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കൂ ടു തൽ ഭക്തർക്ക് അയ്യപ്പദർശനത്തിന് വഴിയൊരു ങ്ങും; 
തീ രു മാനം  ഉടനെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസി ഡന്റ് 
 
വരു ം ദിവസങ്ങളിൽ കൂ ടു തൽ പേർക്ക് ശബരിമല ദർശനം  നടത്താനു ള് ള 
സാ ഹചര്യമൊരു ക്കാനു ള് ള തീ രു മാനം  ഉടൻ ഉണ്ടാകു മെന്ന്  തി രു വി താംകൂ ർ 
ദേവസ്വംബോർഡ് പ്രസി ഡന്റ് അഡ്വ. എൻ. വാ സു  പറഞ്ഞു. ശബരിമല 
സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരു മായി  സം സാ രി ക്കുകയായി രു ന്നു 
അദ്ദേഹം . തീ ർഥാ ടകരു ടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകാ നു ള് ള തീ രു മാനം  
ഉണ്ട് . തി ങ്കളാഴ്ചയോടെ ഈ വർധനവ് വരു ം. തീ ർഥാ ടകരു ടെ എണ്ണം സർക്കാർ 
തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപി ക്കും. 
മണ്ഡലകാ ലം  ആരംഭിച്ച്  12 ദിവസത്തിൽ 13,529 ഭക്തരാണ്  അയ്യപ്പദർശനം  
നടത്തിയി ട്ടുള് ളത്. കോവി ഡ്  പ്രതി രോധ നടപടിയു ടെ ഭാഗമായി  കർശന 
നി യന്ത്രണങ്ങളോടെയാ ണ് ഇത്തവണ ശബരിമല തീ ർഥാ ടനം  ആരംഭിച്ചത്. 
വെർച്വൽ  ക്യൂവി ലൂ ടെ രജി സ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ കോവി ഡ് നെഗറ്റീവ് ആയ  1000 
ഭക്തരെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദിവസവു ം സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവി ടു ന്നത്. 
തീ ർഥാ ടനം  തു ടങ്ങിയ ശേഷം  ഇതു വരെ നി ലയ്ക്കൽ 37 കോവി ഡ് കേ സു കൾ 
റി പ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതി ൽ ഭക്തരു ം വി വി ധ വകു പ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരു ം 
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്ത് ഒൻപതു  ജീവനക്കാർക്ക് കോവി ഡ് പോസി റ്റീവ് 
റി പ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സം സ്ഥാനത്തെ മു ഴു വൻ കോവി ഡ്  കേ സു കളു ടെ 
അനു പാതം   താ രതമ്യം ചെയ്യുമ് പോൾ ഇത് അത്ര  ആശങ്കയു ണർത്തുന്ന കണക്ക് 
അല്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസി ഡന്റ് പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് ദർശനം  
നടത്തി  പോയ ഭക്തർക്ക് ആർക്കും ഇതു വരെയു ം കോവി ഡ് റി പ്പോർട്ട് 
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ചെയ്തിട്ടില്ല. 
ആരോഗ്യ വകു പ്പിനോടു ം പോലീ സ് ഡി പ്പാർട്ട്മെന്റിനോടു ം, മറ്റ് വി ദഗ്ധരോടു ം 
ആലോചി ച്ചതി ന് ശേഷം  മാത്രമേ  എത്ര പേരെ കൂ ടു തൽ അനു വദിക്കാനാ കു ം 
എന്ന കാ ര്യത്തിൽ തീ രു മാനമാകൂ വെന്നും അദ്ദേഹം  പറഞ്ഞു. രണ്ടു  കോടിക്ക് 
താ ഴെ മാത്രമാണ് ശബരിമലയി ലെ   ഇതു വരെയു ള് ള വരു മാനം . സാ ധാരണ  50 
കോടി  വരെ വരു മാനം  ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണി തെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് 
പ്രസി ഡന്റ് പറഞ്ഞു. 
കോവി ഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂ ർണമായി  പാലി ച്ചു കൊണ്ടു ള് ള തീ ർഥാ ടനമാണ് 
നടക്കുന്നത്. സാ മൂ ഹി ക അകലം  കൃ ത്യമായി  പാലി ക്കുന്നുണ്ട്. 
സാ നി റ് റൈസി ംഗി നു ള് ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടു ത്തിയി ട്ടുണ്ട്. ഒരിടത്തും 
തി രക്ക് ഉണ്ടാകു ന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരു ത്തിയി ട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയി ൽ സേ വനം  
അനു ഷ്ഠിക്കുന്ന വി വി ധ വകു പ്പുകളിലെ  സ്ഥിരം  ജീവനക്കാരു ം താൽക്കാലിക 
ജീവനക്കാരു ം കോവി ഡ് പ്രോട് ടോക്കോൾ കൃ ത്യമായി  പാലി ക്കണമെന്ന് കർശന 
നി ർദേശം  നൽകി യി ട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലു ം ഇക്കാര്യത്തിൽ വീ ഴ്ച വരു ത്തിയാൽ 
കർശന നടപടിയെടു ക്കും. 
 വരു ന്ന ഭക്തർക്ക് സു ഖമായി  ദർശനം  നടത്താനു ള് ള സൗകര്യമു ണ്ട്. എല്ലാ 
ഭക്തർക്കും അന്നദാനം  നൽകു ന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലു ം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കാണി ക്കുന്നവരെ അപ്പോൾ തന്നെ പരിശോധി ക്കുവാ നു ം 
പോസി റ്റീവാ കു ന്നവരെ ആശു പത്രിയി ലേക്കോ, വരു ന്ന വാഹനങ്ങളിൽ തന്നെ 
നാ ട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനോ ഉള് ള സജ്ജീകരണമു ണ്ട്. ഇതു വരെയു ള് ള തീ ർഥാ ടനം  
സു ഗമമായി  മു ന് നോട്ടു പോകു കയാണെ ന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസി ഡന്റ് 
പറഞ്ഞു. 
                                                     (]n.-BÀ. i_-cn-þ55) 
 
 
ഫോട് ടോ അടിക്കുറി പ്പ്- ടിഡി ബി  പ്രസി ഡന്റ്- 
തി രു വി താംകൂ ർ ദേവസ്വംബോർഡ് പ്രസി ഡന്റ് അഡ്വ. എൻ. വാ സു  ശബരിമല 
സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടു  സം സാ രി ക്കുന്നു. 
 
ഫോട് ടോ അടിക്കുറി പ്പ്- ദർശനം - 
തി രു വി താംകൂ ർ ദേവസ്വംബോർഡ് പ്രസി ഡന്റ് അഡ്വ. എൻ. വാ സു  ശബരിമല 
സന്നിധാനത്ത് ദർശനം  നടത്തുന്നു. 
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Xr¡mÀ¯nI: i_cnaebnÂ C¶v (29) hntijmÂ Zo]mcm[\  
 
 hrÝnI amk¯nse Xr¡mÀ¯nI \mfmb C¶v (29) i_cnae {io 
tImhnÂ Zo]me¦mc§fmÂ {]`sNmcnbpw. Xr¡mÀ¯nI \mfnÂ  
k¶n[m\¯v hntijmÂ Zo]mcm[\ \S¡pw. ImÀ¯nI \mfnÂ 
amfnI¸pd¯pw hntijmÂ Zo]mcm[\ Dmbncn¡pw.  
 i_cnae k¶n[m\s¯ X¦ A¦n NmÀ¯nbpÅ hn{Kl Ae¦mcw, 
hntijmÂ s\bznf¡v, AãSm`ntjIw, iXIei hgn]mSv F¶nh 
DmIpw. IqSmsX {iotImhnen\p Npäpw a¬NncmXv hnf¡pIfpw 
\nehnf¡pIfpw sImv Ae¦cn¡pw. \nXy]qPIÄ¡v 
amäapmhpIbnÃ.  
 
                                                            (]n.-BÀ. i_-cn-þ56) 
 
i_cnaebnse \mfs¯ (29.11.20) NS§pIÄ... 
 
5 aWn¡v.... Xncp\S Xpd¡Â 
5.05 \v..... A`ntjIw 
5.30 \v ...KW]Xn tlmaw 
7 aWn apXÂ 11 aWn hscs\¿`ntjIw 
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7.30 \v Dj]qP 
8 aWn apXÂ DZbmkvXa\ ]qP 
11.30 \v 25 Ieim`ntjIw 
XpSÀ¶v If`m`ntjIw 
12 \v D¨]qP 
1 aWn¡v \S ASbv¡Â 
4 aWn¡v t£{X\S Xpd¡pw 
6.30 ....Zo]mcm[\ 
7 aWn¡v .....]Sn]qP 
8.30 aWn¡v ....A¯mg]qP 
8.50 \v  lcnhcmk\w k¦oÀ¯\w ]mSn 9 aWn¡v  {iotImhnÂ \S 
ASbv¡pw. 
 
 
                                                         (]n.-BÀ. i_-cn-þ57) 
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