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ശബരിമല: വിപുലമായ സൗകര��െളാരു�ി ആേരാഗ� വകു�് 
 
േകാവിഡ് മഹാമാരിയുെട പ�ാ�ല�ില് ശബരിമലയില് മ�ല 
തീർഥാടനേ�ാട് അനുബ�ി�് ആേരാഗ� വകു�് ഒരു�ിയിരി�ു�ത് 
വിപുലമായ സൗകര��ള്. ആവശ��ിന് മരു�ും ചികി�യും 
എ�തിന് പുറേമ അത�ാവശ� ഘ��ില് ഐസിയു, െവ��ിേല�ര്, 
ആംബുലൻസ് േസവന�ൾവെര തീർഥാടന കാലേ��് മാ�തമായി 
സ�ീകരി�ി�ു�്. ഇതിനായി േഡാ��ർമാരും നഴ് സുമാരും 
ഉൾെ�െടയു� നിരവധി ആേരാഗ� വകു�് ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് 
ഇവിേട�് നിേയാഗി�ിരി�ു�ത്. 
പ�നംതി� ജി�ാ െമഡി�ല് ഓഫീസര് േഡാ.എ.എല്. ഷീജയുെട 
േനതൃത��ിലാണ്  ശബരിമലയുമായി ബ�െ�� ആേരാഗ�വകു�ിെ�� 
�പവർ�ന�ള്. ഇതിനായി �പേത�ക േനാഡല് ഓഫീസര് േഡാ. ആര്. 
സേ�ാഷ് കുമാറിെന നിേയാഗി�ി�ു�്. സ�ിധാനം, പ�, നിലയ്�ല് 
എ�ിവിട�ളില് �പേത�കം െമഡി�ല് ഓഫീസർമാരുമു�്. ഈ 
മൂ�ിട�ളിലും െഹൽ�് ഇൻസ് െപ��ർമാരും േസവന�ിലു�്. 
സ�ിധാന�് �പവർ�ി�ു� ആശുപ�തിയില് മൂ�് അസി�ൻഡ് 
സർജൻമാര്, ഒരു കാർഡിേയാളജി�്, ഒരു ഓർേ�ാപിഡീഷ�ന് 
എ�ി�െന മൂ�് േഡാ��ർമാരാണു�ത്. ഏഴ് ദിവസെ� ഷിഫ്�് 
അടി�ാന�ിലാണ് ഇവരുെട േസവനകാലയളവ്. ഇതിന് പുറേമ മൂ�് 
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�ാഫ് നഴ് സുമാര്, ഒരു േറഡിേയാ�ഗാഫര്, ഒരു ലാബ് െടക് നീഷ�ന്, നാല് 
നഴ് സിംഗ് അസി�ന്� �ാര് എ�ിവരും സ�ിധാന�ു�ാവും. 
സ�ിധാനെ� ആശുപ�തിയില് 12 െബഡ്, ഒരു ഐസിയു, ര�് 
െവ��ിേല�ര്, ഒരു േപാർ�ബിള് െവ��ിേല�ര് എ�ിവ സ�ീകരി�ി�ു�്. 
ചികി�യ്�് എ�ു�വർ�് ആവശ�മായ മരു�ുകൾ�് പുറേമ പാ�് 
വിഷബാധേയൽ�ു�വർ�ും വന�മൃഗ�ളുെട അ�കമ�ിന് 
ഇരയാകു�വർ�ു� ചികി�യും ഇവിെട ലഭ�മാ�ിയി�ു�്. ഗുരുതര 
�പശ് ന�ളുമായി എ�ു�വെര �പാഥമിക ചികി�യ്�് േശഷം 
പ�യിേല�് െകാ�ു േപാകു�തിനായി ര�് ആംബുലൻസുകളാണ് 
സ�ീകരി�ിരി�ു�ത്. ഇതിന് പുറേമ പ� - സ�ിധാനം കാനന 
പാതയില് വിവിധയിട�ളിലായി ഇഎംസികളും ( എമർജൻസി 
െമഡി�ല് െസ��ര് ) തയാറാ�ിയി�ു�്. ഇവിട�ളില് നഴ് സുമാരുെട 
േസവനവും ഇവയുെട �പവർ�നം ഏേകാപി�ി�ു�തിനായി പ�യില് 
കൺേ�ടാള് റൂമുമു�്. മല കയറു�തിനിെട ആേരാഗ� 
�പശ് നമു�ാവു�വർ�് ഇഎംസികളില് നി�ും �പഥമിക ചികി� 
നൽകും. അടിയ�ിര സാഹചര��ില് കൺേ�ടാള് റൂമില് നി�ും 
ആംബുലൻസ് േസവനവും ലഭ�മാ�ും. ഇേതാെടാ�ം ചരൽേമ�ില് 
െമഡി�ല് ഡിസ് െപൻസറിയും ആംബുലൻസ് േസവനവുമു�്. 
െഹൽ�് ഇൻസ് െപ��റുെട േനതൃത��ില് സ�ിധാന�് കർശനമായ 
പരിേശാധനകളും നിരീ�ണവും പതിവാണ്. പകർ�വ�ാധി 
നിയ��ണം, േകാവിഡ് �പതിേരാധ നടപടികളുെട ഭാഗമായി 
അണുവിമു�മാ�ല്, െകാതുക് - കൂ�ാടികളുെട ഉറവിട 
നശീകരണ�ിനായി േഫാഗിംഗ്, സ് െ�പയിംഗ് എ�ിവ നിേത�നയു�്. 
ആഹാര സാധന�ള് ഉ�ാ�ു�തും വിതരണം െച�ു�തുമായ 
�ല�ളില് �പേത�കം പരിേശാധനകളാണ് നട�ു�ത്. േകാവിഡ് 
േരാഗം �ിരീകരി� ആളുകെള പ�യിേല�് എ�ി�ു�ത് 
ആേരാഗ� വകു�ിെ�� ആംബുലൻസുകളിലാണ്. നിലയ്�ലു� 
േകാവിഡ് െട�് യൂണി�ിെന എ�ി�് േരാഗികെള കെ��ു�തും 
ഇവരുെട സ�ർ� പ�ിക തയാറാ�ു�തും �പാഥമിക ലി�ില് 
വരു�വെര കെ��ി സ�ിധാന�് നി�ും നീ�ു�തും ആേരാഗ� 
വകു�ിെ�� േനതൃത��ിലാണ്. േരാഗല�ണം കാ�ു�വെരയും 
സ�ിധാന�് നി�ും പ�യിേല�് മാ�ും. 
സ�ിധാനേ��് �പേവശി�ി�ു�തിന് മുേ� തെ� തീർഥാടന�ിന് 
എ�ു� ഭ�െരയും ശബരിമലയില് േസവന�ിെന�ു� 
ജീവന�ാെരയും വ�ാപാരികള് ഉൾെ�െടയു�വെരയും വിവിധ 
ഘ��ളില് ആേരാഗ� പരിേശാധനകൾ�് വിേധയമാ�ു�ു�്. 
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (16.12.2020) 
......... 
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 വെരെന�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�ും. 
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