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േകാവിഡ് 19: സ�ിധാന�് ഒരു�ിയിരി�ു�ത് പഴുതട� ്രകമീകരണ�ള് 
 
േകാവിഡ് 19 പ�ാ�ല�ില് ശബരിമല സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും 
ഒരു�ിയിരി�ു�ത് പഴുതട� �കമീകരണ�ള്. നിലയ്�ല്, പ� എ�ിവിട�ളില് 
നി�ും േകാവിഡ ് െനഗ�ീവാെണ�് ഉറ�ി� േശഷം മാ�തമാണ് െവർച�ല് ക�ു മുേഖന 
മുൻകൂ�ി ഓൺൈലനായി രജി�ര ് െചയ�് എ�ു� തീർഥാടകെര ദർശന�ിന് 
അനുവദി�ുക. 24 മണി�ൂറിനു�ില് േകാവിഡ് പരിേശാധന നട�ി െനഗ�ീവ് 
സർ�ിഫി��ുമായി എ�ു�വരുെട േരഖകള് പരിേശാധി�ു�തിനും, അ�ാെത 
എ�ു�വർ� ് േകാവിഡ ് െട�് നട�ു�തിനും നിലയ്�ലില് ആേരാഗ� 
വകു�ിെ��യും േപാലീസിെ��യും േനതൃത��ില് �പേത�ക സൗകര�െമാരു�ിയി�ു�്. 
നിലയ്�ലില് നി�ും െകഎസ്ആർടിസി ബസില് പ�യിെല�ി�ു� 
തീർഥാടകർ�് പ� നദിയില് ഇറ�ാെത സ് നാനം െച�ു�തിനു� സൗകര�വും പ� 
�തിേവണിയില് തയാറാ�ിയി�ു�്. ഇതിന് േശഷം കാനന പാതയിേല�് 
�പേവശി�ു� തീർഥാടകർ�് നി�ിത ദൂരപരിധിയില് കുടിെവ�വും, ആേരാഗ� 
േസവനവും, ശുചിമുറി സൗകര��ളും, േപാലീസിെ�� സഹായവും ഒരു�ിയി�ു�.് 
തീർഥാടകെര ൈകകള് അണുവിമു�മാ�ിയ േശഷം താപനില പരിേശാധനയും 
നട�ിയാണ് സാമൂഹ� അകല�ില് സ�ിധാനെ� വലിയ നട��ലിെല നി�ിത 
�ല�ളിേല�് കട�ിവിടു�ത്. ഇവിെട േബാംബ് സ് ക�ാഡിെ�� സുര�ാ 
പരിേശാധനയുമു�്. തുടർ�് ഓേരാരു�രായാണ് ആഴി�് സമീപേ��ും 
പതിെന�ാം പടിയിേല�ും എ�ു�ത്. ശാരീരിക അസ�ാ��മു�വെര പിപിഇ കി�് 
ധരി� േപാലീസുകാരുെട സഹായേ�ാെടയാണ് പതിെന�ാം പടി കയ�ു�ത്. തുടർ�് 
അ��ൻമാെര സാമൂഹ� അകലം പാലി�് �ശീേകാവിലിന് മു�ിേല�ും 
മാളിക�ുറേ��ും കട�ിവിടും. ഇതിനായി നി�ിത �ല�ളിെല�ാം 
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േപാലീസിെനയാണ് നിേയാഗി�ിരി�ു�ത്. 
സ�ിധാനം േപാലീസ് സ് െപഷല് ഓഫീസര് ബി.െക. �പശാ�ന് കാണി, അസി. 
സ് െപഷല് ഓഫീസര ് �പേമാദ് കുമാര് എ�ിവരുെട േനതൃത��ില് മൂ�് സർ�ിള് 
ഇൻസ് െപ��ർമാരും എസ്ഐമാര ് ഉൾെ�െടയു� േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�ൻമാർ�ുമാണ് 
സ�ിധാന�ിെ�� സുര�ാ ചുമതല. സിവില് ദർശന�ിെന�ു�വെര നട��ലില് 
നി�ും േനരി�് സ�ിധാനേ�� ് �പേവശി�ി�ും. ഇവെര �പേത�കം 
താപപരിേശാധനയ്�് വിേധയരാ�ു�ു�്. േകാവിഡ് 19 െ�� പ�ാ�ല�ിലും 
തീർഥാടകർ�് സുഖ ദർശനം പൂർ�ിയാ�ി മട�ു�തിനു� സൗകര��ളാണ് 
ശബരിമലയില് ഒരു�ിയിരി�ു�ത്. 
 

 

 
                                                        (പി.ആര്. ശബരി-90)                                                                    
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സ�ിധാന�് ്രപേത�ക ശുചീകരണ ്രപവര്�ന�ളുമായി 
ഫയര്േഫാഴസ്് 
 
േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ില് ശബരിമല സ�ിധാന�് �പേത�ക 
അണുനശീകരണ �പവര്�ന�ളുമായി ഫയര്േഫാഴ്സ്. േകാവിഡ് �പതിേരാധ 
�പവര്�ന�ളുെട ഭാഗമായാണ് സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും 
അണുനശീകരണം ഉളെ്�െടയു� േസവനം ഫയര്േഫാഴ്സ് നല്കു�ത്. 
തീര്ഥാടകര് എ�ു� �ല�ളിെല�ാം നി�ിത ഇടേവളകളില് 
സാനിൈ�േസഷന് നട�ും. ഇതിന് പുറേമ ആവശ�മായ �ല�ളില് 
െവ�െമാഴി�ും ശുചിയാ�ു� �പവര്�ന�ള് നട�ു�ു�്. േകാവിഡ് 
േരാഗികെള െകാ�ുേപാകു� വാഹന�ള്, േരാഗി താമസി�തും 
ഇടപഴകിയതുമായ �ല�ള്, ഉപേയാഗി� വ��ു�ള് എ�ിവ 
അണുവിമു�മാ�ും. കൂടുതല് ആളുകെള�ു� �ലെമ� നിലയില് 
േപാലീസ ് കാ��ീന് എ�ാ ദിവസവും രാവിെലയും ൈവകി�ും 
അണുവിമു�മാ�ു�ു�്. ഇതിന് പുറേമ തീര്ഥാടകര്�് 
േബാധവല്�രണവും നല്കു�ു�്. 
38 േപരട�ു� ഫയര്േഫാഴ്സ് സംഘമാണ് സ�ിധാനം യൂണി�ില് 
�പവര്�ി�ു�ത്. േകാ�യം ഫയര്േഫാ� �് ഡിവിഷന് കീഴിെല േകാ�യം, 
പ�നംതി�, ആല�ുഴ എ�ീ ജി�കളിെല വിവിധ േ�ഷനുകളില് നി�ു� 
േസനാംഗ�ള ് 12 ദിവസം വീതമു� ഷിഫ്�് അടി�ാന�ിലാണ് ഇവിെട 
േസവന�ിന് എ�ിയിരി�ു�ത്. ജി�ാ ഫയര് ഓഫീസര്, േ�ഷന് ഓഫീസര്, 
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ര�് അസി. േ�ഷന് ഓഫീസര്, സീനിയര് ഫയര് ആന്ഡ് റസ്ക�ൂ 
ഓഫീസര്മാരും, ൈ�ഡവര്മാരുമാണ് സ�ിധാന�് േജാലിയിലു�ത്. 
മര�ൂ�ം മുതല് മുകളിേല�ാണ് സ�ിധാനം യൂണി�ിെ�� േസവനം 
ലഭ�മാകുക. മര�ൂ�ം, ശരംകു�ി, െകഎസ്ഇബി േപായി��്, കണ്േ�ടാള് റൂം 
െമയിന് െസ��ര്, മാളിക�ുറം എ�ിവിട�ളില് ഒേര സമയം ആറു േപര് 
വീതമട�ു� സംഘമാണു�ത്. ഫയര്േഫാഴ്സിനു പുറേമ,  വിശു�ിേസന, 
അ��േസവാ സംഘം എ�ിവയുെട േനതൃത��ില് രാവിെലയും ഉ�യ്�ും 
ൈവകി�ുമായി അണുനശീകരണ �പവര്�ന�ള് നട�ു�ു�്◌്. 

 

 
                                                        (പി.ആര്. ശബരി-91)                                                                    
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള ്(12.12.2020) 
 
പുലര്െ� 4 മണി� ്പ�ി ഉണര്�ല് 
5 ന്.... നട തുറ�ല് 
5.05 ന്..... അഭിേഷകം 
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം 
7 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം 
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ 
8 മണി മുതല് 9 മണി വെര ഉദയാ��മന പൂജ 
11.30 ന് .....25 കലശാഭിേഷകം 
തുടര്�് കളഭാഭിേഷകം 
12 ന് ഉ�പൂജ 
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല് 
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും 
6.30 ....ദീപാരാധന 
7 മണി�് .....പടിപൂജ 
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ 
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീര്�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട 
അടയ്�ും. 
                                      
 
                                                        (പി.ആര്. ശബരി-92)                                                                    
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േകാവിഡ് 19 ്രപതിേരാധം; സ�ിധാന�് ശനിയാഴ്� പരിേശാധനാ 
ക�ാ�് സംഘടി�ി�ും     
                                 
േകാവിഡ് 19 �പതിേരാധ �പവര്�ന�ള് ശ�ിെ�ടു�ു�തിെ�� ഭാഗമായി 
സ�ിധാന�ും പരിസര �പേദശ�ളിലും �പവര്�ി�ു� വ�ാപാര 
�ാപന�ളിലും, േഹാ�ലുകളിലും സ�ിധാനം എ��ിക�ൂ�ീവ ് മജിേ����് 
സി.പി. സത�പാലന് നായരുെട േനതൃത��ിലു� ഉേദ�ാഗ� സംഘം 
പരിേശാധന നട�ി. ഡിസംബര് എ�ിന് നട�ിയ നടപടികളുെട 
ഭാഗമായിരു�ു പരിേശാധന. 
സ�ിധാന�് േജാലി െച�ു� മുഴുവന് ആളുകളും േകാവിഡ് 19 ആ��ിജന് 
പരിേശാധന നട�ി െനഗ�ീവ് സര്�ിഫി��് ര�് ദിവസ�ിനകം തെ� 
ഹാജരാ�ണെമ�ു� നിര്േ�ശം അതാത് �ാപന ഉടമകള്�് നല്കിയിരു�ു. 
ഇ�ാര�ം ഉറ� ് വരു�ു�തിനായിരു�ു െവ�ിയാഴ്�െ� പരിേശാധന. 
പരിേശാധനയില് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുേടയും പരിേശാധനാ ഫലം 
െനഗ�ീവാെണ�് കെ��ി. െനഗ�ീവ് സര്�ിഫി��് ഇ�ാ�വേരാട് 
സ�ിധാനം വി�ുേപാകാന് നിര്േ�ശം നല്കി.  
സ�ിധാന�് വിവിധ േജാലികള�്ും മ�ുമായി താമസി�ു�വര്�ായി 
ശനിയാഴ്� േകാവിഡ് 19 പരിേശാധന ക�ാ�് നട�ു�തിനും തീരുമാനി�ു. 
ഉ��് 12 മുതല് ൈവകി�് 4 വെരയാണ് സ�ിധാന�് വ�് പരിേശാധന 
നട�ുക. പരിേശാധനയുമായി സഹകരി�ാ� �ാപന ഉടമകെളയും 
ജീവന�ാെരയും തുടര്�് സ�ിധാന�് തുടരാന് അനുവദി�ിെ��ും 
എ��ിക�ൂ�ീവ് മജിേ����് അറിയി�ു. 
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േഫാേ�ാ:  േകാവിഡ് 19 �പതിേരാധ �പവര്�ന�ള് ശ�ിെ�ടു�ു�തിെ�� 
ഭാഗമായി സ�ിധാന�ും പരിസര �പേദശ�ളിലും �പവര്�ി�ു� വ�ാപാര 
�ാപന�ളിലും, േഹാ�ലുകളിലും സ�ിധാനം എ��ിക�ൂ�ീവ ് മജിേ����് 
സി.പി. സത�പാലന് നായരുെട േനതൃത��ിലു� ഉേദ�ാഗ� സംഘം 
പരിേശാധന നട�ു�ു 
 
                                                        (പി.ആര്. ശബരി-93)                                                                    
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