
இவ் வருடத்தின் (2022-
2023) சபரிமலை மணடை 
மகரவிளக்கு புனிதப் 
பயணம் நவம்பர் 16ம் தததி 
மாலையில் ததாடங்குகிறது. 
கார்த்திலக மாத பிறப்பின் 
முநலதய நாளான நவம்பர் 
16 மாலை 5 மணிக்கு நலட 
திறக்கப்படும். நவம்பர் 
17ம் தததி முதல் டிசம்பர் 
27ம் தததி வலர மணடை 
திருவிழா காைமாகும். 
மணடை பூலை டிசம்பர் 27ம் 
தததி நலடதபறும். டிசம்பர் 
27ம் தததி இரவு நலட 
சாத்தப்படும்.

மகர விளக்கு 
திருவிழாவுக்காக டிசம்பர் 
30ம் தததி மாலை நலட 
திறக்கப்படும். 2023ம் 
ஆணடு ைனவரி 20ம் 
தததி வலர மகர விளக்கு 
காைமாகும். ைனவரி 14ம் 
தததி பிரசித்தி தபறற 
மகர விளக்கு தரிசனம் 
நலடதபறுகிறது. மகர 
விளக்கு திருவிழாவுக்கு 
பின்னர் ைனவரி 20ம் 
தததி காலையில் சபரிமலை 
தகாவில் நலட சாத்தப்படும்.

தமய்நிகர் வரிலச: 
சபரிமலை தரிசனத்திறகு 
வரும் பக்தர்களுக்காக 
திருவிதாங்கூர் 
ததவசம்தபார்டு ஆன்லைன் 
தரிசன முன்பதிவு வசதிலய 
ஏறபடுத்தி உளளது.

சபரிமலை புனிதப் 
பயணத்திறகு வரும் 
பக்தர்கள தமய்நிகர் 
வரிலசயில் பதிவு 
தசய்ய தவணடியது 
கடடாயமாக்கப்படடுளளது.
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சபரிமலை மணடை மகர விளக்கு புனித பயண 
காைத்தில் அறிநது தகாளள தவணடிய விவரங்கள 

சபரிமலை மணடை மகர விளக்கு புனிதப் பயணம்  
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உடனடி முன்பதிவு 
திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீகண்டேஸ்வரம் 
சிவன் ்கோவில்  
தகால்ைம்  
மகோ கணபதி ்கோவில் 
-ககோடடேோரககரர 

பத்தனம்திடடா  
நிலககல் ்தரமசோஸ்்தோ ்கோவில், 
பந்தளம் பம்ரப-வலியோனவடடேம்

ஆைப்புழா  
ரயில் நிரலயம், கசஙகணூர 

தகாடடயம்  
எரு்மலி ்கோவில் ஏற்றுமோனூர 
மகோ்்தவர ்கோவில் ரவககம் 
மகோ்்தவர ்கோவில்

எர்ணாகுளம்  
கபரும்போவூர  
கீழில்லம்

இடுக்கி  
குமுளி

பூலை கடடண விவரங்கள  

தகரளாவில் பல்தவறு மாவடடங்களில் உளள 12 
லமயங்களில் ஐயப்ப பக்தர்களுக்காக உடனடி 

முன்பதிவு வசதி ஏறபடுத்தப்படடுளளது 

 உடனடி முன்பதிவு

கெயயபி்ேகம் - 1 ்்தஙகோய (முத்திரர 
ஒன்றுககு)  - ரூ. 10 
அஷடேோபி்ேகம் - ரூ. 6,000 
கணபதி ்�ோமம் - ரூ. 375 
உே பூரை - ரூ. 1,500 
நித்ய பூரை - ரூ. 4,000 
பகவதி ்சரவ - ரூ. 2,500 
களபோபி்ேகம் - ரூ. 38,400 
படி பூரை - ரூ. 1,37,900 
துலோபோரம் - ரூ. 625 
புஷபோபி்ேகம் - ரூ. 12,500 
அபபம் (1 போகககட) - ரூ. 45 
அரவரண (1டின்) - ரூ. 100 
விபூதி பிரசோ்தம் - ரூ. 30 
கவளரள நி்வத்தியம் - ரூ. 25 
சரககரர போயசம் - ரூ. 25  
பஞசோமிர்தம் - ரூ. 125 
அபி்ேக கெய (100 மிலி) - ரூ. 100 
ெவககிரக பூரை - ரூ. 450  
ஒற்ரறைகிரக பூரை - ரூ. 100 
மோரல/வடி பூரை - ரூ. 25  
கெல்பரறை - ரூ. 200 
மஞசள பரறை - ரூ. 400 
்தஙக அஙகி சோரத்தி பூரை - ரூ. 15,000 
நீரோஞசனம் - ரூ. 125  
இருமுடிக கடடு நிரறைத்்தல் (பம்ரப)  - ரூ. 300
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கோரல 
3 மணி    ெரடே திறைபபு,    
    நிரமோல்யம், அபி்ேகம்       
3.30    கணபதி ்�ோமம் 
3.30 மு்தல் 11.30 வரர கெயயபி்ேகம் 
7.30     உே பூரை 
11 மு்தல் 11.30 வரர அஷடேோபி்ேகம் 
12.30    உச்சிகோல பூரை 
1.00     திருெரடே அரடேபபு 
    மோரல 
3.00    திருெரடே திறைபபு 
6.30    தீபோரோ்தரன 
7 மு்தல் 9.30   வரர  
    புஷபோபி்ேகம் 
9.30     மு்தல்  
    இரவு பூரை 
11.00    �ரிவரோசனம்  
    போடி ெரடே அரடேபபு

சபரிமலை பூலை தநரம் 
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பிளாஸ்டிக் இல்ைாத சபரிமலை  
சபரிமரலயில் பிளோஸ்டிக பயன்போடு முற்றிலுமோக ்தரடே 
கசயயபபடடுளளது. பக்தரகள ்தஙகளது இருமுடிககடடில் பிளோஸ்டிக 
கபோருடகரள (போடடில், கவர ்போன்றைரவ) ்தவிரகக ்வணடும்.

பம்லபலய அசுத்தமாக்க கூடாது  
பம்ரப ெதியில் உரடேகள உளபடே கபோருடகரள வீச ்வணடேோம். 
புணணிய ெதியோன பம்ரபரய அசுத்்தமோககோமல் போதுகோகக 
்வணடியது ஒவகவோரு பக்தரின் கபோறுபபோகும். 

குப்லபகலள வீசாதீர்கள  
குபரபகரள குபரபத் க்தோடடிகளில் மடடுமல்லோமல் ்வறு எந்த 
இடேத்திலும் வீசுவர்த ்தவிரகக ்வணடும்.

தபாது இடங்களில் மைைைம் கழிக்க தவணடாம்  
பக்தரகள கபோது இடேஙகளில் மலைலம் கழிககக கூடேோது. மலைலம் 
கழிபப்தற்கு கழிபபரறைகரள பயன்படுத்்த ்வணடும். பம்ரப, 
சன்னி்தோனம் மற்றும் மரல ஏறும் வழிகரள தூயரமயோக போதுகோகக 
்வணடும்.

மது, தபாலதப் தபாருள இல்ைாத புனித பயணம்  
பக்தரகள மது உளபடே ்போர்தப கபோருடகரள பயன்படுத்்தக கூடேோது. 
பம்ரப, சன்னி்தோனம், வனபபோர்த உளபடே இடேஙகளில் புரகபிடிககக 
கூடேோது. ஆயு்தஙகள, படடேோசுகள உளபடே கவடிகபோருடகரள ரகவசம் 
ரவத்திருபப்தற்கு ்தரடே விதிககபபடடுளளது. 

தீ பறற லவக்கும் தபாது கவனம் ததலவ  
ஸ்டேவ மற்றும் சரமயல் எரிவோயு ஆகியவற்ரறை சன்னி்தோனத்தில் 
பயன்படுத்்த அனுமதி இல்ரல. தீ பற்றை ரவத்்தோல் ்்தரவ 
முடிந்தவுடேன் அர்த அரணகக ்வணடியது அவசியமோகும்.

காவல்துலறலய அலழக்கைாம்  
போதுகோபபு பரி்சோ்தரனகள உளள இடேஙகளில் பக்தரகள ்தோஙகள 
சுயமோக பரி்சோ்தரனகளுககு உடபடே ்வணடும். பக்தரகள 
்தஙகளுககு ்்தரவயோன உ்தவிகளுககு கோவல்துரறைரய க்தோடேரபு 
ககோளளலோம். சந்்தகத்திற்கிடேமோன வரகயில் ஏ்தோவது க்தன்படடேோல் 
உடேனடியோக கோவல்துரறையிடேம் விவரம் க்தரிவிகக ்வணடும். 
யோரோவது வழி ்தவறி கசன்றைோல் கோவல் புறைககோவல் நிரலயத்தின் 
உ்தவிரய ெோடே ்வணடும். வய்தோனவரகள, குழநர்தகள மற்றும் 
சிறுமிகள ்தஙகளது கழுத்தில் முகவரி மற்றும் க்தோரல்பசி 
எணணுடேன் கூடிய அரடேயோள அடரடேரய அணிய ்வணடியது 
அவசியமோகும். 

நடமாடும் மருத்துவ லமயங்கள  
ஆகசிைன் போரலரகள மற்றும் மருத்துவ ரமயஙகளின் ்சரவரய 
பக்தரகள பயன்படுத்திக ககோளள ்வணடும். பம்ரபயிலும், நிலககல் 
பகுதியிலும் அவசர சிகிச்ரச வசதிகளுடேன் கூடிய ெடேமோடும் 
மருத்துவ ரமயஙகள பக்தரகளுககோக ஏற்படுத்்தபபடடுளளன.

அவசர தசயைாக்க லமயம்   04735 202166 
பம்லப  04735 203255 
நிைக்கல்  04735 205002 
பத்தனம்திடடா மாவடட 
தபரிடர் நிவாரண அலமப்பு  0468 2322515 
பம்லப காவல் நிலையம்  04735 203412 
நிைக்கல் காவல் நிலையம்  04735 205207 
சன்னிதானம் காவல் நிலையம்  04735 202014 
பத்தனம்திடடா மகளிர் காவல் நிலையம்   0468 2272100 
பத்தனம்திடடா மாவடட காவல் 
கணகாணிப்பாளர் அலுவைகம்   0468 2222636 
அவசர மருத்துவ லமய கடடுப்பாடடு அலற   04735 203232 
நிைக்கல் அரசு மருத்துவமலன  04735 205202 
பத்தனம்திடடா மாவடட மருத்துவமலன சபரிமலை வார்டு  9188746248 
சன்னிதானம் அரசு மருத்துவமலன   04735 202101 
சாலை பாதுகாப்பு மணடை திடடம்  9400044991,    
   9562318181, 0468   
   2222426 (அலுவைகம்) 
சன்னிதானம் தீயலணப்பு நிலையம்  04735 202033 
சன்னிதானம் வனத்துலற  04735 202074

உதவிகளுக்கான ததாலைதபசி எணகள  
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பக்தர்களுக்கான அறிவுலரகள 
தரிசனத்திறகு வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள ஆசசார விதிமுலறகலள கணடிப்பாக பின்பறற தவணடும் 
பக்தர்கள தமதுவாக மலை ஏற தவணடும் 
சன்னிதானம் தசல்வதறகு பாரம்பரிய பாலதயான மரக்கூடடம், சரங்குத்தி மறறும் 
நலடப்பநதலை பயன்படுத்த தவணடும்
பதிதனடடாம்படியில் ஏறுவதறகு  வரிலசயில் தசல்ை தவணடும் 
வரிலசலய தாணடி தசல்வததா, வரிலசயில் நிறகும்தபாது தநரிசலை ஏறபடுத்ததவா கூடாது 
பதிதனடடாம் படியில் ததங்காய் உலடக்கதவா, முடடு குத்தி ஏறதவா முயறசிக்கக் கூடாது 
ஐயப்பனுக்கு தகாடுக்கும் காணிக்லகலய வீசி எறியாமல் உணடியலில் மடடும் தபாடவும் 
தரிசனம் முடிநது திரும்பிச தசல்லும் பக்தர்கள நலடப்பநதல் தமம்பாைத்லத பயன்படுத்த 
தவணடும் 
பக்தர்கள ஓய்தவடுக்கும் இடங்களான நலடப்பநதலையும், கீழ் பகுதியில் உளள 
திருமுறறத்லதயும் நலடபாலதயாக பயன்படுத்தக் கூடாது
பம்லபயில் இருநது சன்னிதானத்திறகு புறப்படுவதறகு முன் கூடடம் எநத அளவுக்கு 
இருக்கிறது என்பலத ததரிநது தகாளள முயறசிக்க தவணடும் 
சன்னிதானத்தில் உளள திருமுறறத்தில் ஓய்தவடுக்க தவணடாம் 
தடாலியில் தசல்ை விரும்புபவர்கள பம்லபயிலுளள ததவசம்தபார்டு நிர்வாக அதிகாரி 
அலுவைகத்தின் தசலவலய பயன்படுத்திக் தகாளளவும் 
இதறகு கூடுதல் பணம் தகாடுக்க தவணடாம் 
தகாவில் வளாகத்தில் தசல்தபான் பயன்படுத்தக் கூடாது 
அனுமதிக்கப்படாத வியாபாரிகலள ஊக்குவிக்க தவணடாம் 
லைதசன்ஸ் உளள கலடகளிலிருநது மடடுதம தபாருடகலள வாங்க தவணடும் 
அனுமதிக்கப்படட இடங்களில் மடடுதம வாகனங்கலள நிறுத்த தவணடும்
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 பிளாஸ்டிக் இல்ைாத சபரிமலை....

DEVASWAM DEPARTMENT
TRAVANCORE DEVASWAM BOARD
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INFORMATION -  PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

சபரிமலைலய 
பிளாஸ்டிக்கில் இருநது 
பாதுகாக்க நாம் 
லக தகாடுப்தபாம்

• சபரிமலை ஐயப்பன் குடி தகாணடுளள பூங்காவனம் ஒரு புணணியமான இடமாகும். 
இங்கு பிளாஸ்டிக் தபாருடகலள தகாணடு வர தவணடாம்.....

• இருமுடி கடடில் பிளாஸ்டிக் தபாருடகலள முழுவதுமாக தவிர்க்க தவணடும்.....
• ஆசசார விதிமுலறகளின் படி பயன்படுத்தும் தபாருடகலள மடடுதம இருமுடிக் கடடில் நிரப்ப தவணடும்......
• குடிநீர் தகாணடு வருவதறகாக பிளாஸ்டிக் பாடடிலுக்கு பதிைாக தவறு தபாருடகலளப் பயன்படுத்தைாம்.....
• பிளாஸ்டிக் லபகளுக்கு பதிைாக துணிப் லபகலளதயா அல்ைது தபப்பர் லபகலளதயா பயன்படுத்துங்கள.....
• புணணிய நதியான பம்லப ஆறறில் துணிகள மறறும் பிளாஸ்டிக் தபாருடகலள வீசக்கூடாது....
• சபரிமலை பிளாஸ்டிக்கில் இருநது விடுதலை ஆகடடும்....


