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ശബരിമലയിൽ ജാഗ്രതയുടെ ആഴമളന്ന ് മമാഗ് ര്ില്   

 

ശബരിമല: സുരക്ഷ ജാഗ്ഗതയുടെ ആഴമളന്്ന ശബരിമല മാളികപ്പുറത്ത ്

മമാഗ്്രിൽ നെത്തി.മമാഗ്്രിൽ നെപെിഗ്കമം ഇങ്ങടനയായിരുന്ന :ുസമയം 

രാവിടല 11.30. മാളികപ്പുറം പരിസരത്ത ് പമത്താളംമപര് 

അപകെത്തിലട്പട്ടതായി സമേശം എമര്ജനസ്ി ഓപ്പമറഷന ് ടസന്ററിമലക്്ക 

എത്തുന്നു .ഉെനത്ടന്ന ഫയര്മഫാഴ് സ,് മപാലീസ,് എന.്ഡി.ആര്.എഫ്,റാപിഡ് 

ആക്ഷന ് മഫാഴ് സ ് െീമംഗങ്ങള് അെിയന്തിര ഘട്ടങ്ങടള മനരിൊനുള്ള 

ഉപകരണങ്ങളുമായി സംഭവസ്ഥലമത്തക്്ക കുതിടെത്തി. 
 

സുരക്ഷ ഉമദയാഗസ്ഥര് സംഭവസ്ഥലത്ത ് കൂട്ടംകൂെിനിന്ന ആളുകടള നീക്കം 

ടെയതമതാടെ ടഗ്രെക്െറില ് പരിമക്കറ്റവടര സന്നിധാനം ആശുപഗ്തിയിമലക്്ക 

നീക്കി. ടഗ്രെക്െറില ് കയറ്റുമപാള് തടന്ന ആമരാഗയവകുപ്പ ് സംഘം 

ഗ്പഥമശുഗ്ശൂഷ നലക്ിയിരുന്നു.മാളികപ്പുറത്ത ് ആളുകള്ക്കിെയിമലക്്ക പാപ ്

വടന്നന്ന പരിഗ്ഭാന്തിയില ്ആളുകള് ഓെിമാറാന ്ഗ്ശമിക്കുകയും തുെര്ന്നുണ്ടായ 

തിക്കിലും തിരക്കിലും  അപകെമുണ്ടാടയന്നും 'വാര്ത്ത' പരന്നു. 

കണ്ടുനിന്നവര് ആടക സമേഹത്തില്ലായി.മാധയമഗ്പവര്ത്തകരുടെ 

മഫാണിമലക്കും വിവരമാരാഞ്ഞ ് ആശങ്കമയാടെയുള്ള വിളികടളത്തി. 
 

അമപ്പാമഴക്കും സംഭവമറിഞ്ഞ ്മാളികപ്പുറത്ത ്പാടഞ്ഞത്തിയ ജില്ല കള്െര് പി. 
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ബി. നൂഹ,് ശബരിമല എ.ഡി.എം. ഉമമഷ് എന്നിവര് രക്ഷാഗ്പവര്ത്തനത്തിടന്റ 

മനതൃതവം ഏടറ്റെുത്തിരുന്നു. 
 

പരിമക്കറ്റവടര സന്നിധാനടത്ത ആശുപഗ്തിയിടലത്തിെ് അെിയന്തിര 

െികിലസ് മവണ്ടവടര സംസ്ഥാന വന -വനയജീവി വകുപ്പിടന്റ എമര്ജനസ്ി 

ടറസക്യൂ വാഹനത്തില ് സന്നിധാനം ആശുപഗ്തിയില ് നിന്്ന 

വിദഗ് ധെികിത്സയ്ക്കായി ടകാണ്ടുമപായി.ഈ സമയം െരക്കുനീക്കത്തിടല 

ഏര്ടപ്പട്ടിരുന്ന ഗ്െക്റ്ററുകളുടെ സര്വ്വീസ ് താതകാലികമായി നിര്ത്തിവെ് 

ഗ്പമതയക ആംബുലനസ്ിനസ്ിടന്റ സുഗമമായ യാഗ്ത ഉറപ്പാക്കി.ഇതിനിടെ,പാപ ്

കെിമയറ്റതായി സംശയം മതാന്നിയ ആടള ഫയര്മഫാഴ് സ ് എത്തി വെത്തില ്

മാളികപ്പുറടത്ത ഫഫ്ളഓവറില ് നിന്്ന താടഴയിറക്കി സ്ടഗ്െക്െറില ്

ആശുപഗ്തിയിമലക്്ക  എത്തിെിരുന്നു. 
 

സംഭവം എന്താടണന്്ന വയക്തമാകാടത പകെുമപായവര് ഒരുമണിമയാടെയാണ് 

വരതു ത മനസിലാക്കുന്നത.് സുരക്ഷ ഗ്കമീകരണങ്ങളുടെ ടകട്ടുറപ്പ ്

പരിമശാധിക്കാനുള്ള മമാക്്ക ഗ്ഡില ് ആയിരുന്നു ആവിഷ്കരിെ 

സംഭവങ്ങടളന്്ന തിരിെറിഞ്ഞമപ്പാള് പരിഗ്ഭാന്തി സമാശവാസത്തിമലക്കും 

പിടന്ന െിരിയിമലക്കും വാഴുമാറി. 
 

മകരവിളക്്ക തീര്ഥാെനത്തിന ് മുമന്നാെിയായി തിക്കും തിരക്കും മൂലം 

നിര്ഭാഗയ സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത ്എങ്ങടന തെയാടമന്നും കാരയക്ഷമമായി 

ഗ്പതിമരാധിക്കാടമന്നും വിലയിരുത്താനാണ് സുരക്ഷ പരിമശാനയുടെ 

ഭാഗമായി മമാക്്ക ഗ്ഡില് ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി ടെയര്മാന ്കൂെിയായ 

കള്െര് പി.ബി നൂഹിടന്റ നിര്മദശാനുസൃതവും മനരിട്ടുള്ള മമലമ്നാട്ടത്തിലും 

നെത്തിയത.് മനതൃതവത്തില ് നെത്തിയത.്അപകെങ്ങള് ഉണ്ടായാല ്

എല്ലാവകുപ്പുകളും ഫകടക്കാമള്ളണ്ട  നെപെിഗ്കമങ്ങള് മമാക്്ക ഗ്ഡില്ലിലൂടെ 

മനസിലാക്കാന ് കഴിഞ്ഞതായി അമേഹം പറഞ്ഞു.നിലവില ് സന്നിധാനത്തു 

നിന്്ന പപയിമലക്്ക രണ്്ട ആംബുലനസ് ് സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത.് അത ്

മകരവിളക്കിന ് മൂമന്നാ, നാമലാ ആക്കി ഉയര്ത്താന ് നെപെി സവീകരിക്കും. 
 

സന്നിധാനം, പപ എന്നിവിെങ്ങളിടല തിരക്കിടന്റ അെിസ്ഥാനത്തിലാകും 

മബസക്യാപായ നിലയ്ക്കലില ് ഉള്പ്പടെ ഗ്കമീകരണങ്ങള് ഉണ്ടാവുക. 

തീര്ഥാെകര് എത്തുന്ന മകഗ്േങ്ങളില ് റവനയു, തമേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുമായി സഹകരിെ് കുെിടവള്ള വിതരണം നെത്തും. 

വരുന്ന തീര്ഥാെനകാലത്ത ് ളാഹ-ഇലവുങ്കല,് എരുമമലി-കണമല-ളാഹ 

മമഖലയിടല സക്ൂള്, മകാളജ് മറ്റ ് ലഭയമായ സ്ഥലങ്ങളിലും 

തീര്ഥാെകര്ക്കുമവണ്ട സൗകരയങ്ങടളാരുക്കാന ് ഗ്കമീകരണങ്ങള് 

നലക്ും.മകരവിളക്്ക തീര്ഥാെനകാലത്ത ്ഗതാഗത ഗ്കമീകരണങ്ങള്ക്്ക മുന്തിയ 

പരിഗണന നലക്ും.ആഗ്കമമണാത്സുകത കാട്ടുന്ന ജീവികളിലന്ിന്്ന   

തീര്ത്ഥാെകര്ക്്ക സംരക്ഷണമുറപ്പാക്കുടമന്നും കള്െര് പറഞ്ഞു. 
 

മമാക്്ക ഗ്ഡില്ലില ് മദശീയ ദുരന്തനിവാരണ മസന ടഡപയൂട്ടി കമാനഡ്ന്റ ് ജി 

വിജയന,് ഗ്ദുതകര്മ്മമസന ടഡപയൂട്ടി കമാനഡ്ന്റ ്ടക. എല.് നിര്മ്മല,് ഡി.എം.ഒ. 

എ എല ് ഷീജ തുെങ്ങിയവരും സജീവ പങ്കാളികളായി.വിവിധ സുരക്ഷാ 

മസനാവിഭാഗങ്ങള്ക്കു പുറടമ വിവിധ വകുപ്പ ്ഉമദയാഗസ്ഥരും അയ്യപ്പ മസവാ 

സംഘം,വിശുദ്ധിമസന ഗ്പവര്ത്തകരും മമാക്്ക ഗ്ഡില്ലില ്പടങ്കെുത്ത .ു 
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