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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (21.12.2020)
.........
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല്
5 ന്.... നട തുറ�ല്
5.05 ന്..... അഭിേഷകം
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
7 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ
11.30 ന് .....25 കലശാഭിേഷകം
തുടർ�് കളഭാഭിേഷകം
12 .15 ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല്
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
6.30 ....ദീപാരാധന
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട
അടയ്�ും.

(പി.ആര്. ശബരി-(122)
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അ��ഭ�ര്�് ആര്ടിപിസിആര് െനഗ�ീവ് സര്�ിഫി��് നിര്ബ�ം
മകരവിള�് ഉ�വ കാല�്(ഡിസംബര് 26 ന് േശഷം) ശബരിമല
ദര്ശന�ിെന�ു� അ��ഭ�ര്�് േകാവിഡ് - 19 ആര്ടിപിസിആര്
െനഗ�ീവ് സര്�ിഫി��് നിര്ബ�മാെണ�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം
േബാര്ഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു വ��മാ�ി. 48 മണി�ൂറിനു�ില്
എടു� ആര്ടിപിസിആര് െനഗ�ീവ് സര്�ിഫി��ാണ് ശബരിമല
ദര്ശന�ിനായി എ�ുേ�ാള് അ��ഭ�ര് ൈക�ില് കരുേത�ത്.
ഡിസംബര് 31 മുതല് 2021 ജനുവരി 19 വെരയാണ് മകരവിള�് ഉ�വകാലം.
ആര്ടിപിആര് പരിേശാധന െനഗ�ീവ് സര്�ിഫി��് ഇ�ാെത വരു� ഭ�ര്�്
മല കയറാന് അനുമതി ലഭി�ുകയിെ��ും േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡ�് �
അറിയി�ു.
േകാവിഡ്- 19 പ�ാ�ല�ില് േപാലും േദവസ�ം േബാര്ഡിെ� � സാ��ിക
ബു�ിമു�് കണ�ിെലടു�് ഈ ശബരിമല തീര്ഥാടന സമയ�് സം�ാന
സര്�ാര് 20 േകാടി രൂപ േദവസ�ം േബാര്ഡിന് നല്കിെയ�ും �പസിഡ�് �
പറ�ു. തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാര്ഡിെ� � സാ��ിക �പതിസ�ി
കണ�ിെലടു�് 20 േകാടി രൂപ ഉള്െ�െട സം�ാന സര്�ാര് കഴി�
ആറുമാസ�ിനിെട 50 േകാടി രൂപയാണ് േദവസ�ം േബാര്ഡിന് ൈകമാറിയത്.
ഇതില് സര്�ാരിേനാടും മുഖ�മ��ിേയാടും േദവസ�ം മ��ിേയാടും
ധനമ��ിേയാടും േദവസ�ം േബാര്ഡിനു� ന�ി അറിയി�ുകയാെണ�ും
അേ�ഹം പറ�ു.

(പി.ആര്. ശബരി-(123)
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ൈവദ�ുതി ഉപേയാഗമി�ാെത സ�ിധാനേ�വ
� സ�ം േബാർഡിെ� �
കുടിെവ� വിതരണം
േദവസ�ം േബാർഡിെ� � േനരി�ു� നിയ��ണ�ില് �പകൃതി ദ�മായ
മാർഗ�ിലൂെട എ�ി�് സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും �പതിദിനം
വിതരണം െച�ു�ത് ല��ണ�ിന് ലി�ര് െവ�ം. ൈവദ�ുതിയുേടയും
യ���ളുേടയും സഹായമി�ാെതയാണ് ഈ ജലവിതരണെമ�താണ്
�പേത�കത. �പകൃതിദ� ഒഴു�ിെന തട�് നിർ�ാന് സ�ിധാന�ിന്
� ും വന് േതാതില് െവ�ം േശഖരി�ാന്
മുകളിലായി നിർമി� െച�് ഡാമിെ�യ
പണി തീർ� കൂ�ന് സംഭരണികളുേടയും സഹായേ�ാെടയാണീ
ജലവിതരണം.സ�ിധാന�ിന് ഏഴ് കിേലാമീ�ര് അകെലയു� കു�ാര് ഡാം,
നാല് കിേലാമീ�ര് ദൂര�ില് നിർമി� െച�് ഡാം, അ�ൂറ് മീ�ര്
അകെലയു� കു�ളം േതാട് എ�ിവിട�ളാണ് ഈ പ�തിയുെട ഉറവിടം.
സ�ിധാന�ിന് സമീപം പാ�ി�ാവള�് നിർമി� പ�് കൂ�ന്
ടാ�ുകളിേല�് ഈ മൂ�് േ�സാതസുകളില് നി�ും ഗുരുത�ാകർഷ�ിെ� �
അടി�ാന�ില് െവ�െമ�ി�ുകയാണ് ആദ�ഘ�ം. ഇതിന് േശഷം
േ�ാേറജ് ടാ�ിേല�് െവ�ം സംഭരി�ും. അടു� ഘ��ില് സൈ�
ടാ�ിെല�ി�് േ�ാറിേനഷന് െചയ� േശഷമാണ് െവ�ം ടാ�ുകള് വഴി
വിതരണം െച�ു�ത്. ഇതിനായി 20 ല�ം ലി�ര് സംഭരണ േശഷിയു�ആറ്
ടാ�ുകള്, 18 ല�ം ലി�ര് സംഭരണ േശഷിയു� ഒരു ടാ�്, 60 ല�ം ലി�ര്
സംഭരണ േശഷിയു� പുതിെയാരു ടാ�്, ഒരു ല�ം വീതം െവ�ം
സംഭരി�ു� ര�് പഴയ ടാ�ുകള് എ�ിവയു�്.െച�് ഡാമുകളില് നി�ും
മ�ും െവ�െമ�ി�ു�തിനും തുടർ�ു� വിതരണ�ിനുമായി സംര�ണ

കവചമു� ൈപ�ുകളാണ് ഉപേയാഗി�ു�ത്. വന�മൃഗ�ളില് നി�ുൾെ�െട
സംര�ണം ഉറ�ാ�ിയാണ് ൈപ�ുകളും ടാ�ും ഉൾെ�െടയു�വ
�ാപി�ിരി�ു�ത്. േകാവിഡിെ� � പ�ാ�ല�ില് ഭ�രുെട എ�ം
നിയ��ി�തിനാല് ഇ�പാവശ�ം �പകൃതിദ� മാർഗ�ിലൂെട എ�ി�ു�
െവ�ം മാ�തമാണ് സ�ിധാന�ും പരിസര�ും വിതരണം െച�ു�ത്.
സാധാരണ മ�ല കാല�ളില് ഭ�രുെട എ�ം കൂടുതലു�തിനാല്
പ�യില് നി�് ശരംകു�ി വഴി വാ�ര് അേതാറി�ി എ�ി�ു� െവ�വും
സ�ിധാന�് വിതരണ�ിന് ഉപേയാഗി�ും. ഉയര�ിലു�
ശരംകു�ിയിെല ടാ�ില് നി�ും ഗുരുത�ാകര്ഷണ മാർഗ�ിലൂെട
തെ�യാണ് പാ�ി�ാവളേ��് വാ�ര് അേതാറി�ിയും
െവ�െമ�ി�ു�ത്. േദവസ�ം േബാർഡിെ� � കീഴിെല 15 ഓളം
ജീവന�ാരാണ് ഈ ജല വിതരണ�ിനായി േസവനം െച�ു�ത്. ഈ
െവ��ിെ� � േ�ാറിേനഷന് ഉൾെ�െടയു�വ നിർവഹി�ു�തും േദവസ�ം
േബാർഡാണ്. ഇേതാെടാ�ം മലിനീകരണ നിയ��ണ േബാർഡ്, വാ�ര്
അേതാറി�ി, ഭ�� സുര�ാ വകു�് എ�ിവയും എ�ാ ദിവസവും ടാ�ുകളില്
പരിേശാധന നട�ു�ു�്.
പാ�ി�ാവളം മുതല് നട��ലിന് സമീപെ�
വനം വകു�് ഓഫീസ് വെരയാണ് ശബരി തീർഥെമ� േപരിലു� േദവസ�ം
േബാർഡിെ� � കുടിെവ� വിതരണം. ഇതിനായി 1000 ലി�ര് വീതം േശഷിയു�
അ�് �ാ�ു� കള്, 500 ലി�ര് േശഷിയു� അ�് �ാ�ു� കള്, 10 ഡിസ്െപൻസര്
യൂണി�ുകള് എ�ിവയും �ാപി�ി�ു�്. ഇ�പാവശ�ം േകാവിഡ്
നിയ��ണ�ളുെട ഭാഗമായി െപാതുടാ�ുകളിലൂെടയു� വിതരണം
നട�ു�ി�. േദവസ�ം േബാർഡിെ� � അസി. എൻജിനിയറുെട
േനതൃത��ിലാണ് ഈ പ�തിയുെട �പവർ�ന�ള് നട�ാ�ു�ത്.
ചി�തം. ശു�ജല പ�തിയുെട ഭാഗമായി േദവസ�ം േബാർഡ് പാ�ി�ാവള�്
നിർ�ി�ിരി�ു� കൂ�ന് സംഭരണ ടാ�് െതാഴിലാളികള് ശുചീകരി�ു�ു
ഭ�ർ�് കുടിെവ�ം വിതരണം െച�ു�തിനായി �ാപി�ിരി�ു�
ടാ�ുകള്

(പി.ആര്. ശബരി-(124)
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വീണ് പരിേ�� േഹാ�ല് ജീവന�ാരന്സഹായവുമായി
ഫയർേഫാഴ്സും േപാലീസും
മര�ൂ��് േഹാ�ലിന് സമീപ�ു� കൂ�ന് വൃ��ിെ� � ശിഖരം ഒടി�ു
വീണ് ജീവന�ാരനായ കരുണാകരന് (56) പരിേ��ു. ഉടന് തെ�
�
�ല�ു�ായിരു� േപാലീസും സ�ിധാന�് നിെ��ിയ ഫയർേഫാ�ും
േചർ�് കരുണാകരെനസ�ിധാനെ� ആശുപ�തിയില് �പേവശി�ി�ു.
നിസാര പരി�ായതിനാല് �പാഥമിക ചികി� നൽകി വി�യ�ു. കാനന
പാതയുെട സമീപ�് വീണ മര�ിെ� � ശിഖരം ഫയര് േഫാഴ്സ് സംഘം മുറി�്
നീ�ി. കടയുെട അടു�ള ഭാഗികമായി തകർ�ു.
ചി്രതം. മര�ൂ��് കാനന പാത�് സമീപം വീണ വൃ��ിെ� � ശിഖരം
ഫയർേഫാ�് � സംഘം െവ�ി മാ�ു�ു

(പി.ആര്. ശബരി-(125)
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� ന പൂജയും പടിപൂജയും
ഈ വർഷെ� മ�ലകാല ഉദയാ�മ
അവസാനി�ു
� ന പൂജയുംപടിപൂജയും
ശബരിമലയില് ഈ മ�ലകാലെ� ഉദയാ�മ
ഞായറാ� � (20/12/20) അവസാനി�ു. ഇനി മകര വിള�ിേനാടനുബ�ി�് മാ�തേമ
� ന പൂജയുംപടിപൂജയും ഉ�ാവൂ. ഞായറാഴ്� നട� പടിപൂജയ്�്
ഉദയാ�മ
� ര് രാജീവര് േനതൃത�ം നൽകി. േമൽശാ�ി ജയരാജ് േപാ�ിയുെട
ത��ി ക�ര
� ന പൂജകള്.ഡിസംബര് 25 ന് ത�അ�ി
േനതൃത��ിലായിരു�ു ഉദയാ�മ
േഘാഷയാ�ത ശബരിമല സ�ിധാന�് എ�ും. ത�അ�ി ചാർ�ി 26 ന്
മ�ല പൂജേയാടുകൂടി നട അടയ്�ും. മകര പൂജയ്�ായി 30 ന് ൈവകുേ�രം
അ�ിന് നട തുറ�ും.

(പി.ആര്. ശബരി-(126)

