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എ്ിഫ്നാ്ിയൽ 

അതിജീവന പാഠങ്ങളാല് മുന്ാട്ട്കേരളം ഇരുപത്തൊനതൊം നൂറ്തൊണ്ടില് അനുഭവടിച്ച ഏറ്വം വലടിയ പ്രളയ്ടി
ല് വടിറങ്ങലടിച്ചു നടിന നടിമടിഷങ്ങള്. നഷ്ടങ്ങളുതെ, നടിസ്സഹതൊയതയുതെ ആ 

നടിമടിഷങ്ങള്ക്ക്  അധടിേം ആയുസ്സുണ്തൊയടില്ല. പ്രളയം നക്തൊെ്ക് തെയ്തതടിലം 
എത്രകയതൊ ഇരട്ടിയതൊണ്ക് നമ്മുതെ ഒരുമയതൊല് നതൊം കനെടിയത്ക്. എല്ലതൊ ഭടിനതേള്ക്കു
മപ്പുറം മനുഷ്യതനന ഒതരതൊറ് മഹത്ക് വടിേതൊര്ടികലക്ക് നതൊമുണര്ന ധന്യത അവടി
സ്മരണീയം തതന. കനേഹം കുതടിതച്ചതൊഴുേടിയ നതൊളുേള്, പതൊരസ്പര്യ്ടിതറെ ഹൃദ്യത 
തുളുമ്പുന അനുഭവശതങ്ങള്. മത്്യത്തൊഴടിലതൊളടിേള്, കേനതൊവടിഭതൊഗങ്ങള്, ഫയ
ര്കഫതൊഴ്്ക്, കപതൊലീേ്ക്, േര്കതൊര് ജീവനകതൊര്, വടിദ്യതൊര്തടിേള്, േനദ്ധ പ്രവര്്
േര്, ജനപ്രതടിനടിധടിേള്, ട്തൊനേ്ക്തജനകഡേഴ്്ക് തുെങ്ങടി ദുരടിതതൊശ്തൊേ 
പ്രവര്്നങ്ങളടില് കനരടികട്തൊ അല്ലതൊതതകയതൊ പതകെടുകതൊ് ഒതരതൊറ് മലയതൊളടിയു
മടില്ല. മതൊത്രമല്ല, കലതൊേത്മ്തൊടുമുളള ധതൊരതൊളം സുമനസ്സുേളുതെ പടിന്തുണയും കേര
ള്ടിന്ക് ലഭടിച്ച നതൊളുേളതൊയടിരുന്നു േെന്നുകപതൊയത്ക്.

തകദേശേ്യംഭരണ വകുപ്പും തകദേശ സ്തൊപനങ്ങളും രതൊവം പേലം ഉണര്ന്നു  
പ്രവര് ട്ിച്ച അനുഭവമതൊണ്ക് പ്രളയ േമയത്തുണ്തൊയത്ക്. േണ് കട്തൊള് റൂമുേള് തുറന്നും 
ദുരടിതതൊശ്തൊേ േ്യതൊമ്പുേള് േംഘെടിപ്ടിച്ചും േളക്ഷന തേറെറുേള് േജീവമതൊകടിയും 
ആത്തൊര്തതകയതൊതെ പ്രവര്്ടിച്ചുതേതൊണ്തൊണ്ക് ജനപ്രതടിനടിധടിേളും ജീവനകതൊ
രും മതൊതൃേയതൊയത്ക്. അവശ്യേതൊധനങ്ങള് േമതൊഹരടിച്ച്ക് ദുരടിതബതൊധടിതര്ക്ക് കൃത്യ
മതൊയും വടിതരണം തെയ്തുതേതൊണ്ം പ്രളയ മതൊലടിന്യം നടിറഞ്ഞ വീടുേളും തപതൊതുസ്തൊ
പനങ്ങളും േമയബന്ടിതമതൊയടി ശുെടിയതൊകടി പൂര് വ്വസ്ടിതടിയടില് എ്ടിച്ചു 
തേതൊണ്ം തെയ്ത പ്രവൃ്ടിേതളല്ലതൊം െതൊരടിതതൊര്ത്യം പേരുനതതൊണ്ക്. അവധടിദടി
നങ്ങള് എല്ലതൊംതതന പ്രവൃ്ടിദടിനങ്ങളതൊകടി പ്രളയേതൊലത് േഹജീവടി 
കനേഹം നടിറഞ്ഞതതൊകടിയ എല്ലതൊവരും പ്രശംേ അര്ഹടിക്കുന്നു. പ്രളയ്തൊല് 
ആഴ്ടില് മുറടികവറ് ജീവടിതങ്ങള്ക്ക്  ഇവതയല്ലതൊം േമതൊശ്തൊേമതൊയടി. 

    ഇനടിയും നമുക്ക് ഒരുപതൊെ്ക് ദൂരം മുകനറതൊനുണ്്ക്. തെയ്തു തീര്കതൊന ധതൊരതൊളമുണ്്ക്. 
തേര്ന േതൊര്ഷടിേ കമഖലയും കറതൊഡുേളും തേട്ടിെങ്ങളും മതൊത്രമല്ല നഷ്ടതപ്ട് വള
ര്ത്തു മൃഗങ്ങളും ദുരന്ത്ടിതറെ വ്യതൊപ്ടി കൂട്ടുന്നു. “കറതൊം ഒതരതൊറ് ദടിനംതേതൊണ്്ക് പണടി
തതല്ല” എന വതൊേ്യം നത് പഠടിപ്ടിക്കുനത്ക് േതൊവേതൊശക്തൊതെയും ക്രകമണയും 
പ്രകൃതടി േൗഹൃദപരവം സുസ്ടിരവമതൊതയതൊരു നവകേരളം തേട്ടിപ്ടുകതൊന േഴടിയും 
എന്നു തതനയതൊണ്ക്. 

    തകദേശസ്തൊപനങ്ങളടിതല പദ്ധതടി പ്രവര്്നം േതൊര്യക്ഷമമതൊയടി മുകനറടിയ 
കവളയടിലതൊണ്ക് പ്രളയതകടുതടി ഉണ്തൊയത്ക്. തുെര്ന്നുളള പദ്ധതടി പ്രവര്്നങ്ങള് 
ഉെടിതമതൊയ മതൊറ്ങ്ങകളതൊതെയും പരടിഷ്കതൊരങ്ങകളതൊതെയും നെത്തുവതൊനതൊയടി വ്യക്തമതൊയ 
മതൊര്ഗ്ഗനടിര്കദേശങ്ങള് േര്കതൊര് പുറതപ്ടുവടിച്ചടിട്ടുണ്്ക്. പുതടിയ കേരളം തേട്ടിപ്ടുക്കു
നതടില് തകദേശ േ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങള്ക്ക് നടിര്ണതൊയേമതൊയ പകെ്ക് വഹടി
കതൊനുണ്്ക്. േഴടിഞ്ഞുകപതൊയ തേടുതടിേളടിലല്ല വരതൊനടിരടിക്കുന വടിജയ്ടികലകതൊ
േണം നമ്മുതെ ഏേതൊഗ്രത. പ്രളയത് അതടിജീവടിച്ചതടില് നതൊം പുലര്്ടിയ 
ഐേ്യകബതൊധവം േതൊകഹതൊദര്യവം തേെതൊതത നടിലനടിര്്ടി മുകനറുകമ്തൊള് 
മതൊത്രകമ പുതടിയ കേരളം സൃഷ്ടടികതൊനതൊകൂ . അതടിനതൊേതട് തകദേശസ്തൊപനങ്ങളുതെ 
വരുംനതൊളുേളടിതല അക്ഷീണ പ്രയത്ം .

                                                              എച്്. ദിഫനശന് ഐ.എ.എസ്



എ.േടി. തമതൊയ്തീന തകദേശേ്യംഭരണവകുപ്്ക് മന്തടി
യതൊയടി ചുമതലകയറ്റു. തകദേശേ്യംഭരണം, പഞ്തൊ

യ്്ക്, നഗരേഭ, മുനടിേടിപ്ല് കേതൊര്പ്കറഷന, ഗ്രതൊമ
വടിേേനം, നഗരഗ്രതൊമതൊസൂത്രണം, വടിേേന 
അകതതൊറടിറ്ടിേള്, േടില എനീ വകുപ്പുേള് അകദേഹം 
കേേതൊര്യം തെയ്ം. 

1956 ഏപ്രടില് 18ന്ക്, െടിയതൊമുവടിതറെയും ഫതൊ്ടി്തൊ
ബീവടിയുതെയും മേനതൊയടി േല്ലമ്തൊറയടില് ജനടിച്ച 
അകദേഹം ഇെതുപക്ഷ വടിദ്യതൊര്തടി േംഘെനതൊ പ്രവ
ര്്ന്ടിലൂതെ രതൊഷ്ടീയ്ടില് പ്രകവശടിച്ചു. തൃശ്ശൂര് 
ജടില്ലയടില് േ്്യൂണടിസ്റ്ക് പതൊര്ട്ടി ഓഫ്ക് ഇന്ത്യ (മതൊര്കടി
സ്റ്ക്)യുതെ വടിവടിധതല േ്റ്ടിേളടില് തേക്രട്റടിയതൊയടി 
കേവനമനുഷ്ടിച്ച അകദേഹം കുനംകുളം നടിയമേഭതൊ 
നടികയതൊജേമണ്ഡല്ടില്നടിന്നുമതൊണ്ക് കേരള നടിയമേ
ഭയടികലക്ക് തതരതഞ്ഞടുകതപ്ട്ത്ക്. 2004-ല് നെന 
ഉപതതരതഞ്ഞടുപ്ടിലം 2006-2011 േതൊലയളവടിലം നടിയ
മേഭതൊംഗമതൊയടിരുന്നു. തതക്കുംേര ഗ്രതൊമപഞ്തൊയ്്ക് 
പ്രേടിഡേറെതൊയും കേവനമനുഷ്ടിച്ചടിട്ടുണ്്ക്. 

 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പിന് 
പുതപിയ 

ദ്നതൃത്വം



 

കൂടുതല് നചല്ലമാരു 
ദകരളത്ിദേകപ് ചുവടുവ
യ്കമാനുള്ള അവസരമമായി 

ഈ മഹമാദുരന്തചത് 
മമാറ്ിചയടുകമാന് നമുകപ് 

കഴിയണം.
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കേരളം "നൂറ്തൊണ്ടിതല മഹതൊപ്രളയ്ടിതറെ 
േടു് ആഘതൊത്ടിൽ നടിന്ക് േരേയ

റതൊനുള്ള ശ്രമ്ടിലതൊണ്ക്. ഉ്കരന്ത്യയടിതലയും 
വെക്കു േടിഴകൻ നതൊടുേളടിതലയും പ്രകൃതടിദുര 
ന്തങ്ങതള കുറടിച്ച്ക് കേട്റടിവ്ക് മതൊത്രമുണ്തൊയടിരുന 
ശരതൊശരടി മലയതൊളടിക്ക് ഈ ദുരന്തമുണ്തൊകടിയ 
തെട്ൽ  ഇനടിയും മതൊറടിയടിട്ടില്ല. കേരള്ടിതല 
ബഹുഭൂരടിപക്ഷം കപതരയും ഈ േതൊലവർഷ
തകടുതടി, ഒരു തര്ടിൽ അതല്ലകെടിൽ മതറ്തൊരു 
തര്ടിൽ കനരടിട്ടു ബതൊധടിച്ചു. വയനതൊെ്ക്, മലപ്പു
റം, േണ്ണൂർ, കേതൊഴടികകതൊെ്ക്, പതൊലകതൊെ്ക്, ഇടുകടി 
മുതലതൊയ ജടില്ലേളടിൽ വ്യതൊപേമതൊയ ഉരുൾതപതൊ
ട്ലടിലം മണടിെടിച്ചടിലടിലം േന് നതൊശനഷ്ടങ്ങ
ളുണ്തൊയടി. തൃശൂര്, എറണതൊകുളം, ആലപ്പുഴ, 
പ്നംതടിട്, കേതൊട്യം, തേതൊല്ലം ജടില്ലേളടിതല 
തതൊഴ്ന്ന പ്രകദശങ്ങളടിൽ വലടിയ തവള്ളതകട്ടുേൾ 
രൂപതപ്ട്ടു.   

പ്രളയ്ടിതറെ അവേതൊന നതൊളുേളടിതല 
േണകനുേരടിച്ച്ക്, ഈ വർഷത്  മഴതകടു
തടിേളടിൽ 483 കപർ  മരണമെഞ്ഞു. േതൊണതൊതതൊ
യവരുതെ എണം ഇതടിനു പുറകമയതൊണ്ക്. ഗുരുത
രമതൊയടി പരടികകറ്റും േടു് ക്ഷീണം ബതൊധടിച്ചും 
നടിരവധടി കപർ ആശുപത്രടിേളടിൽ പ്രകവശടിപ്ടി 
കതപ്ട്ടു. നടിരവധടി കപർ ബന്ധുകളുതെയും സു
ഹൃത്തുകളുതെയും വീടുേളടികലക്ക് മതൊറടി.  േം
സ്തൊനത് മുപ്തടിൽ ഒരതൊൾക്ക് ദുരടിതതൊശ്തൊേ 
േ്യതൊമ്ടിൽ അഭയം കതകെണ്ടി വന്നു. പ്രളയബതൊ
ധടിതതര േഹതൊയടികതൊൻ ആദ്യ ദടിവേങ്ങളടിൽ 
തുറന േ്യതൊമ്പുേളടിൽ പലതും തതതൊട്ടു് ദടിവ
േങ്ങളടിൽ പ്രളയം വടിഴുങ്ങടി. അവർ െടിേടിൽേ 
കതെടിതയക്ണ്ടിയടിരുന ഏതതൊനും ആശുപ
ത്രടിേളും മുങ്ങടികപ്തൊയടി. പലയടിെത്തും തപതൊതുനടി
രത്തുേളടിലൂതെ  പ്രളയജലം കു്ടിതയതൊഴുേടി. 
തേട്ടിെങ്ങൾക്കുള്ളടിൽ കുടുങ്ങടികപ്തൊയവതര രക്ഷ
തപ്ടു്തൊൻ "നടിരത്തുേളടിൽ" വള്ളമടിറകടിയ
വർ കപതൊലം അപേെ്ടിൽ തപട്ടു. നടിരവധടി 
വീടുേൾ തേർന്നു. േണകടില്ലതൊ് ഗൃകഹതൊപേ
രണങ്ങൾ നശടിച്ചു. ആയടിരകണകടിനു കപരുതെ 
ജീവടിത മതൊർഗമതൊയടിരുന േന്നുേതൊലടിേളും 
അവർ കനേഹടിച്ചു വളർ്ടിയ മൃഗങ്ങളും െത്തൊ
ടുങ്ങടി. കൃഷടി നശടിച്ചു. തഹക്ടർ േണകടിന്ക് 
കൃഷടിഭൂമടി േമീപ ഭതൊവടിയടിൽ ഒനടിനും ഉപേരടി
കതൊ് വടിധം തതൊറുമതൊറതൊയടി. േച്ചവെ സ്തൊപന

ങ്ങളടിൽ തവള്ളം േയറടി, ഭക്ഷ്യധതൊന്യങ്ങൾ 
അെകമുള്ള വസ്തുകൾ ഉപകയതൊഗശൂന്യമതൊയടി. 
കേതൊെതൊനുകേതൊെടി രൂപ വടിലമതടിക്കുന േംപ്യൂട്റു
േളും ഇലേ്ക് കട്തൊണടിേ്ക് ഉപേരണങ്ങളും നനതൊ
കതൊനതൊവതൊ് വടിധം നശടിച്ചു. വടിദ്യതൊലയങ്ങളു
തെയും േർകതൊർ ഓഫീസുേളുതെയും തേട്ടി 
െങ്ങൾ തേർന്നും ഉപേരണങ്ങൾ നശടിച്ചും  
േന് നഷ്ടമുണ്തൊയടി. വടിലതപ്ട് കരഖേൾ 
നശടിച്ചു. തെറുേടിെ േംരംഭങ്ങൾ മുതൽ വൻേടിെ 
വ്യവേതൊയങ്ങൾ വതര നടിശ്ചലമതൊയടി. പലതും 
നശടിച്ചു നതൊമതൊവകശഷമതൊയടി.

ദുരന്ത്ടിതറെ നതൊളുേൾ കലതൊേ്ടിതറെ 
ആദരവ്ക് പടിെടിച്ചു പറ്ടിയ രക്ഷതൊപ്രവർ്ന്ടി
നും േതൊക്ഷടിയതൊയടി. മുഖ്യമന്തടി പടിണറതൊയടി വടി
ജയതറെ ധീരമതൊയ   കനതൃത്്ടില് േംസ്തൊന 
േർകതൊരടിതറെ േംവടിധതൊനങ്ങൾ ശരകവഗ
്ടിൽ പ്രവർ്നേജ്ജമതൊവനത്ക് ന്ൾ 
േണ്. മരണത് മുഖതൊമുഖം േണ്വതരയും  പ്ര
ളയ്ടിൽ എല്ലതൊം നഷ്ടതപ്ട്വതരയും േഹതൊയടി
കതൊൻ കേരളം ഉണർന്നു. മണടിക്കൂറുേൾ 
തേതൊണ്്ക് നൂറുേണകടിന്ക് ദുരടിതതൊശ്തൊേ േ്യതൊമ്പു
േൾ ഒരുങ്ങടി. നതൊെടിതറെ മുകടിലം മൂലയടിലം 
നടിന്ക് ഈ േ്യതൊമ്പുേളടികലക്ക് േഹതൊയങ്ങൾ 
ഒഴുേടി. വ്യത്യസ്ത മത, രതൊഷ്ടീയ േതൊഴ്ചപ്തൊടുേൾ 
വച്ചുപുലർത്തുന  ആയടിരകണകടിന്ക് േനദ്ധ
പ്രവർ്േർ എല്ലതൊ ഭടിനതേളും മറന്ക് േർമ
നടിരതരതൊയടി. അവകരതൊെ്ക് േഹേരടിച്ചും അതടിന്ക് 
േമതൊന്തരമതൊയും  േതൊധതൊരണകതൊരും രംഗ്ടിറ
ങ്ങടി.  േതൊഹേടിേരും ത്യതൊഗധനരുമതൊയ മൽ
േ്യത്തൊഴടിലതൊളടിേൾ േ്ന്തം ജീവൻ പണയം 
വച്ച്ക്, മരണമുഖ്്ക് അേതപ്ട്ടു കപതൊയവതര 
രക്ഷതപടു്ടി േ്യതൊമ്പുേളടിൽ എ്ടിച്ചു. രതൊ
ഷ്ടീയ, േതൊമൂഹ്യ പ്രവർ്ന്ടിൽ നടിന്ക് 
തപതൊതുവടിൽ അേലം പതൊലടിച്ചു കപതൊന ആയടിര
കണകടിനു തെറുപ്കതൊർ, ആരുതെയും ആഹ്തൊ
ന്ടിനു േതൊത്തു നടിൽകതൊതത, േ്ന്തം മനസ്സതൊ
ക്ഷടിയുതെ ആജ്ഞേൾ ഏതറ്ടു്്ക് ഊണം 
ഉറകവമടില്ലതൊതത പ്രവർ്ടിച്ചു. കേരള്ടിതറെ 
ഭതൊവടി തങ്ങളുതെ കേേളടിൽ ഭദ്രമതൊതണന്ക് ഇവ
രെകമുള്ള നമ്മുതെ ഇളം തലമുറ തതളടിയടിച്ചു. 
കലതൊേ്ടിതല ഒരു ദുരന്തമുഖത്തും ഇതു കപതൊതല 
േമ്പൂർണമതൊയ ഉണർവം ജനേീയ ഐേ്യവം  
േണ്ടിട്ടിതല്ലന്ക് ദുരന്തനടിവതൊരണ വടിദഗ്ക്ധരും 

മഹാപ്രളയത്ിനു നേഷം
എ.സി.ഹമനായ്തീന്

 തകദശേ്യംഭരണവകുപ്്ക് മന്തടി  



മുഖ്യമന്തടി പടിണറതൊയടി 
വടിജയന ദുരടിതബതൊധടിതതര 
ആശ്േടിപ്ടിക്കുന്നു. പ്രതടിപക്ഷ
കനതതൊവ്ക് രകമശ്ക് തെനടി്ല 
േമീപം.

മന്തിമമാരകപ് �ില്ലകളുചട 
വിദശഷ ചുമതേ 
നല്കിയ മുഖ്യമന്തി 
പിണറമായി വി�യന്, 
കടേറിയുന് 
കപ്ിത്മാചനദപ്മാചേ, 
പ്രളയത്ിചന് നമാളുക
ളില് ദകരളചത് നയിച്ചു.

7പഞ്ചായത്ത് രചാജത് |  സെപത്്റംബര് 2018

രതൊജ്യതൊന്തര അനുഭവമുള്ള േനദ്ധ 
പ്രവർ്േരും േതൊക്ഷ്യതപ്ടുത്തുന്നു. 7,000 ൽ 
അധടിേം കേന്ദ്ര കേനടിേരും 40,000 - ക്തൊളം 
തപതൊലീസുേതൊരും 3,000 ൽ അധടിേം ഫയർ
കഫതൊഴ്്ക് ജീവനകതൊരും റവന്യൂ, തകദേശ േ്യംഭ
രണ വകുപ്പുേളടിതല ഉകദ്യതൊഗസ്രും മറ്റു വകുപ്പു
േളടിതല ആളുേളും അതടിതറെ എത്രകയതൊ ഇരട്ടി 
വരുന തപതൊതുജനങ്ങളും ദുരന്തനടിവതൊരണ പ്ര
വർ്നങ്ങളടിൽ എല്ലതൊം മറന്ക് കേകേതൊർ
ത്തു. പതടിനതൊയടിരങ്ങളുതെ ജീവൻ രക്ഷടിച്ച മൽ
േ്യത്തൊഴടിലതൊളടിേൾ കേരള്ടിതറെ വീര 
നതൊയേൻമതൊരതൊയടി. "കേരള്ടിതറെ കേന്യം" 
എനതൊണ്ക് മുഖ്യമന്തടി അവതര വടികശഷടിപ്ടിച്ചത്ക് .

ആഗസ്റ്ക് 9ന്ക്  ആരംഭടിച്ച തേക്രകട്റടിയറ്ടി
തല േൺകട്തൊൾ റൂം ദടിവേ്ടിൽ 24 മണടിക്കൂ
റും വടിരതൊമമടില്ലതൊതത പ്രവർ്ടിച്ചതൊണ്ക് ദുരന്തനടി
വതൊരണ ദൗത്യത് േംസ്തൊന തല്ടിൽ 
ഏകേതൊപടിപ്ടിച്ചത്ക്. മന്തടിമതൊർക്ക് ജടില്ലേളുതെ 
വടികശഷ ചുമതല നൽേടിയ മുഖ്യമന്തടി 
പടിണറതൊയടി വടിജയൻ, േെലറടിയുന േപ്ടി്തൊ
തനകപ്തൊതല, പ്രളയ്ടിതറെ നതൊളുേളടിൽ കേരള
ത് നയടിച്ചു. ജടില്ലതൊ േളക്ടർമതൊരുതെ കനതൃത്
്ടിൽ ജടില്ലതൊ കേന്ദ്രങ്ങളടിലം േൺകട്തൊൾ 
റൂമുേൾ േജീവമതൊയകതതൊതെ ദുരന്തനടിവതൊരണ 
പ്രവർ്നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമതൊയ ദടിശതൊകബതൊധ
വം മടിേച്ച ഏകേതൊപനവം കേവന്നു. 
ഐപടിഎേ്ക് ഉകദ്യതൊഗസ്തര ജടില്ലതൊതല്ടിൽ 
പ്രകത്യേ ചുമതല നൽേടി നടികയതൊഗടിച്ചു. മുഖ്യമ
ന്തടി തതന ഓകരതൊ ദടിവേവം േതൊലത്തും 
കവേടിട്ടും സ്ടിതടിഗതടിേൾ കനരടിട്്ക് വടിലയടിരു
്ടി, ആവശ്യമതൊയ നടിർകദേശങ്ങൾ നൽേടി.  
21-തൊം തടിയതടി കെർന േർവ്വേക്ഷടി കയതൊഗം, 
എല്ലതൊ ഭടിനതേളും മറന്ക് ദുരന്ത്ടിതനതടിതര 
കേരളം ഒരുമടിച്ച്ക് നടിൽക്കുേയതൊതണന്ക് വ്യക്ത
മതൊയടി പ്രഖ്യതൊപടിച്ചു. കേരള ജനതയുതെ വടിേതൊരം 

പങ്കുവയ്ക്കുേ മതൊത്രമതൊണ്ക് േംസ്തൊനത് രതൊ
ഷ്ടീയ പതൊർട്ടിേൾ തെയ്തത്ക്. ഈ ഒരുമയതൊണ്ക് 
നൂറ്തൊണ്ടിതറെ മഹതൊപ്രളയ്ടിനു മുനടിൽ പടിെടിച്ചു 
നടിൽകതൊൻ  നമുക്ക് േരു്തൊയത്ക്. (അപൂർവം 
െടില കേതൊണേളടിൽ നടിന്ക്  മുതതലടുപ്ടിനു കവ
ണ്ടിയുള്ള അപശബ്ദങ്ങൾ ഉയർതനകെടിലം 
േമൂഹം അതടിതന അർഹടിക്കുന അവജ്ഞ
കയതൊതെ തള്ളടികളഞ്ഞു). ദുരടിതതൊശ്തൊേ േ്യതൊമ്പു
േൾ ദുരടിതബതൊധടിതകരതൊടുള്ള േരുതലടിതറെ കേ
ന്ദ്രങ്ങളതൊയടി മതൊറടി. ദുരടിത്ടിൽ തതൊറുമതൊറതൊയ 
വീടുേൾ തെളടിയും മതൊലടിന്യങ്ങളും നീകടി വതൊേ
കയതൊഗ്യമതൊക്കുനതടിലം ഈ ഐേ്യവം 
ആത്തൊർതതയും പ്രേെമതൊയടി. തേർന്നു 
കപതൊയ കവദയുതടി ബന്വം കുെടിതവള്ള 
വടിതരണ ശംഖലേളും പുനസ്തൊപടിക്കുന 
തടിനുള്ള പ്രവർ്നങ്ങൾ യുദ്ധേതൊലതൊെടിസ്തൊന 
്ടിൽ നെക്കുേയതൊണ്ക്. ദുരന്തകമഖലേളടിൽ 
പേർച്ചവ്യതൊധടിേൾ തെയുനതടിനുളള വ്യതൊപേ
മതൊയ മുൻേരുതൽ നെപെടിേളും ആകരതൊഗ്യ പ്ര
വർ്േരുതെ  കനതൃത്്ടിൽ നെന്നുവരുന്നു. 
ജീവകനതൊപതൊധടിേൾ നഷ്ടതപ്ട്ടു കപതൊയവർക്ക് 
അെടിയന്തര പ്രതൊധതൊന്യക്തൊതെ നഷ്ടപരടിഹതൊരം 
എ്ടിച്ച്ക് അവതര എത്രയും കവഗം േതൊധതൊരണ 
ജീവടിത്ടികലക്ക് തടിരടിച്ചു തേതൊണ്വരതൊൻ േഴടി
യുതമനതൊണ്ക് േർകതൊർ പ്രതീക്ഷടിക്കുനത്ക്.

40,000 കേതൊെടികയതൊളം രൂപയുതെ നഷ്ടമതൊ
ണ്ക് ഈ പ്രളയം േംസ്തൊന്ടിനു വരു്ടിവ
ച്ചത്ക്. വടിവടിധ വകുപ്പുേൾ കശഖരടിച്ച വടിശദമതൊയ 
േണക്കുേൾ ലഭ്യമതൊവകമ്തൊൾ നഷ്ട്ടിതറെ 
െടിത്രം ഇതടിലം ഗുരുതരമതൊയടിരടിക്കും.  ഈ ദുര
ന്തത് കേരളം കനരടിട് രീതടി േമതൊനതേളടി
ല്ലതൊ്തതൊണ്ക്. മരണ്ടിതറെ മുനമ്ടിൽ നടിന്ക് 
ആളുേതള രക്ഷതപടു്ടി േ്യതൊമ്പുേളടിൽ എ്ടി
ക്കുനതടിലം േ്യതൊമ്പുേളടിൽ അവശ്യവസ്തുകളും 
മരുന്നുേളും എ്ടിക്കുനതടിലം േൗേര്യങ്ങൾ 



 

മന്തടിമതൊരതൊയ എ.േടി. തമതൊയ്തീന, 
വടി.എേ്ക്. സുനടില്കുമതൊര് 

എനടിവര് തൃശ്ശൂര് ജടില്ലയടിതല 
ദുരടിതതൊശ്തൊേ േ്യതൊമ്്ക് 

േന്ദര്ശടിക്കുന്നു.

40,000 ദകമാടിദയമാളം 
രൂപയുചട നഷ്ടമമാണപ് 

ഈ പ്രളയം സംസ്മാന
ത്ിനു വരുത്ിവച്തപ്. 

വിവിധ വകുപ്പുകള് 
ദശഖരിച് വിശേമമായ 
കണക്കള് േഭ്യമമാവു
ദ്മാള് നഷ്ടത്ിചന് 

െിത്രം ഇതിലം 
ഗുരുതരമമായിരിക്ം.
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ഉറപ്പു വരുത്തുനതടിലം മതൊത്രമല്ല, തുെർന്നുള്ള 
പ്രവർ്നങ്ങളടിലം ഈ നതൊെടിതറെ ഐേ്യവം 
േരുത്തും പ്രേെമതൊയടി. ഇതടിനേം 5 ലക്ഷക്തൊ
ളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ വീതം അെടിയ
ന്തര േഹതൊയമതൊയടി നൽേടികഴടിഞ്ഞു. ദുരടിത
ബതൊധടിതർക്കുള്ള േടിറ്്ക് വടിതരണവം ഏതറക്കുതറ 
പൂർ്ടിയതൊയടി.

പ്രളയേതൊലം കേരള്ടിതല തകദേശേ്യം
ഭരണ സ്തൊപനങ്ങൾക്ക് തവല്ലുവടിളടിയുതെ നതൊളു
േളതൊയടിരുന്നു. അവേര്ടിതനതൊ്്ക് ഉയരതൊനും 
ദുരന്തനടിവതൊരണ, ദുരടിതതൊശ്തൊേ പ്രവർ്ന 
ങ്ങളടിൽ  നടിർണതൊയേ പകെ്ക് വഹടികതൊനും  പ്രതൊ
കദശടിേ േർകതൊരുേൾക്ക് േഴടിഞ്ഞു. തകദേശ
േ്യംഭരണ വകുപ്്ക് േംസ്തൊന തല്ടിലം 
ജടില്ലതൊതല്ടിലം തകദേശ േ്യംഭരണ സ്തൊപ
നതല്ടിലം േൺകട്തൊൾ റൂമുേൾ തുറന്ക് ഈ 
പ്രവർ്നങ്ങതള ഏകേതൊപടിപ്ടിച്ചു. ദുരടിതബതൊ
ധടിത കമഖലേളടികലക്കുള്ള ദുരടിതതൊശ്തൊേ േതൊധ
നങ്ങൾ കശഖരടിക്കുനതടിന്ക് തകദേശേ്യംഭരണ 
സ്തൊപനങ്ങൾ തുറന േളക്ഷൻ തേറെറുേൾ ദടി
വേങ്ങൾകേം കേതൊെടികണകടിന്ക് രൂപയുതെ 
േതൊധനങ്ങളതൊണ്ക് കശഖരടിച്ചത്ക്. േ്യതൊമ്പുേൾ തുറ
ക്കുനതടിലം മടിേച്ച രീതടിയടിൽ നെത്തുനതടിലം 
ഗ്രതൊമ പഞ്തൊയത്തുേൾ അെകമുള്ള തകദേശ  സ്തൊ
പനങ്ങൾ പ്രധതൊന പങ്കു വഹടിച്ചു. ഇതടിനതൊവശ്യ
മതൊയ ഉ്രവേളും നടിർകദശങ്ങളും യഥതൊേമയം 
ലഭ്യമതൊകതൊൻ തകദേശ േ്യംഭരണ വകുപ്ടിന്ക് 
േഴടിഞ്ഞു. പ്രളയബതൊധടിത കമഖലേളടിൽ ശുെീ
േരണ േതൊമഗ്രടിേളും മറ്റും ലഭ്യമതൊക്കുനതടിന്ക് 
തകദേശ സ്തൊപനങ്ങളുതെ ഫണ്ടിൽ നടിന്ക് തുേ 
തെലവഴടികതൊൻ േർകതൊർ അെടിയന്തര 
അനുമതടി നൽകുേയുണ്തൊയടി. 

എല്ലതൊ തകദശ സ്തൊപനങ്ങളടിലം വതൊര്ഡുത
തല്ടിൽ ജനപ്രതടിനടിധടിേളും ഉകദ്യതൊഗസ്
രും േനദ്ധ പ്രവർ്േരും അെങ്ങുന കവതൊള

റെടികയഴ്്ക്  െീം  രൂപടിേരടിച്ച്ക് ശുെീേരണ പ്രവര്് 
നങ്ങൾ  നെക്കുേയതൊണ്ക്. െീമുേളടില് േനദ്ധ
-േതൊമൂഹ്യ േംഘെനേളുതെയും രതൊഷ്ടടിയ പതൊ
ര്ട്ടിേളുതെ വടിദ്യതൊര്തടി-യുവജന േംഘെനേളു
തെയും കുടുംബശ്രീ, തതതൊഴടിലറപ്്ക് തതതൊഴടി 
ലതൊളടിേളുതെയും കേവനം ഉറപ്തൊകടിയടിട്ടുണ്്ക്.   
തെളടിയും മതൊലടിന്യങ്ങളും അെടിഞ്ഞുകൂെടി തതൊറുമതൊ
റതൊയ 6.89 ലക്ഷക്തൊളം വീടുേൾ ഇതടിനേം 
ശുെീേരടിച്ചു. മൂന്നു ലക്ഷ്ടിലധടിേം (3.19 
ലക്ഷം) േടിണറുേളും വൃ്ടിയതൊകടി. ശുെടിയതൊ
കടിയ േടിണറുേളടിതല തവള്ള്ടിതറെ ഗുണനടി
ലവതൊരം പരടികശതൊധടിച്ച്ക് ജനങ്ങതള കബതൊധ്യതപ്
ടുത്തുനതടിന്ക് ആവശ്യമതൊയ നെപെടിേൾ 
േർകതൊർ േ്ീേരടിച്ചടിട്ടുണ്്ക്. 

പ്രളയബതൊധടിത പ്രകദശങ്ങളടിൽ  ശുദ്ധജല 
ലഭ്യത ഏറ്വം രൂക്ഷമതൊയ പ്രശ്നമതൊയടിരുന്നു. ഈ 
കമഖലേളടിലം  േ്യതൊമ്പുേളടിലം  ശുദ്ധ ജലതമ
്ടിക്കുനതടിനു യുദ്ധേതൊലതൊെടിസ്തൊന്ടില്  
തകദശ സ്തൊപനങ്ങള് ജല അകതതൊറടിറ്ടിയുമതൊയടി  
കെര്ന്ക്  നെപെടി േ്ീേരടിച്ചു. നടിലവടിതല  കുെടി
തവള്ള േടികയതൊസ്കുേള് വൃ്ടിയതൊകടി ഉപകയതൊഗ
കയതൊഗ്യമതൊകതൊനും പുതടിയവ സ്തൊപടികകണ്തടിന്ക് 
ആവശ്യതമകെടില് വതൊട്ർ െതൊങ്കുേൾ  വതൊങ്ങതൊനും 
േര്കതൊർ  അനുമതടി നല്ടിയടിട്ടുണ്്ക്. കുെടിതവള്ള 
ക്ഷതൊമമുള്ള ഉള്പ്രകദശങ്ങളടില്  തെ റടിയ വതൊഹന
ങ്ങളടികലതൊ വള്ളങ്ങളടികലതൊ  ശുദ്ധജലതമ്ടി     
ക്കുനതടിനു  നെപെടി േ്ീേരടിച്ചടിട്ടുണ്്ക്.

ശുെീേരണ പ്രവർ്നങ്ങളടിൽ പതകെടു
ക്കുനവർക്ക് ഗംബൂട്ടുേൾ, ഷൂസുേൾ എനടിവ
യും ബ്ീച്ചടിങ്ങ്ക് പൗഡേർ മുതലതൊയവം ലഭ്യമതൊ
കതൊൻ  തകദേശേ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങൾ 
ശ്രദ്ധടിച്ചു. അവശരതൊയവതര േഹതൊയടികതൊൻ 
ആംബുലൻേ്ക് േൗേര്യം ഏർതപ്ടു്ടി. കേടു
പതൊടുേൾ േംഭവടിച്ച വീടുേൾ വതൊേകയതൊഗ്യമതൊ
ക്കുനതടിലം സ്തൊപനങ്ങളടിതല അെടിസ്തൊന 
േൗേര്യങ്ങൾ പുനസ്തൊപടിക്കുനതടിലം ഇല
ക്ടീഷ്യൻമതൊർ, പ്ംബർമതൊർ മുതലതൊയവരുതെ 
കേവനവം ലഭ്യമതൊകടി. േർകതൊരടിതറെ പ്ര
കത്യേ അനുമതടിക്ക് േതൊത്തുനടിൽകതൊതത തകദേ
ശേ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങളുതെ തനത്ക് 
ഫണ്ടിൽ നടിന്ക് മുഖ്യമന്തടിയുതെ ദുരടിതതൊശ്തൊേ 
നടിധടിയടികലക്ക് േംഭതൊവന നൽേതൊനതൊവം. അതടി
നുള്ള ഉ്രവ്ക് േർകതൊർ നൽേടിയടിട്ടുണ്്ക്.

പ്രളയകമഖലേളടിൽ നടിന്ക് കശഖരടിച്ച 4200 
െണടിലധടിേം കജവമതൊലടിന്യങ്ങൾ ഏതറക്കുതറ 
പൂർണമതൊയും ഇതടിനേം േംസ്കരടിച്ചു. 4300 െണടി
ലധടിേം അകജവ മതൊലടിന്യങ്ങൾ കശഖരടിച്ചത്ക് 
ഘട്ംഘട്മതൊയടി േംസ്കരടിക്കുനതടിനുള്ള നെപെടി
േൾ പുകരതൊഗമടിക്കു േയതൊണ്ക്. പ്രളയ കമഖലേ
ളടിൽ നടിന്ക് കശഖരടിച്ച തമ്േൾ, പ്തൊസ്റടിക്ക് 
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വസ്തുകൾ, ഇ-മതൊലടിന്യങ്ങൾ മുതലതൊയവ 
നീകം തെയ്ത്ക് േംസ്കരടിക്കുനതടിന്ക് ആവശ്യ
മതൊയ നെപെടിേൾ േ്ീേരടിക്കുനതടിന്ക് ക്ീൻ 
കേരള േമ്നടിതയ േർകതൊർ ചുമതലതപ്ടു്ടി 
യടിട്ടുണ്്ക്. 

പ്രളയ്ടിനു കശഷമുള്ള േതൊഹെര്യം പരടി
കശതൊധടിച്ച്ക് വടിേേന കപ്രതൊജക്ടുേളടിൽ ഉെടിത
മതൊയ കഭദഗതടിേൾ വരു്തൊനും പ്രതൊകദശടിേ 
േർകതൊരുേൾക്ക് അനുവതൊദം നൽേടിയടിട്ടുണ്്ക്. 
തകദേശസ്തൊപനങ്ങള്ക്ക് അനുവദടിച്ചടിട്ടുള്ള 
ബജറ്്ക് വടിഹടിതം ഏറ്വം ഗുണപരമതൊയ കപ്രതൊജ
ക്ടുേള്ക്ക്  ഉപകയതൊഗടികണം. അത്യതൊവശ്യമടി
ല്ലതൊ്തും മതൊറ്ടിവയ്കതൊവനതുമതൊയ കപ്രതൊജക്ടുേളു
തെ വടിഹടിതം പ്രളയ്ടിൽ തേർന ആസ്തടി 
േളുതെ പുനർനടിർമതൊണ്ടിനും നതൊശം കനരടിട്
വയുതെ തമയടിറെനൻേടിനും ഉപകയതൊഗടികകണ്
തതൊണ്ക്.  ഇകതൊര്യ്ടില്  ജടില്ല ആസൂത്രണേ
മടിതടിയും  തകദശസ്തൊപനങ്ങളും േര്കതൊരടിതറെ 
ഉകദേശം  ഉൾതകതൊണ്തേതൊണ്്ക്  പ്രവർ ്ടിക്കു
തമന്ക് േരുതുന്നു. പ്രളയ്ടിൽ തേർന്നു 
കപതൊയ പമ്യുതെ പുനർനടിർമതൊണം തീർതതൊെന
േതൊല്ടിനു മുമ്്ക് പൂർ്ീേരടികതൊനതൊവ തമനതൊണ്ക് 
േർകതൊർ േണക്കുകൂട്ടുനത്ക്. പ്രളയ്ടിൽ പതൊഠപു
സ്തേങ്ങൾ നഷ്ടതപ്ട് കുട്ടിേൾക്കുള്ള പുതടിയ പുസ്ത
േങ്ങളുതെ വടിതരണം ഏേകദശം പൂർ്ടിയതൊയടി. 
ഒരു ലക്ഷം കനതൊട്ടുബുക്കുേള് ക്രൂേ്ക് മുഖതൊന്തരം 
വടിതരണം തെയ്തു. തവള്ളം േയറടി വീട്ടു േതൊധന
ങ്ങൾ നഷ്ടതപ്ട്വർക്ക് കുടുംബശ്രീ വഴടി ഒരു 
ലക്ഷം രൂപ വീതം പലടിശ രഹടിത വതൊയ്പ ലഭ്യമതൊ
ക്കുനതടിന്ക് നെപെടിേൾ  ആരംഭടിച്ചു. 

പ്രളയ്ടിൽ തേർന കേരള്ടിതറെ പു
നർനടിർമതൊണവം ദുരന്തബതൊധടിതരുതെ പുനരധടി
വതൊേവമതൊണ്ക് ഇനടി നമുക്ക് മുനടിലള്ളത്ക്. പ്രള
യ്ടിൽ തേർന ആശുപത്രടിേളും സ്കൂളുേളും 
അെകമുള്ള സ്തൊപനങ്ങളും വീടുേളും പുനർനടിർ
മടികതൊൻ തയ്തൊറതൊയടി വടിവടിധ ഏജൻേടിേളും 
സ്തൊപനങ്ങളും വ്യക്തടിേളും മുകനതൊട്ടു വരുനത്ക് 
പ്രകെതൊദനതൊത്േമതൊണ്ക്. ഇതടിനുള്ള നടിർകദേശ
ങ്ങൾ ഏകേതൊപടിപ്ടിച്ച്ക് ആസൂത്രണ വകുപ്്ക് ഒരു 
തവബ്ക് കപതൊർട്ൽ തയ്തൊറതൊക്കുന്നുണ്്ക്. േഹതൊയ
ങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരുതെ വടിവരങ്ങൾ ഈ 
കപതൊർട്ൽ വഴടി ലഭ്യമതൊവം. േഹതൊയം നൽേതൊൻ 
തയ്തൊറുള്ളവർക്ക് ആ വടിവരം േർകതൊരടിതന 
അറടിയടികതൊനും ഈ കപതൊർട്ൽ ഉപകയതൊഗടികതൊം. 

നഷ്ടങ്ങളുതെ ഏേകദശ േണകടിൽ നടിന്ക് 
വ്യക്തമതൊകുനതനുേരടിച്ച്ക്, ഭീമമതൊയ തുേ കേര
ള്ടിതറെ  പുനർനടിർമതൊണ്ടിനതൊയടി േതണ്
ക്ണ്ടി വരും. ആകഘതൊഷങ്ങൾ ചുരുകടിയും 
ആർഭതൊെം ഒഴടിവതൊകടിയും അതടിൽ നടിന്ക് േ്രൂ
പടിക്കുന തുേ മുഖ്യമന്തടിയുതെ  ദുരടിതതൊശ്തൊേ 
നടിധടിയടികലക്ക് േംഭതൊവന തെയ്തൊൻ തയ്തൊറതൊ

യടി മുകനതൊട്ടു വരുന വ്യക്തടിേകളതൊടും സ്തൊപന
ങ്ങകളതൊടും കേരളം േെതപ്ട്ടിരടിക്കുന്നു. േർകതൊർ 
ആഭടിമുഖ്യ്ടിലള്ളകതതൊ േർകതൊരടിതറെ ഫണ്
പകയതൊഗടിച്ച്ക് നെത്തുനകതതൊ ആയ എല്ലതൊ 
ആകഘതൊഷപരടിപതൊെടിേളും തെലവ്ക്  ചുരുകടി 
നെ്തൊൻ േർകതൊർ നടിര്കദേശം നൽേടിയടിട്ടു
ണ്്ക്. േലതൊ- േതൊയടിേ, േതൊംസ്കതൊരടിേ, രതൊഷ്ടീയ 
രംഗങ്ങളടിതല അറടിയതപ്ടുന നടിരവധടി കപർ 
മുഖ്യമന്തടിയുതെ ദുരടിതതൊശ്തൊേ നടിധടിയടികലക്ക് 
േംഭതൊവന നൽേടികഴടിഞ്ഞു. മഴതകടുതടിയടിൽ  
േടിെപ്തൊെം ഇല്ലതൊതതൊയവർക്ക് വീെ്ക് വയ്കതൊൻ 
സ്ലം ദതൊനം തെയ്ത നടിരവധടി കപരുണ്്ക്. 
േ്ന്തം േമ്തൊദ്യ കുടുകയടിതല തുേ ദുരടിതതൊ
ശ്തൊേ നടിധടിയടികലക്ക് നൽേടിയ  തേതൊച്ചുകുട്ടി
േൾ വതരയുണ്്ക്. എല്ലതൊവരും അവരുതെ ഒരു 
മതൊേത് ശമ്ളം മുഖ്യമന്തടിയുതെ  ദുരടിതതൊ
ശ്തൊേ നടിധടിയടികലക്ക്  േംഭതൊവന തെയ്ണതമ
ന മുഖ്യമന്തടിയുതെ "േതൊലറടി െതൊലഞ്്ക് "ഏതറ്ടു
കതൊൻ േർകതൊർ ജീവനകതൊരും േ്േതൊര്യ 
സ്തൊപനങ്ങളടിൽ പ്രവർ്ടിക്കുനവരും മുകനതൊ
ട്ടു വരുനത്ക് ആകവശേരമതൊണ്ക്. വടിവടിധ േം
സ്തൊനങ്ങളടിൽനടിന്ക് അരടിയും പണവം അെക
മുള്ള േഹതൊയങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്്ക്. കലതൊേ്ടി 
തറെ വടിവടിധ ഭതൊഗങ്ങളടിൽ നടിന്ക് മുഖ്യമന്തടിയുതെ 
ദുരടിതതൊശ്തൊേ നടിധടിയടികലക്ക് േംഭതൊവനേൾ 
പ്രവഹടിക്കുേയതൊണ്ക്. വടികദശ രതൊജ്യങ്ങളടിൽ നടി 
ന്ക് ലഭടികതൊനടിെയുള്ള േഹതൊയം നടിയമപരമതൊ 
യ മതൊർഗങ്ങളടിലൂതെ ലഭ്യമതൊകതൊൻ േഴടിയും 
എനതൊണ്ക് േംസ്തൊന േർകതൊരടിതറെ പ്രതീക്ഷ. 

നഗര-ഗ്രതൊമ വ്യത്യതൊേമടില്ലതൊതത േംസ്തൊന
ത് തകദേശേ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങൾ അതതു 
പ്രകദശങ്ങളടിതല പ്രളയ്ടിനു കശഷമുള്ള േതൊഹ
െര്യം ശരടിയതൊയടി വടിലയടിരുത്തുേയും വടിശദമതൊയ 
േർമപദ്ധതടിേളുമതൊയടി, നവകേരള പുനർനടിർമതൊണ
്ടിൽ കനതൃത്പരമതൊയ പങ്കുവഹടിക്കുേയും 
കവണം. അതടിനതൊവശ്യമതൊയ ഉ്രവേളും നടിർകദേ
ശങ്ങളും േംസ്തൊന േർകതൊർ നൽേടിവരടിേയതൊ
ണ്ക് .  കൂടുതൽ നതല്ലതൊരു കേരള്ടികലക്ക് ചുവടുവ
യ്കതൊനുള്ള അവേരമതൊയടി ഈ മഹതൊദുരന്തത് 
മതൊറ്ടിതയടുകതൊൻ നമുക്ക് േഴടിയണം.

തദദേശ സ്മാപനങ്ങള് 
അതതു പ്രദേശങ്ങളിചേ 
പ്രളയത്ിനു ദശഷമുള്ള 
സമാഹെര്യം ശരിയമായി 
വിേയിരുത്തുകയും 
വിശേമമായ കരമപദ്തിക
ളുമമായി, നവദകരള 
പുനരനിരമമാണത്ില് 
ദനതൃത്വപരമമായ പങ്കുവഹി
ക്കയും ദവണം. 

എച.് ദിഫനശന് ഐ.എ.എസ് 
പഞ്നായത് ് ്യ്ക്ട്നായി ചുമതലഫയറ്റു

പഞ്തൊയ്്ക്  ഡേയറക്ടറതൊയടി എെ്ക്. ദടികനശന 
ഐ.എ.എേ്ക് ചുമതലകയറ്റു. തുറമുഖ വകുപ്്ക്  ഡേയറ
ക്ടറതൊയടി കേവനമനുഷ്ടിക്കുേയതൊയടിരുന്നു അകദേഹം. 
േണ്ണൂര്, േതൊേര്കഗതൊഡേ്ക് , പതൊലകതൊെ്ക്  ജടില്ലേളടില് 
അഡേടിഷണല് ഡേടിസ്ടടിക്റ്ക് മജടിേ്ക് കട്റ്്ക്, ഡേപ്യൂട്ടി േള
ക്ടര് എനീ തസ്തടിേേളടിലം കേവനമനുഷ്ടിച്ചടിട്ടുണ്്ക്. 



പ്രളയവം മണടിെടിച്ചടിലം തേതൊണ്്ക് അട്ടിമറടിക
തപ്ട് ഭൂപ്രകൃതടിയും പ്രകൃതടി ദുരന്തം തേതൊണ്്ക് 

തതൊറുമതൊറതൊയ മനുഷ്യ ജീവടിതവം വീതണ്ടുക്കുന
തടിനുള്ള മഹതൊയജ്ഞ്ടിലതൊണ്ക്  കേരളം. േതൊ
ലവര്ഷം ആരംഭടിക്കുനത്ക് വതരയുള്ള േതൊലയള
വടില് േംസ്തൊനത് എല്ലതൊ ജടില്ലേളടിലം 
ഹരടിത കേരളം മടിഷതറെ ഭതൊഗമതൊയുള്ള ശുെടിത് 
മതൊലടിന്യ േംസ്കരണ പ്രവര്്നങ്ങളും ജല 
േംരക്ഷണ പ്രവര്്നങ്ങളും തരടിശു ഭൂമടി 
കൃഷടി വ്യതൊപനവതമല്ലതൊം ഫലപ്രദമതൊയടി നെന്നു
വരുന അനുഭവമതൊണ്ക് ഉണ്തൊയടിരുനത്ക്. േതൊല
വര്ഷ്ടിതറെ ആഘതൊത്ടില് അ്രം പ്രവ
ര്്നങ്ങളടില് േ്തൊഭതൊവടിേമതൊയും തെേങ്ങള് 
ഉണ്തൊയടിട്ടുണ്്ക്.  എനതൊല് അതടികലതറ പ്രധതൊനം 
േംസ്തൊന്്ക് മൂന്നു മതൊേം മുമ്പുണ്തൊയടിരുന 
പതൊരടിസ്ടിതടിേ അന്തരീക്ഷ്ടില് നടിന്ക് 
വലടിയ മതൊറ്ങ്ങള് ഉണ്തൊയടിട്ടുള്ള ഒരു േതൊഹെ
ര്യം ഹരടിത കേരളം മടിഷന മുകനതൊട്ടു തവയ്ക്കുന 
ശുെടിത്ം, ജലേംരക്ഷണം,കൃഷടിവടിേേനം 
എനീ  മൂന്നു കമഖലേളടിലം സൃഷ്ടടികതപ്ട്ടു 
എനതതൊണ്ക്. പ്രളയതകടുതടി സൃഷ്ടടിച്ചടിട്ടുള്ള 
പുതടിയ തവല്ലുവടിളടിേള്ക്ക്  പരടിഹതൊരം കതടുന
കതതൊതെതൊപ്ം മതൊറടിയ പതൊരടിസ്ടിതടിേ േതൊഹെ
ര്യം േണകടിതലടു്്ക്  മുകനതൊട്ടു കപതൊകുേ എന 
ഇച്തൊശക്തടികയതൊതെ വീതണ്ടുപ്ടിതറെ പുതടിയ 
േര്്പദ്ധതടിേള് േര്കതൊര് ആവടിഷ്കരടിക്കു

കമ്തൊള് േംസ്തൊനത് പരടിസ്ടിതടിപുനഃ
സ്തൊപനം ലക്ഷ്യമടിട്്ക്  രൂപം നല്ടിയ  ഹരടിത 
കേരളം മടിഷനും ആ േര്്പദ്ധതടിയടില് നടി
ര്ണതൊയേ പങ്കു വഹടികതൊനുണ്്ക്.

തവള്ളം ഇറങ്ങടിത്തുെങ്ങുന ഘട്്ടിലതൊണ്ക്  
േംസ്തൊന മുഖ്യമന്തടിയുതെ അദ്ധ്യക്ഷതയടില്  
നെന കയതൊഗ്ടില്  ശുെീേരണ  
പ്രവര്്നങ്ങതള ഏകേതൊപടിപ്ടിക്കുനതടിനുള്ള 
ചുമതല തകദേശേ്യംഭരണ വകുപ്ടിനും ഹരടിത
കേരളം മടിഷനും ശുെടിത്മടിഷനുമതൊയടിരടിക്കും 
എന്ക് തീരുമതൊനടിച്ചത്ക്. ഇതടിതറെ അെടിസ്തൊന
്ടില് ഹരടിതകേരളം മടിഷനു പ്രധതൊനമതൊയും 
നല്ടിയ ചുമതല പരമതൊവധടി േനദ്ധ പ്രവര്്
നം ശുെീേരണ പ്രവര്്നങ്ങളടില് ഉറപ്തൊ
ക്കുേ എനതതൊയടിരുന്നു. 

തവള്ളതപ്തൊക്ടില് നടിന്നുള്ള രക്ഷതൊപ്രവ
ര്്നങ്ങളടില് ഉണ്തൊയ േനദ്ധപ്രവര്്ന
വം ജനപകെതൊളടി്വം കലതൊേ്ടിതറെ തതന 
ശ്രദ്ധ ആേര്ഷടിക്ക വടിധം അഭടിമതൊനേര
മതൊയടിരുന്നു. കേരള്ടിതല പൗരേമൂഹം എത്ര
മതൊത്രം േതൊമൂഹ്യ പ്രതടിേരണ കശഷടിയുള്ളതതൊ
തണന്ക് തതളടിയടിക്കുന ദടിവേങ്ങളതൊണ്ക് േെന്നു 
കപതൊയത്ക്. രതൊഷ്ടീയപ്തൊര്ട്ടിേള്, േതൊമൂഹ്യ േം
ഘെനേള് അവരുതെ പ്രവര്്േതര േേല 
േനതൊഹങ്ങളുമതൊയടി ദുരടിതബതൊധടിത പ്രകദശങ്ങ
ളടില്  ശുെീേരണ്ടിനതൊയടി അണടിനടിര്ടി. 

ടി.എന്. സതീമ

ദകവേം സരകമാര 
പദ്തികള് ചകമാണ്പ് 

മമാത്രം മമായ്കമാനമാകുന്തല്ല 
ഈ ദുരന്തം സൃഷ്ടിച് 

മുറിവുകള്. സഹ�തീവികളു
ചട സമാധമാരണ �തീവിതം 
അവരകപ്  മടകിചകമാടു

കമാന് വിപുേമമായ 
�നകതീയ ഇടചപടലകള് 

ഉണ്മാകണം.
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വീണ്ടെടുക്കണം ഹരിതജീവിതം



വിദ്യാര്തികള്, ത�യാഴിലയാളികള്, ജീവനക്യാ
ര്, യുവജനങ്ങള്, സ്തീകള് തുടങ്ങി സമൂഹത്ി
തല എല്യാ മണ്ഡലങ്ങളില് നിന്നുമുള്ളവര് സഹ
ജീവികളുതട കദനം കഴുകിക്ളയയാന് ഒറ്റമന 
സ്യാതട പ്രവര്ത്ിച്ച അനുഭവങ്ങള് ഒരുപയാട് 
പങ്കുവയ്കയാനയാകം. അ�ികഠിനമയായ ശുചീക
രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളയാണ് മിക് സ്ഥലങ്ങളിലം 
ഏതറ്റടുസക്ണ്ി വന്ന�്. എന്നയാല് ഈ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങളില് പങ്യാളികളയായവര് പരസ്പരം 
കകമയാറിയ�്  മനുഷ്�്വത്ിതറെ അസയാമയാ
ന് പയാഠങ്ങളയാണ്. ഏതറ ദുരി�ം ബയാധിക്യാ�ി
രുന്ന ജില്കളിതല �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപ
നങ്ങള് അദ്്ക്ഷരുതട സനതൃ�്വത്ില് 
ജനപ്ര�ിനിധികളും ഉസദ്യാഗസ്ഥരും സയാസങ്
�ിക വിദഗ്ദ്ധരും ആവശ്മയായ ശുചീകരണ 
സയാമഗ്ികളും  ഒതക്യയായി തുടര്ച്ചയയായി മൂന്നും  
നയാലം ദിവസം ദുരി�ബയാധി� പ്രസദശങ്ങളില് 
നടത്ിയ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങതള 
എത്ര അഭിനന്ിച്ചയാലം മ�ിയയാകില്. �സദേശ
സ്വയം ഭരണസ്ഥയാപനങ്ങള് പരസ്പരം �യാങ്ങയാ
വുന്ന ഐക്ദയാര്ഢ്ത്ിതറെ അ�്പൂര് വ്വ കയാഴ്ച
യയായിരുന്നു അ�്. 

ഈ ഘട്ടത്ില് സന്നദ് പ്രവര്ത്നത്ിന് 
സജ്ജരയായ ആളുകള്ക്ം  സംഘടനകള്ക്ം 
രജിസ്റ്റര് തചയ്തു തകയാണ്് ദുരി�ബയാധി� പ്രസദശ
ങ്ങളിതല ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് പങ്യാ
ളികളയാകന്ന�ിന് സര്ക്യാരിതറെ തറസ്ക്യൂ സകരള 
തവബ്കസറ്റിന് പുറസമ ഹരി� സകരളം മിഷതറെ 
തവബ്  കസറ്റിലം സ�യാണ് വഴിയും രജിസ്റ്റര് തച
യ്യുന്ന�ിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 
വളതര ആസവശകരമയായ പ്ര�ികരണമയാണ് 
ഇ�ില് ഉണ്യായ�്. 15 മു�ല് 100 വതര അംഗങ്ങ
ളുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം സംഘടനകളും  അയ്യാ
യിരത്ിലധികം വ്ക്ികളും  ഇതുവതര സനരിട്ട് 
രജിസ്റ്റര് തചയ്ിട്ടുണ്്. ഇങ്ങതന രജിസ്റ്റര് തചയ് 
സംഘടനകള് മിക്തും ഒന്നിലധികം �വണ 
ശുചീകരണത്ിനയായി വിവിധ പ്രസദശങ്ങളില് 
സപയായിട്ടുണ്്. മിഷന് വഴി രജിസ്റ്റര് തചയ്വരും 
അല്യാത്വരുമയായിട്ടുള്ളവതര ശുചീകരണം 
ആവശ്മുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമയായി ഏസകയാപിപ്ിക്
ന്ന�ിനു മിഷതറെ ജില്യാ സകയാര്്ിസനറ്റര്മയാര് 
ജില്യാ ഭരണകൂടവുമയായി ബന്ധതപ്ട്ട് �തന്ന 
നടപടി സ്വീകരിച്ചു. മിഷന് സനരിട്ട് �തന്ന  ഇരു
ന്നൂറിലധികം പ്രഷര് പമ്പുകള്, നിരവധി 
സലയാ്് കമ്യായം, ബ്ീച്ചിംഗ് പൗ്ര്, ഒന്നര 
ലക്ഷം ഗ്ൗസുകള്, ഗം ബൂട്ടുകള്, വിവിധ �രം 
ക്ീനിംഗ് സലയാഷനുകള്, ശുചീകരണ ആയുധ
ങ്ങള്  തുടങ്ങിയവ ദുരി� ബയാധി�  ജില്കളില് 
എത്ിച്ചു. ആ പ്രവര്ത്നം ഇസപ്യാഴും തുടരുക
യയാണ്. ശുചീകരണ സയാമഗ്ികള് സമയാഹരി
ക്ന്ന�ിന് തറയി്്സകയാ, ഇന്്ന് ബയാങ്്, 

കയാനറയാ ബയാങ്് , �ിരുവനന്പുരം എം. പി. 
സ്യാ. ശശി �രൂര്, �ിരുവനന്പുരം ജില്യാ ഭര
ണകൂടം, ഹിന്ദുസ്ഥയാന് ലയാതറ്റക്് തുടങ്ങി 
നിരവധി സഹയായഹസ്തങ്ങള് ഹരി�സകരളം 
മിഷതന പിന്തുണച്ചു.

ഹരി�സകരളം മിഷനും ത�യാഴില് 
കനപുണ്  വികസന വകപ്പുമയായി സചര്ന്ന്  
കനപുണ് കര്മ്സസന എന്ന സപരില് സകരള
ത്ിതല എല്യാ ജില്കളിതലയും ഐ.ടി.
ഐകളിതല സീനിയര് വിദ്യാര്തികള്, പൂര് വ്വ 
വിദ്യാര്്ികള്, ഇന്്ട്രക്ടര്മയാര് എന്നിവര് നട
ത്ിയ അറ്റകറ്റപ്ണികള് വ്യാപകമയായ അഭിന
ന്നം സനടുകയുണ്യായി. ഇലക്ടിഷ്ന്, പ്ംബര്, 
കയാര്പ്റെര്, സമസന് തുടങ്ങിയ വിവിധ സയാസങ്
�ിക സമഖലയില് കവദഗ്ദ്ധ്ം ഉള്ളവരയാണ് 
ഈ ടീമില് ഉള്ള�്. 14 ജില്കളിതലയും വിവിധ 
ഐ.ടി.ഐകളില് നിന്നുള്ള ടീമുകള് ഏറ്റവും 
സ്തു�്ര്ഹമയായ നിലയില് സഹജീവികസളയാടു
ള്ള  �ങ്ങളുതട ഐക്ദയാര്ഢ്ം  പ്രഖ്യാപിച്ചു 
തകയാണ്്  ഇതുവതര 6500 ലധികം വീടുകളില് 
പ്രവര്ത്നം നടത്ി. ഈ പ്രവര്ത്നം �സദേ
ശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്നുള്ള 
ആവശ്മനുസരിച്ച്  ഇനിയും തുടരും. ഒ്ീസ
യില് നിന്നുള്ള  25 സപരുതട ടീം എറണയാകളം 
ജില്യിതല ദുരി�ബയാധി� പഞ്യായത്തുകളില് 
സകരളത്ിതല കനപുണ് സസനതയ്കയാപ്ം നൂറു 
കണക്ിന് വീടുകളില് അറ്റകറ്റപ്ണികള് 
നടത്ി എന്നതും ശ്രസദ്യമയാണ്.  

പ്രളയബയാധി� പ്രസദശങ്ങളിതല ശുചീകര
ണവും മയാലിന് സംസ്കരണവും കടുത് തവല്ലുവി
ളിയയാണ് ഉയര്ത്ിയ�് . തവള്ളം കയറിയ വീടു
കളിതലയും സ്ഥയാപനങ്ങളിതലയും ഏ�യാതണ് 
ല്യാ സയാധനങ്ങളും ഉപസയയാഗശൂന്മയായി മയാറിയ 
സയാഹചര്ത്ില് ഓസരയാ വീടിനും ഓസരയാ സ്ഥയാ
പനത്ിനും മുന്നില് അവ പുറന്ള്ളതപ്ട്ട നില
യിലയായി. തചളിയില് തപയാ�ിഞ്് സവര്�ിരി
ക്യാന് സപയാലം ആകയാത് �രത്ില് 
കൂട്ടിയിടതപ്ട്ട മയാലിന്ങ്ങള് വഴിസയയാരങ്ങളി
സലക്ം പുഴകളിസലക്ം മറ്റു ജലയാശയങ്ങളിസല
ക്ം നിസക്ഷപിക്ന്ന സയാഹചര്ം ഒഴിവയാക്ക 
എന്ന തവല്ലുവിളിയയാണ്  ഈ ഘട്ടത്ില് സനരി
സടണ്ി വന്ന�്. തവള്ളതപ്യാക്ത്ിതറെ 
ഭയാഗമയായി ഉണ്യായ കജവ മയാലിന്ങ്ങള് പറ്റു
ന്ന സ്ഥലങ്ങളില് കഴിച്ചു മൂടണതമന്നും ഖര മയാ
ലിന്ങ്ങള് �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് 
തപയാതു വയായ ഒരു സ്ഥലം കതണ്ത്ി അവിതട 
സശഖരിക്കയും അ�ിനു സശഷം ഹരി�സകര
ളം മിഷനും ശുചി�്വ മിഷനും നിസയയാഗിക്ന്ന 
ഏജന്സികള്ക്്  കകമയാറണതമന്നും ഉള്ള നി
ര്സദേശമയാണ് �സദേശസ്വയംഭരണ വകപ്് നല്ി
യ�്. ക്ീന് സകരള കമ്പനിയുതട സനതൃ�്വത്ി

ഖരമാലിന്യം ഉറവിടത്ില് 
തന്നെ വവരതി രിച്ച് 
വേഖരിക്കുകയയം കന്്ാ
ഴിയകയയം ന്െവ്ണ്ടതി
ന്റെ ആവേ്കത വരയം 
നാളുകളില് ദൈനയംൈിന 
ജീവിതേീലങ്ങളുന്ട 
ഭാഗമായി മാവറണ്ടതുണ്ടച് 
എനെച് ഈ ദുരന്യം 
നമ്മന്ള 
ജാഗ്രതന്പെടുത്തുന്നു.
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ലയാണ് പ്രധയാനമയായും സശഖരിക്തപ്ട്ട മയാലിന്ം 
കതയ്യാഴിയുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് സംഘടിപ്ി
ക്തപ്ട്ട�്. ഹരി� സഹയായ സ്ഥയാപനങ്ങള്, 
സ്കയാപ്് മര്ച്ചറെ്സ് അസസയാസിസയഷന്, മറ്റു ഏജ
ന്സികള് എന്നിവതയയാതക് �സദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്നും മയാലിന്ം സശഖ
രിക്ന്ന�ില് പങ്യാളികളയായി. എന്നയാല് 
ഏറ്റവും വലിയ തവല്ലുവിളി തചളിയില് ക�ി
ര്ന്ന  മയാലിന്ങ്ങള് സവര്�ിരിക്ക എന്ന�് 
�തന്നയയായിരുന്നു. രണ്യാമതത് തവല്ലുവിളി വീ
ടുകള്ക്ം  സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്ം  മുന്നില് നിന്നും 
സറയാ്ിതറെ വശങ്ങളില് നിന്നും സശഖരിച്ച 
മയാലിന്ം  ഏജന്സികള്ക്്   കകമയാറുന്ന�ി
ന് മുമ്പയായി സംഭരിക്ന്ന�ിന് ഒരു തപയാതുസ്ഥ
ലം കതണ്ത്തുക എന്ന�യായിരുന്നു. ജില്യാ ഭര
ണകൂടവും ഹരി� സകരളം മിഷനും ശുചി�്വ 
മിഷനും �സദേശഭരണവകപ്പും ക്ീന് സകരള 
കമ്പനിയും സചര്ന്ന് നടത്ിയ കഠിനമയായ പരി
ശ്രമതത് തുടര്ന്ന്  കതണ്ത്ിയ സ്ഥലങ്ങളില് 
മയാലിന്ം  തകയാണ്് വരുന്ന�ിതന�ിതര പ്രയാസദ
ശിക എ�ിര്പ്പുകള് ഉയര്ന്നു  വന്ന�് മയാലിന് 
നീക്തത് സയാരമയായി ബയാധിക്ന്ന സ്ഥി�ിയും 
സൃഷ്ിച്ചു. ചില �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപന
ങ്ങള് സ്വന്ം നിലയ്ക് �തന്ന മയാലിന്ം നിസക്ഷ
പിക്ന്ന�ിനയായുള്ള തപയാതുസ്ഥലം കതണ്ത്ി 
ആവശ്മയായ നടപടികള് സ്വീകരിക്ന്ന സ്ഥി
�ിയുണ്യായി. പല പ്ര�ികൂല സയാഹചര്ങ്ങളു
ണ്യാതയങ്ിലം കഴിഞ് ആഗസ്റ്റ്  25 നുസശഷം  
9 ജില്കളില് നിന്നയായി  3051 ടണ് മയാലിന്ം  
ദുരി� ബയാധി� പ്രസദശങ്ങളില് നിന്നും  നീക്ം 
തചയ്ിട്ടുണ്്. 

 ഈ പ്രവര്ത്നം ഇസപ്യാഴും തുടരുകയയാ
ണ്. �സദേശ സ്ഥയാപനങ്ങള് കതണ്ത്തുന്ന  മയാ
ലിന്സംഭരണ സകന്ദ്രങ്ങളിതല മയാലിന്ം  മൂന്നു 
മയാസത്ിനകം പൂര്ണ്ണമയായും  ആ സ്ഥലത്് 
നിന്നും ഒഴിവയാക്ിതക്യാടുക്ണം എന്ന നിര്സദേ
ശമയാണ് ഏജന്സികള്ക്് നല്ിയിട്ടുള്ള�്. വീടു
കളിലം മറ്റും തവള്ളം കയറി സകടുപയാടയായ ഇല
ക് സ്യാണിക്് ഉപകരണങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകള്, 
തമയാകബല് സ�യാണുകള്, വീട്ടുപകരണങ്ങള് 
എന്നിവ ഐടിഐ, സപയാളിതടക്ിക്കള്, 
എഞ്ിനീയറിംഗ് സകയാസളജുകള്, ഉപകരണ നി
ര്മ്യാ�യാക്ള് എന്നിവരുതട സഹയായ സത്യാതട 
റിപ്യര് തചയ്യുന്ന പ്രയാസദശിക ക്ിനിക്കള് 
ഹരി�സകരളം മിഷതറെയും മലിനീകരണ നിയ
ന്ത്രണ സബയാര്്ിതറെയും സനതൃ�്വത്ില് സംഘ
ടിപ്ിക്ം. ഈ സമഖലകളിതല സകരളത്ിതല 
്ീസലഴ്സിതറെ സംഘടനകള് എല്യാ പിന്തുണ
യുമയായി മുസന്നയാട്ടു വന്നിട്ടുണ്്. സൗജന്മയായിട്ടയാ
യിരിക്ം റിപ്യര് നടത്തുക. ഇ�ിനയാവശ്മയായ 
തസ്പയര്പയാര്ട്സ്  സൗജന് നിരക്ില് ലഭ്മയാ
ക്ന്ന�ിനുള്ള ചര്ച്ച കമ്പനികളുമയായി നടക്ക
യയാണ്. ദുരി�ബയാധി� പ്രസദശങ്ങളിതല ജനങ്ങ
ള്ക് ് സസവനം എന്ന നിലയിലം മയാലിന്ം 
കറയ്ക്കുന്ന�ിനുള്ള  ഇടതപടല് എന്ന നിലയിലമയാ
ണ് ഈ പ്രവര്ത്നം സംഘടിപ്ിക്ന്ന�്.

ശുചി�്വ-മയാലിന് സംസ്കരണ സപ്രയാജക്ടുകളു
തട ഭയാഗമയായി �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപ 
നങ്ങള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരി� കര്മ്  
സസനകതള  ദുരി�യാശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളുതട ശുചീ
കരണത്ിലം  അ�ിനുസശഷമുള്ള തപയാതു ശുചീ
കരണത്ിലം നിസയയാഗിക്ന്ന�ില് നിരവധി 
�സദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് മുന്കക 
എടുത്ിട്ടുണ്്. ഹരി�കര്മ് സസനകതള 
കൂടു�ല് സജ്ജരയാക്ി തമച്ചതപ്ട്ട ശുചി�്വ- 
മയാലിന് സംസ്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഓസരയാ 
പ്രസദശത്തും �ലപ്രദമയാക്യാന് കഴിയുതമന്ന�ി
തറെ ത�ളിവയാണ് ഈ അനുഭവം. തവള്ളതപ്യാ
ക്തത് തുടര്ന്ന് ജലസ്യാ�സ്സുകളിലം പുഴക
ളുതട കരകളിലം വഴിസയയാരങ്ങളിലം അടിഞ്ഞു 
കൂടിയ പ്യാസ്റ്റിക് ഉള്തപ്തടയുള്ള മയാലിന്ം 
അമ്പരപ്പുണ്യാക്ം വിധം ഭീമമയാണ്. ഇവതയ 
സവണ്വിധം സശഖരിച്ച് ശയാസ്തീയമയായി സംസ്ക
രിക്ക എന്ന ഉത്രവയാദി�്വം പൂര്ത്ീകരി 
സക്ണ്തുണ്്. അതല്ങ്ില് പകര്ച്ചവ്യാധികള് 
ഉള്തപ്തട ഗുരു�രമയായ ആസരയാഗ്പ്രശ്നങ്ങ
ള്ക്് അവ വഴിതവയ്ക്കും. മയാത്രമല്, വരുന്ന തുലയാ
മഴയ്ക് നീതരയാഴുക്ിന് �ടസങ്ങള് സൃഷ്ിച്ചും മയാ
ലിന്ങ്ങള് നയാടയാതക വ്യാപിപ്ിച്ചും കടുത് 
പ്ര�ിസന്ധിയയാകം ഇവ മൂലം ഉണ്യാകന്ന�്. 
സ�യാടുകളുതട നീതരയാഴുക്് �ടസതപ്ടുത്തുന്ന 

പ്രകൃതിയയം മനുഷ്നുയം 
തമ്മിലുള്ള ദജവ 

ബന്ധന്ത് േക്തമാക്ി
ന്ക്ാണ്യം പരിസ്ിതിന്യ 
അറിഞ്യം ആൈരിച്ചുമുള്ള 
ജീവിത ദേലി രൂപന്പെ
ടുത്ിയയം നടപൊവക്ണ്ട 

വികസനമാണച്  നാടിനാ
വേ്യം. അതച് പരിസ്ിതി 
മൗലിക വാൈമല്ല, മറിച്ച്, 

മനുഷ്വയംേന്ത്  
നിലനിരത്തുനെതിനച് 

അനിവാര്മായ 
കരതലാണച്.
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�രത്ില് മയാലിന്ം അടിഞ്ിട്ടുള്ള�് അടിയ
ന്രമയായി നീക്ം തചസയ്ണ്തുണ്്. കൃഷിയിട
ങ്ങള് അടക്ം മയാലിന്ം കലര്ന്ന സയാഹചര്മു
ണ്്. കൃഷി വീതണ്ടുക്യാന് കൃഷിയിടങ്ങള് 
മയാലിന്മുക്മയാക്ണം എന്ന സ്ഥി�ി പലയിട
ത്തുമുണ്്.  ഖര മയാലിന്ം ഉറവിടത്ില് �തന്ന 
സവര്�ി രിച്ച് സശഖരിക്കയും കതയ്യാഴിയുക
യും തചസയ്ണ്�ിതറെ ആവശ്ക� വരും നയാളു
കളില് കദനംദിന ജീവി�ശീലങ്ങളുതട 
ഭയാഗമയായി മയാസറണ്തുണ്് എന്ന് ഈ ദുരന്ം 
നമ്തള ജയാഗ്�തപ്ടുത്തുന്നു.

ദുരി�ബയാധി� പ്രസദശങ്ങളില് 
കടിതവള്ളപ്രശ്നം തവല്ലുവിളിയയായി തുടരുന്ന 
സയാഹചര്ത്ിലയാണ്  �സദേശസ്വയം ഭരണ 
വകപ്് മന്ത്രിയുതട നിര്സദേശപ്രകയാരം ഹരി�
സകരളം മിഷനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ 
സബയാര്ഡം സചര്ന്ന്, ഒരു ഘട്ടം സക്യാറിസനഷന് 
കഴിഞ് കിണറുകളിതല തവള്ളം പരിസശയാധി
ച്ച് തകയാണ്് പ്രശ്നങ്ങള് നില നില്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങ
ളില് വീണ്ം ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സംഘടിപ്ിക്ന്ന�ിനുള്ള പരിപയാടി ആവിഷ്ക
രിച്ച�്. ഭക്ഷ് സുരക്ഷയാ വിഭയാഗവും വയാട്ടര് 
അസ�യാറിറ്റിയും കൂടി തുടര്ന്നുള്ള വിശദപരി
സശയാധനകളില് പങ്യാളികളയാകം. ഹയര് തസ
ക്ണ്റി സ്കൂള് �ലത്ിലം സകയാസളജ് �ലത്ി
ലമുള്ള എന് എസ് എസ്  വളറെിയര്മയാരയാണ് 
ആദ് ഘട്ടം പ്രവര്ത്നത്ില് സയാമ്പിള് സശ
ഖരിക്ന്ന�്.  മുഴുവന് ദുരി� ബയാധി� പ്രസദശ
തത്യും കിണറുകള് ഉപസയയാഗസയയാഗ്മയാ
ക്ക എന്ന�് വളതര പ്രധയാനമയാണ്. ആദ് 
ഘട്ടത്ില് 6 ജില്കളിതല ദുരി� ബയാധി� പ്ര
സദശങ്ങളില് നിന്നും ത�രതഞ്ടുക്തപ്ട്ട പ�ി
നയാറയായിരത്ിലധികം  കിണറുകളിതല സയാമ്പി
ളയാണ്  പരിസശയാധനയ്ക് വിസധയമയാക്ക. അടുത് 
ഘട്ടത്ില്  തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിച്ച മുഴുവന് 
പ്രസദശതത്യും കിണറുകള് പരിസശയാധനയാവി
സധയമയാക്ം. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങളിതലല്യാം 
�തന്ന  �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുതട 
സനതൃ�്വവും സഹകരണവും  അനിവയാര്മയാണ്. 

പ്രളയദുരന്ത്ില് നിന്നും ഈ ദുരന്ം സൃ
ഷ്ിച്ച ആഘയാ�ത്ില് നിന്നും  ജനങ്ങതളയും 
നയാടിതനയും വീതണ്ടുക്ക എന്ന നിര്ണ്ണയായക 
ദൗ�്മയാണ് സകരളത്ിതല ഓസരയാ വ്ക്ിയു
തടയും മുന്നിലള്ള�്. സകവലം സര്ക്യാര് പദ്
�ികള് തകയാണ്് മയാത്രം മയായ്കയാനയാകന്ന�ല് ഈ 
ദുരന്ം സൃഷ്ിച്ച മുറിവുകള്. സഹജീവികളുതട 
സയാധയാരണ ജീവി�ം അവര്ക്്  മടക്ിതക്യാടു
ക്യാന് വിപുലമയായ ജനകീയ ഇടതപടലകള് 
ഉണ്യാകണം. �ിരിച്ചറിയുകയും ഉള്തക്യാള്ളുക
യും തചസയ്ണ് പ്രളയപയാഠങ്ങളുതട അടിസ്ഥയാന

ത്ില് ജയാഗ്�സയയാതട മുസന്നയാട്ടു സപയാസകണ്തുണ്.് 
ശയാസ്തീയമയായ പഠനങ്ങളിലൂതട പയാരിസ്ഥി�ിക 
സമനില സംരക്ഷിച്ചുതകയാണ്് മയാത്രസമ പുനര്നി
ര്മ്യാണം നടത്തുകയുള്ളൂ എന്ന്  സംസ്ഥയാന മു
ഖ്മന്ത്രി �തന്ന വ്ക്മയാക്ിയിട്ടുണ്്. പ്രകൃ�ി
യും മനുഷ്നും �മ്ിലള്ള കജവ ബന്ധതത് 
ശക്മയാക്ിതക്യാണ്ം പരിസ്ഥി�ിതയ 
അറിഞ്ഞും ആദരിച്ചുമുള്ള ജീവി� കശലി രൂപ
തപ്ടുത്ിയും നടപ്യാസക്ണ് വികസനമയാണ്  
നയാടിനയാവശ്ം. അ�് പരിസ്ഥി�ി മൗലിക വയാ
ദമല്, മറിച്ച്, മനുഷ്വംശതത്  നിലനിര്ത്തു
ന്ന�ിന് അനിവയാര്മയായ കരു�ലയാണ്. പച്ചയി
ലൂതട വൃത്ിയിസലക്് എന്ന സസന്ശമുയര്ത്ി 
തക്യാണ്് സകരളതത് ഏറ്റവും വൃത്ിയുള്ള സം
സ്ഥയാനമയാക്ി മയാറ്റുന്ന�ിനും മണ്ം ജലവും കജവ 
കവവിദ്്വും സംരക്ഷിച്ചു തകയാണ്് സംസ്ഥയാന
ത്് ഭക്ഷ് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന�ിനും ലക്ഷ്
മിടുന്ന ഹരി�സകരളം മിഷന് രൂപം നല്കുസമ്പയാള് 
ഇടതുപക്ഷ ജനയാധിപ�് മുന്നണി സര്ക്യാര് പ്ര
ഖ്യാപിച്ച�് ഈ കരു�ല് �തന്നയയാണ.് നയാടിതന 
പുനര്നിര്മ്ിക്യാനുള്ള മഹയായജ്ഞത്ിലൂതട  
ഹരി�സകരളം എന്ന ലക്ഷ്ത്ിസലക്് നമുക്് 
മുസന്നറയാം. ശുചി�്വം പൗരസബയാധത്ിതറെ 
ഭയാഗമയായി മയാറുന്ന സംസ്കയാരം തചറുപ്ം മു�ല് 
നമുക്് പു�ിയ �ലമുറതയ നിര്ബന്ധമയായും  പഠി
പ്ിക്യാം. നമ്മുതട നീര്ച്ചയാലകതളയും നദികതളയും 
കളങ്ങതളയും ജീവജലം സപയാതല കരു�ി സംരക്ഷി
ക്യാം, ഓസരയാ തുണ്് ഭൂമിയിലം പ്രകൃ�ി ഒളിപ്ിച്ചു 
തവച്ച മഹയാത്ഭു�ങ്ങതള വിളയിച്ച്  ആസരയാഗ്ം വീ
തണ്ടുക്യാം. ‘ഭൂമി �ന്നുപ്് നുകര്ന്ന്  ഭൂമി �ണുപ്യാ
യി’ മയാറുന്ന ഹരി� ജീവി�ം നമുക്് സൃഷ്ിക്യാം. സലഖിക ഹരി�സകരളം മിഷന് 

ഉപയാധ്ക്ഷയയാണ്.

രക്ാപ്രവരത്നങ്ങളില് 
ഉണ്ടായ സനെദ്ധ
പ്രവരത്നവയം ജനപങ്ാ
ളിത്വയം വലാകത്ിന്റെ 
തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകരഷി
ക്ത്ക്വിധയം 
അഭിമാനകരമായിരന്നു.
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ഏസ�യാ കയാലതത് അവിശ്വസനീയമയായ ഒരു 
അ�മ്ക്് പുനർ ജനിക്ന്നതുസപയാതല, 

നയാടും നഗരവും കയാടും മലയും പുഴയും മുങ്ങിയയാ
ണ് മഴ തപരും പ്രളയമയായി സകരളതത് കണ്ണീർ 
കടിപ്ിച്ച�്.  സകരളം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള തവള്ള
തപ്യാക്ങ്ങൾതക്ല്യാമപ്പുറത്് ഇടവപ്യാ�ിയിൽ 
ഇടമുറിയയാത� പ്രളയതമന്ന യയാ്യാർത്ം തപ
യ്ിറങ്ങിയസപ്യാൾ ദുരന്സയാഹചര്ങ്ങതള തവല്ലു
വിളിസയയാതട സനരിടുന്ന�ിൽ സകരളത്ിതല 
നഗരസഭകൾ നടത്ിയ അടിയന്ര പ്രവർത്
നങ്ങൾ വിഭിന്നമയായ ഒരു സരഖതപ്ടുത്ലയാണ്.  
നഗരസഭയാ �ലത്ിൽ നടത്ിയ രക്ഷയാപ്രവർ
ത്നങ്ങളും ദുരി�യാശ്വയാസ പ്രവർത്നങ്ങളും 
ശുചീകരണ യജ്ഞവും നിർണ്ണയായകമയായ 
തചറിയ സമയത്ിൽ മനുഷ് വിഭവസശഷി 
ഉപസയയാഗതപ്ടുത്ിയതുതമല്യാം നഗരസഭയാ സന
തൃ�്വത്ിതറെ മികവും നഗരകയാര് വകപ്പു മുസഖ
നയുള്ള ഏസകയാപനത്ിതറെ പ്രയാസയയാഗിക� 
യുമയാണ് സൂചിപ്ിക്ന്ന�്.  ബന്ധതപ്ട്ട എല്യാ 
നഗരസഭകളിലം കൺസ്യാൾ �മുകൾ തുടങ്ങി
യതും അവ ഏകീകരിക്ന്ന�ിന് ്യറക്ടസററ്റ് 
�ലത്ിൽ പ്രസ�്ക കൺസ്യാൾ �ം ഉണ്യായി
രുന്നതും ദുരി�കയാല നടപടികൾക്് സഹയായക
മയായിട്ടുണ്്.  

പ്രളയബയാധി�മയായ നഗരസഭകളിൽ ഒരു
ക്ിയിരുന്ന  ക്യാമ്പുകളുതട ചുമ�ല നഗരസഭയാ 
സനതൃ�്വത്ിൽ ഭംഗിയയായി നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു.  
ക്യാമ്പുകളിൽ �യാമസിപ്ിച്ചിരുന്നവർക്് 

ഭക്ഷണം, കടിതവള്ളം, വസ്തം, മറ്റ് അവശ് 
വസ്തുക്ൾ, കവദ് സഹയായം എന്നിവ നൽക
ന്ന�ിൽ നഗരസഭയാ ജീവനക്യാരും അനുബന്ധ 
പ്രയാസദശിക സന്നദ് പ്രവർത്കരും നി�യാന് 
ജയാഗ്� പുലർത്ിയിരുന്നു.  ക്യാമ്പുകളിൽ 
കവദയു�ി ലഭ്മയാക്ക, ബസയയാസടയായ് ലറ്റ് 
സംവിധയാനം ഒരുക്ക, കദനംദിന ശുചീക
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുക എന്നീ പ്രവർ
ത്നങ്ങളിൽ നഗരസഭകൾ വിജയം വരിച്ചിട്ടു
ണ്്.  പകർച്ചവ്യാധി, സരയാഗ വിവരസശഖരണ 
ങ്ങൾക്് ചിട്ടയയായ സംവിധയാനമുണ്യായിട്ടുണ്്.  
ജനപ്ര�ിനിധികൾ മുസഖനയുള്ള ശ്രമദയാനങ്ങൾ 
വിഷമസന്ധികൾ ല�കരിക്ന്ന�ിന് സഹയാ
യിച്ചു. ഉന്ന� ഉസദ്യാഗസ്ഥർ ത�യാട്ട് �യാതഴത്ട്ടി
തല ജീവനക്യാർ വതര ഊണും ഉറക്വുമുസപക്ഷി
ച്ച് കർമ്നിര�രയായ  കയാഴ്ചയയാണ് നയാം കണ്�്. 

വീടുകളും തപയാതുസ്ഥലങ്ങളും മറ്റു സ്ഥയാപന
ങ്ങളും ശുചീകരിസക്ണ്�് �സദേശഭരണ സ്ഥയാ
പനങ്ങളുതട ഉത്രവയാദിത്മയായിരുന്നു.   നഗര
സഭകളിതല ശുചീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സംബന്ധിച്ച റിസപ്യാർട്ട് ദിനംപ്ര�ി ലഭ്മയാക്ി 
വിലയിരുത്ി ആവശ്മയായ നിർസദേശങ്ങൾ 
നൽകി. കിണറുകൾ ശുചീകരിക്ന്ന�ിന് മുൻ
ഗണന നൽകിയിരുന്നു.  ശുചി�്വമിഷൻ, ഹരി
�സകരളം മിഷൻ, കടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയവയുതട 
പിൻതുണയും പ്രവർത്നങ്ങൾ കയാര്ക്ഷമമയാ
ക്ി.  മയാലിന്ങ്ങൾ നീക്ം തചയ്യുന്ന�ിനുള്ള 
യന്ത്ര-വയാഹന സൗകര്ങ്ങൾ ഉപയുക്മയാക്ി

ഉനെത ഉവൈ്ാഗസ്ര 
ന്താട്ടച് താന്ഴത്ട്ടിന്ല 

ജീവനക്ാര വന്ര ഊണുയം 
ഉറക്വമുവപക്ിച്ച് 
കരമ്മനിരതരായ  

കാ�യാണച് നായം കണ്ടതച്.
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പ്രളയൈതാലക്ത് 
നഗരൈതാരധ്യങ്ൾ

ആര്. ഗിരിജ ഐ.എ.എസ് 



യും മനുഷ് വിഭവസശഷി �ലവത്യാക്ിയും 
പ്രളയയാനന്ര ശുചീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏസകയാപിപ്ിച്ചിട്ടുള്ളതും തുടർ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുസരയാഗമിക്ന്നതുമയാണ്.

പ്രളയം ബയാധിച്ച വീടുകളും തപയാതുസ്ഥല
ങ്ങളും വൃത്ിയയാക്ന്ന പ്രവൃത്ികൾ തവല്ലുവി
ളിയയാതണങ്ിലം കകതമയ്് മറന്ന് വിവിധ 
സയാമൂഹിക രയാഷ്ടീയ സന്നദ് പ്രവർത്കരുതട 
സഹകരണസത്യാതട ദൗ�്ം പൂർത്ിയയാക്ി 
വരുന്നുണ്്.  രൂക്ഷമയായ പ്രളയം ബയാധിച്ച 
പത്നം�ിട്ട, ആലപ്പുഴ, സകയാട്ടയം, എറണയാക
ളം, തൃശ്ശൂർ, വയനയാട് എന്നീ ജില്കളിതല 41 
നഗരസഭകളിലയായി 1021 വയാർഡകൾ  മഴതക്
ടു�ിയിലയാണ് സപയായിട്ടുണ്്.  ഇവിടുതത് 
1,11,356 വീടുകതളയയാണ് തവള്ളപ്യാച്ചിൽ ഗുരു
�രമയായി ബയാധിച്ച�്.  ഈ സമഖലയിൽ 802 
ദുരി�യാശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളിലയായി ഏകസദശം 
66862 കടുംബങ്ങളിൽതപ്ട്ട 3,02,992 ആളുകൾ 
അഭയംസ�ടി.  പ്രളയം ബയാധിച്ച മുഴുവൻ 
വീടുകളും പ്രയാസദശിക�ല സംവിധയാനങ്ങളില
തടയും നഗരസഭയാ നടപടികളിലൂതടയും വൃത്ി
യയാക്ി വരുന്നു. ഇതുവതര 110880 വീടുകൾ ശു
ചീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  1419 തപയാതു തകട്ടിടങ്ങൾ 
വൃത്ിയയാക്ി.  ഈ പ്രസദശതത് 52,937 കിണ
റുകൾ മലിനമയായിട്ടുള്ള�് വൃത്ിയയാക്ന്ന 
സജയാലികൾ പൂർത്ിയയായിവരുന്നു.  5,28,500 
മീറ്റർ ഓട നയാളിതുവതര ശുചീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും 
പ്രവൃത്ി പുസരയാഗ�ിയിലമയാണ്.  അടിഞ്ഞുകൂ
ടിയ കജവ-അകജവ മയാലിന്ങ്ങൾ ദ്രു�ഗ�ി
യിൽ സശഖരിച്ചു സംസ്ക്കരിച്ചുവരുന്നു.  ആതക 
21,42,402 കി.ഗ്യാം കജവ മയാലിന്ങ്ങൾ സം
സ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.  18261 പക്ഷി മൃഗയാദികളുതട 
ജ്ങ്ങൾ സംസ്കരിക്തപ്ട്ടു.  മയാലിന് സംസ്ക
രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നഗരസഭയാ �ലത്ിൽ 
99% പൂർത്ിയയായിട്ടുണ്്.   പ്രളയബയാധി�പ്രസദ 
ശങ്ങളിസലക്് നഗരസഭകൾ മുസഖന വിഭവ 
സമയാഹരണവും ഉൽപ്ന്ന സശഖരണവും സയാധ
നസയാമഗ്ികളുതട വിന്യാസവും കണക്ില്യാത്
വിധം ഒറ്റയയായും കൂട്ടയായും വിവിധ സനതൃ�്വങ്ങ
ളിലം നിർവഹിച്ചുവരുന്നു. നഗരസഭയാ 
കണ്ിജറെ് ത�യാഴിലയാളികളും ത�യാഴിലറപ്് 
ത�യാഴിലയാളികളും വിയർതപ്യാഴുക്ന്ന�് ഒരു പു
നഃസൃഷ്ിയുതട ഭൂമികയിസലക്യാണ്. 

പ്രളയം സ�യാരയാത് കണ്ണീർമഴയയായസപ്യാൾ 
സകരളത്ിതല ജനസയാന്ദ്രമയായ നഗരപ്രസദശങ്ങ
ളുതട സയാമൂഹിക സയാമ്പത്ിക അടിത്റയയാ
തക ഒലിച്ചുസപയാകകയയാണുണ്യായ�്.  കണക്
കൾക്ം കണക്കൂട്ടലകൾക്മപ്പുറം വീടും 
സമ്പത്തും കൃഷിയും സറയാഡം പയാലവും എന്നുസവ
ണ് സകലതും നഷ്തപ്ട്ട് ജീവി�ത്ിതറെ സശ
ഷിപ്പുകളിൽ പരി�പിക്ന്ന ജനവിഭയാഗങ്ങൾ

ക്് തകടു�ിയിൽ നിന്നും കരകയറുന്ന�ിന് 
ആശയാവഹമയായി സഹകരിച്ചുതകയാണ്ിരിക്ന്ന 
ജീവനക്യാതരയും സഹവർത്കതരയും  കൃ�
ജ്ഞ�സയയാതട ഓർക്സമ്പയാൾ നവസകരള പുനഃ
സൃഷ്ിക്യായ് നമ്ൾ ആരംഭിച്ച ദൗ�്ങ്ങൾ 
ലക്ഷ്ം സനടുതമന്നു�തന്നയയാണ് പറയയാൻ കഴി
യുന്ന�്. ഗുരു�ര സ്വഭയാവമുള്ള ദുരന്തമന്ന് വിളി
ക്സമ്പയാഴും നവ സകരളം സൃഷ്ിക്തമന്ന കരളുറ
പ്ിൽ �യ്യാതറടുക്സമ്പയാഴും പുസരയാഗമനപരമയായ 
സയാമൂഹിക വികസനത്ിനയായി പുനരുജ്ജീവന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏസകയാപിപ്ിച്ച് പ്രയാസദശിക 
വികസന സംവിധയാനങ്ങൾ സുസ്ഥിര സ്വഭയാവ
സത്യാതട രൂപതപ്ടുസത്ണ്തുണ്്.  അ�ിനയായി 
പ്രയാസദശിക ഭരണകൂടതത്യും ഖജനയാവിതനയും 
ശക്ിതപ്ടുത്ണം.  നഗരസഭകളുതട അ�ിജീ
വന പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായി കൂടു�ൽ �ണ്് 
ലഭ്മയാകണം.  പ്രയാസദശിക പുനരധിവയാസ - പു
നർ നിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ തപയാതുജന
ങ്ങളുതട പങ്യാളിത്ം കൂടു�ലണ്യാകണം.  പദ്
�ികൾ കയാലികമയായും പ്രകൃ�്യാനുകൂലമയായും 
�ിരുത്ിതയഴു�ണം.  ഇത്രുണത്ിൽ പുനര
ധിവയാസം സംബന്ധിച്ച ചടുലമയായ ചർച്ചകളിസല
ക്് ആസൂത്രണ മികവുള്ള പര്യാപ്തമയായ നഗര
സംവിധയാനങ്ങളും സയാമ്പത്ിക മയാർഗ്ഗങ്ങളും 
ത�ളിവയാർന്ന സസവനങ്ങളും തപയ്ിറങ്ങതട്ട! 
പ്രളയം ബയാക്ിവച്ച�ിൽ നിന്നും ഇച്യാശക്ി
സയയാതട കരകയറയാം; പുതു സകരളപിറവിക്യായി 
കകസകയാർക്യാം. 

വലഖിക  നഗരകാര് വകുപെച് 
ഡയറക്ടറാണച്.

പ്രളയയം വതാരാത് 
കണ്ീരമഴയായവപൊൾ 
വകരളത്ിന്ല ജനസാന്ദ്ര
മായ നഗരപ്രവൈേങ്ങളു
ന്ട സാമൂഹിക സാമ്പ
ത്ിക അടിത്റയാന്ക 
ഒലിച്ചുവപാകുകയാണു
ണ്ടായതച്.
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“No one has ever become poor by 
giving” ഇ�ിലം മഹത്യായ ഒരു 

വയാചകം ഇസപ്യാൾ ഓർക്യാനില്. ഉണ്യാവുകയുമി
ല്. വിശങ്ട രൂപിയയായി വന്ന  പ്രളയതത്യും  
അ�ിന് പരികർമ്ികളയായി നിന്ന  മറ്റ്  ദുരന്
ങ്ങതളയും  എത്ര മനഃസയാന്നിധ്സത്യാതടയയാണ് 
പഞ്യായത്് വകപ്്  ജീവനക്യാർ സനരിട്ട�്. 
രക്വും വിയർപ്പും സ്വ�ങ്ങളും   ആ രൗദ്രമൂർ
ത്ിക് മുൻപില്   കയാണിക്യയായി നല്കി  
സസഹയാദരങ്ങളുതട ജീവനുസവണ്ി  അവർ ഓടി
യിറങ്ങി. അധികയാരികളുതട ഹൃദയത്ില്  
നിന്നും വന്ന ഉത്രവുകതള ഹൃദയം തകയാണ്്  
സ്വീകരിച്ചു.  ദൃഢനിശ്ചയരയായി ഏക മനസ്യാതട  
മുസന്നറിയ   ആ അശ്വസമധങ്ങളുതട  പുസരയാഗ�ി
തയ ആർക്യാണ്  �ടയയാൻ കഴിഞ്�്? അഭി
ജയാ�രയായ ജീവനക്യാതര ഓർത്് പഞ്യായത്് 
വകപ്് �ലയുയർത്ി നില്ക്കുന്നു.  

മയാധ്മങ്ങളില്  പ്രളയ ദുരന്ങ്ങളുതട വയാർത്  
തുടർച്ചയയായി വന്നുതകയാണ്ിരുന്നസപ്യാൾ  ചില 
ജീവനക്യാർ  ഓടി എതറെയടുത്തു വന്നു.  എതന്ങ്ി
ലം നമുക് തചയ്സണ്? പിന്നീട് നടന്നത�യാതക് 
അ�ിസവഗത്ിലയായിരുന്നു.   സഹയായയാഭ്ർതന 
സകട്ട്  ഓടിതയത്ിയവർ  അസംഖ്ം.  വന്നു 

ഇനിയുും �മന്നതാ�പ്
എം.പി. അജിത്കുമാര്

സചർന്ന സയാധന സയാമഗ്ികൾ  അളവറ്റതും!   അച്ച
ടക്ം പൂർണ്ണമയായ ഒരു കസന്തത്സപ്യാതല  
രയാത്രിയും പകലം  സവർ�ിരിവില്യാത� പഞ്യായത്്  
്യറക്ടസററ്റിതലയും  �ിരുവനന്പുരം ജില്യിതല  
മുഴുവൻ പഞ്യായത്തുകളിതലയും ജീവനക്യാർ ഒത്തു
സചർന്നു.   അസ� സമയം �തന്ന  ദുരന് ബയാധി� 
ജില്കളിതലയും  സമീപ ജില്കളിതലയും  പഞ്യായ
ത്തു ജീവനക്യാർ  �ങ്ങളുതട കർത്വ്ങ്ങളില്  
സനരതത് മുഴുകിക്ഴിഞ്ിരുന്നു. പുറതപ്ടുവിച്ച 
എല്യാ ആജ്ഞകളും  നിറസവറ്റതപ്ട്ടു.  അർഹിക്ന്ന 
കകകളില് ഏകസദശതമങ്ിലം  സഹയായതമത്ി
ക്യാൻ കഴിഞ്ഞു  എന്ന ചയാരി�യാർത്വുമുണ്്. 

അതുതകയാണ്് �ീരുന്നില്.  �കർന്നടിഞ് 
സംവിധയാനങ്ങതളയാതക്  വീതണ്ടുസക്ണ്ിയിരി
ക്ന്നു.   ഇ�ിനയാവശ്മയായ  മയാർഗ്ഗനിർസദേശങ്ങൾ  
പുറതപ്ടുവിച്ചു കഴിഞ്ിരിക്ന്നു.  ധനയാഗമമയാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ ഓസരയാന്നയായി   ത�ളിഞ്ഞുവരുന്നു.  ഇനി 
സവണ്�് ദുരന്കയാലത്്  നമ്ൾ സനടിതയടുത് 
മനഃസയാന്നിധ്വും കർമ് കശല�യുമയാണ്.  
അ�് നിലനിർത്ിതക്യാണ്് മുൻപില് കയാണുന്ന 
അഭൂ�പൂർവ്വമയായ സയാഹചര്ങ്ങതള ലംഘി
ക്യാൻ നമുക്് കഴിയണം.  അ�യാകണം വരും 
കയാലസത്ക്് നമ്ൾ കരു�ിവയ്ക്കുന്ന  മൂലധനം.

സലഖകന് പഞ്യായത്്  
അ്ീഷണല് ്യറക്ടറയാണ്.

പുളിങ്കുന്ന് ഗ്യാമപഞ്യായത്് ദുരി�ബയാധി�ര്ക്യായി സംഘടിപ്ിച്ച പ്രസ�്ക ഗ്യാമസഭയില് പഞ്യായത്് അ്ീഷണല് ്യറക്ടര് 
എം.പി. അജി�് കമയാര് സംസയാരിക്ന്നു.
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ൈ�ത്തായി പ�തായത്പ് വകുപ്പ്
ലക. പ്രശാന്ത് കുമാര്

പ്രളയബാധിത പ്രജ്ശങ്ങൾ
ജില് ആതക 

വയാര്്്
പ്രളയം ബയാധിച്ച

വയാര് ഡകള് വീടുകള് തപയാതു 
തകട്ടിടങ്ങള്

കിണറുകള്

പത്നം�ിട്ട 788 426 49768 1414 33589
ആലപ്പുഴ 1169 861 171496 1426 53894
സകയാട്ടയം 1140 422 69441 448 35998
എറണയാകളം 1338 924 174955 836 73594
തൃശൂര് 1465 1280 106790 510 62686
വയനയാട് 413 300 9481 138 3469

തവ�േസ്ാപനങ്ങളിന്ല 
ജനപ്രതിനിധികൾന്ക്ാ
പെയം വകുപെിന്ല 
ഏഴായിരത്ിലധികയം 
ജിവനക്ാരയം എല്ലാ 
അവധിൈിവസങ്ങളുയം 
പ്ര�ത്ി ൈിവസങ്ങളാക്ി 
ദുരിതാേ്ാസ 
പ്രവരത്നങ്ങളി
ലുണ്ടായിരന്നു.
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"നയാതമയാന്നസല്... നമ്തളയാന്നസല്...." എന്ന നയാ
ടന്പയാട്ടിതല വരികള് അക്ഷരയാര്തത്ി

ല് യയാ്യാര്ത്മയായ അനുഭവമയാണ് ഇക്ഴിഞ് 
ആഗസ്റ്റില് സകരളം അനുഭവിച്ച മഹയാപ്രളയം. 
വയാക്കള്ക്ം അ�ീ�മയായ ദുരന്മയാണ് മലയയാ
ളമണ്ണിന് സംഭവിച്ച�്. നഷ്തപ്ട്ട മനുഷ്ജീവ
നുകള്, നശിച്ച കൃഷിയിടങ്ങള്, �കര്ന്നുസപയായ 
സറയാഡകള്, പയാലങ്ങള്, നിരയാലംബമയാക്തപ്ട്ട 
ജീവി�ങ്ങള്, മൃ�ിയടഞ് വളര്ത്തു മൃഗങ്ങള്, 
മലിനമയാക്തപ്ട്ട വീടും പരിസരവും തപയാതുസ്ഥയാ
പനങ്ങളും ഒഴുകിസപ്യായ പഠസനയാപകരണങ്ങള്, 
നയാമയാവസശഷമയായ 25 ലക്ഷം ഗ്�ശയാലയാ പുസ്ത
കങ്ങള് - നയാശത്ിതറെയും നഷ്ത്ിതറെയും 
പട്ടിക �ീരുന്നില്.

�സദേശസ്വയംഭരണ വകപ്പും �സദേശസ്ഥയാപ
നങ്ങളും �ങ്ങളുതട ജനസൗഹൃദസയാധ്� പരമയാ
വധി ഉപസയയാഗതപ്ടുത്ി ദുരന്തത് ല�കരി
ക്യാന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ�് �ലം കണ്. �സദേശ 
സ്വയംഭരണ വകപ്് മന്ത്രി, അ്ീഷണല് ചീ�് 
തസക്രട്ടറി  എന്നിവര് നല്ിയ നിര്സദേശങ്ങളും 
ഏസകയാപനവും ഇ�ിനു മു�ല്ക്കൂട്ടയായി.

പഞ്യായത്് ്യറക്ടസററ്റ് ആഗസ്റ്റ് 15 
മു�ല് �തന്ന 24 മണിക്കൂറും സജീവമയായി പ്രവ
ര്ത്ിക്ന്ന കണ് സ്യാള് �മും കളക്ഷന് തസറെറും 
തുറന്നു. പഞ്യായത്് ്യറക്ടറുതട ചുമ�ല വഹി
ച്ചിരുന്ന അ്ീഷണല് ്യറക്ടര് എം.പി. അജി

�്കമയാറിതറെ വിശ്രമമില്യാത് പ്രവര്ത്ന സന
തൃ�്വത്ിനു പിന്നില് അണിനിരന്ന പഞ്യായത്് 
ജീവനക്യാര് �ങ്ങള്ക്യാവുന്ന�ിതറെ പരമയാവധി 
സമര്പ്ണമസനയാഭയാവമയാണ് പ്രകടിപ്ി ച്ച�്. ദുരി
�യാശ്വയാസ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏസകയാപിപ്ിച്ചുതകയാ
ണ്് സംസ്ഥയാനത്് ആതകയുള്ള 941 ഗ്യാമപഞ്യാ
യത്തുകളിലം 14 ജില്യാ ഓ�ീസുകളിലം കണ്  
സ്യാള് �മും തഹല്പ്്  ്�ം 24 മണിക്കൂറും പ്രവ
ര്ത്ിച്ചു.

പ്രളയബയാധി�ര്ക്് ആശ്വയാസസമകി ഭക്ഷ
ണമുള്തപ്തടയുള്ള അവശ്സയാധനങ്ങള് 
വി�രണം തചയ്യാന് കഴിഞ്ഞു. ഗ്യാമപഞ്യായത്തു 



സലഖകന് പഞ്യായത്്  
്യറക്ടസററ്റില് അ്് മിനി

സ് സ്റ്റീവ് അസിസ്റ്ററെ് 
(ഇന്-ചയാര്ജ്) ആണ്.

തുടരന്നുന്കാണ്ടിരിക്കുനെ 
ഈ സമാേ്ാസ

പ്രവരത്നങ്ങളുന്ട ഒര 
ഭാഗന്മനെ നിലയ്കാണച് 

മുഖ്മന്തിയന്ട അഭ്
രത്ഥന മാനിച്ച് പഞ്ായ

ത്ച് ഡയറക്ടവററ്ച് 
ജീവനക്ാര ഒര 

മാസന്ത് േമ്പളയം 
ദുരിതാേ്ാസനിധിയി
വലക്ച് നല്കുവാന് തീര

മാനന്മടുത്തച്.
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കള്ക് പുറസമ വ്ക്ികളും സ്ഥയാപനങ്ങളും സം
ഘടനകളും പഞ്യായത്് ്യറക്ടസററ്റിതല കള
ക്ഷന് തസറെറില് അവശ് വസ്തുക്ള് എത്ിച്ചു 
നല്ിയിരുന്നു. സ്കൂള് ബസ്സുകള്, സലയാറി, ടിപ്ര് തു
ടങ്ങിയവ ഒന്നിനു പുറതക ഒന്നയായി എത്ിതക്യാ
ണ്ിരുന്നു. തമയാത്ം 67 സലയാ്് അവശ്വസ്തുക്
ളയാണ് ദുരി�യാശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളില് എത്ിച്ച�്. 
�സദേശസ്വയംഭരണ വകപ്് എന്ജിനീയറിംഗ് 
വിഭയാഗത്ിതലയും ടൗണ് ആറെ് കണ് ് ി  
പ്യാനിംഗ് വകപ്ിതലയും ഉസദ്യാഗസ്ഥര് പഞ്യായ
ത്് ്യറക്ടസററ്റില് ക്യാമ്പ് തചയ്് വിവരങ്ങള് 
സശഖരിക്കയും ദിവസസനയുള്ള റിസപ്യാര്ട്ടുകള് 
�യ്യാറയാക്കയും തചയ്തു.

�സദേശസ്ഥയാപനങ്ങളിതല ജനപ്ര�ിനിധിക
ള്തക്യാപ്ം വകപ്ിതല ഏഴയായിരത്ിലധികം 
ജിവനക്യാരും എല്യാ അവധിദിവസങ്ങളും പ്രവൃ
ത്ി ദിവസങ്ങളയാക്ി ദുരി�യാശ്വയാസ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങളിലണ്യായിരുന്നു. സമീപജില്കളിതലയും 
പഞ്യായത്് ജീവനക്യാതര ദുരി� സമഖലകളില് 
വിന്സിച്ചിട്ടുണ്യായിരുന്നു. സംസ്ഥയാനത്് 
തമയാത്ം ആരംഭിച്ച 2500 ലധികം ദുരി�യാശ്വയാസ 
ക്യാമ്പുകളില് 684 എണ്ണം ഗ്യാമപഞ്യായത്തു 
കളുതട നിയന്ത്രണത്ില് ഉള്ളവയയായിരുന്നു. 
ഇവയില് അധികവും തവള്ളതപ്യാക്ം രൂക്ഷമയാ
യി അനുഭവതപ്ട്ട പത്നം�ിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്
കളിതല റയാന്നി തചങ്ങന്നൂര്, ആറന്മുള സമഖലക
ളില് പ്രവര്ത്ിച്ചു. �ിരുവനന്പുരം, തകയാല്ം 
ജില്കളിതല പഞ്യായത്തുകളുതട ഉടമസ്ഥ�യില
ള്ള ആമ്പുലന്സുകളുതട സസവനം ആലപ്പുഴ, 
പത്നം�ിട്ട ജില്കളില് ലഭ്മയാക്ി.

പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണം
പ്രളയതക്ടു�ിതയ തുടര്ന്ന് ദുരി�ബയാധി� 

പ്രസദശങ്ങള് ശുചിയയാക്ന്ന�ിന് �ിരുവനന്പു
രത്തു നിന്നും പഞ്യായത്്  ്യറക്ടസററ്റ്, പഞ്യാ
യത്് ്പ്യൂട്ടി ്യറക്ടര് ഓ�ീസ്, തപര്സ�യാ

മന്സ് ആ്ിറ്റ് യൂണിറ്റു കള് എന്നിവിടങ്ങളിതല 
ജീവനക്യാരുതട സംഘം ആഗസ്റ്റ് 26-യാം 
�ീയ�ി രയാവിതല �തന്ന പുറതപ്ട്ടു. തവള്ളം 
കയറി നശിച്ച വീടുകള്, സ്ഥയാപനങ്ങള്, തപയാതു
സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങള് ഉപസയയാഗസയയാഗ്
മയാക്ന്ന�ിന് സയാധിച്ചു.

ശുചീകരണം നടത്തുന്ന�ിന് മുസന്നയാടിയയായി 
ജീവനക്യാര്ക്് പരിശീലനവും പ്ര�ിസരയാധക 
ത്ിവയ്ം മരുന്നും നല്ിയിരുന്നു. ശുചീകരണ
ത്ിനയാവശ്മയായ 4000 ഗംബൂട്ടും ഗ്ൗസും 
സപയാലീസ് സസന നല്ി. ജില്യാ ഭരണകൂടങ്ങളുമയാ
യി ഏസകയാപിച്ച് വകപ്ിതല ജീവനക്യാരും ജന
പ്ര�ിനിധികളും സന്നദ്പ്രവര്ത്കരുമുള്തപ്ടു
ന്ന 15,715 സ്ക്വയാഡകളയാണ് ശുചീകരണം 
നടത്ിയ�്.

പ്രളയതക്ടു�ിയില് 36 ഗ്യാമപഞ്യായത്് 
ഓ�ീസുകള്ക്് പൂര്ണ്ണമയായി നയാശം സനരിട്ടു. 
പത്നം�ിട്ട ജില്യിതല റയാന്നി, സ�യാട്ടപ്പുഴസശേ
രി, അയിരൂര്, നിരണം, തപരിങ്ങര, ആലപ്പുഴ 
ജില്യിതല കകനകരി, കയാവയാലം, മുട്ടയാര്, പള്ളി
പ്യാട്, പയാണ്നയാട്, പുളിങ്കുന്ന്, �ലവടി, �ിരുവ
ന് വണ്ടൂര്, തവണ്മണി, തചറുസ�യാണി, ചമ്പക്
ളം, എട�്വ, തവളിയനയാട്, രയാമങ്രി, നീലം 
സപരൂര്, തനടുമുടി, സകയാട്ടയംജില്യിതല കമരകം, 
ഉദയനയാപുരം, എറണയാകളം ജില്യിതല സചന്മം
ഗലം, ചിറ്റയാറ്റുകര, കയാലടി, കരുമയാലൂര്, ഒക്ല്, 
പുത്ന് സവലി ക്ര, വടസക്ക്ര, തൃശ്ശൂര് ജില്യി
തല മയാള, മുല്ലൂര്ക്ര, തനന്മണിക്ര, പറപ്പൂക്ര, 
സചലക്ര, കയാടുകറ്റി ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകള്  പ്രള
യംനിമിത്ം സരഖകളും ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചു 
പ്രവര്ത്നം �ട്തപ്ട്ടവയയാണ്. പഞ്യായത്് 
്യറക്ടറുതട നിര്സദേശപ്രകയാരം ലയാപ് സടയാപ്്, 
സ�യാസട്ടയാസകയാപ്ിയര്, പ്രിറെര്, സ്കയാനര് തുടങ്ങിയ 
ഉപകരണങ്ങള് വയാടകതയ്കടുത്് പ്രവര്ത്നം 
തുടരയാന് പഞ്യായത്തുകള്ക്് കഴിഞ്ഞു.

തുടര്ന്നുതകയാണ്ിരിക്ന്ന ഈ സമയാശ്വയാസ
പ്രവര്ത്നങ്ങളുതട ഒരു ഭയാഗതമന്ന നിലയ്കയാണ് 
മുഖ്മന്ത്രിയുതട അഭ്ര്തന മയാനിച്ച് പഞ്യായ
ത്് ്യറക്ടസററ്റ് ജീവനക്യാര് ഒരു മയാസതത് 
ശമ്പളം ദുരി�യാശ്വയാസനിധിയിസലക്് നല്കുവയാന് 
�ീരുമയാനതമടുത്�്. വകപ്ിതല മതറ്റല്യാ ജീവന
ക്യാസരയാടും ഒരു മയാസതത് ശമ്പളം സംഭയാവന 
തചയ്യുവയാന് പഞ്യായത്് ്യറക്ടര് അഭ്ര്തിച്ചു.

പു�ിതയയാരു സകരളം രൂപതപ്ടുന്നതുവതര 
മണ്ണിതനയും മനുഷ്തനയും സനേഹിക്ന്ന മലയയാ
ളികസളയാടും ഇ�ര മനുഷ്സനേഹികസളയാടും ഒപ്ം 
സചര്ന്ന് അക്ഷീണപ്രയത്ം തുടരയാന് സദയാ 
സന്നദ്രയാതണന്ന് പഞ്യായത്് ജീവനക്യാരു
തട പ്രളയകയാലതത് പ്രവര്ത്നങ്ങള് സയാ
ക്ഷ്തപ്ടുത്തുന്നു.
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പത്തനംതിട്ട ജില്ല
പി.എന്. അബൂബക്കര് സിദ്ിഖ്

രയാജ്ം അ�ിതറെ 72-യാം സ്വയാ�ന്ത്ര് ദിനം ആസഘയാഷിക്യാ
നിരിതക് ആഗസ്റ്റ്      14 അര്ദ്രയാത്രിസയയാടടുത്് പത്നം�ിട്ട 
ജില്യില് ഉടനീളവും മലസയയാര സമഖലകളിലം ജില്യിതല കട്ട
നയാടന് പ്രസദശങ്ങളിലം  അ�ിരൂക്ഷമയായ മഴതക്ടു�ിയും അനു
ബന്ധ പ്രളയവും ജില്തയ പിടിച്ചുലച്ചു.       പുണ്നദിയയായ പമ്പ 
ഉഗ്രൂപിണിയയായി. പമ്പയാ ത്രിസവണിയും അനുബന്ധസ്ഥലങ്ങളും 
തകട്ടിടങ്ങളും സ്ഥയാപനങ്ങളും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും നയാമയാവസശഷമയാ
ക്ി.  മലസയയാരറയാണിയയായ റയാന്നിയില് പ്രളയം സര് വനയാശം 
വി�ച്ചു. പുലര്ച്ചസയയാടുകൂടി റയാന്നി, സകയായിപ്രം,  �ിരുവല്, ഇലന്തൂര് 
എന്നീ സബ്യാക്കളുതട  പരിധിയിലള്ള പ്രസദശങ്ങളിസലക്ം പ്രള
യജലം ഇരതച്ചത്ി. ഇസ�സമയം �തന്ന ജില്യുതട കപതൃകം 
വിളിസച്ചയാതുന്ന അച്ചന്സകയാവിലയാര് കരകവിഞ്ഞു സകയാന്നിതയ ദുരി
�ത്ിലയാഴ്തി. പത്നം�ിട്ട നഗരതത്യും പന്ളം പ്രസദശങ്ങതളയും 
കീഴടക്ികഴിഞ്ിരുന്നു. ഒരയാഴ്ചസയയാളം ജില്യുതട വിവിധ പ്രസദശ
ങ്ങതള �ീരയാദുഖത്ിലയാഴ്തിയ പ്രളയജലം പിന് വയാങ്ങിയസപ്യാള് 
അവസശഷിച്ച�്  പൂര്ണ്ണമയായും �കര്ന്നടിഞ് വീടുകളും എക്ലം 
തചളിയും നിറഞ് തകട്ടിടങ്ങളും വിണ്കീറിയ സറയാഡകളും പൂര്ണ
മയായും നശിച്ച കൃഷിയിടങ്ങളും പ്രവര്ത്ിക്യാന്  സജ്ജമല്യാത്വി
ധത്ിലള്ള  കച്ചവട സ്ഥയാപനങ്ങളും മറ്റുമയായിരുന്നു. ജില്യാ ഭരണകൂ
ടത്ിതനയാപ്ം നിന്ന് ജില്യിതല ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകതള 
ഏസകയാപിപ്ിച്ച് രക്ഷയാപ്രവര്ത്നങ്ങളും പ്രളയയാനന്ര ശുചീകരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും മറ്റ് അടിയന്ര ദുരി�യാശ്വയാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
നടത്തുന്ന�ില്  പത്നം�ിട്ട പഞ്യായത്്  ത്പ്യൂട്ടി ്യറക്ടര് 

ആ�ീസ് ശക്മയായി   ഇടതപടുകയുണ്യായി.
ദുരി�യാശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളിതല പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏസകയാപിപ്ി

ക്ന്ന�ിനയായി അ�യാ�് ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകളിതല ഉസദ്യാഗ     
സ്ഥര്ക് ചുമ�ല നല്കി. പഞ്യായത്് പ്രസദശങ്ങളിതല ശുചീക
രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുതട ഏസകയാപന ചുമ�ല പഞ്യായത്് ത്പ്യൂ
ട്ടി ്യറക്ടറുതട സമല് സനയാട്ടത്ിലയാണ് നടന്ന�്. വിവിധ രയാഷ്ടീയ 
സയാമൂഹിക സയാംസ്കയാരിക സമഖലയിസലയും കലയാകയായിക സമഖലയി
തലയും പ്രവര്ത്കരുതട കൂട്ടയായ സഹകരണസത്യാതട ശുചീകരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏസകയാപിപ്ിച്ച്  �്വരി�ഗ�ിയില് നടത്ി.   ശു
ചീകരണം സമയബന്ധി�മയായി പൂര്ത്ീകരിക്ന്ന�ില്  പ്രസി
്ന്റുമയാര്, തമമ്പര്മയാര്, തസക്രട്ടറിമയാര്, ജീവനക്യാര് എന്നിവരുതട 
ഏസകയാപനസത്യാടുകൂടിയുള്ള  പ്രവര്ത്നം സഹയായിച്ചു. 

സ�യാട്ടപ്പുഴസശേരി, നിരണം, റയാന്നി, അയിരൂര്, തപരിങ്ങര 
എന്നീ  ഗ്യാമപഞ്യായത്് ആ�ീസുകള് പ്രളയത്ില് മുങ്ങിസപ്യാ
കകയും �യലകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നശിക്കയും തചയ് സയാഹച
ര്ത്ില്, ആ�ീസ് പഴയരൂപത്ില് പ്രവര്ത്ിപ്ിക്ന്ന�ിന് 
യുദ്കയാലയാടിസ്ഥയാനത്ില് 3 ദിവസംതകയാണ്്  നടപടികള് സ്വീ
കരിച്ച്  പ്രവര്ത്നസജ്ജമയാക്ി. പഞ്യായത്് ത്പ്യൂട്ടി ്യറ
ക്ടറുതട സനതൃ�്വത്ില് സര്ക്യാര് /സര്ക്യാര് ഇ�ര സ്ഥയാപനങ്ങള് 
സന്നദ് സംഘടനകള്, നിയമസഭയാ സയാമയാജികര്,   ഗ്യാമപഞ്യാ
യത്തുകളിതല ജനപ്ര�ിനിധികള്,  ജീവനക്യാര് എന്നിവതര 
�ലപ്രദമയായി ഏസകയാപിപ്ിച്ചുതകയാണ്് ഊര്ജ്ജി�മയായ ശുചീക
രണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്   പത്നം�ിട്ട ജില്യിതല പ്രളയ ബയാധി� 
പ്രസദശങ്ങളില്  യുദ്കയാല അടിസ്ഥയാനത്ില് നടത്ി സമയബ
ന്ധി�മയായി പൂര്ത്ീകരിക്വയാന് കഴിഞ്ഞൂതവന്ന�് അഭിമയാന 
കരമയാണ്.

പ്രളയദുരന്തം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച ജില്ലകളിലെ 
പഞ്ായത്ത് ലെപയൂട്ടി െയറക്ടര്മാര് സംസാരിക്കുന്നു.
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ആെപ്പുഴ
ലക. ആര്. പ്രഭ

 

ഒരു തവള്ളതപ്യാക്ത്ിനും  പ്രളയതമന്ന ഭീകരമയായ പ്ര�ിഭയാ
സത്ിനുമിടയിലള്ള ദൂരം ഇത്രയും സനർത്�യായിരുന്നുതവ

ന്നു വിശ്വസിക്വയാനും ഉൾതക്യാള്ളുവയാനും ആലപ്പുഴക്യാർക്് 
ഇനിയും  കഴിഞ്ിട്ടില്.  പയാണ്നയാട്, �ിരുവൻവണ്ടൂർ, മയാന്നയാർ,  
മുട്ടയാർ, കകനകരി തുടങ്ങി 36ലധികം ഗ്യാമ പഞ്യായത്തുകതള
യയാണ് �ികച്ചും അപ്ര�ീക്ഷി�മയാതയത്ിയ മഹയാമയാരിയും പ്ര
ളയവും സചർന്ന് പങ്ിതട്ടടുത്�്. കട്ടനയാട്. തചങ്ങന്നൂർ, മയാസവ
ലിക്ര �യാലൂക്കളിതല ജനജീവി�തത് അക്ഷരയാർതത്ില് 
�യാറുമയാറയാക്ിയ പ്രളയദിനങ്ങളില് തമയാകബല് തനറ്റ് വർക്
കൾ നിശ്ചലമയായി. അനിശ്ചി��്വത്ിതറെ നിമിഷങ്ങൾ കർമ്
നിര�യ്ക് വഴിമയാറുകയയായിരുന്നു. പ്രസദശവയാസികളയായ തചറുപ്
ക്യാർ എന്ിനും �യ്യാറയായി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. മത്്തത്യാഴിലയാളികൾ, 
പഞ്യായത്്, റവന്യൂ വകപ്് ജീവനക്യാർ, ജനപ്ര�ിനിധികൾ, 
സപയാലീസ്, �യർ & തറസ് ക്യൂ, ദുരന്നിവയാരണ സസനകൾ, മറ്റ് 
വകപ്പുകൾ, എവിതടനിതന്നയാതക്സയയാ എത്ിയ ഫ്ീക്ൻമയാർ. 
ലഭ്മയായ രക്ഷയായയാനങ്ങളുമയായി �ലങ്ം വിലങ്ം പയാഞ്ഞു.  മനു
ഷ്ജീവനുകൾവീതണ്ടുത് ്അവർ സുരക്ഷി�മയായി കരതയ്കത്ിച്ചു. 
കരയിതലത്ിയവതര സുരക്ഷി�മയായി ക്യാമ്പുകളിതലത്ിക്വയാൻ 
മത്രിച്ച ്ഓസരയാ വകപ്പും സിവില്സർവ്വീസിതറെ മഹിമവിളിസച്ചയാ�ി.  
നിർണ്ണയായകവും പ്രശംസനീയവുമയായ ഈ ഇടതപടലകൾ മൂലം 
ജീവനയാശം ഗണ്മയായി കറയ്ക്കുവയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന�് �ികച്ചും 
അഭിമയാനയാർഹമയാണ.് 

ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്യാലിറ്റിയിലം സമീപ പഞ്യായത്തുകളി
ലമയായി മയാത്രം 632 ക്യാമ്പുകളിലയായി 66,130 കടുംബങ്ങളിതല 
2,85,783 സപതര പുനരധിവസിപ്ിക്ക എന്ന ശ്രമകരമയായ 
ദൗ�്മയാണ് വിജയകരമയായി പൂർത്ീകരിച്ച�്. ക്യാമ്പുകൾ 
പ്രവർത്ിക്ന്ന സ് കൂളുകളിതലയും മറ്റ് സ്ഥയാപനങ്ങളിതലയും 
അടിസ്ഥയാന സൗകര്ം ഉറപ്പു വരുത്തുക, ശുചി�്വവും സുരക്ഷി
��്വവും ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്ന�് �ികച്ചും തവല്ലുവിളി നിറഞ് 
ദൗ�്ം �തന്നയയായിരുന്നു. ക്യാമ്പുകളിതലല്യാം �തന്ന മുഴുവൻ 
സമയ സസവന സന്നദ്രയായ പഞ്യായത്് ജീവനക്യാതര കൃ�്
മയായി യ്യാസമയം വിന്സിക്വയാൻ കഴിഞ്�് വലിയ സന
ട്ടമയായി.  പ്രളയം ഒഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളില് �തന്ന 
പഞ്യായത്് �ലത്ില് FLOOD SAN സമി�ികൾ രൂപീകരി
ച്ച�് വളതര നിർണ്ണയായകമയായിരുന്നു.  സസവന സന്നദ്രയാതയ
ത്ിയ ശുചീകരണ സവയാളറെിയർമയാരില് 30,000 സത്യാളം 
സപതര കട്ടനയാട് സമഖലയില് മയാത്രം വിന്സിക്വയാൻ സയാധി
ച്ച�് വലിയ സനട്ടമയായി. തചങ്ങന്നൂർ, മയാസവലിക്ര �യാലൂക്ക
ളിലയായി 60,000 സത്യാളം സവയാളറെിയർമയാരയാണ് ശുചീകരണ
ത്ിനയായി രംഗത്ിറങ്ങിയ�്.  അങ്ങതന ആലപ്പുഴ ജില് 
സയാധയാരണ ജീവി�ത്ിസലക്് മടങ്കയയാണ്. പ്രളയസമല്പ്ിച്ച 
ആഘയാ�തത് സ് സനഹവും കൂട്ടയായ്മയും തകയാണ്് അ�ിജീവിച്ച് 
ജീവി�ം വീണ്ം �ളിരിടുകയയാണ് ആലപ്പുഴയുതട ഹരി�യാഭതയ, 
കിടപ്യാടങ്ങതള, ശുദ്ജല സ്യാ�സ്സുകതള, ജീവസനയാപയാധിക
തളതയല്യാം നമുക്് വീതണ്ടുസക്ണ്തുണ്്. അ�ിന് ജില്യിതല 
72 ഗ്യാമ പഞ്യായത്തുകൾക്ം സർവ്വ പിന്തുണയുമയായും ത്പ്യൂ
ട്ടി ്യറക്ടർ ഓ�ീസും ഒപ്മുണ്്.                                                                 

                                                                         
-

എറണാകുളം
മാെതി ലക.വി.

സകരളതത് നടുക്ിയ പ്രളയതക്ടു�ിതയ വിവിധ വകപ്പു
കളുതട ഏസകയാപനത്ിലൂതടയും ജയാ�ിമ�കക്ഷി സഭദ

തമസന്യുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളിലൂതടയും മികവുറ്റ രീ�ിയില് 
�രണം തചയ്യാൻ സയാധിച്ചു എന്ന് നി്ംശയം പറയയാൻ 
സയാധിക്ം. ഒമ്പ�് ദശയാബ്ദങ്ങളില് സകരളീയ ജന� സയാക്ഷ്ം 
വഹിക്യാത് പ്രളയതത് സനരിടയാൻ ഒരുപയാട് 
മുതന്നയാരുക്ങ്ങൾക്് സമയം ലഭിച്ചിതല്ങ്ിലം രക്ഷയാപ്രവർത്
നങ്ങളില് ഈ പരിചയക്റവ് ഒന്നും �തന്ന പ്ര�ി�ലിച്ചില്. 
�ങ്ങതള പ്രളയം ബയാധിക്ില് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വയാസം തകയാണ്് 
വീടുകളില് നിന്നും മയാറി �യാമസിക്യാൻ വി്മ്�ിച്ച ആളുകളും 
മുൻവിധികൾ ത�റ്റിച്ചുതകയാണ്് കത്ിതയയാഴുക്ിയ ജലവും 
രക്ഷയാപ്രവർത്നങ്ങതള സയാരമയായി �തന്ന ബയാധിച്ചു. എങ്ിലം 
അവതയ അ�ിജീവിച്ചുതകയാണ്് രക്ഷയാ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
സനതൃ�്വം നല്കവയാൻ ജനപ്ര�ിനിധികൾതക്യാപ്ം സ�യാസളയാടു 
സ�യാൾ സചർന്ന് നിന്നുതകയാണ്് പഞ്യായത്് ജീവനക്യാർ മയാ
തൃകയാപരമയായ പ്രവർത്നമയാണ് കയാഴ്ച്ചവച്ച�്. 

ജില്യിതല സചരയാതനല്ലൂർ, കടമക്ടി, ആലങ്ങയാട്, സചന്മം
ഗലം, ചിറ്റയാറ്റുകര, കടുങ്ങല്ലൂർ, കരുമയാലൂർ, സകയാന്നുവള്ളി, വട
സക്ക്ര, വരയാപ്പുഴ, തചങ്ങമനയാട്, കയാലടി, കന്നുകര, മലയയാറ്റൂർ
-നീലിശ്വരം, കയാഞ്ഞൂർ, തനടുമ്പയാസശേരി, പയാറക്ടവ്, 
പുത്ൻസവലിക്ര, ശ്രീമൂലനഗരം, കന്നമ്പുഴ, കൂവപ്ടി, കവള
ങ്ങയാട്, മുടക്ഴ, ഒക്ല്, സവങ്ങൂർ, ചൂർണ്ണിക്ര, കീഴ്യാട്, പൂത്തൃ
ക്, വയാളകം, അരക്ഴ, ആസവയാലി, പയായിപ്ര, രയാമമംഗലം 
എന്നീ ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകതളയയാണ് പ്രളയതക്ടു�ി വലിയ 
രീ�ിയില് ബയാധിച്ച�്.

രക്ഷയാപ്രവർത്നത്ിതറെ അത്ര ദുഷ് ക്രമയായ ഒരു ഘട്ടം 
�തന്നയയായിരുന്നു പ്രളയസശഷമുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ. ശുചീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ  ഏസകയാപിപ്ിക്ന്ന�ി
നയായി ജില്യാ�ല സനയാ്ല് ആ�ീസതറ ചുമ�ലതപ്ടുത്തുകയും  
ശുചീകരണത്ിന് ആവശ്മയായ സയാധന സയാമഗ്ികൾ എല്യാ 
ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകളിലം എത്ിക്യാനുള്ള നടപടികൾ എടു
ക്കയും തചയ്തു. ജനപ്ര�ിനിധികൾ, ഉസദ്യാഗസ്ഥർ എന്നിവ
രുതട സമല്സനയാട്ടത്ില് സന്നദ് പ്രവർത്കർ, ത�യാഴിലറപ്്, 
കടുംബശ്രീ പ്രവർത്കർ, ആശയാ വർക്ർമയാർ എന്നിവരുതട 
സജീവ പങ്യാളിത്സത്യാതട ജില്യിതല 100% വീടുകളുതടയും 
ശുചീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 15 ദിവസം തകയാണ്് പൂർത്ീക
രിക്വയാൻ സയാധിച്ചു

ഒരിക്ലം പ്രളയം ബയാധിക്ില് എന്ന് കരു�ിയിരുന്ന 
നഗര പ്രസദശങ്ങൾ (ആലവയും, ഏലൂരും ഉൾതപ്തട) ദിവസ
ങ്ങസളയാളം തവള്ളത്ിനടിയിലയായ ഭയയാനക സയാഹചര്ം, 
സംസ്ഥയാന ഭരണകൂടത്ിതറെ ചങ്കുറപ്ില് നിന്ന് ഊർജ്ജമുൾ
തക്യാണ്തകയാണ്് സനരിട്ട് അ�ിജീവിച്ച ക്യയാണ് എറണയാക
ളം ജില്യ്ക് പറയയാനുള്ള�്. വലിയ നഷ്ങ്ങൾക്ിടയിലം 
മനുഷ് മന്ിതറെ നൻമ �ിരിച്ചറിയുന്ന�ിനും ജനങ്ങൾക്ി
ടയില് സയാസഹയാദര്ത്ിതറെ പുത്ൻ സംസ്ക്കയാരം 
രൂപതപ്ടുത്തുന്ന�ിനും കയാരണമയായി എന്ന രീ�ിയിലയായിരി
ക്ം ഈ മഹയാപ്രളയം വിലയിരുത്തപ്ടുന്ന�്.
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വയനാട്
ജജായി ജജാണ്

വയനയാട് ജില്യിൽ ഒരുപയാടിടങ്ങളിൽ തനയാടിയിടതകയാണ്് 
തവള്ളം ക്രമയാ�ീ�മയായി ഉയർന്നസപ്യാൾ ധരിച്ച വസ്തം മയാത്ര

മയായി ജീവൻ രക്ഷിക്ക എന്ന ലക്ഷ്ം മയാത്രം മുന്നിൽ കണ്് 
ഒരയായു്ിതറെ സമ്പയാദ്ം മുഴുവനും ഉസപക്ഷിച്ച് ഓസടണ്ിവന്ന 
ഒരുപയാടുസപരുതട കണ്ണീരും സവവലയാ�ികളും നമുക്് കയാസണണ്ി
യും സകൾസക്ണ്ിയുംവന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്യാനുള്ള ഓട്ടത്ിനിട
യിൽ ബന്ധനത്ിൽ കിടക്ന്ന കന്നുകയാലികളുതടയും മറ്റ് വളർ
ത്തുമൃഗങ്ങളുതടയും പക്ഷികളുതടയും കയാര്ം പലരും മറന്നുസപയായി.  
അവതയല്യാം പ്രളയജലത്ിൽ മുങ്ങി ചതത്യാടുങ്ങി.  വരുംവർഷ
സത്ക്ള്ള കരു�ലയായിരുന്ന ഭക്ഷ്ധയാന്ങ്ങളും, വയാഴയും ഇഞ്ി
യുമടക്മുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ തവള്ളംകയറി നശിച്ചു. 

ദുരി�ബയാധി�തര സഹയായിക്യാനയായി റവന്യൂ, പഞ്യായത്് 
വകപ്പുകൾ സ�യാസളയാടുസ�യാൾ സചർന്ന് പ്രവർത്ിച്ചസപ്യാൾ പഞ്യാ
യത്് തമമ്പർമയാരും വിവിധ രയാഷ്ടീയ പയാർട്ടി പ്ര�ിനിധികളും 
സന്നദ് സംഘടനകളും തപയാതുജനങ്ങളും ദുരി�യാശ്വയാസ പ്രവർ
ത്നങ്ങളിൽ ജയാ�ിമ�, കക്ഷിരയാഷ്ടീയ സഭദമില്യാത� നയാടിനു
സവണ്ി ഒരുമിച്ചു കകസകയാർത്തു. ജനങ്ങതള സുരക്ഷി� സ്ഥയാന
ങ്ങളിസലക്് മയാറ്റുന്ന�ിന് സബയാട്ടുകളും തകയാട്ടസത്യാണിയും 
സയാധ്മയായ മറ്റ് മയാർഗ്ഗങ്ങതളല്യാം ഉപസയയാഗിച്ചു.  കണിയയാമ്പറ്റ 
ഗ്യാമപഞ്യായത്ിതല ചിത്രമൂല പ്രസദശത്് ഒറ്റതപ്ട്ട 4 കടുംബ
ങ്ങതള സുരക്ഷി� സ്ഥയാനസത്ക്് മയാറ്റുന്ന�ിനിടയിൽ തകയാട്ട
സത്യാണി മറിഞ്് 2 കടുംബം ഒഴുക്ിൽതപ്ടുകയും ഇവതര 
സ്ഥലത്തുണ്യായിരുന്ന ഗ്യാമപഞ്യായത്് പ്രസി്ന്റും ജീവന
ക്യാരും നയാട്ടുകയാരും സചർന്ന് രക്ഷതപ്ടുത്തുകയും തചയ്തു.  

ജില്യിതല 23 ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകളിലം 3 നഗരസഭകളില
മയായി 220 ദുരി�യാശ്വയാസ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ച�ിൽ 
30000-ത്ിൽപ്രം ആളുകളയാണ് അഭയം സ�ടിയ�്.   ദുരി�യാ
ശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളിസലക്ം ക്യാമ്പുകളിതലത്യാത� ഒറ്റതപ്ട്ട 
സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ കടുങ്ങിയവർക്ം ആവശ്മയായ ഭക്ഷ്
വസ്തുക്ളും നിസ�്യാപസയയാഗ സയാധനങ്ങളും കൃ�്മയായി 
വി�രണം തചയ്തുതകയാണ്ിരുന്നു. 

ദുരന്തത് ഒറ്റസനയാട്ടത്ിൽ വീക്ഷിക്സമ്പയാൾ 6861 വീടുക
ളിൽ തവള്ളം കയറുകയും 1239 വീടുകൾ പൂർണ്ണമയായും 3408 
വീടുകൾ ഭയാഗികമയായും �കരുകയും വലതും തചറുതുമയായ 200-
ൽപരം വളർത്തുമൃഗങ്ങളും 38000-സത്യാളം പക്ഷികളും ചതത്യാ
ടുങ്കയും തചയ്തു. 1074 കിസലയാമീറ്റർ സറയാഡകൾ �കർച്ചസനരി
ടുകയും തചയ്തു. സ്ഥി�ിഗ�ികൾ ഒരുവിധം ശയാന്മയാതയങ്ിലം 
�വിഞ്യാൽ, �ിരുതനല്ി, തപയാഴു�ന ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകളിതല 
മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾതപയാട്ടൽ, ഭൂമി നിരങ്ങിമയാറൽ എന്നീ പ്ര�ി
ഭയാസങ്ങൾ തചറിയ സ�യാ�ിൽ ഇസപ്യാഴും തുടർന്നുതകയാണ്ി രിക്
ന്ന�് ജില്തയ വലിയ ആശങ്യിലയാഴ്ത്തുന്നുണ്്. കഴിഞ്ഞുസപയായ 
പ്രളയത്ിൽ നമ്ൾ �ിരിച്ചറിഞ് ഒരു വലിയ സ�്മുണ്്. 
ഇനിവരും കയാലങ്ങളിസലയ്ക് നയാം മന്ിൽ സൂക്ഷിസക്ണ് ഒരു 
വലിയ �ിരിച്ചറിവ്. ഒരുമിച്ചു കകസകയാർത്യാൽ ഏതു പ്രളയ
തത്യും ഏ�് ദുരന്തത്യും ശക്മയായി സനരിടയാതമന്നും ഏ�് 
പ്ര�ിസന്ധിതയയും �രണം തചയ്യാതമന്നുമുള്ള വസ്തു�.

തൃശ്ശൂര്
ജയിംസ് പി.ലജ                                                          

                                                            

2018  ആഗസ്റ്റില് സകരളം   ഈ നൂറ്റയാണ്ില് കണ്  ഏറ്റവും  
വലിയ മഴതക്ടു�ി  തൃശ്ശൂര്   ജില്യിലം  രൂക്ഷമയായ  

ദുരി�ം  വി�ച്ചു.  നിര്ത്യാത�  തപയ്  മഴയില്   ജില്യിതല    
പ്രധയാന  നദികളയായ ഭയാര�പ്പുഴ, കരുവന്നൂര് പുഴ, ചയാലക്ടി  പുഴ,  
സകസച്ചരി പുഴ,  തപരിയയാര്,  പുഴയ്കല്  പുഴ  എന്നിവയും  കരുവ
ന്നൂര്പ്പുഴയുതട   കകവഴികളയായ  മണലിപ്പുഴയും  കറുമയാലിപ്പുഴയും 
കര കവിതഞ്യാഴുകി. പ്രധയാന  ജലസംഭരണികളയായ  പീച്ചി,  
വയാഴയാനി,  ചിമ്ിനി , തപരിങ്ങല്കത്്, പൂമല, അസുരന്കണ്്,  
സലയാവര്  സഷയാളയയാര് എന്നിവ  നിറഞ്ഞു  കവിഞ്ഞു.  

സഷയാളയയാര്,  അപ്ര്  സഷയാളയയാര്,  പറമ്പിക്ളം, തപരിങ്ങ
ല്കത്് ്യാമുകള്  തുറന്ന�ിനയാല്  ചയാലക്ടി പുഴ  നിറതഞ്യാ
ഴുകി.   പീച്ചി,  വയാഴയാനി,  ചിമ്ിനി  ്യാമുകളിതല  തവള്ളം  
നിറതഞ്യാഴുകിയസപ്യാള്  ജില്യിതല  ഭൂരിഭയാഗം പ്രസദശവും 
തവള്ളത്ിനടിയിലയായി.  ഇ�ിനിതട  കരുവന്നൂര്  പുഴ  
ഗ�ിമയാറി  ഒഴുകിയ�ിനയാല് ആറയാട്ടുപ്പുഴ  എട്ടുമന  ഇല്ിക്ല്  
ബണ്്  �കര്ന്ന്  ജലനിരപ്്  ഉയര്ന്ന്   ഈ പ്രസദശം  മുഴുവന്   
തവള്ളത്ിനടിയിലയായി.  മഴ ശക്ി  പ്രയാപിച്ചസ�യാടുകൂടി  ജി
ല്യിതല  86  ഗ്യാമപഞ്യായത്തുകളും  നഗരപ്രസദശങ്ങളും  തവ
ള്ളത്ിനടിയിലയായി. 

പ്രളയത്ിതറെ  ഭീ�ിയില്  �രിച്ചു  നില്ക്ന്ന ആയിരങ്ങളുതട  
ജീവന്  �ിരിച്ചു  പിടിക്യാനുള്ള  കഠിന  ശ്രമത്ിലയായി  പഞ്യായ
ത്് ഭരണ സനതൃ�്വം.  അടിയന്ര  സഹയായം ആവശ്മുള്ളയിട
സത്ക്്  അ�് എത്ിക്ന്ന�ിന്  പഞ്യായത്്  ത്പ്യൂട്ടി ്യ
റക്ടര്        ഓ�ീസ്        24  മണിക്കൂറും  പ്രവര്ത്ന  സജ്ജമയായി.   
ജില്യില്  ഗ്യാമ പഞ്യായത്തുകളുതട  സനതൃ�്വത്ില്  548  ദുരി
�യാശ്വയാസ  ക്യാമ്പുകള്  പ്രവര്ത്ിച്ചിരുന്നു.   

ജില്യിതല പ്രളയത്ിനിരയയായ സ്ഥലങ്ങളുതട ശുചീക
രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുതട സനയാ്ല് ഓ�ീസറയായി പഞ്യായത്് 
ത്പ്യൂട്ടി ്യറക്ടര്ക്് ചുമ�ല ലഭിച്ചു. �സദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുതട സമധയാവികള്,  ജില്യാ തമ്ിക്ല് ഓ�ീസര്,  
ശുചി�്വമിഷന് എന്നിവര് സചര്ന്ന് ശുചീകരണ പദ്�ി �യ്യാ
റയാക്ി.  5 സപര് അടങ്ന്ന സംഘം വയാര്ഡ�ലത്ില് ശുചീ
കരണ സസന രൂപീകരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം പ്രവര്ത് 
നങ്ങള് നടത്ി.

ഗ്യാമപഞ്യായത്ിതറെ സന�്�്വത്ില് ശുചീകരണവും 
സയാസങ്�ിക പരിജ്ഞയാനമുള്ളവരുതട സസവനം ഉപസയയാഗതപ്
ടുത്ി വീടുകള് �യാമസസയയാഗ്മയാക്ി ഭൂരിഭയാഗം ആളുകളും 
വീടുകളിസലക്് മടങ്ങിസപയായിരിക്ന്നു. പ്രളയഭീ�ിയില് 
വലഞ് ജനങ്ങള്തക്യാപ്ം തുടക്ം മു�ല് ജീവന് രക്ഷയാപ്രവ
ര്ത്നം മു�ല് ദുരി�യാശ്വയാസം തുടങ്ങി ശുചീകരണ പ്രവര്ത്
നങ്ങളിലം പുനരധിവയാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലം ഒപ്ം നിന്ന് 
ഗ്യാമപഞ്യായത്് ഭരണസമി�ിയും ജീവനക്യാരും ജില്യാഓ
�ീസും അ�ിസറെ�യായ പ്രവര്ത്നം കൃ�്മയായി നിര് വ്വഹിച്ചു. 
നയാം  നടത്ിയ�് സമയാന�കളില്യാത് മഹത്യായ പ്രവര്ത്
നമയാണ്.   ഇനിയും നമുസക്തറ  പ്രവര്ത്ിക്യാനുണ്്.  അത� 
ആ പ്രവര്ത്നങ്ങളും നയാം ഏതറ്റടുക്ം. നയാം അ�ിജീവിക്ം.  



സകരള സംസ്ഥയാനം സനരിട്ട മഹയാപ്രളയ
ത്ിതല ദുരി�ബയാധി�ർക്് എല്യാവിധ 

പിന്തുണയുസമകന്ന ശ്രസദ്യമയായ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളുമയായി മുസന്നയാട്ട് സപയാകകയയാണ് കടുംബ
ശ്രീ. കടുംബശ്രീ മുൻകകതയടുത്് സകരളത്ി
ലസങ്ങയാളമിസങ്ങയാളം നടത്തുന്ന ദുരി�യാശ്വയാസ, 
പുനരധിവയാസ പ്രവർത്നങ്ങൾ നവസകരള സൃ
ഷ്ിക്് ശക്മയായ ചുവടുവയ്യാണ്. പ്രളയബയാധി
�രയായ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ മു�ൽ കടുംബ
ശ്രീ ഉസദ്യാഗസ്ഥരും വിവിധ പദ്�ികളുമയായി 
ബന്ധതപ്ട്ട് പ്രവർത്ിക്ന്ന ഏജൻസികളുതമ
ല്യാം പ്രവർത്നങ്ങളിൽ അവരവരുസട�യായ 

പങ്കു വഹിക്ന്നു. പ്രളയത്ിലകതപ്ട്ടവതര 
രക്ഷിക്ന്ന�് മു�ൽ ഭയാവി ജീവി�തത്ക്റി
ച്ചുള്ള ആശങ്കൾ അകറ്റി ആത്മവിശ്വയാസസമ
കന്നതുൾതപ്തടയുള്ള പുനരധിവയാസ പ്രവർത്
നങ്ങളിൽ വതര കടുംബശ്രീ ഭയാഗഭയാക്യായി. 
വിവിധ ജില്കളിൽ ഇസപ്യാഴും കടുംബശ്രീ അം
ഗങ്ങൾ അസഹയാരയാത്ര പ്രയ�് നം തുടർന്നുതകയാ 
ണ്ിരിക്കയയാണ്.   തസപ്റ്റംബർ അഞ്് വതര
യുള്ള കണക്് അനുസരിച്ച് ജില്യാ ഭരണകൂടങ്ങ
ളുതട സമൽസനയാട്ടത്ിലൾതപ്തട നടത്തുന്ന 
സന്നദ് സസവന പ്രവർത്നങ്ങളില് 397462 
കടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഭയാഗമയായി. 

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ 
കൈത്താങ്തായി കുടുുംബശ്രീ 

എസ്. ഹരികിജ�ാര് ഐ എ എസ്
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പ്രളയത്ിലകന്പെട്ടവന്ര 
രക്ിക്കുനെതച് മുതല് 

ഭാവി ജീവിതന്ത്ക്കുറിച്ചു
ള്ള ആേങ്കൾ അകറ്ി 
ആത്മവിേ്ാസവമകുനെ

തുൾന്പെന്ടയള്ള 
പുനരധിവാസ പ്രവരത്ന

ങ്ങളില് വന്ര കുടുയംബശ്രീ 
ഭാഗഭാക്ായി. 



ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ
പ്രളയജലത്ിതനയാപ്തമത്ിയ തചളിയും 

ക്ഷുദ്രജീവികളും ഇഴജന്തുക്ളും മയാലിന്വുതമ
ല്യാം നിറഞ്് വൃത്ിഹീനമയായ വീടും പരിസര
വും ശുചിയയാക്ിതയടുക്കതയന്ന ഭഗീര് പ്രയ
�് നത്ിൽ കടുംബശ്രീയുതട ഇടതപടൽ തുടർ 
ന്നുതകയാസണ്യിരിക്കയയാണ്. ദുരി�യാശ്വയാസ 
ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിസലക്് എത്തുന്ന 
ഓസരയാരുത്ർക്ം ഈ പ്രവർത്നസമകന്ന 
ആശ്വയാസം പറഞ്റിയിക്യാനയാകന്ന�ല്. �സദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുമയായി സഹകരിച്ചയാ
ണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്ന
�്. ജില്യാ അ�ിർത്ികൾ മറികടന്നും കടുംബ
ശ്രീ അംഗങ്ങൾ ശുചീകരണത്ിന് എത്തുന്നു. 
പത്നം�ിട്ട, വയനയാട്, സകയാട്ടയം, ആലപ്പുഴ 
തുടങ്ങിയ ജില്കളിസലക്് മറ്റ് ജില്കളിൽ നി
ന്നുള്ള അയൽക്കൂട്ട വനി�കളും കടുംബശ്രീ 
ഉസദ്യാഗസ്ഥരും ശുചീകരണ പ്രവർത്ന 
ങ്ങൾക്യാതയത്ി. വീടുകളും പരിസരവും വൃത്ി
യയാക്ന്ന�ിന് പുറസമ തപയാതുസ്ഥലങ്ങൾ, ആശുപ
ത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, സറയാഡകൾ, തപയാതു കമ�യാന
ങ്ങൾ എന്നിവയും ശുചിയയാക്ന്നു. ഇതുവതര 1.98 
ലക്ഷം വീടുകളും പരിസരങ്ങളും ശുചിയയാക്കയും 
അണുനശീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുക
യും തചയ്തു. 11312 തപയാതു ഇടങ്ങളയാണ് കടുംബശ്രീ 
മുസഖന വൃത്ിയയാ ക്ിയ�്.  എറണയാകളം ജില്
യിൽ 47288 വീടുകളയാണ് വൃത്ിയയാക്ിയ�്. 
ഇസ� ജില്യിൽ �തന്നയയാണ് ഏറ്റവും കൂടു�ൽ 
കടുംബശ്രീ സന്നദ് സസവകർ പ്രവർത്ിക് 
ന്നതും. ഒരു ലക്ഷത്ിസലതറസപ്ർ. 

ലപാതിജച്ചാറം സമൂഹ അടുക്കളയം
ദുരി�ത്ിൽ അകതപ്ട്ടവർക്് ആദ് ദിനം 

�തന്ന വിവിധ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുതടയും സി്ി
എസുകളുതടയും സനതൃ�്വത്ിൽ ഭക്ഷണം 
പയാകം തചയ്് തപയാ�ിയയായും സനരിട്ടും എത്ി
ക്ന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ിയിരുന്നു. പല
യിടങ്ങളിലം ഇസപ്യാഴും ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തുടർന്നുവരുന്നു. പത്നം�ിട്ടയിതല ആറന്മുള, 
എറണയാകളം ജില്യിതല തൃക്യാക്ര എന്നിവി
ടങ്ങളിതല സമൂഹ അടുക്ളയുതട നടത്ിപ്് 
എൽപ്ിച്ച�് കടുംബശ്രീതയയയാണ്. യയാത�യാരു 
പ്ര�ി�ലവുമില്യാത� സന്നദ് സസവനതമന്ന 
നിലയിലയാണ് ഈ വനി�കൾ സമൂഹ അടുക്
ളയുതട പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ിവരുന്ന�്. 

വീടുകൾ അഭയജകന്ദ്രങ്ങളാക്കി 
മാറ്റിയവര്

ദുരി�യാശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളിസലക്ം മറ്റും 
ഉടനടി സപയാകയാൻ കഴിയയാത്വർക്് സ്വഭവന
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പ്രളയദുരിത ബാധിതരക്ച് 
ഒര ലക്യം രൂപയന്ട 
പലിേരഹിത വായ്പ 
കുടുയംബശ്രീ വഴി 
നല്കാനുള്ള  
തീരമാനയം സരക്ാര 
ദകന്ക്ാണ്ടിട്ടുണ്ടച്.  

കുടുംബശ്ീ വഴി 1 െക്ം രൂപ
പ്രളയ ദുരി� ബയാധി�ർക്് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുതട പലിശരഹി� വയായ് 

കടുംബശ്രീ വഴി നൽകയാനുള്ള  �ീരുമയാനം സർക്യാർ കകതക്യാണ്ിട്ടുണ്്. 
ഇ�ിതറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

നവജകരള ജൊട്ടറി കുടുംബശ്ീ വഴി
നവസകരളം ലക്ഷ്മിട്ട് സർക്യാർ ആരംഭിക്ന്ന നവസകരള സലയാട്ടറിയു

തട വിൽപ്നയും കടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ വഴി നടത്തും. 

ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ
പ്രളയബയാധി�രയായവതര സകന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വയം ത�യാഴിൽ പരിശീലനങ്ങ

ളും കനപുണ് പരിശീലനങ്ങളും നൽകി അവർക്് ഉപജീവന മയാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ഒരുക്ി നൽകയാനും വരുമയാന മയാർഗ്ഗമുണ്യാക്ന്ന�ിനുമുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കടുംബശ്രീ നടത്തും. 



ങ്ങളിൽ �യാമസിക്യാനുള്ള എല്യാവിധ സൗകര്
ങ്ങളും സ്വയസമവ ഒരുക്ി നൽകിയ അയൽക്കൂ
ട്ട അംഗങ്ങളയായ വനി�കളും ഏതറ. 38583 
സപർക്് ഇതുവതര ഇങ്ങതന കടുംബശ്രീ അംഗ
ങ്ങൾ അഭയം ഒരുക്ി. ആലപ്പുഴ ജില്യിൽ 
മയാത്രം 22666 സപർക്യാണ് അയൽക്കൂട്ട അംഗ
ങ്ങൾ അഭയം നൽകിയ�്. 

ആത്മവിശ്ാസജമകി കൗണ്സിെിങ്
അപ്ര�ീക്ഷി�മയാതയത്ിയ പ്രളയജലം 

�കർതത്റിഞ് ആത്മവിശ്വയാസവും പടതപയാ
രു�ി ജീവിക്യാനുള്ള മസനയാകധര്വുതമല്യാം ദു
രി�ബയാധി�ർക്് �ിരിതകസയകന്ന�ിനയായു
ള്ള കൗൺസിലിങ് സസവനങ്ങളും കടുംബശ്രീ 
തുടർന്നുവരുന്നു. സ് സനഹി� ഉസദ്യാഗസ്ഥരും 
കമ്്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർമയാരും ദുരി�യാശ്വയാസ 
ക്യാമ്പുകളിതലത്ിയയാണ് കൗൺസിലിങ് 
നൽകന്ന�്. നഷ്മയായ സർട്ടി�ിക്റ്റുകൾ, മറ്റ് 
പ്രധയാന സരഖകൾ എന്നിവതയക്റിതച്ചല്യാമുള്ള 
സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്ന്നു ഇവർ. 38842 
സപർക്് ഇതുവതര കൗൺസിലിങ് സസവന
ങ്ങൾ നൽകി. 

പാക്കിങ് ജകന്ദ്രങ്ങളിലെ 
സജീവ പങ്ാളിത്തം

ദുരി�ബയാധി�ർക്യായി ഇ�രസംസ്ഥയാന
ങ്ങളിൽ നിന്നുൾതപ്തടതയത്തുന്ന അവശ്സയാ
ധന സയാമഗ്ികൾ �രം�ിരിക്ൽ, ഓസരയാ കടും
ബത്ിന് സവണ് അവശ്സയാധനങ്ങൾ ഒരു 
മിച്ച് പയാക്് തചയ്ൽ എന്നീ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുന്ന പയാക്ിങ് സകന്ദ്രങ്ങളിൽ കടുംബശ്രീ 
അംഗങ്ങള് സജീവമയാണ്. എറണയാകളത്് 
കളമസശേരിയിൽ കടുംബശ്രീയുതട മയാത്രം സമൽ
സനയാട്ടത്ിൽ ഒരു പയാക്ിങ് സകന്ദ്രം നടത്ിയ
സപ്യാൾ ആലപ്പുഴ ജില്യിൽ എസ്്ി 
സകയാസളജിതല പയാക്ിങ് സകന്ദ്രത്ിൽ പ്രവർത്
നങ്ങളുതട  ചുമ�ല കടുംബശ്രീക്യായയായിരുന്നു.

ഉജ്യോഗസ്ഥര് 
സന്നദ്ധ ജസവകരായജ്ാൾ

കടുംബശ്രീ ഉസദ്യാഗസ്ഥരും സന്നദ് 
സസവന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സജീവ പങ്യാളി
കളയായി. കടുംബശ്രീ മുസഖന സകരളത്ിൽ നട
പ്യാക്ന്ന സദശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗ�്ം 
(എൻയുഎൽഎം) പ്രധയാനമന്ത്രി ആവയാസ് 
സയയാജന (പിഎംഎകവ) എന്നീ പദ്�ികളി
തല ഉസദ്യാഗസ്ഥർ (244 സപർ) സചർന്ന് 
സനയാർത്് പറവൂർ, ചയാലക്ടി, കളമസശേരി, 
ആലവ, ഏലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണ 
പ്രവർത്ന ങ്ങൾ നടത്ി. ഓഗസ്റ്റ് 22 മു�ൽ 
28 വതര നടത്ിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ വഴി 
നിരവധി തപയാതു ഇടങ്ങളും ഇവർ ശുചിയയാക്ി. 

ദുരിതബാധിതര്ക്ക് 
ഉപജീവന മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ

ദുരന്ത്ിൽ അകതപ്ട്ട് ജീവി�ം വഴിമുട്ടി 
നിന്നവർക്് അനുസയയാജ്മയായ ഉപജീവന മയാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് നൽകന്ന�ിന് കടുംബ
ശ്രീ ലക്ഷ്മിട്ടിരിക്ന്നു. പത്നം�ിട്ടയിൽ 
പ്രളയബയാധി�രയായ 35 സ്തീകൾക്് സവണ്ി 
ഉപജീവന മയാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്ന് നൽകി. 30 സപ
രുൾതപ്ടുന്ന �യ്ൽ യൂണിറ്റും അഞ്് സപര് ഉൾ
തപ്ടുന്ന സകറ്ററിങ് യൂണിറ്റുമയാണ് പത്നം�ിട്ട 
കടുംബശ്രീ ജില്യാ മിഷൻ ആരംഭിച്ച�്. 
പന്ളം ആസ്ഥയാനമയാക്ി ആശ എന്ന 
സപരിലയാണ് �യ്ൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ച�്. 
ഇവർക്് 15 ദിവസതത് അടിയന്ര പരിശീല
നം നൽകി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കയയായിരുന്നു. 
ആറന്മുളയിലയാണ് ജീവന എന്ന സപരിൽ 
പ്രളയ ബയാധി�രയായ അഞ്് സപതര സചർത്് 
സകറ്ററിങ് യൂണിറ്റിന് തുടക്മിട്ട�്.  

സലഖകന് കടുംബശ്രീ മിഷന് 
എക്ികയുട്ടീവ്  ്യറക്ടറയാണ്.
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നവവകരളയം ലക്്മിട്ടച് 
സരക്ാര ആരയംഭിക്കുനെ 
നവവകരള വലാട്ടറിയന്ട 
വില്പെനയയം കുടുയംബശ്രീ 

അയംഗങ്ങൾ വഴി നടത്തുയം.

മുഖയേമന്തിയലട ദുരിതാശ്ാസനിധിയിജെക്ക് 
ഏഴ് ജകാടി സംഭാവന

ഓസരയാ കടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും �ങ്ങളുതട ഒരയാഴ്ച്ച
തത് ലഘുസമ്പയാദ് (ത്രിഫ്റ്) തുകതയങ്ിലം ദുരി�യാശ്വയാസനിധിയിസലക്് 
നൽകണതമന്ന അഭ്ർതന പ്രകയാരം സമയാഹരിച്ച�് ഏഴ് സകയാടി 
രൂപയയാണ്. ഓസരയാ അയൽക്കൂട്ടവും പ്രയാസദശികമയായി സംഭയാവനയയായി 
സ്വീകരിച്ച തുകയും ഓണയാസഘയാഷങ്ങൾക്ം മറ്റുമയായി സചർത്തുവച്ച 
തുകയും കടുംബശ്രീയുതട റിസസയാഴ് സ് സപഴ് സൺമയാരും പരിശീലന 
സംഘങ്ങളും കയാസ് (കടുംബശ്രീ അക്ൗണ്് സ് ആൻ്് ഓ്ിറ്റ് 
സർവീസ് തസയാകസറ്റി) അംഗങ്ങളും സംഭയാവനയയായി നൽകിയ 
തുകയും ഇ�ിൽ ഉൾതപ്ടും.



മഹയാപ്രളയത്ില് നിന്ന് കരകയറിതകയാണ്ിരി
ക്ന്ന സകരളം പുനരധിവയാസത്ിതറെയും പു

നര്നിര്മ്യാണത്ിതറെയും  പുത്ന് പയാ�യില് 
ഒസട്ടതറ തവല്ലുവിളികള് സനരിടുകയയാണ്. അ�ില് 
പ്രധയാനതപ്ട്ട ഒരു പ്രശ്നമയാണ് പകര്ച്ചവ്യാധി 
നിയന്ത്രണവും ആസരയാഗ് സംരക്ഷണവും. 
ചരിത്രം പരിസശയാധിക്കയയാതണങ്ില്  പല 
പ്രളയദുരന്ങ്ങളിലം സംഭവിച്ച ജീവനഷ്തത്
ക്യാള് പല മടങ്ങ്  നഷ്ം പ്രളയസശഷം ഉണ്യായ  
പകര്ച്ചവ്യാധികളയാല് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്. ജല
സ്യാ�സ്സുകള് മലിനമയായിരിക്ന്നു. ശുദ്ജല 
ദൗര് ലഭ്ം രൂക്ഷമയാണ് . ക്യാമ്പുകളിലം മറ്റും 
ജനങ്ങള് കൂട്ടമയായി പയാര്ക്സമ്പയാള് വ്ക്ിശുചി
�്വം പയാലിക്ക ദുര്ഘടമയായിരിക്ന്നു. എന്നയാല് 
സരയാഗങ്ങള് തപതട്ടന്ന് പടര്ന്നുപിടിക്യാനുള്ള 
സയാധ്� കൂടു�ല് ആയ�ിനയാല് ശുചി�്വം 
ഏറ്റവും അനിവയാര്വും ആകന്നു. സ്ഥിര ആസരയാ

പ്രളയമശഷും

പൈര്�വധ്യതാധി നിയ�ണ�ും 
ആമരതാഗധ്യസുംര�ണ�ും

ഗ്സംവിധയാനങ്ങള് അവ�യാളത്ില് ആയിരി
ക്ന്നു. ഈ സയാഹചര്ത്ില് ആസരയാഗ്കയാര്
ങ്ങളില് പ�ിവില്ക്കൂടു�ല് ജയാഗ്� ആവശ് 
മയായി വന്നിരിക്ന്നു.

ക�തിയിരിജക്കണ്ട ജരാഗങ്ങൾ
വയറിളക്കജരാഗങ്ങൾ 

പ്രളയസശഷം സ്വയാഭയാവികമയായും കൂടു�ല് 
കണ്വരുന്ന സരയാഗങ്ങളില് പ്രധയാനി ജലജന്സരയാ
ഗങ്ങള് �തന്നയയാണ്. സയാധയാരണ വയറിളക്ം 
മു�ല് കടസ�യായിട്, സകയാളറ, തഹപ്തറ്ററ്റിസ് A 
മഞ്പിത്ം തുടങ്ങിയ സരയാഗങ്ങള് വതര വരയാന് 
സയാധ്� ഏറുന്നു. ഇ�ിതറെ പ്ര�ിസരയാധത്ിന് 
ശുദ്ജലം മയാത്രം കടിക്ക, ഭക്ഷണ ശുചി�്വം, 
വ്ക്ിശുചി�്വം ഇവ ഉറപ്യാക്ക എന്ന അടി
സ്ഥയാനമയാര്ഗ്ഗങ്ങള് �തന്നയയാണ് അവലംബം.

ജൊ. ചിന്ത എസ്.
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പല പ്രളയദുരന്ങ്ങളിലുയം 
സയംഭവിച് ജീവനഷ്ടന്ത്
ക്ാൾ പല മടങ്ങച്  നഷ്ടയം 
പ്രളയവേഷയം ഉണ്ടായ  
പകരച്വ്ാധികളാല് 
സയംഭവിച്ിട്ടുണ്ടച്.



എെി്നി 
സരയാഗബയാധയയാലം മരണനിരക്യാലം നതമ് 

ഏറ്റവും ഭയതപടുത്തുന്ന സരയാഗം എലിപ്നി 
അ്വയാ തലസ്യാസ്പിസരയാസിസ് ആണ്. കഴിഞ്
കറച്ചു വര്ഷങ്ങളയായി സകരളത്ില് എലിപ്നി 
ഒരു പ്രധയാന തപയാതുജനയാസരയാഗ്പ്രശ്നമയായി നില
നില്ക്കുന്നു.  മിക് ജില്കളിലം ഈ വര്ഷം തുടക്ം 
മു�സല  എലിപ്നി കണ്വരുന്നു. പ്രളയസശഷം 
പ്ര�ീക്ഷിച്ച സപയാതല �തന്ന എലിപ്നി ബയാധി
ച്ചവരുതട എണ്ണം കൂടിയിരിക്ന്നു. എലിപ്നി 
മരണങ്ങളും റിസപ്യാര്ട്ട് തചയ്തപ്ട്ടിരിക്ന്നു. ഈ 
സയാഹചര്ത്ില് ആസരയാഗ്വകപ്് എലിപ്നി
തക്�ിതര ജയാഗ്�നിര്സദേശം നല്ിയിരിക്ന്നു. 

തലപ്സറ്റയാസ്പിര എന്ന സരയാഗയാണു ബയാധിച്ച 
എലി അതല്ങ്ില് പശു, പട്ടി, ആട് തുടങ്ങിയ 
വളര്ത്തു മൃഗങ്ങളുതട മൂത്രത്യാല് മലിനമയായ ജല
വുമയായി സമ്പര്ക്ത്ില് വരുസമ്പയാള് ഈ 

സരയാഗയാണു മനുഷ്രിസലക്് പ്രസവശിക്ന്നു. 
ശരീരത്ിലള്ള മുറിവുകളിലൂതടയും കണ്ണ്, വയായ 
ഇവ മലിനജലവുമയായി സമ്പര്ക്ത്ില് വരു
സമ്പയാഴും മലിനജലം പയാനീയങ്ങളിലതടസയയാ 
ഭക്ഷണത്ിലൂതടസയയാ ഉള്ളില് തചല്ലുന്ന�് 
വഴിയും സരയാഗയാണു ബയാധയുണ്യാകയാം. കടുത് 
പനി, ശരീരസവദന, കണ്ണില് ചുവപ്പുനിറം ഇവ
തയയാതക്യയാണ് പ്രയാരംഭലക്ഷണം. ചികിത് 
കവകിയയാല് കരള്, വൃക്, ശ്വയാസസകയാശം, 
ഹൃദയം, മസ്തിഷ്കം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങതള 
ബയാധിക്വയാനും മരണതപ്ടയാനും സയാധ്�യുള്ള 
സരയാഗമയാണ് ഇ�്. ഈ സരയാഗത്ിതന�ിതര �ല
പ്രദമയായ ആറെിബസയയാട്ടിക് ചികിത് ലഭ്മയാ
ണ്. സരയാഗം തുടങ്സമ്പയാള് �തന്ന doxycycline 
ഗുളിക കഴിക്യാം. സരയാഗം മൂര്ച്ചിക്ന്നവരില് 
injection Crystalline Penicillin �ലപ്രദമയാ
ണ് . 

പ്രളയതക്ടു�ികള്ക്ിടയിതല രക്ഷയാപ്രവര്ത്നവും ദുരി�യാ
ശ്വയാസ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്മിടയിതല പ്ര്മ തവല്ലുവിളി 

മരണങ്ങള് കറയ്ക്കുക �തന്ന ആയിരുന്നു. മരണങ്ങള്  ഏറ്റവും 
കറഞ് നിലയില് നിര്ത്തുവയാന് നമുക്് കഴിഞ്ഞു. എന്നയാല് ദു
രന്സശഷമുള്ള സരയാഗങ്ങളും അ�് കയാരണമയാക്യാവുന്ന മരണങ്ങ
ളും തുടര് ആസരയാഗ് പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ിതല്ന്ന് നടിക്യാനയാവില്. 
�സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളും വിശിഷ്യാ ആസരയാഗ് സ്റ്റയാ
റെിംഗ് കമ്ിറ്റികളും പ്രവര്ത്നനിര�മയാസകണ് സമഖലയയാണി
�്.  അ�ിനനുസൃ�മയായി ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ിറ്റി പ്രവര്ത്
നങ്ങള് ചിട്ടതപ്ടുസത്ണ്തുണ്്.

ജരാഗ വിവര ജശഖരണ സംവിധാനം
പകര്ച്ചവ്യാധികളും പകര്സച്ച�ര സരയാഗങ്ങളും വ്യാപിക്വയാ

ന് സയാധ്� ഉണ്്.  എന്നയാല് തുടക്ം മു�ല് ശ്രദ്ിച്ചയാല് ഈ 
തവല്ലുവിളി സനരിടുവയാനയാവും. ഒരു പ്രസദശത്തു ഏത�ങ്ിലം 
സരയാഗബയാധ ആരംഭിച്ചു എന്ന് തുടക്ത്ിസല അറിയയാന് സയാധി
ക്ണം. ഇവിതടയയാണ്ചിട്ടയയായ സരയാഗ വിവര സശഖരണ സംവി
ധയാനത്ിതറെ പ്രസക്ി.  പ്രയാ്മികയാസരയാഗ് സകന്ദ്രങ്ങള് 
സയാധയാരണ ഗ�ിയില് ഇക്യാര്ങ്ങള് തചയ്യുന്ന�യാണി�്. 
എന്നയാല് നിലവിതല അടിയന്ര സയാഹചര്ത്ിനനുസരിച്ച് 
ഈ സംവിധയാനം ശക്ിതപ്ടുത്ണം. വ്ക്ികളും കടുംബങ്ങളും 
�സദേശഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളും പങ്യാളികളയാകണം. ആസരയാഗ് 
പ്രശ്നങ്ങള് ഉടനടി റിസപ്യാര്ട്ട് തചയ്യുന്ന രീ�ി സവണം. അ�ിനയായി 
ഇത്രം വിവരങ്ങള് സ്വീകരിക്യാനും സക്രയാ്ീകരിച്ചു ബന്ധതപ്
ട്ടവതര അറിയിക്വയാനും സംവിധയാനം സവണം. ഈ വിവരങ്ങതള 

കദനംദിനം �യാതഴത്ട്ടില് �തന്ന ശയാസ്തീയമയായി അവസലയാക
നം തചയ്തു നടപടികള് ആരംഭിക്വയാന് ഏര്പ്യാടുണ്യാകണം. 
ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ിറ്റി ഇ�് ഉറപ്പുവരുത്ണം.

എങ്ങലന ആകാം 
ഈ സംവിധാനങ്ങൾ

പടര്ന്നു പിടിക്യാന് സയാധ്�യുള്ള സരയാഗങ്ങളുതടയും 
ആസരയാഗ് പ്രശ്നങ്ങളുതടയും ലിസ്റ്റ് തമ്ിക്ല് ഓ�ീസറുതട സന
തൃ�്വത്ില് ഗ്രൂപ്്  തചയ്തു �യ്യാറയാക്ണം.  എല്യാ ആസരയാഗ് പ്രവ
ര്ത്കരും വയാര്ഡ�ല സമി�ികളും ആശ, അംഗനവയാടി, കടും
ബശ്രീ പ്രവര്ത്കരും ഓസരയാ വീട്ടിലം ഇ�് സംബന്ധിച്ച വിവരം 
നല്ണം. ഏത�ങ്ിലം സരയാഗലക്ഷണങ്ങള് കയാണുകയയാതണങ്ില് 
ഉടനടി ആതര അറിയിക്ണം എന്നു വ്ക്മയാക്ണം. ഭീ�ി 
പരത്യാനല്, മറിച്ചു സരയാഗവ്യാപനം കൂടുന്നുസണ്യാ എന്നറിയയാന് 
മയാത്രമയാണിത�ന്ന് കൃ�്മയായും സസന്ശം നല്ണം. 

എലന്തല്ലാം വിവരങ്ങൾ
• പകര്ച്ചവവ്യാധികളയായ ജലജന് സരയാഗങ്ങള്, ജന്തുജന് 

സരയാഗങ്ങള് (എലിപ്നി തുടങ്ങിയവ)
• തകയാതുകജന്/പ്രയാണിജന് സരഗങ്ങള്
• വയായുജന് സരയാഗങ്ങള് (ചിക്ന് സപയാക്്, എച്. 1 എന് 

1,കവറല് പനി തുടങ്ങിയവ)
• �്വക് സരയാഗങ്ങള് 
• തചവി, കണ്ണ് മു�ലയായവതയ ബയാധിക്ന്ന സരയാഗങ്ങള് 
• ശുദ്ജല ലഭ്�

ആജരാഗയേ സ്റാനിംഗ് കമ്ിറ്റികൾ 
പ്രവര്ത്തനനിരതമാകുക
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കഴിഞ്ഞകുറച്ചു വരഷങ്ങ
ളായി വകരളത്ില് 

എലിപെനി ഒര പ്രധാന 
ന്പാതുജനാവരാഗ്പ്രശ്ന

മായി നിലനില്ക്കുന്നു.



എെി്നി പ്രതിജരാധം
പ്രളയപ്രസദശങ്ങളിതല ജനങ്ങള്ക്ം 

അവിതട സന്നദ്പ്രവര്ത്നത്ില് ഏര്തപ്ട്ട 
സവയാളറെിയര്മയാര്ക്ം ഉസദ്യാഗസ്ഥര്ക്ം  സരയാഗ
ബയാധയുതട സയാധ്�യുള്ള�ിനയാല് പ്ര�ിസരയാധ
ഗുളിക കഴിക്ണം എന്ന നിര്സദേശം ആസരയാഗ്
വകപ്് നല്ിയിട്ടുണ്്. ഇ�ിനു പുറസമ 
മലിനജലവുമയായി സമ്പര്ക്ത്ില് വരുന്നവതര
ല്യാം കയാലറകളും കയ്യുറകളും കണ്ണയാടി, മയാസ്ക് 
മു�ലയായ മറ്റു സംരക്ഷണമയാര്ഗങ്ങളും ഉപസയയാ
ഗിക്വയാന് ശ്രദ്ിക്ണം. മുറിവുകള് തവള്ളം 
കയറയാത� തകട്ടിവയ്ക്കുക, സസയാപ്പും തവള്ളവും 
ഉപസയയാഗിച്ച് കകകയാലകള് വൃത്ിയയായി 
കഴുകക, ശുദ്ജലം മയാത്രം കടിക്ക, ഭക്ഷണ
ശുചി�്വം പയാലിക്ക തുടങ്ങിയ കയാര്ങ്ങള് പ്ര
സ�്കം ശ്രദ്ിക്ണം. പരിസരശുചി�്വം പയാ
ലിക്ന്ന�് വഴി എലികതള നിയന്ത്രിക്യാനും 
ജലം കൂടു�ല് മലിനമയാകയാത� സംരക്ഷിക്യാനും 

ആകം. സരയാഗലക്ഷണങ്ങള് 
കണ്യാല് സ്വയംചികിത് ഒഴി
വയാക്ി ഉടന്�തന്ന അടുത്തുള്ള 
ആ സ ര യാ ഗ ്സ ക ന്ദ്രങ്ങ ള ി ല് 
ചികിത് സ�ടണം.       

          
വായജനയേജരാഗങ്ങൾ

ജലസദയാഷപനികള്, ചിക്
ന്സപയാക്്, മീസില്സ് , H1N1 
�, ക്ഷയസരയാഗം, മറ്റു പകര്ച്ച
പനികള് ഒതക്�തന്നയും 
ഇത്രം ഒരു സയാഹചര്ത്ി
ല് തപതട്ടന്ന് പടര്ന്നുപിടി
ക്യാം. ചുമയ്ക്കുസമ്പയാഴും തുമ്മുസമ്പയാ
ഴും മുഖം തപയാത്ിപിടിക്ക, 
കകകഴുകി സൂക്ഷിക്ക, സരയാ
ഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്യാല് മറ്റു

• ശുചീകരണ രീ�ികള്
• കക്കൂസ്/തസ്ിക് ടയാങ്് 
• മയാലിന് സംസ്കരണ രീ�ികള്
• പ്രസദശത്് സരയാഗം പരക്യാനുള്ള സയാധ്� 

ഏതു സരയാഗമയാണ് എന്ന�ിസനക്യാള് സരയാഗലക്ഷണങ്ങള് 
ആവും റിസപ്യാര്ട്ട്   തചയ്തപ്ടുക. തമ്ിക്ല് ഓ�ീസറും 
ആസരയാഗ് പ്രവര്ത്കരുമയാണ് ഈ സരയാഗലക്ഷണങ്ങള് പരി
സശയാധിച്ച് ഏതു സരയാഗയാവസ്ഥയയാണ് എന്ന് �ീരുമയാനിസക്ണ്
�്. പകര്സച്ച�ര വ്യാധികളില് ചില�് മൂര്ച്ിക്യാന് സയാധ്� 
ഉതണ്ന്ന�ിനയാല് അതും റിസപ്യാര്ട്ട്   തചയ്യുന്ന�് നന്നയാകം. 
സരയാഗയാവസ്ഥയിലള്ള വസയയാജനങ്ങള്, പരിചരണം ആവശ്മു
ള്ളവര്, ദീര്ഘസ്ഥയായീ സരയാഗബയാധി�ര് എന്നിവരുതട ലിസ്റ്റ് 
ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ിറ്റി സൂക്ഷിസക്ണ്�യാണ്. മയാനസിക 
പ്രശ്നങ്ങള് �ലതപയാക്ന്ന സയാഹചര്മയാണ്. പലസപ്യാഴും 
അത്രം മയാറ്റങ്ങള് രഹസ്മയായി വയ്കയാനുള്ള സയാധ്� ഉണ്്. 
സരയാഗ റിസപ്യാര്ട്ടിങ്ങില് സനരിട്ട് വന്നിതല്ങ്ിലം അത്രം സയാ
ഹചര്ത്ില് ആസരയാഗ് വിഭയാഗതത് അറിയിക്കസയയാ 
ചികിത് സ�ടുകസയയാ തചസയ്ണ്ന്ന�് പ്രശ്നങ്ങള് 
മൂര്ഛിക്യാ�ിരിക്വയാനും മരണങ്ങള് ഒഴിവയാക്യാനും ആവശ്
മയാണ്  എന്ന സസന്ശം എല്യാവര്ക്ം നസല്ണ്�യാണ്. 

പ്രാജ്ശിക തെത്തിൽ
വയാര്്ിതല ഓസരയാ പ്രസദശത്തും സകയാളനികള്, തറസി്

ന്ഷ്ല്/നഗര് സപയാലള്ള സ്ഥലങ്ങളുതട അടിസ്ഥയാനത്ില് 
വിവരങ്ങള് സക്രയാ്ീകരിക്ണം. ഏതു പ്രസദശത്യാണ് സരയാഗ
സയാധ്� എന്ന് എളുപ്ം കതണ്ത്യാനയാകം. ഒരു സരയാഗം ഒരു 
നിശ്ചി� പ്രസദശത്് രൂപതപ്ട്ട് തുടങ്ങിയയാല് ആ പ്രസദശം 
സകന്ദ്രീകരിച്ച് പ്ര�ിസരയാധ നടപടികള് സ്വീകരിക്ണം.  ജന
പ്ര�ിനിധികതള ഇക്യാര്ങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്യാനും ഏസകയാപി
പ്ിക്വയാനും ഏ�ിക്ക. �ങ്ങളുതട പ്രസദശതത് സ്ഥി�ി 
അസപ്യാഴസപ്യാള് അറിയുവയാനും ബന്ധതപ്ട്ടവതര അറിയിച്ചു തുടര് 

പ്രവര്ത്നങ്ങള്  സംഘടിപ്ിക്വയാനും ഇ�യാവശ്മയാണ്. 
ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ്  കമ്ിറ്റിയുതട പ്രധയാന പ്രവര്ത്നങ്ങളില് 
ഒന്നയായി മയാറണം ഈ വിവരസശഖര സംവിധയാനം ഉറപ്പുവരു
ത്ല്. 

വിവരങ്ങളുലട അവജൊകനം
ആസരയാഗ് വിഭയാഗവുമയായി സചര്ന്ന് അന്നന്ന് �തന്ന ഈ 

വിവരങ്ങള് അവസലയാകനം തചയ്തു സരയാഗ �ലത്ിലം വയാര്ഡ
�ലത്ിലം പ്രസദശ �ലത്ിലം ഉണ്യായിതക്യാണ്ിരിക്ന്ന 
പ്രശ്നങ്ങളുതട വ്യാപ്തിയും സയാധ്�കളും �ിട്ടതപ്ടുത്തുക. നടപ
ടികതളടുക്യാന് ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ിറ്റി സനതൃ�്വപരമയായ 
പങ്് വഹിക്ണം. പ്രസദശങ്ങളുതടയും വീടുകളുതടയും സ്ഥി�ി 
ഈ അവസലയാകനത്ില് ആവശ്മയായിവരുതമന്ന�ിനയാല് 
ജനപ്ര�ിനിധിക്് ഒസട്ടതറ വിവരങ്ങള് നല്യാനയാവും. തുടര് പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ഏസകയാപിപ്ിക്ന്ന�ില് അവര്ക്് നിര്ണ്ണയായക 
സറയാളയാണുള്ള�്. സക്രയാ്ീകരിച്ച വിവരങ്ങളും അവസലയാകന 
റിസപ്യാര്ട്ടും  ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ിറ്റിയും ആസരയാഗ് 
വിഭയാഗവും ചര്ച്ചതചയ്യുകയും കൂടു�ല് സയാസങ്�ിക സഹയായം 
ആവശ്തമങ്ില് ആസരയാഗ് വകപ്ിതല സമല്ത്ട്ട് സംവിധയാ
നങ്ങളില് അറിയിക്കയും സവണം.

തുടക്ത്ില് സൂചിപ്ിച്ചതു 
സപയാതല ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ി
റ്റിയുതട പ്രസക്ിയും കയാര്സശഷി
യും ഏതറ പ്ര�ി�ലിസക്ണ് 
സമയമയാണി�്.  മതറ്റയാരു ദുരന്
തമയാഴിവയാക്ന്ന�ില് നിര്ണ്ണയാ
യകമയായ സറയാളയാണ് വഹി
സക്ണ്�്.
വിവരങ്ങള്ക്് കടപ്യാട്:  
ജൊ ജജായ് ഇളമണ്

ആകം. സരയാഗലക്ഷണങ്ങള് 
കണ്യാല് സ്വയംചികിത് ഒഴി
വയാക്ി ഉടന്�തന്ന അടുത്തുള്ള 
ആ സ ര യാ ഗ ്സ ക ന്ദ്രങ്ങ ള ി ല് 

ജലസദയാഷപനികള്, ചിക്
ന്സപയാക്്, മീസില്സ് , H1N1 
�, ക്ഷയസരയാഗം, മറ്റു പകര്ച്ച
പനികള് ഒതക്�തന്നയും 
�, ക്ഷയസരയാഗം, മറ്റു പകര്ച്ച
പനികള് ഒതക്�തന്നയും 
�, ക്ഷയസരയാഗം, മറ്റു പകര്ച്ച

ഇത്രം ഒരു സയാഹചര്ത്ി
ല് തപതട്ടന്ന് പടര്ന്നുപിടി
ക്യാം. ചുമയ്ക്കുസമ്പയാഴും തുമ്മുസമ്പയാ
ഴും മുഖം തപയാത്ിപിടിക്ക, 
കകകഴുകി സൂക്ഷിക്ക, സരയാ
ഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്യാല് മറ്റു

ആവശ്തമങ്ില് ആസരയാഗ് വകപ്ിതല സമല്ത്ട്ട് സംവിധയാ
നങ്ങളില് അറിയിക്കയും സവണം.

തുടക്ത്ില് സൂചിപ്ിച്ചതു 
സപയാതല ആസരയാഗ് സ്റ്റയാറെിംഗ് കമ്ി
റ്റിയുതട പ്രസക്ിയും കയാര്സശഷി
യും ഏതറ പ്ര�ി�ലിസക്ണ് 
സമയമയാണി�്.  മതറ്റയാരു ദുരന്
തമയാഴിവയാക്ന്ന�ില് നിര്ണ്ണയാ
യകമയായ സറയാളയാണ് വഹി

വിവരങ്ങള്ക്് കടപ്യാട്:  
ജൊ ജജായ് ഇളമണ്
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ള്ളവര്ക്്  പകര്ന്നു  നല്യാത� ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കുക, 
എത്രയും സവഗം ആസരയാഗ്പ്രവര്ത്കരുമയായി 
ബന്ധതപട്ടു ചികിത് സനടുക ഇത�ല്യാം സരയാഗ
വ്യാപനം �ടയയാനും സങ്ീര്ണ്ണ�കള് ഒഴിവയാ
ക്യാനും അനിവയാര്മയാണ്.
ത്ക്കുജരാഗങ്ങൾ 

പ്രളയബയാധി�പ്രസദശങ്ങളിതല ജനങ്ങളില്  
വളംകടി സപയാലള്ള fungal സരയാഗങ്ങള് കൂടു�ല് 
ആയി കണ് വരുന്നു. Antifungal ക്രീമുകള് ഉപ
സയയാഗിക്കയും തവള്ളം നനയയാത� വൃത്ിയയാ
യി സൂക്ഷിക്കയും തചയ്യുകയയാണ് സവണ്�്. 
ചിലര്ക്്,  പ്രസ�്കിച്ച് പ്രസമഹസരയാഗികളില് 
ഇ�ിനു പുറസമ bacteria ബയാധയുണ്യാകയാനും 
സയാധ്� ഉള്ള�ിനയാല് ആറെിബസയയാട്ടിക് ചികി
ത്കൂടി സവണ്ി വസന്നക്ം.

പാമ്പുകടി / മറ്റു അപകടങ്ങൾ 
പ്രളയസശഷം ക്യാമ്പുകളില് നിന്ന് വീടുകളി

സലക്് �ിരിച്ചു തചന്നവരില് പലര്ക്ം  പയാമ്പ് 
കടിസയല്ക്കുകയുണ്യായി. ഭൂരിഭയാഗം പയാമ്പുകളും 
വിഷമില്യാത്വയയാതണങ്ിലം സമയം കളയയാ 
ത� സരയാഗിതയ ആശുപത്രിയില് എത്ിക്ന്ന
�യാണ് ഉത്മം. ഭയതപടുന്ന�് സദയാഷം തചയ്യും. 
മുറിവിനു മുകളില് ആയി അധികം മുറുകയാത� 
ഒരു തകട്ട് തകട്ടയാം. പയാമ്പിതന അസന്വഷിച്ചു 
സമയം കളയണ്. എല്യാ�രം പയാമ്പുവിഷങ്ങ
ള്ക്ം  എ�ിതര �ലപ്രദമയായ polyvalent 
Antisnake Venom എല്യാ പ്രധയാനതപട്ട 
സര്ക്യാര് ആശുപത്രികളിലം ലഭ്മയാക്ിയിട്ടു
ണ്്. കവദയു�യാഘയാ�ം, വീഴ്ചകള് , മറ്റ് അപകട
ങ്ങള് ഇവ ഒഴിവയാക്യാനുള്ള മുന്കരു�ലകള് 
എടുസക്ണ്തുണ്് .

ലകാതുകുജനയേ ജരാഗങ്ങൾ 
   പ്രളയം കഴിഞ്ഞു രണ്യാഴ്ച്ച പിന്നിടുസമ്പയാള് 

തവള്ളതക്ട്ടുകള് കയാരണം തകയാതുകശല്ം കൂടയാ
നുള്ള സയാധ്�യുണ്്. ഇനി അസങ്ങയാട്ട്  ത്ങ്ി
പ്നി, മസലറിയ, ജപ്യാന് ജ്വരം തുടങ്ങിയ സരയാഗ
ങ്ങതള കരു�ിയിരിക്കയും തകയാതുകനശീ 
കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഊര്ജ്ജി�മയാക്കയും 
സവണം.

മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ
അപ്ര�ീക്ഷി�മയായി വന്ന മഹയാദുരന്ം അനു

ഭവിസക്ണ്ി വന്നവരുതട ഇടയില് post 
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stresstraumatic സ് ത്സ് disorder സപയാലള്ള 
മയാനസികപ്രശ്നങ്ങള് കണ്വരുന്നു. ശയാസ്തീയ
മയായ രീ�ിയില് �തന്ന മയാനസിക പ്ര്മ 
ശു�ഷ (Psychological First Aid) നല്കുവയാന് 
ആസരയാഗ്പ്രവര്ത്കതരയും മറ്റു സന്നദ്പ്രവ
ര്ത്കതരയും പരിശീലിപ്ിക്ക അഭികയാമ്മയാ
യിരിക്ം. �ീവ്ര� കൂടിയ പ്രശ്നമുള്ളവതര കതണ്
ത്തുകയും വിദഗ്ധചികിത് ലഭ്മയാക്കയും 
സവണം.

മറ്റു ആജരാഗയേപ്രശ്നങ്ങൾ 
   ദീര്ഘസ്ഥയായിസരയാഗങ്ങള്ക്് സ്ഥിരമയായി 

മരുന്ന് കഴിച്ചുതകയാണ്ിരുന്നവര് മരുന്ന് മുടക്യാന് 
സയാധ്�യുള്ള�ിനയാല് ഈ കയാര്ം പ്രസ�്കം 
ശ്രദ്ിസക്ണ്തുണ്്. മരുന്നും കറിപ്പും നഷ്തപട്ടു
സപയായ�ിനയാലം സ്ഥിരമയായി മരുന്ന് നല്ിയിരു
ന്ന ആസരയാഗ്സംവിധയാനങ്ങള് �കര്ന്ന�ിനയാ
ലം ദുരന്ത്യാല് ജീവി��യാളം �തന്ന 
ത�റ്റിയ�ിനയാലം പലരും ഇത്രം ആസരയാഗ്പ്ര
ശ്നങ്ങളില് ഉള്ള ശ്രദ് കറച്ചിരിക്ന്നു. ഇ�് 
അപകടം വിളിച്ചു വരുത്യാനിടയുണ്്. പ്രസമഹം, 
രക്യാ�ിമര്ദേം, ഹൃസദ്രയാഗം, വൃക്സരയാഗം, കര
ള് സരയാഗം തുടങ്ങിയവയ്ക് മരുന്ന് കഴിക്ന്ന�ിനു 
മുടക്ം വന്നയാല് ഹൃദയയാഘയാ�ം, പക്ഷയാഘയാ�ം, 
തുടങ്ങിയ ഗുരു�രപ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്യാകയാന് സയാധ്
�യുണ്്.

ആജരാഗയേസംരക്ണത്തിനായ�
മുന്ക�ത�കൾ:

1. കടിക്വയാനും പയാചകം തചയ്യാനും മറ്റും 
ശുദ്മയായ ജലം മയാത്രം ഉപസയയാഗിക്ക. പ്രളയ
ബയാധി�മയായ കിണറുകളിതല തവള്ളം കലങ്ങി
യ�യായ�ിനയാല് അ�് ഇറച്ചു വൃത്ിയയാക്ി 
ത�ളിഞ് തവള്ളം ആയ�ിനു സശഷം മയാത്രം 
ബ്ീച്ചിംഗ് പൗ്ര് ഉപസയയാഗിച്ച് അണുനയാശം 
തചയ്യുക. കലങ്ങിയ തവള്ളം ആണ് ലഭിക്ന്ന
ത�ങ്ില് അ�് അരിച്ചു ത�ളിമയുള്ള തവള്ളം 
മയാത്രം ഉപസയയാഗിക്ക. അതല്ങ്ില് പുറസമ 
നിന്ന് തകയാണ്വരുന്ന ത�ളിതവള്ളം ഉപസയയാഗി
ക്ക. കിണറുകതള അണുവിമുക്മയാക്യാന് 
superchlorination നടത്ണം, 

2. പ്രളയജലം കയറിയ വീടുകളും ഉപകര
ണങ്ങളും വൃത്ിയയാക്സമ്പയാള് അണുനശീകരണ
ത്ിന് ഏറ്റവും �ലപ്രദമയായ വസ്തു ബ്ീച്ചിംഗ് 
പൗ്ര് �തന്നയയാണ്. 10 ലിറ്റര് തവള്ളത്ില് 
150 gm എന്ന സ�യാ�ില് �യ്യാറയാക്ിയ  ലയായ
നിയയാണു ഇ�ിനയായി ഉപസയയാഗിസക്ണ്�്. 2-3 
ടീ�ണ് ്ിറ്റര്ജന്റും ഇ�ില് സചര്ക്യാം. ആദ്ം 
തചളിതവള്ളം കഴുകികളഞ്�ിനു സശഷം 
സവണം ഈ ലയായനി ഉപസയയാഗിക്യാന്. ഒരു 

മണിക്കൂര് സമയം കഴിഞ്ഞു മറ്റു മണമുള്ള സലയാഷ
നുകള് ഉപസയയാഗിച്ച് ഇ�് കഴുകി കളയയാം.

3. ജീര്ണിച്ച വസ്തുക്ള്, മൃഗങ്ങളുതട അവശി
ഷ്ങ്ങള്, അടിഞ്ഞുകൂടിയ മയാലിന്ം ഇവയയാല് 
മലിനമയായ പരിസരം വൃത്ിയയാക്സമ്പയാള് 
Sanitizing Mixture ഉപസയയാഗിക്യാം. ഒരു 
കിസലയാഗ്യാം കമ്യായത്ില് 250gm ബ്ീച്ചിംഗ് 
പൗ്ര് എന്ന സ�യാ�ില് ഉണ്യാക്ിയ മിശ്രണം 
ആണി�്. ഈച്ച ശല്ം കറയ്കയാനും ഈ 
മിശ്രണം ഉപസയയാഗിക്യാം.

മയാലിന്ം സംസ്കരിക്ന്ന�ിന് മുമ്പ് �രം�ി
രിച്ചു ഉചി�മയായ മയാര്ഗത്ില് �തന്ന സംസ്കരി
ക്ണം.

4. ഭക്ഷണശുചി�്വം പയാലിക്യാനയായി 
പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങള് ഉപസയയാഗിക്യാ�ിരി
ക്ക. പ്രളയജലത്യാല് മലിനമയായ ധയാന്ങ്ങളും 
മറ്റു ഭക്ഷ് വസ്തുക്ളും ഉപസയയാഗിക്യാ�ിരിക്ക. 
സസയാപ്് ഉപസയയാഗിച്ച് കകകഴുകക.

5. സരയാഗലക്ഷണങള് കണ്യാല് ഉടന് �തന്ന 
ചികിത് സ�ടുകയും ആസരയാഗ് അധികൃ�തര 
അറിയിക്കയും തചയ്ണം.

സലഖിക �ിരുവനന്പുരം 
തമ്ിക്ല്   സകയാസളജില് 
കമ്്യൂണിറ്റി തമ്ിസിന് വിഭയാഗം 
അസി. തപ്രയാ�സറയാണ.്    
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കിണറുകതള അണുവിമുക്മയാക്യാന് 
superchlorination നടത്ണം, 

1000 ലിറ്റര് തവള്ളത്ിന്    5gm ബ്ീ
ച്ചിംഗ് പൗ്ര് എന്ന സ�യാ�ിലയാണ് 
ഉപസയയാഗിസക്ണ്�്. ഒരു റിംഗ്/
ത�യാടി ഏകസദശം 1000 ലിറ്ററും  5gm 
ഒരു ടീ�ണും ആണ്. ആവശ്മയായ 
ബ്ീച്ചിംഗ് പൗ്ര് ഒരു ബക്റ്റില് 
അ�ം തവള്ളം കൂടി സചര്ത്്  മിശ്രണം 
ആക്ണം. ഇ�ിസലക്് മുക്യാല് ബക്
റ്റ്  തവള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നയായി കലക്ി 10 
മിനിറ്റ് അനക്യാത� വയ്കണം. ബക്റ്റി
നു മുകള്ഭയാഗതത് ത�ളിഞ് ലയായനി 
കിണര് തവള്ളത്ില് നന്നയായി 
കലക്ി ഒരു മണിക്റിനു സശഷം ഉപ

സയയാഗിക്യാവുന്ന�യാണ്. ടയാങ്കുകള് ഉപ
സയയാഗിക്ന്ന�ിനു മുമ്പ് സ�ച്ചു കഴുകി 
ബ്ീച്ചിംഗ് പൗ്ര് ഉപസയയാഗിച്ച് 
അണുവിമുക്മയാക്ണം. Chlorine 
tablet (500mg)  ലഭ്മയാണങ്ില് 20 
ലിറ്റര് തവള്ളത്ില് ഒരു ടയാതബ്റ്റ് 
തപയാടിച്ചു സചര്ത്് 1 മണിക്കൂര് വച്ച�ി
നു സശഷം ഉപസയയാഗിക്യാവുന്ന�യാണ്. 
സക്യാറിന് ലയായനി ആവശ്മയായ 
സ�യാ�ില് �യ്യാറയാക്ിയും കടിതവള്ളം 
ശുചീകരിക്യാന് ഉപസയയാഗിക്യാം. കടി
ക്യാന് ഉപസയയാഗിക്ന്ന തവള്ളം 
കഴിവതും  �ിളപ്ിച്ചയാറ്റി �തന്ന ഉപ
സയയാഗിക്ക. തവള്ളം നല്വണ്ണം തവട്ടി
ത്ിളയ്കയാന് അനുവദിക്ണം.



കഴിഞ് കയാലവർഷക്യാലത്് ചരിത്രത്ിൽ 
ഇന്നുവതര ഉണ്യായിട്ടില്യാത് നയാശനഷ്

ങ്ങൾ ആണ് സകരളത്ിൽ ഉണ്യായിട്ടുള്ള�്. 
ഏക്റുകസളയാളം കൃഷിഭൂമി തചളി അടിഞ്് 
കൃഷിക്് അനുസയയാജ്ം അല്യാ�യായി മയാറി. കി
സലയാമീറ്ററുകസളയാളം സറയാഡകൾ ഇല്യാ�യായി. 
പഞ്യായത്് തകട്ടിടങ്ങൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, അം
ഗൻവയാടികൾ എന്നിവ ഉൾതപ്തട തപയാതു ആസ്തി
കളുതട ഭീമമയായ നഷ്മയാണ് ഉണ്യായിട്ടുള്ള�്. 
ഏതറ കടുംബങ്ങൾക്് അവരുതട വീടുകൾ നഷ്
മയായി. ലക്ഷക്ണക്ിന് കടുംബങ്ങൾക്് ദുരി�യാ
ശ്വയാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിസയണ്ി വന്നു. ഉപജീ
വന മയാർഗ്ഗങ്ങൾക്് നയാശം സംഭവിച്ചു. പലർക്ം 
�ങ്ങളുതട ജീവസനയാപയാധി നഷ്മയായി. നികത്യാ
നയാകയാത് നഷ്മയാണ് തപയാതു/വ്ക്ിഗ� ആസ്തി
കൾക്് ഉണ്യായിട്ടുള്ള�്. പുനരധിവയാസ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഇസപ്യാൾ യുദ്കയാലയാടിസ്ഥയാനത്ിൽ 
ഏതറ്റടുത്തു വരികയയാണ്. നശിച്ച ആസ്തികളുതട 
പുനരുദ്യാരണത്ിനും പുനർനിർമ്യാണത്ിനും 
മഹയാത്മയാഗയാന്ധി ത�യാഴിലറപ്പു പദ്�ിക്് വഹി
ക്യാൻ കഴിയുന്ന പങ്് വളതര വല�യാണ്.

ലക്ഷക്ണക്ിന് കടുംബങ്ങൾക്് വീടും 

ജീവസനയാപയാധികളും നഷ്തപ്ട്ട സയാഹചര്
ത്ിൽ ത�യാഴിലറപ്് പദ്�ിയിലൂതട അത്രം 
കടുംബങ്ങൾക്് ത�യാഴിലം വരുമയാനവും ഉറപ്പു
വരുത്യാൻ അടിയന്രമയായി നടപടി സ്വീകരി
സക്ണ്തുണ്്. അവർക്് പു�ിയ ത�യാഴിൽ 
കയാർഡകൾ അടിയന്ര പ്രയാധയാന്ം നൽകി 
വി�രണം നടസത്ണ്തുണ്്. പ്രളയം മൂലം ഗ്യാ
മപ്രസദശങ്ങളിതല സറയാ്് അടക്മുള്ള അടി
സ്ഥയാനസൗകര്ങ്ങൾക്് വൻസ�യാ�ിൽ നയാശ
നഷ്ം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്. അവയുതട പുനർനിർ 
മ്യാണവും ഏതറ്റടുസക്ണ്�യായിട്ടുണ്്. പ്രകൃ�ി
സക്ഷയാഭ ബയാധി� സമഖലയിൽ, ഒരു സയാമ്പത്ി
കവർഷം സയാധയാരണ അനുവദിക്ന്ന 100 
ത�യാഴിൽദിനങ്ങൾക്് ഉപരിയയായി, കൂടു�ൽ 
ത�യാഴിൽദിനങ്ങൾ ലഭിക്ന്ന�ിന് ത�യാഴിലറ
പ്് നിയമം വ്വസ്ഥ തചയ്യുന്നുണ്്. ഇ�ിതറെ 
പ്രസയയാജനം പരമയാവധി കടുംബങ്ങളിൽ 
എത്ിക്ന്ന�ിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്യാകണം. പ്ര
സദശങ്ങളുതട പുനരുദ്യാരണത്ിനും കൂടു�ൽ 
ത�യാഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ന്ന�ിനുമയായി പ്ര
ളയബയാധി� പ്രസദശങ്ങളിൽ ചുവതടപ്റയുന്ന 
നടപടികൾ അടിയന്ര പ്രയാധയാന്സത്യാതട 
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പ്രളയബതാധിത മേഖലൈളിൽ ക്തതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുക്െ 

സതാദ്ധധ്യതൈൾ
എസ്. ഹരികിജ�ാര് ഐ.എ.എസ്

നേിച് ആസ്ികളുന്ട 
പുനരദ്ധാരണത്ിനുയം 

പുനരനിരമ്മാണത്ിനുയം 
മഹാത്മാഗാന്ധി ന്താഴിലു

റപ്പു പദ്ധതിക്ച് വഹി
ക്ാന് കഴിയനെ പങ്ച് 

വളന്ര വലുതാണച്.



ഏതറ്റടുത്് നടപ്ിലയാക്യാവുന്ന�യാണ്.
1. പ്രളയത്ിൽ ത�യാഴിൽകയാർ്് നഷ്തപ്ട്ട 

മുഴുവൻ കടുംബങ്ങൾക്ം പു�ിയ ത�യാഴിൽ
കയാർഡകൾ വി�രണം തചസയ്ണ്�യാണ്.

2. പ്രളയതക്ടു�ി മൂലം ബുദ്ിമുട്ട് അനുഭവിക്
ന്ന മുഴുവൻ കടുംബങ്ങൾക്ം ത�യാഴിലറപ്് 
പദ്�ിയിൽ ഉടൻ �തന്ന ത�യാഴിൽ ലഭ്
മയാക്വയാൻ നടപടി സ്വീകരിക്യാവുന്ന�യാ
ണ്. ഇ�ിനയായി വയാർഡ�ലത്ിൽ ത�യാഴി
ലയാളികളുതട സയയാഗം വിളിച്ചു സചർക്കയും 
ത�യാഴിലിനുള്ള അസപക്ഷ അവിതട വച്ച് 
സ്വീകരിക്കയും തചയ്യാവുന്ന�യാണ്.

3. ത�യാഴിൽ നൽകന്ന�ിനയായി അംഗീകൃ� 
വയാർഷിക കർമ് പദ്�ിയിൽ ഉൾതപ്ട്ടവ
യും ഇസപ്യാൾ നടപ്ിലയാക്വയാൻ സയാധിക്
ന്നവയുമയായ പ്രവൃത്ികളുതട നിർവ്വഹണം 
ഉടൻ �തന്ന ആരംഭിക്യാവുന്ന�യാണ്.

4. കൂടയാത� ഓസരയാ ഗ്യാമപഞ്യായത്ിലം പ്രള
യതക്ടു�ിതയ തുടർന്നുണ്യായ സയാഹചര്ം 
വിലയിരുത്ി തപയാതു അടിസ്ഥയാന സൗക
ര്ങ്ങളുതട പുനസ്ഥയാപനത്ിനയായി 2018-
തല വയാർഷിക മയാസ്റ്റർ സർക്ലർ പ്രകയാരം 
അനുവദനീയമയായിട്ടുള്ള ചുവതട പറയുന്ന 
പ്രവൃത്ികൾ ത�യാഴിലറപ്് പദ്�ിയിൽ 
പുതു�യായി കതണ്ത്ി ഏതറ്റടുക്യാവുന്ന�യാണ.്

 a. ഗ്യാമീണ സറയാഡകൾ അറ്റകറ്റപ്ണികൾ 
തചയ്് പുനസ്ഥയാപിക്ൽ.

 b. കലങ്കുകൾ പുനസ്ഥയാപിക്ൽ.
 c.അംഗൻവയാടികൾ, പഞ്യായത്് ഓ�ീസ്, 

രയാജീവ്ഗയാന്ധി സസവയാസകന്ദ്രം തുടങ്ങിയ 
തപയാതു ആസ്തികളുതട പുനസ്ഥയാപനം.

 d. തപയാതു കിണറുകളുതട പുനസ്ഥയാപനം.
 e. ഗള്ളിപ്ഗ്ഗിംഗ്, ഗയാബിസയയാൺ, ബ്രഷ് 

വു്് തചക്്്യാം, �ടയണകൾ, VCB തുട

ങ്ങിയ ആസ്തികളുതട പുനർനിർമ്യാണം/
അറ്റകറ്റപ്ണികൾ.

 f. പുഴ/ സ�യാട്/ കനയാലകളുതട പുനരുദ്യാര
ണവും പയാർശ്വഭിത്ി പുനസ്ഥയാപനം/ബല
തപ്ടുത്ലം.

 g. തപയാതുകളങ്ങളുതട പുനർനിർമ്യാണം.
 h. ജലസസചന കനയാലകളുതട പുനർനിർ

മ്യാണം/അറ്റകറ്റപ്ണികൾ.
 i. തപയാതുശൗചയാലയങ്ങളുതട നിർമ്യാണം.
 j. തവള്ളതപ്യാക്ം മൂലം ഉപസയയാഗശൂന്മയായ 

സ് കൂൾ കക്കൂസുകളുതട പുനസ്ഥയാപനം.
 k. കസമ്പയാസ്റ്റ് സംവിധയാനങ്ങളുതട പുന

സ്ഥയാപനം.
 l. സകയാണ്ടൂർ ബണ്കൾ/സകയാണ്ടൂർ ് ഞ്ചുകൾ 

തുടങ്ങിയവയുതട പുനസ്ഥയാപനം.
 m. തവള്ളതക്ട്ട ്ഒഴിവയാക്യാനുള്ള ഓവുചയാലക

ളുതട പുനർനിർമ്യാണവും അറ്റകറ്റപ്ണികളും.
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ലക്ക്ണക്ിനച് കുടുയംബ
ങ്ങൾക്ച് വീടുയം ജീവവനാ
പാധികളുയം നഷ്ടന്പെട്ട 
സാഹെര്ത്ില് 
ന്താഴിലുറപെച് പദ്ധതിയിലൂ
ന്ട അത്രയം കുടുയംബ
ങ്ങൾക്ച് ന്താഴിലുയം 
വരമാനവയം ഉറപ്പുവര
ത്ാന് അടിയന്രമായി 
നടപടി സ്ീകരിവക്ണ്ട
തുണ്ടച്.



ഇനം 28.08.2018 
വതര

2017-18 സയാമ്പ
ത്ിക വർഷം 
29.08.2017 വതര

അംഗീകരിച്ച സലബർ ബ്്ജറ്റ് (ത�യാഴിൽ 
ദിനങ്ങളുതട എണ്ണം ലക്ഷത്ിൽ)

113.346 93.42

ഇതുവതര സൃഷ്ിച്ച ത�യാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 
(ലക്ഷത്ിൽ)

217.063 90.22

സൃഷ്ിച്ച ത�യാഴിൽ ദിനങ്ങളുതട ശ�മയാനം 191.50 96.57
സ്തീ ത�യാഴിൽ ദിനങ്ങളുതട ശ�മയാനം 
(ആതക ത�യാഴിൽ ദിനങ്ങളുമയായി �യാര�
മ്ം തചയ്യുസമ്പയാൾ)

90.12 87.86

ഒരു കടുംബത്ിന് ലഭ്മയായ ശരയാശരി 
ത�യാഴിൽ ദിനങ്ങൾ

21.15 15.26

ശരയാശരി ദിവസക്കൂലി (രൂപയിൽ) 273.99 260.83
100 ദിവസതത്  അവിദഗ്ദ്ധ ത�യാഴിൽ പൂർ
ത്ിയയാക്ിയ കടുംബങ്ങളുതട എണ്ണം

897 133

ത�യാഴിൽ ലഭിച്ച കടുംബങ്ങൾ (ലക്ഷ
ത്ിൽ)

10.26 5.91

5.  ഇ�ിനുപുറസമ 2018-19 തല വയാർഷിക മയാ
സ്റ്റർ സർക്ലറിൽ അനുവദനീയമയായ പ്രവൃ
ത്ികളയായി ഉൾതപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള ചുവതട 
പറയുന്ന പ്രവൃത്ികൾ പ്രളയബയാധി� ക
ടുംബങ്ങളുതട സ്വകയാര് ഭൂമിയിൽ ഏതറ്റടു
ക്യാവുന്ന�യാണ്:

 a.ഐ.എ.കവ/പി.എം.എ.കവ/സംസ്ഥയാന 
പദ്�ികളിൽ നിർമ്ിച്ച വീടുകളുതട പുനർ
നിർമ്യാണവും അറ്റകറ്റപ്ണികളും (90 ദിവസ
തത് അവിദഗ്ദ്ധ ത�യാഴിലം നിർമ്യാണ സയാമ
ഗ്ികളും).
 b. പ്രളയം, ഉരുൾതപയാട്ടൽ എന്നിവമൂലം �കർ
ന്ന ഭൂപ്രസദശങ്ങളുതട പുനസ്ഥയാപനം.
 c. സകയാണ്ടൂർ ബണ്കൾ/മൺകയ്യാലകൾ തുട
ങ്ങിയവയുതട പുനസ്ഥയാപനം.
 d. നിരപ്യാക്ൽ/�ട്ടു�ിരിക്ൽ അടക്മുള്ള 
വിവിധ ഭൂവികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഭൂമി 
കൃഷിക്് ഉപയുക്മയാക്ൽ.
 e. �ടയണകളുതട നിർമ്യാണവും പുനസ്ഥയാ
പനവും.
 f. കസമ്പയാസ്റ്റ് സംവിധയാനങ്ങളുതട നിർമ്യാ
ണവും പുനസ്ഥയാപനവും.
 g. ജലസസചന കിണറുകളുതട നിർമ്യാണം.
 h. ജലയാഗിരണ കഴികളുതട നിർമ്യാണം.
 i. സസയാക്് പിറ്റുകളുതട നിർമ്യാണം.
 സ്വകയാര് വ്ക്ികളുതട ഭൂമിയിൽ പ്രവൃത്ി
കൾ ഏതറ്റടുക്സമ്പയാൾ മഹയാത്മയാഗയാന്ധി 

സദശീയ ഗ്യാമീണ ത�യാഴിലറപ്് നിയമത്ി
ല് പറഞ്ിട്ടുള്ള ദുർബലവിഭയാഗങ്ങൾക്് പ്ര
്മപരിഗണന നൽസകണ്�യാണ്. അത്രം 
ഭൂമിയിതല പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ിയയാകന്ന മു
റയ്ക് തചറുകിട നയാമമയാത്ര കർഷകരുതട 
ഭൂമിയിലം പ്രവൃത്ികൾ ഏതറ്റടുക്യാവുന്ന�യാണ.്

6. ഓസരയാ ഗ്യാമപഞ്യായത്് പ്രസദശത്തും സമൽ
പ്റഞ് �രം പ്രവൃത്ികൾ കതണ്ത്തുന്ന
�ിന് വയാർഡ�ലത്ിൽ ദ്രു�ഗ്യാമ പഠനം 
(Rapid Rural Appraisal) നടത്തുന്ന�് അനു
സയയാജ്മയായിരിക്ം. ഇ�ി നയായി വയാർ്് 
തമമ്പർമയാരുതട സനതൃ�്വത്ിൽ ത�യാഴിലറപ്് 
പദ്�ി സമറ്റുമയാർ, കടുംബശ്രീ പ്രവർത്കർ 
എന്നിവരുതട പങ്യാളിത്ം പ്രസയയാജനതപ്ടു 
ത്യാവുന്ന�യാണ്. ആവശ്മയായ സയാസങ്�ിക 
പിന്തുണ ത�യാഴിലറപ്് പദ്�ിയുതട അക്ര
്ിറ്റ്് എഞ്ിനീയർ/ഓവർസിയർമയാർ, 
�സദേശസ്വയംഭരണ എഞ്ിനീയർമയാർ 
എന്നിവരിൽ നിന്നും ലഭ്മയാക്യാവുന്ന�യാണ.്

7. ദ്രു�ഗ്യാമപഠനതത് തുടർന്ന് കതണ്ത്ിയ 
പ്രവൃത്ികൾ 2018-19 തല അധിക 
വയാർഷിക കർമ് പദ്�ിയയായി �യ്യാറയാ
ക്ി ഗ്യാമ/സബ്യാക്്/ജില്യാ �ലങ്ങളിൽ കഴി
യുന്നതും സവഗം അംഗീകയാരം സനടുകയും 
ആവശ്മയായ ഭരണനടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർ
ത്ിയയാക്ി നിർവ്വഹണ നടപടികൾ ആരം
ഭിക്യാവുന്നതുമയാണ്. ഇപ്രകയാരം �യ്യാറയാക്
ന്ന അധിക വയാർഷിക കർമ് പദ്�ി 
ത�യാട്ടടുത്് കൂടുന്ന ഗ്യാമസഭയിൽ അവ�രി
പ്ിച്ച് സയാ�കരണം വയാസങ്ങണ്�യാണ്.
സംസ്ഥയാനത്ിതറെ പ്രകൃ�ിവിഭവങ്ങൾക്ം 

ആസ്തികൾക്ം തവള്ളതപ്യാക്ത്ിലം മലതവ
ള്ളപ്യാച്ചിലിലം ഉരുൾതപയാട്ടലിലം സംഭവിച്ചിട്ടു
ള്ള സകടുപയാടുകൾ �ീർക്ന്ന�ിനും ഭയാവിയിൽ 
ഇത്രം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണ
കവചം ഒരുക്ന്ന�ിനും ത�യാഴിലറപ്് പദ്�ി
യിതല സയാദ്്�കതള പരമയാവധി പ്രസയയാജന
തപ്ടുത്യാവുന്ന�യാണ്. കൂടയാത� പ്രകൃ�ിദുരന്ം 
മൂലം ഉപജീവന സയാദ്്�കൾ നഷ്തപ്ട്ടുസപയാ
യവർക്് കകത്യാങ്ങയാകന്ന �രത്ിലം ത�യാ
ഴിലറപ്് പദ്�ിതയ ഉപസയയാഗതപ്ടുത്തുന്ന�ി
ന് ആസൂത്രണസവളയിൽ ശ്രദ് പ�ിപ്ിക്ന്ന 
പക്ഷം നവസകരള നിർമ്ി�ിയിൽ ഒരു പ്രധയാ
നതപ്ട്ട പങ്് വഹിക്യാൻ കഴിഞ്�ിതറെ 
അഭിമയാനം ഈ പദ്�ിയുതട നടത്ിപ്ിൽ 
ചുക്യാൻ പിടിക്ന്ന �സദേശസ്ഥയാപനങ്ങളി
തല ജനപ്ര�ിനിധികൾക്ം ഉസദ്യാഗസ്ഥർ
ക്ം എതന്നന്നും ഹൃദയത്ിൽ സൂക്ഷിക്യാൻ 
കഴിയും.

നടപ്പു സാ�ത്തിക വര്�ത്തിലെ ഭൗതിക പുജരാഗതി

സലഖകന് മഹയാത്മയാഗയാന്ധി 
സദശീയ ഗ്യാമീണ ത�യാഴിലറപ്പു 

പദ്�ിയുതട മിഷന് 
്യറക്ടറയാണ്
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2018 ആഗസ്റ്റ് മയാസത്ിൽ സകരളത്ില
ണ്യായ തവള്ളതപ്യാക്ം ആലപ്പുഴ, എറ

ണയാകളം, സകയാട്ടയം, പത്നം�ിട്ട, തൃശ്ശൂർ, 
വയനയാട് എന്നീ ജില്കതളയയാണ് ഗുരു�രമയായി 
ബയാധിച്ച�്. ഈ ജില്കളിതല 30-50% പ്രസദശ
ത്തും തവള്ളതപ്യാക്ം ദുരി�ം വി�യ്ക്കുകയുണ്യായി. 
ഈ ദുരന് പശ്ചയാത്ലത്ിൽ സകരളത്ിതറെ 
ആവയാസവ്വസ്ഥകളുതട പരിസശയാധനയും 
ആസരയാഗ്കരമയായ മയാറ്റങ്ങളുതട പരയാമർശവുമയാ
ണ് ഇവിതട ഉസദേശിക്ന്ന�്.

ലവ�ല്ാക്കത്തിലന സ്ഥെമാനം
580 കിസലയാമീറ്റർ നീളത്ിൽ 35-130 കിസലയാ

മീറ്റർ വീ�ിയിൽ തമലിഞ് രൂപത്ിലള്ള സക
രളത്ിതറെ ഒരു ഭയാഗം കടൽത്ീരവും മറുഭയാഗം 

മലനിരകളുമയാണ്. മലനയാട്, ഇടനയാട്, �ീരപ്രസദ
ശം എന്നിങ്ങതന മൂന്ന് ഭൂഭയാഗങ്ങളയായി �ിരിക്
ന്ന സകരളത്ിതറെ മലനയാടിൽ നിന്നും ഉ�വിച്ച് 
�ീരപ്രസദശത്് അവസയാനിക്ന്ന 41 നദികളു
ണ്്. ഇവ കൂടയാത� വിവിധ നദികളിലയായി 
്യാമുകളുതട റിസർസവയായറുകളുമുണ്്. നദികളും 
അവയിതല ്യാമുകളും കയാണിക്ന്ന പട്ടിക 
കയാണുക. 

സകരളത്ിതല പ്രധയാനതപ്ട്ട ്യാമുകളുതട 
സ്ഥയാനം മയാപ്ിൽ കയാണിച്ചിരിക്ന്നു.

സകരളത്ിൽ ലഭിച്ചുതകയാണ്ിരുന്ന ശരയാശരി 
കയാലവർഷ മഴ 177.8 തസറെീമീറ്ററയായിരുന്നു. 
എന്നയാൽ ഈ വർഷം ഇ�് 242.5 തസറെീമീറ്ററയാ
യി ഉയർന്നു (36% തറെ വർദ്നവ്). ജൂണ് 1 മു�ൽ 

ലക. എസ്. ഗിരിജ

പ്ര�തി �ര�ങ്�ക്െ പ�താത്ലത്ിൽ 
മൈരളും പി�െമരണ്ട 
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ദുരന് പ�ാത്ലത്ില് 
വകരളത്ിന്റെ ആവാസ
വ്വസ്കളുന്ട പരിവോ
ധനയയം ആവരാഗ്കര
മായ മാറ്ങ്ങളുന്ട 
പരാമരേവമാണച് 
ഇവിന്ട ഉവ�േിക്കുനെതച്.



2018 ആഗസ്റ്റ് 29 വതര മൺസൂൺ മഴയുതട 
ജില്യാ വി�രണം    ശ്രദ്ിച്ചയാൽ (പട്ടിക 
കയാണുക) ഇടുക്ി ജില്യിൽ സയാധയാരണ
യിൽ നിന്നും 84 ശ�മയാനത്ിലധികം മഴ 
ലഭിച്ചസപ്യാൾ, കയാസർസഗയാ്് 13% കറവ് 
സരഖതപ്ടുത്ി എന്നു കയാണയാം. എറണയാക
ളം, സകയാട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്നം�ിട്ട, 
തകയാല്ം, �ിരുവനന്പുരം എന്നീ ജില്ക
ളിൽ  25 മു�ൽ 46% വതര മഴയിൽ വർദ്ന
വുണ്യായി എന്നു മന്ിലയാക്യാം. കൂടയാത�, 
ആഗസ്റ്റ് 1 മു�ൽ 19 വതരയുള്ള ദിവസങ്ങ
ളിൽ 75.86 തസറെീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കയുണ്യാ
യി. ഇ�് ഈ കയാലയളവിതല സയാധയാരണ 
മഴയയായ 28.76 തസറെീമീറ്ററിതറെ 2.64 മടങ്ങയാ
ണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിതല അ�ി �ീവ്രമയായ 
മഴ രൂക്ഷമയായ തവള്ളതപ്യാക്ത്ിനിടയയാക്ി.

ഇസപ്യാഴതത് തവള്ളതപ്യാക്ത്ിന് 
പ്രധയാനമയായും കയാരണമയായ�് പമ്പ, അച്ചൻ

നം. നദിയുതട സപര് നം. ്യാമിതറെ സപര് നം. നദിയുതട സപര് നം. ്യാമിതറെ സപര്
                                                   
1

ഭയാര�പ്പുഴ 1 മലമ്പുഴ 11 തപരിയയാർ 22 ഇടുക്ി

2 മംഗലം 23 തപയാന്മുടി
3 മീൻകര 24 ആനയിറങ്ൽ
4 ചുള്ളിയയാർ 25 കണ്ല
5 സപയാതുണ്ി 26 മയാട്ടുതപ്ട്ടി
6 വയാളയയാർ 27 തഷങ്കുളം
7 കയാഞ്ിരപ്പുഴ 28 സനര്മംഗലം

2 ശിരുവയാണി 8 ശിരുവയാണി 29 ഭൂ�ത്യാൻതകട്ട്
3 ചയാലക്ടി 9 പറമ്പിക്ളം 30 തപരിയയാർ

10 തുണക്ടവ് 31 മുല്തപ്രിയയാർ
11 തപരുവയാരിപ്ള്ളം 32 തചറുസ�യാണി
12 സഷയാളയയാർ 33 കളമയാവ്
13 തപരിങ്ങൽകത്് 12 വളപ്ട്ടണം 34 പഴശേി

4 കല്ട 14 ത�ന്മല 13 കരമന 35 സപപ്യാറ
5 കരമന 15 അരുവിക്ര 14 മൂവയാറ്റുപുഴ 36 മലങ്ര
6 കരുവണ്ണൂർ 16 പീച്ചി 15 കരുമയാലി 37 ചിമ്നി
7 കീസച്ചരി 17 വയാഴയാനി 16 കബനി 38 ബയാണയാസുരസയാഗർ
8 കറ്റ്യാടി 18 കറ്റ്യാടി 17 കയാരപ്പുഴ 39 കയാരപ്പുഴ
9 തനയ്യാർ 19 തനയ്യാർ 18 ഇരട്ടയയാർ 40 ഇരട്ടയയാർ
10 പമ്പ 20 പമ്പ 19 കറ്റ്യാടി 41 കക്യം

21 കക്ി 20 സചലക്ര 42 അസുരൻകണ്്
21 കക്ട്ടയാർ 43 മണിയയാർ

സകയാവിൽ, തപരിയയാർ, മണിമല, മൂവയാറ്റുപുഴ, 
ചയാലക്ടി എന്നീ പുഴകളിതല ജലമയാണ്. ഈ 
നദികളിതലല്യാംകൂടി 20 ്യാമുകളുണ്്. അഴി
സക്യാട് മു�ൽ ആലപ്പുഴ വതര വ്യാപിച്ചുകിടക്ന്ന 
തകയാച്ചികയായലം സവമ്പനയാട്ടുകയായലം അ�ിതറെ 
തുടർച്ചയയായുള്ള ജലയാശയങ്ങളിലമയാണ് ഈ 
അഞ്ചു പുഴകളും അവസയാനിക്ന്ന�്. ഈ ജലയാ
ശയത്ിതന അ�ിരിടുന്ന ജില്കളയായ തൃശ്ശൂർ, 
എറണയാകളം, സകയാട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്നം�ി
ട്ട ജില്കതളയയാണ് തവള്ളതപ്യാക്ം ഏറ്റവും ബയാ
ധിച്ചിട്ടുള്ള�് എന്ന് ചിത്രത്ിലൂതട വ്ക്മയാകം.

 
മനു�യോവാസ പ്രജ്ശങ്ങളുലട വിനയോസം

സകരളത്ിതറെ 580 കിസലയാമീറ്റർ നീളത്ി
ലം �ീരസദശത്ിതറെ 200 മീറ്റർ വീ�ിയിലള്ള 
ഭയാഗം CRZ ൽ വരുന്നു. മലനയാടിലം �ീരപ്രസദശ
ത്തുമയായി സ്ഥി�ി തചയ്യുന്ന കയായലകളും �ണ്ണീർ

ജകരളത്തിലെ ന്ികളും അവയിലെ ൊമുകളും



01-06-2018 മുതൽ 29-08-2018 വലര ജകരളത്തിലെ വിവിധ 
ജില്ലകളിൽ െഭിച്ച മഴയലട അളവ്

നം. ജില്യുതട സപര് മഴയുതട അളവ് 
(മില്ി മീറ്ററിൽ)

സയാധയാരണ മഴയുതട 
അളവ് (മില്ി മീറ്ററിൽ)

മൺസൂൺ മഴയിതല 
ശരയാശരി വർദ്നവ് (%)

1 �ിരുവനന്പുരം 967.2 703.4 38
2 തകയാല്ം 1587.5 1101.3 44
3 പത്നം�ിട്ട 1986.7 1434.7 38
4 ആലപ്പുഴ 1815.4 1456.1 25
5 സകയാട്ടയം 2343.7 1610.7 46
6 ഇടുക്ി 3572.5 1944.4 84
7 എറണയാകളം 2526.5 1752.2 44
8 തൃശ്ശൂർ 2097.4 1900.7 10
9 പയാലക്യാട് 2301.8 1380.7 67
10 മലപ്പുറം 2662.7 1831.5 45
11 സകയാഴിസക്യാട് 2953.7 2331.2 27
12 വയനയാട് 2944.1 2378.8 24
13 കണ്ണൂർ 2614.9 2430 8
14 കയാസർസഗയാ്് 2377.1 2718.7 (-) 13

ത്ടങ്ങളും വയസലലകളും കന്നുകളും പരിസ്ഥി
�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങളയാണ്. ഉരുൾതപയാട്ട ലിന് 
സയാദ്്�യുള്ള ചരിഞ് കന്നിൻ പ്രസദശങ്ങ 
തളയും പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങളിൽതപ് 
ടുത്യാം. നദിയും നദീ�ീരവും പരിസ്ഥി�ിസലയാല 
പ്രസദശങ്ങളയാണ്. മലനയാട്ടിതല വനപ്രസദശവും 
പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശമയാണ്. ഇ�് വ്ക്മയാ
ക്ന്ന�് സകരളത്ിതറെ പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്ര
സദശങ്ങളുതട വിപുല�യയാണ്. ഈ പ്രസദശങ്ങതള
ല്യാം അവയുതട സ്വയാഭയാവിക സ്ഥി�ിയിൽ 
സംരക്ഷിസക്ണ്�് പ്രകൃ�ിയുതട സന്തുലി�യാവ
സ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന�ിന് അ�്ന്യാസപക്ഷി�
മയാണ്.

സകരളത്ിൽ ഇസപ്യാൾ തവള്ളതപ്യാക്ം 
ഉണ്യായ പ്രസദശങ്ങൾ പരിസശയാധിച്ചയാൽ, അവ 
കൂടു�ലം നദീ �ീരങ്ങളും ഒരു കയാലത്് വയല
കളും �ണ്ണീർത്ടങ്ങളുമയായി കിടന്ന പ്രസദശങ്ങ
ളുമയാതണന്ന് കയാണയാം. മഴ തപയ്യുന്ന തവള്ളം 
ഒഴുകി വന്നു നിന്നിരുന്ന പ്രസദശങ്ങളയാണ് 
�ണ്ണീർത്ടങ്ങളും വയലകളും. ഇവതയയാതക് 
നികത്ി നിർമ്യാണങ്ങൾ വന്നസപ്യാൾ, തപയ്യു
ന്ന മഴതയ �ങ്ങി നിർത്യാൻ  സ്ഥലമില്യാ�യായി. 
തവള്ളതപ്യാക്ം ഈ നിർമ്ി�ികതള നശിപ്ിക്
കയും തചയ്തു. ഇപ്രകയാരം ഏറ്റവുമധികം നയാശം 
സംഭവിച്ച�് വീടുകൾക്യാണ്. ആറു ജില്കളിതല 
തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിച്ച വീടുകളുതട എണ്ണം 
�യാതഴ സചർക്ന്നു.

ജില് തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിച്ച 
വീടുകളുതട എണ്ണം

പത്നം�ിട്ട 61,170

ആലപ്പുഴ 1,91,958

സകയാട്ടയം 85,881

എറണയാകളം 2,14,109

തൃശ്ശൂർ 1,37,711

വയനയാട് 10,454
ഒരുപസക്ഷ സമൽ വിവരിച്ചതുസപയാതല പരി

സ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങതള ഒഴിവയാക്ിതക്യാ
ണ്ള്ള ഒരു നിർമ്യാണ സംസ്കയാരം നമ്ൾ പയാലി
ച്ചിരുതന്നങ്ിൽ ഇ�് വളതര കറയ്കയാമയായിരുന്നു 
തവന്ന്  നി്ംശയം പറയയാം.

സകരളത്ിതറെ ആവയാസ സകന്ദ്രങ്ങളുതട വി
�രണത്ിതറെ രീ�ി പരിസശയാധിച്ചയാൽ, ഇ�് 
�ീരപ്രസദശതമസന്നയാ, ഇടനയാതടസന്നയാ, മലനയാതട
സന്നയാ പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശതമസന്നയാ എന്ന 
വ്�്യാസമില്യാത� എല്യായിടത്തും വ്യാപിച്ചു 
കിടക്ന്ന�യായി കയാണയാം; മലനയാട്ടിൽ �ീരപ്ര
സദശത്ിതന അസപക്ഷിച്ചു കറവയാതണങ്ിലം.  

നഗര -ഗ്യാമീണ തുടർച്ച (Urban–Rural continue) 
എന്ന് ഇ�ിതന സയാസങ്�ികമയായിപ്റയയാം. സക
രളത്ിതറെ തമയാത്ജനസയാന്ദ്ര� 2011 
തസൻസസ് പ്രകയാരം ചതുരശ്രകിസലയാമീറ്ററിന് 
819 ആണ്. ഇ�് മറ്റു സംസ്ഥയാനങ്ങളുമയായി �യാര
�മ്ം തചയ്യുസമ്പയാൾ കൂടു�ലയാണ്. (രയാജ്തത് 
തമയാത് ജനസയാന്ദ്ര� ചതുരശ്രകിസലയാമീറ്ററിന് 
382 ആണ്). എന്നയാൽ സകരളത്ിതല നഗരജന
സയാന്ദ്ര� ശരയാശരി ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 3000  മയാത്ര
മയാണ്. ഇ�് മറ്റു സംസ്ഥയാനങ്ങളുമയായി �യാര�മ്ം 
തചയ്യുസമ്പയാൾ വളതര വളതര കറവയാണ്. അസ� 
സമയം സകരളത്ിതല ഗ്യാമജനസയാന്ദ്ര� 662 
എന്ന �യാര�സമ്ന ഉയർന്ന സ�യാ�ിലമയാണ്. 
ഇ�് ഗ്യാമ നഗരസഭദമില്യാത� എല്യാ സ്ഥലത്തും 
ജനങ്ങൾ �ിങ്ങിപ്യാർക്ന്നു എന്നു 
സൂചിപ്ിക്ന്നു. 

പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങൾ ധയാരയാളമുള്ള 
ഭയാഗത്് വയാസസകന്ദ്രങ്ങളുതട ഇങ്ങതനയുള്ള 
വ്യാപനം, ഈ പ്രസദശത്ിതറെ  സ്വയാഭയാവിക�
യിൽ മയാറ്റങ്ങളുണ്യാക്ന്നു. കൂടയാത�, പരിസ്ഥി�ി
സലയാല പ്രസദശങ്ങളിതല  പയാറഖനനം, ജലയാശയ
ങ്ങളിതല മണൽ വയാരൽ, വന നശീകരണം, 
മു�ലയായവയും ഭൂഭയാഗങ്ങളുതട സുസ്ഥിര�യ്ക് ഭീ
ഷണിയയാകന്നു. ഇ�് പ്രകൃ�ി ദുരന്ങ്ങളയായ 
പ്രളയം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, വിള്ളലകൾ, മണ്ണിടിഞ്ഞു 
�യാഴൽ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ എന്നിവയുതട ആക്ം കൂട്ടു
ന്നു. പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങതളയും 
കയാർഷിക സമഖലകതളയും ഒഴിവയാക്ിതക്യാണ്്, 

വകരളത്ില് ഇവപൊൾ 
ന്വള്ളന്പൊക്യം ഉണ്ടായ 
പ്രവൈേങ്ങൾ പരിവോധി
ച്ാല്, അവ കൂടുതലുയം 
നൈീ തീരങ്ങളുയം ഒര 
കാലത്ച് വയലുകളുയം 
തണ്ീരത്ടങ്ങളുമായി 
കിടനെ 
പ്രവൈേങ്ങളുമാന്ണനെച് 
കാണായം.
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അനുസയയാജ്മയായ പ്രസദശത്് കൂടു�ൽ ജനസയാ
ന്ദ്രമയായ (compact development) അധിവയാസ 
സകന്ദ്രങ്ങളുതട  വികസനത്ിനയാണ് നമ്ൾ 
ഊന്നൽ നൽസകണ്�്. 

2031 ഓടു കൂടി, ജനസംഖ്യാ വർദ്നവ് 
പൂജ്ം ആകം എന്നു പ്ര�ീക്ഷിക്ന്ന സംസ്ഥയാ
നത്്, നഗര ജനസയാന്ദ്ര� തുസലയാം കറവയായ 
സംസ്ഥയാനത്്, പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങളി
സലക്ള്ള ആവയാസ വ്വസ്ഥയുതട കസയ്റ്റതത് 
ഒരു �രത്ിലം ന്യായീകരിക്യാൻ കഴിയില്. 
ഈ രീ�ിയിൽ നമ്മുതട നിലവിതല ആവയാസ 
വ്വസ്ഥയുതട  ഘടനതയ ഗുണപരമയായി മയാറ്റുക 
എന്ന�് ധീരമയായ �ീരുമയാനത്ിലൂതട മയാത്രം 
സയാധിക്ന്ന ഒന്നയാണ്.  ഇ�ിനയായി നമുക്് ശയാ
സ്തീയമയായി �യ്യാറയാക്ന്ന ജില്യാ പ്യാനുകളും മയാ
സ്റ്റർപ്യാനുകളും ആവശ്മയാണ്. ഇവയിതലല്യാം               
സംരക്ഷിക്തപ്സടണ് പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദ
ശങ്ങൾ വ്ക്മയായി സരഖതപ്ടുസത്ണ്തും ജന
സയാന്ദ്രീകൃ�മയായ വികസനത്ിന് (compact 
development) അനുസയയാജ്മയായ പ്രസദശങ്ങളിൽ  
അനുസയയാജ്മയായ  മയാതൃകകൾ ആവിഷ്കരിസക്
ണ്തുമയാണ്.

മാസ്റര്പ്ാനുകളുലട പ്രസക്ി
നഗരഗ്യാമയാസൂത്രണ വകപ്് �യ്യാറയാക്ിയി

ട്ടുള്ളതും �യ്യാറയാക്ന്നതുമയായ മയാസ്റ്റർപ്യാനുക
ളിൽ ഭൂപ്രകൃ�ി, ജലസ്യാ�സ്സുകൾ, കയാലയാവ
സ്ഥ, കൃഷിരീ�ികൾ, ആവയാസവ്വസ്ഥ, 
ഭൂഉപസയയാഗം, വിഭവലഭ്� മു�ലയായവയുതട ഒരു 
ശയാസ്തീയ അപഗ്്നം നടത്ി വിവിധ 
വികസന സമഖലകൾക്ചി�മയായ  സ്ഥയാന നിർ
ണ്ണയം നടത്ിതക്യാണ്ള്ള ഭൂവിനിസയയാഗ ഭൂപടം 
�യ്യാറയാക്ി പ്രസിദ്ീകരിക്ന്നുണ്്. ഇവയിൽ 
സംരക്ഷിക്തപ്സടണ് പ്രസദശങ്ങൾ പ്രസ�്കം 
സരഖതപ്ടുത്ി അവിതട നിർമ്യാണരഹി� സമ
ഖലകളയായി സംരക്ഷിക്കയും മറ്റുള്ള സമഖലക
ളിൽ ഉചി�മയായ ഉപസയയാഗനിയന്ത്രണങ്ങളും 
നിർമ്യാണ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾതപ്ടുത്ിതക്യാ
ണ്് വികസന പ്രവർത്നങ്ങതള ഒരു ആസൂത്രി
�മയായ പയാ�യിൽ വ്യാപിപ്ിക്ന്നു. സകരള 
നഗരഗ്യാമയാസൂത്രണ ആക്റിതറെ പിൻബലത്ിൽ 
�യ്യാറയാക്തപ്ടുന്ന ഈ മയാസ്റ്റർപ്യാനുകളിലൂതട 
പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങളുതട സംരക്ഷണ
വും പ്രകൃ�ിയുതട സന്തുലനയാവസ്ഥ നിലനിർത്ി
തക്യാണ്ള്ള നിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങളും സയാ

ഇതച് പ്രകൃതി 
ദുരന്ങ്ങളായ പ്രളയയം, 

മണ്ിടിച്ില്, വിള്ളലുകൾ, 
മണ്ിടിഞ് താഴല്, 

ഭൂകമ്പങ്ങൾ 
എനെിവയന്ട 

ആക്യം കൂട്ടുന്നു.
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ധ്മയാകന്ന�യാണ്. കൂടയാത� ജലയാശയങ്ങളുതടയും 
ജലസ്യാ�സ്സുകളുതടയും സംരക്ഷണവും ഈ 
മയാസ്റ്റർപ്യാനുകളിൽ ഉറപ്യാക്ന്നുണ്്. എന്നയാൽ 
പലസപ്യാഴും പല സമ്ർദേങ്ങളയാലം സകയാട�ിക
ളുതട ഇടതപടലകളയാലം ഇവതയയാതക് കയാറ്റിൽ
പ്റത്ിതക്യാണ്ള്ള നിർമ്യാണങ്ങൾ നടന്നു 
വരുന്നു എന്നുള്ള�് ദുഃഖകരമയായ സ�്മയാണ്.            

ലകട്ടിടങ്ങളുലടയം ജറാഡുകളുലടയം 
പുനര് നിര്മ്ാണം:

പുനർ നിർമ്യാണം ആരംഭിക്ന്ന ഘട്ട
ത്ിൽ �തന്ന നദീ�ടങ്ങളിലം നദീ�ീരങ്ങളി
ലമുള്ള നിർമ്യാണം പൂർണ്ണമയായും നിസരയാധി
സക്ണ്തുണ്്. �സദേശഭരണ സ്ഥയാപനത്ിതറെ 
കീഴിൽതപ്ടുന്ന ബയാക്ി പ്രസദശതത് പല സമ
ഖലകളയായി �ിരിച്ചുള്ള നിർമ്യാണ രീ�ികളയാ
യിരിക്ം ഉചി�ം. തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധി
ക്യാൻ സയാധ്�യുള്ള പ്രസദശങ്ങതള രണ് 
സമഖലകളയായി �ിരിക്യാവുന്ന�യാണ്. തവള്ള
തപ്യാക് സയാധ്� കൂടു�ലള്ള പ്രസദശത്് കറ
ഞ്�് 2.5 മീറ്റർ തപയാക്ത്ിൽ pillarകളിതല 

നിർമ്യാണം മയാത്രം അനുവദിക്കയും ത�യാട്ടടു
ത് സമഖലയിൽ, നിർമ്യാണം നടത്തുസമ്പയാൾ 
ഉയരം കൂടിയ സബസ് തമറെ് നിർബന്ധമയാക്ക
യും തചയ്യുക. തകട്ടിടത്ിനു ചുറ്റുമുള്ള  തുറ്യായ 
സ്ഥലമയാണ് തവള്ളം ഭൂമിയിസലക്് �യാഴ്നിറങ്ങയാൻ 
സഹയായിക്ന്ന�്. തുറ്യായ സ്ഥലങ്ങൾ വർദ്ി
പ്ിക്ന്ന�ിനയായി തകട്ടിട നിർമ്യാണ ചട്ടങ്ങ
ളിൽ ഇസപ്യാൾ അനുവദിച്ചിരിക്ന്ന�ിലം കറവ് 
coverage നിഷ് ക്ർഷിക്യാവുന്ന�യാണ്. കൂടയാത� 
മുറ്റം, സകയാൺക്രീറ്റ്, ഇറെര് സലയാക്് ബ്രിക്് 
എന്നിവ തചയ്യുന്ന�് നിരുത്യാഹതപ്ടുത്യാനും 
ചട്ടത്ിൽ വ്വസ്ഥ തകയാണ്വരയാവുന്ന�യാണ്. 
ഇവ സംബന്ധിച്ച വ്ക്മയായ മയാർഗ്ഗനിർസദേശങ്ങ
ളും സയാസങ്�ിക സഹയായവും സർക്യാർ �ല
ത്ിൽ ലഭ്മയാക്യാവുന്ന�യാണ്.

തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിക്യാൻ സയാധ്�യുള്ള 
പ്രസദശങ്ങളിതല സറയാഡ നിർമ്യാണങ്ങൾക്ം 
പ്രസ�്ക രീ�ി അവലംബിസക്ണ്�യായിട്ടുണ്്. 
തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിക്യാൻ സയാധ്�യുള്ള 
പ്രസദശങ്ങളിതല major, sub major road കൾ 
ഉയർത്ി നിർമ്ിക്യാവുന്ന�യാണ്. ഇങ്ങതനയയാ
യയാൽ തവള്ളതപ്യാക്ം വരുസമ്പയാൾ പ്രധയാനതപ്ട്ട 

ന്കട്ടിട നിരമ്മാണ 
െട്ടങ്ങളില് ഇവപൊൾ 
അനുവൈിച്ിരിക്കുനെതിലുയം 
കുറവച് കവവറജച് 
നിഷച് ക്രഷിക്ാവ
നെതാണച്. കൂടാന്ത മുറ്യം, 
വകാൺക്ീറ്ച്, ഇറെര വലാ
ക്ച് ബ്ിക്ച് എനെിവ 
ന്െയ്യുനെതച് നിരത്ാഹ
ന്പെടുത്ാനുയം െട്ടത്ില് 
വ്വസ് ന്കാണ്വരാവ
നെതാണച്. 
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ഒന്നു രണ് സറയാഡകതളങ്ിലം തവള്ളത്ിനടിയി
ലയാവയാത� നിൽക്കയും സുരക്ഷയാ പ്രവർത് 
നങ്ങൾ എളുപ്മയാക്കയും തചയ്യും. ഇപ്രകയാരം 
ഉയർത്ി സറയാഡകൾ നിർമ്ിക്സമ്പയാൾ, 
സറയാ്ിതറെ രണ് വശങ്ങളിലമുള്ള നീതരയാഴുക്് 
�ട്തപ്ടയാത് രീ�ിയിൽ കലങ്കുകളും മറ്റു നീതരയാ
ഴുക് സംവിധയാനങ്ങളും നൽകകയും സവണം. 
കൂടയാത� സറയാഡകളുതട നിർമ്യാണം നിലവിതല  
സകയാൺടൂറിന് അനുസൃ�മയായിരിക്കയും കൂടു�ൽ 
കട്ടിംഗ്/ �ില്ിംഗ് ആവശ്മയായ ഭയാഗങ്ങളിൽ വശ
ങ്ങൾക് മ�ിയയായ          സംരക്ഷണം നൽകകയും 
സവണം. സ്വയാഭയാവിക നീതരയാഴുക്് �ട്തപ്ടയാത് 
രീ�ിയിൽ ഒരു നീതരയാഴുക് സംവിധയാനം എല്യാ 
പ്രസദശങ്ങൾക്ം ഉറപ്യാക്കയും സവണം.

ഈ പ്രകൃ�ി ദുരന്സത്യാടനുബന്ധിച്ച പുനർ 
നിർമ്യാണ ഘട്ടത്ിൽ �യാതഴപ്റയുന്നവയ്ക് 
ഊന്നൽ നൽസകണ്തുണ്്. 
•  മനുഷ്യാവയാസ പ്രസദശങ്ങളുതട വ്യാപനത്ി

ലല്; മറിച്ച്, പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങൾ 
സംരക്ഷിച്ചുതകയാണ്ം അത്രം പ്രസദശങ്ങൾ 
വയാസരഹി� സമഖലകസളയാ, നിയന്ത്രി� വയാ
സസമഖലകസളയാ ആയി നിലനിർത്ിതക്യാ
ണ്ം നിർമ്യാണത്ിനനുസയയാജ്മയായ പ്രസദ
ശങ്ങളിൽ കൂടു�ൽ സയാന്ദ്ര�യിലള്ള 
നിർമ്യാണങ്ങൾ സപ്രയാത്യാഹിപ്ിച്ചുതകയാണ് 
മുള്ള ഒരു രീ�ി അവലംബിക്ക.

• പരിസ്ഥി�ിസലയാല പ്രസദശങ്ങളുതട അ�ിരു
കൾ കൃ�്മയായും ശയാസ്തീയമയായും സരഖതപ്ടു

ത്തുകയും  ഈ   പ്രസദശങ്ങളിതലയും സമീ
പപ്രസദശങ്ങളിതലയും നിർമ്യാണ പ്രവർത് 
നങ്ങൾ ഉചി�മയായി നിയന്ത്രിക്ന്ന�ിന്, 
അ�തു പ്രസദശത്ിതറെ മയാസ്റ്റർപ്യാനുകൾ 
�യ്യാറയാക്കയും ഈ മയാസ്റ്റർപ്യാനുകൾ 
പ്രകയാരം മയാത്രം നിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുകയും തചയ്യുക.

•  തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിക്യാനിടയുള്ള പ്രസദ
ശങ്ങൾക്യായി പ്രസ�്ക നിർമ്യാണ രീ�ി 
അവലംബിക്ക.

•  തവള്ളതപ്യാക്ത്ിതറെ രൂക്ഷ� കറയ്കയാനയാ
യി കകസയ്റ്റങ്ങൾ ഒഴിവയാക്ി ജലവയാഹി
നികളുതട സ്വയാഭയാവിക വിസ്തൃ�ി നിലനിർ
ത്തുകയും കണ്ണിമുറിഞ് drainage network 
കതള പുനഃരുദ്ീകരിക്കയും റിസർസവയായ
റുകളിതല തചളി മു�ലയായവ നീക്ം തചയ്യുക
യും തചയ്യുക.

•  ശയാസ്തീയമയായ പഠനത്ിലൂതട ഒരു പ്രസദശ
ത്ിനയാവശ്മയായ വനവിസ്തൃ�ി കണക്യാക്
കയും അപ്രകയാരം ആവശ്മയായ വനവിസ്തൃ
�ി വർദ്ിപ്ിക്ന്ന�ിനയാവശ്മയായ ഇടതപട 
ലകൾ നടത്തുകയും തചയ്യുക..

•  തവള്ളതപ്യാക്ം ബയാധിക്യാനിടയുള്ള പ്രസദ
ശങ്ങളിതല പ്രധയാന സറയാഡകൾ, തവള്ളതപ്യാ
ക്  പരിധിയിൽ വരയാത് രീ�ിയിൽ ഉയർ
ത്ി തചയ്യുന്ന�ിനുള്ള സയാധ്� പരിസശയാ 
ധിച്ചു നടപ്ിലയാക്ക.

സലഖിക നഗര
ഗ്യാമയാസൂത്രണ വകപ്ില് 
ചീ�് ടൗണ്പ്യാനറയാണ് 

9495310741

ഇങ്ങന്നയായാല് 
ന്വള്ളന്പൊക്യം വര
വമ്പാൾ പ്രധാനന്പെട്ട 

ഒന്നു രണ് വറാഡുകന്ള
ങ്ിലുയം ന്വള്ളത്ിനടിയി
ലാവാന്ത നില്ക്കുകയയം 

സുരക്ാ പ്രവരത് 
നങ്ങൾ എളുപെമാക്കുകയയം 

ന്െയ്യുയം.

38 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2018

സംസ്ഥയാനത്് 1924 നു സശഷം നടന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമയായ പ്ര
ളയമയാണ് 2018  ആഗസ്റ്റ് മയാസത്ില് ഉണ്യായ�്. നൂറ്റയാണ്ിതല 
പ്രളയം എന്ന് വിസശഷിപ്ിക്യാവുന്ന ഈ പ്രളയത്ില് വിവരണയാ
�ീ�മയായ നയാശനഷ്ങ്ങളയാണ് നയാളിതുവതര സംസ്ഥയാനത്് ഉണ്യാ
യിട്ടുള്ള�്. ഇതുമൂലം പല �സദേശഭരണസ്ഥയാപനങ്ങളിലം പൂര്ണ്ണമയാ
സയയാ ഭയാഗികമയാസയയാ പ്രവര്ത്നം �ട്തപ്ടുകയും നയാശനഷ്ങ്ങള് 
ഉണ്യാകകയും തചയ്ിട്ടുണ്്.

�സദേശഭരണസ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്നും തപയാതുജനങ്ങള്ക് ലഭി
ക്ന്ന സസവനങ്ങള് �ട്തപ്ടുസമയാ എന്നുള്ള സംശയം ഉടതലടു
ത്ിരിക്ന്ന ഈ സയാഹചര്ത്ില് ഇത്രത്ിലള്ള യയാത�യാരു 
ആശങ്കളും നിലനില്ക്യാത് �രത്ില് എല്യാവിധ  സയാസങ്�ിക 
സഹയായങ്ങളും ഇന്�ര്സമഷന് സകരള മിഷന് (ഐ.തക.എം) 
സജ്ജമയാക്ിയിട്ടുണ്്. �സദേശഭരണസ്ഥയാപനങ്ങളിതല ജീവനക്യാ
രുതടയും തടക്ിക്ല് അസിസ്റ്റന്റുമയാരുതടയും ജില്യാ തടക്ിക്ല് ഓ�ീ
സര്മയാരുതടയും സമസയയാചി�മയായ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂതട സസവന 
ലഭ്� പരമയാവധി ഉറപ്പുവരുത്തുവയാന് സയാധിച്ചിട്ടുണ്്.

സകരളത്ിതല മുഴവന് �സദേശഭരണസ്ഥയാപനങ്ങളുതടയും മിക്
വയാറും എല്യാ കദനംദിന പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഐ.തക.എം സസയാ
ഫ്റ് തവയറിലൂതട കമ്പ്യൂട്ടര് വല്കൃ�മയാണ്. പ്രധയാനതപ്ട്ട എല്യാ സസയാ

ജസവന െഭയേത; ആശങ് ജവണ്ട
ഫ്റ് തവയറുകളും സകന്ദ്രീകൃ� തവബ് അധിഷ്ി� 
സസയാഫ്റ് തവയര് സംവിധയാനത്ിസലക്് മയാറികഴിഞ്ിട്ടുള്ള�ി
നയാല് പ്രളയകയാലത്തും ഇ�ിലൂതടയുള്ള സസവനങ്ങള് 
യയാത�യാരു �ട്വും കൂടയാത� തപയാതുജനങ്ങള്ക് ലഭ്മയാക്
ന്ന�ിന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. പ്രളയം ബയാധിച്ചിട്ടുള്ള �സദേശഭരണ
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്ം  �ട്ങ്ങള് കൂടയാത� തുടര്ന്നും ഈ സസ
വനങ്ങള് ലഭ്മയാകന്ന�യാണ്.

തവബ് അധിഷ്ി�മല്യാത് ആപ്ിസക്ഷനുകളുതട 
കദനംദിന ബയാക്്അപ് എടുക്ന്ന�ിനയാലം സകന്ദ്രീകൃ� 
സംവിധയാനത്ിസലക്് സമന്വയിപ്ിക്ന്ന�ിനയാലം ്യാറ്റയു
തട സുരക്ഷി��്വം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കള് ആവശ്മില്. 
പ്രളയം ബയാധിച്ച �സദേശഭരണസ്ഥയാപനങ്ങളിതല തസര് വറും 
ഹയാര് ്് തവയറും മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും തവള്ളം 
കയറി നശിച്ചിട്ടുതണ്ങ്ിലം ബയാക്് അപ്  എടുത്ിട്ടുള്ള�ിനയാ
ല് ്യാറ്റ സുരക്ഷി�മയാണ്.

ഹയാര്്് തവയറിനും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്ക്ം നയാ
ശനഷ്ം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള �സദേശഭരണസ്ഥയാപനങ്ങള്ക്് അവ 
പുനഃക്രമീകരിക്ന്ന�ിനുള്ള സയാസങ്�ിക സഹയായം തടക്ി
ക്ല് വിഭയാഗം നല്കുന്ന�യാണ്.

കടപ്യാട് - ഇന്�ര്സമഷന് സകരളമിഷന്



ഇരുപ�യാം നൂറ്റയാണ്ിൽ സകരളം കണ് ഏറ്റവും 
വലിയ പ്രളയമയായിരുന്നു 1924 ൽ ജൂലയായ്, 

ആഗസ്റ്റ് മയാസങ്ങളിൽ ഉണ്യായ�്.  അ�ിനുസശ
ഷം ഇക്ഴിഞ് ആഗസ്റ്റിൽ മതറ്റയാരു മഹയാപ്രള
യത്ിനുകൂടി സകരളിയർ സയാക്ഷികളയായി 
മയാറി. അ�ിശക്മയായ മഴതയത്തുടർന്ന്  മണ്ണി
ടിച്ചിൽ, ഉരുൾതപ്യാട്ടൽ, തവള്ളതപ്യാക്ം, പുഴ 
ഗ�ിമയാറി ഒഴുകൽ തുടങ്ങിയവ മൂലം സറയാ്്, 
വീടുകൾ, മറ്റ് തകട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് കയാര്
മയായ നയാശം വി�ച്ചയാണ് ഈ മഴ കടന്നുസപയായ
�്.   ഇസപ്യാൾ മഴയും തവള്ളതകട്ടും മയാറി നിൽ
ക്ന്ന സമയമയാണ്. പ്രളയത്ിൽ വീടും കൃഷി
യിടവും നഷ്തപ്ട്ട�ിതന തുടർന്ന് പലയായനം 
തചസയ്ണ്ിവന്ന ജനങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും 
അവരവരുതട വയാസസ്ഥലങ്ങളിസലക്് മടങ്ങി
തയത്ിയിട്ടുണ്്.  വയാസസ്ഥലം പുർണ്ണമയാസയയാ 
ഭയാഗികമയാസയയാ നശിച്ചുസപയായ ജനങ്ങളുതട 
നിരയാശയും അസ�യാതടയാപ്ം നിലനിൽക്ന്ന വീ
ടുകളുതട സുരക്ഷതയക്റിച്ചുള്ള ആശങ്യും വയാ
ക്കൾക്�ീ�മയാണ്.  സറയാ്്, പയാലം, കലങ്്, 
സംരക്ഷണഭിത്ികൾ എന്നിവ പലയിടത്തും 
�കരുകയും സറയാഡകൾ ഗ�യാഗ�സയയാഗ്മല്യാ
�യാകകയും തചയ്ിട്ടുണ്്.  ഇത�ല്യാം പരിഹരി
ച്ച് ആസൂത്രി�മയായ സയാസങ്�ിക മികവ് ഉൾ
തക്യാണ്ള്ള ഒരു നവസകരള സൃഷ്ിയയാണ് 
നമുക്് ആവശ്ം. പ്രയാ്മിക കണക്കൾ 
പ്രകയാരം സറയാ്്, പയാലം, വീടുകൾ എന്നിവയ്ക് 
സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള നയാശനഷ്ങ്ങളുതട സൂചിക 
03.09.2018 വതരയുള്ള�് ചുവതടസചർക്ന്നു. 
ഇ�് വർദ്ിക്യാൻ ഇടയുണ്്.

അണതക്ട്ടുകൾ പ്രളയം രൂക്ഷമയായ�ിന് 
കയാരണമയായിട്ടിതല്ന്ന് സകന്ദ്രജല കമ്ീഷൻ റി
സപ്യാർട്ടിൽ ചൂണ്ിക്യാണിച്ചിട്ടുള്ള�യാണ്. സനതര
മറിച്ച് സവമ്പനയാട് കയായലിതറെ സംഭരണസശ
ഷി കറഞ്�് പ്രളയത്ിതറെ ആഘയാ�ം 
കൂടയാൻ കയാരണമയാതയന്നയാണ് സകന്ദ്രജല കമ്ീ
ഷൻ റിസപ്യാർട്ട് തചയ്ിട്ടുള്ള�്.  163 സകയാടി 
കയുബിക് മീറ്റർ മഴ തപയ്ിറങ്ങിയസപ്യാൾ 60 
സകയാടി കയുബിക് മീറ്റർ ജലം മയാത്രമയാണ് സവമ്പ
നയാട് കയായലിന് സംഭരിച്ചു നിർത്യാൻ സയാധി

പി.ആര്.സജികുമാര്

ച്ച�്. അ�് 480 ചതുരശ്ര കിസലയാമീറ്റർ പ്രസദശ
തത് പ്രളയത്ിലയാക്യാൻ കയാരണമയാതയന്നും 
റിസപ്യാർട്ടിൽ പരയാമർശിക്ന്നു. സവമ്പനയാട് 
കയായലിന് സംഭരണ സശഷി കൂടു�ലണ്യായിരു 
തന്നങ്ിൽ പ്രളയതക്ടു�ിയുതട ആഘയാ�ം കറ
യ്കയാമയായിരുന്നു.  എന്നയാൽ കയായലിൽ തചളി, 
എക്ൽ, മയാലിന്ങ്ങൾ  എന്നിവ അടിഞ്ഞുകൂടി
യതുൾതപ്തടയുള്ള പ്രക്രിയകൾ സംഭരണസശ
ഷി കറയയാൻ കയാരണമയായി. ഇതുകൂടയാത� കട
ലിസലക്് തവള്ളം പുറം�ള്ളുന്ന�ിൽ കറവ് 
ഉണ്യായ�് �ിരിതച്ചയാഴുക്ിന് കയാരണമയായി.  
പരിസ്ഥി�ിസലയാല സമഖലയയായ�ിനയാൽ ഡ്ര
്്ജിംഗ് തചയ്് സംഭരണസശഷി കൂട്ടുന്ന�ിനും 
പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതറയുണ്്.  സവമ്പനയാട്ട് കയായലിസല
ക്് എത്ി കടലിൽ സചരുന്ന പമ്പ, മണിമല, 
അച്ചൻസകയാവിൽ, മീനച്ചിലയാർ എന്നീ ആറുകളു
തട സംഭരണസശഷി വർദ്ിപ്ിക്കയയാതണ
ങ്ിൽ വരുംകയാലങ്ങളിൽ പ്രളയതക്ടു�ിയുതട 
ആഘയാ�ം കറയ്ക്കുവയാൻ സയാധിക്ം.  ഇങ്ങതന 
സംഭരണസശഷി വർദ്ിപ്ിക്സമ്പയാൾ ലഭിക്
ന്ന മണൽ നിർമ്യാണ സമഖലയ്ക് വലിയ ഒരു മു
�ൽകൂട്ട് ആകകയും തചയ്യും.  ഈ രീ�ി ്യാമു
കളിലം ആസലയാചിക്യാവുന്ന�യാണ്.  

 നിർമ്യാണ പ്രവൃത്ികൾ, ഒരു പ്രസ�്ക 
ആശയം ഉൾതക്യാണ്് പുനരയാരംഭിച്ചയാൽ മയാത്രസമ 
വരുംനയാളുകളിൽ ഇത്രം ദുരന്ങ്ങളിൽ നിന്നും 
ശയാശ്വ�മയായ ഒരു പരിഹയാരം ഉണ്യാക്യാൻ 
നമുക് കഴിയുകയുള്ളൂ.  ഇ�ിനയായി പ്രസ�്ക 
കവദഗ്ദ്ധ്വും നൂ�ന സയാസങ്�ിക വിദ്യും പ്രവൃ
ത്ി പരിചയവും ആവശ്മയാണ്.  ഇത്രം ദുരന്
ങ്ങൾ സനരിട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ രയാജ്ങ്ങളിൽ അവ
ലംബിച്ചിട്ടുള്ള സയാസങ്�ികവിദ്കൾ നമുക്ം 
പ്രസയയാജനതപ്ടുത്യാവുന്ന�യാണ്.  �കർന്ന വീ
ടുകളുതട പുനർനിർമ്യാണത്ിന് വിദഗ്ദ്ധരുതട 
സസവനം ലഭ്മയാക്യാവുന്ന�യാണ്.  സയാമ്പത്ി
കമയായി ഉന്ന�ിയിലള്ളവർക്് സവണ്ന്ന മുൻക
രു�ലകൾ എടുത്തുതകയാണ്് സ്വയസമ പുനർനിർ
മ്യാണ പ്രവൃത്ികൾ തചയ്യാവുന്ന�യാണ്.  
എന്നയാൽ �യാതഴക്ിടയിലള്ള ജനങ്ങൾക്് വീടു
കളുതട പുനർനിർമ്യാണത്ിന് സർക്യാർ സയാ

പുനര് നിര്മതാണും
നെത്തുമ്താൾ
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സങ്�ിക സഹയായം തചയ്യുന്ന�് പരിഗണിക്യാവു
ന്ന�യാണ്.എന്നിരുന്നയാലം നിർമ്യാണങ്ങൾ 
നടത്തുസമ്പയാൾ നിലവിൽ നടന്നുതകയാണ്ിരിക്
ന്ന അപചയങ്ങൾ �ിരുത്തുന്ന�ിനുള്ള ശ്രമം 
കൂടി ഉണ്യാസകണ്�യാണ്.  കട്ടനയാടുസപയാലള്ള സമ
ഖലകളിൽ തവള്ളംകയറി ഇറങ്ങിയതുമൂലം തക
ട്ടിടങ്ങൾ ഇരിക്ന്ന മണ്ണിതറെ ഘടനയിൽ മയാറ്റം 
സംഭവിച്ചതു കയാരണം തകട്ടിടങ്ങൾ കസറശേയയായി 
�യാഴുന്ന അവസ്ഥയയാണ് നിലവിൽ കയാണുന്ന�്.  
ഭൂരിഭയാഗവും തചളി നിറഞ് മണ്ണയായ�ിനയാലം 
മണ്ണിതറെ തബയറിംഗ് കപ്യാസിറ്റിയുതട കറവുമൂല
വുമയാണ് ഇങ്ങതന സംഭവിക്ന്ന�്.  മണ്ണിന് 
സ്വയാഭയാവികമയായുള്ള Frictional resistance ൽ 
ആണ് നിലവിതല അവസ്ഥയിൽ  നിർമ്യാണ
ങ്ങൾ എല്യാം�തന്ന നിൽക്ന്ന�്.  അതുതകയാണ്
�തന്ന ഭയാരം കറഞ് നിർമ്യാണ പ്രക്രിയകൾ 
ഇവിതട പ്രയാവർത്ികമയാക്യാവുന്ന�യാണ്.  എന്തു
�തന്നയയാതണങ്ിലം തവള്ളതക്ട്ട് ഉണ്യാകവയാൻ 
സയാധ്�യുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂനിരപ്ിസനയാട് 
സചർന്നുള്ള നിർമ്യാണം എസപ്യാഴും അപകടം 
�തന്നയയാണ്.  മണ്ണിതറെ ദൃഢ� വർദ്ിപ്ിക്ന്ന

�ിന്  Coconut Piling സപയാലള്ള പരമ്പരയാഗ� 
മയാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് �ൗസണ്ഷൻ നിർമ്ി
ക്കയും ഉയർന്ന സകയാൺക്രീറ്റ് പ്യാറ്റ് സ�യാം നിർ
മ്ിച്ച് ഇ�ിനു മുകളിൽ ഭയാരം കറഞ് തകട്ടിട
ങ്ങൾ നിർമ്ിക്യാവുന്ന�യാണ്. ഇങ്ങതന ഉയര 
ത്ിലള്ള പ്യാറ്റ് സ�യാമിൽ തകട്ടിടം പണിയുകയയാ
തണങ്ിൽ സറയാ്് അടക്മുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തവ
ള്ളത്ിനടിയിലയായയാലം സബയാട്ട് മു�ലയായവ ഉപ
സയയാഗിച്ച്  മറ്റ് കര പ്രസദശങ്ങളിസലക്് രക്ഷതപ്ട്ടു/ 
രക്ഷതപ്ടുത്ിതക്യാണ്് സപയാകയാവുന്ന�യാണ്. 

മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്യായ പരിസ്ഥി�ിസലയാല 
പ്രസദശം, പുഴസയയാരം എന്നിവിടങ്ങളിലള്ള നിർ
മ്യാണങ്ങൾക്് തപർമിറ്റ് അനുവദിക്സമ്പയാൾ 
ഒരു പുനപരിസശയാധന അനിവയാര്മയാണ്. നിർ
മ്യാണ വിദഗ്ദ്ധർ, ജനപ്ര�ിനിധികൾ, തപയാതുജ
നങ്ങൾ എന്നിവതര ഏസകയാപിപ്ിച്ച് ഇത്രം 
ഇടങ്ങളിൽ എത്ര ദൂരം മയാറി ഏതു�രത്ിലള്ള 
നിർമ്യാണം നടത്യാം എന്ന് പരിസശയാധിസക്
ണ്�യാണ്. മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾതപ്യാട്ടൽ എന്നിവ 
ഉണ്യായ സ്ഥലങ്ങള് ഒരു കയാരണവശയാലം നിർ
മ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് സയയാഗ്മല്.  അ�് 

�കർന്ന സറയാഡകളുതടനീളം ഭയാഗികമയായി�
കർന്ന സറയാഡക
ളിൽ ഗ�യാഗ�ം 
പുനസ്ഥയാപിച്ച�ി
തറെ നീളം

�കർന്ന പയാലങ്ങളുതട എണ്ണം ഭയാഗികമയായി�കർ
ന്ന സറയാഡകളിൽ 
ഗ�യാഗ�ം പുനസ്ഥയാ
പിച്ചവയുതട എണ്ണം

ജില് ഭയാഗീകം പൂർണ്ണം ഭയാഗീകം പൂർണ്ണം
�ിരുവനന്പുരം 510 61 498 2 3 0
തകയാല്ം 647 18 220 9 5 12
പത്നം�ിട്ട 924 210 732 71 16 84
ആലപ്പുഴ 689 188 396 28 13 13
സകയാട്ടയം 792 129 654 46 5 40
ഇടുക്ി 1003 155 569 138 89 33
എറണയാകളം 1171 150 647 73 10 41
തൃശ്ശൂര് 900 106 477 83 25 74
പയാലക്യാട് 1943 178 753 133 24 154
മലപ്പുറം 1792 111 1160 51 21 23
സകയാഴിസക്യാട് 870 34 182 63 28 98
വയനയാട് 974 133 363 82 49 35
കണ്ണൂര് 1055 142 561 22 21 18
കയാസര്സകയാട് 260 6 12 1 1 0
ആതക 13530 1621 7224 802 310 625
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പരിസശയാധിച്ച് മയാത്രസമ നിർമ്യാണ അനുമ�ി 
നൽകയാൻ പയാടുള്ളൂ.  മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്യായ സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ കയർ, ജിസയയാതടക്്റ്റയിൽ എന്നിവ 
ഉപസയയാഗതപ്ടുത്ി മണ്ണ് സംരക്ഷിക്യാവുന്ന
�യാണ്.  പുഴ, കയായൽ, ഓവുചയാൽ എന്നിവയിൽ 
വ്യാപകമയായി ഉണ്യായിരുന്ന കകസയ്റ്റങ്ങൾ 
തവള്ളതപ്യാക്തത് തുടർന്ന് നിലവിൽ ഒഴിവയാ
യിട്ടുണ്്.  എല്യാ �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപന
ങ്ങളും പ്രകൃ�ിയിൻസമലള്ള ഇത്രം കകസയ്റ്റ
ങ്ങൾ ആവർത്ിക്യാ�ിരിക്യാനും  കകസയ്റ്റ 
ങ്ങൾ ഉണ്യായയാൽ അ�ിതന�ിതര   നടപടിതയ
ടുക്യാനുമുള്ള ശക്മയായ �ീരുമയാനം എടുത്യാൽ 
മയാത്രസമ ഭയാവിയിൽ ഇത്രം പ്രളയദുരന് 
ങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷതപ്ടയാനയാവൂ.  പുഴ, കയായൽ 
എന്നിവയുതട അ�ിർത്ിയിൽ ഉണ്യായിരുന്ന സ്വ
കയാര് വ്ക്ികളുതട കകസയ്റിയ ഭൂമി പലതും 
നിലവിൽ പുഴയുതടസയയാ കയായലിതറെസയയാ 
ഭയാഗമയായി മയാറി കഴിഞ്ിരിക്കയയാണ.്  ഇത്രം 
സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ം മണ്ണിട്ട് നികത്ി പു�ിയ 
നിർമ്യാണം നടത്യാൻ അനുവദിക്യാത�  �സദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ിസക്ണ്തുണ്.്  
�സദേശസ്വയംഭരണ/നഗരസഭ/വയാർഡ�ല 
ജനകീയ കമ്ിറ്റികൾ ഇ�ിന് ജയാഗ്� സമി�ി
കൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്ി ക്ണം. 

സ്ഥലവില കറവയായ�ിനയാൽ നമ്മുതട 
നയാട്ടിതല തചലവു കറഞ് വീടുകളുതട നിർമ്യാ
ണം പലതും �യാഴ്ന പ്രസദശങ്ങളിലയാണ് നടന്നി
രിക്ന്ന�്.  ഇപ്രകയാരമുള്ളവയ്ക് അനുമ�ി നൽ
കസമ്പയാൾ �സദേശ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ഇനിമു�ൽ 
ഉയർന്ന ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്മയാക്ി വീട് 
നിർമ്യാണത്ിന് തുക അനുവദിക്ന്ന�് പരി
ഗണിക്യാവുന്ന�യാണ്.  ഏതു�രത്ിലള്ള നിർ
മ്യാണമയാതണങ്ിലം സപമയാരി, തവള്ളതപ്യാക്ം, 
അ�ിശക്മയായ കയാറ്റ്, ഭൂകമ്പം എന്നിവ �ടയു
ന്ന �രത്ിലള്ള നിർമ്യാണ പ്രവർത്ന 
ങ്ങളയാണ് ഇനി നമുക്് അനിവയാര്ം.  ഭൂകമ്പ 
സർസവ്വ പ്രകയാരം സകരളം zone III ലയാണ്.  
ഭയാവിയിൽ ഈ മുൻകരു�ൽ എല്യാം ഒരു 
പു�ിയ ആശയമയായി കണ്തകയാണ്യാവണം 
നവസകരളം സൃഷ്ിസക്ണ് ചുമ�ല ഏതറ്റടുസക്
ണ്�്.  ചിലസപ്യാൾ ഏതറ സമയതമടുത്യാതണ
ങ്ിലം �യാഴ്ന പ്രസദശങ്ങളിതല പട്ടണങ്ങൾ 
�തന്ന മയാറ്റി സ്ഥയാപിസക്ണ്�യായി ചിന്ിസക്
ണ്തുണ്്.  ഇക്യാര്ത്ിൽ  നഗര-ഗ്യാമയാസൂ
ത്രണ വകപ്് മുഖയാന്രം Spatial Planning നട
ത്യാവുന്ന�യാണ്.  

വിദഗ്ദ്ധരുതട ഉപസദശത്ിതറെ അടിസ്ഥയാന
ത്ിൽ ഭയാഗികമയായി �കർന്ന തകട്ടിടങ്ങൾ 
ബലതപ്ടുത്ി ഉപസയയാഗിക്യാവുന്നതും സ്റ്റീൽ 
ഗർ്ർ, സപയാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവതയല്യാം സ്ഥലപ
രിമി�ിക്് വിസധയമയായി ഉപസയയാഗതപ്ടുത്ി 

ഇത്രം തകട്ടിടങ്ങൾ ശക്ിതപ്ടുത്യാവുന്നതു
മയാണ്.  ഒട്ടുമിക് വീടുകളും മഴതയ തുടർന്ന് കയാ
ലപ്ഴക്തത്ക്യാൾ ഉപരി �ൗസണ്ഷൻ, �റ 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ തവള്ളം തകട്ടി നിന്ന് മണ്ണി
തറെ ദൃഢ� കറഞ്് സപയായതുതകയാണ്യാണ് 
�കർന്നുസപയായ�്.  നിർമ്യാണങ്ങൾ പൂർണ്ണമയാ
യി തവള്ളത്ിൽ മുങ്ങിയില്യാതയങ്ിൽ  �റനി
രപ്ിൽ തകട്ടിക്ിടക്ന്ന തവള്ളം വറ്റിച്ച് തകട്ടി
ടങ്ങതള �കർച്ചയിൽ നിന്ന് പ്ര�ിസരയാധിക്യാ 
വുന്ന�യാണ്.  

ഇടുക്ി, വയനയാട് സപയാലള്ള മലസയയാര പ്ര
സദശങ്ങളിൽ ചില സറയാഡകൾ, പയാലങ്ങൾ, 
പയാർശ്വഭിത്ികൾ മു�ലയായവതയല്യാം �കർ
ന്ന് ഇല്യാ�യായിരിക്കയയാണ്.  ഇവയുതട പുനർ
നിർമ്യാണത്ിന് സയാസങ്�ിക വിദഗ്ദ്ധരുതട 
അഭിപ്രയായം സ്വീകരിക്യാവുന്ന�യാണ്.   ഈ 
ജില്കളിതല സറയാഡകൾ പുനർനിർമ്ിക്ണ 
തമങ്ിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലം പു�ിയ�യായി തഹ
യർപിൻ വളവുകൾ നിർമ്ിസക്ണ്�യായി വസന്ന
ക്യാം.  തപയാതുജനം സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയയാൽ 
മയാത്രസമ ഇത്രം സറയാഡകൾ പുനർനിർമ്ിക്യാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ.  മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്യായ സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ നിലവിലള്ള സറയാ്ിതറെ  Alignment 
സറയാ്ിതറെ അ�ിർത്ി പരിഗണിക്യാത� 
മയാറ്റി നിർണ്ണയിസക്ണ്�യായി വരയാം.  ഇ�ിനു
സവണ്ിയുള്ള സ്ഥലം തപയാതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും 
വിട്ടു കിട്ടുന്ന�ിനുള്ള ചർച്ചകൾ �സദേശസ്വയംഭ
രണ സ്ഥയാപനങ്ങളുതട സമൽസനയാട്ടത്ിൽ നട
സത്ണ്�യാണ്.  �സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപന
ങ്ങൾ ഗ്യാമ സഭയിൽ ചർച്ച തചയ്് പക്ഷസഭദം 
കൂടയാത� അപകടരഹി�മയായ Alignment സയാ
സങ്�ിക വിദഗ്ദ്ധരുതട സഹയായസത്യാതട �ീരുമയാ
നിസക്ണ്�യാണ്.  എങ്ിൽ മയാത്രസമ പല സ്ഥല
ങ്ങളിലം ഗ�യാഗ�ം പൂർണ്ണമയായും പുനസ്ഥയാപി 
ക്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.  പയാലങ്ങളുതട കയാര്ത്ി
ലം ഇത്രത്ിലള്ള മയാറ്റങ്ങൾ അനിവയാര്മയായി 
വസന്നക്യാം.  വിസവചനം കൂടയാത� തപയാതുജനം, 
�സദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ, സയാസങ്
�ിക വിദഗ്ദ്ധർ എല്യാസപരും ഒതത്യാരുമിച്ച് പ്ര
വർത്ിച്ചയാൽ മയാത്രസമ നവസകരളത്ിന് സ്ഥയാ
യിയയായ ഭയാവം കകവരിക്യാൻ സയാധിക്കയുള്ളൂ.  
കലങ്്, പയാലങ്ങളുതട കയാര്ത്ിൽ നിലവിലള്ള 
്ികസൻ തടക് സനയാളജി �തന്ന ഉപസയയാഗി
ക്യാവുന്ന�യാണ്.  ഇസപ്യാഴുണ്യായ നയാശനഷ്ത്ി
തറെ അടിസ്ഥയാനത്ിൽ സറയാ്്, പയാലം, തകട്ടിടം, 
പയാർശ്വഭിത്ി എന്നിവയുതട സ്ഥയായിയയായ പു
നർനിർമ്യാണം ഒരു വർഷത്ിനുള്ളിൽ സയാധ്
മല്യാത്തും  സമഗ്മയായ പഠനം നടത്ി മുൻഗ
ണന പ്രകയാരം യുദ്കയാലയാടിസ്ഥയാനത്ിൽ 
പുനർനിർമ്യാണങ്ങൾ തചയ്യാൻ സയാധിക്ന്ന
തുമയാണ്.

സലഖകന് �സദേശസ്വയംഭരണ 
(എഞ്ിനീയറിംഗ് വിഭയാഗം) 
വകപ്് ചീ�് എഞ്ിനീയറയാണ്.
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ലവബ്സസറ്റുകളിൽ െഭയേമാണ്

•  �സദേശ സ്ഥയാപനങ്ങളുതട നിയന്ത്രണത്ിലള്ള ആസ്തികളില് 
പ്രളയതക്ടു�ി മൂലം അറ്റകറ്റപ്ണിസയയാ പുനര്നിര്മ്യാണസമയാ 
ആവശ്മുള്ളവയുതട വിവരം അദ്്ക്ഷന്, വികസന സ്റ്റയാറെിം
ഗ് കമ്ിറ്റി തചയര് സപഴണ്, എന്ജിനിയര്, തസക്രട്ടറി എന്നി
വര് സംയുക്മയായി പരിസശയാധിച്ച് റിസപ്യാര്ട്ടു  �യ്യാറയാസക്
ണ്�യാണ്.

• അടിയന്രമയായി നടപ്യാസക്ണ് പ്രവൃത്ികള് 2018-19 
വയാര്ഷിക പദ്�ിയുതട ഭയാഗമയാക്യാവുന്നതും ഇ�ിനയായി 
പദ്�ി സഭദഗ�ി തചയ്യാവുന്നതുമയാണ്. സറയാഡകള് ഉള്തപ്
തടയുള്ള ആസ്തികളുതട പുനര് നിര്മ്യാണം, അറ്റകറ്റപ്ണി, 
സകടയായ ഉപകരണങ്ങളും സയാധനസയാമഗ്ികളും റിപ്യറിംഗ്, 
പു�ിയവ വയാങ്ങല് എന്നിവയ്യായി സപ്രയാജക്ട് ഏതറ്റടുക്യാവു
ന്ന�യാണ്. പു�ിയ സറയാ്് നിര്മ്യാണ സപ്രയാജക്ടുകള് പയാടില്.

•  പ്രവൃത്ികള് അ�തു �ലത്ിലള്ള �സദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങള് മയാത്രസമ ഏതറ്റടുക്യാന് പയാടുള്ളു. എന്നയാല് ഗ്യാമ 
പഞ്യായത്ിതറെ ആസ്തികളും സ്ഥയാപനങ്ങളുമയായി ബന്ധതപ്
ട്ട പ്രവൃത്ികള്ക്യായി സബ്യാക്്/ജില്യാ പഞ്യായത്തുകളില് 
നിന്നും ഗ്യാമ പഞ്യായത്ിന് വിഹി�ം കകമയാറയാവുന്ന�യാ
ണ്. മ�ിയയായ വിഹി�ം ഗ്യാമ പഞ്യായത്ിന് ലഭ്മതല്ങ്ി
ല് ഗ്യാമ പഞ്യായത്ിതറെ സമ്�സത്യാതട സബ്യാക്്/ജില്യാ 
പഞ്യായത്തുകള്ക്്  ഗ്യാമ പഞ്യായത്ിതറെ ആസ്തികളും 
സ്ഥയാപനങ്ങളുമയായി ബന്ധതപ്ട്ട പ്രവൃത്ികള് ഏതറ്റടുക്യാവു
ന്ന�യാണ്.

•  അ�്യാവശ്ം ഇല്യാത്തും മയാറ്റിവയ്കയാവുന്നതുമയായ സപ്രയാജക്ടു
കള്, നിരസിച്ച സപ്രയാജക്ടുകള് എന്നിവയിതല വിഹി�ം പ്ര
ളയതക്ടു�ി മൂലം നശിച്ച ആസ്തികള് പുനസൃഷ്ിക്ന്ന�ിന് 
ഉപസയയാഗിസക്ണ്�യാണ്.

•  പ്രളയം ബയാധിക്യാത് പ്രസദശങ്ങളില് പ്രളയതക്ടു�ി മൂലമു
ള്ള പുനര്നിര്മ്യാണം എന്ന സപരില് സപ്രയാജക്ട് ഏതറ്റടുക്യാന് 
പയാടില്.

•  പ്രളയതത്ത്തുടര്ന്ന്  നശിച്ചുസപയായ കമ്പ്യൂട്ടര് അടക്മുള്ള 
ഉപകരണങ്ങളില് റിപ്യര് തചയ്യാന് കഴിയുന്നവ റിപ്യര് 
തചയ്യുകയും അതല്ങ്ില് അടിയന്രമയായി വയാങ്ങി ഓ�ീസ് 
പ്രവര്ത്�നം സുഗമമയാസക്ണ്�യാണ്.

•  കട്ടനയാട് സപയാതല കടിതവള്ള പ്രശ്നമുള്ളിടത്് കടിതവള്ള വി
�രണത്ിന് ഗ്യാമ പഞ്യായത്തുകളും നഗരസഭകളും ക്രമീക
രണം തചസയ്ണ്�യാണ്.

•  ഗ�യാഗ�ം പുനഃസ്ഥയാപിക്ന്ന�ിനുള്ള നടപടിയും തകട്ടിടങ്ങ

ളുതട റിപ്യറിംഗും കഴിവതും സവഗം നടസത്ണ്�യാണ്. തക
ട്ടിടങ്ങള് റിപ്യര് തചയ്യാനയാകയാത്വിധം നശിച്ച സ്ഥലങ്ങ
ളില് വയാടകതക്ട്ടിടത്ില് ഓ�ീസ് പ്രവര്ത്നം 
മയാസറ്റണ്�യാണ്.

•  പ്രളയതക്ടു�ിയില് സര്ക്യാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സഹയായങ്ങ
ള് തപയാതുജനങ്ങളില് എത്ിക്ന്ന�ിന് വിപുലമയായ പ്രചയാ
രണം സംഘടിപ്ിസക്ണ്�യാണ്.

•  കട്ടനയാട് പ്രസദശത്് പസലടത്തും കക്കൂസ് റിപ്യറിംഗ് ആവ
ശ്മയായ�ിനയാല് ഇത്രം റിപ്യറിംഗ് �സദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്്  തചയ്യാവുന്ന�യാണ്. 

•  പ്രളയതക്ടു�ിയുതട പശ്ചയാത്ലത്ില് പശുക്തള വയാങ്ങി 
നല്കുന്ന സപ്രയാജക്ടുകള്ക്് മുന്ഗണന നസല്ണ്�യാണ്. സപ്രയാജ
ക്ട് ജില്യാ/സബ്യാക്് പഞ്യായത്തുകള്ക്ം  ഈ വര്ഷം ഏതറ്റ
ടുക്യാവുന്ന�യാണ്. കന്നുകയാലികതള സംസ്ഥയാനത്ിനു പുറത്തു 
നിന്ന് വയാസങ്ങണ്�യാണ്. ഗുണസമന്മയുള്ള കന്നുകയാലികതള 
ഇപ്രകയാരം വയാങ്ന്ന�ിന് തവറ്ററിനറി സ്യാക്ടര്മയാരും �സദേശ 
സ്ഥയാപനവും ക്രമീകരണം ഏര്തപ്ടുസത്ണ്�യാണ്. 

•  ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷയുള്ള കന്നുകയാലികള് നശിച്ചു സപയാ
യിട്ടുതണ്ങ്ില് അവയുതട ഇന്ഷ്വറന്സ് തുക വയാങ്ങി നല്യാന് 
പ്രസ�്ക ഇടതപടല് നടസത്ണ്�യാണ്.

•  പ്രളയതക്ടു�ി സനരിടുന്ന�ിന് സര്ക്യാര് വകപ്പുകളുതടയും മറ്റു 
സമഖലകളിതലയും വിഭവസ്യാ�്് ഉപസയയാഗിസക്ണ്�യാ
ണ്. സന്നദ്സസവനം,  MPLADS, MLASDF, CSR വിഹി�ം, 
സസ്പയാണ്സര്ഷിപ്് എന്നീ വിഭവസ്യാ�സുകള് പരമയാവധി 
ഉപസയയാഗിസക്ണ്�യാണ്. എന്നയാല് പണപ്ിരിവ് നടത്രു�്.

•  ഇസപ്യാഴുണ്യായ അനുഭവം ഉള്തക്യാണ്് ഭയാവിയില് വിവിസധയാ
സദേശ് കമ്്യൂണിറ്റി ഹയാള് നിര്മ്ിസക്ണ്�യാണ്. ഇസപ്യാഴുള്ള 
സ്കൂളുകള്ക്ം  മറ്റും ആവശ്ത്ിന് സടയായ് തലറ്റ് സൗകര്ം 
ഒരുക്ന്നസ�യാതടയാപ്ം ഇത്രം മികച്ച സൗകര്ങ്ങള് കമ്്യൂ
ണിറ്റി ഹയാളിനും ഉണ്യാസകണ്�യാണ്.

•  സ്വകയാര്സംരംഭകതര പരമയാവധി ബയാങ്് സലയാണ് എടുക്ന്ന
�ിന് സപ്രയാത്യാഹിപ്ിസക്ണ്തും അനുവദനീയമയായ സമഖല
കളില് പലിശ സബ്സി്ി നല്കുന്ന മയാതൃക അവലംബിസക്
ണ്തുമയാണ്.

അവലംബം: സയാ.ഉ.(സയാ) നം.2313/2018/�സ്വഭവ �ീയ�ി 
23.08.2018, സര്ക്ലര് നം.്ിഎ1/652/2018/�സ്വഭവ �ീയ�ി 
17.09.2018

പ്രളയക്കെടുതി മനരിടുന്നതിനപ് തമദേശ സ്താപനങ്ൾ 
സ്രീൈരിമകെണ്ട നെപെിൈൾ
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േമതൊനതേളടില്ലതൊ് കൂട്തൊയ്മയടിലൂതെ പ്രളയ
തകടുതടിയടില് നടിന്നും േരേയറതൊനുള്ള 

ആദ്യഘട്ം ഏതതൊണ്്ക് അവേതൊന്ടിലതൊയടിരടി
ക്കുന്നു. ഈ പ്രവര്്നങ്ങളടില് തകദേശേ്യം
ഭരണസ്തൊപനങ്ങള് വഹടിച്ച പകെ്ക് അഭടിനന്ദനതൊ
ര്ഹമതൊണ്ക്. പല കദശീയ അന്തര്കദശീയ 
മതൊധ്യമങ്ങളും ചൂണ്ടികതൊട്ടിയതുകപതൊതല കേരള
്ടിതല തകദേശേ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങളുതെയും 
അധടിേതൊരവടികേന്ദ്രീേരണ്ടിതറെയും ശക്തടി 
ഒരടികല്കൂെടി തതളടിയടികതപ്ട്ടിരടിക്കുന്നു.  ഇനടി 
ഏതറ്ടുകകണ് പുനരധടിവതൊേ- പുനർനടിർ്തൊണ 
പ്രവർ്ന ങ്ങളടിലം സുപ്രധതൊനമതൊയ പകെതൊണ്ക് 
അവര് വഹടികകണ്നത്ക്. എനതൊല് അതടിന്ക് 
മുമ്്ക് തതന തെകയ്ണ് അെടിയന്തര പ്രവർ്ന
ങ്ങതളല്ലതൊം മറ്്ക് വകുപ്പുേളുമതൊയടി ഏകേതൊപടിപ്ടിച്ച്ക് 
മുകനതൊട്്ക് നീകകണ്ത്ക് തകദേശ സ്തൊപനങ്ങളടിതല 
ജനപ്രതടിനടിധടിേളുതെയും ഉകദ്യതൊഗസ്രുതെയും 
ചുമതലയതൊണ്ക്. ഇതടിന്ക് അനുസൃതമതൊയടി ജീവന
കതൊതരയും േനദ്ധപ്രവർ്േതരയും കൂട്ടിയടിണ
കടി ചുമതലേള് നല്ടി  പ്രവർ്നങ്ങള് കൃത്യ
മതൊയടി നെപ്ടിലതൊകകണ്തു 
തകദേശേ്യംഭരണസ്തൊപന േമടിതടിേളുതെ 
അനടിവതൊര്യമതൊയ േര്്വ്യമതൊണ്ക്. 

പ്രശ്നങ്ങള് േതണ്്ടി അവകലതൊേനം തെ
കയ്ണ്തുണ്്ക്, പ്രവര്്നങ്ങള് ആസൂത്രണം 
തെയ്ണം, നെപ്ടിലതൊകണം, കമതൊണടിട്ര് 
തെയ്ണം, നയടികണം, േംവടിധതൊനങ്ങള് പ്രവ
ര്്ടിക്കുന്നുണ്്ക് എന്ക് ഉറപ്പുവരു്ണം, പരതൊ
തടിേള്ക്ക്  പരടിഹതൊരം േതൊണണം, വടിവടിധ 
ഏജനേടിേളുതെ പ്രവര്്നങ്ങതള ഏകേതൊപടി
പ്ടികണം, പുതടിയ വടിഭവക്തൊതസ്സുേള് േതണ്
്ണം-  തകദേശേ്യംഭരണസ്തൊപന അദ്ധ്യ
ക്ഷര്ക്കും  ജനപ്രതടിനടിധടിേള്ക്കും  ഉ്രവതൊദടി 
്ങ്ങള് ഏതറയതൊണ്ക്.

പരനാതി പ്രളയം
ആദ്യ അറടിയടിപ്്ക് വനതു മുതല് രക്ഷതൊപ്രവ

ര്്ന്ടിനും ദുരടിതതൊശ്തൊേ്ടിനും രംഗത്
്ടിയവരതൊണ്ക് ജനപ്രതടിനടിധടിേളും ഉകദ്യതൊഗസ്
രും. അവര് ഇനടി കനരടിെതൊനുള്ള പരതൊതടി പ്രളയം 
തതനയതൊണ്ക്.  കവണ് രീതടിയടില് അറടിയടിപ്്ക് 
േടിട്ടിയടില്ല, രക്ഷതൊപ്രവര്്ന്ടില് ആദ്യഘട്
്ടില് തതന രക്ഷതപ്ടു്ടിയടില്ല, ആനുകൂല്യ
ങ്ങള് കവകുന്നു, എവടിതെ രജടിസ്റര് തെയ്ണം 
തുെങ്ങടി ഒകട്തറ േതൊര്യങ്ങളുമതൊയടി ജനങ്ങള് േമീ
പടിക്കുേ ജനപ്രതടിനടിധടിേതള തതനയതൊണ്ക്.  

�തീവനകമാചരയും 
സന്ദ്പ്രവരത്കചര
യും കൂട്ടിയിണകി ചുമതേ
കള് നല്ി  
പ്രവരത്നങ്ങള് 
കൃത്യമമായി നടപ്ിേമാദക
ണ്തു തദദേശസ്വയംഭര
ണസ്മാപന സമിതികളു
ചട അനിവമാര്യമമായ 
കരത്വ്യമമാണപ്.
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ഫ്നാ. ഫ�നായ് ഇളമണ്



 

ഇ്രം ദുരന്തകവളേളടിതല േ്തൊഭതൊവടിേ 
മതൊനേടിേതൊവസ്യടില് നടിന്നുമുള്ള പ്രതടിേര 
ണങ്ങളതൊണ്ക് ന്ള് കനരടിടുനത്ക്.  അപ്രതീക്ഷടി
തമതൊയടി ദുരന്തതകടുതടിേള് അനുഭവടിച്ചവര്, 
എല്ലതൊം നഷ്ടതപ്ട്വര് - അവതര േംബന്ടിച്ചടിെ
ക്തൊളം തങ്ങള്കകറ് ആഘതൊത്ടിന്ക് 
വടിധടിതയ പഴടിക്കുേ എനതടിനപ്പുറം േകെെങ്ങളു
തെ തേട്ഴടിക്കുേ േ്തൊഭതൊവടിേമതൊണ്ക്. അതടിനതൊല് 
തതന ഈ ഘട്്ടില് അ്രം പരതൊതടിേളും 
മറ്റും േമെടി്തകയതൊതെ കേേതൊര്യം തെയ്തൊനതൊ
േണം.

തിരിച്ചു ഹചല്ലുഫ്നാള്
തടിരടിച്ച്ക് തെല്ലുകമ്തൊള് ഏവരും ശ്രദ്ധടികകണ് 

േർകതൊർ നടിർകദേശങ്ങള് കൃത്യമതൊയടി പതൊലടിക്കു

ന്നുതണ്ന്ക് ഉറപ്തൊകണം. തപതൊതുസ്ല്്ക് 
മലടിനജലം ഒഴുകടികളയുനതടിനും തെളടി 
നീകം തെയ്നതടിനും ഉള്ള ചുമതല തകദേശ 
സ്തൊപനങ്ങള്കതൊണ്ക്.  ഇ്രം പ്രവർ്നം 
തതതൊഴടിലറപ്്ക് പ്രവർ്േരുതെ േഹതൊയക്തൊതെ 
ഏതറ്ടു്്ക് നെ്തൊന ആവം. 

േർകതൊർ നടിർകദേശം അനുേരടിച്ച്ക് ഒതൊകരതൊ 
വതൊർഡേടിലം രൂപീേരടികതപ്ടുന േനദ്ധ പ്രവർ
്േർ ഉള്തപ്തെയുള്ള വതൊർഡേ്ക് േമടിതടിയുതെ 
ചുമതല അതതൊത്ക് വതൊർഡേ്ക് തമമ്ർമതൊർകതൊണ
കല്ലതൊ. ഓകരതൊ പ്രകദശത്യും തെളടിയും മതൊലടിന്യ
ങ്ങളും നീകം തെയ്ത്ക് സ്ലങ്ങള് അണബതൊധ 
വടിമുക്തമതൊക്കുനതടിനുള്ള പ്രവർ്നങ്ങള് 
ആകരതൊഗ്യവകുപ്പുമതൊയടി േഹേരടിച്ച്ക് തകദേശ സ്തൊ
പനങ്ങള് േംഘെടിപ്ടികകണ്തതൊണ്ക്. കുമടിഞ്ഞു
കൂെടി േടിെക്കുന മതൊലടിന്യങ്ങള് നീകം തെയ്േ, 
മതൊലടിന്യം നീകം തെയ്ത പ്രകദശം  അണവടിമുക്ത
മതൊക്കുേ എനടിവയുതെ തപതൊതു ഏകേതൊപന ചുമ
തലയും തകദേശേ്യംഭരണ സ്തൊപന അദ്ധ്യ
ക്ഷര്ക്കുണ്്ക്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്, ആകരതൊഗ്യ 
കേനതൊ പ്രവർ്േർ എനടിവരുതെ പകെതൊളടി്ം 
ഉറപ്പു വരു്തൊന ജനപ്രതടിനടിധടിേള് തയ്തൊറതൊ
േണം. 

മനാലിന്യ സംസ്കരണം
േ്യതൊമ്പുേളടിതല ഭക്ഷ്യതൊവശടിഷ്ടങ്ങളും മറ്്ക് മതൊ

ലടിന്യങ്ങളും േംസ്ക്കരടിക്കുനതടിന്ക് അെടിയന്തര 
നെപെടിതയടുകണം. പ്തൊസ്റടിക്ക് മതൊലടിന്യം േംബ
ന്ടിച്ച നടിർകദേശങ്ങള് പതൊലടിക്കുന്നുതവന്ക് ഉറപ്്ക് 
വരുത്തുേയും കവണം. തപതൊതുശൗെതൊലയങ്ങളും 
തപതൊതു ഇെങ്ങളും അണവടിമുക്തമതൊക്കുനതടിനുമുള്ള 
നെപെടിേള് േ്ീേരടികകണ്തതൊണ്ക്. അതതു 
വതൊര്ഡേ്ക്  ജനപ്രതടിനടിധടിേളും ആകരതൊഗ്യ സ്റതൊറെടിംഗ്ക് 
േ്ടിറ്ടിയും ഇതടില് ശ്രദ്ധ പതടിപ്ടികണം. 

പല വീടുേളുതെ പരടിേരത്തും മതൊലടിന്യ േം
സ്കരണ്ടിനുള്ള സ്ലം ഉണ്തൊേണതമനടില്ല. 
ശതൊസ്തീയമതൊയ േംവടിധതൊനവമുണ്തൊേടില്ല. ഇതടി 
നതൊയടി തപതൊതു േംവടിധതൊനം കവണ്ടിവനതൊല് 
ഒരുകതൊന തയ്തൊറതൊേണം.

കുടിഹവള്ളവം ഭക്ഷണവം
കുെടിതവള്ളവം  ശുെടിത്വമതൊയും ബന്തപ്ട്്ക് 

തപതൊതുേടിണറുേളും മറ്്ക് ജലക്തൊതസ്സുേളും 
(Water Tank, Overhead Tank ഉള്തപ്തെ) കക്തൊ
റടികനറ്്ക് തെയ്നതടികലകതൊയടി ആകരതൊഗ്യവകുപ്ടി
തറെ നടിർകദേശങ്ങള്കനുേരടിച്ച്ക് നെപെടിേള് 
േ്ീേരടികണം. ഓകരതൊ വീടുേളടിലം കുെടിതവ
ള്ളം ലഭ്യമതൊക്കുനതടിനും ശുെടിത്ം ഉറപ്തൊക്കുന 
തടിനും േനദ്ധപ്രവർ്േതര നടിയമടിച്ച്ക് പ്രവർ
്നങ്ങള് നെപ്തൊകകണ്തടിതറെ തപതൊതു ചുമതല 

ഓദരമാ പ്രദേശചത്യും 
ചെളിയും മമാേിന്യങ്ങളും 
നതീകം ചെയ്പ് സ്േങ്ങ
ള് അണുബമാധ വിമുക്ത

മമാക്ന്തിനുള്ള 
പ്രവരത്നങ്ങള് 

ആദരമാഗ്യവകുപ്പുമമായി 
സഹകരിച്പ് തദദേശ 

സ്മാപനങ്ങള് സംഘടി
പ്ിദകണ്തമാണപ്.
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തകദേശ സ്തൊപന്ടിതറെ അദ്ധ്യക്ഷന എതറ്ടു
ക്കുേയും അതതു വതൊര്ഡുേളടില് വതൊര്ഡേ്ക് ജനപ്ര
തടിനടിധടിയും മറ്്ക് ഉകദ്യതൊഗസ്രും അതടിനനുേ
രടിച്ച്ക് ഏകേതൊപടിത പ്രവര്്നങ്ങള് നെത്തുേയും 
കവണം.  ബന്തപ്ട് വകുപ്പുേളുതെ പ്രവര്് 
നങ്ങള് ഏകേതൊപടിപ്ടിക്കുനതടിതറെയും തപതൊതു 
കമല്കനതൊട്്ടിതറെയും ചുമതല അധ്യക്ഷനുണ്്ക്. 

വീടുേളടികലക്ക് തടിരടിച്ചു കപതൊയവർക്ക് ഭക്ഷണ
വം കുെടിതവള്ളവം ലഭ്യമല്ലതൊ്പക്ഷം ലഭ്യമതൊക്കു
നതടിനുള്ള കൂട്തൊയ പരടിശ്രമങ്ങള്ക്ക്  ഇതടിനേം
തതന പ്രവര്്നങ്ങള് ആരംഭടിച്ചടിട്ടുണ്്ക്. ഓകരതൊ 
വീട്ടിതലയും സ്ടിതടി അവകലതൊേനം തെയ്തു തുെര് 
നെപെടിേള് േ്ീേരടികതൊന വതൊര്ഡുതല േമടിതടി
യുതെ േഹതൊയക്തൊതെ ജനപ്രതടിനടിധടിക്ക് ആകും. 
തകദേശഭരണ സ്തൊപനതൊെടിസ്തൊന്ടില് ഇതടിതറെ 
ഏകേതൊപനം ഉറപ്പുവരു്ണം.

വതീടുകളം ഹകട്ിടങ്ങളം
പല വീടുേളും തേട്ടിെങ്ങളും ഉപകയതൊഗകയതൊ

ഗ്യമല്ലതൊതതൊേതൊനുള്ള േതൊദ്ധ്യത ഉണ്്ക്. അവ തതൊമ
േകയതൊഗ്യമതൊകണതൊ, തേട്ടിെം സുരക്ഷടിതമതൊകണതൊ 
എന്ക് ഉറപ്പു വരു്തൊന എഞ്ടിനീയര്മതൊതരയും 
ഓവര്േീയര്മതൊതരയും നടികയതൊഗടികണം. തപതൊതു 
സ്തൊപനങ്ങളതൊയ അംഗനവതൊെടി, സ്കൂള് തുെങ്ങടിയ 
തേട്ടിെങ്ങളും ഈ പരടിധടിയടില് വരും. 

കന്നുകനാലികള് 
പ്രകത്യേം ശ്രദ്ധ പതടിപ്ടികകണ് കമഖലയതൊ

ണടിത്ക്.  മറകതൊന  േതൊധ്യതയുമുണ്്ക്.  േന്നുേതൊലടി
േതള തതതൊഴു്ടികലക്ക് തടിരടിതച്ച്ടിക്കുകമ്തൊള് 
അവയുതെ ആകരതൊഗ്യം, ഭക്ഷണം, തതതൊഴുത്തുേളു
തെ ശുെടിത്ം, െതൊണേ കുഴടിേള് വൃ്ടിയതൊകല് 
(വളർത്തു മൃഗങ്ങളുതെ കരതൊഗപേർച്ചയും അവരു
മതൊയുള്ള മനുഷ്യരുതെ ഇെതപെല് അെകം) 
എനടിവ േംബന്ടിച്ച േർകതൊർ നടിർകദേശങ്ങള് 
പതൊലടിക്കുന്നുകണ്തൊ എന്ക് തവറ്റടിനറടി കഡേതൊക്ടറുതെ 
േഹതൊയക്തൊതെ ഉറപ്പു വരുത്തുനതടില് ശ്രദ്ധ 
പതടിപ്ടികണം.   

ഫരനാഗപ്രതിഫരനാധ സംവിധനാനം
ആവശ്യതൊനുേരണം കരതൊഗപ്രതടികരതൊധ കു

്ടിതവയ്പ്ക്പ്ക് (TT), കഡേതൊകടികേക്ടിന, ORS 
ലതൊയടിനടി തുെങ്ങടിയവയുതെ കസ്റതൊക്കും വടിതരണ
വം ആകരതൊഗ്യവടിഭതൊഗമതൊണ്ക്  കേേതൊര്യം തെയ്
നത്ക്. പതൊമ്്ക് േെടിക്കുള്ള മരുന്നുേള്, ജന്തുജന്യ 
കരതൊഗങ്ങള്ക്കുള്ള മരുന്നുേള്, തേതൊതുകു നടിവതൊര
ണ്ടിന്ക് ആവശ്യമതൊയ േജ്ജീേരണങ്ങള് 
എനടിവ അെകമുള്ള േതൊര്യങ്ങള് ലഭ്യമതൊതണന്ക് 
ഉറപ്പുവരുത്തുേയും ഈച്ച, തേതൊതുേ്ക് നടിവതൊരണ
്ടിനുള്ള നെപെടിേള് േ്ീേരടിക്കുേയും തെകയ്

ണ്തടിതറെ ഏകേതൊപനവം തകദേശ സ്തൊപന 
ങ്ങളുതെ ചുമതലയതൊണ്ക്. അധ്യക്ഷനും തമഡേടിക
ല് ഓഫീേറുമതൊയടി കെര്ന്ക്  ഏകേതൊപടിത പ്രവ
ര്്നങ്ങള് േംഘെടിപ്ടികണം. 

ആകരതൊഗ്യകമഖലയടില് തുെർപരടിപതൊെടി 
േള്കതൊയുള്ള കൃത്യമതൊയ േർ്പരടിപതൊെടി തയ്തൊ
റതൊകകണ്തതൊണ്ക്. വ്യക്തമതൊയ ചുമതലേളും േമ
യക്രമവം തീരുമതൊനടികണം. 

�ല�ന്യ ഫരനാഗങ്ങള് പ്രതിഫരനാധിക്കൽ
ആദ്യ ഘട്്ടിനു കശഷവം ജലജന്യ കരതൊഗ

ങ്ങള്ക്കുള്ള േതൊധ്യതേള് ഏതറയതൊണ്ക് . വരും 
നതൊളുേളടില് സ്ടിരമതൊയടി ശുദ്ധമതൊയ കുെടിതവള്ള 
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുേ, ശുദ്ധജല ക്തൊതസ്സുേള് 
വൃ്ടിയതൊക്കുേ, കക്തൊറടിന വടിതരണം നെത്തുേ, 
അതടിതറെ ഉപകയതൊഗവം രീതടിയും പരടിശീലടിപ്ടി
ക്കുേ എനടിവതയതൊതക ആരംഭടികണം. കുെടിതവ
ള്ള്ടിതറെ ഗുണനടിലവതൊരം പരടികശതൊധടിച്ച്ക് ഉറ
പ്തൊക്കുനതടിന്ക് േര്കതൊര് നടിര്കദേശ പ്രേതൊരം 
പ്രവര്്ടികണം.

 
�ന്തു�ന്യ ഫരനാഗങ്ങള്

എലടിപ്നടി അെകമുള്ള പല കരതൊഗങ്ങള്ക്കും 
േതൊധ്യതയുള്ളതടിനതൊല് അവ തെയതൊനുള്ള നെപെടി 
ആരംഭടികണം. മരുനേളുതെയും മറ്്ക് അവശ്യ 
േതൊധനങ്ങളുതെയും ലഭ്യത ഉറപ്്ക് വരുത്തുേ 
ആകരതൊഗ്യ പ്രവർ്േരുതെയും ആകരതൊഗ്യ കേ
നതൊപ്രവർ്േരുതെയും കമല്കനതൊട്്ടില് തമഡേടി
കല് ഓഫീേറുതെ മുഖ്യചുമതലയടില് നെപ്ടിലതൊ
കകണ്തതൊണ്ക്. 

ഭക്ഷ്യ വിഷബനാധ തടയൽ 
അംഗനവതൊെടിേളടിലം സ്കൂളുേളടിലം മറ്്ക് തപതൊതു 

േംവടിധതൊനങ്ങളടിലം േംഭരടിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുകളു
തെ ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരു്ല്, കേെതൊയ ഭക്ഷ്യവ
സ്തുകതള കൃത്യമതൊയടി നശടിപ്ടിച്ചുേളയുേ, അംഗ

ഇവചയല്ലമാം കിേയുചട 
ചവബസൈറ്ില് നിന്പ് 
ആരക്ം  ഡൗണ് ദേമാഡപ് 
ചെയ്മാവുന്തും 
പ്രേരശിപ്ികമാവുന്തുമമാ
ണപ് (www.kila.ac.in ).
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നനാഹടനാരുക്കനാംനനാഫളക്കനായി
പ്രളയതകടുതടിേളുമതൊയടി ബന്തപ്ട് രക്ഷതൊ-ദുരടിതതൊശ്തൊേപ്രവർ്നങ്ങ

ള്ക്കുകശഷം തകദേശേ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങളുതെ കനതൃത്്ടില് നതൊട്ടില് 
നെക്ണ് ശുെടിത്- ആകരതൊഗ്യപ്രവർ്നങ്ങതള കുറടിച്ച്ക് ‘നതൊതെതൊരുകതൊം 
നതൊകളകതൊയടി’ എന കപരടില് പരടിശീലന വീഡേടികയതൊേള് ആകരതൊഗ്യ വകുപ്പും 
േടിലയുംകെര്ന്നു തയ്തൊറതൊകടി. തടിരടിച്ചുതെല്ലുകമ്തൊള്, വീെടിനേക്ക്ക്,പരടിേ
രം വൃ്ടിയതൊകല്, േതൊ്ടിരടിക്കുന കരതൊഗങ്ങള്, തകദേശേ്യംഭരണസ്തൊപ
നങ്ങളുതെ ഉ്രവതൊദടി്ം എനീ വടിഷയങ്ങളടിലള്ള തെറുവീഡേടികയതൊേളും 
ഇവതയല്ലതൊം ഒത്തു കെര്ന്നുതേതൊണ്ള്ള മുപ്കതതൊളം മടിനടിറ്റുള്ള േമ്പൂര്ണ വീഡേടി
കയതൊയുമതൊണ്ക് ഇവയടിലള്ളത്ക്.

ഇവതയല്ലതൊം േടിലയുതെ തവബ്ക്കേറ്ടില് നടിന്ക് ആര്ക്കും  ഡേൗണ് കലതൊഡേ്ക് 
തെയ്തൊവനതും പ്രദര്ശടിപ്ടികതൊവനതുമതൊണ്ക് (www.kila.ac.in ). 



 

നവതൊെടിേളടിലം സ്കൂളുേളടിലം േംഭരടിച്ച ഭക്ഷ്യ 
വസ്തുകളുതെ ഗുണകമന്മ ഉറപ്പു വരു്ല് എനടിങ്ങ
തന ശ്രദ്ധടികകണ് ഒട്നവധടി േതൊര്യങ്ങളുണ്്ക്.   

ഹകനാതുകു�ന്യ ഫരനാഗങ്ങള് 
തേതൊതുകുജന്യ കരതൊഗങ്ങള് തെയതൊനുള്ള പ്രവ

ര്്നങ്ങള് ഏകേതൊപടിപ്ടിക്കുവതൊനും കമല്കനതൊട്ം 
വഹടിക്കുവതൊനും അദ്ധ്യക്ഷനും സ്റതൊറെടിംഗ്ക് േ്ടിറ്ടി 
തെയര്കപഴ്നും തേക്രട്റടിയും കനതൃത്ം വഹടിക
ണം. ആകരതൊഗ്യ വടിഭതൊഗ്ടിതറെ േഹതൊയം കതകെ
ണ്ത്ക് അനടിവതൊര്യമതൊണ്ക്.

ഫരനാഗികള്-അഗതികള് : 
പരിചരണവം പ്രഫത്യക ഫമൽഫനനാട്വം 

പലകപ്തൊഴും വടിട്ടുകപതൊകുന പ്രവര്്നമതൊണ്ക് 
ഇത്ക്. ആശതൊ പ്രവർ്േർ, പരടിെരണ കേവേർ 
എനടിവരുതെ കേവനം വതൊർഡുതല്ടില് 
ഏകേതൊപടിപ്ടിക്കുനതടിതറെ ചുമതല ജനപ്രതടിനടി
ധടികതൊണ്ക്.

പകര്ഫച്തര വ്യനാധികളഹട 
നിയന്ത്രണം 

നടിലവടിലള്ള കരതൊഗടിേള്ക്കു പ്രകത്യേ പരടി
െരണം, മരുന്നുേളുതെ ലഭ്യത, െടിേടിത് ഉറപ്പു 

കലഖേന 
േടില ഡേയറക്ടറതൊണ്ക്

വരു്ല് എനടിവയ്കതൊയടി ആശതൊ പ്രവർ്േർ, 
ആകരതൊഗ്യ പ്രവർ്േർ, ആകരതൊഗ്യ കേനതൊ പ്ര
വർ്േർ എനടിവതര ഏകേതൊപടിപ്ടിച്ചുള്ള പ്രവ
ര്്നം േംഘെടിപ്ടിക്കുവതൊന വതൊർഡേ്ക് ജനപ്രതടി
നടിധടി രംഗ്്ക് വരണം. 

നിയമപരമനായ ഇടഹപടലുകള്
തകദേശ സ്തൊപനങ്ങള്ക്ക് ഏതറ ഉ്രവതൊ

ദടിത്മുള്ള കമഖലയതൊണ്ക് ഇത്ക്. പേർച്ചവ്യതൊപന 
േതൊധ്യതയുള്ള പ്രവർ്നങ്ങള്തകതടിതര 
പബ്ടിക്ക് തഹല്്്ക് ആക്ട്ക് പ്രേതൊരമുള്ള 
കനതൊട്ീേ്ക് നല്കുേ, നെപെടി േ്ീേരടിക്കുേ 
എനടിവ നടിരന്തരം തെകയ്ണ്തതൊണ്ക്. ഇതടില് 
വടിട്ടുവീഴ്ചയും അലംഭതൊവവം ഇനടി അനുവദടിച്ചു 
കൂെതൊ. തേക്രട്റടിയും തമഡേടികല് ഓഫീേറും 
ഇതടിതറെ ഉ്രവതൊദടി്മുള്ളവരതൊണ്ക്.

ഇനടിയുള്ള ദടിവേങ്ങള് നടിര്ണതൊയേമതൊണ്ക്. 
അതടിന പ്രേതൊരമുള്ള പ്രവര്്ന പരടിപതൊെടിേളു
മതൊയടി മുകനതൊട്ടു കപതൊേതൊന കേരള്ടിതല തകദേശ 
േ്യംഭരണ സ്തൊപനങ്ങള്കതൊവം. േംസ്തൊന 
േര്കതൊരടിതറെ തപതൊതു നടികദേശങ്ങള്കനുസൃതമതൊ
യടി എല്ലതൊവതരയും കൂട്ടിയടിണകടിതകതൊണ്ള്ള 
െടിട്യതൊയ പ്രവര്്നങ്ങള്ക്ക് കനതൃത്ം നല്കുേ
യതൊണ്ക് അവരുതെ പ്രധതൊന ദൗത്യം.
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ഗ്നാമലക്ഷി മുദ്നാലയം ഒരു ലക്ഷം ഫനനാട്ടുബുക്ക് നല്ി

പ്രളയം ബതൊധടിച്ച ജടില്ലേളടി
തല േര് വ്വവം നഷ്ടതപ്ട് 

കുടുംബങ്ങളടിതല കുട്ടിേള്ക്ക് 
നല്കുനതടിനതൊയടി ഒരു ലക്ഷം 
കനതൊട്്ക് ബുക്കുേള് തകദേശേ്
യംഭരണ വകുപ്തറെ േീഴടില് 
പ്രവര്്ടിച്ചു വരുന കേരള 
റൂറല് എംകപ്തൊയ്ക് തമറെ്ക് ആറെ്ക് 
തവല്ഫയര് തേതൊകേറ്ടി
യും കേരള ഗ്രതൊമകജ്യതൊതടി 
കലറ്ടിംഗും കെര്ന്ക് േൗജ
ന്യമതൊയടി േര്കതൊരടിന്ക് 
കേമതൊറടി. കനതൊട്ടുബുക്കുേള് 
തയ്തൊറതൊകടിയത്ക് ഗ്രതൊമലക്ഷടി 
മുദ്രതൊലയ്ടിലതൊണ്ക്. 60,000 
എണം ആലപ്പുഴ ജടില്ലയടിതല
യും  20,000 എണം എറണതൊ
കുളം ജടില്ലയടിതലയും 20,000 
എണം തൃശ്ശൂര് ജടില്ലയടിതലയും 
സ്കൂളുേളടിതല വടിദ്യതൊര്തടിേ
ള്ക്ക് വടിതരണം തെയ്നതടി
നതൊയടി നല്ടി. ദുരടിതതൊശ്തൊേ 

നടിധടിയടികലക്ക് ക്രൂേടിതറെയും േഞ്ടികകതൊെ്ക്, 
േല്ലടിയൂര് ഗ്രതൊമലക്ഷടി മുദ്രതൊലയങ്ങളടിതലയും ജീ
വനകതൊരടില് നടിന്നും േമതൊഹരടിച്ച 2,64,557 

രൂപയും കേരള ഗ്രതൊമകജ്യതൊതടി കലറ്ടിംഗടി
തറെ 2,35,443 രൂപയും ഉള്തപ്തെ 5 ലക്ഷം 
രൂപയുതെ തെക്കും കേമതൊറടി.

ക്രൂേ്ക് തയ്തൊറതൊകടിയ കനതൊട്ടുബുക്കുേള് വ്യവേതൊയ വകുപ്്ക് മന്തടി ഇ.പടി. ജയരതൊജന്ക് ക്രൂേ്ക് തെയര്മതൊന 
പടി.വടി. സുനടില് കേമതൊറുന്നു. മന്തടി തപ്രതൊഫ. േടി. രവീന്ദ്രനതൊഥ്ക് േമീപം.



ദുരന്തനാളുകള്...
ദുരിതാേ്ാസത്ിണ്റെയം
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കണ്ം കനാതും വതീ.സതീ.അഭിലനാഷ്
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പരസയ് നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉൾ വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉൾ വശം) �ചാക്ത് & ൈവ്ത് ₹ 8000
മ� േപ�കൾ (കളര്)  ₹ 8000
മ� േപ�കൾ (�ചാക്ത് & ൈവ്ത്) ₹ 6000
അരേപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര േപജത് (�ചാക്ത് & ൈവ്ത്)  ₹ 3000  

വചാര്ഷിക വരിസംഖ�  ` 120
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