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43 േകാ� �േകസുകള് രജി�ര് െചയു� ; 8600 രൂപ പിഴ ചുമ�ി
�
ശബരിമല സ�ിധാന�് ഇതുവെര 43 േകാ� േകസുകള്
രജി�ര്
� ് വകു�് അറിയി�ു. സ�ിധാനം, മര�ൂ�ം,
െചയത
� ായി എൈ�സ
� ും മ�് പുകയില
ഉര�ുഴി, പാ�ി�ാവളം േമഖലയില് സിഗറ�ിെ�യ
ഉത���ളുെടയും ഉപേയാഗ�ിെനതിെരയു� േകാ� �നിയമം
കർശനമായി നട�ാ�ും.
െപാതു�ല�ളിെല പുകവലി�് േകാ� �ആ�് � �പകാരം ഇതുവെര 43
� ്
േകസുകളിലായി 8600 രൂപ പിഴ ചുമ�ിയതായി സ�ിധാനം എൈ�സ
� ് ടി.വി. ദിവാകരന് പറ�ു. അര�ിേലാ
സർ�ിള് ഇൻസ്െപ�ര
പുകയില ഉത���ളും പിടിെ�ടു�ു. ഇവ സ�ിധാനം മജിസ്േ�ട�്
� ് വകു�ിെ� � ഒരു
മു�ാെക ഹാജരാ�ി നീ�ം െചയു� . എൈ�സ
� ്, മൂ�് എൈ�സ
� ് ഇൻസ്െപ�ർ
� മാര്, മൂ�്
സർ�ിള് ഇൻസ്െപ�ര
�പിവ�ീ� വ് ഓഫീസർമാര്, എ�് സിവില് �ാഫുകള് എ�ിവരാണ്
സ�ിധാന�് േസവനമനു�ി�ു�ത്.

(പി.ആര് . ശബരി-(111)

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

Unkw-_À
DECEMBER

17

2020

i_cn-a-e ]-{ X-¡ p-dn¸v - 2
t^m¬ : 04735þ202664
www.prd.kerala.gov.in, prdnewssabarimala2021@gmail.co

തീർഥാടന കാലെ� ശുചീകരണം: വിശു�ി േസനയുേടത്
മാതൃകാ ്രപവർ�നം
തീർഥാടന കാല�് ശബരിമല ശുചീകരി�ു�തിനും മാലിന��ള്
സംസ്കരി�ു�തിനും കർേ�ാ�ുകരായി വിശു�ി േസന.
തമിഴ്നാ�ില് നി�ു� 100 െതാഴിലാളികളാണ് ശബരിമല
ശുചീകരണ�ിനായു� വിശു�ി േസനയിലു�ത്. േകാവിഡിെ� �
പ�ാ�ല�ില് തീർഥാടകരുെട എ�ം കുറ�തിനാല് വിശു�ി
േസനാംഗ�ളുെട എ�വും ഈ വർഷം പരിമിതെ�ടു�ിയിരു�ു.
മര�ൂ�ം മുതല് നട��ല് വെരയും സ�ിധാന�ും
പരിസര�ളിലുമായാണ് വിശു�ി േസനയുെട �പവർ�ന�ള്.
ഇതിനായി േസനാംഗ�െള 20 േപരട�ു� അ�് �ഗൂ�ുകളായി
തിരി�ി�ു�്. ഇവരുെട േനതൃത��ിലാണ് പരിസര ശുചീകരണം,
മാലിന�ം േശഖരി�് സംസ്കരി�ല് എ�ിവ നട�ു�ത്.
കാനന
പാതയിേലത് ഉൾെ�െട വിവിധ �ല�ളില് നി�് േശഖരി�ു�
� ് ഉപേയാഗി�് സ�ിധാന�് �പേത�കം
മാലിന��ള് �ടാ�ര
സ�മാ�ിയ മാലിന� സംസ്കരണ േക���ിെല�ി�ും. തുടർ�്
ഇൻസിനേറ�ര് ഉപേയാഗി�് സംസ്കരി�ും. ഇത് കൂടാെത േകാവിഡിെ� �
പ�ാ�ല�ില് നട��ല്, �ശീേകാവിലിന് സമീപ�ും അരവണ
കൗ�റിന് സമീപ�ും ഉൾെ�െട ഭ�ര് എ�ു� എ�ാ

�ല�ളിേലയും ൈകവരികള് ഓേരാ ര�് മണി�ൂര് ഇടവി�്
അണുവിമു�മാ�ു�തും വിശു�ി േസനാംഗ�ളാണ്. ഇതിനായു�
ഉപകരണ�ളും മ�ും സ�ിധാനെ� േദവസ�ം മരാമ�് വിഭാഗമാണ്
� ും
നൽകു�ത്. ഇതിന് പുറേമ ആേരാഗ� വകു�ിെ�യ
� ും ശുചീകരണ േജാലികളിലും വിശു�ി
ഫയർേഫാഴ്സിെ�യ
� ്
േസനാംഗ�ള് പ�ാളികളാകു�ു�്. പ�നംതി� ജി�ാ കള�ര
പി.ബി. നൂഹിനു കീഴിലു� ശബരിമല സാനിൈ�േസഷന്
െസാൈസ�ി�ാണ് (എസ്എസ്എസ്) സ�ിധാനെ� വിശു�ി
േസനയുെട നിയ��ണം. ശബരിമല എക്സിക�ൂ�ീവ് മജിസ്േ�ട�ിെ� �
േനതൃത��ിലു� �പേത�ക ഉേദ�ാഗ� സംഘ�ിനാണ് വിശു�ി
േസനയുെട േമൽേനാ� ചുമതല. വിശു�ി േസനാംഗ�ൾ�്
സ�ിധാന�് ഭ�ണവും താമസ സൗകര�വും ഒരു�ിയി�ു�്.
ഇേതാെടാ�ം അ�� േസവാ സംഘ�ിെ� � േനതൃത��ിലും
സ�ിധാന�് ശുചീകരണ �പവർ�ന�ള് നട�ു�ു�്.

(പി.ആര് . ശബരി-(112)
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (18.12.2020)
.........
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
� ന പൂജ
8 മണി മുതല് 9 മണി വെര ഉദയാ�മ
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-(112)
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ദർശന�ിന് 5000 േപർ�് അനുമതി നൽകിയാല്
ആവശ�മായനടപടികള് സ�ീകരി�ും - ശബരിമല
ഉ�താധികാര സമിതി
ശബരിമല ദർശന�ിന് 5000 േപർ�് അനുമതി നൽകണെമ�
ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ഉ�ായാല് അതിന് ആവശ�മായ നടപടികള്
ൈകെ�ാ�ു�തിന് ശബരിമല ഉ�താധികാര സമിതി േയാഗ�ില്
തീരുമാനമായി. ഇതിനായി േപാലീസും ആേരാഗ� വകു�ും ഉൾെ�െട
എ�ാ വിഭാഗം ജീവന�ാരുെടയും എ�ം വര്ധി�ി�ുെമ�് ശബരിമല
എഡിഎം േഡാ. അരുണ് വിജയ്, സ�ിധാനം േപാലീസ് സ്െപഷല്
ഓഫീസര് എ.എസ്.രാജു എ�ിവര് പറ�ു. ശബരിമലയില് േകാവിഡ്
ജാ�ഗത - �പതിേരാധ നടപടികള് കർശനമാ�ു�തിനും സ�ിധാന�്
േചർ� ഉ�താധികാര സമിതി േയാഗ�ില് തീരുമാനമായി. ഇതിെ� �
ഭാഗമായി സ�ിധാന�് േസവന�ിലു� എ�ാ ജീവന�ാരിലും
േകാവിഡ് പരിേശാധന നിർബ�മാ�ും. ഭ�രുമായി േനരി�്
ഇടപഴകു� വിവിധ വകു�ുകളിെല ജീവന�ാര് ത�ില് അടു�്
ഇടപഴകു�ത് ഒഴിവാ�ും. ആേരാഗ� വകു�ിെ� � േനതൃത��ില്
�
ആ�യിെലാരി�ല്
സ�ിധാന�് േകാവിഡ് െട�് നട�ു�തിനും
േയാഗ�ില് തീരുമാനമായി. ഇതിനായി അടി�ാന നടപടികള്
സ�ീകരി�ാന് േദവസ�ം േബാർഡിെന ഉ�താധികാര സമിതി

ചുമതലെ�ടു�ി.
ഏതാനും ദിവസം മു�് സ�ിധാന�് നട�ിയ
േകാവിഡ് േരാഗ നിര്ണയ ക�ാ�ില് ജീവന�ാരില് ചിലര്
േരാഗബാധിതരാെണ�് കെ��ിയതിെ� � അടി�ാന�ിലാണ്
തീരുമാനം. േപാസി�ീവായി കെ��ിയവരുമായി സ�ർ�ം
പുലർ�ിയ ജീവന�ാെര പൂർണമായും സ�ിധാന�് നി�ും നീ�ും.
ഇേതാെടാ�ം ആേരാഗ�വകു�് നൽകു� നിർേദശ�ള് കർശനമായി
പാലി�ണെമ�് അതത് വകു�ുകളിെല േനാഡല് ഓഫീസർമാരും
േദവസ�ം അധികൃതരും ജീവന�ാർ�് നിർേദശം നൽകും. �പേത�ക
പൂജ ബു�് െച�ു�വരില് നി�ും സ�ിധാനേ��് എ�ു�
ആളുകളുെട എ�ം പരിമിതെ�ടു�ും. ഇതിനായി നിലയ്�ലില് നി�്
തെ� പരിേശാധന കർശനമാ�ും.
ഭ�രില് നി�ും െന�്
േശഖരി�ു�തിനായി സ�ിധാന�് വടേ�മു��് �പേത�ക കൗ�ര്
തുറ�ും. സ�ിധാന�ിനും മാളിക�ുറ�ിനും ഇടയിെല ൈ� �
ഓവറില് ഭ�ര് ത�ു�ത് ഒഴിവാ�ാനാണിത്. ശബരിമലയില്
വിതരണം െച�ു� െവ��ിെ� � ഗുണനിലവാരം ഉറ�ാ�ും.
ഇതിനായി സാ�ിള് എടു�ു� പരിേശാധന കർശനമാ�ും.
ഉ�താധികാര സമിതി േയാഗ�ില് എക്സിക�ു�ീവ് മജിസ്േ�ട�്
� ് മേനാജ്, അസി. എ�ി� ക�ൂ�ീവ് ഓഫീസര്
സുേരഷ്, ഡ�ൂ�ി മജിേ���
േഗാപകുമാര്, േദവസ�ം ഉേദ�ാഗ�ര്, വിവിധ വകു�ുകളിെല
ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവര് പെ�ടു�ു.

(പി.ആര് . ശബരി-(114)

