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േഫാേ�ാ അടി�ുറി�:്  
 
ത�യ�ി �ാർ�ിംഗ്:- 
മ�ല പൂജയ്�് സമാപനം കുറി�് ശബരിമലയില് അ��ന് ചാർ�ുവാനു� 
ത�യ�ി വഹി�ുെകാ�ു� രഥയാ�ത ആറൻമുള േ��ത�ില് നി�ും 
പുറെ�ടു�ു. 
 
ത�യ�ി:- 
മ�ല പൂജയ്�് സമാപനം കുറി�് ശബരിമലയില് അ��ന് ചാർ�ുവാനു� 
ത�യ�ി ആറൻമുള പാർ�സാരഥി േ��ത�ില് നി�ും േദവസ�ം 
�പസിഡ��് എന്.വാസുവും േ��തം ജീവന�ാരും േചർ�് ത�യ�ി 
േഘാഷയാ�തയ്�ു� രഥ�ിേലെ�ടു�ു� .ു 
 
�പസിഡ��്:- 
മ�ല പൂജയ്�് സമാപനം കുറി�് ശബരിമലയില് അ��ന് ചാർ�ുവാനു� 
ത�യ�ി ആറൻമുള പാർ�സാരഥി േ��ത�ില് ദർശന�ിന് വ�േ�ാള ്
െതാഴു� േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ��് എന്.വാസു. 
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ശബരിമല: മ�ലകാല തീർ�ാടന�ിന് േദവസ�ം 
േബാർെഡാരു�ിയത ്വിപുലമായ സൗകര��ള ്
 
േകാവിഡ് 19 െ�� പ�ാ�ല�ില് ഈ വർഷെ� മ�ലകാല 
തീർ�ാടന�ിന് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് നട�ിയത് ചി�യായ 
�പവർ�ന�ള്. ഇതിനായി േദവസ�ം ക�ീഷണര് മുതല് മ�ല കാലേ�� ്
മാ�തമായു� താൽ�ാലിക ജീവന�ാര് വെരയു�വരുെട ഒെ�ാരുമി�ു� 
�പവർ�നമാണ് നട�ു�ത്. േബാർഡിന് കീഴിെല വിവിധ ഓഫീസുകളില് 
നി�ു� ജീവന�ാെര ഷിഫ്�് അടി�ാന�ിലാണ ്ശബരിമല ഡ�ൂ�ി�ായി 
നിേയാഗി�ു�ത്. താൽ�ാലിക ജീവന�ാർ�് 41 ദിവസെ� മ�ല 
കാലേ��ാണ് കാരാര് അടി�ാന�ില് നിയനം.ഗവൺെമ��ിെ�� 
നിർേ�ശാനുസരണം തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ��്, 
അംഗ�ള്, േദവസ�ം ക�ീഷണര് എ�ിവര് അനുദിനം ശബരിമലയിെല 
�ിതിഗതികള ്വിലയിരു�ു�ു�്. ഇതിന് കീഴില് സ�ിധാനെ� 
ഓഫീസില് ഒരു എക് സിക�ൂ�ീവ ്ഓഫീസറും ഒരു അസി. എ��ിക�ൂ�ീവ ്
ഓഫീസറുമു�്. ഇവരുെട നിയ��ണ�ിലാണ ്സ�ിധാനെ� 
�പവർ�ന�ള് ഏേകാപി�ി�ു�ത്. സ�ിധാനവുമായി ബ�െ�� എ�ാ 
വിഭാഗ�ൾ�ും �പേത�കം െ��ഷ�ല് ഓഫീസർമാരുമു�്. േ��തം, ഭ�ാരം, 
അ�ം, അരവണ,അ�ദാനം, ചു�് െവ�ം, േദവസ�ം െമസ്, താമസം 
(അേ�ാമേഡഷന്) എ�ിവയുൾെ�െടയു� വിവിധ വിഭാഗ�ളിെല 
�പവർ�ന�ൾ�ായി െ��ഷ�ല് ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി�ി�ു�്. ഇവർ� ്
കീഴില് ഓേരാ െസ�നിലും �ിരം ജീവന�ാെരയും നിരവധി 
താൽ�ാലിക െതാഴിലാളികളുമു�്. ഇതിന് പുറെമ േദവസ�ം േബാർഡ് വക 
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താൽ�ാലിക സുര�ാ ജീവന�ാരുമു�്.സ�ിധാനെ� േദവസ��ിെ�� 
െക�ിട�ള ്ഉൾെ�െടയു�വയുെട നിർ�ാണവും അ�കു� പണികളുെമ�ാം 
െച�ു�തിനായി അസി. എ�ിനീയറുെട േനതൃത��ില് �പേത�കം 
െപാതുമരാമ�് വിഭാഗം �പവർ�ി�ു�ു�്. കു�ാര് ഡാമില് നി�് 
സ�ിധാനേ��ു� ശു�ജല വിതരണ�ിെ�� ചുമതലയും മരാമ�് 
വിഭാഗ�ിനാണ്. ഇവർെ��ാമു� താമസ സൗ◌ൗകര�വും ഭ�ണവും 
േദവസ�ം േബാർഡാണ് നൽകു�ത്.ശബരിമല േദവസ��ിന് �പേത�ക 
അ��ിനിേ����ീവ് ഓഫീസറു�്. ഇവിെട നി�ുമാണ ്േ��ത�ിെ�� 
ൈദനംദിന കാര��ളുെട നിയ��ണം. മ�ല പൂജാ കര��ൾ�ായി 
�പേത�കം െഫ�ിെവല് കൺേ�ടാളറും മ�് ജീവന�ാരും ഓഫീസുമു�്. 
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (23.12.2020) 
 
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 
12ന്.........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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ശബരിമലയില ്5000 േപർ� ്ദർശനാനുമതി; ഒരു��ള് 
പൂർ�ിയായതായി ഉ�താധികാര സമിതി 
 
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ�� അടി�ാന�ില് ശബരിമല ദർശന�ിന് 5000 
ഭ�െര �പേവശി�ി�ു�തിനു� ഒരു��ള ്പൂർ�ിയായതായി െചാ�ാ� � 
േചർ� ശബരിമല ഉ�താധികാര സമിതി േയാഗ�ിന് േശഷം എഡിഎം േഡാ. 
അരുണ് വിജയ,് സ�ിധാനം േപാലീസ ്സ് െപഷല് ഓഫീസര് എ.എസ.്രാജു 
എ�ിവര് പറ�ു. ഇത് സംബ�ി� ്വിവിധ വകു�ുകൾ�ു� നിർേ�ശ�ള ്
േയാഗ�ില് നൽകി.നിലവിെല െവർ��ല് ക�ൂ സംവീധാനം വഴി മാ�തമാവും 
ഭ�ർ�് �പേവശനാനുമതി നൽകുക. ബുധനാഴ്� മുതല് 5000 ഭ�െര 
�പേവശി�ി�ു�തിനു� നടപടികള ്ൈകെ�ാ�ാന് സ�ിധാന�് 
േസവന�ിലു� എ�ാ വകു� ്ജീവന�ാർ�ും നിർേ�ശം നൽകിയി�ു�്. 
ഇതിനായി െചാ�ാഴ്� ൈവകി�് ആറ് മണി�് തെ� ഓൺൈലന് ബു�ിങ് 
തുട�ിയി�ു�്. നില�ല് മുതല് നി�ിത എ�ം ഭ�െര മാ�തേമ 
പ�യിേല�ും തുടർ�് സ�ിധാനേ��ും കട�ി വിടുകയു� .ൂ 
ദർശന�ിനായി ബു� ്െച�ുേ�ാള് അനുവദി�ു� സമയ� ്മാ�തമാണ് 
ഭ�ർ�് സ�ിധാനേ�� ്�പേവശനം. മ�ല പൂജ�ും 5000 േപർ�് മാ�തേമ 
ദർശനാനുമതിയു�ാവൂ.ആ�ായിരം േപർ�ു� ശുചിമുറി സംവീധാനം, 
െവ�ം, േകാവിഡ് മാനദ� �പകാരം ക�ൂ നിൽ�ു�തിനു� സൗകര�ം, 
ഇവെര നിയ��ി�ു�തിനു� ഉേദ�ാഗ�െര വിന�സി�ല് എ�ിവ 
പൂർ�ിയായി�ു�്. ദർശന�ിെന�ു� ഭ�ർ� ്സ�ിധാന� ്വിരി 
വ�ു�തിനും ത�ു�തിനുമു� അനുമതിയി�. ദർശനം പൂർ�ിയാ�ു� 
ഭ�ര് അതാത് ദിവസം തെ� മട�ിേ�ാകു�ത് ഉറ�് വരു�ും.േകാവിഡ് 
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േ�പാേ�ാേ�ാള് പാലി�ു�തിനായി നട തുറ�ിരി�ു� 14 മണി�ൂറില് 10 
മണി�ൂറാണ ്ഭ�ർ� ്ദർശന�ിന് അനുമതിയു�ത്. ഒരു മണി�ൂറില് 
അ�ൂറ് േപർ�് ദർശനെമ� നിലയില് �കമീകരി�ി�ു�്. നിലവില് 
സ�ിധാന�ു� േപാലീസിെന ഉപേയാഗി�് തെ�യാവും 5000 
േപെര�ുേ�ാഴും സ�ിധാനെ� നിയ��ണ�ള.് അടിയ�ിര സാഹചര�ം 
േവ�ിവ�ാല് പ�നംതി�, മണിയാര് എ�ിവിട�ളില് നി�ും 
േസനാംഗ�െള സ�ിധാന� ്എ�ി�ു�തിനും സംവീധാനമു�്. 
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