
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി,  ിരുവനന്തപുരം 

‘ജല ജാഗ്ര  – 2021’ 
ജലസുരക്ഷാ ത ാധവല്ക്കരണ ക്ാംപയിന് 

തലാക മുങ്ങിമരണ ലഘൂകരണ ദിനമായ 25 ജൂലല 2021 നു തകരളത്തിലല മുഴുവന് തറഡിതയാ നിലയങ്ങള് വഴി 
നടത്തിയ പരിപാടിയുലട റിതപാര്ട്ട് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുലട തനതൃത്തത്തില്ക് ഒരു വര്ട്ഷം നീണ്ടു നില്ക്ുന്ന 
ജലാസുരക്ഷ ത ാധവല്ക്കരണ പരിപാടിയുലട തുടകം തലാക മുങ്ങിമരണ ലഘൂകരണ ദിനമായ 25 ജൂലല 2021 
ആരംഭിച്ചു. ആകാശവാണിയുലട എല്ലാ നിലയങ്ങള് വഴിയും പ്രമുഖ എഫ് എം നിലയങ്ങള് വഴിയും കമൂണിറ്റി 
തറഡിതയാ വഴിയും ജല സുരക്ഷാ സതേശങ്ങള് സംതപ്രക്ഷണം ലെയ്തുലകാണ്ട് പ്രസ്തു  പദ്ധ ിക് തുടകം കുറിച്ച ്.  

തകരളത്തില്ക് മുങ്ങി മരണങ്ങള് വര്ട്ദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹെര്ം കണകിലലടുത്ത് അടുത്ത ഒരു വര്ട്ഷം 
ലകാണ്ട് വിവിധ  ത ാധവല്ക്കരണ പരിപാടികള് സംഘടിപിച്ചുലകാണ്ട് മുങ്ങിമരണങ്ങള് പരമാവധി കുറുക 
എന്നുള്ള ാണ് ‘ജല ജാഗ്ര  – 2021’  എന്ന തപരില്ക് നടപിലാുന്ന ഈ ത ാധവല്ക്കരണ കാംപയിന്’ 
ലക്ഷ്മിടുന്ന ്.  

ആകാശവാണി നിലയങ്ങളില്ക് ‘തഡ ബ്രാന്റിങ്’ രീ ിയില്ക് ആയിരുന്നു പരിപാടികള് സംതപ്രക്ഷണം 
ലെയ്ത ്. ഓതരാ ഇടതവളകളില്ക് ജല സുരക്ഷലയ കുറിച്ചും, മുങ്ങി മരണങ്ങലളകുറിച്ചും, ജലാശയങ്ങളില്ക് 
ഇറങ്ങംതപാള് ശ്രദ്ധിതകണ്ട കാര്ങ്ങലളകുറിച്ചും, കുടികളം മാ ാപി ാകന്മരും ശ്രദ്ധിതകണ്ട കാര്ങ്ങള് 
തുടങ്ങിയ സതേശങ്ങള് ക്രീയാത്മകമായ അവ രണത്തിലൂലട സംതപ്രക്ഷണം ലെയ്യലപട്ടു.  

കൂടാല  ജൂയാലല 25 ആകാശവാണി  ിരുവനന്തപുരം നിലയം സംതപ്രക്ഷണം ലെയ്ത യൂവവാണി എന്ന 
തറഡിതയാ തപ്രാഗ്രാമില്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയിലല ഹസാര്ട്ഡ് അനലിസ്റ്റ് ശ്രീ. സ ്കുമാര്ട് 
സി ലജ യുലട പ്രഭാഷണം സംതപ്രക്ഷണം ലെയ്യലപടുകയും അതുതപാലല  ലന്ന  2021 ആഗസ്റ്റ് 4 നു  പ്രഭാ തഭരി  
തറഡിതയാ പരിപാടിയില്ക് തകരളത്തിലല ജലാശയ അപകടങ്ങലള ആസ്പദമാകി നടത്തിയ പരിപാടിയില്ക് ദുരന്ത 
നിവാരണ കമീഷ്ണര്ട് തഡാ. എ ലകൌശികന് ഐ എ എസ്, തഡാ. മുരളി തുമാരുടി (െീഫ്, ഡിസാസ്റ്റര്ട് റിസ്ക് 
റിഡക്ഷന് തപ്രാഗ്രാം, യു. എന്. ഇ. പി.), ശ്രീ. എച്ച്. ദിതനശന് ഐ എ എസ്, ഡയറക്ടര്ട്, പഞ്ചായത്ത് വകുപ് ,  ശ്രീ. 
രാമകുമാര്ട്, ജില്ലാ ഫയര്ട് ആന്ഡ് റസ്കൂസ് ഓഫീസര്ട്, തകാടയം എന്നിവരുലട പ്രഭാഷണങ്ങള് സംതപ്രക്ഷണം 
ലെയ്യലപട്ടു. പ്രസ്തു  പരിപാടികള് ആകാശവാണിയുലട സവന്തം നിലയില്ക് നടത്തിയ ായിരുന്നു എങ്കിലം ദുരന്ത 
നിവാരണ അത ാറിറ്റി സംഘടിപിച്ച ‘തഡ ബ്രാന്റിങ്’ പരിപാടിക് ഇ ് ആകം കൂടി. ലപാതുജനങ്ങളില്ക് നിന്നുമുള്ള 
നല്ല പ്ര ികരണങ്ങള് ‘എഴുത്ത് ലപടി’ എന്ന പരിപാടിയിലൂലട ആകാശവാണിു ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിലയം 
അധികൃ ര്ട് അറിയിുകയുണ്ടായി.  

തകരളത്തിലല പ്രമുഖ എഫ് എം ൊനലകളായ ക്ല ് എഫ് എം, ലറഡ് എഫ് എം,  ിഗ് എഫ് എം, 
തറഡിതയാ മാംതഗാ, തറഡിതയാ മിര്ട്ച്ചി മു ലായ തറഡിതയാ ൊനല്ക് വഴിയും കമൂണിറ്റി തറഡിതയാ നിലയങ്ങളായ 
തറഡിതയാ മാലറ്റാലി, ജന്വാണി, തറഡിതയാ തലാ ല്ക്, തറഡിതയാ മക്ഫാസ്റ്റ്, തറഡിതയാ ല ന്സിഗര്ട് എന്നീ 
തറഡിതയാ നിലയങ്ങള് വഴിയും ക്രിയാത്മക സതേശങ്ങള് പരസ് രൂതപണ സംതപ്രക്ഷണം 
ലെയ്യലപടുകയുണ്ടായി.  ീര്ട്ച്ച ആയിട്ടും തകരളത്തില്ക് ആകമാനം ജലാസുരക്ഷ സതേശങ്ങള് പ്രെരിപിുവാന് 
പ്രസ്തു  പരിപാടികള്തകാണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

25 ജൂലല 2021, തലാക മുങ്ങി മരണ ലഘൂകരണ ദിനതത്താട് അനു ന്ധിച്ച്  ിഗ് എഫ് എം 
നിലയത്തിലെ പ്രത ്ക  ല്ക്പര്പ്രകാരം ജല സുരക്ഷതയയും മുങ്ങിമരണ ലഘൂകരണതത്തയും ആസ്പദമാകി 
പ്രത ്ക പരിപാടി സംതപ്രക്ഷണം ലെയ്യലപട്ടു. പ്രസ്തു  നിലയത്തിന്ലറ സവന്തം നിലയില്ക് നടത്തിയ ഈ 
പരിപാടിയില്ക് തകരള ഫയര്ട് അന്റ് റസ്കു തമധാവി തഡാ.  ി സന്ധ് ഐ പി എസ് അതുതപാലല  ലന്ന 
റീജ്ണല്ക് ഫയര്ട് ഓഫീസര്ട് ശ്രീ. സിദ്ധകുമാര്ട് എന്നിവരുലട സതേശങ്ങള് സംതപ്രക്ഷണം ലെയ്തു. വളലര 
വിജ്ഞാന പ്രദമായ സതേശങ്ങള് തകരളത്തിന്ലറ മുകിലം മൂലയിലം മുഴങ്ങി തകട്ടു. പ ി ഇരിുന്ന അപകടങ്ങലള 
കുറിച്ച് വീണ്ടു വിൊരം ഇല്ലായ്മയും ഒന്നും സംഭവികില്ല എന്നുള്ള അമി  ആത്മ വിശവാസവവം ആണ് മുങ്ങി 
മരണങ്ങളിതലാട് നയിുന്ന ്. നീന്തല്ക് അറിയാലമങ്കില്ക് കൂടി പഴയ  ലമുറയില്ക്ലപടവരുലട ശാരീരിക 
പ്ര ിതരാധ തശഷി പുതു  ലമുറകള്ക് കുറവാണ്. കൂടാല  മനുഷ്ന് പരിസ്ഥി ിയില്ക് ഏല്ക്പിച്ചുലകാണ്ടിരിുന്ന 
ചൂഷണങ്ങളലട ഫലമായി ജലാശയങ്ങളില്ക് സംഭവിച്ചുലകാണ്ടിരിുന്ന വ് ിയാനവം ജലത്തിന്ലറ ഒഴുും 
ഗ ിയും പ്രവെികാനാവാത്ത വിധം വ് ്ാസലപടിരിുകയും രൂക്ഷമായ മലണാലിപ് കാരണം ജലാശയങ്ങളലട 
അടി ടില്ക് ലെളികള് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അമി മായ മണല്ക് ഊറ്റ് മൂലം ജലാശയങ്ങളില്ക് അപകടകരമയ 
രീ ിയില്ക് ആഴം കൂടുകയും ലെയ്ത ് ജലാശയങ്ങളിലല സുരക്ഷി  വം കുറുകയുണ്ടായി.  

പ്രകൃ ിതയാടും പ്രകൃ ി ശക്തികതളാടും അകന്നു മാറി ജീവിുന്ന മനുഷ്ന് പ്രകൃ ി നിയമങ്ങള് 
അജ്ഞാ മായിലകാണ്ടിരിുന്നു. സവന്തം സുരക്ഷലയ കുറിച്ച് ഏറ്റവം ലളി മായതും 
അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മായ കാര്ങ്ങള് മുഖവിലലകടുകാല യുള്ള ലപരുമാറ്റം ആണ് പല 
അപകടങ്ങളിതലാട്ടും നയിുന്ന ്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങള് എല്ലാം  ലന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂലടയും ക്രിയാത്മക 
അവ രണത്തിലൂലടയും ജനങ്ങളലട കാതുകളില്ക് എത്തിുവാന് തകരളത്തിലല എല്ലാ തറഡിതയാ നിലയങ്ങള്ക് 
സാധിച്ചു.  

ജലാസുരക്ഷ ത ാധവല്ക്കരണ പരിപാടിയുലട ആദ്ഘടം വളലര വിജയകരമായി നടപിലാകി. 
ഒരുവര്ട്ഷകാലം നീണ്ടുനില്ക്ുന്ന പരിപാടികള് ആണ് ആസൂത്രണം ലെയ്തിട്ടുള്ള ്. തുടര്ട്ന്നുള്ള പ്രവര്ട്ത്തനങ്ങള് 
ഉടന് ആരംഭിും.  


