tIcf kÀ¡mÀ
C³^Àta-j³- & ]-»nIv dnte-j³kv hIp¸v
ജനുവരി

JANUARY

14

2021

i_cn-a-e ]-{ X-¡ p-dn¸v - 1
t^m¬ : 04735þ202664
www.prd.kerala.gov.in, prdnewssabarimala2021@gmail.com
ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം വീരമണി രാജുവിന് സ�ാനി�ു

അ�� ഭ�െര സാ�ിനിർ�ി ശബരിമല സ�ിധാന�് നട�
�പൗഢഗംഭീരമായ ചട�ില് സം�ാന സർ�ാരിെ� � ഈ വർഷെ�
ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം �പശ� � ഗായകന് വീരമണി രാജുവിന്
േദവസ�ം മ��ി കടകംപ�ി സുേര��ന് സ�ാനി�ു. സംഗീത
േലാകെ� �പഗ�ർ�ു നൽകു� പുരസ്കാരമാണിത്. ഒരു ല�ം
രൂപയും �പശ�ി� പ�തവും ശിൽ�വും അട�ു�താണ് പുരസ്കാരം.
ചട�ില് രാജു എ�ബഹാം എംഎല്എ അധ��ത വഹി�ു. േദവസ�ം
േബാർഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു, േദവസ�ം േബാർഡ്
അംഗ�ളായ െക.എസ്. രവി, പി.എം. ത��ന്, േദവസ�ം �പിൻസി�ല്
� ല് ക�ീഷണര് എം.
െസ�ക�റി െക.ആര്. േജ�ാതിലാല്, ശബരിമല െ�ഷ
മേനാജ്, എഡിജിപി എസ്. �ശീജിത്, െകാ�ിന് േദവസ�ം േബാർഡ്
�പസിഡ�് � വി. ന�കുമാര്, തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം ക�ീഷണര്
ബി.എസ്. തിരുേമനി തുട�ിയവര് സംസാരി�ു. പുരസ്കാര േജതാവ്
വീരമണി രാജു മറുപടി പറ�ു.
2012 ലാണ് സം�ാന സർ�ാര് തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം
േബാർഡുമായി േചർ�് ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ഏർെ�ടു�ിയത്.

ഗാന ഗ�ർവന് േഡാ. െക.െജ. േയശുദാസിനായിരു�ു ആദ�
പുരസ്കാരം. െക.ജി. ജയന്, പി. ജയച��ന്, എസ്.പി. ബാലസു�ബ�ണ�ം,
എം.ജി. �ശീകുമാര്, ഗംൈഗ അമരന്,
െക.എസ്. ചി�ത, പി. സുശീല, ഇളയരാജ തുട�ിയവര് തുടര്
വർഷ�ളില് ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം ഏ�ുവാ�ിയി�ു�്.

(പി.ആര് . ശബരി - (197)
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ശബരിമലയിെല നവീകരി� അ�ദാന മ�പം ഭ�ർ�ു
സമർ�ി�ു
ശബരിമല സ�ിധാനെ� മാളിക�ുറം േ��ത�ിനു സമീപമു�
നവീകരി� അ�ദാന മ�പം മകരവിള�് ദിവസം (ജനു.14) േദവസ�ം
മ��ി കടകംപ�ി സുേര��ന് ഭ�ർ�ായി തുറ�ു െകാടു�ു.
ഹരിവരാസനം പുരസ്കാര ചട�ില് അ�ദാന മ�പ�ിെ� �
ഉദ്ഘാടനം മ��ി നിർവഹി�ു. ഒേര സമയം 5000 ഭ�ർ�് ഭ�ണം
കഴി�ാന് സൗകര�മു� ഏഷ�യിെല ഏ�വും വലിയ അ�ദാന
മ�പമാണ് ശബരിമലയിെല അ�ദാന മ�പം. 21.55 േകാടി
രൂപയാണ് ഇതിെ� � നിർമാണ െചലവ്.
ചട�ില് രാജു എ�ബഹാം എംഎല്എ അധ��ത വഹി�ു. േദവസ�ം
േബാർഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എന്. വാസു, േദവസ�ം േബാർഡ്
അംഗ�ളായ െക.എസ്. രവി, പി.എം. ത��ന്, േദവസ�ം �പിൻസി�ല്
� ല് ക�ീഷണര് എം.
െസ�ക�റി െക.ആര്. േജ�ാതിലാല്, ശബരിമല െ�ഷ
മേനാജ്, എഡിജിപി എസ്. �ശീജിത്, െകാ�ിന് േദവസ�ം േബാർഡ്
�പസിഡ�് � വി. ന�കുമാര്, തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാർഡ്
ക�ീഷണര് ബി.എസ്. തിരുേമനി തുട�ിയവര് പെ�ടു�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (198)
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.............വീരമണിയുെട പാ�ില് അലി�് സ�ിധാനം.............
പ�് ഓസ്കാറിനു തുല�ം ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം:
വീരമണി രാജു
പ�് ഓസ്കാറിേന�ാള് തനി�ു വലുതാണ് മകരവിള�ു ദിവസം
ലഭി� ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരെമ�ും ഇതു തെ� � ജീവിത�ിെല
ഏ�വും വലിയ േന�മാെണ�ും വീരമണി രാജു. ഹരിവരാസനം
പുരസ്കാരേമ�ുവാ�ി സംസാരി�ുകയായിരു�ു അേ�ഹം.
പുരസ്കാര ചട�ിെന തുടർ�് േലാക �പസി� അ��ഭ�ി ഗാനമായ
'പ�ിെ��് ശബരിമലയ്�് ' തുട�ി ഒേ�െറ ഭ�ിഗാന�ള് പാടി
വീരമണി ശബരീശ സ�ിധിെയ ഭ� നിർവൃതിയില് ആറാടി�ു.
മറുപടി �പസംഗ�ില്, നിരവധി പുരസ്കാര�ള് തനി�ു
ലഭി�ി�ുെ��ിലും ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരെ� തെ� � മനസില്
േചർ�ു പിടി�ു�ുെവ�് പറ�ാണ് വീരമണി ഗാനസപര�
തുട�ിയത്. പിതാവായ േസാമുവും ചി��യായ വീരമണിയും േചർ�്
� ായ പ�ിെ��് ശബരിമലയ്�് എ�
ചി�െ�ടു�ിയ േലാക�പശ�മ
ഗാനം 1957 ല് ഇരുവരും ശബരിമല സ�ർശി�േ�ാള് പിറ�താെണ�ും
കാനനപാതയിലൂെട അ�ുനട�തിെ� � അനുഭവമാണ് 'ക�ും മു�ും
കാല്�് െമൈ�' എ� പാ�ിെല വരിയായി േചർ�ിരി�ു�െത�ും

വീരമണി ഓർെ�ടു�ു. അ�് തെ� � നാ�ുകാർ�് ശബരിമലെയ
കുറി�് പരിമിതമായ അറിേവ ഉ�ായിരു�ു�ൂെവ�ും ഈ പാ�ിലൂെട
ഏെറ ഭ�ര് അ�� സ�ിധിയില് എ�ിെയ�ത് അഭിമാനമായി
കാണു�തായും വീരമണി രാജു പറ�ു.
ഭ�ിഗാനേമളയില് പ�ിെ��് ശബരിമലയ്�് എ� ഗാനെ�
കൂടാെത അ�ദാന �പഭുേവ ശരണം അ��ാ, മരുതമൈല മാമുനിെയ
മുരക�ാ, ശബരിമലയില് ത� സൂേര�ാദയം തുട�ിയ ഭ�ിഗാന�ളും
വീരമണി ആലപി�േ�ാള് സദസ് കരേഘാഷ മുഖരിതമായി.
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ശബരിമലെയ സഹായി�ാൻ ഭ�രുെട സഹായം അഭ�ർ�ി�്
േദവസ�ം മ്ര�ി കടകം പ�ി സുേര്ര�ൻ
145 േകാടിയുെട വികസന �പവർ�ന�ൾ�് അനുമതി
ശബരിമലെയ സഹായി�ാൻ ഭ�ർ സഹകരി�ണെമ�് േദവസ�ം
മ��ി കടകം പ�ി സുേര��ൻ പറ�ു. േകാവിഡ് 19
�കമീകരണ�ളുെട ഭാഗമായി ശബരിമലയിെല വരുമാനം ഗണ�മായി
കുറ�തിൻ◌്െറ പ�ാ�ല�ിലായിരു�ു മ��ിയുെട അഭ�ർഥന.
മുൻവർഷം 260 േകാടിയു�ായിരു� വരുമാനം ഈ വർഷം േകവലം 16
േകാടിയായി കുറ�ു. േകാവിഡിെന തുടർ�് സം�ാനെ� എ�ാ
േ��ത�ളിലും വരുമാനം കുറ�ു. സാ��ിക ഭ�ദത കുറ�
േ��ത�ൾ�് സംര�ണ കവചമായി നി� ശബരിമല വരുമാനം
കുറ�ത് �പതിസ�ി രൂ�മാ�ും. ഇതിെന മറികട�ാൻ സം�ാന
സർ�ാരിൻ◌്െറ സഹായം ഉറ�ായും ഉ�ാവുെമ�ും മ��ി പറ�ു.
ഇേതാെടാ�ം ഭ�രുെട സഹകരണം കൂടിയുെ��ിൽ േകാവിഡ്
മഹാമാരി സൃ�ി� �പതിസ�ി മറികട�ാനാവുെമ�ും മ��ി
�പത�ാശി�ു.

ശബരിമല തീർ�ാടകർ�് വഴിമേധ� വി�ശമി�ു�തിനും
കാ�ിരി�ു�തിനുമായു� 145 േകാടി രൂപായുെട പ�തി�് കിഫ്ബി
അനുമതി നൽകിയി�ുെ��് മ��ി അറിയി�ു. ഇതിൽ ആദ�െ� ആറ്
ഇട�ാവള�ളുെട അടി�ാന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ു�
േജാലികൾ ഉടൻ പൂർ�ീകരി�ാനാകും. േക�� ഗവൺെമൻ◌്റിൻ◌്െറ
അംഗീകാരം ലഭി� ക�നിയാവും ഇതിൻ◌്െറ നിർ�ാണ
�പവർ�ന�ൾ പൂർ�ീകരി�ുക.
ഇതിനായു� നടപടി �കമ�ൾ പൂർ�ിയായതായും
സാ��ികാനുമതി ലഭി�തായും മ��ി സൂചി�ി�ു. ശബരിമല മാ�ർ
�ാനിൻ◌്െറ ഭാഗമായി 21.5 േകാടി രൂപാ ചിലവഴി�് നിർ�ി� അ�ദാന
� ര വിതരണ
മ�പ�ിൻ◌്െറ ഉദ്ഘാടനം, ഹരിവരാസനം പുര�ാ
ചട�ിൽ സംസാരി�ുകയായിരു�ു മ��ി. സം�ാന
സർ�ാരിൻ◌്െറയും േദവസ�ം േബാർഡിൻ◌്െറയും േയാജി�ു�
�പവർ�ന�ളുെട ഫലമായാണ് ഒ�യടി�് ഇ�ത വലിയ തുകയുെട
വികസന �പവർ�ന�ൾ ആസൂ�തണം െച�ാനായെത�ും മ��ി
പറ�ു.
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അത�ാഹിത�ള് വരാെത കാ�് എമർജൻസി ഓ�േറഷന്
� ുകള്
െസ�റ
അടിയ�രഘ� ദുര� നിവാരണ �പവർ�ന�ള്
ഏേകാപി�ു�തിനായി ശബരിമല സ�ിധാനം, നിലയ്�ല്, പ�
എ�ിവിട�ളിലായി സം�ാന ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ിയുെട
സാേ�തിക സഹായേ�ാെടയും ജി�ാ ദുര� നിവാരണ
അേതാറി�ിയുെട േനതൃത��ിലും �പവർ�ി� എമർജൻസി
� ുകള് (അടിയ�രഘ� കാര� നിര്വഹണ േക���ള്)
ഓ�േറഷന് െസ�റ
മ�ല - മകരവിള�് തീർഥാടന കാല�് തീർഥാടകരുെട സുര�
ഉറ�ാ�ു�തില് നിർണായകമായി. മുന് തീർഥാടന കാല�ളില് നി�ു
� ായി ഇ�വ േകാവിഡ് പ�ാ�ലം കൂടി
വ�ത��മ
കണ�ിെലടു�ു� സുര�ാ- നിരീ�ണ നടപടികളാണ്
� ുകളുെട േനതൃത��ില്
എമർജൻസി ഓ�േറഷന് െസ�റ
ൈകെ�ാ�ത്.
ശബരിമല ഉ�വവുമായി ബ�െ��് അടിയ�ര സാഹചര��ള്
ഉ�ായാല് എ�ാ വകു�ുകെളയും േകാർ�ിണ�ിെ�ാ�് ദുര�
നിവാരണ �പവർ�ന�ള് േ�കാഡീകരി�ുക എ�താണ്
അടിയ�രഘ� കാര�നിര്വഹണ േക���ിെ� � ല��ം. പതിെനേ�ാളം
� ്
േനാഡല് വകു�ുകെളയും സ�� സംഘടനകെളയുമാണ് ജി�ാ കള�ര

ഇതിനായി തിരെ�ടു�ിരു�ത്. േപാലീസ്, ഫയര് &െറസ്ക�ു,
േമാേ�ാര് വാഹനം, ഇറിേഗഷന്, ഇല��ി� സി�ി േബാർഡ്, േദവസ�ം
േബാർഡ്, വനം വകു�്, ആേരാഗ�ം, ലീഗല് െമേ�ടാളജി, ഫുഡ് ആൻഡ്
േസഫ്�ി, എക്ൈസസ് തുട�ിയ വിവിധ വകു�ുകളിെല ഉേദ�ാഗ�ര്
�പവർ�ന�ില് പ�ാളികളായി. തീർഥാടക സൗഹൃദ േക��മായി
� ുകള് �പവർ�ി�ു. വിവിധ
എമർജൻസി ഓ�േറഷന് െസ�റ
� മാരുെട
വകു�ുകളുെട ഏേകാപന�ിനായി െഡപ�ൂ�ി കള�ർ
ചുമതലയില് 24 മണി�ൂറും ഇഒസികളുെട �പവർ�നം ഉറ�് വരു�ി.
മകരേജ�ാതി ദർശി�ു� എ�ാ വ�ൂ േപായി�ി� ലും ഏത് അടിയ�ര
സാഹചര�െ�യും േനരിടാന് ആവശ�മായ �കമീകരണ�ള്
ഒരു�ിയിരു�ു. ജി�ാ ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ി െചയർമാനും ജി�ാ
� ുമായ പി.ബി. നൂഹിെ�യ
� ും ശബരിമല അഡിഷണല് ഡി��ി� �് �
കള�റ
� ് അരുണ് െക. വിജയെ�യ
� ും ഡ�ൂ�ി മജിേ���
� ുമാരുെടയും
മജിേ���
പൂര്ണ േമൽേനാ��ിലാണ് �പവർ�ന�ള് ഏേകാപി�ി�ത്.
മകരവിള�് ദർശി�ു� എ�ാ വ�ൂ േപായി�ി� ലും േകാവിഡ്
േ�പാേ�ാേ�ാള് പാലി�ു�ുെ��് ഉറ�ാ�ി. ശാരീരിക അകലം
പാലി�ുക, മാസ്�് ധരി�ുക, സാനിൈ�സര് ഉപേയാഗി�ുക എ�ിവ
ഉറ�ുവരു�ു�തിന് �പേത�ക �ശ� നൽകി. മകരവിള�് ദർശി�ു�
ളാഹ, പ�ി�ാറ, െന�ിമല, ഇലവു�ല്, അ�േ�ാട്, അ�ന്മല,
നീലിമല, അ�ാ�ിേമട് എ�ി �ല�ളില് ഓേരായിട�ും ദുര�
നിവാരണ �പവർ�ന�ള് ഏേകാപി�ി�ാന് റവന�ൂ വകു�ിെല
െഡപ�ൂ�ി തഹസിദാര് / വിേ�ജ് ഓഫീസര് ത�ി� കയിലു� �പേത�ക
നാലംഗ സംഘെ� നിേയാഗി�ിരു�ു. മകരവിള�് ദർശി�ു�
�പധാന എ�ു �ല�ളിലും േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാള് പാലി�്
ബാരിേ�ഡ്, െവളി�ം തുട�ിയ �കമീകരണ�ള്
ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു. ഈ �ല�ളില് േപാലീസ്, ഫയർേഫാ�്,� േകരള
വാ�ര് അേതാറി�ി, െകഎസ്ഇബി, വനം വകു�്, �ഗാമപ�ായ�്
എ�ിവയുെട േനതൃത��ില് തീർഥാടകർ�് ആവശ�മായ വിവിധ
േസവന�ള് ലഭ�മാ�ി.
നൂതന സാേ�തിക വിദ�യു� ഉപകരണ�ള്, ജി�ാ ദുര�
നിവാരണ അേതാറി�ിയുമായി ബ�ി�ി�ു� േഹാ�് ൈലന്
തുട�ിയവ ഏത് അടിയ�ര ഘ��െളയും േനരിടാന് ഒരു�ിയിരു�ു.
സാ�ൈല�് േഫാണ്, േഹാൈ�്ലന്, ഹ�ിംഗ് ൈലന്, വയർെലസ്
� റ�ിെല ദുര�
ഉൾെ�െടയു� ആധുനിക സംവിധാന�ള് കള�േ
നിവാരണ വിഭാഗ�ിലും ഇ.ഒ.സികളിലും സ�മാ�ിയിരു�ു.
അടിയ�ര സാഹചര��െള േനരിടാന് ദുര� നിവാരണ ഉപകരണ�ള്,
� ്�ര്, േസർ�് ൈല�്, �പേത�കം തയാറാ�ിയ
അസ്�ാ വിള�ുകള്, ��ക
കയര് ഏണി, മരു�് തുട�ിയവ സ�മാ�ിയിരു�ു. സ�ിധാനം, പ�,
നിലയ്�ല് എ�ിവിട�ളിെല ദുര� നിവാരണ �പവർ�ന�ൾ�്
വിദ� � പരിശീലനം ലഭി� അ�ു േപര് വീതം അട�ു� സംഘെ�
� ് േചതൻകുമാര്
നിേയാഗി�ിരു�ു. സ�ിധാന�് തിരുവ� സബ് കള�ര
മീണെയയും, പ�യില് പ�നംതി� എഡിഎം അല�് � പി.
േതാമസിെനയും, നിലയ്�ല് അടൂര് ആർഡിഒ ഹരികുമാറിെനയും
ചാർജ് ഓഫീസർമാരായി നിേയാഗി�ിരു�ു.

ആേരാഗ� വകു�ിെ� � സഹകരണേ�ാെട ആംബുലൻസുകളും
ജി�ാ ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ി �കമീകരി�ിരു�ു.
മകരവിള�ുമായി ബ�െ��് അടിയ�ര ഘ��െള ഏേകാപി�ി�ാന്
ജി�ാ ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ിയുെട ചീഫ് എക്സിക�ു�ീവ്
� ുമായ ബി. രാധാകൃ�െ�
�
� േനതൃത��ില്
ഓഫീസറും െഡപ�ൂ�ി കള�റ
പ�നംതി� ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര�ാലയ�ില് തഹസിദാര്,
െഡപ�ൂ�ി തഹസിദാർമാര് എ�ിവരട�ു� 40 അംഗ റവന�ൂ
ജീവന�ാെര 48 മണി�ൂര് േസവന�ിന് നിേയാഗി�ിരു�ു. അടൂര്,
തിരുവ� റവന�ൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസുകളിലും എ�ാ താലൂ�്
ഓഫീസുകളിലും ശബരിമലയുമായി ബ�െ��് �പേത�ക കൺേ�ടാള്
റൂം തുറ�് �പവർ�ി�ു.

(പി.ആര് . ശബരി - (201)
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ശബരിമല (15.01.2021)
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല്
5 ന്.... നട തുറ�ല്
5.05 ന് ....അഭിേഷകം
5.20 ന് ...ഗണപതി േഹാമം
6 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം
7.30 ന് ഉഷപൂജ
11.30...25 കലശാഭിേഷകം
തുടർ�് .....കളഭാഭിേഷകം
12.30ന് ഉ�പൂജ
1 മണി�് േ�ത്രനട അടയ്�ല്
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും
6.30ന്... ദീപാരാധന
6.45 ന് ...പടിപൂജ
8 മണി�് ...അ�ാഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�് �ശീേകാവില് നട
അടയ്�ും.

മകരവിള�് ദർശന പുണ�വുമായി അ��ഭ�ർ മലയിറ�ി

മകരസ��ാ ദീപാരാധനേവളയിൽ െപാ��ലേമ�ിൽ മകരവിള�്
െതളി�േ�ാൾ ശബരിമലയിൽ ഭ�ർ ആന�ലഹരിയിൽ ആറാടി.
ൈവകി�് കൃത�ം 6.42 ന് മകരവിള�് െതളി�ു. തുടർ�് ര�ു തവണ
കൂടി വിള�് ദർശനമു�ായി. ഇേതാെട ശബരിമല ശരണം വിളികളാൽ
മുഖരിതമായി. പരമാന�ലഹരിയില് തീർഥാടകർ നിറഭ�ിേയാെട
െതാഴുതു വണ�ി. സ�ിധാനെ� ആഴിയിെല തീനാള�ൾ
സായംസ��യിൽ അലി�ു േചർ�് സമദർശന�ിെ� � �പഭ തീർ�ു.
തിരുവാഭരണം ചാർ�ിയ അ�� വി�ഗഹവും മകരവിള�ും ക�
നിർവൃതിയിലാണ് ഭ�ർ മലയിറ�ിയത്.
േകാവിഡ് പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�വണ 5000 േപർ�് മാ�തമാണ്
സ�ിധാന�് നി�് മകരവിള�് ക�് െതാഴു�തിന്
അനുമതിയു�ായിരു�ത്. ഇതിനായി �പേത�ക �കമീകരണ�ളും
� ര് രാജീവര്,
ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു. രാവിെല 8.40 ന് ത��ി ക�ര
േമൽശാ�ി എൻ.െക. ജയരാജ് േപാ�ി എ�ിവരുെട േനതൃത��ിൽ
മകരസം�കമ പൂജ നട�ു. ൈവകി�് 5.15 ന് തിരുവാഭരണം ഏ�ുവാ�ാൻ
േദവസ�ം എ�ി� ക�ൂ�ീവ് ഓഫീസർ വി.എസ്. രാേജ���പസാദ് ,
അസി.എക്സിക�ൂ�ീവ് ഓഫീസർ ജി. േഗാപകുമാർ
എ�ിവരുൾെ�െടയു� ഇരുപതംഗ സംഘം പുറെ��ു. ഇവെര ത��ി
� െതാടുവി�ുമാണ് യാ�തയാ�ിയത്.
മാല അണിയി�ും േമൽശാ�ി ഭ�ം
ശരംകു�ിയിെല�ിയ തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�തെയ േദവസ�ം
� ും വിവിധ വകു�ുകളിെലയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും
േബാർഡിെ�യ
േനതൃത��ിൽ സ�ീകരി�് സ�ിധാനേ��് ആനയി�ു. നാഗസ�രം,
പ�വാദ�ം, തകിൽ, െച�േമളം, കർ�ൂരാഴി, തീെവ�ി എ�ിവയുെട
അക�ടിേയാെട ആചാരപരമായാണ് സ�ീകരി�ത്. 6.28 ന്
സ�ിധാനെ��ിയ തിരുവാഭരണെ��ി െകാടിമര�ുവ�ിൽ വ�്
തിരുവിതാംകൂർ േദവസ�ം േബാർഡ് �പസിഡ�് � അഡ�. എൻ.വാസു,
അംഗ�ളായ െക.എസ്.രവി, പി.എം.ത��ൻ, സ്െപഷ�ൽ ക�ീഷണര്
എം.മേനാജ്, േദവസ�ം ക�ീഷണർ ബി.എസ്. തിരുേമനി, എ.ഡി.ജി.പി.
� പി.ബി.നൂഹ്, എ.ഡി.എം. േഡാ. അരുൺ
എസ്. �ശീജി�്, ജി�ാ കള�ർ
�
വിജയ്, ചീഫ് എൻജിനിയർ ജി.കൃ�കുമാർ,
േദവസ�ം വിജിലൻസ്
ആൻഡ് െസക�ൂരി�ി എ�ി� . പി.ബിേജായ്, സ�ിധാനം േപാലീസ്
� പ�നംതി� എ�ി� .
സ്െപഷ�ൽ ഓഫീസർ െക.രാധാകൃ�ൻ,
പി.ബി.രാജീവ്, േബാർഡിെലയും മ�് വകു�ുകളിേലയും ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവരുെട േനതൃത��ിൽ സ�ീകരി�ു.
�ശീേകാവിലിേല�് ആചാരപൂർവം എ�ി� തിരുവാഭരണം ത��ിയും
േമൽശാ�ിയും േചർ�് ഏ�ുവാ�ി. തുടർ�് തിരുവാഭരണം ചാർ�ി
ദീപാരാധന നട�ു. മ�ു ര�ു േപടക�ൾ മാളിക�ുറേ��്
െകാ�ുേപായി. ഒ�ിൽ സ�ർണെ�ാടിയും മേ�തിൽ ത��ുടവുമാണ്
ഉ�ായിരു�ത്. ജനുവരി 12നാണ് പ�ളം വലിയേകായി�ൽ

േ��ത�ിൽ നി�് തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത പുറെ��ത്.
മകരസം�കമ സ��യിൽ അ��വി�ഗഹ�ിൽ ചാർ�ു�തിനു�
ആഭരണ�ളും ചമയ�ളുമായി പിതാവ് മകെന കാണാൻ
േപാകു�ുെവ� സ�ൽ��ിലാണ് തിരുവാഭരണ േഘാഷയാ�ത
എ�ു�ത്.

(പി.ആര് . ശബരി - (202)
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തീർഥാടനം മിക� നിലയില് പൂർ�ിയാ�ി സം�ാന
സർ�ാരും േദവസ�ം േബാർഡും
േകാവിഡ് മഹാമാരി�ിടയിലും മ�ല മകരവിള�് തീർഥാടനം
മിക�നിലയില് പൂർ�ിയാ�ി സം�ാന സർ�ാരും േദവസ�ം
േബാർഡും. �പതിസ�ികൾ�ിടയിലും ശബരിമല തീർഥാടന�ിനായി
മിക� സൗകര��ളാണ് സം�ാന സർ�ാരും േദവസ�ം േബാർഡും
വിവിധ വകു�ുകളുമായി േചർ�് ഇ�വണയും ഒരു�ിയത്. ശബരിമല
� ും,
തീർഥാടനവുമായി ബ�െ��് മുഖ�മ��ി പിണറായി വിജയെ�യ
� ും േദവസ�ം േബാർഡ്
േദവസ�ം മ��ി കടകംപ�ി സുേര��െ�യ
� ും േനതൃത��ില് േചർ� വിവിധ
�പസിഡ�് � അഡ�.എന്. വാസുവിെ�യ
േയാഗ�ള് �പവർ�ന�ളുെട േവഗം കൂ�ി. സ�കാര� വാഹന�ളുെട
പാർ�ിംഗ്, അ�ദാനം, കുടിെവ�ം, േടായ്െല�്, ആേരാഗ� പരിര�,
� ന�ിന് ഷവര് സൗകര�ം ഉൾെ�െടയു� �കമീകരണ�ള്
പ�യില് �ാ
ഏ�വും മിക� രീതിയിെലാരു�ി േദവസ�ംേബാർഡും വിവിധ
വകു�ുകളും സം�ാന സർ�ാരിെനാ�ം ൈകേകാര്�ു.
മ�ല-മകരവിള�് ഉ�വേ�ാട് അനുബ�ി�് മിക�
േകാവിഡ് 19 സുര�ാ �കമീകരണ�ളാണ് ഇ�വണ ശബരിമല
സ�ിധാന�് ഒരു�ിയത്. മല കയറി വരു� ഭ�ർ�് പാദ�ള്
സാനിൈ�സ് െച�ാന് ഏർെ�ടു�ിയ സൗകര�മാണ് ഇതില് ഏ�വും

�പധാനെ��ത്. വലിയ നട��ലിനു മുൻപായി ഒഴുകു� െവ��ില്
പാദം കഴുകാനു� സൗകര�െമാരു�ി. കാല് കഴുകിയതിനു േശഷം
െസൻസേറാടു കൂടി �ാപി�ിരി�ു� ഹാൻഡ് സാനിൈ�സറില് ൈക
ശുചിയാ�ുവാന് സംവിധാനം �കമീകരി�ു. ൈകശുചിയാ�ിയ േശഷം
കാല് അണുവിമു�മാ�ു�തിനു േവ�ിയു� സാനിെ�സര് െകാ�്
നിറ� ചവി�ിയിയും �ാപി�ിരു�ു. ചവി�ിയിലൂെട കട�ാല് മാ�തേമ
നട��ലിേല�് �പേവശി�ാന് സാധി�ുമായിരു�ു�ു.
േകാവിഡ് 19 കാലയളവില് ന�പാദരായി വരു� ഭ�ജന�ളുെട
കാല് ശുചിയാ�ല് �പധാനെ��താെണ� കെ��ലിെന തുടർ�ാണ്
പുതിയ സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ിയത്. പതിെന�ാം പടി�് മുൻപിലും
ഹാൻഡ് സാനിൈ�സറും, കാല് ശുചിയാ�ാനു� സംവിധാനവും
ഒരു�ിയിരു�ു. സ�ിധാനെ� വിവിധ ഇട�ളില് െപഡ��ി� യല്
ൈട�് ഹാൻഡ് സാനിൈ�സറുകള് �ാപി�ു. െതാഴിലാളികൾ�്
എ�ാവർ�ും മാസ്കും, �ൗസും നൽകി. ഇതിനു പുറേമ
തീർഥാടകേരാട് േനരി�് ഇടപഴേക�ി വരു� െതാഴിലാളികൾ�്
മാസ്കും, �ൗസും കൂടാെത േഫസ് ഷീൽഡും നൽകിയിരു�ു.
ശൗചാലയ�ള് ഓേരാ വ��ികള് ഉപേയാഗി�ു കഴിയുേ�ാഴും
അണുവിമു�മാ�ി. ഉപേയാഗി� മാസ്കും, �ൗസും ഇടു�തിനായി
�പേത�ക ബി�ുകളും �ാപി�ു. ജീവന�ാരിെല േകാവിഡ് ബാധ
കെ��ു�തിനായി സ�ിധാന�് ആ�ി� ജന് പരിേശാധനാ
ക�ാ�ുകളും സംഘടി�ി�ിരു�ു. സ�ിധാന�് വ�് േരാഗബാധ
�ിരീകരി�വെര സിഎഫ്എൽ�ിസികളിേല�് നീ�ു�തിനായി
�പേത�കം സ�ീകരി� ആംബുലൻസും ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു.
അ�ദാന മ�പം, േദവസ�ം െമസ്, േപാലീസ് െമസ്, ഭ�ാരം
എ�ിവിട�ളില് ദിവസവും രാ�തി േഫാഗ് െചയ് �
അണുവിമു�മാ�ു�തിനു� സംവിധാനം ഒരു�ി. തിരുമു�ം,
േലാവര് തിരുമു�ം, പതിെന�ാം പടി നട, മാളിക�ുറം തിരുമു�ം, അ�ംഅരവണ കൗ�ര്, വലിയനട��ല്, െകഎസ്ഇബി എ�ിവിട�ള്
ഫയര് േഫാ�് � അണു വിമു�മാ�ിയിരു�ു.
തീർഥാടകര്
ത�ിലു� സാമൂഹിക അകലം ഉറ�ുവരു�ാന് സ�ിധാന�്
മാർ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു. വലിയ നട��ല്, അ�ം,
അരവണ, ആടിയ ശി�ം െന�്, �പസാദം കൗ�റുകള്, സ�ിധാനം,
തിരുമു�ം, മാളിക�ുറം തിരുമു�ം എ�ിവിട�ളിലാണ് മാർ�ിംഗ്
െചയി� രു�ത്. വലിയ നട��ലില് മാ�തം 351 മാർ�ുകളാണ് െചയത
� ്.
� ന�ിന് പ�
ശബരിമലയില് എ�ു� തീർഥാടകർ�് �ാ
�തിേവണിയില് �പേത�ക ഷവര് സംവിധാനം ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു.
േകാവിഡ് മാനദ��ള് നിലനിൽ�ു� സാഹചര��ില്
പ�യാ�ിെല സ്നാനം നിേരാധി�തിന് പകരമായി�ാണ് താത�ാലിക
ഷവര് സംവിധാനം പ� �തിേവണിയില് ഏർെ�ടു�ിയത്.
േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാളിെ� � ഭാഗമായി തീർഥാടകരുെട എ�ം
തുട��ില് ആയിരെമ� നിലയില് പരിമിതെ�ടു�ിയിരു�ു.
പി�ീട് ബ�െ�� ക�ി�ികളുെട വിലയിരു�ലിെ� �
അടി�ാന�ില് ര�ായിരമായും തുടർ�് മൂവായിരമായും ഭ�രുെട
എ�ം വർധി�ി�ു. മ�ല പൂജയ്�ും മകരവിള�ിനും
അ�ായിരവുമാ�ി ഉയർ�ി. േകാവിഡ് േരാഗബാധയിെ��്

�ിരീകരി� േശഷം മാ�തമാണ് നിലയ്�ലില് നി�് ഭ�െര
പ�യിേല�ും തുടർ�് സ�ിധാനേ��ും �പേവശി�ി�ത്. ഇതിനായി
നിലയ്�ലില് ലാബ് ഉൾെ�െടയു� വിപുലമായ സൗകര��ള്
ആേരാഗ�വകു�് ഒരു�ിയിരു�ു. സ�ിധാന�ും പ�യിലും
നിലയ്�ലുമായി ആേരാഗ�വകു�ിെ� � ആശുപ�തികള് േക��ീകരി�്
തീർഥാടകർ�് ആവശ�മായ എ�ാ ൈവദ�സഹായവും ലഭ�മാ�ി.
ആയുർേവദ, േഹാമിേയാ വകു�ുകളും ഇ�വണ േകാവിഡ്
പ�ാ�ലം മുൻനിർ�ി േരാഗ�പതിേരാധ േശഷി
വർധി�ി�ു�തിനു� മരു�ുകള് വ�ാപകമായി വിതരണം െചയു� .
ഭാരതീയ തപാല് വകു�ുമായി േചർ�് സ�ർശന�ിെന�ാന്
കഴിയാ� ഭ�ർ�ായി ശബരിമല സ�ാമി �പസാദം തപാല് മുേഖന
ഭ�രുെട വീടുകളിെല�ി�് നൽകു� പ�തി േദവസ�ം േബാർഡ്
നട�ാ�ിയത് ഏെറ ജനകീയമായി. അരവണ, െന�്, കു�ുമം, മ�ള്,
വിഭൂതി, അർ�ന �പസാദം എ�ിവ ഉൾെ�ടു� �പസാദ കി�ാണ്
രാജ�െമ�ാടുമു� ഭ�ർ�് ലഭ�മാ�ിയത്.
നിലയ്�ലില് എ�ു� തീർഥാടകർ�ായി പ�യിേല�്
െകഎസ്ആർടിസി ആവശ�ാനുസരണം െചയിന് സർവീസ് നട�ി.
സ�ിധാന�ുനി�് അടിയ�ര ഘ��ളില് തീർഥാടകെര
� ും വനം
പ�യിെല�ി�ു�തിന് േദവസ�ം േബാർഡിെ�യ
� ും ഉടമ�തയിലു� ര�് ഓേ�ാഡ്
�
വകു�ിെ�യ
ആംബുലൻസുകളും
സ�ിധാന�് സ�മായിരു�ു. വനം വകു�ി� � േനതൃത��ില് കാനന
പാതയിലു�ായിരു� അപകടകരമായ മര�ള് വൃ�ികമാസേ�ാെട
മുറി�ുമാ�ിയിരു�ു. മുൻപ് തീർഥാടകരുെട സുര�യും ദർശന�ിന്
സഹായവും നൽകിയിരു� േപാലീസ് േസന ഇ�വണ േകാവിഡ്
സുര� ഉറ�ാ�ു�തിന് മുൻനിരയില് �പവർ�ി�ു.
� ് സർ�ിള്
ലഹരിവ�ാപനം തടയു�തിനായി എൈ�സ
� ർ
� മാരുെട േനതൃത��ിലു� എൈ�സ
� ് േറ�് ഓഫീസുകളും
ഇൻെ��
�പവർ�ി�ു. ഭ�ണ സാധന�ളുെട ഗുണനിലവാരം
ഉറ�ാ�ു�തിനായി ഭ��സുര�ാ വകു�് വിപുലമായ
സംവിധാന�ള് ഏർെ�ടു�ിയിരു�ു. ജി�യിെല എ�ാ േറാഡുകളും
ശബരിമല തീർഥാടനം തുട�ു�തിന് മുൻപായി അ�കു�പണി നട�ി
െപാതുമരാമ�് നിര�് വിഭാഗം നവീകരി�ിരു�ു. ചാല�യ�ിനും
അ�േ�ാടിനും ഇടയിലു� �ാേ�ാ�ില് േറാഡ് ഇടി�് താണതിെന
തുടർ�് ശബരിമലയിേല�ു� വാഹനയാ�ത മുട�ുെമ� �ിതി
ഉ�ായിരു�ു. എ�ാല്, സം�ാന സർ�ാരിെ� � നിർേദശ �പകാരം
െപാതുമരാമ�് വകു�് സമയബ�ിതമായി ഇടെപ�് പാത യാ�താ
േയാഗ�മാ�ി.

(പി.ആര് . ശബരി - (203)

