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ശബരിമല ്രപസാദ�ിെ�� തപാല് വിതരണം വന് വിജയം; 
ഇതുവെര വിതരണം െചയ�ത് 1.10 േകാടി രൂപയുെട ്രപസാദം 
 
ശബരിമല സ�ാമി �പസാദം തപാല് മുേഖന ഭ�ർ�് വീടുകളിെല�ി�് 
നൽകു� പ�തി വൻവിജയ�ിേല�്. േകാവിഡ് 19 െ�� 
പ�ാ�ല�ില് ഭാരതീയ തപാല് വകു�ുമായി േചർ�ാണ് 
തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് തപാല് വഴി �പസാദ വിതരണം 
ആരംഭി�ത്. ഈ മ�ലകാല�് ഇതുവെര 1,10,88,900 രൂപായാണ് 
�പസാദ വിതരണ�ിലൂെട ലഭി�ത്. ഇതില് 61,60,500 രൂപാ  േദവസ�ം 
േബാർഡിനും 49,28,400 രൂപാ തപാല് വകു�ിനും ലഭി�ു. 24,642 �പസാദ 
കി�ുകള് ഇ�ര�ില് വിതരണം െചയ�് കഴി�ു. 
േകാവിഡ് മഹാമാരിെയ�ുടർ�് ശബരിമല ദർശന�ിെന�ു� 
ഭ�രുെട എ�ം പരിമിതെ�ടു�ിയിരു�ു. ഇേതാെടയാണ് ഭ�ർ�് 
�പസാദം എ�ി�് നൽകണെമ� ഉേ�ശ�േ�ാെട തപാല് മുേഖന 
�പസാദ കി�് വിതരണം െച�ാന് േദവസ�ം േബാർഡ് തീരുമാനി�ത്. 
അരവണ, െന�്, കു�ുമം, മ�ള്, വിഭൂതി, അർ�ന �പസാദം 
എ�ിവയാണ് �പസാദ കി�ിലു�ത്. ആദ�ം 
ഉൾെ�ടു�ിയിരുെ��ിലും േകട് വരാന് സാധ�തയു�തിനാല് കി�ില് 
നി�ും അ�ം ഒഴിവാ�ി. േപാ�് ഓഫീസ് മുേഖന ബു�് െച�ു�വർ�് 
അരവണ �പസാദം ��ീഡ് േപാ�ിലൂെട എ�ാ സുര�ാ മാനദ��ളും 
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പാലി�് േപാ�്മാന് വീടുകളിെല�ി�് നൽകും. േപാ�് ഓഫീസുകളില് 
പണമട�ാണ് അരവണ �പസാദം ബു�് െചേ��ത്. ഇതിനായി �പേത�ക 
അേപ�ാ േഫാം രാജ�െമ�ാടുമു� േപാ�് ഓഫീസുകളില് 
ലഭ�മാ�ിയി�ു�്. 
450 രൂപായാണ് ബു�ിംഗ ചാർജ്. ഇതില് 250 രൂപായാണ് അരവണ 
നിർമി�് ൈകമാറു� േദവസ�ം േബാർഡിന് ലഭി�ുക. പാഴ് സല്, 
�ടാൻസ് േപാർേ�ഷന് ഇന�ളില് 200 രൂപ തപാല് വകു�ിനാണ്. 
രാജ��ിെ�� വിവിധ ഭാഗ�ളില് നി�ു� ബു�ിംഗിെ�� 
വിശദാംശ�ള് പ� �തിേവണിയിെല േപാ�് ഓഫീസിലാണ് 
ലഭി�ു�ത്. ഇതിെ�� അടി�ാന�ില് ഇവിെട നി�ും ഇ-െമയില് വഴി 
സ�ിധാനെ� േദവസ�ം ഓഫീസിേല�് ഓർഡര് നൽകും. ഇതിന് 
േദവസ�ം ഓഫീസില് നി�് അനുമതി നൽകു�േതാെട സ�ിധാനെ� 
�ാ��ില് അരവണ നിര്മി�് ടി�ിലാ�ും. ഇേതാെടാ�ം െന�്, കു�ുമം, 
മ�ള്, വിഭൂതി എ�ിവയും �പേത�കം പാ�് െച�ും. േ��ത�ില് 
നി�് നൽകു�ത് േപാെല തെ� അർ�ന �പസാദം ഇലയില് 
െപാതി�ാണ് കി�ില് നിറയ്�ു�ത്. ഇവ സ�ിധാന�് നി�് പ� 
�തിേവണി േപാ�് ഓഫീസിേല�് േദവസ�ം േബാർഡ് എ�ി�ും. 
ഇവിെട നി�ും ബു�് െചയ�വർ�് തപാല് വകു�് �പസാദെമ�ി�് 
നൽകും. 
തപാല് മുേഖനയു� �പസാദ വിതരണ�ിന് മിക� �പതികരണമാണ് 
ഭ�രില് നി�ും ലഭി�ു�െത�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് 
ക�ീഷണര് ബി.എസ്. തിരുേമനി പറ�ു. വരും വർഷ�ളിലും 
പ�തി തുടരു�തിനാണ് ആേലാചനെയ�ും അേ�ഹം പറ�ു. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി-(115)                                                                   
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പാര�ര��ിെ�� തുടർ�യുമായി അ�� സ�ിധിയില് 
മണർകാട് സംഘെമ�ി 
 
ആചാര െപരുമയുെട അക�ടിയില് ശബരിമല സ�ിധാനെ��ിയ 
മണർകാട് സംഘം േസാപാന സ�ിധിയില് പണ�ിഴി സമർ�ി�ു. 
ചരി�തവും ഐതിഹ�വും ഇഴ പിരി�ു കിട�ു�താണ് േകാ�യം 
മണർകാട് നി�ുളള സംഘ�ിെ�� ശബരിമല യാ�ത. ഒരു കാല�് 
മകരവിള�ിന് മാ�തമായിരു�ു ശബരിമല നട തുറ�ിരു�ത്. േഘാര 
വന�ിലൂെട അ�് ത��ി�ും േമൽശാ�ി�ും സ�ിധാനേ��് 
ഉ� കാല്നട യാ�തയ്�് കൂ�ുവ�ത് മണർകാട് നി�ുളളവരാണ്. കാലം 
മാറിയേ�ാള് ശബരിമലയിെല പൂജാസമയ�ളിലും യാ�താ രീതിയിലും 
മാ�ം വ�ു. എ�ിലും േമൽശാ�ി�ും ത��ി�ും ശബരിമലയിേല�് 
അക�ടി േപായതിെ�� ��രണയുെട വീെ�ടു�ലാണ് മണർകാട് 
സംഘ�ിെ�� കിഴി സമർ�ണം. ഒരു കാല�് മുട�ിേ�ായ ഈ 
ആചാരം 25 വർഷം മു�ാണ് വീ�ും തുട�ിയത്. ഗുരുസ�ാമി 
സി.എന്.�പകാശ് കുമാറിെ�� േനതൃത��ിലാണ് ഇ�വണ 
സംഘെമ�ിയത്. എ�ാ വർഷവും ധനുമാസം ഒ�ിനാണ് കാണി� 
സമർ�ി�ിരു�ത്. േകാവിഡിെ�� പ�ാ�ല�ില് ഇ�പാവശ�ം ഒരു 
ദിവസം ൈവകിെയ�ിലും സ�ാമി�് മുൻപില് കാണി� 
സമർ�ി�ാനായത് പുണ�മാെണ�് ഗുരുസ�ാമി സി.എന്.�പകാശ് കുമാര് 
പറ�ു. മണർകാട് ഭഗവതി േ��ത�ില് വ�് ഇരുപ�ിെയ�ര 
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കാണി� പണം െക�ുമുറു�ി നീല��ില് െപാതി�് കിഴിയാ�ിയാണ് 
ഭഗവാന് സമർ�ി�ു�തിനായി എ�ി�ു�ത്. 
 ശബരിമല േ��തേ�ാളം തെ� പഴ�മു�് മണർകാട് 
സംഘ�ിെ�� ശബരിമല ബ��ിന്. എരുേമലി വഴി പര�രാഗത 
കാനന പാതയിലൂെടയാണ് ഇവര് സാധാരണയായി ശബരിമലയില് 
എ�ാറ്. ഇ�പാവശ�ം പ�യില് നി�ും സ�ാമി അ��ന് - ച��ാന�ന് 
പാതകള് വഴി മാ�തമാണ് യാ�താനുമതി എ�തിനാല് അതുവഴിയാണ് 
സ�ിധാന�് എ�ിയെത�് ഗുരുസ�ാമി പറ�ു. പതിവായി 
ഗുരുസ�ാമിയുെട േനതൃത��ില് അ�ത് അംഗസംഘമാണ് വരാറു�ത്. 
ഇ�വണ േകാവിഡിെ�� പ�ാ�ല�ില് അ�ംഗ സംഘമാണ് 
കാണി� സമർ�ി�ാന് എ�ിയത്. ദർശനം പൂർ�ിയാ�ി 
േമൽശാ�ിയുെടയും ത��ിയുെടയും അനു�ഗഹവും വാ�ിയാണ് 
മണർകാട് സംഘം മലയിറ�ിയത്. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി-(116)                                                                   
 

 
 
 

 



 

                 

tIcf kÀ¡mÀ 

 

              C³^Àta-j³- & ]-»nIv dnte-j³kv hIp¸v 

 

 

 

 

 

      

i_cn-a-e ]-{X-¡p-dn¸v -- 3 

 

 

 t^m¬ : 04735þ202664 

                                         

                            www.prd.kerala.gov.in, prdnewssabarimala2021@gmail.co 

                          (19.12.2020) 

 

       4                  

5   ....  ട        

5.05   .....         

5.30    ...            

7           11                   

7.30    ....      

8           9                      

11.30    .....25            

  ട               

12          

1            ട  ട      

4            ട        

6.30 ....         

7       ..... ട     

8.30       ....        

8.50                         ട  9                    ട 

 ട     . 

 

 

Unkw-_À 

DECEMBER               18          2020 

 

http://www.prd.kerala.gov.in/


 

 

 

 

 

                                                                               (  .   .     -(117)                                                                   
 

 

 

 

 



 

                 
tIcf kÀ¡mÀ 

 

              C³^Àta-j³- & ]-»nIv dnte-j³kv hIp¸v 
 

 

 

 

 

      
i_cn-a-e ]-{X-¡p-dn¸v -- 4 

 

 

 t^m¬ : 04735þ202664 
                                         
                            www.prd.kerala.gov.in, prdnewssabarimala2021@gmail.co 
പുണ�ം പൂ�ാവനം: പൂേ�ാ� നിർ�ാണവുമായി േപാലീസ് 
സ് െപഷ�ല് േപാലീസ് ഓഫീസറും സംഘവും 
 
ശബരിമല പുണ�ം പൂ�ാവനം പ�തിയുെട ഭാഗമായി സ�ിധാനെ� 
ഭ���ുള�ിന് സമീപം നിർമി� പൂേ�ാ��ില് പുതുതായി ചാർജ് 
എടു� സ�ിധാനം േപാലീസ് സ് െപഷ�ല് ഓഫീസര് എ.എസ്. 
രാജുവിെ�� േനതൃത��ില് വിവിധയിന�ളിൽെ�� െചടികള് ന�ു. 
െത�ി, മു�, പാല, അരുളി, െച�കം, പി�ി, ന��ാർവ�ം തുട�ിയ 
ഔഷധ ഗുണമു� സസ��ളാണ് സ�ിധാനെ� പൂ�ാവന�ില് 
ന�ുവളർ�ു�ത്.ന�ുെട ൈപതൃക സ��ായ കുള�ളും കാവുകളും 
മാലിന�മി�ാെത കാ�ുസൂ�ി�ു�തിന് പുതിയതലമുറ മു�ിയ 
പരിഗണന നൽകണെമ�ും, അ��സ�ാമിയുെട പൂ�ാവനം മാലിന� 
മു�മായിരിേ��ത് ഭ�ൻമാരുെടയും, സ�ിധാന�് 
േസവനമനു�ി�ു� ഓേരാ വകു�് ജീവന�ാരുെടയും ചുമതലയും 
കടമയുമാെണ�് സ�ിധാനം േപാലീസ് സ് െപഷ�ല് ഓഫീസര് എ.എസ്. 
രാജു പറ�ു. പുണ�ം പൂ�ാവനം പ�തിയുെട �പവർ�ന�ള് 
കൂടുതല് �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ണെമ�ും അേ�ഹം പറ�ു.
 േകാവിഡ് സാഹചര��ില് ഭ�രുെട എ�ം കുറ�തിനാല് 
സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും മാലിന��ിെ�� അളവ് 
കുറ�ി�ു�്. ചട�ില് സ�ിധാനം അസി. സ് െപഷ�ല് േപാലീസ് 
ഓഫീസര് അ�ിണികു�ന്, േപാലീസ് സർ�ിള് ഇൻെ����ർമാരായ 
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�തിതീപ് ച��ന്, ശ�ാംകുമാര്, �ശീജി�്, എഎസ്ഐ സജി മുരളി, പുണ�ം 
പൂ�ാവനം പ�തിയുെട �പവർ�കരായ അ�ാശ�ര്, േശഖര് സ�ാമി, 
പുണ�ം പൂ�ാവനം പ�തി�ായി നിയമി� േപാലീസ് 
േവാള��ിയർമാരായ നിഷില്, ദീപു തുട�ിയവര് പെ�ടു�ു. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി-(118)                                                                   
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