ്കാര വിതരണം ഇ�്(14)
മ്ര�ി കടകംപ�ി സുേര്ര�ന് നിര്വഹി�ും
സം�ാന സര്�ാരിെ� � 2021 െല ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം �പശ� �
ഗായകന് വീരമണി�് േദവസ�ം മ��ി കടകംപ�ി സുേര��ന് ഇ�്
(ജനു.14) സ�ാനി�ും. രാവിെല ഒന്പതിന് ശബരിമല സ�ിധാനം
ഓഡിേ�ാറിയ�ില് നട�ു� ചട�ിലാണ് ഹരിവരാസനം പുരസ്കാര
സമര്�ണം. രാജു എ�ബഹാം എംഎല്എ ചട�ില് അധ��ത
വഹി�ും. േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു, മ�്
േദവസ�ം േബാര്ഡ് അംഗ�ള് തുട�ിയവര് പെ�ടു�ും.
� ും �പശ�ി� പ�തവും ഉള്െ�ടു�താണ് പുരസ്
ഒരു ല�ം രൂപയും ശി�വ
കാരം. 2012 ലാണ് ആദ�മായി പുരസ്കാരം ഏര്െ�ടു�ിയത്. പ��ശീ
േഡാ. െക. െജ. േയശുദാസിനായിരു�ു �പഥമ പുരസ്കാരം നല്കിയത്.
സ�ിധാനെ� നവീകരി� അ�ദാന മ�പം മുഖ�മ്ര�ി ഇ�്
(14) ഉദ്ഘാടനം െച�ും
ശബരിമല സ�ിധാനെ� മാളിക�ുറം േ��ത�ിനു സമീപമു�
നവീകരിച്ച അ�ദാന മ�പം മുഖ�മ��ി പിണറായി വിജയന്
മകരവിള�് ദിവസം (ജനു.14) ഉദ്ഘാടനം െച�ും. രാവിെല എ�ിന്
ഓണ്ൈലനിലൂെടയാണ് മുഖ�മ��ി അ�ദാന മ�പം ഭ�ര്�ു
തുറ�ു െകാടു�ുക.
ചട�ില് േദവസ�ം മ��ി കടകംപ�ി സുേര��ന് വിശി�ാതിഥിയാകും.
രാജു എ�ബഹാം എംഎല്എ അധ��ത വഹി�ും. േദവസ�ം േബാര്ഡ്
�പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു, േബാര്ഡ് അംഗ�ള്, ഉ�തതല
ഉേദ�ാഗ�ര് തുട�ിയവര് പെ�ടു�ും.
4000േ�ാളം ഭ�ര്�് ഒേര സമയം ഇരു�് ഭ�ണം കഴി�ാവു�
തര�ില് ആധുനിക രീതിയിലാണ് അ�ദാന മ�പം

നവീകരി�ി�ു�ത്. ഏഷ�യിെല ഏ�വും വലിയ അ�ദാനമ�പം
കൂടിയാണിത്.

(പി.ആര് . ശബരി - (187)
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മകരവിള�്: േപാലീസ് ്രകമീകരണ�ള് ഏർെ�ടു�ി
ശബരിമല മകരവിള�ിേനാടനുബ�ി�് േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില്
തിര�് കുറവാെണ�ിലും മുൻവർഷ�ളിേലതുേപാെല ശ�മായ
േപാലീസ് �കമീകരണ�ള് ഏർെ�ടു�ിയതായി ജി�ാേപാലീസ്
േമധാവി പി ബി രാജീവ് അറിയി�ു.
സുഗമമായ മകരവിള�് ദർശന�ിനു� എ�ാ സാഹചര�വും
ഉറ�ാ�ിയി�ു�്. ഇതിനായി ആറു ഡിവിഷനുകളായി േപാലീസിെന
വിന�സി�ു. പ�ി�ാറ, െന�ിമല, ഇലവു�ല്, അ��ല, അ�േ�ാട്
പടി�ാെറ േകാളനി, അ�േ�ാട് എ�ി�െന ഡിവിഷനുകള് തിരി�ു
േപാലീസിെന ഡ�ൂ�ി�് നിേയാഗി�ു. തുലാ��ിയില് നി�ും അ�ു
കിേലാമീ�ര് അകെലയു� െന�ിമലയിെല മകരേജ�ാതി ദർശനം
ലഭ�മാകു� �പേദശ�ില് ആയിരേ�ാളം അ��ഭ�ര് എ�ുെമ�്
�പതീ�ി�ു�ു. ഡിസിആർബി ഡിൈവഎ�ി� എ.
സേ�ാഷ്കുമാറിനാണ് ഇവിടുെ� ചുമതല. നാറാണീേതാട്
െകാ�ുപാലം ജംഗ്ഷനില് നി�ും ര�ു കിേലാമീ�ര് അകെലയു�
അ��ലയിലും ആയിരേ�ാളം ഭ�െര �പതീ�ി�ു�ു.
നിയ��ണ�ളും മ�ും ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. നാർേ�ാ�ിക് െസല്
ഡിൈവഎ�ി� ആര്.�പദീപ് കുമാറിനാണ് ഇവിടുെ� ചുമതല.

ആ�മൂഴിയില് നി�ും ര�ു കിേലാമീ�ര് ദൂേരമാറി പ�ി�ാറ
ശിവേ��തം മകരവിള�് ദർശന�ിന് ഏ�വും അനുകൂലമായ
�പേദശമാണ്. കു�ികളും ��ീ� കളും ഉൾെ�െട ആയിരേ�ാളം േപര്
തടി�ുകൂടുെമ�് കരുതെ�ടു�ു. ഇ�്(വ�ാഴം) രാവിെല മുതല് തെ�
ആ�മൂഴി മുതല് �ാ��ി വെരയു� േറാഡില് ഗതാഗത നിയ��ണം
ഏർെ�ടു�ി. മൂഴിയാര് എസ്എ�്◌ ്ഒ യ്�ാണ് ചുമതല. ഇലവു�ല്
ഭാഗെ� നിയ��ണ�ളുെട ചുമതല െപരുെ��ി എസ്എ�് ഒ യ്�ാണ്.
നില�ല് നി�ും ഒരു കിേലാമീ�ര് മാറിയു� അ�േ�ാട് പടി�ാെറ
േകാളനി �പേദശെ� തിര�ും ഗതാഗത നിയ��ണവും നില�ല്
എസ്എ�്ഒ യുെട േനതൃത��ിലു� േപാലീസ് സംഘ�ിനാണ്.
നില�ല് പ� െമയിന് േറാഡിെല അ�േ�ാട് �പേദശ�ും ആളുകളുെട
വലിയ തിര�നുഭവെ�ടാന് സാധ�തയു�തിനാല് ശ�മായ േപാലീസ്
�കമീകരണ�ള് ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. ത�ിേ�ാട് എസ്എ�്ഒ യുെട
േനതൃത��ില് ഇവിടുെ� നിയ��ണ�ൾ�ും മ�ുമായി
േപാലീസിെന വിന�സി�തായും ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി അറിയി�ു.
പതിവുേപാെല സുഗമമായും അനി�സംഭവ�ളു�ാകാെതയും
മകരേജ�ാതി ദർശനം എ�ാ അ��ഭ�ർ�ും നട�ു�തിനു േവ�
മുഴുവന് സ�ാഹ�ളും ഒരു�ിയതായി ജി�ാേപാലീസ് േമധാവി
വ��മാ�ി.

(പി.ആര് . ശബരി - (188)
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മകരവിള�്: ഗതാഗത നിയ്ര�ണ�ിന്
േപാലീസിെന സ�മാ�ി
മകരേജ�ാതി ദർശനവുമായി ബ�െ��ു� ഗതാഗത
നിയ���ിന് േപാലീസിെന സ�മാ�ിയതായി ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവി പറ�ു. ഇതിനായി ജി�യില് 13 േമഖലകളായി തിരി�ു
േപാലീസുേദ�ാഗ�െര ഡ�ൂ�ി�് നിേയാഗി�ി�ു�്. നില�ല്
ഇലവു�ല് േമഖലയിെല ഗതാഗത നിയ��ണ�ിെ� � ചുമതല
ഡിസിആർബി ഡിൈവഎ�ി� േയയും ഇലവു�ല് �ാ��ി
േമഖലയുേടത് നാർേ�ാ�ിക് െസല് ഡിൈവഎ�ി� േയയും മുഴുവന്
�കമീകരണ�ളുെടയും ചുമതല പ�നംതി� ഡിൈവഎ�ി�
െക.സജീവിെനയും ഏ�ി� �ു. ഗതാഗത നിയ��ണം ഇ�്(വ�ാഴം) രാവിെല
മുതല് ഏർെ�ടു�ിയതായി ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി അറിയി�ു.
അ��ഭ�രുെട വാഹന�ള് സുഗമമായി കട�ുേപാകു�തിനു േവ�
എ�ാ സംവിധാന�ളും ഒരു�ു�തിന് എ�ാ
േപാലീസുേദ�ാഗ�ർ�ും നിർേദശം നൽകി. വയർെലസ് സംവിധാനം
ഉൾെ�െടയു� ൈബ�് പേ�ടാളിങ് സംഘെ� നിേയാഗി�ാന്
എസ്എ�്ഒ മാർ�് നിർേദശം െകാടു�ി�ു�്.

നില�ല് നി�ു� വാഹന�ള് ഇലവു�ല്, കണമല, �ാ��ി,
ളാഹ, െപരുനാട്, വടേശരി�ര വഴി മട�യാ�ത തുടരണം.
എരുേമലിയില് നി�ുള്ള വാഹന�െള നില�േല�ു േപാകാന്
െചേ�ാ�രയില് അനുവദി�ി�. പകരം മ�ിരംപടി, വടേ�രി�ര വഴി
േപാകാന് അനുവദി�ും.
ഡ�ൂ�ി�് നിേയാഗി�െ�� േപാലീസുേദ�ാഗ�ര് നിലവിെല
േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേകാള് നിബ�നകള് പൂർണമായും പാലി�ു�തിനും
ഗതാഗത നിയ��ണം പിഴവി�ാെത നട�ു�തിനും നിർേദശ�ള്
നൽകിയതായും ജി�ാേപാലീസ് േമധാവി അറിയി�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (190)
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തീർഥാടന കാലം വിജയകരമായി പൂർ�ിയാ�ി: േദവസ�ം
േബാർഡ് ്രപസിഡ�് �
ഈ വർഷെ� ശബരിമല മ�ല മകരവിള�് തീർഥാടന കാലം
വിജയകരമായി പൂർ�ിയാ�ിയതായി തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം
േബാർഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു പറ�ു. ശബരിമല
സ�ിധാന�് വാർ�ാസേ�ളന�ില് സംസാരി�ുകയായിരു�ു
അേ�ഹം.
േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് ഏെറ �പതിസ�ികള് േനരി�ുെവ�ിലും
കൂ�ായ പരി�ശമ�ിലൂെട മ�ല മകരവിള�് തീർഥാടന കാലം
മിക�താ�ി. 1,32, 673 േപരാണ് 54 ദിവസെ� തീർഥാടന കാല�്
ദർശനം നട�ിയത്. 16.30 (16,32,673) േകാടി രൂപയാണ്
വരുമാനമു�ായത്. മകരവിള�ുമായി ബ�െ��് ഡിസം. 31 മുതല് ജനു.
12 വെര 6.33 (6,33,93,510) േകാടി രൂപ വരുമാനം ലഭി�ു. കഴി� വർഷം
മകരവിള�് കാലെ� േ��ത വരുമാനം 60.26 േകാടി രൂപയായിരു�ു.
ഇേ�ാള് േകവലം 10 ശതമാനമായി അതു ചുരു�ി. കഴി�
മ�ലകാല�് 166 േകാടി രൂപയാണ് േബാർഡിനു

വരുമാനമു�ായെത�ും ഇേ�ാള് അതിെ� � ആറ് ശതമാനം മാ�തേമ
വരുമാനമു�ൂെവ�ും േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ�് � പറ�ു.
വരു� തീർഥാടനകാല�ിനു മുൻപായി കൂടുതല്
വരുമാനമാർഗ�ള് കെ��ാന് �ശമി�ും. േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില്
ആറ് മാസ�ിനു�ില് സർ�ാര് 70 േകാടി രൂപ നൽകിെയ�ും
സാ��ിക സഹായമായി 100 േകാടി രൂപ സർ�ാരിേനാട് ഇനിയും
ആവശ�െ�ടുെമ�ും അേ�ഹം പറ�ു. േ��ത�ിെ� � വരുമാന
മാർഗ�ള് കൂ�ു�തിനായി ഭ�െര ബ�െ��് ഇ�ാര��ള്
േബാധ�െ�ടു�ും. അയല് സം�ാന�ളില് നി�് വിഭവ
സമാഹരണവും നട�ും. 1250 േ��ത�ളാണ് തിരുവിതാംകൂര്
േദവസ�ം േബാർഡിനു കീഴിലു�ത്. ഇതില് 50 േ��ത�ളില് മാ�തമാണ്
നിത�വരുമാനമു�െത�ും അേ�ഹം പറ�ു.
ശബരിമലയിെല മാസപൂജകൾ�് അ�് ദിവസെമ�ു�ത്
വർധി�ി�ാന് അംഗ�ളുമായി ചർ� നട�ി തീരുമാനി�ുെമ�ും
അേ�ഹം കൂ�ിേ�ർ�ു. വാർ�ാസേ�ളന�ില് േദവസ�ം
േബാർഡംഗം പി.എം. ത��ന്, േദവസ�ം ക�ീഷണര് ബി.എസ്.
തിരുേമനി തുട�ിയവരും പെ�ടു�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (191)
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മകരവിള�് ഒരു��ള് പൂര്�ിയായി: േദവസ�ം േബാര് �
്രപസിഡ�് �
േകാവിഡ് മാനദ��ള് പാലി�് മകരവിള�് ഉ�വ�ിന് ശബരിമല
സ�ിധാന�് ഒരു��ള് പൂര്�ിയായതായി തിരുവിതാംകൂര്
േദവസ�ം േബാര് � �പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു പറ�ു. ഭ�ര്
േകാവിഡ് നിയ��ണ�ള് പാലി�് ദരനം
നട�ണെമ� നിര്േദശം
�
� ല�ളില് മൂ�ുല�േ�ാളം
കൂടിയു� മകരവിള�ാണിത്. മു�ാ
ഭ�ര് എ�ിയിരു� മകരവിള�ിന് ഇ�വണ 5000 േപര് മാ�തമാണ്
എ�ു�ത്. മകരവിള�് ദിന�ില് ഭ�ര്�് സുഗമമായി അ��െന
ദരി�ാനു�
സൗകര�വും മകരേജ�ാതി കാണുവാനു� സൗകര�വും
�
ഒരു�ിയതായും േദവസ�ം േബാര് � �പസിഡ�് � പറ�ു.
സര്�ാരിെ� � �പേത�ക നിര്േദശ �പകാരം േകാവിഡ് �പതിേരാധ
�പവര്�ന�ളും ഊരിതമായി
നട�ു�ു�്. ശബരിമലയിേല�്
�
വരു� ഭ�ര്�ും ജീവന�ാര്�ും ആരിപിസിആര്
പരിേശാധന
�
േവണെമന്ന നിബ�ന ഉ�തിനാല് േകാവിഡ് വ�ാപനം ഉ�ാകാനു�
സാധ�ത കുറവാെണ�ും അേ�ഹം പറ�ു.

� ു മണിേയാെട തെ�
മകരേജ�ാതി ദരി�
േശഷം ഭ�ര് രാ�തി ഒ�ത
�
മലയിറ�ണെമ�ാണ് നിര്േദശം. ഭ�ര്�് പരശാലകള്
െക�ി
�
മകരേജ�ാതി ദരി�ു�തിനും
ഇ�വണ വില�ു�്. മകരവിള�ിന്
�
�
�
േനതൃത�ം ന�ാന് ബുധനാ� രാ�തി േദവസ�ം മ��ി കടകംപ�ി
സുേര��നും സ�ിധാന�് എ�ിേ�ര്�ു. േദവസ�ം �പസിഡ�ു� മായും
േബാര് � അംഗ�ളുമായും മ��ി അവസാനവ� ഒരു��ള്
വിലയിരു�ി. തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത സ�ിധാന�് എ�ുേ�ാള്
േദവസ�ം മ��ിയും േദവസ�ം േബാര് � �പസിഡ�ു� ം മ�് േദവസ�ം േബാര് �
�പതിനിധികളും േചര്�് തിരുവാഭരണെ� സ�ീകരി�ും.
സുര�യുമായി ബ�െ�� എ�ാ ഒരു��ളും േപാലീസും മ�്
വകു�ുകളും േചര്�് പൂര്�ിയാ�ി. എഡിജിപി എസ്.
� ും എ�ി� െക. രാധാകൃ�െ�
�
� ും േനതൃത��ിലാണ്
�ശീജി�ിെ�യ
യ
േപാലീസ് േസന �പവര്�ി�ുക. തീര്ഥാടകരുെട സുര�യ്�ായി
വിവിധ ഇട�ളില് ബാരിേ�ഡുകളും �കമീകരി�ി�ു�്. അടിയ�ര
സാഹചര��ള് േനരിടാന് ആംബുലന്സ് സൗകര��ളും
ഒരു�ിയി�ു�്.
േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് ഈ മ�ലകാല�് തുട��ില് 1000
ഭ�െരയും പി�ീട് 2000 ഭ�െരയുമാണ് ദരന�ിന്
അനുവദി�ത്.
�
േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് പ�ാ സ്നാനം നിേരാധി�ുകയും പകരം
ഷവര് സൗകര�ം ഏര്െ�ടു�ുകയും െചയി� രു�ു. സ�ിധാന�്
വിരിവയ്�ു�തിനും താമസി�ു�തിനുമു� സൗകര�വും
നിര്�ിയിരു�ു. മ�ലകാലാരംഭം മുതല് ഭ�രില് നി�് േനരി�ു�
െന�ഭിേഷക�ളും നിര്�ി. എ�ാല്, അ�ദാനവും കുടിെവ�
സൗകര�വും കൃത�മായി ന�ി� . തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�തയില്
വരു�വര്�ും മകരവിള�് ദരി�ാെന�ു�
ഭ�ര്�ും
�
കുടിെവ�ം, ഔഷധ െവ�ം എ�ിവ വിതരണം െച�ു�തിനു�
സൗകര��ളും ഒരു�ിയി�ു�്. ഭ�ര്�് അ�ം, അരവണ തുട�ിയ
�പസാദ�ള് േദവസ�ം േബാര് � ആവശ��ിന് കരുതിയി�ു�്. 18 ന്
െന�ഭിേഷകം അവസാനി�ുെമ�ും േദവസ�ം േബാര് � �പസിഡ�് �
പറ�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (192)
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ശബരിമല (14.01.2021)
.........
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല്
5 ന്.... തിരുനട തുറ�ല്
5.05 ന് ....അഭിേഷകം
5.20 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
6 മണി മുതല് 7 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
7.30 ന് ഉഷപൂജ
8.14 ന് മകരസം�കമ പൂജ
12.30ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല്
5 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
5.15 ന് തിരുവാഭരണ സ�ീകരണ പുറ�ാട്
5.45ന് തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത സ�ീകരി�് ആനയി�ും.
6.30 ന് .. തിരുവാഭരണം ചാർ�ിയു� മഹാദീപാരാധന
6.40 ന് മകരവിള�്
8.30ന് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട
അടയ്�ും.

(പി.ആര് . ശബരി - (193)

