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ശബരിമല തീർഥാടനം: േകാവിഡ് െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��് നിർബ�ം
മകരവിള�് ഉ�വേ�ാട് അനുബ�ി�് ഡിസംബര് 26 ന് േശഷം ശബരിമല
ദർശന�ിെന�ു� അ��ഭ�ര് 48 മണി�ൂറിനു�ില് എടു� േകാവിഡ് 19 െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��് ൈക�ില് കരുതണെമ�് ആേരാഗ� വകു�്
നിർേദശി�ു. എൻഎബിഎല് അ�കഡി�് െചയ � ഐസിഎംആര് അംഗീകൃത
ലേബാറ�റികളില് നി�് തീർഥാടകർ�് ആർടിപിസിആര്, ആർടി ലാംബ്,
എ�ക്� �സ ് നാ�് പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാകാം.
ഡ�ൂ�ിയില് വിന�സി�ു�തിന് മു�് പരിേശാധന നട�ിയി�ുെ��ിലും
ഡ�ൂ�ിയിലു� ഉേദ�ാഗ�രില് നി�ു� േപാസി�ീവ് േരാഗികളുെട എ�ം
കൂടുതലായതിനാല്, എ�ാ തീർഥാടകരും ഡ�ൂ�ിയിലു� ഉേദ�ാഗ�രും
ആർടിപിസിആര് അടി�ാനമാ�ി കൂടുതല് പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാകണെമ�ും ആേരാഗ� വകു�് നിർേദശി�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (133)
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മ�ല പൂജെ�ാരു�ി ശബരിമല; ത�യ�ി േഘാഷയാ്രത ഡിസംബര്
25 ന് ൈവകുേ�രം സ�ിധാന�്
മ�ലപൂജയ്�ായി ശബരിമല സ�ിധാനം ഒരു�ി കഴി�ു. ഡിസംബര് 26
ന് രാവിെല 11.40നും ഉ�യ്�് 12.20നും മേ��യു� ശുഭമുഹൂർ��ില്
ത�യ�ി ചാർ�ിയു� മ�ലപൂജ നട�ും. 25 ന് ഉ�യ്�് ഒരു മണിേയാെട
അ�� സ�ാമി�് ചാർ�ാനു� ത�യ�ിയും വഹി�ു� േഘാഷയാ�ത
പ�യില് എ�ിേ�രും. തുടർ�് പ�യില് വി�ശമി� േശഷം ഉ�കഴി�്
മൂേ�ാെട ത�യ�ി േപടകവുമായി സ�ിധാനേ��് യാ�ത തിരി�ും.
ൈവകുേ�രം 5.15 ന് ശരംകു�ിയില് വ�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം
േബാർഡിെ� � േനതൃത��ില് ത�യ�ിെയ ആചാര പൂർവം സ�ീകരി�്
േ��ത�ിേല�് ആനയി�ും. ഇതിനായി േദവസ�ം േബാർഡ്
നിേയാഗി�ി�ു� �പതിനിധികള് ൈവകി�് അ�ിന് അ�� സ�ിധിയില്
നി�് ഹാര�ളും അണി�് ശരംകു�ിയില് എ�ിേ�രും. പതിെന�ാം
പടി�് മുകളിലായി െകാടിമര�ിന് മു�ില് വ�് േദവസ�ം േബാർഡ്
�പസിഡ�് � അഡ�.എന്.വാസു, േബാർഡ് അംഗം െക.എസ്.രവി, േദവസ�ം
ക�ീഷണര് ബി.എസ്. തിരുേമനി തുട�ിയവരും മ�് വിശി� അതിഥികളും
േചർ�് േഘാഷയാ�തയായി െകാ�ുവരു� ത�യ�ിെയ സ�ീകരി�്
േസാപാന�ിേല�് ആനയി�ും.
പൂർണമായും േകാവിഡ്- 19 േ�പാേ�ാേകാള് പാലി�ായിരി�ും ചട�ുകള്
നട�ുക. തുടർ�് ത�യ�ി േസാപാന�ില് വ�് ത��ിയും േമൽശാ�ിയും
േചർ�് ഏ�ുവാ�ി �ശീേകാവിലിന് ഉ�ിേല�് െകാ�ു േപാകും. േശഷം 6.30ന്
ത� അ�ി ചാർ�ിയു� മഹാ ദീപാരാധന നട�ും. രാ�തി 8.30 ന്

അ�ാഴപൂജയ്�് േശഷം 8.50 ന് ഹരിവരാസനം പാടി ഒൻപതിന് നട
അടയ്�ും. 26 ന് പുലർെ� അ�ിന് േ��ത നട തുറ�ും. 25 നും 26നും
ഭ�ർ�് ദർശന�ിന് ചില നിയ��ണ�ള് ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. 26ന് രാ�തി
ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്�ു�േതാെട മ�പൂജാ ഉ�വ�ിനും
സമാപനമാകും. മകരവിള�് ഉ�വ�ിനായി ഡിസംബര് 30 ന് ൈവകുേ�രം
േ��തനട തുറ�ും. 31 മുതല് 2021 ജനുവരി 19 വെരയാണ് മകരവിള�് ഉല്സവ
കാലം. 31 മുതല് ഭ�ർ�് �പേവശനം ഉ�ാകും. ജനുവരി 14 ന് ആണ്
മകരവിള�്.

(പി.ആര് . ശബരി - (134)
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ശബരിമല ദർശന�ിന് ആർടിപിസിആര് െട�് നിർബ�മാ�ി;
ഒരു��ള് പൂർ�ിയായതായി ഉ�താധികാര സമിതി
ശബരിമല ദർശന�ിന് ഡിസംബര് 26ന് േശഷം എ�ു� ഭ�ർ�ും
സ�ിധാന�് േജാലി െച�ാെന�ു� എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാർ�ും
ആർടിപിസിആര് െട�് നട�ിയ േകാവിഡ് െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��്
നിർബ�മാ�ി. ഇതുമായി ബ�െ��് സ�ീകരിേ�� നടപടികള്
പൂർ�ിയാ�ിയതായി സ�ിധാന�് േചർ� ശബരിമല ഉ�താധികാര
സമിതി േയാഗ�ിന് േശഷം എഡിഎം േഡാ. അരുണ് വിജയ്, സ�ിധാനം
േപാലീസ് െ� �ഷല് ഓഫീസര് എ.എസ്. രാജു എ�ിവര് പറ�ു.
ദർശന�ിെന�ു� ഭ�ര് േകാവിഡ് െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��് കരുതണം.
ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് ഉറ�് വരു�ിയ േശഷം മാ�തേമ നിലയ്�ലില് നി�്
ഭ�െര പ�യിേല�ും തുടർ�് സ�ിധാനേ��ും കട�ി വിടൂ.
ഡിസംബര് 30 ന് േശഷം നിലയ്�ലില് ആ�ി� ജന് െട�് ഉ�ാവി�.
േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാള് പാലി�ു�തിെ� � ഭാഗമായി ത� അ�ിേയാെടാ�ം
സ�ിധാനേ��് അനുഗമി�ു�വരുെട എ�ം ചുരു�ും.
അ��േസവാസംഘ�ിെ� � കർ�ൂരാഴി�ും േകാവിഡ് മാനദ�ം പാലി�്
മാ�തമാണ് അനുമതി. ത� അ�ി േഘാഷ യാ�ത�ായി പര�രാഗത വഴിയിെല
ശുചീകരണ �പവർ�നം തുട�ി. അേത ദിവസം സ�ിധാനെ��ു�
ഭ�െര ഉ��് ഒരു മണി�് മു�ായി ദർശനം പൂർ�ിയാ�ി മട�ി
അയയ്�ും. ഇതിനായി ഇരുമുടിെ�െ�ടു�് വരു�വർ�് ഒ��വണ
സുഗമമായ ദർശനം ഉറ�ാ�ും.

(പി.ആര് . ശബരി - (135)
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (24.12.2020)
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 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 - (136)

