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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (22.12.2020)......... 
 
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  
12pm.........25 കലശാഭിേഷകം തുടർ�് കളഭാഭിേഷകം  
12 .30ന് ഉ�പൂജ  
1 മണി�് േ��തനട അടയ�്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�ും. 
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മ�ലകാല�് ശബരിമലയില ്വനം വകു�ിെ�� കന� ജാ്രഗത 
 
മ�ലകാലേ�ാട് അനുബ�ി� ്ശബരിമലയിലും പരിസര�ളിലും വനം 
വകു�് പുലർ�ു�ത് കന� ജാ�ഗത. േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് നിയ��ിത 
േതാതിെല�ു� ഭ�െര പുലർെ�യും രാ�തിയും കാനന പാതയില് 
അനുഗമി�ു�ത് ഉൾെ�െട നിരവധി േസവന�ളാണ ്വനം വകു� ്
നൽകു�ത്. വനം വകു�ിെ�� െപരിയാര് െവ�് ഡിവിഷനിെല പ� േറ�ിന് 
കീഴിലാണ് സ�ിധാനവും പരിസരവും ഉൾെ�ടു� മല നിരകള.്പ�യില് 
�ിതിെച�ു� സ�ിധാനം േഫാറ�് േ�ഷനില് നി�ാണ ്�പവർ�ന�ള ്
നിയ��ി�ു�ത്. ഡിഎഫഒ് റാ�ിലു� ഒരു േഫാറ�് െ��ഷല് 
ഓഫീസർ�ാണ് ഈ ഓഫീസിെ�� ചുമതല. ഇതിന് കീഴില് പ�യിലും 
സ�ിധാന�ുമായി ര�് കൺേ�ടാള് റൂമുകളും ര�് േറ�് 
ഓഫീസർമാരുമു�്. കൺേ�ടാള് റൂമുകളുെട �പവർ�നം 
സുഗമമാ�ു�തിനായി കരിമല, നാലാംൈമല്, സ�ിധാനം എ�ിവിട�ളില് 
മൂ�് ഔ�് േപാ�ുകളും �ാപി�ി�ു�്. ഇവിട�ളില് ഒരു െസ�ന് േഫാറ�് 
ഓഫീസര്, ര�് ബീ� ്േഫാറ�് ഓഫീസർമാര്, െ�പാ��ന് വാ�ർമാര് 
എ�ിവര് �ിരം ഡ�ൂ�ിയിലു�വരാണ.് മ�ലകാലെ� തിര�ിേനാട് 
അനുബ�ി� ്ആവശ�ാനുസരണം ഈ ഓഫീസുകളില് അധിക േസനെയ 
വിന�സി�ും.സ�ിധാനെ� കൺേ�ടാള ്റൂമില് �ിരം ജീവന�ാർ�് 
പുറേമ പേ�ാളം ബീ� ്േഫാറ�് ഓഫീസർമാരും വാ�ർമാരും ഈ 
മ�ലകാല�് െ��ഷല് ഡ�ൂ�ിയിലു�്. െപരിയാര് ൈടഗര് റിസർ�ിന് 
കീഴില് വരു� േകാ�യം, ഇടു�ി, പ�നംതി� േറ�ുകളില് നി�ു�വെര 15 
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ദിവസം വീതം ഷിഫ്�് അടി�ാന�ിലാണ ്ഇവിേട� ്േസവന�ിന് 
നിേയാഗി�ു�ത്. പരിശീലനം സി�ി� എലഫ��് സ് ക�ാഡ്, പാ�് പിടി�ു� 
ജീവന�ാരന് എ�ിവരും സംഘ�ിലു�ാവും. ഇേതാെടാ�ം 
േതാ�ുൾെ�െടയു� ആയുധ�ളും ഉപകരണ�ളും സ�ിധാെ� 
കൺേ�ടാള് റൂമില് സ�മാ�ിയി�ു�്.ഈ മ�ല കാല�് ഭ�രുെട 
തിര�ി�ാ�തിനാല് പലേ�ാഴും വന�മൃഗ�ള് കാനന പാതയിലിറ�ു� 
സംഭവമു�ായിരു� .ു ഇേത തുടർ�് പ�യില് നി�് പുലർെ� നാല് മണി�് 
ആദ�ം പുറെ�ടു� ഭ�േരാെടാ�ം പ�യില് നി�ു� വനം വകു� ്സംഘം 
ചരൽേമട് വെരയും, തുടർ�് നട��ല് വെര സ�ിധാ� ്നി�ു� സംഘവും 
അനുഗമി�ും. നടയട� േശഷം രാ�തി പ�രേയാെട ഇേത രീതിയില് 
സംര�ണം നൽകിയാണ ്ഭ�െര പ�യില് 
തിരിെ��ി�ു�ത്.ഇേതാെടാ�ം മര�ൂ�ം, ഉര�ുഴി, പാ�ി�ാവളം, 
സ�ിധാനേ��് ശു�ജലെമ�ി�ു� കു�ാര് ഡാം തുട�ിയ 
ഭാഗ�ളിെല�ാം സദാസമയവും നിരീ�ണമു�്. ഇതിന് പുറേമ 
സ�ിധാന�ിന് സമീപം നിരീ�ണ ക�ാമറയും �ാപി�ി�ു�്. പാ�് 
പിടി�ു�തില് �പേത�ക പരിശീലനം േനടിയ ഒരു ജീവന�ാരെന 
നിേയാഗി�ി�ു�്. ഇതിനായു� ഉപകരണ�ളുമു�്. ഈ മ�ല കാല�് 
ഇതുവെര 75 വിഷ പാ�ുകെള പിടികൂടി ഉൾവന�ില് തുറ�് വി�ു.സീസണ ്
തുട�ു�തിന് മു�് തെ� വനം വകു� ്ചീഫ് ൈവൽഡ് ൈലഫ് വാർഡെ�� 
നിർേ�ശാനുസരണം സ�ിധാന� ്നി�ും 45 കാ�ുപ�ികെള പിടികൂടി 
ഉൾവന�ില് വി�ിരു� .ു മുന് വർഷ�ളില് നിരവധി ഭ�ർ� ്പ�ിയുെട 
ഉപ�ദവ�ില് പരിേ��തിെന തുടർ�ാണ ്നടപടി. ഇേതാെടാ�ം കാനന 
പാതയിലുൾെ�െട അപകടാവ�യിലായ മര�ള് ഉ�ത വനം വകു� ്
ഓഫീസില് നി�ു� ഉ�രവിെന തുടർ�് മുറി� ്
മാ�ിയിരു�ു.മ�ലകാല��ാ�േ�ാള് മി�വാറും വന�മൃഗ�ള ്കാനന 
പാതയിലും നട��ലിലുെമ�ും. പുലി, ആന, േപാ�് 
എ�ിവയുൾെ�െടയു�വ ഇ�ൂ��ിലു�ാവും. ഇവെയ 
നിരീ�ി�ു�തിനു� ക�ാമറാ സംവീധാനവും വനം വകു�ിനു�്. 
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