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ഇതുവെരയുള്ള തീര്ഥാടനകാല്രപവര്ത്തനങ്ങള്
തൃപ്തികരെമന്ന് േദവസ�ം േബാര്ഡ് ്രപസിഡന്റ്
തീര്ഥാടനകാലം ഒരുമാസം പി�ിടുേ�ാള് േദവസ�ം േബാര്ഡ്, വിവിധ
സര്�ാര്വകു��കള്,
സ��േസവാ
സംഘ�ള്
എ�ിവയുെട
�പവര്�നവും ഏേകാപനവും തൃപ്തികരമാെണ�ും തീര്ഥാടകര്�്
ബു�ിമുെ�ാ�ും ഇല�ാെത തെ� ദര്ശനം നട�ുവാന് സാധി�ു�ുണ്െട�ും
തിരുവിതാംകൂര് േദവസ�ം േബാര്ഡ് �പസിഡന്റ് അഡ�. എന്. വാസു
സ�ിധാന�് ഇ�്(15-12-2019) നട� പ�തസേ�ളന�ില് അഭി�പായെ���.
അരവണ-അ�ം വിതരണം പ�യിലും ആരംഭി�ത് തീര്ഥാടകര്�്
സൗകര��പദമായി��ണ്െട�ും
േദവസ�ം
േബാര്ഡിന്െറ
അ�ദാന
േക���ള�െട �പവര്�നം, ശുചീകരണ �പവര്�ന�ള് കാര�ക്ഷമമായി
നട�ു�ുണ്െട�ും �പസിഡന്റ് പറ�ു.
ശബരിമലയിെല െമാ�ം വരവിന�ില് ഇ�െലവെര(ഡിസംബര്-14)
104േകാടി രൂപ(കഴി�വര്ഷം 64 േകാടിരൂപ), അരവണ വില്�ന
ഇന�ില് 43.4േകാടി രൂപ (കഴി�വര്ഷം 23.8 േകാടി രൂപ), അ�ം

വില്�ന ഇന�ില് 6.4േകാടി രൂപ(കഴി�വര്ഷം 2.2േകാടി രൂപ) കാണി�
വരവില് 35.5േകാടി രൂപ(കഴി�വര്ഷം 25.6േകാടിരൂപ), താമസവാടക
ഇന�ില് 1.8േകാടി രൂപ(കഴി�വര്ഷം 1.16േകാടി രൂപ), അഭിേഷക
ഇന�ില് 84ലക്ഷം രൂപ(കഴി�വര്ഷം 55ലക്ഷം രൂപ) എ�ി�െനയാണ്
വരവ്
കണ�ുകള്.
ഈ
തീര്ഥാടനകാല�്
അഞ്േച്കാടിേയാളം
മൂല�ംവരു� നാണയ�ു��കള് എ�ാനുണ്െട�ും അവ തിരു�തി
മാതൃകയില് വിവിധ മൂല��ളിലു� നാണയ�ു��കള�െട തൂ�ം
അടി�ാനെ�ടു�ി മൂല� നിര്ണയം നട�ാനാണ് േദവസ�ംേബാര്ഡ്
ആേലാചി�ു�ത്. ഇതിനായി ഒരു സമിതി രൂപീകരി�് േകാടതിയുെട
അനുമതിേയാട് തുടര്നടപടികള് എടു�ുെമ�് �പസിഡന്റ് കൂ�ിേ�ര്�ു.
പ�യില് ജലനിര�് താഴു� അവ� �ശ�യില്െ��ി��ണ്െട�ും ഇതിന് ഡാം
തുറ�ുവി�്
െവ�ം
�കമീകരി�ു�തിന്
ജില�ാ
കല�െറ
അറിയി�ി��ണ്െട�ും അേ�ഹം പറ�ു. േബാര്ഡിന്െറ പരിഗണനയിലു�
പ� മുതല് സ�ിധാനം വെരയു� േറാ�്-േവ സംവിധാനം നട�ാ�ു�തിന്
വനംവകു�ിന്െറ മ�് പരിേശാധന ഫലം കൂടി ലഭിേ�ണ്ടതുണ്ട്. ബദല്
സംവിധാനമായി നിലയ്�ല്-സ�ിധാനം േറാ�്-േവ �ാപി�ു�തിനു�
സാധ�ത േബാര്ഡിന്െറ പരിഗണനയില് ഉണ്െട�് �പസിഡന്റ് പറ�ു.
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പമ്പയിെല
'പൂങ്കാവനം'
ഉദ്ഘാടനം 18ന്

ശില്പ്പാവിഷ്ക്കാരം:

കാനനവാസനായ അ��ന്െറ ജനനവും പുണ�നദിയായ പ�യും ഒെ�
ഉള്െ�ടു� മേനാഹരമായ ശില്�ാവിഷ്�ാരം പ�യില് ബഹു ടൂറിസംസഹകരണം-േദവസ�ംവകു�് മ��ി കടകംപ�ി സുേര��ന് തിരുവിതാംകൂര്
േദവസ�ംേബാര്ഡ് �പസിഡന്റ് അഡ�. എന്. വാസുവിന്െറ സാ�ിധ��ില്
ഡിസംബര് 18ന് ൈവകീ�് അഞ്ച് മണി�് ഉ�ഘാടനം െച��ം.
േദവസ�ംേബാര്ഡിന്െറ
േനതൃത��ില്
�പശസ്ത
സിനിമാകലാസംവിധായകനായ അനില് കു�ഴയാണ് പ�യിെല ഈ ശില്�ാവിഷ്
�ാരം യാഥാര്ഥ�മാ�ിയത്. പ�യില് നി�് തീര്ഥാടനവഴിയായ ഗണപതി
േകാവിലിേല�്
േപാകുംവഴിയാണ്
കാഴ്ചയ്�്
കൗതുകകരമായ
ശില്�ാവിഷ്�ാരം �ിതിെച���ത്. ശബരിമലയില്നി�് ഉ�വി�ു�
പ�യാറും മണികണ്ഠെന പ�ളം രാജാവിന് ലഭി� കാനനപ�ാ�ലവും,
പര്�ശാലയും, മണികണ്ഠന്െറ സ�തസഹചാരികളായ
പുലികള�ം
അട�ു� ശില്�ാവിഷ്�ാരമാണ് ഇവിെട തീര്ഥാടകര്�് കാണാവു�ത്.
തീര്ഥാടകരില് �പേത�കി�് കു�ികള്�് മണികണ്ഠന്െറ ജനന സംബ�മായ
കഥ
�പതിപാദി�ു�
തര�ിലാണ്
ശില്�ാവിഷ്�ാരം

സ�മാ�ിയി���ത്.
(]n.-BÀ. i_-cn-þ175)
തീര്ഥാടകര്ക്ക് മുതല്കൂട്ടായി ഫയര്
ക�ൂവകുപ്പിന്െറ േബാധവല്ക്കരണം

ആന്റ്

റസ്

ശബരിമല സ�ിധാന�് വലിയനട��ലില് ഫയര് ആന്റ് റസ്ക�ൂ
വകു�ിന്െറ
േനതൃത��ില്
ഹൃദയ-ശ�ാസേകാശ-പുനരു�ീവന
�പ�കിയയുെട(കാര്ഡിേയാ-പള്മനറി-റിസൈസേറ്റഷന്)
അവതരണം നട�ു.
തീര്ഥാടന�ിന് എ�ു�വരുെട അറിവിേല�ും ആവശ�ഘ��ില് ഇത്
�പേയാഗി�ുവാനും േവണ്ടിയാണ് ഇത് അവതരി�ി�ത്.
ഹൃദയസ്തംഭനം നട� രണ്ടുമിനിറ്റിനു�ിലാണ് ഹൃദയ-ശ�ാസേകാശപുനരു�ീവന
�പ�കിയ
നടേ�ണ്ടത്.
ഹൃദസ്തംഭനം
സംഭവി�്
മൂ�ുമിനിറ്റിന് േശഷം തലേ�ാറിേല�ു� ര�േയാ�ം നിലയ്�ുകയും,
മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവി�ുകയും െച��ം. അതിനുേശഷം ഹൃദയശ�ാസേകാശ-പുനരു�ീവന �പ�കിയ ഫലം െച�ില�ാെയ�് അവതരണ�ിന്
േനതൃത�ം നല്കിയ പാലാ�ാട് ജില�ാ ഫയര് ഓഫീസര് അരുണ് ഭാസ്�ര്
പറ�ു. ശബരിമല തീര്ഥാടനകാല�് ഹൃദയാഘാത സംഭവ�ള്
ഏറിവരു�തിനാല് ഫയര് ആന്റ് െറസ്ക�ൂവിന്െറ േനതൃത��ില് നട�ിയ
ഹൃദയ-ശ�ാസേകാശ-പുനരു�ീവന �പ�കിയയുെട �പാേയാഗിക അവതരണം
ഹൃദയസ്തംഭനം വ� വ��ിെയ വിദഗ്ധ ചികില്സ ലഭി�ു�തിന് മുന്പ്
ഹൃദയം പുനരു�ീവി�ി�ാന് സഹ തീര്ഥാടകര്�് സഹായകമാകും.
അവതരണ�ില് ഫയര് ആന്റ് റസ്ക�ൂ വകു�ിെല കടുതുരു�ി സ്േറ്റഷന്
ഓഫീസര് എസ്.െക. ബിജു, വകു�ിെല മറ്റ് ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവര്
പെ�ടു�ു.
(പി.ആര്. ശബരി-176)
ദിവസേവതന അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമനം
ഈ വര്ഷെ� ശബരിമല മ�ലമകരവിള�ു മേഹാ�വ�ള�െട
ഭാഗമായി ശബരിമല,പ� ,നില�ല് എ�ീ േദവസ��ളില് ദിവസേവതന
അടി�ാന�ില് േജാലിേനാ�ു�തിനു താല്�ര�മു�വര് വയ�് ,ജാതി
,മതം ,വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ,എ�ിവ െതളിയി�ു� സര്�ിഫി�റ്റ്,
തിരി�റിയല് േരഖ, േപാലീസ് ക്ലീയറന്സ് സര്�ിഫി�റ്റ്, െമഡി�ല് ഫിറ്റ്നസ്
സര്�ിഫി�റ്റ്, രണ്ട് പാസ്േപാര്�് ൈസസ് േഫാേ�ാ എ�ിവ സഹിതം
ശബരിമല എക്സിക�ൂ�ീവ് ഓഫീസില് േനരി�് ഹാജരായി അേപക്ഷ
നല്േകണ്ടതാണ്.

(പി.ആര്. ശബരി-177)
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3.20 \v
s\¿`ntjIw
3.30 \v
KW]Xntlmaw
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7.30 \v Dj]qP
11.50 \v Ieim`ntjIw
12 aWn¡v If`m`ntjIw
12.30\v D¨]qP
XpSÀ¶v 1 aWn¡v \S ASbv¡pw.
4 a-Wn \S Xpd¡Â
6.30\v Zo]mcm[\
7 aWn¡v ]pjv]m`ntjIw
9.30 \v A¯mg]qP
cm{Xn 10.50 \v lcnhcmk\w ]mSn 11 aWn¡v \S ASbv¡pw

