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ശബരിമല തീർഥാടനം ആേരാഗ� വകു�് നിർേദശ�ൾപാലി�്
നട�ും - േദവസ�ം േബാർഡ് ക�ീഷണര്
ആേരാഗ� വകു�ിെ� � നിർേദശ�ൾ�ാണ് ഈ വർഷെ� ശബരിമല
തീർഥാടന�ില് മു�ിയ പരിഗണന നൽകു�െത�് തിരുവിതാംകൂര്
േദവസ�ം േബാർഡ് ക�ീഷണര് ബി.എസ്. തിരുേമനി പറ�ു. മ�ല
പൂജാ ഉ�വ�ിെ� � ഒരു��ള് വിലയിരു�ു�തിന്
സ�ിധാനെ��ിയതായിരു�ു ക�ീഷണര്. േകാവിഡ് സുര�യുെട
ഭാഗമായി മ�ലപൂജയ്�് േശഷം ആർടിപിസിആര് െട�് നട�ിയ
ഭ�െരയും ജീവന�ാെരയും മാ�തം സ�ിധാനേ��്
�പേവശി�ി�ണെമ� ആേരാഗ� വകു�ിെ� � നിർേദശം നട�ാ�ും.
േകാവിഡിെ� � പ�ാ�ല�ില് ഭ�ജന�ളുെട എ�ം ഈ വർഷെ�
തീർഥാടനകാല�് പരിമിതെ�ടു�ിയിരു�ു. മ�ലകാല�ിെ� �
ആദ�ഘ��ളില് ഭ�രുെട എ�ം �പവൃ�ി ദിവസ�ളില് ആയിരവും
ആ� � അവസാനം ര�ായിരവുെമ� നിലയിലായിരു�ു
�കമീകരി�ിരു�ത്. എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാരുേടയും
ഒെ�ാരുമി�ു� േസവന�ിെ� � ഫലമായി തടസ�ളി�ാെതയാണ്
ദർശനം ഉൾെ�െടയു�വ മുേ�ാ�് േപായത്. ഇേത തുടർ�്
ര�ായിരവും മൂവായിരവും എ� നിലയിേല�് ഭ�രുെട എ�ം
വർധി�ി�ി�ു�്. െവർ��ല് ക�ൂ ബു�ിംഗ് വഴി മാ�തമാണ്
ദർശനാനുമതി നൽകു�ത്. ഇ�ര�ില് എ�ു� എ�ാ ഭ�ർ�ും

ദർശന�ിന് വിപുലമായ സൗകര�ം സ�ിധാന�് ഒരു�ിയി�ു�്.
ആെരയും സ�ിധാന�് ത�ാന് അനുവദി�ി�. പുലർെ� നാലിന്
പ�യില് നി�ും ആദ� തീർഥാടക സംഘ�ിന് സ�ിധാനേ��്
പുറെ�ടാന് അനുമതി നൽകും. രാവിെല അ�് മുതല് രാ�തി 8.40ന്
ഹരിവരാസന സമയം വെര മാ�തമാണ് ഭ�ർ�് ദർശനാനുമതിയു�ത്.
എ�ാ ദിവസവും അവസാനം മലയിറ�ു� ഭ�ർ�് സ�ിധാനം
� ും വനം വകു�ിെ�യ
� ും സുര�ാ
മുതല് പ� വെര േപാലീസിെ�യ
അക�ടിയു�ാവും.ശബരിമലയില് േസവന�ിെന�ു� എ�ാ
വിഭാഗം ജീവന�ാെരയും നിർബ�ിതമായി േകാവിഡ് െട�്
നട�ിയതിന് േശഷമാണ് േജാലിയില് �പേവശി�ി�ു�ത്. േകാവിഡ് 19
െ� � പ�ാ�ല�ില് ജീവന�ാർെ��ാം �പേത�കം താമസ
സൗകര�വും ഭ�ണശാലകളും അനുവദി�ിരു�ു.
മ�ല പൂജാ
മേഹാ�വ�ിനായി 22 ന് ത� അ�ി േഘാഷയാ�ത ആറൻമുളയില്
നി�് പുറെ�ടും. 25 ന് സ�ിധാന�് എ�ും. 26നാണ് മ�ലപൂജ
ഉ�വം. 41 ദിവസെ� മ�ല കാലം പൂർ�ിയാ�ി നട അട�്
കഴി�ാല് 30 നാണ് തുറ�ുകെയ�ും ക�ീഷണര് പറ�ു.
(പി.ആര് . ശബരി-108)
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (17.12.2020)
………………………..
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല്
5 ന്.... തിരുനട തുറ�ല്
5.05 ന്..... അഭിേഷകം
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
7 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ
� ന പൂജ
8 മണി മുതല് 9 മണി വെര ഉദയാ�മ
11.30 ന് .....25 കലശാഭിേഷകം തുടർ�് കളഭാഭിേഷകം
12 ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല്
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
6.30 ....ദീപാരാധന
7 മണി�് .....പടിപൂജ
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി
9 മണി�് �ശീേകാവില് നട അടയ്�ും.

(പി.ആര് . ശബരി-109)
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േകാവിഡ് കാല�് അ�� ഭ�ർ�് കരുതലായി ആയുർേവദ,
േഹാമിേയാ വകു�ുകള്
ശബരിമലയില് എ�ു� അ�� ഭ�ർ�് ആയുർേവദ, േഹാമിേയാ
വകു�ുകൾനിരവധി േസവന�ളാണ് നൽകു�ത്. േപശീേവദന,
നടുേവദന, ഉളു�്, ചതവ്, മലബ�ം, �ീണം എ�ിവയ്�് ആയുർേവദ
വകു�ിെ� � േനതൃത��ില് അടിയ�ിര സഹായം ലഭ�മാണ്. ദിവസവും
നൂറ് കണ�ിന് ആളുകളാണ് ആയുർേവദ ചികി� േതടു�െത�്
സ�ിധാനെ� ആയുർേവദ െമഡി�ല് ഓഫീസര് േഡാ.വിേനാദ്
� ന�ൂതിരി പറ�ു. േഹാമിേയാ വകു�് ഭ�ർ�ും,
കൃ�ന്
ജീവന�ാർ�ും �പതിേരാധേശഷി ഉയർ�ാന് ഇ��ൂണി�ി ബൂ�ര്
െമഡിസിന് നൽകി വരു�ു. സാധാരണ പനി, ജലേദാഷം, ശ�ാസേകാശ
സംബ�മായ അസുഖം എ�ിവയ്�് േഹാമിേയാ ചികി�
ഫല�പദമാെണ�് സ�ിധാനെ� േഹാമിേയാ െമഡി�ല് ഓഫീസര്
േഡാ. േവണുകുമാര് പറ�ു. ഇതുവെര 1610 േപർ�് ഇ��ൂണി�ി ബൂ�ര്
മരു�് നൽകി. 350 ഓളം േപര് ചികി�ാ സഹായം േനടിയിയി�ുെ��ും
െമഡി�ല് ഓഫീസര് പറ�ു.

(പി.ആര് . ശബരി-(110)

