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ദശാ ബ്ദത്തിലേക്ക് ചു വട് വച്ച് പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പദ്ധതി ; 
സം സ്ഥാനത്തിന് പു റത്തും പദ്ധതി ക്ക് വന് പ്രചാരം  
 
ശബരി മലയി ലെ മാലി ന്യ നി ര്മാകര്ജംനം  ലക്ഷ്യമി ട്ട് തു ടങ്ങിയ പു ണ്യം 
പൂ ങ്കാവനം  പദ് ധതി  പത്താം വയസി ലേ ക്ക് കടന്നു. 2010 ല് അന്നത് തെ ശബരി മല 
പോലീ സ് സ്പെഷല് ഓഫീ സര് പി . വി ജയന്റെ നേ തൃ ത്വത്തി ല് ആരംഭി ച്ചതാ ണ് 
പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പദ് ധതി . ശബരി മലയി ലു ം പരി സരങ്ങളി ലു ം മനു ഷ്യനു ം 
ജന്തുജാ ലങ്ങള്ക്കും  ഒരു പോലെ ഹാ നി കരമായ മാലി ന്യ നി ക്ഷേപം  
തടയു കയാ ണ് പദ് ധതി യു ടെ ലക്ഷ്യം. വി വി ധ വകു പ്പുകളു ടെ 
ഏകോപനത് തോടെയാ ണ് പദ് ധതി  നടപ്പാക്കുന്നത്. പത്താം വര് ഷഏത്തി ലേ ക്ക് 
കടക്കുമ് പോള് കേ രളത്തി ലു ം അയല് സം സ്ഥാനങ്ങളി ലു ം പദ് ധതി ക്ക് വന് 
പ്രചാ രമാണ് ലഭി ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയി ലെ മറ്റ് നി രവധി  സം സ്ഥാനങ്ങളി ലു ം ഈ 
കേ രളാ  മ ോഡല് ശു ചി ത്വ പദ് ധതി  നടപ്പാക്കിക് കൊണ്ടിരി ക്കുകയാ ണ്. ഇതി ന് 
പു റമേ മറ്റിടങ്ങളി ല് നി ന്നും പദ് ധതി യു മായി  ബന് ധപ്പെട്ട അന്വേഷങ്ങളു ം 
വരു ന്നുണ്ടെന്നത് പദ് ധതി യു ടെ പ്രാധാ ന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
പദ് ധതി  ഒരു  ദശാ ബ്ദത്തി ലേ ക്ക് കടക്കുന്നതി ന്റെ ഭാഗമായി  ഐ.ജി . പി .വി ജയന്റെ 
നേ തൃ ത്വത്തി ല് ശബരി മല സന്നിധാ നത്ത് വി വി ധയി നം  പൂ ച്ചെടികള് നട്ടു. 
ഇതോട ൊപ്പം സന്നിധാ നത്ത് ലഭ്യമാകു ന്ന സ്ഥലങ്ങളി ലെല്ലാം ചെടികള് വച്ച് 
പി ടിപ്പിക്കുകയു ം ഇവ പരി പാ ലി ക്കുകയു ം ചെയ്യുന്ന പദ് ധതി ക്കും ഐ.ജി .യു ടെ 
നേ തൃ ത്വത്തി ല് തു ടക്കം കു റി ച്ചു. ശബരി മലയു ം കേ രളവു ം കടന്ന് മറ്റ് 
സം സ്ഥാനങ്ങളി ലേ ക്ക് കൂ ടി  പദ് ധതി  വ്യാപി പ്പിക്കാനാ യതി ന്റെ 
സന് തോഷത്തി ലാ ണ് പദ് ധതി യു ടെ അണി യറ പ്രവര് ത്തികരെന്ന് ഐ.ജി . പി . 
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വി ജയന് പറഞ്ഞു.  
പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനത്തി ന്റെ പ്രവര് ത്ത3നങ്ങള് പല തലത്തി ലാ ണ് നടക്കുന്നത്. 
സന്നിധാ നത്തും പരി സരങ്ങളി ലു ം ശു ചീ കരണത്തി ന് നി ല്ക്കു ന്നവര്ക്ക്ം 
മാനസി ക പി ന്തുണയു ം ചെറി യ സഹാ യവു മെന്ന നി ലയി ലു ള് ള 
പ്രവര്ത്ത്നങ്ങളാ ണ് ഒരു  ഭാഗത്ത്. ഇതി നാ യി  സന്നിധാ നത്തുള് ള ഉന്നത 
പോലീ സ് ഉദ് യോഗസ്ഥരെയു ം ദര്ശ നത്തി നെത്തുന്ന മന്ത്രിമാര് 
ഉള്പ്പെ് ടെയു ള് ളവരെയു ം തന്ത്രി, മേല്ശാത ന്തി അടക്കമു ള് ളവരെയു ം ശു ചീ കരണ 
പ്രക്രിയയി ല് പങ്കാളി കളാ ക്കുന്ന തരത്തി ലു ള് ള പ്രവര് ത്തനനങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടെ 
സം ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതി ലൂ ടെ സ്ഥി രം  ശു ചീ കരണ ത ൊഴി ലാ ളി കളി ല് 
ആത്മാഭി മാന ബോധം  ഉണ്ടാക്കുകയു ം അതു വഴി  ജ ോലി യി ല് അവരു ടെ ആത്മ 
സമര്പ്പമണവു ം ഉത്സാഹവു ം വര്ദ് ധിിപ്പിക്കുകയു ം ചെയ്തത് വലി യ നേ ട്ടമായി . 
ഇതി ന്റെ ഫലമായി  2010 മു തല് ഓര ോ വര് ഷയങ്ങളി ലു ം സന്നിധാ നം , പമ്പ, 
നി ലയ്ക്കല് എന്നിവി ടങ്ങളി ലേ യു ം പരി സരങ്ങളി ലേ യു ം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 
ഉള്പ്പെകടെയു ള് ള മാലി ന്യങ്ങള് വന് തോി തി ല് കു റച്ച് കൊണ്ടു വരു ന്നതി ന് 
കഴി ഞ്ഞി ട്ടുണ്ട്. 
തു ടര്ന്നുള് ള വര് ഷമങ്ങളി ല് ശബരി മലയു മായി  ബന് ധപ്പെട്ട പോലീ സ് 
ഉദ് യോഗസ്ഥരു ം ദേവസ്വവു ം ആര ോഗ്യ വകു പ്പ്, ഫയര് ഫോഴ്സ്, എക് സൈസ് എന്നീ 
വകു പ്പുകളെയു ം ഇതോട ൊപ്പം അയ്യപ്പസേ വാ സം ഘം , അയ്യപ്പസേ വാ സമാജം 
മു തലാ യ സം ഘടനകളു ടെയു ം നേ തൃ ത്വത്തി ല് ഇടയ്ക്കിടെ ശു ചീ കരണ 
യജ് ഞങ്ങള് സം ഘടിപ്പിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തി ല് വ ൈകു ന്നേരങ്ങളി ലു ം മറ്റും 
തു ടങ്ങിയ  ഈ പ്രക്രിയ പി ന്നീട് പമ്പ, നി ലയ്ക്കല്, വണ്ടിപ്പെരി യാ ര്, എരു മേലി  
ജു മ്അ:മസ്ജിദ്, എരു മേലി  ശ്രീധര്മ്മ ശാ സ്താ ക്ഷേത്രം എന്നിവി ടങ്ങളി ലേ ക്കും 
വ്യാപി പ്പിച്ചു. ഇതോട ൊപ്പം കോളജ്, സ് കൂ ള് വി ദ് യാര് ഥിഷകളു ം വി വി ധയി ടങ്ങളി ല് 
പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പദ് ധതി യി ലൂ ടെ സം സ്ഥാനത് തൊട്ടാകെ  ശു ചീ കരണ 
പ്രക്രിയകളി ല് പങ്കാളി കളാ കു ന്ന സ്ഥി തി യി ലേ ക്കെത്തി .  
ഇപ്പോള് പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനത്തിന്റെ പ്രവര് ത്തുനം  തെ ക്കേ ഇന്ത്യയി ലെ വി വി ധ 
സം സ്ഥാനങ്ങളി ലെ പ്രധാ നപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളി ലേ ക്ക് വരെ പടര്ന്ന് പന്തലി ച്ചു. 
പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പദ് ധതി  പ്രവര് ത്തകകരു ടെ നേ തൃ ത്വത്തി ല് കേ രളം , 
കര്ണാം ടകം , തമി ഴ്നാട് തു ടങ്ങിയ സം സ്ഥാനങ്ങളി ലെ ആയി രത്തി നടു ത്ത് 
ക്ഷേത്രങ്ങളി ല് പൂ ങ്കാവനങ്ങളു ടെ നി ര്മ്മാണ പ്രവര്ത്ത്നങ്ങള് അവസാ ന 
ഘട്ടത്തി ലാ ണ്. ജാ തി  - മത വ്യത്യാസമി ല്ലാതെ  എല്ലാ വി ഭാഗം  
ദേവാ ലയങ്ങളി ലു ം യാ ഥാ ര്ഥ്യനമാക്കുന്ന ഇത് തരം  പൂ ങ്കാവനങ്ങളു ടെ 
നി ര്മ്മാണത്തി ലൂ ടെ ജീ വി തത്തി ല് ശു ചി ത്വത്തി ന്റെ പ്രാധാ ന്യം എത്തി ക്കുക 
എന്നതാ ണ് പ്രധാ നമായു ം ഉദ്ദേശി ക്കുന്നത്. ഇതി ന്റെ ഭാഗമായി  വി ശ്വാസപ്രമാണ 
വ്യത്യാസമി ല്ലാതെ  ദേവാ ലയങ്ങള്ക്ക്ദ ചു റ്റുവട്ടത്തുള് ള കു ളങ്ങള്, പു ഴകള്, 
ജലാ ശയങ്ങള് എന്നിവ സം രക്ഷി ക്കുക, അതോട ൊപ്പം തന്നെ 
അവി ടെയെ ത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളു ടെ ഇടയി ല് ശു ചി ത്വത് തെക്കുറി ച്ച് 
ബോധവല്ക്കരണം  നടത്തുക, വ്യക്തി  ശു ചി ത്വത്തി ല് പാ ലി ക്കേണ്ട 
പഞ്ചകര്മ്മുങ്ങളെക്കുറി ച്ച് പറഞ്ഞ് മനസി ലാ ക്കുക, ക്ഷേത്ര കലകളെയു ം 
കലാ കാ രന്മാു രെയു ം പ്രോത്സാപ്പിക്കുക തു ടങ്ങിയവയാ ണ് പദ് ധതി യി ലൂ ടെ 
ഉദ്ദേശി ക്കുന്നത്. 
പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പദ് ധതി ക്കായി  സന്നിധാ നത്ത് പ്രത്യേകം  ഓഫീ സു ം  
ഇതി നാ യി  മാത്രം പോലീ സ് ഉദ് യോഗസ്ഥരെയു ം നി യോഗി ച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ് ധതി യു ടെ 
ഭാഗമായി  വെ ബ്സൈറ്റും തു റന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതി ന് പു റമേ ശബരി മല 
ദര്ശാ നത്തി നെത്തുന്ന ഭക്തര് അനു ഷ്ഠിക്കേണ്ട സപ്ത കര്മ്മകങ്ങള് ഉള്പ്പെങടു ത്തി  
വി വി ധ ഭാഷകളി ലാ യി  ഇറക്കിയ ലഘു ലേ ഖകളു ടെ വി തരണവു ം 
വ്യാപകമായു ണ്ട് . 
കഴി ഞ്ഞ പത്ത് വര് ഷഇത്തി നി ടയി ല് പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പ്രവര്ത്ത്നങ്ങള്ക്ക്  
കേ ന്ദ്ര-സം സ്ഥാന സര് ക്കാതരു കളു ടെ അം ഗീ കാ രങ്ങളു ം ലഭി ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതി ന് 



പു റമേ പ്രധാ നമന്ത്രിയു ടെ മന് കീ  ബാ ത്തി ല് ശബരി മല പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  
പദ് ധതി യെ ക്കുറി ച്ച് പ്രകീ ര് ത്തിതച്ചതു ം കേ രളാ  ഹൈക് കോടതി യു ടെ വി വി ധ 
ജഡ്ജ് മെന്റുകളി ല് പു ണ്യം പൂ ങ്കാവനം  പദ് ധതി യു ടെ പ്രാധാ ന്യത് തെക്കുറി ച്ച് 
പരാമര്ശിജ ച്ചതു ം വലി യ അം ഗീ കാ രങ്ങളാ ണ്. 
 
 
 
                                                        (പി .ആര്. ശബരി -97)                                                                    
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ശബരിമലയി ലെ നാളെത്തെ ചടങ്ങുകള് (14.12.2020) 
 
പു ലര്ച്ചെ 4 മണി ക്ക് പള്ളി ഉണര് ത്ത)ല് 
5 ന്.... നടതു റക്കല്  
5.05 ന്..... അഭിഷേ കം   
5.30 ന് ... ഗണപതി  ഹോമം   
7 മണി  മു തല് 11 മണി  വരെ നെയ്യഭിഷേ കം   
7.30 ന് ....ഉഷപൂ ജ  
8 മണി  മു തല് 9 മണി  വരെ ഉദയാ സ്തമന പൂ ജ  
11.30 ന് .....25 കലശാ ഭിഷേ കം   
തു ടര്ന്ന് കളഭാഭിഷേ കം   
12 ന് ഉച്ചപൂ ജ  
1 മണി ക്ക് ക്ഷേത്രനട അടയ്ക്കല്  
4 മണി ക്ക് ക്ഷേത്രനട തു റക്കും  
6.30 ....ദീപാരാധന  
7 മണി ക്ക് .....പടിപൂ ജ  
8.30 മണി ക്ക് .... അത്താഴപൂ ജ  
8.50 ന് ഹരിവരാസനം  സങ്കീര് ത്തുനം  പാടി  
9 മണി ക്ക് ശ്രീകോവി ല് നട അടയ്ക്കും. 
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