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ശബരിമല തീർഥാടനം: ഭ�ർ�ും ജീവന�ാർ�ുംേസവനെമാരു�ി 
ആയുർേവദ വകു� ്
 
മ�ലകാല തീർഥാടനേ�ാട് അനുബ�ി� ്സ�ിധാന� ്ഭ�ർ�ും 
ജീവന�ാർ�ും േസവനെമാരു�ി ആയുർേവദ വകു�.് ഇതിനായി അ�് 
േഡാ��ർമാര് ഉൾെ�െട 12 ജീവന�ാരാണ് സ�ിധാനെ� ആയുർേവദ 
ആശുപ�തിയില് മുന് വർഷ�ളില് േസവനമനു�ി�ിരു�ത്. േകാവിഡിെ�� 
പ�ാ�ല�ില് ഈ മ�ല കാല� ്ഭ�രുെട എ�ം നിയ��ി�തിനാല് 
ര�് േഡാ��ർമാര്, ഒരു ഫാർമസി�്, ഒരു െതറാ�ി�് എ�ിവരട�ു� ആറ് 
ജീവന�ാരാണ് സ�ിധാന� ്ഇേ�ാഴു�ത്.മലകയറി വരു� ഭ�ർ� ്
േപശീവലിവ,് േവദന എ�ിവ�ു� കുഴ�് ഉൾെ�െടയു� മരു�ുകളാണ് 
�പധാനമായും ലഭ�മാ�ു�ത്. ഇതിന് പുറേമ േദവസ�ം, േപാലീസ ്തുട�ി 
സ�ിധാന�് ദിവസ�ള് താമസി� ്േജാലി െച�ു� വിവിധ വകു�ുകളിെല 
ജീവന�ാർ�ും ഇവിെട നി�ും ചികി� നൽകി വരു�ു. ചുമ, പനി, 
ജലേദാഷം എ�ിവയ്�ു� മരു�ുകള ്ഇവിെട നി�ും വിതരണം 
െച�ു�ു�്.ഇതിന് പുറേമ സുഖായുഷ�ം, സ�ാ��ം, പുനർജനി, അമൃതം 
എ�ീ വിഭാഗ�ളില് ഉൾെ�ടു� മരു�ുകളും ഇവിെടയു�്. േകാവിഡ് 
ബാധി� ്േരാഗ മു�ി േനടിയവർ� ്സാധാരണ ഗതിയിലു�ാവു� 
ചുമയ്�ും ശ�സന സംബ�മായ �പശ് ന�ൾ�ുമാണ ്പുനർജനി 
വിഭാഗ�ില് നി�ു� മരു�് നൽകുക. അറുപത് വയസിന് 
താെഴയു�വർ�ായി നൽകു�ത് സ�ാ��ം വിഭാഗ�ിൽെ�� 
മരു�ുകളാണ്. ക�ാറൈ��നില് കഴിയു�വർ�ായി അമൃതം വിഭാഗ�ിലും 60 
വയസിന് മുകളിലു�വർ�ായി സുഖായുഷ�ം വിഭാഗ�ിലുമു� മരു�ും 
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സ�ിധാനെ��ി�ി�ു�്. ഭ�ർ�ും ജീവന�ാർ�ുമായി �പതിേരാധ 
േശഷി വർധി�ി�ു�തിനു� മരു�ുകളും ഇവിെട നി�ും നൽകു�ു�്. 
ഇതിനായി ഷഡംഗ പാന ചൂർണമാണ് �പധാനമായും വിതരണം െച�ു�ത്. 
ഇതിന് പുറേമ സ�ിധാന�് �പവർ�ി�ു� എ�ാ ഓഫീസുകളിലും 
െകാതുക് നശീകരണ�ിനായി അപരാജിത ചൂർണം വിതരണം െച�ു�ു�്. 
�പതിദിനം 150 നും 200 നും ഇടയില് ആളുകള ്ഇവിെട ചികി� േതടു�ുെ��് 
െമഡി�ല് ഓഫീസര് ഇന് ചാർജ് േഡാ. മേനഷ് കുമാര് പറ�ു. കിട�ി 
ചികി�യ്�ു� സൗകര�മുെ��ിലും േകാവിഡ് സാഹചര��ില് ഈ 
േസവനം നൽകു�ി�. േകരള�ിെല വിവിധ ആയുർേവദ ആശുപ�തികളില് 
നി�ു� ജീവന�ാെര ഏഴ് ദിവസെ� ഷിഫ്�് അടി�ാന�ിലാണ് 
സ�ിധാനേ��് ഡ�ൂ�ി� ്നിേയാഗി�ു�ത്. രാവിെല ഏഴ് മുതല് രാ�തി 
ഒ�ത് വെരയും ആശുപ�തിയുെട േസവനം ലഭ�മാണ്. 
 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി - (137)                                                                   
 

 
 
 

 



 

                 
tIcf kÀ¡mÀ 

 

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

 

 

 

 

      
i_cn-a-e ]-{X-¡p-dn¸v -- 2 

 

 

 t^m¬ : 04735þ202664 
                                         
                            www.prd.kerala.gov.in, prdnewssabarimala2021@gmail.co 
ഹരിവരാസനം പുരസ് കാരം വീരമണി രാജുവിന് 
 
2021െല ഹരിവരാസനം പുരസ് കാര�ിന് ഗായകന് എം.ആര്. വീരമണി 
രാജുവിെന െതരെ�ടു�ു. മലയാളം, തമിഴ്, െതലു�് ഭാഷകളിലായി 
ആയിരകണ�ിന് ഭ�ിഗാന�ള് ആലപി� വീരമണി രാജു തമിഴ് നാട് 
സർ�ാരിെ�� കൈലമാമണി അവാർഡ് അട�ം നിരവധി പുരസ് കാര�ൾ� ്
േനരെ� അർഹനായി�ു�്. അടു�മാസം മകരവിള� ്ദിവസം ശബരിമല 
സ�ിധാന�് നട�ു� ചട�ില് വ�് എം.ആര്. വീരമണി രാജുവിന് 
ഹരിവരാസനം പുരസ് കാരം സ�ാനി�ുെമ�് േദവസ�ം വകു� ്മ��ി 
കടകംപ�ി സുേര��ന് അറിയി�ു. ഒരു ല�ം രൂപയാണ ്പുരസ് കാര തുക. 
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ശബരിമല മ�ല പൂജാ ഉ�വം: േപാലീസിെ�� സുര�ാ ഒരു��ള് 
പൂർ�ിയായി 
 
ശബരിമല മ�ല പൂജേയാട് അനുബ�ി� ്േപാലീസിെ�� സുര�ാ 
മുെ�ാരു��ള് പൂർ�ിയായതായി സ�ിധാനം േപാലീസ ്െ��ഷ�ല് 
ഓഫീസര് എ.എസ്. രാജു പറ�ു. ത� അ�ി േഘാഷയാ�ത വ�ാഴാ� � ഉ�യ്� ്
ഒ�രേയാെട പ�യിെല�ും. പ�യില് നി�ും ഉ�കഴി�് മൂ�ിന് 
പുറെ�ടു� േഘാഷയാ�ത പര�രാഗത പാത വഴി ൈവകി�് അ�ിന് 
ശരംകു�ിയിെല�ും. ഇവിടുെ� സ�ീകരണ�ിന് േശഷം ൈവകി� ്
ആറിന് ത� അ�ി േഘാഷയാ�ത സ�ിധാനെ��ും.   �പേത�ക 
േപാലീസ ്സംഘം ത� അ�ിെയ അനുഗമി�ും.  ത� അ�ി എ�ു� 
സമയ�് സ�ിധാന� ്തീർഥാടകരുെട തിര� ്നിയ��ി�ു�തിെ�� 
ഭാഗമായി ദർശന�ിന് �കമീകരണ�ള ്വരു�ിയി�ു�്. പതിവ് േപാെല 
ഉ�യ്�് ഒ�ു വെര മാ�തേമ ദർശനം അനുവദി� .ു ഉ�യ്� ്ഒ�ിനു േശഷം 
ഭ�െര സ�ിധാന�് തുടരാന് അനുവദി�ി�. ഇതിെ�� ഭാഗമായി രാവിെല 
11.30 ന് േശഷം നിലയ്�ലില് നി�് ഭ�െര പ�യിേല� ്കട�ി വിടുകയി�. 
ത� അ�ി സ�ിധാന�് എ�ി ദീപാരാധനയ്�ു േശഷം മാ�തേമ ഭ�െര 
ദർശന�ിന് അനുവദി� .ൂ ൈവകി� ്അ�് മുതല് പ�യില് നി�ും 
സ�ിധാനേ��് ദർശന�ിനായി കട�ി വിടും. തുടർ�് ഹരിവരാസനം 
പാടി നട അടയ്�ും വെരയും ഭ�െര ദർശന�ിന് അനുവദി�ും.
 നിലവില് സ�ിധാന�് ഡ�ൂ�ിയിലു� േപാലീസ ്സംഘം തെ�യാവും 
25 നും സുര�െയാരു�ുക. അത�ാവശ� ഘ��ില് കൂടുതല് േസനെയ 
വിന�സിേ��ി വ�ാല് മണിയാര്, പ�നംതി� എ�ിവിട�ളിെല 
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ക�ാ�ുകളില് േപാലീസ ്സംഘെ� സ�മാ�ിയി�ുെ��ും േപാലീസ ്
െ��ഷ�ല് ഓഫീസര് പറ� .ു 
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