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മകരവിള�് തീർഥാടനം: ശബരിമല ്രശീധർ�ശാ��ാേ�്രതനട 
ഡിസംബര് 30ന് ൈവകുേ�രം തുറ�ും 
 
.....ഭ�ർ�് �പേവശനം 31 മുതല് ജനുവരി 19 വെര......... 
 
 .....�പതിദിനം 5000 േപർ�് വീതം ദര്ശന അനുമതി�ു� െവർച�ല് ക�ൂ 
 
 ബു�ിംഗ് ഇ�് (28.12.2020) ൈവകുേ�രം ആറിന് ആരംഭി�ും.......... 
 
 ....31 മുതല് ദർശന�ിന് എ�ു� അ��ഭ�ർ� ്48 മണി�ൂറിനു�ില് 
നട�ിയ േകാവിഡ് - 19 ആര് ടി പി സി ആര് / ആർടി ലാ�് / എ�ക്��സ് നാ�് 
െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി�� ്നിർബ�ം........... 
 
……നിലയ്�ലില് േകാവിഡ്- 19 പരിേശാധന സംവിധാനം ഉ�ാവി�..... 
 
 മകരവിള� ്തീർഥാടന�ിനായി ശബരിമല �ശീ ധർ�ശാ��ാ 
േ��തനട ഡിസംബര് 30 ന് ൈവകുേ�രം അ�ിന് തുറ�ും. 31ന് പുലർെ� 
മുതൽെ� അ��ഭ�െര �പേവശി�ി�ുകയു� .ൂ 2021 ജനുവരി 19 വെര 
ഭ�ർ�് ദര്ശന സൗകര�ം ഉ�്. ജനുവരി 20 ന് ശബരിമല നട അടയ്�ും. 
ഡിസംബര് 31 മുതല് ജനുവരി 19 വെര ശബരിമല തീർഥാടന�ിന് 
ഭ�ർ�ായു� െവർച�ല് ക�ൂ ബു�ിംഗ് ഇ�് (28.12.2020) ൈവകുേ�രം ആറു 
മുതല് ആരംഭി�ും. www.sabarimalaonline.org എ�താണ് ബു�ിംഗ് ൈസ�.്
 തി�ള ്മുതല് ഞായര് വെര എ�ാ ദിവസവും 5000 േപർ�് വീതം 
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�പേവശനം ഉ�ാകും. 31 മുതല് ദർശന�ിെന�ു� അ��ഭ�ർ� ്
േകാവിഡ് - 19 ആര് ടി പി സി ആര് / ആർടി ലാ�് / എ�ക്��സ ്നാ�് െനഗ�ീവ് 
സർ�ിഫി�� ്നിർബ�ം. 48 മണി�ൂര് ആണ് സർ�ിഫി��ിെ�� കാലാവധി. 
േകാവിഡ് പരിേശാധനാ െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി�� ്ഇ�ാ� ഒരു ഭ�െരയും 
ശബരിമലയിേല� ്കട�ിവിടുകയി�. ഭ�ർ� ്നിലയ്�ലില് േകാവിഡ്- 19 
പരിേശാധന സംവിധാനം ഉ�ാവി�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി - (145)                                                                   
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കർ�നിരതരായി വിശു�ി േസന 
 
മ�ലപൂജ കഴി�് ശബരിമല നട അട��ിലും  ശബരിമലെയ വൃ�ിയായി 
സൂ�ി�ു�തില് ഇടതടവി�ാെത �പവർ�ി�ുകയാണ ്വിശു�ി േസന. 
തമിഴ് നാട് േസലം സ�േദശികളായ രാജു, രാമലിംഗം എ�ിവരുെട 
േനതൃത��ില് തമിഴ് നാ�ില് നി�ു� 225 അംഗ�ളാണ് ശബരിമല 
ശുചീകരണ�ിനായു� വിശു�ി േസനയിലു�ത്. ഇതില് സ�ിധാന� ്100 
േപരും പ�യില് 75 ഉം നിലയ്�ലില് 50 േപരും േജാലി െച�ു�ു.േകാവിഡ് 
പ�ാ�ല�ില് തീർഥാടകരുെട എ�ം കുറ�തിനാല് വിശു�ി 
േസനാംഗ�ളുെട എ�വും ഈ വർഷം പരിമിതെ�ടു�ിയിരു�ു. 
സ�ിധാന�്, ശരംകു�ി, ചരല് േമട് മുതല് നട��ല് വെരയും, 
പാ�ി�ാവള�ുമാണ് വിശു�ി േസനയുെട �പവർ�ന�ള്. ഇതിനായി 
േസനാംഗ�െള 20 േപരട�ു� അ�് �ഗൂ�ുകളായി തിരി�ി�ു�്. ഇവരുെട 
േനതൃത��ിലാണ് പരിസര ശുചീകരണം, മാലിന�ം േശഖരി�് സംസ് കരി�ല് 
എ�ിവ നട�ു�ത്. കാനന പാതയിേലത് ഉൾെ�െട വിവിധ �ല�ളില് 
നി�് േശഖരി�ു� മാലിന��ള ്�ടാ��ര് ഉപേയാഗി�് സ�ിധാന� ്�പേത�കം 
സ�മാ�ിയ മാലിന� സംസ്കരണ േക���ിെല�ി� ്ഇൻസിനേറ�ര് 
ഉപേയാഗി�് സംസ് കരി�ു�ത്. ഇത് കൂടാെത േകാവിഡിെ�� പ�ാ�ല�ില് 
നട��ല്, �ശീേകാവിലിന് സമീപ�ും അരവണ കൗ�റിന് സമീപ�ും 
ഉൾെ�െട ഭ�ര് എ�ു� എ�ാ �ല�ളിേലയും ൈകവരികള ്ഓേരാ ര�് 
മണി�ൂര് ഇടവി� ്അണുവിമു�മാ�ിയിരു�തും വിശു�ി 
േസനാംഗ�ളാണ്. ഇതിനായു� ഉപകരണ�ളും മ�ും സ�ിധാനെ� 
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േദവസ�ം മരാമ�് വിഭാഗമാണ് നൽകു�ത്. ഇതിന് പുറേമ ആേരാഗ� 
വകു�ിെ��യും ഫയർേഫാഴ് സിെ��യും ശുചീകരണ �പവർ�ന�ളിലും 
വിശു�ി േസനാംഗ�ള് പ�ാളികളാകു�ു�്. പ�നംതി� ജി�ാ കള��ര് 
പി.ബി. നൂഹിനു കീഴിലു� ശബരിമല സാനിൈ�േസഷന് െസാൈസ�ി�ാണ ്
(എസ്എസഎ്സ)് സ�ിധാനെ� വിശു�ി േസനയുെട നിയ��ണം. ശബരിമല 
എക് സിക�ൂ�ീവ ്മജിസ് േ�ട�ിെ�� േനതൃത��ിലു� �പേത�ക ഉേദ�ാഗ� 
സംഘ�ിനാണ ്വിശു�ി േസനയുെട േമൽേനാ� ചുമതല. വിശു�ി 
േസനാംഗ�ൾ�് സ�ിധാന� ്ഭ�ണവും താമസ സൗകര�വും 
ഒരു�ിയി�ു�്. 
കഴി� 25 വർഷമായി ശബരിമലയിെല ശുചീകരണ �പവർ�ന�ളില് 
പ�ാളികളാകാന് കഴി�തില് അതിയായ സേ�ാഷം ഉ��് ശബരിമലയില് 
ശുചീകരണ �പവർ�ന�ള ്ഏേകാപി�ു� രാമലിംഗം പറ�ു.മകരവിള� ്
ഉ�വം കഴി�് നടയട� േശഷം ശബരിമലയും പരിസരവും വൃ�ിയാ�ി 
അ��െ�� പൂ�ാവന�ിെ�� വിശു�ി കാ�ുസൂ�ി�ു�തില് 
ഭാഗമായതിെ�� ചാരിതാർഥ��ിലാകും ഇവര് മലയിറ�ുക. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി - (146)                                                                   
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