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കേരളത്ത഻ലഽം പഽറത്തഽ ന഻ന്നഽമഽള്ള ന഻രവധ഻ ുരഺഗ഻ ള് ആശ്ശയ഻ക്കഽന്ന ു ശ്ര സര്ക്കഺര് സ്ഥഺപനമഺയ
ര഻രഽവനന്തപഽരീത്ത ശ്ശ഼ച഻ശ്ര ര഻രഽനഺള് ആശഽപശ്ര഻ീയ ീ ഺവ഻ഡ് ബഺധ഻ര സ്ീപയ഻ന഻ല് ുപഺയ഻
വന്ന യഽവ ു ഺക്െര്
ഽറീചഺന്നഽമലല വ഻ഷമ഻പ്പ഻ചത്. അത് രഽ ഘട്ടത്ത഻ല് ു രളത്ത഻ന്ീറയഺീ
ആശങ്കയഺയ഻ മഺറഽ യഽം ീചയ്രഽ. അുേഹം മനപ്പൂര്വ്വമലല അരഽ ീചയ്രത്. പുേ, സഺഹചരയങ്ങള്
അര഻ുവഗം
മഺറ഻യുപ്പഺള്
ഺരയങ്ങള്
ൂ വ഻ട്ടുുപഺയ഻ .
ുറ ഻ുയഺളജ഻
വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല
ു ഺക്െര്ക്കഺണ് ുരഺഗം സ്ഥ഻ര഼ ര഻ചത് എന്നഽ പഽറത്തഽവ഻െഺര഻രഽന്നരഽീ ഺണ്ട്
ഺര് ഻ുയഺള഻,
നയാുറഺളജ഻
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല്
വന്നഽുപഺയവരഽള് ീപ്പീെ
പര഻ശ്ഭഺന്ത഻യ഻ലഺയ഻ ;
ു ഺക്െര്മഺരഽം
നഴ്സഽമഺരഽം
ഉള്ീപ്പീെ
മറ്റു
ന഻രവധ഻
ജ഼വനക്കഺര്
സംശയത്ത഻ന്ുറയഽം
ഭയത്ത഻ന്ുറയഽം
ന഻ഴല഻ലഺയ഻ . അവരഽീെ ബന്ധഽക്കളുുെയഽം സഽഹിത്തഽക്കളുുെയഽം അയല്ക്കഺരഽുെയഽം ആശങ്കയഽം
വലഽരഺയ഻രഽന്നഽ .
അീരലലഺം ഇുപ്പഺള് ന഼ങ്ങ഻ുപ്പഺയ഻ര഻ക്കഽന്നഽ . ീമ ഻ക്കല് ു ഺുളജ് ആശഽപശ്ര഻യ഻ീല ഐീസഺുലഷന്
വഺര് ഻ല് ച഻ ഻ത്സയ഻ല് ആയ഻രഽന്ന ു ഺ. അനാപ഻ീന ുരഺഗം ുഭദീപ്പട്ടര഻ീന രഽെര്ന്ന്
഻സ്ചഺര്ജ്
ീചയ്രഽ. ന഻ര഼േണത്ത഻ലഺയ഻രഽന്ന ജ഼വനക്കഺര഻ല് രഺള്ക്കഽ ുപഺലഽം 14 ദ഻വസത്ത഻നഽ ുശഷവഽം
ുരഺഗമ഻ലല എന്നഽ സ്ഥ഻ര഼ ര഻ചു . 28 ദ഻വസീത്ത ഭവന ന഻ര഼േണമഺണ് ആുരഺഗയ വ ഽപ്പ഻ന്ീറ
ന഻ബന്ധന.
അരഽീ ഺണ്ട്
ജ഼വനക്കഺര്
എലലഺവരഽം
പഴയരഽുപഺീല
ുജഺല഻ക്ക്
എത്തഺനഽം
ശ്പവര്ത്തനങ്ങള് സഺധഺരണ ന഻ലയ഻ലഺ ഺനഽം ദ഻വസങ്ങീളെഽുത്തക്കഽം . ീ ഺുറഺറ ൂവറസ് പെര്ന്ന്,
ാെഽരല് ജ഼വീനെഽത്തഽീ ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽുപഺള് രീന്നയഺണ് ുദശ഼യ ശ്ശദ്ധ ുനെ഻യ ഈ ച഻ ഻ത്സഺ,
ഗുവഷണ
സ്ഥഺപനം
അര഻ജ഼വ഻ചത് .
രണ്ടഺയ഻രുത്തഺളം
ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽം
അര഻ലഽമധ഻ ം
ുരഺഗ഻ ള് ക്കഽം ശ്ശ഼ച഻ശ്രീയ രഽെര്ന്നഽം ൂധരയമഺയ഻ ആശ്ശയ഻ക്കഺം . അരഽപുേ, എളുപ്പത്ത഻ല് വന്നഽ
ുചര്ന്നരലല . ജ഼വനക്കഺരഽം ുരഺഗ഻ ളും അവരഽമഺയ഻ സപര്ക്കമഽള്ളവരഽമെക്കം ന഻രവധ഻യഺളു ള്
െന്നഽുപഺയത്
ആശങ്കയഽീെ
രഽലയരയ഻ലലഺത്ത
ദ഻നങ്ങള഻ലാീെയഺണ് .
ശ്ശ഻ച഻ശ്ര
സരര്ശ഻ച
വ഻ുദശ ഺരയ
സഹമശ്ന്ത഻
വ഻.
മഽരള഼ധരന്
സവയം
ഭവനന഻ര഼േ ണത്ത഻ുലക്കഽ
ുപഺയരഽം
അുേഹവഽമഺയ഻ ഇെപഴ ഻യ ച഻ല മഺധയമശ്പവര്ത്ത രഽം അുര മഺരി
സവ഼ ര഻ചരഽം ച഻ല

ഉദഺഹരണങ്ങള് മഺശ്രമഺണ്. ീ ഺവ഻ഡ് സ്ഥ഻ര഼ ര഻ച ു ഺ. അനാപഽമഺയ഻ ുനര഻ുട്ടഺ അലലഺീരുയഺ
ഇെപഴ ഻യ 179 ുപീരയഺണ് ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ലഺക്ക഻യത് . ഇവര഻ല് ു ഺക്െര്മഺരഽീെ എണ്ണം 24.
ു ഺക്െറഽീെ ുരഺഗ വ഻വരം പഽറത്തഽ വന്ന പ഻ന്നഺീല, ശ്ശ഻ച഻ശ്രയ഻ല് ീരഺട്ടുമഽന് പഽള്ള ദ഻വസങ്ങള഻ല്
വന്നഽുപഺയവരഽുെയഽം ബന്ധഽക്കളുുെയഽം ു ഺണ് വ഻ള഻ ശ്പവഺഹമഺയ഻രഽന്നഽ . വളീര ുവഗം ുപെ഻
വളര്ന്നഽ. ശ്ശ഼ച഻ശ്ര
യറക്െര് ു ഺ. ആശഺ
഻ുഷഺറഽം ു ഺക്െര്മഺരഽം നഴ്സഽമഺരഽം മറ്റു
ജ഼വനക്കഺരഽം റ്റീക്കട്ടഺയ഻ ആ ുപെ഻ീയ അര഻ജ഼വ഻ചത് ീ ഺവ഻ഡ്
ഺലത്ത് ു രളത്ത഻ന്ീറ വല഻യ
ആശവഺസ ച഻ശ്രമഺവഽ യഺണ് . ു ശ്ര ആുരഺഗയ മശ്ന്ത഻ ു ഺ. ഹര്ഷ് വര്ധന്, സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻നഽ
഼ഴ഻ലഽള്ള
സ്ഥഺപനമലലഺര഻രഽന്ന഻ട്ടും
സഺഹചരയം
ആവശയീപ്പട്ട
ഇെീപെല഻നഽ
മഽന്ന഻ല്ന഻ന്ന
ആുരഺഗയമശ്ന്ത഻ ീ .ീ . ൂഷലജ െ഼ചര് രഽെങ്ങ഻യവീര ശ്ശ഼ച഻ശ്ര നര഻ുയഺീെ ഒര്ക്കഽന്നഽ.
സ്ഥ഻ര഻ഗര഻ ള഻ല് മഺറ്റം വുന്നുശഷം ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ീല ീ ഺവ഻ഡ് ീസല് മഺര്ച് 26-നഽ മഺധയമങ്ങള്ക്കഽ
നല് ഻യ വ഻ശദമഺയ ഽറ഻പ്പ഻ല് െന്നഽുപഺയ ദ഻നങ്ങളുീെ സങ്കെം ശ്പര഻ ല഻ക്കഺര഻ര഻ക്കഺനഽള്ള ജഺശ്ഗര
ഺണഺം. പുേ, ുനര഻ട്ട് അറ഻യഺന് ശ്ശമ഻ചുപ്പഺഴഺണ് ആ ദ഻നങ്ങളുീെ ുവവലഺര഻യഽീെ യഥഺര്ത്ഥ
ച഻ശ്രം ീരള഻ഞ്ഞത്.
പരിഭ്രാന്തിയ ും ആശ്വാസവ ും
മഺര്ച് രണ്ട഻നഺണ് ു ഺ. അനാപ് സ്ീപയ഻ന഻ല്ന഻ന്നഽ മെങ്ങ഻ീയത്ത഻യത് . സ്ീപയ഻ന് ആ സമയത്ത്
ുലഺ ഺുരഺഗയ
സംഘെനയഽീെ
ീ ഺവ഻ഡ്
-19
ൂഹ
റ഻സ്ക്
പട്ട഻ യ഻ല്
ീപട്ട഻രഽന്ന഻ലല .
അരഽീ ഺണ്ടഽരീന്ന സ്ീപയ഻ന഻ല് ന഻ീന്നത്തഽന്നവര് ു ശ്രസര്ക്കഺര് മഺര്ഗ്ഗന഻ര്ുേശ ശ്പ ഺരം
മറ്റുള്ളവരഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പെഺീര വ഼ട്ട഻ല്
ഴ഻ുയണ്ട഻യ഻രഽന്നഽമ഻ലല . സ്ീപയ഻ന് ൂഹ റ഻സ്ക്
രഺജയങ്ങളുീെ പട്ട഻ യ഻ലഺയ മഺര്ച് 11 മഽരല് ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ല്
ഴ഻യഺന് ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ീല
ഇന് േന്
ണ്ുശ്െഺള് െ഼ം അുേഹുത്തഺട് ആവശയീപ്പട്ടു. 13-നഽ രഺശ്ര഻യഺണ് ു ഺക്െര്ക്ക്
ുരഺഗലേണങ്ങള്
ണ്ടത്. അന്നഽ രീന്ന അഡ്മ഻റ്റു ീചയ്രഽ. 15-നഽ ുരഺഗം സ്ഥ഻ര഼ ര഻ക്കഽന്ന ശ്സവ
പര഻ുശഺധന വന്നഽ. ഇരഺണ് ചഽരഽക്ക഻ പറയഺവഽന്നത്. എന്നഺല്,
ഽറചു ാെ഻ വ഻ശദഺംശങ്ങളുണ്ട് :
സ്ീപയ഻ന഻ല് ന഻ന്ന് ു ഺ. അനാപ് വന്ന വ഻വരം ഇന്ീ േന്
ണ്ുശ്െഺള് െ഼ം 'ദ഻ശ'യ഻ലഺണ് ആദയം
അറ഻യ഻ചത്. സ്ീപയ഻ന് ൂഹ റ഻സ്ക് രഺജയമലലഺത്തരഽീ ഺണ്ട് അഞ്ചഽ ദ഻വസീത്ത ന഻ര഼േണമഺണ്
അവര് ന഻ര്ുേശ഻ചത്. പന഻യഽം മറ്റു ലേണങ്ങളും ഇീലലങ്ക഻ല് ുജഺല഻യ഻ല് രഽെരഺനഽം ദ഻ശയ഻ല്ന഻ന്ന്
അനഽമര഻ ലഭ഻ചു. അരനഽസര഻ചു . ആ ദ഻വസങ്ങള഻ല് ുരഺഗലേണങ്ങള് ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല . പ഻ന്ന഼ട്
മഺര്ച് എട്ട഻നഺണ് അുേഹം ുജഺല഻ീക്കത്ത഻യത് . പ഻ുറ്റന്ന് ആറ്റു ഺല് ീപഺങ്കഺല അവധ഻
ഴ഻ഞ്ഞഽ
വ഼ണ്ടഽം എത്ത഻യത് 10-ന്. അന്നഽം 11-നഽമഺണ് ുരഺഗ഻ ീള പര഻ുശഺധ഻ചത് . അരഽരീന്ന ുനര഻ട്ടുള്ള
പര഻ുശഺധനയലല , ച഻ലല഻ട്ട മഽറ഻ക്ക഻പ്പുറം ഇരഽന്നഽ ുമഺണ഻ട്ടറ഻ലാീെയഺയ഻രഽന്നഽ പര഻ുശഺധന . 11-ന്
സ്ീപയ഻ന് ൂഹ റ഻സ്ക് പട്ട഻ യ഻ല് വന്നുരഺീെ ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ല് ുപഺ ഺന് ു ഺക്െുറഺെഽ
ന഻ര്ുേശ഻ക്കഽ യഽം ീചയ്രഽ. പുേ, ആ വ഻വരം ആശഽപശ്ര഻ീയ ീമഺത്തത്ത഻ല് പ഻െ഻ചു
ഽലഽക്ക഻.
ഺരയങ്ങള് മഺറ഻മറ഻ഞ്ഞഽ .
ഴ഻ഞ്ഞ ദ഻വസങ്ങള഻ല് അുേഹം എീന്തഺീക്ക ീചയ്രഽീവന്നഽം
ആീരഺീക്കയഺയ഻ ഇെപഴ ഻ എന്നഽീമഺീക്ക ീപീട്ടന്നഽ ുപെ഻ുയഺീെ ീണ്ടത്തഺന് ശ്ശമ഻ക്കഽന്ന സ്ഥ഻ര഻.
സംസ്ഥഺന ആുരഺഗയവ ഽപ്പ഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺീെ ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ീല ീപഺരഽജനഺുരഺ ഗയ വ഻ഭഺഗത്ത഻ീല
ശഺസ്ശ്രജ്ഞര് എലലഺ ജ഼വനക്കഺുരയഽം ന഻ര഼േ഻ചു . അവര഻ല് ു ഺ. അനാപഽമഺയ഻ അെഽത്ത഻െപഴ ഻യ
179 ുപീരയഺണ് ശ്പഺഥമ഻
സപര്ക്ക ല഻സ്റ്റ഻ല് ഉള്ീപ്പെഽത്ത഻യത് . ഇവര഻ല് 55 ുപര് ൂഹ റ഻സ്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽം 124 ുപര് ുലഺ റ഻സ്ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽം ീപെഽന്നഽീവന്നഽം
ീണ്ടത്ത഻. ു ഺക്െര്ക്ക്
ൂവറസ് ബഺധ സ്ഥ഻ര഼ ര഻ച ദ഻വസം മഽരല് ഇവീരീയലലഺം ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ലഺക്ക഻ . ു ഺക്െര്
സരര്ശ഻ച ീമ ഻ക്കല് സാശ്പണ്ട് ഒ ഼സ഻ീല സഹശ്പവര്ത്ത ര് ഉള്ീപ്പീെ അഞ്ച് ജ഼വനക്കഺുരഺെഽം
ു ഺക്െീറ സരര്ശ഻ച രണ്ട്
ഽെഽംബഺംഗങ്ങുളഺെഽം (ീസക്കന്ററ഻ ു ഺണ്ടഺക്െഽ ള്) മഺര്ച് 16 മഽരല്
ന഻ര഼േണത്ത഻ല്
ഴ഻യഺന് ആവശയീപ്പട്ടു. ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ല്
ഴ഻യഽന്നവര് പഺല഻ുക്കണ്ട
ന഻ര്ുേശങ്ങള്
ിരയമഺയ഻ പ഻ന്തഽെരണീമന്ന് എലലഺ ൂശ്പമറ഻ ു ഺണ്ടഺക്െഽ ള് ക്കഽം അവരഽീെ
ഽെഽംബഺംഗങ്ങള് ക്കഽം ന഻ര്ുേശം നല് ഻. ുരഺഗബഺധ സ്ഥ഻ര഼ ര഻ച ു ഺക്െറഽമഺയ഻ മറ്റുള്ളവര്

സപര്ക്കത്ത഻ല് വന്ന അവസഺന ര഼യര഻
ിരയമഺയ഻ മനസ്സ഻ലഺക്കഺന് സഺധ഻ച഻രഽന്ന഻ലല . എന്നഺല് അത്
മഺര്ച് 11-നഽ ുശഷമഺ ഺനഽള്ള സഺധയര
ഽറവഺണ് എന്ന ന഻ഗമനത്ത഻ലഺണ് എത്ത഻യത്.
ഺരണം
ുരഺഗലേണങ്ങള് ഇലലഺയ഻രഽീന്നങ്ക഻ലഽം മഺര്ച് 11 മഽരല് ു ഺക്െര് ന഻ര഼േണത്ത഻ല് ത്തീന്ന
ആയ഻രഽന്നഽ.
ു ഺക്െറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ടവര഻ല് ന്പരഽ ുപര്ക്കഺണ് ുരഺഗലേണങ്ങള്
ണ്ടത്. ഇവര഻ല് അഞ്ചഽ
ുപര് ു ഺക്െറഽമഺയ഻ ുനര഻ട്ടു സപര്ക്കമഽണ്ടഺയ ൂഹ റ഻സ്ക് ല഻സ്റ്റ഻ലഽം നഺലഽ ുപര് ുനര഻ട്ട്
ഇെപഴ ഻യവരഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട ുലഺ റ഻സ്ക് ല഻സ്റ്റ഻ലഽമഺയ഻ . ഇവീര ീമ ഻ക്കല് ു ഺുളജ്
ആശഽപശ്ര഻യ഻ല് പര഻ുശഺധനയ്ക്ക് വ഻ുധയരഺക്കഽ യഽം ീചയ്രഽ. ഇവരഽീെ പര഻ുശഺധനഺ
ലം
ീനഗറ്റ഼വ് ആയ഻രഽന്നഽ; ുരഺഗമ഻ലല . ീ ഺവ഻ഡ് പര഻ുശഺധനഺ ലുബഺറട്ടറ഻ ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ല് ശ്പവര്ത്തനം
ആരംഭ഻ചത് മഺര്ച് 24-നഺണ്. അര഻നഽുശഷം ൂശ്പമറ഻ ു ഺണ്ടഺക്ട് ല഻സ്റ്റ഻ല് ഉള്ീപ്പട്ട 47 ുപീര
പര഻ുശഺധനയ്ക്ക് വ഻ുധയരഺക്ക഻ . ഇവര഻ല് ഏീറയഽം ൂഹ റ഻സ്ക് വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്ീപ്പട്ടവര്
ആയ഻രഽന്നഽ. അവസഺന 12 ുപരഽീെയലലഺീര എലലഺവരഽുെയഽം
ലങ്ങള് ീനഗറ്റ഼വ് ആണ്. ൂശ്പമറ഻ീസക്കന്ററ഻ ു ഺണ്ടഺക്ട് ല഻സ്റ്റു ള഻ല് ഉള്ീപ്പട്ട ആര്ക്കഽം ഇുപ്പഺള് ുരഺഗലേണങ്ങള് ഇലല . മഺശ്രമലല
ഇവര് ൂവറസ് ബഺധ സ്ഥ഻ര഼ ര഻ച ു ഺക്െറഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട അവസഺന ര഼യര഻ ീവചു
ുനഺക്ക഻യഺല് ഇവരഽീെ 15 ദ഻വസ ന഼ര഼േണ (ഇന് യഽുബഷന്)
ഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺവഽ യഽം
ീചയ്രഽ.
ു ഺക്െര്ക്ക് ുരഺഗബഺധ സ്ഥ഻ര഼ ര഻ചര഻നഽുശഷം ൂശ്പമറ഻ ു ഺണ്ടഺക്ട് ല഻സ്റ്റ഻ല് ഉള്ീപ്പെഽ ുയഺ
ു ഺക്െറഽമഺയ഻ സപര്ക്കത്ത഻ല്ീപ്പെഽ ുയഺ ീചയ്ര഻ട്ട഻ലലഺത്ത ജ഼വനക്കഺരഽം വ഻ദയഺര്ത്ഥ഻ ളും
ഉള്ീപ്പീെ
44
ുപര്ക്ക്
ശവഺസു ഺശ
അണഽബഺധയഽീെ
ലേണങ്ങള്
ഉണ്ടഺയ഻.
ഇവീര
പര഻ുശഺധന ള് ക്കഺയ഻ സംസ്ഥഺന ീ ഺവ഻ഡ് ീസലല഻ല് അയചു. ഇര഻ല്ന഻ന്നഽ 13 ുപരഽീെ സഺപ഻ളു ള്
ീമ ഻ക്കല് ു ഺുളജ഻ല് പര഻ുശഺധന നെത്ത഻. ഇവയഽീെ
ലങ്ങളും ീനഗറ്റ഼വ് ആയ഻രഽന്നഽ. വ഼െഽ ള഻ല്
ന഻ര഼േണത്ത഻ലഺയ 179 ുപര് ു ഺക്െറഽമഺയ഻ സപര്ക്കത്ത഻ലഺയ അവസഺന ര഼യര഻ ശ്പ ഺരം 15
ദ഻വസ
ഺലഺവധ഻ പാര്ത്ത഻യഺക്ക഻യുപ്പഺഴഽം
ുരഺഗലേണങ്ങള്
ഉണ്ടഺയ഻ലല . ൂഹ റ഻സ്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്ീപ്പട്ട
ുരഺഗലേണങ്ങള്
ഇലലഺത്തവീരയഽം
ുലഺ
റ഻സ്ക്
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്ീപ്പട്ട
ുരഺഗലേണങ്ങള്
ണ്ടവുരയഽം പര഻ുശഺധനയ്ക്ക് വ഻ുധയരഺക്ക഻ . ആര്ക്കഽം ുരഺഗമ഻ലല എന്നഽ
സ്ഥ഻ര഼ ര഻ചു .
ശ്ശ഼ച഻ശ്രയഽീെ പാജപ്പുരയ഻ീല ബുയഺീമ ഻ക്കല് ീെക്ുനഺളജ഻ വ഻ഭഺഗത്ത഻ലഽം ീ ഺവ഻ഡ് 19
പര഻ുശഺധനഺ
സംവ഻ധഺനം
ശ്പവര്ത്ത഻ചു
രഽെങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ .
ഇവ഻ീെക്കാെ഻
സഺപ഻ളു ള്
സവ഼ ര഻ചു രഽെങ്ങ഻യത് ു രളത്ത഻ീല ീ ഺവ഻ഡ് ശ്പര഻ുരഺധ ശ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക്
ാെഽരല്
രഺങ്ങഺയ഻. ശ്പഺുദശ഻ മഺയ഻ ലഭയമഺയ ഉത്പഺദന സൗ രയങ്ങളും അസംസ് ിര വസ്രഽക്കളും
ഉപുയഺഗ഻ച് ീ ഺവ഻ഡ് ുവഗം പര഻ുശഺധ഻ച് അറ഻യഽന്നര഻നഽള്ള സംവ഻ധഺനം , ീറസ്പ഻ുററ്ററ഻
സുപ്പഺര്ട്ട്, ബുയഺീമറ്റ഼ര഻യലഽ ള് , ീ ഺവ഻ ഻നഽള്ള ുമഺള഻ യഽളഺര് ബുയഺളജ഻ക്കല് ീസഺലയാഷന് സ്
എന്ന഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പട്ട സഺുങ്കര഻ വ഻ദയ ള് രയ്യഺറഺക്കഽന്നര഻നഽള്ള ശ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ലഺണ്
ബുയഺീമ ഻ക്കല് ീെക്ുനഺളജ഻ വ഻ഭഺഗം. മഽഖം ആവരണം ീചയ്യുന്നര഻നഽള്ള രണ്ട് ലള഻ര
സഺുങ്കര഻ വ഻ദയ ളും
ുരഺഗ഻ ീള
ആശഽപശ്ര഻യ഻ുലക്ക്
ീ ഺണ്ടഽവരഽുപഺഴഽം
മറ്റും
ീവന്റ഻ുലറ്റ഻ന്ീറ സഹഺയമ഻ലലഺീര ഉപുയഺഗ഻ക്കഺന്
ഴ഻യഽന്ന ഒുട്ടഺുമറ്റഡ് ീറസ്പ഻ുററ്ററ഻
സുപ്പഺര്ട്ട് എന്ന഻വയഽം ഇക്കാട്ടത്ത഻ല്ീപ്പെഽന്നഽ.
ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ീല ീ ഺവ഻ഡ് ീസല്, സംസ്ഥഺന ആുരഺഗയവ ഽപ്പ് എന്ന഻വ മഽഖഺന്ത഻രം ീ ഺവ഻ഡ് ബഺധ
രെയഽന്നര഻നഽള്ള ശ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ല് അചയഽരുമുനഺന് ീസന്റര് ു ഺര് ീഹല്ത്ത് സയന്സ്
സ്റ്റ ഼സ഻ന്ീറ സജ഼വ പങ്കഺള഻ത്തമഽണ്ട് . ീ ഺവ഻ഡ് 19 ുനര഻െഽന്നര഻ന് സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ീന
പ഻ന്തഽണയ്ക്കഽന്നര഻നഽ
പഽര഻യ
ഉദയമങ്ങളും
ന഻ര്ുേശങ്ങളും
അചയഽരുമുനഺന്
ീസന്റര്
സമര്പ്പ഻ക്കഽം.
അെ഻യന്ത഻ര
ച഻ ഻ത്സ
ആവശയമഽള്ള
ീ ഺവ഻ഡ്
ുരഺഗ഻ ീള
ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ല്

ശ്പുവശ഻പ്പ഻ക്കഽന്നഽണ്ട് . ഇവ഻ീെ ച഻ ഻ത്സയ഻ലഽള്ള ുരഺഗ഻ ള് ക്കഺയ഻ മഺര്ച് 27 മഽരല്
നയാുറഺളജ഻ വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല് ീെല഻ീമ ഻സ഻ന് പര഻ുശഺധനയഽം ആരംഭ഻ചു.

ഺര്

഻ുയഺളജ഻ ,

പതറാതത, േര കതാതെ
ജാണ഻യറഺയ ു ഺ. അനാപഽമഺയ഻ യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല്
യറക്െുറഺ മറ്റ് സ഼ന഻യര് ു ഺക്െര്മഺുരഺ
ഇെപഴ ഻യ഻രഽന്ന഻ലല . എന്നഺല്, ീമ ഻ക്കല് സാശ്പണ്ട് ഒ ഼സ഻ുലക്കഽ
വ഻ള഻പ്പ഻ചഺണ് ഭവന
ന഻ര഼േണത്ത഻ുലക്കഽ ുപഺ ഺന് ു ഺ. അനാപ഻നഽ ന഻ര്ുേശം നല് ഻യത്. അങ്ങീന ീചയ്രരഽവഴ഻
ീമ ഻ക്കല് സാശ്പണ്ടഽം ആ സമയത്ത് അവ഻ീെ നെന്ന മീറ്റഺരഽ ുയഺഗത്ത഻ല് പീങ്കെഽത്ത഻രഽ ന്ന 14 വ ഽപ്പു
ുമധഺവ഻ ളും ന഻ര഼േണ പര഻ധ഻യ഻ലഺയ഻ . ു ഺണ഻ുലഺ ീമയ഻ല഻ുലഺ ന഻ര്ുേശം നല് ഻യ഻രഽീന്നങ്ക഻ല്
ആ വല഻യ ശ്പര഻സന്ധ഻ ഴ഻വഺക്കഺമഺയ഻രഽന്നഽ . ശ്പര഻സന്ധ഻ ഉണ്ടഺയുപ്പഺള് ഏറ്റവഽം രഺുഴത്തട്ടു മഽരല്
മഽ ള്ന഻ര വീര എലലഺ രലങ്ങള഻ലഽമഽള്ളവര് റ്റീക്കട്ടഺയ഻ ന഻ന്ന് അര഻ീന മറ഻ െക്കഽ യഽം ീചയ്രഽ.
ഇര഻ന഻ീെ മഺര്ച് 14-ന് ആണ് വ഻. മഽരള഼ധരന് എത്ത഻യത്. അുേഹവഽമഺയ഻ ഇെപഴ ഻യ ീ പയാട്ട഻
യറക്െര് ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ലഺയ഻ .
വസ്രഽരഺവ഻രഽദ്ധമഺയ
പലരഽം
ഈ
ദ഻വസങ്ങള഻ല്
ശ്പചര഻ചു.
ുരഺഗഭ഼ര഻ീയ
മഺശ്രമലല ,
ഽശ്പചരണങ്ങുളയഽം ുരുപഺീല ീപഺരഽര഻ ുരഺല്പ്പ഻ക്കഽ
എന്ന ദൗരയം ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ീല ഒുരഺ
ആളുുെയഽം ദൗരയമഺയ഻ മഺറ഻. മഺധയമങ്ങള് വ഻ള഻ചുീ ഺുണ്ടയ഻രഽന്നഽ . എന്നഺല്, വ഻വരങ്ങള്
നല് ഽന്നര഻ല് ു ശ്ര, സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺരഽ ളുീെ ന഻യശ്ന്തണമഽണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ . ശര഻യഺയ വ഻വരങ്ങള്
സമയത്ത്
഻ട്ടഺീര
വന്നുപ്പഺള്
മഺധയമങ്ങള്
അനൗുദയഺഗ഻
ുശ്സഺരസ്സു ീള
ആശ്ശയ഻ചത്
സവഺഭഺവ഻ ം . അങ്ങീന പഽറത്തഽവന്ന ച഻ല വ഻വരങ്ങള് ുരഺഗ഻ ുളയഽം ബന്ധഽക്കുളയഽം
ാെഽരല്
പര഻ശ്ഭഺന്ത഻യ഻ലഺക്ക഻ . അവര് ുനുര ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ുലക്കഽ വ഻ള഻ചു രഽെങ്ങ഻. അവര് വന്ന പ഻യ഻ലഽള്ള
ു ഺക്െറഽീെ
ഺരയത്ത഻ലലല സംശയം എന്ന് പ഻യ഻ല് വന്ന ുരഺഗ഻ ുളയഽം ബന്ധഽക്കുളയഽം പറഞ്ഞഽ
മനസ്സ഻ലഺക്കഽ
എളുപ്പമഺയ഻രഽന്ന഻ലല . വ഻ള഻ചവുരഺട് ു ഺക്െറഽീെ ുപരഽം വ഻ഭഺഗവഽം മറചുവച഻ലല .
അുരഺീെ, ുറ ഻ുയഺളജ഻ വ഻ഭഺഗം എന്ന് എഴഽര഻ വച഻ര഻ക്കഽന്നര഻ന്ീറ മഽന്ന഻ല്ക്കാെ഻ ഞഺന്
െന്നഽുപഺയ഻രഽന്നഽ , അരഽീ ഺണ്ട് ശ്പശ്നമഽുണ്ടഺ എന്നഽവീര ുചഺദ഻ചവരഽ ണ്ട്. അുരസമയം,
ഺരയം
മനസ്സ഻ലഺക്കഽുപഺള്
ആളു ള്ക്കഽള്ള
ആശവഺസവഽം
ശ്പധഺനമഺണ് .
ര഼ീര
പര഻ശ്ഭമ഻ക്കഺീര

സ്ഥ഻ര഻ഗര഻ ള് ശ്ശ഼ച഻ശ്ര ൂ
ീചുയ്യണ്ട഻യ഻രഽന്നഽ .

ഺരയം ീചയ്യു

യഺണ് എന്നഽ വ഻ള഻ക്കഽന്നവീര ുബഺധയീപ്പെഽത്തഽ

യഽം

ാെഽരല് ു ഺക്െര്മഺര് ഭവന ന഼ര഼േണത്ത഻ലഺയ഻ എന്ന് അറ഻ഞ്ഞ പല ുരഺഗ഻ ളുുെയഽം സ്ഥ഻ര഻
അര഻ുനക്കഺള്
ുമഺശമഺയ഻രഽന്നഽ .
രങ്ങള്
വന്നഽ
ണ്ടുപ്പഺള്
ു ഺക്െര്ക്ക്
ുരഺഗമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ര഻ക്കഽുമഺ എന്നഺണ് സംശയം. ു ഺ. അനാപ഻നഽ പഽറുമ ീരഺറ്റയഺള് ക്കഽ ുപഺലഽം
ുരഺഗമ഻ലല എന്നഽ സ്ഥ഻ര഼ ര഻ക്കീപ്പെഽുപഺള് ഈ സംശയവഽം ുപെ഻യഽം
ാെ഻യഺണ് ന഼ങ്ങ഻ുപ്പഺ ഽന്നത്.
ഏരഺനഽം ദ഻വസുത്തക്ക് അെ഻യന്തര സഺഹചരയങ്ങള഻ലഽള്ള ുരഺഗ഻ ീള മഺശ്രുമ ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ല്
എെഽത്തഽള്ളു. മഽന്പ് വന്നവര് ച഻ ഻ത്സയഽീെ ഭഺഗമഺയ റ഻വയാവ഻നഽ വുരണ്ട ര഼യര഻ ന഼ട്ട഻യരഺയ഻
അറ഻യ഻പ്പു നല് ഻. ു ഺക്െര്മഺര഻ീലഺരഽ വ഻ഭഺഗം ഭവന ന഻ര഼േണത്ത഻ുലക്കഽ ുപഺയുപ്പഺള്
സവഺഭഺവ഻ മഺയഽം ശ്പവര്ത്തനങ്ങള് സഺധഺരണന഻ലയ഻ല് അലലഺരഺയ഻ . ുപെ഻ച്, സവയം ഭവന
ന഻ര഼േണത്ത഻ല് ുപഺ ഺന് അനഽമര഻ ുചഺദ഻ച ജ഼വനക്കഺര്ക്കഽം അനഽമര഻ നല് ഻.
ഒുരഺ ര഼രഽമഺനവഽം ശ്പധഺനമഺയ഻രഽന്നഽ . സഹശ്പവര്ത്ത ര഻ല് പലരഽം പരറ഻ുപ്പഺയുപ്പഺള് ട്ടും
പരറഺീര എലലഺവീരയഽം ുചര്ത്തഽപ഻െ഻ചു ന഻ന്ന ു ഺ. ആശഺ
഻ുശഺറ഻നഽം അവീര ന഻രന്തരം
ബന്ധീപ്പട്ട് ഊര്ജ്ജം പ ര്ന്നഽീ ഺണ്ട഻രഽന്ന മശ്ന്ത഻ ൂഷലജ െ഼ചറ഻നഽം നര഻ പറയഺന് ജ഼വനക്കഺര്ക്ക്
ഇുപ്പഺള്
നാറഽനഺവ്. സംസ്ഥഺന
സര്ക്കഺരഽമഺയ഻
ഇശ്രയ്ക്ക്
ഏു ഺപ഻ചുള്ള
ശ്പവര്ത്തനം
ശ്ശ഼ച഻ശ്രയഽീെ ചര഻ശ്രത്ത഻ല്ത്തീന്ന അപാര്വ്വമഺണ്. സംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ന്ീറ ശ്പര഻ന഻ധ഻ എന്ന
ന഻ലയ഻ല്
ളക്െറഽീെ ഇെീപെലഽം പ഻ന്തഽണയഽം ര഼രഽമഺനങ്ങീളെഽക്കഽന്നര഻ല് ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ്ക്ക് വല഻യ
സഹഺയമഺയ഻ .
ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ഻ീല ു ഺക്െര് ീ ഺവ഻ഡ് ബഺധ഻ര രഺജയത്തഽ ുപഺയ഻വന്നഽ എന്നത് രഽെക്കത്ത഻ല് ഉന്നര
ു ശ്രങ്ങള്
മറചുവചു
എന്നഽ
പറയഽന്നവര്
ആശഽപശ്ര഻യ഻ല് ത്തീന്നയഽണ്ട്.
അങ്ങീന
ീചയ്യഺര഻രഽീന്നങ്ക഻ല്
ഺരയങ്ങള് ഇശ്രയഽം വഷളഺ ഽമഺയ഻രഽന്ന഻ലലുശ്ര . ഏരഺയഺലഽം രഺജയത്ത഻ന്ീറ
അഭ഻മഺനമഺയ ച഻ ഻ത്സഺ, ഗുവഷണ സ്ഥഺപനം വല഻ീയഺരഽ ശ്പര഻സന്ധ഻ മറ഻ െന്നഽ എന്നരഺണ്
ഇുപ്പഺള് ശ്പധഺനം.
ബുയഺീമ ഻ക്കല്
എന്ജ഻ന഼യറ഻ംഗ഻ലഽം
സഺുങ്കര഻
വ഻ദയയ഻ലഽം
ഗുവഷണ,
വ഻ സന
ശ്പവര്ത്തനങ്ങള് ുശ്പഺത്സഺഹ഻പ്പ഻ക്കഽന്നത് ഉള്ീപ്പീെയഽള്ള ശ്പഖയഺപ഻ര ദൗരയങ്ങള഻ുലക്ക്
ാെഽരല്
രഽുത്തഺീെ ന഼ങ്ങഽ യഺണ് ശ്ശ഼ച഻ശ്ര. ീരരീഞ്ഞെഽക്കീപ്പട്ട സ്ീപഷയഺല഻റ്റ഻ , ഉപ സ്ീപഷയഺല഻റ്റ഻
വ഻ഭഺഗങ്ങള഻ല് ഉന്നര ന഻ലവഺരമഽള്ള ുരഺഗ഼പര഻രേ നല് ഽ , ീപഺരഽജനഺുരഺഗയ പര഻ഷ് രണ
ശ്പവര്ത്തനങ്ങള഻ല് ഗുവഷണ, പര഻ശ഼ലനം , ഇെീപെലഽ ള് എന്ന഻വയ഻ലാീെ പങ്കഺള഻ത്തം വഹ഻ക്കഽ
രഽെങ്ങ഻യ ുമഖല ള഻ല് ആുഗഺള രലത്ത഻ല്ത്തീന്ന മ഻ ച ു ശ്രമഺ ഺനഽള്ള ശ്പവര്ത്തനങ്ങള്. ഈ
ീ ഺവ഻ഡ്
ഺലവഽം അര഻ന്ീറ അനഽഭവങ്ങളും ശ്ശ഼ച഻ശ്രയ്ക്കഽ പ ര്ന്നത്
ാെഽരല് ഊര്ജ്ജം.

