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്രപതിേരാധ
മ�പം

ഭ�ര് � ്

ആശ�ാസമായി

സ�ിധാനെ� അ�ദാന

ശബരിമല ദര്ശ ന�ിെന�ു� മുഴുവന് ഭ�ര്�ും ഭ�ണവുമായി േദവസ�ം
േബാര്ഡിെ� � അ�ദാന മ�പം ദിവസം മുഴുവന് സജീവം. േകാവിഡ്
പ�ാ�ല�ില് സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും മ�് ഭ�ണശാലകള്
പരിമിതമായതിനാല്
ദര്ശ ന�ിെന�ു�
ഭൂരിഭാഗം
ഭ�രും
മാളിക�ുറ�ിന് സമീപം �പവര്� ി�ു� േദവസ�ം േബാര്ഡിെ� � അ�ദാന
മ�പെ�യാണ് ആ�ശയി�ു�ത്. ശനി, ഞായര് ദിവസ�ളില് 3000 േപര്�ും
മ�് ദിന�ളില് 2000 േപര്�ുമാണ് മൂ�് േനരം വീതം ഇവിെട ഭ�ണം
തയാറാ�ു�ത്.
രാവിെല ആറു മുതല് 11 വെര �പഭാത ഭ�ണം ലഭി�ും. 11.30 മുതല് ഉ��്
ര�ു വെരയാണ് ഉ�ഭ�ണ വിതരണം. 4.30 മുതല് ആരംഭി�ു�
ൈവകി�െ� ഭ�ണ വിതരണം രാ�തി ഒന്പതിന് നട അടയ്�ു�ത്
വെരയു�ാവും. ഇേതാെടാ�ം എ�ാ സമയവും ചൂടാ�ിയ െവ�വും,
ദാഹശമനിയും നല്കു�ു�്.
1800 േപര്�് ഒേര സമയം ഇരു�് ഭ�ണം കഴി�ാന് സൗകര�മു� പുതിയ
അ�ദാന മ�പ�ില് ഇേ�ാള് 100 േപെരയാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലി�്
ഒരുമി�ിരു�ി ഭ�ണം നല്കു�ത്. സാനിൈ�സര് ഉപേയാഗി�് ൈകകള്
അണുവിമു�മാ�ിയ േശഷം മാ�തമാണ് ഭ�ര്�ും ജീവന�ാര്�ും
ഹാളിേല�് �പേവശനം നല്കുക. േകാവിഡിെ� � പ�ാ�ല�ില് ഈ
തീര്ഥാടനകാല�് ഭ�ര്�് ഡിസ്േപാസിബിള് േ��ും �ാസും ഉപേയാഗി�ാണ്

ഭ�ണം
നല്കു�ത്.
ഉപേയാഗ
േശഷം
ഇവ
�പേത�ക
�ല�്
സൂ�ി�ുകയും ദിവസം ര�് �പവശ�മായി ഇന്സിനേറ�ര് ഉപേയാഗി�് സംസ്
കരി�ുകയുമാണ് െച�ു�ത്.
േകാവിഡ് മാനദ��ള് പാലി�ാണ് ജീവന�ാര് ഭ�ണ വിതരണം
നട�ു�ത്. ഭ�ണം കഴി�് കഴി� ഉടന് തെ� ഡസ്ക്, കേസര, തറ
എ�ിവിട�െള�ാം അണുവിമു�മാ�ിയ േശഷമാണ് അടു� ഘ�ം
ഭ�െര ഹാളിേല�് �പേവശി�ി�ുക. ഇതിന് പുറേമ ദിവസം മൂ�് �പാവശ�ം
ഹാള് മുഴുവന് അണുവിമു�മാ�ി ശുചീകരി�ുകയും െച�ും. ഇേതാെടാ�ം
മ�പ�ിെല ശുചിമുറികളും ടാ�ും പരിസര�ളും ശുചീകരി�ു�ു�്.
പാചക�ിനായി 10 ജീവന�ാരാണു�ത്. വിതരണ�ിന് ആറു �ിരം
ജീവന�ാരും അ�ു താല്�ാലിക െതാഴിലാളികളുമു�്. ഇേതാെടാ�ം
െഡാേണഷന് കൗ�റില് നാലു േപര് കൂടി ഡ�ൂ�ിയിലു�ാവും. ഇതിന് പുറേമ
സ�ിധാനെ� േപാലീസ് േസനാംഗ�ളും അ�ദാന മ�പ�ിലു�ാവും.
ഇതര സം�ാന�് നി�ും എ�ു� ഭ�രുെട എ�ം കൂടുതലായതിനാല്
മലയാള�ിന് പുറേമ വിവിധ ഭാഷകളിലും അ�ദാന മ�പ�ിെല ഭ�ണ
വിതരണെ��ുറി�് ഇട�ിെട അനൗണ്സ ്െമ�ു� ം നട�ു�ു�്.
അത�ാധുനിക
ഉപകരണ�ളും
പ�ത�ളുമാണ്
അടു�ളയില്
സ�ീകരി�ിരി�ു�ത്.
പാചക
വാതകം
ഉപേയാഗി�ാണ്
ഭ�ണം
തയാറാ�ു�ത്. അത�ാഹിതം ഉ�ായാല് േനരിടു�തിന് ഫയര് ആന്ഡ്
േസഫ്�ി
ഉപകരണ�ളും
അടു�ളയുള്െ�െടയു�
ഭാഗ�ളില്
�ാപി�ി�ു�്. കര്ശ ന നിയ��ണേ�ാെടയാണ് ജീവന�ാെരേപാലും
അടു�ളയിേല�് �പേവശി�ി�ു�ത്. പുറേമ നി�ു�വര്�് ഇവിേട�്
കട�ാനാവി�.
േദവസ�ം േബാര്ഡ് അസി. എക്സ ിക�ൂ�ീവ് ഓഫീസര്�ാണ് അ�ദാന
മ�പ�ിെ� � പൂര്ണ ചുമതല. േദവസ�ം േബാര്ഡ് സബ് �ഗൂ�് ഓഫീസര്
ത� �ികയിലു� ആളാണ് അ�ദാനം സ്െപഷല് ഓഫീസര്. ഇതിന് കീഴില്
അ�ല�ുഴ, ഏ�ുമാനൂര്, ഉ�ൂര്, എ�ിവിട�ളില് നി�ു� േദവസ�ം േബാര്ഡ്
ജീവന�ാരാണ് അ�ദാന മ�പ�ില് േജാലി െച�ു�ത്. ജീവന�ാര്�ു�
മുറികളും ക�ാര്േ�ഴ്സ ് ഉള്െ�െടയു� താമസ സൗകര�വും അ�ദാന
മ�പ�ിന് സമീപ�ായു�്.
(പി.ആര് . ശബരി-94)
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (13.12.2020)
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�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
തുടർ�് 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�ീർ�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട
അടയ്�ും.
(പി.ആര് . ശബരി-95)
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േകാവിഡ് 19
സംഘടി�ി�ു

്രപതിേരാധം:

സ�ിധാന�്

പരിേശാധനാ

ക�ാ�്

േകാവിഡ് 19 �പതിേരാധ �പവർ�ന�ള് ശ�ിെ�ടു�ു�തിെ� � ഭാഗമായി
സ�ിധാന�് േകാവിഡ് േരാഗ നിര്ണ യ ക�ാ�് നട�ി. കഴി� 14
ദിവസമായി സ�ിധാന�്
േജാലി െച�ു� എ�ാ വിഭാഗം സർ�ാര്
ജീവന�ാെരയും
പരിസര
�പേദശ�ളില്
�പവർ�ി�ു�
വ�ാപാര
�ാപന�ളുമായി
ബ�െ��വെരയുമാണ്
പരിേശാധനയ്�്
വിേധയമാ�ിയത്. കഴി� ദിവസ�ളില് സ�ിധാനം എ�ി� ക�ൂ�ീവ്
മജിേ�� ��് സി.പി. സത�പാലന് നായരുെട േനതൃത��ിലു� ഉേദ�ാഗ�
സംഘം വ�ാപാര �ാപന�ളിലും മ�ും നട�ിയ പരിേശാധനയില് േകാവിഡ്
െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��് ഇ�ാ�വെര കെ��ിയതിെ� � തുടർ�യായാണ്
േരാഗനിര്ണ യ ക�ാ�്◌് സംഘടി�ി�ത്.
സ�ിധാനം െമഡി�ല് ടീമിെ� � േനതൃത��ിലാണ് േകാവിഡ് പരിേശാധന
നട�ിയത്. ഇതില് േപാസി�ീവായി കെ��ിയവെര പ�യിെല�ി�്
അവിെട നി�ും ജി�യിെല വിവിധ േകാവിഡ് ഫ�് ൈലന് �ടീ�്െമ�് �
� ുകളിേല�് മാ�ി. ഇവരുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ിവേരാട് സ�ിധാനം
െസ�റ
� ില്
വി�്
േപാകു�തിനും
ക�ാറൈ�ന
കഴിയു�തിനും
നിർേദശം
നൽകിയി�ു�്.
പരിേശാധനയില് വ�ാപാര �ാപന�ളുമായി ബ�െ��് േരാഗമിെ��്
കെ��ിയവർ�് െനഗ�ീവ് സർ�ിഫി��് നൽകി. േകാവിഡ് 19 ആ�ി� ജന്
പരിേശാധന
നട�ി
െനഗ�ീവ്
സർ�ിഫി��്
ഇ�ാ�വെര
വരും

ദിവസ�ളില് സ�ിധാന�് തുടരാന് അനുവദി�ിെ��് എക്സ ിക�ൂ�ിവ്
മജിസ്േ�ട�് പറ�ു.
സ�ിധാന�് നട��ലിന് സമീപെ� വി�ശമ �ല�് വ�ാണ് ക�ാ�്
നട�ിയത്. ക�ാ�ിന് േശഷം സ�ിധാനം ഫയർേഫാഴ്സ് യൂണി�ിെ� �
േനതൃത��ില് ഇവിടം അണുവിമു�മാ�ി.
(പി.ആര് . ശബരി-96)

