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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 84 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ശബരിമല തീർ�ാടനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

േകാവിഡ്  ആശ� ഒഴിയാ� സാഹചര��ിൽ

ഇ�വണെ� ശബരിമല തീർ�ാടന�ിൽ

ഏർെ���ാ�േ�ശി�� സൗകര���ം

നിയ�ണ��ം എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാർ മാർ� നിർേ�ശ�ൾ��സരി�

സാ�ഹിക അകലം പാലി�  ്ദർശനം നട�ാ��

അടി�ാന സൗകര��ൾ ശബരിമലയിൽ

ഒ��ിയി��് . �ടാെത േകാവിഡ്   -19 െ�

പ�ാ�ല�ിൽ തീർ�ാടനം സംബ�ി�

�െ�ാ��ം, പ�, എ�േമലി എ�ിവിട�ളിെല

ആ�പ�ിക�െട സൗകര�ം, RTPCRെട�് 
നട��തി�� സൗകര�ം �ട�ിയ എ�ാ

േമഖലകളി�ം ആേരാഗ� വ��ം റവന� (േദവസ�ം)
വ��ം സം��മായി ആ�ൻ �ാൻ

ത�ാറാ�ിയി��് . ഈ വർഷം നവംബർ 16 �തൽ

നട�� തീർ�ാടന�ിന് അ�വദിേ��

ഇള�കൾ, തീർ�ാടക�െട എ�ം എ�ിവ

അ�ിമമായി തീ�മാനി�ി�ി�.

(ബി) ശബരിമല തീർ�ാടന�ി�� ഒ��ം

സംബ�ി�  ്ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം േദവസ�ം

േബാർഡ്  തല�ി�ം അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അവേലാകനേയാഗം നട�ിയി��. േകാവിഡ്

മഹാമാരികാരണം േകാവിഡ്  േ�ാേ�ാേ�ാൾ

അ�സരി�  ്ഇല�ിക് ബ�കൾ ഉൾെ�െട

KSRTC ബ�ക�െട എ�ം, ജീവന�ാ�െട എ�ം

എ�ിവ �മീകരി�  ്സർ�ീസ്  നട��തി�ം

തീർ�ാടനം �ർ�മായ േതാതിൽ നട�ാൻ

കഴി�ാൽ ��തൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

ബ�കൾ വിന�സി��തി�ം േപാലീസ് ,
തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  എ�ിവ�െട

സഹായേ�ാെട നില�ൽ വാഹന പാർ�ിംഗ്

സൗകര�ം ���തി�ം 07/07/2021 ന്
ബ�.ഗതാഗത മ�ി�െട സാ�ി���ിൽ നട�

േയാഗ�ിൽ തീ�മാനി�ി��്. ശബരിമലയി�ം

�ടാെത ശബരിമല തീർ�ാടന�മായി ബ�െ��

ഇട�ാവള�ളിെല�ാം �ടിെവ� ലഭ�ത,
ഭ�ണം, േടായ് ല�് സൗകര�ം ,വി�മം, ആേരാഗ�

പരിര� �ട�ിയ അടി�ാന
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സൗകര��െളാ��� നടപടികൾ

ത�രിതെ����തിന് േദവസ�ം വ��് മ�ി

16/06/2021 �ം 07/09/21�ം തി�വിതാം�ർ

േദവസ�ം േബാർഡ്  �സിഡ�ിെ��ം

ഉേദ�ാഗ��േട�ം കിഫ്ബി ഉേദ�ാഗ��േട�ം

എൻ.ബി.സി.സി ഉേദ�ാഗ��േട�ം േയാഗം

വിളി�ി��. �ടർ�് 28/06/2021ന് ജലവിഭവ

വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം, 06/07/2021 ന്
ആേരാഗ�വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം ,
07/07/2021 ന് െപാ�മരാമ�ം �റിസ�ം വ��്

മ�ി�െട�ം, ഗതാഗത വ��് മ�ി�േട�ം

സാ�ി���ി�ം, മ�ിമാ�േട�ം ബ�െ��

സർ�ാർ വ��ക�േട�ം തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം

േബാർഡ്  �സിഡ�ിെ��ം ഉേദ�ാഗ��േട�ം

േയാഗം േചർ�് അതത് വ��കൾ എ�േ��

നടപടികൾ സംബ�ി� തീ�മാന�ൾ

ൈകെ�ാ�ി��. അതിൻ �കാര��

നടപടികൾ നട� വ��. �ടാെത വനം

വ��മായി നിലവി�� �മി സംബ�ി�

തർ��ൾ പരിഹരി��തിന് 28/06/2021ന് വനം

വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ിൽ േയാഗം

േചർ�ി��. ��ത േയാഗ�ിൽ 29/06/2021 ന്
വനം, േദവസ�ം �ിൻസി�ൽ െസ��റിമാ�െട

ഉേദ�ാഗ� തല�ി�� സം�� േയാഗം

േചർ�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാൻ

നിർേ�ശി�ി��. ആയതിനാൽ 29/06/2021�ം

9/07/2021�ം 19/07/2021�ം �ിൻസി�ൽ

െസ�റിമാ�െട തല�ിൽ േയാഗം േചർ�ി��.
�ടർ�് 02/08/21 ന് വനം വ��് മ�ി�െട

സാ�ി���ി�ം േദവസ�ം മ�ി�െട

അ���തയി�ം േയാഗം േചർ�് ശബരിമല

വികസന�ിനാവശ�മായ �മി വി�് നൽ��തിന്

എതിർ�ിെ��് ബ�.ൈഹേ�ാടതി ��ാെക

അറിയി��തിന് തീ�മാനെമ��.

(സി) ആവശ�മായ ഗതാഗത സൗകര�ം ഒ���തി�ം

ഇട�ാവള�ളി�ം ശബരിമലയി�ം അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഏർെ����തി�ം

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) അവേലാകനേയാഗം നട�ിയി��. േകാവിഡ്

മഹാമാരികാരണം േകാവിഡ്  േ�ാേ�ാേ�ാൾ

അ�സരി�  ്ഇല�ിക് ബ�കൾ ഉൾെ�െട

KSRTC ബ�ക�െട എ�ം, ജീവന�ാ�െട എ�ം

എ�ിവ �മീകരി�  ്സർ�ീസ്  നട��തി�ം

തീർ�ാടനം �ർ�മായ േതാതിൽ നട�ാൻ

കഴി�ാൽ ��തൽ െക.എസ് .ആർ.ടി.സി

ബ�കൾ വിന�സി��തി�ം േപാലീസ് ,
തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  എ�ിവ�െട

സഹായേ�ാെട നില�ൽ വാഹന പാർ�ിംഗ്

സൗകര�ം ���തി�ം 07/07/2021 ന്
ബ�.ഗതാഗത മ�ി�െട സാ�ി���ിൽ നട�
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േയാഗ�ിൽ തീ�മാനി�ി��്. ശബരിമലയി�ം

�ടാെത ശബരിമല തീർ�ാടന�മായി ബ�െ��

ഇട�ാവള�ളിെല�ാം �ടിെവ� ലഭ�ത,
ഭ�ണം, േടായ് ല�് സൗകര�ം ,വി�മം, ആേരാഗ�

പരിര� �ട�ിയ അടി�ാന

സൗകര��െളാ��� നടപടികൾ

ത�രിതെ����തിന് േദവസ�ം വ��് മ�ി

16/06/2021 �ം 07/09/21�ം തി�വിതാം�ർ

േദവസ�ം േബാർഡ്  �സിഡ�ിെ��ം

ഉേദ�ാഗ��േട�ം കിഫ്ബി ഉേദ�ാഗ��േട�ം

എൻ.ബി.സി.സി ഉേദ�ാഗ��േട�ം േയാഗം

വിളി�ി��. �ടർ�് 28/06/2021ന് ജലവിഭവ

വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം, 06/07/2021 ന്
ആേരാഗ�വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ി�ം ,
07/07/2021 ന് െപാ�മരാമ�ം �റിസ�ം വ��്

മ�ി�െട�ം, ഗതാഗത വ��് മ�ി�േട�ം

സാ�ി���ി�ം, മ�ിമാ�േട�ം ബ�െ��

സർ�ാർ വ��ക�േട�ം തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം

േബാർഡ്  �സിഡ�ിെ��ം ഉേദ�ാഗ��േട�ം

േയാഗം േചർ�് അതത് വ��കൾ എ�േ��

നടപടികൾ സംബ�ി� തീ�മാന�ൾ

ൈകെ�ാ�ി��. അതിൻ �കാര��

നടപടികൾ നട� വ��. �ടാെത വനം

വ��മായി നിലവി�� �മി സംബ�ി�

തർ��ൾ പരിഹരി��തിന് 28/06/2021ന് വനം

വ��് മ�ി�െട സാ�ി���ിൽ േയാഗം

േചർ�ി��. ��ത േയാഗ�ിൽ 29/06/2021 ന്
വനം, േദവസ�ം �ിൻസി�ൽ െസ��റിമാ�െട

ഉേദ�ാഗ� തല�ി�� സം�� േയാഗം

േചർ�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാൻ

നിർേ�ശി�ി��. ആയതിനാൽ 29/06/2021�ം

9/07/2021�ം 19/07/2021�ം �ിൻസി�ൽ

െസ�റിമാ�െട തല�ിൽ േയാഗം േചർ�ി��.
�ടർ�് 02/08/21 ന് വനം വ��് മ�ി�െട

സാ�ി���ി�ം േദവസ�ം മ�ി�െട

അ���തയി�ം േയാഗം േചർ�് ശബരിമല

വികസന�ിനാവശ�മായ �മി വി�് നൽ��തിന്

എതിർ�ിെ��് ബ�.ൈഹേ�ാടതി ��ാെക

അറിയി��തിന് തീ�മാനെമ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


