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തീര്ഥാടന പാതകളില് 24 മണിക്കൂര് നിരീക്ഷണവുമായി
എലിെഫന്റ് സ്ക�ാഡ്
ഒരു കാരണവശാലും വന�മൃഗങ്ങള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കരുെതന്ന് വനം
വകുപ്പ്
ശബരിമല സ�ിധാനേ��ു� തീര്ഥാടകരുെട യാ�ത സുഗമമാ�ാന്, ആനകെള
കാണാനിടയു� വനപാതകളിലും േറാഡുകളിലും എലിെഫന്റ് സ്ക�ാഡിന്െറ 24 മണി�ൂര്
നിരീക്ഷണം ശ�മാ�ി വനംവകു�്. ആന�ൂ��െള കാണാനിടയു� പുല��േമട്, എരുേമലി
കാനനപാതകളിലൂെട വരു� തീര്ഥാടകര് വനപാലകരുെട നിര്േദശ�ള് പൂര്�മായി
അനുസരി�് മാ�തേമ യാ�ത െച�ാവൂ എ�് വനം വകു�് �പേത�കം ഓര്�ി�ി�ു�ു.
വനംവകു�് നിര്േദശ�ള് അവഗണി�് സാഹസികത കാണി�ു�ത് അപകടം
ക്ഷണി��വരു�ാനിടയുണ്ട്◌്
വനപാതകളിലൂെട സഞ്ചരി�ു�വരും പ�യില്നി�് മല കയറി വരു�വരും
വന�മൃഗ�ള്�് ഭക്ഷണം നല്കാന് ഒരു കാരണവശാലും �ശമി�രുത്. ഇത് അപകടം
വിളി��വരു�ും. മാ�തമല�, ഭക്ഷണാവശി��ള�ം �ാ�ിക് മാലിന��ള�ം പൂ�ാവന�ിന്െറ
വിശു�ിെയ മലിനീകരി�ു�ു. �ാ�ിക് മാലിന��ള് വന�മൃഗ�ള് തി�് ജീവാപായം
സംഭവി�തായി റിേ�ാര്�് െചയ്തി��ണ്ട്. ച� മൃഗ�െള േപാ�്േമാര്�ം െചയ്തേ�ാള്
കി�ിയത് �ാ�ിക് മാലിന��ളായിരു�ു. വന�മൃഗ�േളാട് കൗതുക�ിന് കാ���

സ്േനഹ�പകടനം അ�ിമമായി അവയുെട ജീവെനടു�ുകയാെണ�ാണ് വനം വകു�ിന്െറ
ഓര്�െ�ടു�ല്.
കരി�ുര�ുകെളയും മലയ�ാേനയും കാണു� മര�ൂ��് െമാൈബല് േഫാണില് െസല്ഫി
എടു�ു�തും അപകടകരമാണ്. കീഴ്�ാംതൂ�ായ മലനിരകളായതിനാല് മരെ�ാ�ുകളില്
ത�ി താേഴ�് വീണ് അപകടം സംഭവി�ാനിടയുണ്ട്. കൂ�ംകൂടി നി�് വന�മൃഗ�ള്�്
ഭക്ഷണം നല്കു�തും െസല്ഫി എടു�ു�തും തടയാന് വനം വകു�് സ�ാമി അ��ന് േറാഡില്
വിവിധ േപായിന്റുകളില് ജീവന�ാെര നിേയാഗി�ി��ണ്ട്. ഇതിെനതിെര േബാധവത്കരണവും
നട�ു�ു.
പുല��േമട് പാതയിലൂെട തീര്ഥാടകര് വലിയ േതാതില് എ�ു�ുണ്ട്. ഡിസംബര് ഏഴിന് മാ�തം
1900 േപര് ഈ വഴിെയ�ി. എ�ാല് ഇതുവഴി മട�ു�വര് കുറവാണ്. 39 േപര് മാ�തമാണ്
ഡിസംബര് ഏഴിന് ഇതുവഴി തിരി��േപായത്. െച�് േപായിന്റുകളില് കണെ�ടു�ാണ്
തീര്ഥാടകെര സ�ിധാനേ��് കട�ിവിടു�ത്. ആനയിറ�ിയതായി വിവരം ലഭി�ാല്
അവയുെട ഭീഷണി നീ�ിയ േശഷം മാ�തേമ തീര്ഥാടകെര കട�ിവിടൂ. പുല��േമട് നി�്
പുറെ�ടു� എല�ാവരും സ�ിധാനേ��ു� വഴിയില് പാണ്ടി�ാവളം െച�് േപാ�ില്
എ�ിെയ�് ഉറ��വരു�ു�ുണ്ട്. ഉ��് രണ്ടിന് േശഷം സ�ത�ില്നി�് സ�ിധാനം
യാ�തയ്�് അനുമതിയുമില�. സ�തം മുതലു� പുല��േമട് വനപാതയില് വിവിധ
േപായിന്റുകളില് ഔഷധ കുടിെവ� വിതരണവും വനം വകു�് നട�ു�ു.
സ�ിധാന�ും ശരണ പാതകളിലും കാണു� കാ��പ�ികള് െപാതുേവ മനുഷ�െന
കണ്ടുപരിചയി�വയാെണ�ിലും ശബരിമല തീര്ഥാടനകാലം അവയുെട �പജനന
സമയമാെണ�ത് �ശ�ി�ണം. കു�ു�ള്�് അപകടം സംഭവി�ു� �പവൃ�ികള്
ഉണ്ടായാല് കാ��പ�ികള് അപകടകാരികളാവും. മാലിന��ള് വലിയ േതാതില് സ�ിധാന�്
അടി�ൂകൂടാ�തിനാല് െപാതുേവ പ�ികള�െട സാ�ിധ�ം കുറ�ി��ണ്ട്. സ�ിധാന�്
പുലിെയ കണ്ടതായി അഭ�ൂഹം ഉണ്ടായിരുെ��ിലും പരിേശാധനയില് കാല്�ാടുകള്
കണ്െട�ാ�തിനാല് ഇ�ാര�ം �ിരീകരി�ി�ിെല��ും വനംവകു�് അറിയി��.

(]n.-BÀ. i_-cn-þ141)
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സന്നിധാനം ആയുര്േവദ ആശുപ്രതിയില്
ദിവേസനെയത്തുന്നത് ആയിരത്തിേലെറ തീര്ഥാടകര്
സ�ിധാന�ും പ�യിലും സര്�ാര് ആയുര്േവദ ആശുപ�തികളില് ചികില്സ േതടിെയ�ു�ത്
ആയിര�ണ�ിന് തീര്ഥാടകര്. ശബരിമല തീര്ഥാടന�ിെന�ു� ഭ�രുെട
ആേരാഗ�രക്ഷയ്�ായി ൈവവിധ�മാര്� ചികില്സകള�ം മരു�ുകള�മാണ് ആയുര്േവദ
വകു�് സ�ിധാനെ�യും പ�യിെലയും ആശുപ�തികളില് ഒരു�ിയിരി�ു�ത്. 15
േപരട�ു� ചികില്സാ േക��മാണ് സ�ിധാന�് �പവര്�ി�ു�ത്. ഒരു ചാര്ജ് െമഡി�ല്
ഓഫീസര് ഉള്�െട അഞ്ച് േഡാ�ര്മാരും രണ്ട് െതറാ�ി��കള�ം മൂ�് ഫാര്മസി��കള�ം മറ്റ്
�ാഫുകള�മുണ്ട്. ഗുളിക, അരി�ം, കഷായം, ബാം, ചൂര്�ം, ൈതലം തുട�ിയവ ഇവിെട
ലഭ�മാണ്. ശരാശരി 1200േപര് വെര �പതിദിനം ആയുര്േവദ ചികില്സയ്�് എ�ു�ുണ്െട�്
ചാര്ജ് െമഡി�ല് ഓഫീസര് േഡാ. ഹരികുമാര് പറ�ു. പനി, ജലേദാഷം, കഫെ��്,
നടുേവദന, െതാണ്ടേവദന, േപശിേവദന, േതാള്േവദന, വായുേകാപം, എരി�ില്, ദഹനേ�ട്
തുട�ിയ അസുഖ�ള്�ാണ് ചികില്സയ്�് എ�ു�ത്. മസാജ്, പഞ്ചകര്� ചികില്സ,
ഉഴി�ില്, ഇന്�ഫാെറഡ് െതറാ�ി, മരു�് ഉപേയാഗി��� ആവിചികില്സ, മര്�ചികില്സ,
േന�തചികില്സ തുട�ിയവ ലഭ�മാണ്. മരു�് ആവശ��ിെന�ിയി��ണ്െട�് െമഡി�ല്
ഓഫീസര് പറ�ു. ജീവന�ാരും േഡാ�ര്മാരും ഉണ്ട്. മലകയറി എ�ുേ�ാഴുണ്ടാകു�

േപശിേവദന, നടുേവദന എ�ിവ 15-30 മിനിറ്റ് േനരെ� മസാജിലൂെട േഭദെ�ടു�ാന്
കഴിയുെമ�് േഡാ�ര് വ��മാ�ി. 24 മണി�ൂറും ആയുര്േവദ ചികില്സ സ�ിധാന�്
ലഭ�മാണ്.
(പി.ആര്. ശബരി-142)

സുഗമമായ മലകയറ്റത്തിന് ആയുര്േവദചര�കള്
�ിരമായി ഉപേയാഗി�ു� മരു�ുകള് കൃത�മായി കഴി�ുക. തീര്ഥാടന�ിന്
ത�ാെറടു�ുേ�ാള് തെ� നട�് വ�ായാമം െച���ത് ശീലമാ�ണം. പ�യിെല�ിയേശഷം
അനായാസം മലകയറാം അല്�ം �ശ�ി�ാല്. ആയുര്േവദചര��പകാരം ചില കാര��ള്
�ശ�ി�ാല് കയറ്റ�ിലും ഇറ��ിലും ഉണ്ടാേയ�ാവു� ബു�ിമു��കള് കുറയ്�ാം.
വയറുനിറ�് ഭക്ഷണം കഴി�ി�് മലകയറരുത്. എേ�ാഴും പാതി വയര് ഒഴി�ി�ിരി�ണം.
വിശ�് േതാ�ുേ�ാള് അല്�ം ഭക്ഷണം കഴി�ുക.
ദാഹമകറ്റാന് വയര് നിറെയ െവ�ം കുടി�േശഷം മലകയറരുത്. വയര്നിറെയ ഭക്ഷണേമാ
െവ�േമാ ആയി മലകയറിയാല് െകാള��ി�ിടു�ം ഉണ്ടാേയ�ാം. ഒറ്റ �ശമ�ില്
ദീര്ഘേനരം നട�ു�തിനുപകരം ഇടയ്�് ഇടയ്�് മതിയായ രീതിയില് വി�ശമി�ുക.
േപശിേവദന ഉണ്ടാകാന് സാധ�തയു�വര് അല്�ം മുറിെവ� േത�േശഷം നട�ാന് തുട�ുക.
വറു�തും െപാരി�തുമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാ�ുക. ശരിയായ ദഹന�ിന് സഹായകമായ
ലഘുഭക്ഷണം കഴി�ുക.
(പി.ആര്. ശബരി-143)

ഡ�ൂട്ടി മജിസ്േ്രടറ്റിന്െറ പരിേശാധനയില് 27,000 രൂപ
പിഴയീടാക്കി
സ�ിധാന�് ഡ�ൂ�ി മജിസ്േ�ടറ്റിന്െറ േനതൃത��ിലു� സംഘം �കമേ�ടുകള്�് തടയിടാനായി
നട�ിയ പരിേശാധനയില് 27,000 രൂപ പിഴയീടാ�ി. ഉപേയാഗ ശൂന�മായതും വ��മായി
നിര്�ാണ തീയതി േരഖെ�ടു�ാ�തുമായ ഭക്ഷയ്വസ്തു�ള് സ്ക�ാഡുകള് കണ്െട�ി
നശി�ി�് േഹാ�ലുകള്െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��. എക്ൈസസ് വകു�ിന്െറ
പരിേശാധനയില് പുകയില ഉല്���ള് കണ്െട�ി നശി�ി��. തിരി�റിയല് കാര്ഡില�ാെത
േജാലി േനാ�ു� കരാര് െതാഴിലാളികള്െ�തിെര നിയമാനുസൃത നടപടി സ�ീകരി��.
(പി.ആര്. ശബരി-144)

സന്നിധാനത്ത് രണ്ട് വിഷപ്പാമ്പുകെള പിടികൂടി

സ�ിധാന�് വനംവകു�ിന്െറ സംഘം നട�ിയ പരിേശാധനയില് രണ്ട് വിഷ�ാ�ുകെള
പിടികൂടി കാ�ിേല�് വി��. പാണ്ടി�ാവള�ും ഭസ്മ�ുള�ിന് സമീപ�ുമാണ് മൂര്ഖന്,
െകാേ�രി എ�ീ പാ�ുകെള പിടി�ത്. ഈ തീര്ഥാടന കാല�് ഇതുവെര നൂേറാളം പാ�ുകെള
പിടികൂടി.
(പി.ആര്. ശബരി-145)

