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� ും
ശബരിമല ദർശനം: ൈഹേ�ാടതിയുെടയും സർ�ാരിെ�യ
നിർേദശ�ൾ�് മുന്ഗണന - േദവസ�ം േബാർഡ് ്രപസിഡ�് �
ശബരിമല ദർശന�ിന് എ�ു� ഭ�രുെട എ�ം സംബ�ി� കാര��ില്
� ും നിർേദശ�ൾ�ാണ്
ൈഹേ�ാടതിയുെടയും സർ�ാരിെ�യ
മുൻഗണനെയ�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്.
വാസു പറ�ു. മ�ല പൂജേയാട് അനുബ�ി�് സ�ിധാന�് നട�ിയ
വാർ�ാ സേ�ളന�ില് സംസാരി�ുകയായിരു�ു അേ�ഹം. മ�ല - മകര
വിള�് ഉ�വ�ൾ�ു� ഒരു��ള് പൂർ�ിയായതായും േദവസ�ം
േബാർഡ് �പസിഡ�് � പറ�ു.
തീർഥാടനം മുട�ു�ത് ശരിയ� എ� േദവസ�ം േബാർഡ് തീരുമാന�ിെ� �
അടി�ാന�ിലാണ് മ�കാലം ആരംഭി�ത്. ഈ തീരുമാനം േദവസ�ം
േബാർഡ് സം�ാന സർ�ാരിെന അറിയി�ു. വിവിധ സർ�ാര്
വകു�ുകളുെട ഏേകാപനേ�ാെട മാ�തേമ ശബരിമല മ�ലകാല
�പവർ�ന�ള് മുേ�ാ�് െകാ�ുേപാകാനാവൂ. േദവസ�ം േബാർഡ്
തീരുമാനേ�ാട് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സം�ാന സർ�ാര്
സ�ീകരി�ത്. ഇതിനായി മുഖ�മ��ിയുെടയും േദവസ�ം മ��ിയുേടയും
േനതൃത��ില് �പേത�ക േയാഗം വിളി�ു േചർ�് എ�ാ വകു�ുകളുേടയും
പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ി. എ�ാല്, േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് ശബരിമലയില്
േരാഗവ�ാപനം ഉ�ാകുേമാെയ� ആശ� ആേരാഗ� വകു�് അധികൃതര് പ�്
വ�ു. ഇത് കണ�ിെലടു�ാണ് തീർഥാടകരുെട എ�ം തുട��ില്
ആയിരെമ� നിലയില് പരിമിതെ�ടു�ിയത്. പി�ീട് ബ�െ��
ക�ി�ികളുെട വിലയിരു�ലിെ� � അടി�ാന�ില് തീർഥാടകരുെട എ�ം

വർധി�ി�ാെമ� തീരുമാന�ിേല�് േദവസ�ം േബാർഡ് എ�ി. ഇതിെ� �
അടി�ാന�ില് ര�ായിരമായും തുടർ�് മൂവായിരമായും ഭ�രുെട എ�ം
വർധി�ി�ു. മ�ല പൂജയ്�ും മകരവിള�ിനും അ�ായിരവുമാ�ി.
ആളുകളുെട എ�ം വർധി�ി�തിെനാ�ം േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാള്
പാലി�ു�തും ഉറ�ാ�ി. എ�ാല്, ശബരിമല േസവന�ിേലർെ�� വിവിധ
വിഭാഗം ജീവന�ാരില് േകാവിഡ് ബാധി�തായി കെ��ി. സ�ിധാനം, പ�,
നിലയ്�ല് എ�ിവിട�ളിലായി ഡിസംബര് 24 വെര 390 േപർ�ാണ്
േകാവിഡ് �ിരീകരി�ത്. ഇതില് 96 ഭ�െര നിലയ്�ലില് നി�് തെ�
തിരി�യ�ു. 289 ജീവന�ാർ�ാണ് േകാവിഡ് �ിരീകരി�ത്. േദവസ�ം
േബാർഡ്, േപാലീസ്, ആേരാഗ� വകു�്, െകഎസ്ഇബി, എക്ൈസസ് തുട�ി
എ�ാ വിഭാഗ�ിേലയും �ിരം ജീവന�ാരും താൽ�ാലിക
െതാഴിലാളികളും ഇതില് ഉൾെ�ടും. ജീവന�ാരിെല േകാവിഡ് േരാഗം
കെ��ു�തിനായി സ�ിധാന�് ആ�ി� ജന് െട�് ക�ാ�ും നട�ി.
േരാഗം �ിരീകരി�വെരയും �പാഥമിക സ�ർ���ികയില്
ഉൾെ��വെരയും സമയബ�ിതമായി സ�ിധാന�് നി�ും നീ�ി.
ജീവന�ാരില് േരാഗബാധയു�ാെയ�ിലും ആശ�െ�േട�
സാഹചര�മി�ാ�തിനാല് ബദല് സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ി തീർഥാടനം
മുേ�ാ�് െകാ�് േപാകാനായി.
മ�ലകാലം ആരംഭി�് 39 ദിവസം പി�ി�േ�ാള് 71,706 ഭ�രാണ് ദർശനം
നട�ിയത്. ഇ�ാലയളവില് 9,09,14,893 (ഒൻപത് േകാടി ഒൻപത് ല��ി
പതിനാലായിര�ി എ�ൂ�ി െതാ�ൂ�ി മൂ�്) രൂപയാണ് ശബരിമലയിെല
വരുമാനം. മുന് വർഷമിത് 156,60,19,661 (നൂ�ി അ��ിയാറ് േകാടി അറുപത്
ല��ി പെ�ാൻപതിനായിര�ി അറു�ൂ�ി അറുപ�ിെയാ�്)
രൂപയായിരു�ു. മുൻവർഷ�ിെന അേപ�ി�് േനാ�ുേ�ാള് അതിെ� � അ�്
ശതമാന�ില് താെഴയാളുകള് മാ�തേമ ഈ വർഷം ദർശന�ിനായി
എ�ിയി�ു�ൂ.
ഇത് വെര ആ�ി� ജന് െട�് നട�ിയ േശഷമാണ് ജീവന�ാെരയും ഭ�െരയും
സ�ിധാനേ��് �പേവശി�ി�ിരു�ത്. ഡിസംബര് 26 മുതല്
ആർടിപിസിആര് െട�് നട�ിയവെര മാ�തം �പേവശി�ി�ാല് മതിെയ�ാണ്
� ും നിർേദശം. എ�ാല്,
ൈഹേ�ാടതിയുേടയും സർ�ാരിെ�യ
ആർടിപിസിആര് െട�് നട�ി റിേ�ാർ�് കി�ാനു� കാലതാമസവും
െചലവും പരിഗണി�് വിഷയം ൈഹേ�ാടതിയുെട �ശ�യിൽെ�ടു�ി. ഇേത
തുടർ�് ആർടിപിസിആര് െട�ിന് പുറേമ ആർടി ലാ�് െട�് , എക്�� �സ ് നാ�്
എ�ീ ര�് െട�ുകളിേലെത�ിലും നട�ി െനഗ�ീവാകു�വെരയും
സ�ിധാനേ��് �പേവശി�ി�ാന് തീരുമാനമായി. ആർടി ലാ�് െട�്
നട�ു�തിനു� സൗകര�ം നിലയ്�ല് ഇെ��ിലും േകാഴേ�രിയില്
പരിേശാധന നട�ാനു� സംവിധാനമു�്.
ദർശന�ിന് പരമാവധി ആളുകൾ�് അവസരം നൽകണെമ�ാണ് േദവസ�ം
േബാർഡിെ� � അഭി�പായെമ�ിലും േകാവിഡിെ� � പ�ാ�ല�ില്
� ും നിർേദശ�ൾ�ാണ് മുന്ഗണന.
ൈഹേ�ാടതിയുേടയും സർ�ാരിെ�യ
�
� ും അഭി�പായവും
ഇേതാെടാ�ം ആേരാഗ� വകു�ിെ�യും േപാലീസിെ�യ
പ�ാളി�വും േദവസ�ം േബാർഡ് പരിഗണി�ും.
മകര വിള�് വെര ദർശന�ിനു� ഓൺൈലന് ബു�ിംഗ് ഇതിേനാടകം
പൂർ�ിയായി�ഴി�ു. മകരവിള�് വെര അ�ായിരം േപർ�് വീതം
ദർശന�ിന് അവസരമു�്. 2011 മുതല് േപാലീസ് തുട�ിയ െവർ��ല് ക�ൂ
സംവിധാനം േകാവിഡിെ� � പ�ാ�ല�ില് ഈ വർഷം േദവസ�ം േബാർഡ്
�പേയാജനെ�ടു�ുകയായിരു�ു. തിരു�തി, ഗുരുവായൂര് മാതൃകയില്
െവർ��ല് ക�ൂ സംവിധാനം പൂർണമായും ഏെ�ടു�് നട�ു�തിെന കുറി�്
� ായ
േദവസ�ം േബാർഡ് ആേലാചി�ു�ു�്. േദവസ�ം േബാർഡിേ�ത

ഓൺൈലന് ബു�ിംഗ് സംവിധാനെമ� നിലയിലാവും ഇത്
നട�ാ�ുകെയ�ും േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്.വാസു പറ�ു.
േദവസ�ം േബാർഡ് െഡപ�ൂ�ി ക�ീഷണര് സുധീഷ്, ചീഫ് എൻജിനിയര്
�
കൃ�കുമാര്
, െഡപ�ൂ�ി എൻജിനിയര് അജി�് കുമാര്, െഫ�ിെവല്
�
കൺേ�ടാളര് പ�കുമാര്
എ�ിവരും പ�തസേ�ളന�ില് പെ�ടു�ു.
(പി.ആര് . ശബരി - (141)
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മ�ലപൂജ ദിന�ില് ശബരിമലയിെല ചട�ുകള് (26.12.2020)
.........
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല്
5 ന്.... നട തുറ�ല്
5.05 ന്..... അഭിേഷകം
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
7 മണി മുതല് 10 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ
11.30 ന് ....25 കലശാഭിേഷകം തുടര്�് കളഭാഭിേഷകം
11.40നും 12.20നും മേ�� ... ത�യ�ി ചാർ�ിയു� മ�ലപൂജ
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല്
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
6.30 ന് ദീപാരാധന
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി
9 മണി�് �ശീേകാവില് നട അടയ്�ും.
(പി.ആര് . ശബരി - (142)
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കലിയുഗവരദന് ത� അ�ി ചാർ�ിയു�മ�ലപൂജ ഇ�്; ശബരിമല
ഭ�ി സാ്ര�ം
ത� അ�ി�് ഭ�ി നിർഭരമായ സ�ീകരണം
കാനനവാസന് അ�� സ�ാമി�് ത� അ�ി ചാർ�ിെ�ാ�് ശബരിമല
മ�ല ഉ�വ�ിന് സമാപനം കുറി�ു� മ�ല പൂജയ്�് ഇനി
മണി�ൂറുകള് ബാ�ി. ഇതിന് മുേ�ാടിയായി ഭ�ിസാ��മായ
അ�രീ��ില് ആറ�ുള പാർഥസാരഥി േ��ത�ില് നി�ും
േഘാഷയാ�തയായി എ�ി�, ശബരിമല ധർമശാ�ാ� വിന് ചാർ�ാനു� ത�
അ�ി�് െവ�ിയാഴ്� ൈവകി�് സ�ിധാന�് വരേവൽ�് നൽകി. ശനിയാ� �
പകല് 11.40നും 12.20 നും മേ��യു� മീനം രാശി മുഹൂർ��ിലാണ്
ത�യ�ി ചാർ�ിയു� മ�ലപൂജ നട�ുക. തിരുവിതാംകൂര്
മഹാരാജാവായിരു� �ശീചി�ിര തിരുനാള് ബാലരാമ വർമയാണ് മ�ല
പൂജയ്�ു ചാർ�ു�തിനു� 450 പവന് തൂ�മു� ത�അ�ി 1973-ല്
നടയ്�ുവ�ത്.
െവ�ിയാഴ്� ഉ��് ഒരു മണിേയാെട അ��ന് ചാർ�ാനു� ത�യ�ിയും
വഹി�ു� േഘാഷയാ�ത പ�യില് എ�ിേ�ർ�ു. തുടർ�് പ�യില്
വി�ശമി� േശഷം മൂ�ു മണിേയാെട ത�യ�ി േപടകവുമായി
സ�ിധാനേ��് യാ�ത തിരി�ു.ത� അ�ി സ�ീകരി�ാനുള്ള സംഘെ�
5.10 ന് ത��ി ക� �രര് രാജീവരും േമൽശാ�ി ജയരാജ് േപാ�ിയും മാലയണിയി�്
ഭ� �ം ചാർ�ി. തുടർ�് ക�ിമൂല ഗണപതിെയ വണ�ി �ശീേകാവിലിന് വലം
�
� ീവ് ഓഫീസര്
വ�് എ�ി� ക�ൂ�ീവ് ഓഫീസര് ഗേണശ�രന് േപാ�ി, അ�ിനിേ��
�

(െഹഡ് അ�ൗ��്)� എം. അഭിജി�്, േസാപാനം സ്െപഷ�ല് ഓഫീസര്
എം.രവികുമാര്, േപാലീസ് അസി. സ്െപഷ�ല് ഓഫീസര് പി.െക.സേ�ാഷ്,
� ് ഓഫ് േപാലീസ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് െസക�ൂരി�ി പി.ബി.
സബ് ഇൻസ്െപ�ര
അനീഷ്, അസി. എൻജിനിയര് ശബരിമല െക. സുനില് കുമാര്, അസി.
എൻജിനിയര് ഇല��ി� �ല് ശബരിമല ജി. സേ�ാഷ് കുമാര്, േദവസ�ം പിആര്ഒ
� ് ഓഫ് േപാലീസ് സ�ിധാനം �ി.ഡി.
സുനില് അരുമാനൂര്, സബ് ഇൻസ്െപ�ര
�പജീഷ്, െഡപ�ൂ�ി േഫാറ�് േറ�് ഓഫീസര് െക.ബി.മണി�ു�ന്, േദവസ�ം
ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവരുെട േനതൃത��ിലു� സംഘം ശരംകു�ിയിേല�്
പുറെ��ു.
ൈവകുേ�രം 5.30ന് ശരംകു�ിയില് വ�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം
േബാർഡിെ� � േനതൃത��ില് ത�യ�ി േഘാഷയാ�ത�് ആചാരപൂർവം
സ�ീകരണം നൽകി. തുടർ�് േ��ത�ിേല�് ആനയി�ു. 6.15ന് േഘാഷയാ�ത
വലിയ നട��ലിെല�ി. 6.22ന് പതിെന�ാം പടി�് മുകളിലായി
െകാടിമര�ുവ�ില് വ�് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ�് �
അഡ�.എന്.വാസു, േദവസ�ം ക�ീഷണര് ബി.എസ്.തിരുേമനി, ഐ.ജി. എസ്.
�
�ശീജി�്, ചീഫ് എൻജിനിയര് കൃ�കുമാര്
, എക്സിക�ൂ�ീവ് എൻജിനിയര്
അജിത് കുമാര്, സ�ിധാനം േപാലീസ് സ്െപഷ�ല് ഓഫീസര് എ.എസ്.രാജു
തുട�ിയവരും മ�് വിശി� അതിഥികളും േചർ�് േഘാഷയാ�തയായി
െകാ�ുവ� ത�യ�ിെയ സ�ീകരി�് േസാപാന�ിേല�് ആനയി�ു.
തുടർ�് ത�യ�ി േസാപാന�ില് വ�് ത��ി ക��രര് രാജീവരും േമൽശാ�ി
ജയരാജ് േപാ�ിയും േചർ�് ഏ�ുവാ�ി �ശീേകാവിലിന് ഉ�ിേല�്
െകാ�ുേപായി. േശഷം 6.30ന് ത� അ�ി ചാർ�ിയു� മഹാ ദീപാരാധന
നട�ു. രാ�തി 8.30 ന് അ�ാഴപൂജയ്�് േശഷം 8.50 ന് ഹരിവരാസനം പാടി
ഒൻപതു മണി�് നട അടയ്�ും. പൂർ�മായും േകാവിഡ് മാനദ��ള്
പാലി�ായിരു�ു ചട�ുകള് സംഘടി�ി�ത്.
26 ന് പുലർെ� അ�ിന് നട തുറ�ും. 26 ന് ഭ�ർ�് ദർശന�ിന് ചില
നിയ��ണ�ള് ഏർെ�ടു�ിയി�ു�്. 26 ന് രാ�തി ഹരിവരാസനം പാടി നട
അടയ്�ു�േതാെട മ�ലപൂജ ഉ�വ�ിന് സമാപനമാകും. മകരവിള�്
ഉ�വ�ിനായി ഡിസംബര് 30 ന് ൈവകുേ�രം േ��തനട തുറ�ും. 31
മുതല് 2021 ജനുവരി 19 വെരയാണ് മകരവിള�് ഉല്സ വ കാലം. 31 മുതല്
ഭ�ർ�് �പേവശനം ഉ�ാകും. ജനുവരി 14 നാണ് മകരവിള�്.
(പി.ആര് . ശബരി - (143)

