
ಈ ವರ್ಷದ (೨೦೨೨-೨೩) 
ಶಬರಿಮಲೆ ಮಂಡಲ ಮಕರಜೆ್ಯೋತಿ 
ತಿೋರ್್ಷಟನೆ ನವಂಬರ್ ೧೬ 
ರಂದು ಸಂಜೆ ಆರಂಭಗೆ್ ಳ್ಳಲಿದೆ. 
ವೃಶ್ಚಿಕ ಮ್ಸದ ಉದಯಕೆಕೆ ಒಂದು 
ದಿನ ಮುಂಚಿತ (ನವಂಬರ್ ೧೬) 
ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆ ಬ್ಗಿಲು 
ತೆರೆಯಲ್ಗುವುದು. ನವಂಬರ್ 
೧೭ ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭ರ 
ವರೆಗೆ ಮಂಡಲ ಉತ್ಸವಕ್ಲ. 
ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭ 
ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 
೨೭ ರಂದು ರ್ತಿರಿ ನಡೆ ಬ್ಗಿಲು 
ಮುಚಚಿಲ್ಗುವುದು.

ಮಕರಜೆ್ಯೋತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆಗಿ 
ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೦ ರಂದು ಸಂಜೆ 
ನಡೆ ಬ್ಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಗುವುದು. 
ತಿೋರ್್ಷಟನೆ ೨೦೨೩ ಜನವರಿ 
೨೦ ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 
ಜನವರಿ ೧೪ ರಂದು ಇತಿಹ್ಸ 
ಪರಿಸಿದ್ಧವ್ದ ಮಕರ ಜೆ್ಯೋತಿ 
ದಶ್ಷನ. ಮಕರ ಜೆ್ಯೋತಿ 
ಆಚರಣೆಗಳ ಬಳಿಕ ಜನವರಿ ೨೦ 
ರಂದು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಗಭ್ಷಗುಡಿಯ ಬ್ಗಿಲು 
ಮುಚಚಿಲ್ಗುವುದು.

ವಚು್ಷವಲ್ ಕ್ಯ: ಶಬರಿಮಲೆ 
ಶ್ರಿೋ ಅಯಯಪ್ಪ ದಶ್ಷನಕ್ಕೆಗಿ 
ತಲುಪುವ ಅಯಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗ್ಗಿ 
ತಿರುವಿದ್ಂಕ್ರು ದೆೋವಸ್ಂ 
ಬೆ್ ೋರ್್ಷ ಆನೆಲೈನ್ ಬುಕಕೆಂಗ್ ವಯವಸೆಥೆ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಶಬರಿಮಲೆ ತಿೋರ್್ಷಟನೆಗ್ಗಿ 
ತಲುಪುವ ಅಯಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು 
ವಚು್ಷವಲ್ ಕ್ಯ ನೆ್ ೋಂದ್ವಣೆ 
ಪೂತಿ್ಷಗೆ್ ಳಿಸಬೆೋಕ್ಗಿರುವುದು 
ಖಡ್ಡಾಯವ್ಗಿದೆ.

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

ಶಬರಿಮಲೆ ಮಂಡಲ ಮಕರವಿಳಕ್ಕೆ ತಿೋರ್್ಷಟನೆ ಕ್ಲ್ವಧಿಯಲಿಲ ತಿಳಿದುಕೆ್ಳ್ಳಲು
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DEVASWAM DEPARTMENT

ಶಬರಿಮಲೆ 
ಮಂಡಲ 
ಮಕರಜೆ್ಯೋತಿ 
ತಿೋರ್್ಷಟನೆ



ಸೆೋವ್ ದರಗಳು

ಕೆೋರಳದ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಲಗಳ ೧೨ ಕೆೋಂದರಿಗಳಲಿಲ
ಅಯಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗ್ಗಿ ಸೆ್ ್ಪೋಟ್ ಬುಕಕೆಂಗ್ ವಯವಸೆಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಸೆ್ ್ಪೋಟ್ ಬುಕಕೆಂಗ್

ತುಪ್್ಪಭಿಷೆೋಕ   - ೧ ತೆಂಗಿನಕ್ಯಿ 
(ಮುದೆರಿ ಒಂದರ)    - ೧೦ ರ್ಪ್ಯಿ
ಅಷ್ಟಾಭಿಷೆೋಕ   - ೬೦೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಗಣಪತಿ ಹೆ್ ೋಮ   - ೩೭೫/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಉರಪೂಜೆ    - ೧೫೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಮಧ್ಯಹ್ನ ಪೂಜೆ   - ೩೦೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ನಿತಯಪೂಜೆ   - ೪೦೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಭಗವತಿ ಸೆೋವೆ   - ೨೫೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಕಳಭ್ಭಿಷೆೋಕ   - ೩೮,೪೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಮೆಟ್ಟಾಲು ಪೂಜೆ   - ೧,೩೭,೯೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ತುಲ್ಭ್ರ   - *೬೨೫/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಪುಷ್್ಪಭಿಷೆೋಕ   - ೧೨,೫೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಅಪ್ಪಂ (೧ ಪ್ಯಕೆಟ್)   - ೪೫/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಅರವಣ (೧ಟ್ನ್)   - ೧೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ವಿಭ್ತಿ ಪರಿಸ್ದ   - ೩೦/ರ್ಪ್ಯಿ
ಬಲಿವ್ಡು    - ೨೫/ರ್ಪ್ಯಿ
ಬೆಲಲದಪ್ಯಸ   - ೨೫/ರ್ಪ್ಯಿ
ಪಂಚ್ಮೃತ   - ೧೨೫/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಅಭಿಷೆೋಕ ತುಪ್ಪ (೧೦೦ ಎಂ.ಎಲ್) - ೧೦೦/ರ್ಪ್ಯಿ
ನವಗರಿಹ ಪೂಜೆ   - ೪೫೦/ರ್ಪ್ಯಿ
ಒಂದುಗರಿಹ ಪೂಜೆ   - ೧೦೦/ರ್ಪ್ಯಿ
ಮ್ಲೆ/ವಡಿಪೂಜೆ   - ೨೫/ರ್ಪ್ಯಿ
ನೆಲ್ಪರ    - ೨೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ಮಂಞಲ್ಪರ   - ೪೦೦/ರ್ಪ್ಯಿ
ತಂಗಯಂಗಿ ಧ್ರಣೆ   - ೧೫,೦೦೦/ ರ್ಪ್ಯಿ
ನಿೋರ್ಜನಂ   - ೧೨೫/ರ್ಪ್ಯಿ
ಇರುಮುಡಿ ಕಟುಟಾವುದು (ಪಂಪ್)  - ೩೦೦/ರ್ಪ್ಯಿ
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ತಿರುವನಂತಪುರ
ಶ್ರಿೋಕಂಠೆೋಶ್ರ ಶ್ವಕೆೋತರಿ

ಕೆ್ಲಲಂ
ಮಹ್ಗಣಪತಿ ಕೆೋತರಿಂ-ಕೆ್ಟ್ಟಾರಕಕೆರ

ಪತ್ತನಂತಿಟಟಾ
ನಿಲಯಕೆಲ್ ಬೆೋಸ್ ಕ್ಯಂಪ್
ಧಮ್ಷಶ್ಸ್್ತ ಕೆೋತರಿ, ಪಂದಳಂ
ಪಂಪ್-ವಲಿಯ್ನವಟಟಾಂ

ಆಲಪು್ಪಳ
ರೆೈಲೆ್ೋಸೆಟಾೋಶನ್, ಚೆಂಗನ್್ನರು

ಕೆ್ೋಟಟಾಯಂ
ಎರುಮೆೋಲಿ ಕೆೋತರಿ
ಏಟುಟಾಮ್ನ್ರ್ ಮಹ್ದೆೋವ ಕೆೋತರಿ
ವೆೈಕಕೆಂ ಮಹ್ದೆೋವ ಕೆೋತರಿ

ಎನ್್ಷಕುಳಂ
ಪೆರುಂಬ್ವೂರ್
ಕೋಯಿಲಲಂ

ಇಡುಕಕೆ
ಕುಮಳಿ



ಮುಂಜ್ನೆ

೩.೦೦ಗಂಟೆಗೆ   ಗಭ್ಷಗುಡಿಯ    
    ಬ್ಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು,

    ನಿಮ್್ಷಲಯಂ, ಅಭಿಷೆೋಕ

೩.೩೦    ಗಣಪತಿ ಹೆ್ ೋಮ

೩.೩೦ರಿಂದ ೧೧.೩೦ರ ವರೆಗೆ ತುಪ್್ಪಭಿಷೆೋಕ

೭.೩೦    ಉರಪೂಜೆ

೧೧ರಿಂದ ೧೧.೩೦ ವರೆಗೆ  ಅಷ್ಟಾಭಿಷೆೋಕ

೧೨.೩೦    ಮಧ್ಯಹ್ನ ಪೂಜೆ

೧.೦೦    ನಡೆ ಬ್ಗಿಲು ಮುಚುಚಿವುದು

ಸಂಜೆ ೬.೩೦   ದಿೋಪ್ರ್ಧನೆ

೭ ರಿಂದ ೯.೩೦ರ ವರೆಗೆ  ಪುಷ್್ಪಭಿಷೆೋಕ

೯.೩೦ರಿಂದ   ಅತ್್ತಳಪೂಜೆ

೧೧.೦೦    ಹರಿವರ್ಸನಂ

    ನಡೆ ಬ್ಗಿಲು ಮುಚುಚಿವುದು

ಶಬರಿಮಲೆ ಪೂಜ್ ಸಮಯ

GOVERNMENT OF KERALA
INFORMATION -  PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT



ಶಬರಿಮಲೆ ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ಮುಕ್ತ

ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ಪೂಣ್ಷವ್ಗಿ ನಿಷೆೋಧಿಸಿದ ತಿೋರ್್ಷಟನೆ ಕೆೋಂದರಿವ್ಗಿದೆ ಶಬರಿಮಲೆ. ಭಕ್ತರು 

ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಾನಲಿಲ ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ವಸು್ತಗಳು (ಬ್ಟ್ಲ, ಕವರ್ ಮೊದಲ್ದವುಗಳು) 

ಹೆ್ ರತುಪಡಿಸಬೆೋಕು.

ಪಂಪ್ ಮಲಿನಗೆ್ ಳಿಸಬ್ರದು

ಪಂಪ್ನದಿಯಲಿಲ ಬಟೆಟಾಬರೆಗಳು ಹ್ಗ್ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಪೆೋಕ್ಷಿಸಬ್ರದು. 

ಪುಣಯನದಿಯ್ಗಿರುವ ಪಂಪ್ವನು್ನ ಮಲಿನಗೆ್ ಳಿಸದೆ ಕ್ಯುದುಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕ್ಗಿರುವುದು 

ಭಕ್ತರ ಹೆ್ ಣೆಯ್ಗಿದೆ.

ತ್ಯಜಯಗಳನು್ನ ಎಲೆಲಡೆಯಲಿಲ ಹ್ಕಬ್ರದು...

ತ್ಯಜಯಗಳನು್ನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಾಗಳಲಿಲ ಅಲಲದೆ ಇತರ ಯ್ವುದೆೋ ಸಥೆಳದಲ್ಲ ಉಪೆೋಕ್ಷಿಸದಿರಲು 

ಗಮನಿಸಬೆೋಕು.

ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿ ಬಹಿದೆ್ಷಸೆ ಮ್ಡಬ್ರದು

ಭಕ್ತರು ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಸಥೆಳಗಳಲಿಲ ಬಹಿದೆ್ಷಸೆ ಮ್ಡಬ್ರದು. ಅದಕೆಕೆ 

ಪ್ಯಿಖ್ನೆಗಳನು್ನ, ಮ್ತರಿದೆ್ ಡಿಡಾಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು. ಪಂಪ್ವನು್ನ, 

ಸನಿ್ನದ್ನವನು್ನ, ಮಲೆ ಏರುವ ದ್ರಿಯನೆ್ನಲ್ಲ ಶುಚಿಯ್ಗಿರಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು.

ಮದಯ, ಮ್ದಕ ಮುಕ್ತ ತಿೋರ್್ಷಟನೆ

ತಿೋರ್್ಷಟಕರು ಮದಯ ಅಥವ್ ಇತರ ಮ್ದಕ ಪದ್ಥ್ಷಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬ್ರದು. 

ಪಂಪ್, ಸನಿ್ನಧ್ನ, ಕ್ನನ ಹ್ದಿ ಮೊದಲ್ದ ಸಥೆಳಗಳಲಿಲ ಹೆ್ ಗೆ ಬತಿ್ತ 

ಸೆೋದಬ್ರದು. ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಪಟ್ಕಗಳು ಸೆೋರಿದಂತೆ  ಸೆ್ ್ಪೋಟಕವಸು್ತಗಳನು್ನ 

ಕೆೈವಶವಿರಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವುದನು್ನ ಕಡ್ಡಾಯವ್ಗಿ ನಿಷೆೋಧಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಬೆಂಕ ಉರಿಸುವ್ಗ ಗಮನಿಸಿ

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಹ್ಗ್ ಸ್ಟಾವನು್ನ ಸನಿ್ನಧ್ನದಲಿಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬ್ರದು.  ಉರಿಸಿದರೆ 

ಅಗತಯ ಮುಗಿದ ಕ್ಡಲೆೋ ನಂದಿಸಬೆೋಕ್ಗಿದೆ.

ಪೊಲಿೋಸರ ಸಮೋಪಿಸಬಹುದು

ಸುರಕ್ ತಪ್ಸಣೆಗಳನು್ನ ಮ್ಡುವ ಕೆೋಂದರಿಗಳಲಿಲ ಭಕ್ತರು ಸ್ಯಂ ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗೆ 

ವಿಧೆೋಯರ್ಗಬೆೋಕ್ಗಿದೆ. ಯ್ವುದೆೋ ಸಹ್ಯಕೆಕೆ ಪೊಲಿೋಸರನು್ನ ಸಮೋಪಿಸಬಹುದು. 

ಸಂಶಯ್ಸ್ಪದವ್ಗಿ ಏನ್ದರ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪೊಲಿೋಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೋಕ್ಗಿದೆ.

ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೆೋಪ್ಷಟುಟಾ ಹೆ್ ೋಗುವವರು ಪೊಲಿೋಸ್ ಎಯ್ಡಾ ಪೊಸಟಾ್ಗಳ ಸಹ್ಯ 

ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃದ್ಧರ, ಮಕಕೆಳ, ಮ್ಳಿಗಪುರಂರ ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿಲ ವಿಳ್ಸ ಹ್ಗ್ ಫೋನ್ 

ನಂಬರಿ ದ್ಖಲಿಸಿದ ಗುರುತುಚಿೋಟ್ ಧರಿಸಬೆೋಕ್ಗಿರುವುದು ಅತಯಗತಯವ್ಗಿದೆ.

ಮೊಬೆೈಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯ್ನಿಟಗೆಳು

ಆಕ್ಸಜನ್ ಪ್ಲ್ಷಗ್ಷಳ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟಗ್ಷಳ ಸೆೋವೆಯನು್ನ ಭಕ್ತರು ಗರಿರಟಾವ್ಗಿ 

ಪರಿಯೋಜನಪಡಿಸಬೆೋಕ್ಗಿದೆ. ಪಂಪ್ದಲ್ಲ ನಿಲಯಕೆಲ್ನಲ್ಲ ತುತು್ಷ ಚಿಕತ್್ಸ 

ಸ್ಕಯ್ಷಗಳಿರುವ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯ್ನಿಟಗೆಳು ಭಕ್ತರಿಗ್ಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಹೆಲ್್ಪ ಲೆೈನ್

ಎಮಜೆ್ಷನಿ್ಸ ಆಪರೆೋಟ್ಂಗ್ ಸೆಂಟರ್   - 04735 202166 

ಪಂಪ್      - 04735203255 

ನಿಲಯ್ಕೆ ಲ್     - 04735 205002 

ಪತ್ತನಂತಿಟಟಾ ಜಿಲ್ಲ ವಿಕೆ್ೋಪ ನಿವ್ರಣೆ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ - 04682 322515 

ಪಂಪ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ಠ್ಣೆ    - 04735 203412 

ನಿಲಯ್ಕೆ  ಲ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ಠ್ಣೆ    - 04735 205207 

ಸನಿ್ನದ್ನಂ ಪೊಲಿೋಸ್ ಠ್ಣೆ    - 04735 202014 

ಪತ್ತನಂತಿಟಟಾ ಮಹಿಳ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ಠ್ಣೆ   - 04682 272100 

ಪತ್ತನಂತಿಟಟಾ ಎಸ್. ಪಿ ಕಚೆೋರಿ    - 04682 222636 

ಎಮಜೆ್ಷನಿ್ಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಟೆ್ರಿೋಲ್ ರ್ಮ್ - 04735 203232 

ನಿಲಯ್ಕೆ ಲ್ ಸರಕ್ರಿ ಆಸ್ಪತೆರಿ   - 04735 205202 

ಪತ್ತನಂತಿಟಟಾ ಜಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತೆರಿ-ಶಬರಿಮಲೆ ವ್ರ್್ಷ  - 9188746248 

ಸನಿ್ನಧ್ನಂ ಸರಕ್ರಿ ಆಸ್ಪತೆರಿ    - 04735 202101 

ಸೆೋಫ್ ಝೋನ್ ಯೋಜನೆ    - 9400044991,   

      9562318181 

ಅಗಿ್ನಶ್ಮಕ ದಳ ಸನಿ್ನಧ್ನಂ    - 04735 202033 

ಅರಣಯ ಇಲ್ಖೆ ಸನಿ್ನಧ್ನಂ    - 04735 202074
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ಭಕ್ತರಿಗಿರುವ ನಿದೆೋ್ಷಶಗಳು
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಆಚಾರ ಅನುಷಾಠಾನಗಳನುನು ಪಾಲಿಸಬ್ೇಕು ಭಕ್ತರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಟ್ಟ 
ಏರಬ್ೇಕು

ಸನಿನುದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಹಾದಿ ಮರಕ್ಕೆಟಂ, ರರಂಕುತ್್ತ, ನಡಪಂದಲ್ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿರಿ

ಹದಿನ್ಂಟು ಮೆಟ್್ಟಲಿಗ್ ತಲುಪಲು ಸರದಿಯಲಿಲಿ ನಿಂತುಕ್್ಳ್ಳಿ

ಕ್್ಯವಿನಲಿಲಿ  ತಪ್್ಪಸಿ ಹ್್ ೇಗುವುದು, ಕ್್ಯವಿನಲಿಲಿ ನಿಂತ್ರುವಾಗ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು.

ಹದಿನ್ಂಟು ಮೆಟ್್ಟಲಲಿಲಿ ತ್ಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡ್ಯುವುದು, ಮಂಡಿಯ್ರಿ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಬಾರದು

ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗ್ ಅಪ್್ಶಸುವ ಕಾಣಿಕ್ ಅಲಲಿಲಿಲಿ ಬಿಸಾಡದ್ ಹುಂಡಿಗಳಲಿಲಿ ಮಾತ್ರವ್ೇ ಹಾಕಿರಿ

ಹಂತ್ರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಡ್ಪಂದಲ್ ಮೆೇಲ್ಸೇತುವ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿರಿ

ಕುಟ್ೇರಕಾಕೆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ನಡ್ಪಂದಲ್, ಕ್ಳಗಿನ ಅಂಗಳವನುನು ಕಾಲುದಾರಿಯಾಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಬಾರದು

ಪಂಪಾದಿಂದ ಸನಿನುಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ಜನಸಂದಣಿಯನುನು ತ್ಳ್ದುಕ್್ಳಳಿಲು 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಿ

ಸನಿನುಧಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲಿಲಿ ವಿರ್ರಮಿಸಬಾರದು

ಡ್್ ೇಲಿ ಸ್ೇವ್ಗಾಗಿ ಪಂಪಾ ದ್ೇವಸ್ಂ ಅಡಿಮಿನಿಸ್್ೇಟ್ವ್ ಕಚ್ೇರಿಯ ಸ್ೇವ್ಯನುನು ಪ್ರಯೇಜನಪಡಿಸಿಕ್್ಳ್ಳಿ

ಸ್ೇವ್ಗಳ್ಗ್ ಹ್ಚುಚುವರಿ ದರ ನಿೇಡಬಾರದು

ಕ್ೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲಿಲಿ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಫೇನ್ಗಳನುನು ಉಪಯೇಗಿಸಬಾರದು

ಅನಧಿಕೃತ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನುನು ಪ್ರೇತಾಸಹಸಬಾರದು

ಪರವಾನಗಿ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಂದ ಮಾತ್ರವ್ೇ ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸಿರಿ

ಅನುಮತ್ ನಿೇಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲಿ ಮಾತ್ರವ್ೇ ವಾಹನಗಳನುನು ನಿಲುಗಡ್ ಗ್್ ಳ್ಸಿರಿ
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DEVASWAM DEPARTMENT
TRAVANCORE DEVASWAM BOARD
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ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ಮುಕ್ತ ಶಬರಿಮಲೆ...

• ಶಬರಿಮಲೆ ಶ್ರಿೋ ಅಯಯಪ್ಪನ ಪೂಂಗ್ವನ ಪುಣಯವ್ಗಿದೆ. ಇಲಿಲಗೆ ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ 
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತರಬ್ರದು...

• ಇರುಮುಡಿಕಟ್ಟಾನಲಿಲ ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪೂಣ್ಷವ್ಗಿ ಹೆ್ ರತುಪಡಿಸಿರಿ...
• ಆಚ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಿಕ್ರವಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮ್ತರಿವೆೋ ಇರುಮುಡಿ 

ಕಟ್ಟಾನಲಿಲ ತುಂಬಿಸಬೆೋಕ್ಗಿದೆ....
• ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ಬ್ಟ್ಲಗಳಿಗೆ ಬದಲ್ಗಿ ಇತರ ವಯವಸೆಥೆಗಳ ಮ್ಲಕ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೋರನು್ನ ಕೆ್ಂಡೆ್ ಯಿಯರಿ....
• ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ಕ್ಯರಿ ಬ್ಯಗಗೆಳ ಬದಲ್ಗಿ ಬಟೆಟಾ ಚಿೋಲಗಳನು್ನ, ಪೆೋಪರ್ ಬ್ಯಗಗೆಳನು್ನ 

ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ....
• ಪುಣಯ ನದಿಯ್ದ ಪಂಪ್ನದಿಯಲಿಲ ಬಟೆಟಾಗಳು, ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ವಸು್ತಗಳು 

ಎಂಬಿವುಗಳನು್ನ ಉಪೆೋಕ್ಷಿಸಬ್ರದು...
• ಪ್ಲಸಿಟಾಕ್ ರಹಿತವ್ಗಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ....

ಶಬರಿಮಲೆಯನ್ನು
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನುಿಂದ
ರಕಷಿಸಲ್ ನಮಗೆ
ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ವ


