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സന്നിധാനത്തിന്ററ സുരക്ഷയ്ക്ക്
അത്യന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങള്
അത഼വ
സഽരക്ഷഺ
ുമഖലയഺയ
ശബര഻മലയഽീെ
സഽരക്ഷ഻തതവം ഉറപ്പഺക്കഺന് അതയന്തഺധഽന഻ക യന്ത്ന്ത
സഺമന്ത്ഗ഻കള ം
പര഻ശ഼ലനം
ുനെ഻യ
ുസനഺംഗങ്ങള മഺയ഻
ന഻തഺന്ത
ജഺന്ത്ഗതയ഻ലഺണ്
സന്ന഻ധഺനീെ ുബഺംബ് സ്കവഺഡ്. അുമര഻ക്കയ഻ല്
ന഻ന്ന് ഇറക്കഽമത഻ ീെയ്ത മാന്നരുക്കഺെ഻ രാപയഽീെ
സഽരക്ഷഺ
ഉപകരണങ്ങളഺണ്
സംസ്ഥഺന
ുപഺല഼സ്
വകഽപ്പ് ശബര഻മലയ഻ല് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത്.
ന഻ലയ്ക്കല്,

പമ്പ,

സന്ന഻ധഺനം

തഽെങ്ങ഻

ത഼ര്ത്ഥഺെന

പഺതയ഻ീലങ്ങഽം അത഼വ ജഺഗരാകരഺയ഻ ുപഺല഼സ഻ന്ീറ
സഽരക്ഷഺ ഭെ•ാഺരഽണ്ട്. പ്ലഺപ്പള്ള഻യ഻ലഽം ന഻ലയ്ക്കല഻ലഽം
ുന്ത്െഺള഻
മ഻റര്
ുപഺലഽള്ള
സഺുേത഻ക
സംവ഻ധഺനങ്ങള പുയഺഗ഻ച്ചഺണ് വഺഹന പര഻ുശഺധന.
പമ്പഺ
ഗണപത഻
ുക്ഷന്ത്തെ഻ന്ീറ
പെ഻
കയറഺന്
തഽെങ്ങഽന്ന഻െെഽ
തീന്ന
ഭക്തജനങ്ങീള
സഽരക്ഷഺ
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക് വ഻ുധയരഺക്കഽം. ുബഺഡ഻ ീെക്ക഻ംഗ്,
ഗഺര്ഡ്
റാം,
ബഺുഗജ്
സ്കഺനര്
എന്ന഼
പര഻ുശഺധനകള്ക്ക്
ുശഷുമ
ഭക്തര്ക്ക്
കെന്നഽ
ുപഺകഺനഺവാ. ന഼ല഻മലയ഻ലഽം മരക്കാട്ടെഽം വ഼ണ്ടഽം
പര഻ുശഺധനയഽണ്ടഺവഽം.
നെപ്പന്തല഻ീലെ഻യഺല്
അവ഻ീെയഽം ബഺുഗജ്, ുബഺഡ഻ ീെക്ക഻ംഗ് ഉണ്ട്.
പഽലല ുമട്
വഴ഻വരഽന്നവര്ക്ക്
പഺണ്ട഻െഺവളെഽം
വഺവരഽീെ
നെയ഻ലഽം
പര഻ുശഺധനഺ
വ഻ുധയരഺുവണ്ടതഽണ്ട്.
ുഡഺര് ീന്ത്െയ഻ം ീമറ്റല് ഡ഻റ്റക്െര്, ഹഺന്ഡ് ീഹല്ഡ്
ീമറ്റല് ഡ഻റ്റക്െര്, ൂമന് സവ഼പ്പര്, എക്സ്ുപ്ലഺസ഼വ്
ഡ഻റ്റക്െര്, ുപഺര്ട്ടബ഻ള് എക്സ് ുറ ീമഷ഼ന്, ീതര്മല്
ഇുമജ഻ംഗ് കയഺമറ, എക്സ് ുറ ബഺുഗജ് സ്കഺനര്,
ുനഺണ് ല഼ന഻യര് ജംഗ്ഷന് ഡ഻റ്റക്െര്, ുബഺംബ് സയാട്ട്,
എക്റഷന് മ഻റര്, റ഻യല് ൂെം വയായ഻ംഗ് സ഻റം, ഒരഽ
ക഻ുലഺ
മ഼റ്റുറഺളം
ീവള഻ച്ചം
ന്ത്പസര഻പ്പ഻ക്കഽന്ന
കമഺന്ുഡഺ ുെഺര്ച്ച കള് തഽെങ്ങ഻ അതയന്തഺധഽന഻ക
സംവ഻ധഺനങ്ങളഺണ് ുപഺല഼സ് വകഽപ്പ് ശബര഻മലയഽീെ
സഽരക്ഷ഻തതവെ഻ന് മഺന്ത്തമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത്.
എട്ട
മഽതല് പെഽലക്ഷം രാപ വീരയഺണ് ൂമന്
സവ഼പ്പറ഻ന്ീറ
വ഻ല.
എവ഻ീെീയേ഻ലഽം
ുസ്ഥഺെനം
നെന്നഺല്
ഏത്
സ്ുെഺെക
വസ്തഽവഺീണന്ന്
കീണ്ടെഽന്നത഻നഽള്ള ഉപകരണമഺണ് എക്സ്ുപ്ലഺസ഼വ്
ഡ഻റ്റക്െര്.
എവ഻ീെീയേ഻ലഽം
സ്ുെഺെക

വസ്തഽവ഻ന്ീറ സഺന്ന഻ധയം അറ഻ഞ്ഞഺല് അത഻ീന സ്
കഺന് ീെയ്ത് െയാസ് കീണ്ടെ഻ ന഻ര്വ഼രയമഺക്കഽന്ന
ഉപകരണമഺണ് ുപഺര്ട്ടബ്ള് എക്സ് ുറ ീമഷ഼ന്.
ദാീരയ഻രഽന്ന് വയര് കട്ട് ീെയ്യഺവഽന്ന റ഻ുമഺട്ട് വയര്
കട്ടറഽമഽണ്ട്.
രഺന്ത്ത഻യഺയഺലഽം പകലഺയഺലഽം മറഞ്ഞഽ ന഻ല്ക്കഽന്ന
അന്ത്കമ഻യഽീെ തഺപം സവഺംശ഼കര഻ച്ച് െ഻ന്ത്തീമെഽക്കഽന്ന
കയഺമറയഺണ് ീതര്മല് ഇുമജ഻ംഗ് കയഺമറ. ൂവദയഽത഻
വ഻തരണ
സംവ഻ധഺനെ഻ലാീെ
ആസാന്ത്തണം
ീെയ്യീപ്പുട്ടക്കഺവഽന്ന സ്ുെഺെനങ്ങള് മഽന്കാട്ട഻ കണ്ടഽ
പ഻െ഻ക്കഽന്നത഻നഺണ്
ുനഺണ്
ല഼ന഻യര്
ജംഗ്ഷന്
ഡ഻റ്റക്െര് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽന്നത്. ീസമ഻ കണ്ടക്െറഽകള ീെ
സഺന്ന഻ധയം കണ്ടഽപ഻െ഻ക്കഺനഽം ഇതഽപുയഺഗ഻ക്കഺം.
ുബഺംബ് സയാട്ട഻ന് 110 ക഻ുലഺന്ത്ഗഺം ഭഺരം വരഽം.
ീഹല്മറ്റ്, കമയാണ഻ുക്കഷന് ഉപകരണങ്ങള് എന്ന഻വ
ഇത഻ീനഺപ്പമഽണ്ടഺകഽം. ുബഺംബ് ന഼ക്കം ീെുയ്യണ്ട഻
വരഽുമ്പഺള്
ുബഺംബ഻നെഽെ്
ുപഺകഽന്നയഺള്
ധര഻ക്കഽന്നതഺണ഻ത്.
ഈ ഉപകരണങ്ങള മഺയ഻ ശബര഻മലയഽീെ മഽക്ക഻ലഽം
മാലയ഻ലഽം ുസനഺംഗങ്ങള് 24 മണ഻ക്കാറഽം റഺന്ഡം
പുന്ത്െഺള഻ംഗ് നെെഽന്നഽണ്ട്.
എക്സ്ുപ്ലഺസ഼വ്
രംഗെ്
ന്ത്പുതയക
പര഻ശ഼ലനം
ുനെ഻യ ുപഺല഼സ് ുസനഺംഗങ്ങളഺണ് ശബര഻മലയ഻ല്
ഡയാട്ട഻ക്ക് ന഻യഽക്തരഺയ഻ട്ട ള്ളവീരലലഺം. ുകരളെ഻ലഽം
ുകരളെ഻നഽ പഽറെഽം ന്ത്പുതയക പര഻ശ഼ലനം ലഭ഻ച്ച
വ഻ദഗ്ധരഺണ഻വര്.
പെനംത഻ട്ട
എസ്.പ഻യഽീെ
കറഡ഻യ഻ലഺണ്
ഈ
ഉപകരണങ്ങള്. സന്ന഻ധഺനം, ന഻ല്ക്കല്, പമ്പ എന്ന഼ മാന്ന്

ുറഺറഽകള ീെ
െഽമതല
സബ്
ഇന്സ്ീപക്െര്
ഹര഻കഽമഺറ഻നഺണ്. ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് ുകെഽപഺെഽകള്
സംഭവ഻ച്ചഺല് റ഻പ്പയര് ീെയ്യഺന് അറ഻വഽള്ള ീെക്
ന഻ഷയന്മഺരഽം സംഘെ഻ലഽണ്ട്. മണ്ഡല, മകരവ഻ളക്ക്
സ഼സണ്
കഴ഻ഞ്ഞഺലഽം
ഈ
ഉപകരണങ്ങള്
ശബര഻മലയഽീെ സഽരക്ഷയ്ക്കഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽീമന്ന്
സബ് ഇന്സ്ീപക്െര് ഹര഻കഽമഺര് പറഞ്ഞഽ.
(]n.-BÀ. i_-cn-þ195)

ഭക്തര്ക് സുഖദര്ശനത്തിന് സൗകരയം ഒരുകും:
ജിലലാ കളക്ടര് പി.ബി നൂഹ്
ത്ിരക് നിയന്ത്ന്തണം കാരയക്ഷമം പുല്മമടില് സുരക്ഷാ
ന്ത്കമീകരണങ്ങള് വര്ധിപ്പികും
ശബര഻മല മണ്ഡല, മകരവ഻ളക്ക് മുഹഺത്സവെ഻ന്ീറ
അവസഺന നഺള കള഻ീല ഭക്തജന ത഻രക്ക് െലന്ത്പദമഺയ഻
ന഻യന്ത്ന്ത഻ച്ച്ാ്
മഽഴഽവന്
ഭക്തര്ക്കഽം
സഽഖകരമഺയ
ദര്ശനം സഺധയമഺക്കഽീമന്ന്ാ് ജ഻ലലഺ കളക്െര് പ഻.ബ഻
നാഹ്
പറഞ്ഞഽ.
വയഺഴഺഴ്ച്ച്ച
രഺവ഻ീല
സന്ന഻ധഺനീെെ഻ ഒരഽക്കങ്ങള് വ഻ലയ഻രഽെ഻യ ുശഷം
സംസഺര഻ക്കഽകയഺയ഻രഽന്നഽ
അുേഹം.
കഴ഻ഞ്ഞ
വര്ഷീെ
അുപക്ഷ഻ച്ച്
കാെഽതല്
ഭക്തര്
സന്ന഻ധഺനുെക്ക്
എെ഻ീക്കഺണ്ട഻ര഻ക്കയഺണ്.
മണ്ഡലപാജയ്ക്ക് മഽുന്നഺെ഻യഺയഽളള വന് ത഼ര്ത്ഥഺെക
ത഻രക്ക഻ീന െലന്ത്പദമഺയ഻ ൂകകഺരയം ീെയ്യഺനഽളള
എലലഺ
തയ്യഺീറെഽപ്പ കള ം
ഇത഻നകം
പാര്െ഻യഺക്ക഻യ഻ട്ട ണ്ട്. മകരവ഻ളക്ക് കഺലീെയഽം
മഽന്ന഻ര്െ഻യഺണ് ന്ത്പവര്െനങ്ങള് നെെഽന്നത്. ദഽരന്ത
ന഻വഺരണ
ന്ത്പവര്െനങ്ങള ീെ
ഏുകഺപനം,
ുമഺക്ന്ത്ഡ഻ല്
എന്ന഻വയ്ക്ക്
വരഽംദ഻വസങ്ങള഻ല്

ഊന്നല്
നല്കഽം.
വ഻വ഻ധ
വകഽപ്പ കീള
ഏുകഺപ഻പ്പ഻ച്ച ളള
ന്ത്പവര്െനങ്ങളഺണ്
നെെഽക.
ന഻ലവ഻ല് ത഼ര്ത്ഥഺെകര്ക്ക് ആവശയമഺയ ഒരഽക്കങ്ങള്
ഏര്ീപ്പെഽെ഻യ഻ട്ട ണ്ട്.
ന഻ലക്കല഻ല് അനഽഭവീപ്പെഽന്ന പഺര്ക്ക഻ംഗ് ബഽധ഻മഽട്ട്
പര഻ഹര഻ക്കഺനഽളള
നെപെ഻കള ം
സവ഼കര഻ക്കഽീമന്ന്
അുേഹം
പറഞ്ഞഽ.
മകരവ഻ളക്ക്
കഺലുെക്ക്
ഒരഽുക്കണ്ട
സൗകരയങ്ങള ം
അെ഻യന്തര
ഘട്ടീെ
ൂകകഺരയം
ീെയ്യ ന്നത഻ന്
ഏര്ീപ്പെഽെ഻യ
സംവ഻ധഺനങ്ങള ീെ
ന്ത്പവര്െനങ്ങള ം
വ഻ലയ഻രഽെഽകയഺയ഻രഽന്നഽ സന്ദര്ശനെ഻ന്ീറ ന്ത്പധഺന
ഉുേശയീമന്ന് ജ഻ലലഺ കളക്െര് പറഞ്ഞഽ. സന്ന഻ധഺനീെ
ഭക്തജനങ്ങള മഺയഽം
തന്ത്ന്ത഻,
ുമല്ശഺന്ത഻,
എക്
സ഻കയാട്ട഼വ് ഓെ഼സര്, ുപഺല഼സഽകഺര്, വ഻വ഻ധ വകഽപ്പ്
ഉുദയഺഗസ്ഥര്, മറ്റ് ീതഺഴ഻ലഺള഻കള് എന്ന഻വരഽമഺയഽം
കളക്െര് ആശയവ഻ന഻മയം നെെ഻.
(]n.-BÀ. i_-cn-þ196)

പുല്മമട് പാത്യില് സുരക്ഷാ ന്ത്കമീകരണങ്ങള്
വര്ധിപ്പികും
ശബര഻മലയ഻ുലക്ക്
പഽല്ുമെഽവഴ഻യഽള്ള
ഭക്തരഽീെ
വരവ് വര്ധ഻ച്ചത഻നഺല് റാട്ട഻ല് അധ഻ക സഽരക്ഷഺ
ന്ത്കമ഼കരണങ്ങീളഺരഽക്കഽീമന്ന്ാ് ജ഻ലലഺ കളക്െര് പ഻.ബ഻
നാഹ്
പറഞ്ഞഽ.
ശബര഻മലയ഻ല്
ന഻ന്നഽം
പഽല്ുമട്ട഻ുലക്കഽളള
പഺതയ഻ീല
സ്ഥ഻ത഻ഗത഻കള്
പര഻ുശഺധന നെെ഻യ ുശഷമഺണ് കളക്െര് ഇക്കഺരയം
വയക്തമഺക്ക഻യത്.
മഽന് വര്ഷുെക്കഺള്
കാെഽതല്
ഭക്തര്
ഇതഽവഴ഻
വരഽന്ന
സഺഹെരയമഺണ്
ന഻ലവ഻ലഽളളത്.
അതനഽസര഻ച്ച ളള

സഽരക്ഷഺന്ത്കമ഼കരണങ്ങള് ഒരഽക്കഽം. നഺലഺം ൂമല്വീര
പെ്
ക഻ുലഺമ഼റ്റര്
വഴ഻യ഻ലഽം
ആവശയമഺയ
ീവള഻ച്ചസൗകരയം
ഏര്ീപ്പെഽെഽം.
വനംവകഽപ്പ്,
ുപഺല഼സ്
എന്ന഼
സഽരക്ഷഺ
ഉുദയഺഗസ്ഥീരയഽം
അധ഻കമഺയ഻
വ഻നയസ഻ക്കഽം.
ുമഖലയ഻ല്
അനഽഭവീപ്പെഽന്ന ീമഺൂബല് ുെഺണ് ുറഞ്ച് കഽറവ്
പര഻ഹര഻ക്കഺന് തഺല്ക്കഺല഻കമഺയ഻ െവര് സ്ഥഺപ഻ച്ച്ാ്
ീമഺൂബല് ീനറ്റവര്ക്ക്ാ് കവുറജ് ഏര്ീപ്പെഽെഺന്
ബ഻.എസ്.എന്.എല഻ുനഺട്
ന഻ര്ുേശ഻ക്കഽീമന്നഽം
അുേഹം പറഞ്ഞഽ. റവനയാ, ുപഺല഼സ് ഉുദയഺഗസ്ഥീര
ഏുകഺപ഻പ്പ഻ച്ച ളള
ന്ത്കമ഼കരണങ്ങളഺണ്
ഒരഽക്കഽക.
ഇത഻നഺയ഻
ന്ത്പുതയകം
ഉദയഺഗസ്ഥീര
ന഻യമ഻ച്ച഻ട്ട ീണ്ടന്നഽം
അുേഹം
പറഞ്ഞഽ.
ത഼ര്ഥഺെകരഽമഺയഽം കളക്െര് ആശയവ഻ന഻മയം നെെ഻
പഽലല ുമട് പഺതയ഻ീല ബഽധ഻മഽട്ട കള് മനസ഻ലഺക്ക഻.
കളക്െര്ീക്കഺപ്പം ത഻രഽവലല സബ് കളക്െര് ുഡഺ.
വ഻നയ് ുഗഺയല്, എഎസ്പ഻ അേ഻ത് അുശഺക്, ഡയാട്ട഻
മജ഻സ്ുന്ത്െറ്റ് ബ഻ജഽ തഽെങ്ങ഻യവരഽം പഽല്ുമട് പഺതയ഻ീല
സ്ഥ഻ത഻ഗത഻കള് വ഻ലയ഻രഽെഺന് എെ഻യ഻രഽന്നഽ.
(]n.-BÀ. i_-cn-þ197)

ആചാരറപ്പരുമയില് മണര്കാട് സംഘം
പണകിഴി സമര്പ്പിച്ചു
ആെഺരീപ്പരഽമയ഻ല് മണര്കഺട് സംഘം ഇെവണയഽം
ശബര഼ശ സന്ന഻ധ഻യ഻ല് എെ഻ പണക്ക഻ഴ഻ സമര്പ്പ഻ച്ച .
തഽെര്ച്ചയഺയ഻ 25 ാഺമീെ വര്ഷമഺണ് ുദശീെ
ഭക്തജനങ്ങള് നല്കഽന്ന കഺണ഻ക്കയഽമഺയ഻ സംഘം
സന്ന഻ധ഻യ഻ല് എെഽന്നത്. ീപര഻യസവഺമ഻
ആര്.രവ഻മുനഺഹറ഻ന്ീറ ുനതിതവെ഻ലഽളള 37 അംഗ

സംഘമഺയ഻രഽന്നഽ ഇെവണുെത്. മണര്കഺട്
ഭഗവത഻ ുദവസവം ഭരണസമ഻ത഻ ീസന്ത്കട്ടറ഻യഽം
സംഘഺംഗവഽമഺയ ന്ത്പകഺശ് കഽമഺര് െ഻റക്കലഺണ്
ശരണം വ഻ള഻കളഺല് മഽഖര഻തമഺയ അന്തര഼ക്ഷെ഻ല്
ന഼ലപ്പട്ട഻ല് ീപഺത഻ഞ്ഞ പണക്ക഻ഴ഻ ഭഗവഺന് മഽമ്പ഻ല്
സമര്പ്പ഻ച്ചത്.
ധനഽ മഺസം ഒന്ന഻ന് ീകട്ട ന഻റച്ച്ാ് ഇറങ്ങ഻യ സംഘം
പരമ്പരഺഗത കഺനന വഴ഻കള് പ഻ന്ന഻ട്ട് 3 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12
മണ഻ുയഺീെയഺണ് സന്ന഻ധഺനെ് എെ഻യത്. 1995 മഽതല്
മഽെങ്ങഺീത നെെ഻വരഽന്ന ആെഺരം ഇെവണയഽം
പാര്െ഻യഺക്ക഻യത഻ന്ീറ ന഻ര്വിത഻യ഻ലഺണ്
ുജഺയ഻ന്് ീസന്ത്കട്ടറ഻ എം.എന് സഽുരഷ്കഽമഺര്,
ഖജഺന്ജ഻ ീക.എസ് സഽന഻ല്കഽമഺര് തഽെങ്ങ഻യവര്
ുനതിതവം നല്ക഻യ സംഘം മലയ഻റങ്ങ഻യത്.
(പ഻.ആര്. ശബര഻-198)

ശബരിമല നാളറത്ത (20.12.19 ) റവള്ളിയാഴ്ചറത്ത
പൂജാ വിമശഷങ്ങൾ .......
പഽലർീച്ച 2.45 ന് പള്ള഻യഽണർെൽ
3 മണ഻..... ത഻രഽനെ തഽറക്കൽ
3.05 ന്..... ന഻ർമ്മഺലയ ദർശനം
3.10 ന് ... അഭ഻ുഷകം
3.20 ന് .... ീനയ്യഭ഻ുഷകം
3.30 ന് ....ഗണപത഻ുഹഺമം
ീനയ്യഭ഻ുഷകം 3.20 മഽതൽ 7 മണ഻വീരയഽം
8 മണ഻ മഽതൽ 11.15 വീരയഽം
7.30 ന് .....ഉഷപാജ
11.50 ന് കലശഺഭ഻ുഷകം
12 മണ഻ക്ക് കളഭഺഭ഻ുഷകം

12.30ന് ....ഉച്ചപാജ
തഽെർന്ന് 1 മണ഻ക്ക് നെ അെയ്ക്കഽം.
4 മണ഻ ..... നെ തഽറക്കൽ
6.30ന് ...ദ഼പഺരഺധന
7 മണ഻ക്ക് ...പഽഷ്പഺഭ഻ുഷകം
9.30 ന് ....അെഺഴപാജ
രഺന്ത്ത഻ 10.50 ന് ഹര഻വരഺസനം പഺെ഻ 11 മണ഻ക്ക് നെ
അെയ്ക്കഽം.

