
ఈ సంవత్సరం (2022-
2023) శబరిమల మండల 
మకర జ్యోతి తీర్థ యాత్ర  
నవంబర్ 16 సాయంత్ర ం 
ప్్ర రంభమవుతంది.  
మలయాళ నెల ప్్ర రంభమయ్యో 
మందు రోజు నవంబర్ 16న 
సాయంత్ర ం 5 గంటలకు గుడి 
తలుపులు తెరవబడతాయి.  
నవంబర్ 17 నండి డిసంబర్ 
27 వరకు మండల పండుగ 
కాలం.  డిసంబర్ 27న మండల 
పూజలు నిర్వహంచనన్నారు.  
డిసంబర్ 27 రాతి్ర  గుడి 
మూసివేయబడుతంది. 

మకర జ్యోతి పండుగ కోసం 
శబరిమల గుడి డిసంబర్ 
30న తెరవబడుతంది..  గుడి 
తలుపులు జనవరి 20 వరకు 
తెరిచి ఉంటాయి.   జనవరి 
14న ప్ర సిద్ధ  మకర జ్యోతి 
దర్శనం జరుగుతంది.  మకర 
జ్యోతి పండుగ తరా్వత జనవరి 
20 ఉదయం శబరిమల 
ఆలయానినా మూసివేసాతా రు. 

వరుచువల్ క్యో:   శబరిమల 
దర్శన్నికి వచ్చు భకుతా ల 
కోసం టా్ర వెన్ కోర్ దేవసం 
బోరుడు  ఆన్ లై న్ దర్శన బుకింగ్ 
సౌకరాయోనినా ఏరాపాటు చ్సింది.

శబరిమల యాత్ర కు 
వచ్చు యాతి్ర కులు 
ఆన్ లై న్ లో నమోదు 
చ్సుకోవడం తపపానిసరి.

https://sabarimalaonline.org/#/darshanAvailability
https://sabarimalaonline.org/#/login

శబరిమల మండల మకర జ్యోతి తీర్థ యాత్ర  సమయంలో 
తెలుసుకోవలసిన వివరాలు
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DEVASWAM DEPARTMENT

శబరిమల 
మండల మకర 
జ్యోతి తీర్థ యాత్ర

https://sabarimalaonline.org/#/darshanAvailability
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పూజా ఛార్జీ ల వివరాలు  

 కేరళలోని వివిధ జిల్లా లోలా ని 12 కేంద్్ర లలో అయయోపపా భకుతా ల 
కోసం తక్షణ బుకింగ్ సౌకరయోం ఏరాపాటు చ్యబడింది.

  తక్షణ బుకింగ్ 

  అతయోవసర ఆపరేటంగ్ కేంద్ర ం 04735 202166 
  పంబ 04735 203255 
  నిలక్కల్ 04735 205002 
  పతనంతిట్ట  జిల్లా  డిజాస్ట ర్ రిలీఫ్ ఆర్గ నెై జేషన్ 0468 2322515 
  పంబ పోలీస్ స్్ట షన్ 04735 203412 
  నిలక్కల్ పోలీస్ స్్ట షన్ 04735 205207 
  సనినాధానం పోలీస్ స్్ట షన్ 04735 202014 
  పతనంతిట్ట  మహళా పోలీస్ స్్ట షన్ 0468 2272100 
  పతనంతిట్ట  జిల్లా  పోలీసు సూపరింటండంట్  
  కారాయోలయం 0468 2222636 
  అతయోవసర వెై దయో కేంద్ర ం కంట్్ర ల్ రూమ్ 04735 203232 
  నిలక్కల్ ప్ర భుత్వ ఆసుపతి్ర  04735 205202 
  పతనంతిట్ట  జిల్లా  ఆసుపతి్ర  శబరిమల వారుడు  9188746248 
  సనినాధానం ప్ర భుత్వ ఆసుపతి్ర  04735 202101 
  రోడ్ స్ఫ్్ట  జ్న్ పథకం  9400044991,   
 9562318181,   
 0468 2222426 (కారాయోలయం) 
  సనినాధానం అగ్నామాపక కేంద్ర ం 04735 202033 
  సనినాధానం అటవీ శాఖ 04735 202074
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తక్షణ బుకింగ్ 
తి్ర వేండ్ర ం శ్్ర కండేశ్వరం శివాలయం 

_కొలలా ం 
 మహా గణపతి దేవాలయం - కొటా్ట రక్కర 

పతనంతిట్ట
నిలక్కల్ ధర్మశాసాతా  ఆలయం, పందళం పంబా-
వలియానవట్ట ం

అలప్పుజ
 రై ల్్వ స్్ట షన్, చంగనూర్ 

కొటా్ట యం
 ఎరుమేలి ఆలయం ఎటు్ట మనూరు మహాదేవర్ 
ఆలయం వెై కం మహాదేవర్ ఆలయం

ఎరానాకులం
 పెరుంబవూరు 
 కీలిలలా ం

_ఇడుకి్క
 కుమళి



ఉదయం 
3 గం  న్ద ప్్ర రంభం, 
 నిరా్మలయోం, అభిషేకం 
 3.30 గం  గణపతి హోమం 
 3.30 నండి 11.30 వరకు  నెయయోబిషేకం 
 7.30 ఉషా పూజ 
 11 నండి 11.30 వరకు అషా్ట భిషేకం 
 12.30 గం ఉచికల పూజ 
 1.00 న్డా మూసివేత 
  సాయంత్ర ం 
 3.00 గం న్డా ఓపెనింగ్ 
 6.30 దీప్రాధన 
 7 నండి 9.30 వరకు పుషాపాభిషేకం 
 9.30 నండి రాతి్ర  పూజ 
 11.00 హరివరాసనం, 
 న్ద మగ్ంపు

శబరిమల పూజా సమయం 
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ప్లా సి్ట క్ రహత శబరిమల 
శబరిమలలో ప్లా సి్ట క్ వాడకానినా పూరితా గా నిషేధంచారు.  భకుతా లు తమ 
ఇరుమడికటు్ట లో ప్లా సి్ట క్ వసుతా వులన (బాటల్, కవర్ మొదలై నవి) నివారించాలి. 

_పంబాన కలుషితం చ్యవదుదు  
పంబా నదిలో బట్ట లు సహా వసుతా వులన విసిరేయకండి.  పవిత్ర మై న పంబా నదిని 
కాలుషయోం బారిన పడకుండా కాప్డుకోవడం ప్ర తి భకుతా డి బాధయోత. 

 చతతా  వేయవదుదు  
చతతా న డస్్ట  బిన్ లలో కాకుండా మరక్కడా వేయకుండా ఉండండి. 
బహరంగ ప్ర దేశాలలో మలవిసరజీ న చ్యవదుదు  
భకుతా లు బహరంగ ప్ర దేశాలోలా  మల విసరజీ న చ్యరాదు.  మలవిసరజీ నకు 
మరుగుదొడులా  ఉపయోగ్ంచాలి.  పంబ, సనినాధానం, పర్వతారోహణ మారా్గ లన 
పరిశుభ్ర ంగా ఉంచుకోవాలి. 

మదయోం మరియు మాదకద్ర వాయోల రహత తీర్థ యాత్ర  
భకుతా లు మదయోంతో ప్టు మతతా  పద్రా్థ లు వాడక్డదు.  పంబా సనినాధానం 
మరియు అటవీ మారా్గ ల వంట ప్ర దేశాలలో ధూమప్నం చ్యరాదు.  
బాణసంచాతో సహా ఆయుధాలు మరియు పేలుడు పద్రా్థ లన కలిగ్ ఉండటం 
నిషేధంచబడింది. 

 అగ్నాని వెలిగ్ంచ్టప్పుడు జాగ్ర తతా  అవసరం 
 సనినాధాన్ లో స్ట వ్ లు, వంటగాయోస్  వాడేందుకు అనమతి ల్దు.  మంటలు వెలిగ్స్తా , 
అవసరం తీరిన వెంటనే ద్నిని ఆరిపావేయాలి. 

పోలీసుకు కాల్ చ్యండి 
ఎక్కడక్కడ భద్ర తా తనిఖీలు ఉన్నాయో భకుతా లు స్వయంగా పరిశ్లించుకోవాలి్స 
ఉంటుంది.  భకుతా లు తమకు ఎల్ంట సహాయం కావాలన్నా పోలీసులన 
సంప్ర దించవచుచు.  అనమాన్సపాదంగా ఏదై న్ కనిపిస్తా  వెంటనే పోలీసులకు 
సమాచారం అందించాలి. 
ఎవరై న్ తప్పుద్రి పట్ట నటలా యితే, పోలీసు అవుట్ పోస్్ట  నండి సహాయం 
తీసుకోండి.  వృదు్ధ లు, చిన్నారులు, బాలికలు తమ అడ్ర స్ , ఫోన్  నంబర్ తో క్డిన 
గురితా ంపు కారుడు న మడలో ధరించాలన్నారు. 

మొబై ల్ వెై దయో కేంద్్ర లు 
భకుతా లు ఆకి్సజన్ ప్రలా రులా , వెై దయో కేంద్్ర ల స్వలన వినియోగ్ంచుకోవాలి.  
పంబ, నిలక్కల్ ప్్ర ంతంలో భకుతా ల కోసం అతయోవసర చికిత్స సౌకరాయోలతో 
క్డిన మొబై ల్ మడికల్ సంటరలా న ఏరాపాటు చ్శారు.

సహాయక సంఖయోలు 
 శబరిమల వివరాలు    +91 7025800100 
 మహళా పోలీస్ (పతనంతిట్ట )    0468 2325352 
 శబరిమల సమాచార కేంద్ర ం 
(ప్ర జా సంబంధాల అధకారి)    04735 202048 
 వసతి     04735 202049 
 సమాచార కేంద్ర ం పంబ    04735 203339 
 సనినాధానం హాసిపాటల్    202101 
 నిలక్కల్ ప్ర భుత్వ ఆసుపతి్ర  హెల్పా డస్్క (అంబులన్్స)  1298 
 భద్ర తా కేంద్ర ం     9400044991, 
      9656501818 
 శబరిమల పోలీస్ కంట్్ర ల్ రూమ్, హెల్పా డస్్క  04735 202100 
      04735 202016 
      7025800100 
      9946100100 
 పోలీస్ సపాషల్ ఆఫ్సర్    04735 202029 
 అగ్నామాపక శాఖ, సనినాధానం    202033 
 అటవీ శాఖ, సనినాధానం    202074 
 మోటారు వాహన్ల శాఖ    9400044991 
      9539010201
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  భకుతా లకు సూచనలు 
శబరిమల అయయోపపా దర్శన్నికి వచ్చు భకుతా లు తపపానిసరిగా నిబంధనలు ప్టంచాలి 

భకుతా లు నెమ్మదిగా కొండ ఎకా్కలి 

aసనినాధానం యొక్క సాంప్ర ద్య మార్గ ం మరక్్కట్ట ం, శరంకుతి మరియు నడక మారా్గ నినా 
ఉపయోగ్ంచడం

18 మటులా  ఎకా్కలంటే క్యోలో నిలబడాలి 
క్యోలో నిలబడి క్యోన ద్టవదుదు  ల్ద్ రదీదు ని సృషి్ట ంచవదుదు  

18వ మటు్ట లో కొబ్బరికాయన పగలగొట్ట డానికి ల్ద్ ఆసరా ఎక్కడానికి ప్ర యతినాంచవదుదు  
 నెై వేద్యోనినా ప్రేయకండి, హండీలో వేయండి 

 దర్శనం తరా్వత తిరిగ్ వచ్చు భకుతా లు ఫుట్ ఓవర్ బి్ర డిజీ ని ఉపయోగ్ంచాలి 

 కాలిబాట, తిరుమట్ట ం దిగువ భాగం వంట భకుతా లు విశా్ర ంతి తీసుకునే ప్ర దేశాలన 
కాలిబాటలుగా ఉపయోగ్ంచరాదు. 

 పంబా నంచి సనినాధాన్నికి వెళ్లా  మందు జన్లన తెలుసుకునేందుకు ప్ర యతినాంచాలి 

 సనినాధానం తిరుమట్ట ంలో విశా్ర ంతి తీసుకోవదుదు  

 డోలీలో వెళాలా లనకునే వారు పంబలోని దేవసం బోరుడు  అడి్మనిస్్ట రేటర్ కారాయోలయ స్వలన 
వినియోగ్ంచుకోవాలి.

 దీని కోసం అదనంగా చలిలా ంచవదుదు  

 ఆలయ ప్్ర ంగణంలో సల్ ఫోనలా  వాడక్డదు 

 అనధకార వాయోప్రులన పో్ర త్సహంచవదుదు  

 లై సన్్స ఉననా దుకాణాల నండి మాత్ర మే ఉతపాతతా లన కొనగోలు చ్యండి 

 అనమతి ఉననా ప్్ర ంతాలోలా  మాత్ర మే వాహన్లన ప్రి్కంగ్ చ్యాలి
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• ప్లా సి్ట క్ రహత శబరిమల....
• పూంకవనంలోని శబరిమల అయయోపపాన్ నివాసం పుణయోక్షేత్ర ం.  

ప్లా సి్ట క్ వసుతా వులన ఇక్కడికి తీసుకురావదుదు ...
• ఇరుమడిలో ప్లా సి్ట క్ వసుతా వులకు పూరితా గా దూరంగా ఉండాలి .....
• ఆచార నియమాల ప్ర కారం ఉపయోగ్ంచ్ వసుతా వులన 

మాత్ర మే ఇరుమడిలో నింప్లి ......
• తాగునీరు తీసుకురావడానికి ప్లా సి్ట క్ బాటళలా కు 

బదులుగా ఇతర పద్రా్థ లన ఉపయోగ్ంచవచుచు.....
• ప్లా సి్ట క్ బాయోగులకు బదులు కాలా త్ బాయోగ్్స ల్ద్ 

పేపర్ బాయోగ్్స ఉపయోగ్ంచండి......
• పవిత్ర  పంబా నదిలో వసా్రా లు, ప్లా సి్ట క్ వసుతా వులన వేయకండి.....
• శబరిమల ప్లా సి్ట క్ రహతంగా ఉండనివ్వండి.....

శబరిమలన ప్లా సి్ట క్ 
నంచి కాప్డేందుకు 
సహకరిద్దు ం


