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ശബരിമലയില് ശു�ജല വിതരണ�ിന് വിപുലമായ 
സംവിധാനെമാരു�ി വാ�ര് അേതാറി�ി 
 
ശബരിമല സ�ിധാനം, പ�, നിലയ്�ല് എ�ിവിട�ളില് മുട�ാെത 
ശു�ജല വിതരണവുമായി േകരളാ വാ�ര് അേതാറി�ി. തടസമി�ാ� 
ജലവിതരണ�ിനായി പ� മുതല് സ�ിധാനം വെരയു� വിവിധ 
ഇട�ളില് ല��ണ�ിന് ലി�ര് സംഭരണ േശഷിയു� കൂ�ന് വാ�ര് 
ടാ�ുകളും ൈപ�് ൈലനുകളുമാണ് �ാപി�ിരി�ു�ത്. കാനന 
പാതയിലൂെട കാൽനടയാെയ�ു� ഭ�ർ�് കുടിെവ� 
വിതരണ�ിനായി �ാപി�ി�ു� കിേയാസ് കുകള്, േദവസ�ം 
േബാർഡിെ�� ചു�് െവ� കൗ�റുകള്, സ�ിധാനെ� എ�ാ വിഭാഗം 
വകു�ുകളുേടയും ക�ാ�ുകള്, അരവണ �ാ��്, ആശുപ�തികള്, മ�് 
ഓഫീസുകള് എ�ിവിട�ളിേല�ും ഉൾെ�െട വാ�ര് അേതാറി�ിയാണ് 
െവ�െമ�ി�ു�ത്. ഇേതാെടാ�ം കു�ാര് ഡാമില് നി�് േദവസ�ം 
േബാർഡ് �ാപി� ൈപ�് ൈലന് വഴി �പകൃതിദ� മാർഗ�ിലൂെട 
പാ�ി�ാവള�് എ�ി�ു� െവ�മാണ് സ�ിധാന�്◌് 
ഉപേയാഗി�ു�ത്. 
 പ�യില് �ാപി�ിരി�ു� �പധാന പ�് ഹൗസില് നി�ാണ് 
വാ�ര് അേതാറി�ിയുെട ജല വിതരണ�ിെ�� തുട�ം. ഇവിെട നി�ും 
നീലിമല േബാ�ം, നീലിമല േടാ�്, അ�ാ�ിേമട് എ�ീ �കമ�ില് 
�ാപി�ിരി�ു� മൂ�് ബൂ�ിംഗ് പ�് ഹൗസുകളിേല�് ആദ�ം 
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െവ�െമ�ി�ും. ഇവിട�ളില് ഓേരായിട�ും എഴുപതിനായിരം 
മുതല് ഒരു ല�ം വെര ലി�ര് സംഭരണ േശഷിയു� വാ�ര് ടാ�ുകളു�്. 
ഈ പ�് ഹൗസുകളില് നി�ും ഇലേ���ാ േ�ാറിേനഷന് സംവിധാനം 
ഉപേയാഗി�് ജലം ശു�ീകരി� േശഷമാണ് ശരംകു�ിയിേല�് 
എ�ി�ുക. ഓേരാ ബൂ�ിംഗ് പ�് ഹൗസുകളിലും മൂ�് വീതം 
ജീവന�ാെരയാണ് നിേയാഗി�ിരി�ു�ത്.�പധാന വിതരണ േക��മായ 
ശരംകു�ിയില് െവ�ം സംഭരി�ു�തിനായി ആറ് ല�ം ലി�റിെ�� 
വാ�ര് അേതാറി�ിയുെട ഒരു ടാ�ും 20 ല�ം ലി�ര് വീതം േശഷിയു� 
േദവസ�ം േബാർഡിെ�� ര�് ടാ�ുകളുമു�്. ഈ ടാ�ുകളില് നി�് 
വിതരണ�ിനായി പ�് ല�ം ലി�ര് േശഷിയു� മെ�ാരു ടാ�ിേല�് 
ആവശ�ാനുസരണം െവ�ം നിറയ്�ും. ഇവിെട നി�ും അവസാന ഘ� 
പരിേശാധനകൾ�് േശഷം മാ�തമാണ് െവ�ം ൈപ�് ൈലന് വഴി 
വിതരണം െച�ുക. തീർഥാടന കാല�് എ�ാ ദിവസവും ര�് 
മണി�ൂര് ഇടവി�് ഈ പരിേശാധനയു�ാവും. േദവസ�ം േബാർഡ് 
കു�ാര് ഡാമില് നി�ും പാ�ി�ാവളം വഴിെയ�ി�ു� െവ�വും 
വാ�ര് അേതാറി�ി പരിേശാധി�് ഗുണ നിലവാരം ഉറ�ാ�ിയ 
േശഷമാണ് വിതരണം െച�ു�ത്. ഇേതാെടാ�ം സ�ാമി അ��ന് - 
ച��ാന�ന് - നീലിമല - പര�രാഗത പാത എ�ിവിട�ളിെല�ാം പ�ാ 
തീർഥെമ� േപരില് വാ�ര് അേതാറി�ി കുടിെവ� വിതരണം 
നട�ു�ു�്. ഇതിനായി പാതേയാര�ളില് നൂറ് കണ�ിന് 
കിേയാസ് കുകളാണ് �ാപി�ി�ു�ത്. ഇവിെടയും കൃത�മായ 
ഇടേവളകളില് പരിേശാധന നട�ു�ു�്. േകാവിഡിെ�� 
പ�ാ�ല�ില് ചു�ുെവ� വിതരണ�ിനായി േദവസ�ം േബാർഡ് 
�പേത�ക കൗ�ര് ഈ മ�ലകാല�് ഒരു�ിയി�ു�്. ഇതിനായി 
�പേത�കം ജീവന�ാെരയും നിേയാഗി�ി�ു�ത്. പ�യില് നി�ു� 
െവ�മാണ് നിലയ്�ലും ഉപേയാഗി�ു�ത്. നിലവില് കുടിെവ� 
ടാ�റുകളിലാണ് നിലയ്�േല�് െവ�െമ�ി�ു�ത്. ഇവിേട�് 
കൂടുതല് േവഗ�ില് ജലെമ�ി�ു�തിനായി സീതേ�ാട് - 
നിലയ്�ല് ൈപ�് ൈലന് �ാപി�ു�തിെ�� േജാലികള് 
തുട�ിയി�ു�്. വിതരണം െച�ു� െവ��ിെ�� ഗുണനിലവാരം 
എ�ാ ദിവസവും ര�് �പാവശ�ം പരിേശാധനയ്�് വിേധയമാ�ു�ു�്. 
എെ��ിലും സംശയകരമായി കെ��ിയാല് അേ�ാള് തെ� സാ�ിള് 
േശഖരി�് പ�യിെല�ി�് പരിേശാധി�ും. ഇതിനായി ആധുനിക 
സൗകര��ളു� ബാ��ീരിേയാളജി ലാബ് പ�യിലു�്. 
 വാ�ര് അേതാറി�ിയുെട തിരുവന�പുരം ക�ാളി�ി കൺേ�ടാള് 
ആ�ാനെ� എ��ിക�ൂ�ീവ് എൻജിനീയറുെട േമൽേനാ��ില് 
തിരുവ� ഡിവിഷന് ക�ാളി�ി കൺേ�ടാള് െസ�നാണ് 
ജലവിതരണ�ിെ��യും ഗുണനിലവാര പരിേശാധനയുേടയും ചുമതല. 
വാ�ര് അേതാറി�ി റാ�ി സബ് ഡിവിഷന് കീഴിെല വടേശരി�ര 
െസ�ന് അസി. എൻജിനിയറുെട േനതൃത��ിലാണ് പ�് ഹൗസുകള് 
െമയി��നൻസ്, ജീവന�ാരുെട വിന�ാസം എ�ിവ ഏേകാപി�ി�ു�ത്. 
നിലവില് �ിരം േജാലി�ാരും താൽ�ാലിക െതാഴിലാളികളും 
ഉൾെ�െട അറുപേതാളം േജാലി�ാരാണ് വാ�ര് അേതാറി�ി�് കീഴില് 
േസവനം െച�ു�ത്. 
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ശബരിമലയിെല നാെളെ� ചട�ുകള് (20.12.2020)......... 
 
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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േകാവിഡ് 19 ്രപതിേരാധം: സ�ിധാന�് ര�ാംഘ�  
 പരിേശാധനാ ക�ാ�് സംഘടി�ി�ു   
  
േകാവിഡ് 19 �പതിേരാധ �പവർ�ന�ള് ശ�ിെ�ടു�ു�തിെ�� 
ഭാഗമായി സ�ിധാന�്   
ര�ാംഘ� േകാവിഡ് േരാഗ  നിര്ണയ 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.സ�ിധാനം എ��ിക�ൂ�ീവ് മജിേ����് സുേരഷ് 
പ�ി�ു�് േനതൃത�ം നൽകി. െഹൽ�് ഇൻെ����ര് അനില് �പസാദ്, 
സ�ിധാനം െമഡി�ല് ഓഫീസര് രാജീവ് എ�ിവര് പെ�ടു�ു. 
ആദ�ഘ�ം േപാസി�ീവ് ആയവെര സ�ിധാന�് നി�ും നീ�ം 
െചയ�ിരു�ു. ഇതിെ�� . തുടർ�യായാണ് േരാഗനിര്ണയ 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��് െസ��റുകളിേല�് മാ�ി. ഇവരുമായി 
സ�ർ�ം പുലർ�ിവേരാട് സ�ിധാനം വി�് േപാകു�തിനും 
ക�ാറൈ��നില് കഴിയു�തിനും നിർേദശം നൽകിയി�ു�്. 
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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�ിെ��് എക്
സിക�ൂ�ിവ് മജിസ് േ�ട�് പറ�ു. 
സ�ിധാന�് നട��ലിന് സമീപെ� വി�ശമ �ല�് വ�ാണ് 
ക�ാ�് നട�ിയത്. ക�ാ�ിന് േശഷം സ�ിധാനം ഫയർേഫാഴ് സ് 
യൂണി�ിെ�� േനതൃത��ില് ഇവിടം അണുവിമു�മാ�ി. 
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