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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2754 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ശബരിമല തീർ�ാടനം �ഗമമാ�ാൻ നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി, 

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

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

വ��് മ�ി )

(എ) ശബരിമല തീർ�ാടനം �ഗമമാ�ാൻ ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ശബരിമല തീർ�ാടകർ�്

യാ�ാസൗകര��ി�� േറാഡ്  െമയി�നൻസ്

വർ�കൾ, വി�മ�ി�ം �ടിെവ�ലഭ�ത,
�ാഥമിക കർ�വ��ൾ എ�ിവ

നിർ�ഹി��തി�ം ചികി�ാ സൗകര�ം �ട�ിയ

കാര��ൾ�് േവ�� അടി�ാന

സൗകര��െളാ��ി തീർ�ാടനം �ഗമമാ�ാൻ

���ികൾ ത�രിതെ����തിന് േദവസ�ം വ��്

മ�ി 16/06/2021 �ം 07/09/21�ം തി�വിതാം�ർ

േദവസ�ം േബാർഡ്  �സിഡ�ി�് ഉേദ�ാഗ�ർ

എ�ിവ�മാ�ം, 28/06/2021ന് ബ�. ജലവിഭവ

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

വ��് മ�ി�െട�ം , ബ�.ഗതാഗത വ��്

മ�ി�േട�ം സാ�ി���ി�ം, 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��

അ����ണിക�ം നിർ�ാണ �വർ�ന��ം

നട� വ��. ശബരിമല മ�ല മകരവിള�്

തീർ�ാടന�ി�� ���ികൾ അവേലാകനം

െച��തി�ം ���ികൾ ത�രിതെ����തി�ം

ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ 7/10/2021 ന്
േയാഗം േചർ�് തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ി��്.
ശബരിമല ഇട�ാവള�ളിെല�ാം

�ൻവർഷ�ളിെല േപാെല ആവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന്

തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. �േത�കി�ം നില�ൽ, എ�േമലി,
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െച��ർ, ഏ�മാ�ർ �ട�ിയ

ഇട�ാവള�ളിെല�ാം �ൻ വർഷ�ളിെലേപാെല

തീർ�ാടകർ �് ആവശ�മായ വി�മ സൗകര�ം,
�ടിെവ�ം, േടായ ്  െല�് സൗകര���ൾെ�െട

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഏർെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

തീർ�ാടകർ�് ഇട�ാവള�ളിൽ ഉൾെ�െട

വി�ലമായ സൗകര��ൾ ഒ���തിന്

നടപടികൾ ഉ�ാ�േമാ?

(ബി) (എ) �ം (ബി) �ം ശബരിമല തീർ�ാടകർ�്

യാ�ാസൗകര��ി�� േറാഡ്  െമയി�നൻസ്

വർ�കൾ, വി�മ�ി�ം �ടിെവ�ലഭ�ത,
�ാഥമിക കർ�വ��ൾ എ�ിവ

നിർ�ഹി��തി�ം ചികി�ാ സൗകര�ം �ട�ിയ

കാര��ൾ�് േവ�� അടി�ാന

സൗകര��െളാ��ി തീർ�ാടനം �ഗമമാ�ാൻ

���ികൾ ത�രിതെ����തിന് േദവസ�ം വ��്

മ�ി 16/06/2021 �ം 07/09/21�ം തി�വിതാം�ർ

േദവസ�ം േബാർഡ്  �സിഡ�ി�് ഉേദ�ാഗ�ർ

എ�ിവ�മാ�ം 28/06/2021ന് ബ�. ജലവിഭവ

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

വ��് മ�ി�െട�ം , ബ�.ഗതാഗത വ��്

മ�ി�േട�ം സാ�ി���ി�ം, 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��

അ����ണിക�ം നിർ�ാണ �വർ�ന��ം

നട� വ��. ശബരിമല മ�ല മകരവിള�്

തീർ�ാടന�ി�� ���ികൾ അവേലാകനം

െച��തി�ം ���ികൾ ത�രിതെ����തി�ം

ബ�.�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ 7/10/2021 ന്
േയാഗം േചർ�് തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�ി��്.
ശബരിമല ഇട�ാവള�ളിെല�ാം

�ൻവർഷ�ളിെല േപാെല ആവശ�മായ

അടി�ാന സൗകര��ൾ ഏർെ����തിന്

തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡ്  നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. �േത�കി�ം നില�ൽ, എ�േമലി,
െച��ർ, ഏ�മാ�ർ �ട�ിയ

ഇട�ാവള�ളിെല�ാം �ൻ വർഷ�ളിെലേപാെല

തീർ�ാടകർ �് ആവശ�മായ വി�മ സൗകര�ം,
�ടിെവ�ം, േടായ ്  െല�് സൗകര���ൾെ�െട

ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ

ഏർെ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


