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koXmebw ]pXnb t»m¡vþP\\n ]²Xn DZvLmS\w C¶v (27)
]´fw \Kck` amXrIm tlmantbm Unkv-s]³kdnbpsS apInfnes¯ \nebnÂ
]pXpXmbn ]Wn Ign¸n¨ koXmebw t»m¡nsâbpw PnÃbnÂ ]pXpXmbn
Bcw`n¡p¶ P\\n hÔyXm \nhmcW ¢n\n¡nsâbpw DZvLmS\w C¶v (27)
sshIpt¶cw Bdn\v BtcmKy, Bbpjv, kmaqly\oXn, h\nXm inip hnIk\ hIp¸v
a{´n sI.sI. ssieP So¨À \nÀhln¡pw. Btâm BâWn Fw.]n, Nnäbw
tKm]IpamÀ FwFÂF, PnÃm ]©mb¯v {]knUâv A¶]qÀWmtZhn, ]´fw
\Kck` sNbÀt]gv-k¬ än.sI.kXn, tlmantbm¸Xn UbdÎÀ tUm.sI.Pap\,
tlmantbm¸Xn PnÃm saUn¡Â Hm^okÀ tUm.Un._nPpIpamÀ, \mjWÂ Bbpjv
anj³ tÌäv t{]m{Kmw amt\PÀamcmb tUm.Pb\mcmbW³, tUm.kp`mjv, tlmwtIm
Fw.Un. tUm.tPmbv. PnÃm ]©mb¯v, \Kck` {]Xn\n[nIÄ, cm{ãob, kmwkv-ImcnI
cwKs¯ {]apJÀ XpS-§n-b-hÀ ]s¦Sp¡pw.
kv{XoIfpsS imcocnI am\knI {]iv\§Ä¡v NnInÕ, Iu¬knenwKv, \nba
klmbw XpS§n FÃmhn[ ]n´pWbpw Dd¸m¡p¶ tlmantbm¸Xn hIp¸nsâ BZy
sP³UÀ t_kvUv t{]mPIvSmWv koXmebw. Xn¦Ä apXÂ i\n hsc FÃm Znhkhpw
cmhnse H¼Xv apXÂ D¨Ignªv cp hsc hnZKv[ tUmÎÀamcpsS tkh\w Cu
¢n\n¡pIfnÂ \n¶pw e`yamIpw.
(]n-F³]n 2329/19)

tIm¶n saUn¡Â tImfPv BtcmKy a{´n kµÀin¡pw
tIm¶n saUn¡Â tImfPnsâ cmwL« \nÀamW {]hÀ¯\§fpsS
]ptcmKXn AhtemI\w sN¿p¶Xn\v BtcmKya{´n sI.sI. ssieP So¨À C¶v (27)
cmhnse 11.30\v Øew kµÀin¡pw.
(]n-F³]n 2330/19)

tdj³ ImÀUnÂ B[mÀ en¦v sN¿Ww
tdj³ hnXcWw ]qÀW-ambn _tbmsa{SnIv coXnbn--em¡phm\pff tI{µ
kÀ¡mÀ \nÀtZ-i-¯nsâ `mKambn C\nbpw tImg-t©cn Xmeq-¡nÂ B[m-À en¦v
sNbvXn«nÃm¯h-À sk]väw_À 30 \v ap¼v FÃm AwK§fptSbpw B[m-À \¼-À tdj³ ImÀUnÂ tNÀ¡-W-sa¶v Xmeq¡v kss¹ Hm^o-kÀ Adn-bn-¨p. CXn-\mbn ]©mb¯v Xe-¯nÂ Iym¼pI-Ä \S-¯pw. tdj³ ImÀUv, B[mÀ ImÀUnsâ ]IÀ¸v
F¶n-h-bp-ambn Iym-¼n-se¯n B[m-À en¦v sN¿mw. tdj³ ISIfn-Â t\cn«v F¯n
Ct]mkv sajo-³ apJm´nchpw A£b skâÀ hgnbpw www.civilsupplies kerala
F¶ sskänse knänk¬ temKn-³ en¦v hgnbpw B[m-À en¦v sN¿mw. Iym¼pIfpsS
hnhc§Ä NphsS.
Cu amkw 29\v Xmeq¡v kss¹ Hm^okv tImg-t©-cn, Hma-ÃqÀ ]©m-b¯v Hm^okv, sagp-then ]©m-b¯v Hm^o-kn\v kao-]w, 30\v Bd-·pf sF¡-c-ap¡v FBÀUn
F«v, Ipf-\S Su¬ FBÀUn 34, 31\v tImg-t©cn Su¬ FBÀUn 81, Ce-´qÀ
PwKvj³ FBÀUn 63.
(]n-F³]n 2331/19)

{]osa-{SnIv kvtImfÀjn¸v
]n¶m¡ hn`mK hnI-k\ hIp¸v \S-¸m-¡p¶ H.-_n.kn {]osa-{SnIv kvtImfÀjn¸v
]²-Xn-bp-ambn _\-[-s¸«v Kh¬saâv/FbvUUv kvIqfp-I-fnÂ 2015-þ16, 2016-þ17,
2017-þ18 hÀj-§-fnÂ KpW-t`màr ]«n-I-bnÂ DÄs¸-«n«pw XpI e`n¡m¯ hnZ-ymÀYnI-fpsS _m¦v A¡uv hnh-c-§Ä {][m-\m-[-ym-]-IÀ \nÝnX s{]mt^mÀa-bnÂ e`-y-am¡-W-sa¶v taJem sU]-yq«n Ub-d-IvSÀ Adn-bn-¨p. t^m¬: 0484 2429130.
(]n-F³]n 2332/19)

sXmgnÂc-lnX thX-\w: tcJ-IÄ lmP-cm-¡Ww
hÅn-t¡mSv {Kma-]-©m-b-¯nÂ \n¶v sXmgnÂ clnX thX\w ssI¸-äp¶ KpWt`m-àm-¡Ä _m¦v ]mkv_p-¡v, B[mÀ ImÀUv, tdj³ ImÀUv F¶n-h-bpsS ]IÀ¸v,
Fwt¹m-bvsaâv cPn-kvt{S-j³ ImÀUv, ]©m-b-¯nÂ \n¶pÅ sXmgnÂc-lnX thX\
hnX-cW ImÀUv F¶nh ]cn-tim-[-\-bv¡mbn 29\v sshIn«v aq¶n\v ap¼v ]©m-b¯v
Hm^o-knÂ lmP-cm-¡-W-sa¶v sk{I-«dn Adn-bn-¨p.
(]n-F³]n 2333/19)

X®n-t¯mSv IpSpw-_m-tcm-K-y-tI{µw DZvLm-S\w C¶v (27)
kwØm\ Kh¬saâv Btcm-K-y-cw-K¯v \S-¸m¡n hcp¶ BÀ{Zw ]²-Xn-bpsS
`mK-ambn DbÀ¯nb X®n-t¯mSv IpSpw-_m-tcm-K-y-tI{µw C¶v (27) ]IÂ cn\v
Btcm-K-y-a{´n sI.-sI.-ssi-eP So¨À DZvLm-S\w sN¿pw. {Km-a-]-©m-b¯v {]kn-Uâv
Fw.-hn.-A-¼nfn A[-y-£X hln¡p¶ NS-§nÂ Btâm BâWn Fw]n apJ-y-{]-`m-jWw
\S-¯pw. tIm¶n t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv tIm¶n-bqÀ ]n.-sI, PnÃm ]©m-b¯wKw sI.-Pn.-A-\n-X, {Kma-]-©m-b¯v sshkv{]-kn-Uâv tPm¬am-Xyp sX\-bw-¹m-¡Â,
Btcm-K-y-hn-Z-ym-`-ymk Øncw-k-anXn A[-y£ kpP amX-yp, PnÃm saUn-¡Â Hm^o-kÀ (B-

tcm-K-yw) tUm.-F.-FÂ.-jo-P, F³-F-¨vFw PnÃm t{]m{Kmw amt\-PÀ tUm.-F-_n-kp-j³,
BÀ{Zw anj³ PnÃm t\mUÂ Hm^o-kÀ tUm.-kn.-F-kv.-\-µn-\n, hnhn[ Xt±-i-`-cW `mchm-ln-IÄ, cmjv{So-b-I£n t\Xm-¡Ä XpS-§n-b-hÀ ]s¦-Sp-¡pw.
(]n-F³]n 2334/19)
k¼qÀW ]men-tb-äohv ]cnNcW PnÃ

hnj³ 2020 Iym-¼-bnÂ DZvLm-S\w C¶v
PnÃsb 2020 BKÌv 15\v ap¼v k¼qÀW km´-z\ ]cn-N-cW PnÃ-bmbn {]J-ym-]n¡p-¶-Xn\pÅ Iym-¼-bn³ C¶v (27) D¨bv¡v tijw cn\v ]¯-\w-Xn« tdmbÂ HmUntäm-dn-b-¯nÂ BtcmK-y-a{´n sI.-sI.-ssj-eP So¨À DZvLm-S\w sN¿pw. ho-Wm-tPmÀPv
FwFÂF A[-y-£X hln-¡p¶ NS-§nÂ Btâm BâWn Fw]n apJ-y-{]-`m-jWw \S¯pw. FwFÂ-F-am-cmb cmPp-F-{_-lmw, Nnäbw tKm]-Ip-amÀ, amXyp Sn.-tXm-a-kv, PnÃm
]©m-b¯v {]kn-Uâv A¶-]qÀWm-tZ-hn, PnÃm If-IvSÀ ]n.-_n.-\q-lv, PnÃm saUn-¡Â
Hm^o-kÀ tUm.-F.-FÂ.-jo-P, sIF-kv-F^vC sNbÀam³ ^nen-t¸mkv tXma-kv, hnj³
2020 PnÃm tImþ-HmÀUn-t\-äÀ AU-z.-jm-P-lm³, ]nBÀ]nkn sk{I-«dn iymw-emÂ,
Btcm-Ky hIp¸v DtZ-ym-K-ØÀ, cmjv{So-b-I£n t\Xm-¡Ä XpS-§n-b-hÀ ]s¦-Sp-¡pw.
]¯-\w-Xn« dnlm-_n-en-tä-j³ B³Uv ]men-tb-äohv sIbÀ, PnÃm IpSpw-_{io
anj³, tZi-ob Btcm-Ky ZuXyw F¶n-h-bpsS kwbp-àm-`n-ap-J-y-¯nÂ ]cn-io-e\w e`n¨
hmf-n-bÀamÀ¡pÅ kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ NS-§nÂ Btcm-K-y-a{´n hnX-cWw sN¿pw.
(]n-F³]n 2335/19)

doPn-b-WÂ ]»nIv slÂ¯v em_n-sâbpw PnÃm Bip-]-{Xn-bnse
cmw-L« Ubm-en-knkv bqWn-än-sâbpw DZvLm-S\w C¶v (27)
doP-b-WÂ ]»nIv slÂ¯v em_n-sâbpw tImg-t©cn PnÃm Bip-]-{Xn-bnse
]pXnb Ubm-en-knkv bqWn-än-sâbpw DZvLm-S\w C¶v (27) sshIn«v A©n\v BtcmK-ya{´n sI.-sI.-ssj-eP So¨À \nÀh-ln¡pw. ho-Wm-tPmÀPv FwFÂF A[-y-£X hln¡p¶ NS-§nÂ PnÃm ]©m-b¯v {]kn-Uâv A¶-]qÀWm-tZ-hn apJ-y-{]-`m-jWw \S-¯pw.
Btâm BâWn Fw]n apJ-ym-Xn-Yn-bm-bn-cn-¡pw. ]»nIv slÂ¯v em_v Ub-d-IvSÀ
tUm.-kp-\n-P, PnÃm ]©m-b¯v sshkv{]-kn-Uâv tPmÀPv am½³ sImqÀ, Øncw
kanXn A[-y£cmb sI.-Pn.-A-\n-X, AU-z.-dPn tXmakv, AwK-§-fmb eoem taml³,
Fkv.-hn.-kp-_n³, kmw Cu¸³, tImg-t©cn {Kma-]-©m-b¯v {]kn-Uâv an\n iymw
taml³, PnÃm saUn-¡Â Hm^o-kÀ tUm.-F.-FÂ.-jo-P, Btcm-K-y-tI-cfw PnÃm
t{]m{Kmw amt\-PÀ tUm.-F-_n-kp-j³, sU]-yq«n PnÃm saUn-¡Â Hm^o-kÀam-cmb
tUm.-]n.-F³.-]-ß-Ip-am-cn, tUm.-kn.-F-kv.-\-µn-\n, PnÃm Bip-]{Xn kq{]v tUm.-F-kv.{]-Xn-`, hnhn[ Xt±-i-`-cW `mc-hm-ln-IÄ, cmjv{So-b-I£n t\Xm-¡Ä XpS-§n-b-hÀ
]s¦-Sp-¡pw.
PnÃm Bip-]-{Xn-tbmSv tNÀ¶ Ccp-\ne sI«n-S-¯nÂ AX-ym-[p-\nI kuI-c-y-§tfmsS \nÀan¨ doP-b-WÂ ]»nIv slÂ¯v em_v {]mhÀ¯n-I-am-Ip-t¼mÄ ]¯-\w-Xn-«,
tIm«-bw, CSp¡n PnÃ-I-fnse km[m-c-W-¡mÀ¡v XpÑ-amb \nc-¡nÂ em_v ]cn-tim-[-\IÄ anI-hp-äXpw IrX-y-hp-ambn e`n-¡m\pw NnInÕ thK-¯n-em-¡m\pw km[n-¡pw.
(]n-F³]n 2336/19)

G\m-Zn-aw-Kew kmaq-ln-Im-tcm-Ky tI{µ-¯nÂ
em_v A\-sse-k-dpw FIvkvtd bqWnäpw C¶v (27) DZvLm-S\w sN¿pw
]d-t¡mSv t»m¡v ]©m-b-¯nsâ ]²Xn-I-fnÂ DÄs¸-Sp¯n G\m-Zn-aw-Kew
kmaq-ln-Im-tcm-Ky tI{µ-¯nÂ kÖo-I-cn-¨n-«pÅ Hmt«m-am-änIv em_v A\-sse-kdpw

UnPn-äÂ FIvkvtd bqWnäpw C¶v (27) cmhnse H¼-Xn\v BtcmK-y-a{´n sI.-sI.-ssjeP So¨À DZvLm-S\w sN¿pw. t»m¡v ]©m-b¯v {]kn-Uâv _o\-{]` A[-y-£X hln¡p¶ NS-§nÂ PnÃm saUn-¡Â Hm^o-kÀ tUm.-F.-FÂ.-joP ap-J-y-k-tµiw \ÂIpw.
{Kma-]-©m-b¯v {]kn-Uâv {]oXm cta-iv, PnÃm ]©m-b¯v AwK-§-fmb BÀ.-_n.-cmPohv IpamÀ, _n.-k-Xn-Ip-am-cn, t»m¡v ]©m-b¯v sshkv{]-kn-Uâv Fkv.-cm-[m-IrjvW³, AwK-§-fmb AU-z.-kn.-{]-Im-iv, \nJne PnPp Xc-I³, BÀ.-jo-e, cmP-tKm-]m-e³
\mbÀ, Btcm-K-y-tI-cfw PnÃm t{]m{Kmw amt\-PÀ tUm.-F_n kpj³, hnhn[ cmjv{So-bI£n t\Xm-¡Ä XpS-§n-b-hÀ ]s¦-Sp-¡pw.
(]n-F³]n 2337/19)

h\n-X-IÄ¡v sXmgnÂ ss\]p-Wy ]cn-io-e-\-hp-ambn Akm¸v
D¶-X-hn-Z-ym-`-ymk hIp¸pw Akm¸pw kwbp-à-ambn jokvInÂ F¶ t]cnÂ
h\n-X-IÄ¡v sXmgnÂ ss\]p-Wy ]cn-io-e\w \ÂIpw. {Im^väv t_¡À, ^mj³
Unssk-\nw-Kv, P\-dÂ Uyq«n Akn-Ìâv, Akn-Ìâv _yq«n sXdm-¸n-Ìv, lm³Uv Fwt{_mbn-Udn XpS-§n-b-h-bn-emWv ]cn-io-e\w \ÂIp-¶-Xv. ]¯-\w-Xn« ssX¡mhv Pn_n-F-¨vF-kv-F-kn-epÅ Akm¸v Hm^o-knepw A£-b-tI-{µ-§-fnepw cPn-kvt{S-j³ \S-¯mw.
t^m¬: 7907184387, 9847405993, 9645057223.
(]n-F³]n 2338/19)

]¨-¡dn ssX hnX-cWw
]¯-\w-Xn« \K-c-k` Irjn-`-h-\nÂ ]¨-¡dn ssX hnX-c-W-¯n\v Xbm-dm-bn.
XmXv]-c-y-ap-Å-hÀ Icw AS¨ cko-Xnsâ ]IÀ¸pw At]-£bpw klnXw F¯-W-sa¶v
Irjn ^oÂUv Hm^o-kÀ Adn-bn-¨p.
(]n-F³]n 2339/19)
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ImcpWy BtcmKy kpc£m ]²Xn
ImÀUv hnX-cWw sk]vXw-_À A©n\v Ah-km-\n¡pw
tI{µ kwØm\ kÀ¡mcpIÄ kwbpàambn \S¸m¡p¶ Bbpjvam³ `mcXv
þ ImcpWy BtcmKy kpc£m ]²XnbpsS ImÀUv hnXcWw sk]väw_À A©n\v
Ahkm\n¡pw. PnÃbnÂ 1,54,553 IpSpw_§fmWv AwK§fmbn«pÅXv. CXnÂ
1,46,644 IpSpw_§Ä¡v ImÀUpIÄ hnXcWw sNbvXp Ignªp. IpSpw_¯nse
Hcp AwKw ImÀUv ]pXp¡nbmÂ aXn. aäv AwK§Ä¡p NnInÕ thWsa¦nÂ
ImÀUnÂ AhcpsS t]cv Iq«nt¨À¡mw. IpSpw_¯nse Hcmsf¦nepw sk]väw_À
A©n\v ap¼v ImÀUv ]pXp¡m¯ ]£w ]²XnbnÂ \n¶v ]pd¯mIpw. Xt±iØm]\
ASnØm\¯nÂ ChbpsS ImÀUv hnXcWw \S¶phcpIbm-Wv. aXnbmb tcJIÄ
(tdj³ ImÀUv, C³jzd³kv ImÀUv/{][m\a{´nbpsS I¯v, B[mÀ ImÀUv)
klnXw F¯n ImÀUv ]pXp¡mw. C³jzd³kv ImÀUv D]tbmKn¨v NnInÕ
\S¯nbnsÃ¦nepw FÃm hÀjhpw ]pXp¡m³ {i²n¡Ww.
2019 amÀ¨v 31 hsc BtcmKy C³jpd³kv ]cnc£ e`n¨p sIm-ncp¶ FÃm
IpSpw_§fpw, 2011 se tI{µ kmaqlnI km¼¯nI PmXn sk³kknsâ
ASnØm\¯nÂ _n.]n.FÂ enÌnÂ DÄs¸«hÀ¡pw cPnkvt{Sj³ CÃmsX Xs¶
ImÀUv FSp¡mhp¶XmWv. Bbpjvam³ ]²XnbpsS t]cnÂ {][m\a{´nbpsS I¯v
e`n¨hÀ¡pw ]²XnbnÂ AÀlXbp-v. ImÀUv FSp¡phm³ tbmKyXbpt-m

F¶v Xmsg¸dbp¶ t^m¬ \¼cnÂ _Ôs¸«v tdj³ImÀUv \¼À \ÂInbmÂ
Adnbphm³ km[n¡pw.
sk]vXw-_À A©v hsc tIm¶n ]©mb¯v lmfnepw, dm¶nþ]gh§mSn
]©mb¯v lmfnepw, ]¯\wXn« skâv]otägvkv PwKvj\nse Im¡\mSv _nÂUnwKnse
dneb³kv Hm^oknepw ImÀUv ]pXp¡phm\pÅ kuIcyw D-m-bn-cn-¡pw. t^m¬:
6235099218, 8848873005, 7306026599.
(]n-F³]n 2340/19)

cmk A]IS§Äs¡Xntc ap³IcpXÂ kzoIcn¡pw
cmk A]IS§Äs¡Xntc ap³IcpXÂ \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶Xn\v
Zpc´\nhmcW hn`mKw sU]yq«n IfISÀ BÀ _o\mdmWnbpsS A[y£XbnÂ
IfÎtdänÂ tNÀ¶ PnÃm ss{Iknkv {Kq¸v tbmKw Xocpam\n¨p.
s]t{Smfnbw, s]t{Smfnbw DXv]¶§Ä, A\p_Ô DXv]¶§Ä, amcIamb
cmkhkvXp¡Ä F¶nh PnÃbpsS hnhn[ `mK§fneqsS IS¶p t]mIp¶Xp
IW¡nseSp¯mWv ap³IcpXÂ \S]Sn. cmk A]IS§Ä ssIImcyw sN¿p¶Xn\v
hnhn[ hIp¸pIfpsS GtIm]\w km[yam¡pIbmWv e£yw. cmk]ZmÀY§Ä
ssIImcyw sN¿p¶ ^mÎdnIfnÂ kw`cn¨ncn¡p¶ cmkhkvXp¡fpsS IrXyamb
IW¡v PnÃm Zpc´\nhmcW hn`mKs¯ _Ôs¸«hÀ Adnbn¡Ww. Hm^vsskäv
FaÀP³kn ¹m³ Xbmdm¡p¶Xn\pff
kmt¦XnI D]tZi§Ä \ÂIpI,
cmkA]IS§Ä \nc´cw AhtemI\w sN¿pI, hÀjw {]Xn cmkZpc´s¯
ASnØm\am¡n FwFF¨v ^mÎdnIÄ Dff PnÃIfnÂ tamIv{UnÂ \S¯m\pw
tbmK¯nÂ Xocpam\ambn. cmkZpc´\nhmcWhpambn _Ôs¸«v hnhn[
hIp¸pIfnse PnÃmXe DtZymKØcpw PnÃbnÂ cmk]ZmÀY§Ä ssIImcyw sN¿p¶
lkmÀUv ^mÎdnbnse DtZymKØscbpw DÄs¸Sp¯n hmSvkvB¸v {Kq¸v
Bcw`n¡m\pw Xocpam\ambn.
cmkZpc´ \nhmcWw PnÃbnÂ Imcy£aambn \S¸m¡p¶Xn\v FÃm PnÃm Xe
DtZymKØscbpw ]s¦Sp¸n¨v GIZn\ ¢mkv kwLSn¸n¡m\pw Xocpam\ambn.
tbmK¯nÂ PnÃm ^bÀ Hm^okÀ Fw Pn cmtPjv, tImgt©cn sU]yq«n XlknÂZmÀ
sI. KwKm[c³ X¼n, \mÀt¡m«nIv skÂ UnsshFkv]n BÀ {]Zo]v IpamÀ,
s^À«nssekÀ C³kvs]ÎÀ sI.BÀ. jmPn IpamÀ, hnhn[hIp¸vXe DtZymKØÀ
XpS§nbhÀ ]s¦Sp¯p.
(]nF³]n 2341/19)

sXmgnÂc-lnX thX\ hnX-cWw
Hma-ÃqÀ {Kma-]-©m-b-¯nÂ C¶pw (27) 29\pw sXmgnÂ clnX thX\w hnXcWw sN¿pw.
(]n-F³]n 2342/19)

Nn{X-c-N\m aÕc hnP-bn-IÄ
ssI¯dn hkv{X-§-fpsS {]N-c-WmÀYw PnÃ-bnse kvIqÄ Ip«n-IÄ¡mbn PnÃm
hy-h-kmb tI{µ-¯nsâ B`n-ap-J-y-¯nÂ tImg-t©cn skâv tXmakv lbÀ sk¡³Udn
kvIqfnÂ \S-¯nb Nn{X-c-N\m aÕ-c-¯nse hnP-bn-IÄ.
FÂ.]n hn`m-Kw: H¶mw Øm\w BÀ.dnXp-\µ BÄsk-bnâvkv ]»nIv kvIqÄ, c-mw
Øm\w tZhnI {]Zo-]v, tacn-amX ]»nIv kvIqÄ ]¯-\w-Xn-«, aq¶mw Øm\w Fkv.-{io\n-[n, tI{µob hnZ-ym-ebw ASqÀ.
bp.-]n.-hn-`m-Kw: Acp-Wna {]Zo-]v, kmhntbm Cw¥ojv aoUnbw kvIqÄ \mc-§m-\w,

c-mw Øm\w BZÀiv BÀ.-\m-Yv, Aar-X-hn-Z-ym-ebw ]¯-\w-Xn-«, aq¶mw Øm\w _n.-Imivao-c, tI{µob hnZ-ym-ebw sN¶oÀ¡-c.
sslkvIqÄ hn`m-Kw: H¶mw Øm\w i_cn _m_p, Fkv-F³]-»nIv kvIqÄ B³Uv
Pq\n-bÀ tImfPv shÅ-¸m-d, c-mw Øm\w A`n-cm-an, Fkv-F³ ]»nIv kvIqÄ
tIm¶n, aq¶mw Øm\w e£van-{]n-b, t\XmPn lbÀ sk¡³Udn kvIqÄ {]am-Sw.
(]n-F³]n 2343/19)

t^mt«m ASn-¡p-dn¸v
1) tIcf bqWn-th-gvkn-än-bnÂ \n¶pw FU-yq-t¡-j-\nÂ]nF¨vUn t\Snb sI.BÀ.inh-{]n-b. sIm«m-c-¡c _tk-en-tbmkv amÀtXma amX-yqkv sk¡³Uv
s{Sbn-\nwKv tImf-Pnse Akn-Ìâv s{]m^-k-dm-Wv. ]tc-X-\mb sI.-sI.-cm-L-hsâbpw (A-[-ym-]-I³ sN§-¶qÀ Kh¬saâv t_mbvkv sslkvIqÄ) sI.-]n.-Hm-a\-bp-sSbpw (dn-«.-kq-¸Àssh-kÀ BÀ-Fw-F-kv, Xncp-h-Ã) aIfpw Bd-·pf sNÃn-ae-bnÂ kn.-F-kv.-Kn-co-jvIp-am-dnsâ `mc-y-bp-am-Wv.

tIcf kÀ¡mÀ
C³^Àta-j³ -& ]-»nIv dnte-j³kv hIp¸v
]¯-\w-Xn«
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X¿Â sXmgn-emfn t£a-\n[n AZm-e¯v
X¿Â sXmgn-emfn t£a-\n[n t_mÀUv PnÃm Hm^o-knÂ 30\v AZm-e¯v \S-¯pw.
Ignª amÀ¨v hsc XoÀ¸m-¡m¯ B\p-Iq-e-y-¯n-\pÅ At]-£-IÄ AZm-e-¯nÂ
XoÀ¸m-¡pw. At]-£-IÀ Bh-i-y-amb tcJ-IÄ klnXw AZm-e-¯nÂ lmP-cm-I-Wsa¶v PnÃm FIvkn-I-yq-«ohv Hm^o-kÀ Adn-bn-¨p.
(]n-F³]n 2344/19)

hn\nXbv¡pw Bcybv¡pw awKey ku`mKyw;
alnfmaµnc¯n\v CXv A`nam\ \nanjw
`À¯rKrl¯nte¡v bm{XbmIpw ap³]v A\p{KlminkpIÄ¡mbn PnÃm
IfÎÀ ]n._n. \qlnsâ ]mZ§fnÂ hoWp \akv-Icn¨ hn\nXbpsSbpw BcybpsSbpw
I®pIfnÂ B\µ I®oÀ \ndªp. tImgt©cn kÀ¡mÀ alnfmaµnc¯nsâ
kwc£WbnÂ Ignªncp¶ hn\nXbv¡pw Bcybv¡pw PnÃm`cWIqSw, Ce´qÀ
t»m¡v ]©mb¯v, PnÃm h\nXm inip hnIk\ hIp¸v F¶nhbpsS NpaXebnÂ
hc·msc Is-¯n hnhml¯n\v thZn Hcp¡pIbmbncp¶p. FdWmIpfw CSh\¡c
kztZinIfmb XmWn¸nÅnbnÂ a\p amXypkv hn\nXbv¡pw Nnc«¸pcbv¡Â
k\ÂIpamÀ Bcybv¡pw hc·mcmbn.
a\phnsâ amXm]nXm¡fmb amXypkpw tagv-knbpw GIaI\p th-n \nÀ[\
IpSpw_¯nse Hcp s]¬Ip«nsb PohnX kJnbm¡Wsa¶ B{Kl¯nÂ \S¯nb

At\zjWamWv ]¯\wXn« PnÃbnse tImgt©cn kÀ¡mÀ alnfm aµnc¯nÂ Cu
IpSpw_s¯ F¯n¨Xv. kplr¯mb k\ÂIpamÀ a\phn\v Iq«mbmWv
alnfmaµnc¯nÂ F¯nbXv. BcybpsS hnhc§Ä Adnª k\ÂIpamÀ At¸mÄ
Xs¶ kz´w ho«pImsc hnhcw Adnbn¨v k½Xw t\Sn. XpSÀ¶v alnfm aµncw kq{]-v
{]nb N{µtiJc³ \mbÀ, PnÃm s{]mt_j³ Hm^okÀ F.H. A_o³ aptJ\
a\phns\bpw k\ÂIpamdns\bpw kw_Ôn¨ kmaqlnI dnt¸mÀ«v kmaqlnI \oXn
hIp¸v UbdÎÀ¡v \ÂIn hnhml¯n\pÅ A\paXn t\Sn. XpSÀ¶v Ccp
IpSpw_§fpw alnfmaµnc¯nÂ F¯n tamXncan«v hnhmlw Dd¸n¨p.
hnhml NS§nÂ hoWm tPmÀPv FwFÂF, PnÃm ]©mb¯v {]knUâv
A¶]qÀWmtZhn F¶nhÀ hn\nXbv¡pw Bcybv¡pw \ÂIp¶Xn\pÅ ]pSh
hc·msc GÂ¸n¨p. PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qlv Xmen amebpw ]pjv]lmchpw \ÂIn.
alnfmaµncw amt\Pv-saâv I½nän sNbÀam³ Fw._n. kXy³ hn\nXsb a\phnsâ
Ic§fnepw Bcysb k\ÂIpamdnsâ Ic§fnepw GÂ¸n¨p. a\phpw k\ÂIpamdpw
hnhml Bhiy¯n\pÅ Xmenamebpw tamXnchpw ]pShbpw IcpXnbncp¶p. Btâm
BâWn Fw]n, PnÃm PUvPn tPm¬ sI. CÃn¡mS³ F¶nhÀ BiwkIÄ t\À¶p.
t]meokv Hm^otkgv-kv Atkmkntbj³, t]meokv Atkmkntbj³ F¶nhbpsS
klIcW¯nÂ 500 t]À¡pÅ hnhml kZy Hcp¡nbncp¶p. eb¬kv ¢_v PnÃm
KhÀWÀ amKn tPmkv hc·mÀ¡pÅ hnhml tamXncw \ÂIn. Bd·pf t]meokv kvtäjsâ D]lmcambn Bd·pf I®mSn kÀ¡nÄ C³kv-s]ÎÀ Pn. kt´mjv IpamÀ
\ÂIn. Kh. KkäUv Hm^otkgv-kv Atkmkntbj³ Ac¸h³ hoXapÅ I½epIfpw
hnhml hkv{Xhpw \ÂIn. hym]mcn hyhkmbnIÄ DÄs¸sS hnhn[ Øm]\§fpw
kwLS\Ifpw hnhml NS§fpIÄ¡v Bhiyamb klmb§Ä \ÂIn. hn\nXbv¡pw
Bcybv¡pw kÀ¡mÀ alnfm aµnc¯nÂ \n¶pw A©p ]h³ hoXw kzÀWw \ÂIn.
IqSmsX kÀ¡mcnÂ \n¶pw CcphcpsSbpw t]cnÂ Hmtcm e£w cq] hoXw Ønc
\nt£]hpw \S¯pw. Cuamkw 29\v \S¡p¶ ASp¡f ImWÂ NS§nÂ CXnsâ
tcJIfpw Aeamcbpw \ÂIpw.
¹kvSp ]mkmb hn\nXbpsSbpw BcybpsSbpw D]cn]T\¯n\v Bhiyamb
AUvanj³ {IaoIcW§Ä DÄs¸sSbpÅ klmb§Ä alnfm aµnc¯nÂ \n¶pw
sNbvXp \ÂIpw. alnfm aµnc¯nsâ t\XrXz¯nÂ CXn\v ap³]v \mev IeymW§Ä
\S¶ncp¶p. s]bnânwKv sXmgnemfnbmb a\phpw ImÀ¸âÀ sXmgnemfnbmb
k\ÂIpamdpw hn\nXbv¡pw Bcybv¡psam¸w kwLmSIÀ¡v \µn ]dªp.
Btâm BâWn Fw]n, hoWm tPmÀPv FwFÂF, PnÃm ]©mb¯v {]knUâv
A¶]qÀWmtZhn, PnÃm PUvPn tPm¬ sI. CÃn¡mS³, PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qlv,
PnÃm ]©mb¯v sshkv {]knUâv tPmÀPv am½³ sIm-qÀ, tImgt©cn
{Kma]©mb¯v {]knUâv an\n iymw taml³, Ce´qÀ t»m¡v ]©mb¯v
hnIk\Imcy Øncw kanXn A[y£³ sI.Fkv. ]m¸¨³, tImgt©cn
{Kma]©mb¯v AwK§fmb B\n tPmk^v, eX sNdnbm³, Ce´qÀ t»m¡v
]©mb¯v AwK§fmb _nPnen ]n Cutim, kmen tXmakv, sPdn amXyp kmw, F³.
inhcma³, hÕ½ amXyp, camtZhn, CµncmtZhn, tPm¬ hn tXmakv, Beokv chn,
alnfmaµncw amt\Pv-saâv I½nän sNbÀam³ Fw._n. kXy³, I½nän AwKw Zo] _nPn,
t»m¡v Uhe]v-saâv Hm^okÀ sP.BÀ. emÂIpamÀ, PnÃm h\nXm inip hnIk\
Hm^okÀ FÂ. jo_, PnÃm s{]mt_j³ Hm^okÀ F.H. A_o³, hpa¬ s{]m«£³
Hm^okÀ Xmlndm _ohn, t{]m{Kmw Hm^okÀ kn.Fkv. APojv IpamÀ, ssNÂUv

s{]m«£³ Hm^okÀ \nX Zmkv, alnfmaµncw kq{]-v {]nb N{µtiJc³ \mbÀ,
Bd·pf kÀ¡nÄ C³kv-s]ÎÀ Pn. kt´mjv IpamÀ, Fkv-sF kn.sI. thWp
XpS§nbhÀ hnhml BiwkIÄ t\À¶p.
(]n-F³]n 2345/19)

{]fb_m[nXÀ¡v klmbhpambn XSnbqÀ ImÀaÂ kv-IqÄ hnZymÀYnIÄ
hS¡³ PnÃIfnse {]fb_m[nXsc klmbn¡p¶Xn\mbn XSnbqÀ ImÀaÂ kvIqÄ hnZymÀYnIÄ kzcp¡q«nb 33,000 cq]bpsS sN¡v PnÃm IfÎÀ ]n _n \qln\v
ssIamdn. kv-Iqfnse 554 hnZymÀYnIÄ tiJcn¨ XpI kv-IqÄ eoUÀ tPman Fw
kqk³ F{_lmamWv IfÎÀ¡v ssIamdnbXv. kv-IqÄ {]n³kn¸Â knÌÀ an\p
Fenk_¯v tPmk^v, A[ym]Icmb kn\n tKm]meIrjvW³, Pn hnt\mZv, kv-IqÄ
hnZymÀYnbmb Um³ tembnUv XpS§nbhÀ k¶nlnXcmbncp¶p.
(]n-F³]n 2346/19)

{]fb_m[nXÀ¡v ssI¯m§mbn a¡¸pg Kh FÂ]nFkv hnZymÀYnIÄ

{]fb ZpcnXw A\p`hn¡p¶hÀ¡v ssI¯m§mbn dm¶n a¡¸pg Kh FÂ]n
kv-Iqfnse hnZymÀYnIÄ. kv-IqÄ hnZymÀYnIÄ, c£nXm¡Ä F¶nhÀ kamlcn¨
20,000 cq]bpsS AhiyhkvXp¡Ä PnÃm IfÎÀ ]n _n \qln\v ssIamdn. Acn,
]eNc¡v, ]m{X§Ä, _nkv-Iäv, temj\pIÄ, XpWn¯c§Ä XpS§nbhbmWv
\ÂInbXv. kv-IqÄ F¨vFw tPm¬ kmaphÂ, A[ym]Icmb ssje, kp\nX, ]n Sn
F {]knUâv kz]v\ IntjmÀ, amXrkanXn {]knUâv \nj, ]n Sn F AwK§Ä
XpS§nbhÀ k¶nlnXcmbncp¶p.
(]n-F³]n 2347/19)

t^mt«m ASn¡pdn¸v
2) tImgt©cn alnfm aµnc¯nÂ hnhmlnXcmb a\p amXypkv þ hn\nX, k\ÂIpamÀ
þBcy Z¼XnIÄ hoWmtPmÀPv FwFÂF, PnÃm ]©mb¯v {]knUâv
A¶]qÀWmtZhn, PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qlv F¶nhÀs¡m¸w.
3) tImgt©cn alnfm aµnc¯nÂ hnhmlnXcmb a\p amXypkv þ hn\nX, k\ÂIpamÀ
þBcy Z¼XnIÄ PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qlnsâ A\p{Klw hm§p¶p.
4) tImgt©cn alnfm aµnc¯nÂ hnhmlnXcmb Z¼XnIÄ¡v Bd·pf I®mSn
k½m\ambn \ÂIp¶p.
5) tImgt©cn alnfm aµnc¯nÂ hnhmlnXcmb a\p amXypkv þ hn\nX, k\ÂIpamÀ
þBcy Z¼XnIÄ PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qlns\m¸w hnhml kZybnÂ.
6) tImgt©cn alnfm aµnc¯nÂ hnhmlnXcmb a\p amXypkv þ hn\nX, k\ÂIpamÀ
þBcy Z¼XnIÄs¡m¸w Btâm BâWn Fw]n.
7) XSnbqÀ ImÀaÂ kv-IqÄ hnZymÀYnIÄ kzcp¡q«nb 33,000 cq]bpsS sN¡v PnÃm
IfÎÀ ]n _n \qln\v ssIamdp¶p.
8) dm¶n a¡¸pg Kh FÂ]n kv-Iqfnse hnZymÀYnIÄ kamlcn¨ Ahiykm[\§Ä
PnÃm IfÎÀ ]n._n. \qln\v ssIamdp¶p.
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ു

ത്.

് ൈലന് ഇടു

തികളും സമയബ
ത്. വിഴി

ിതമായി

ം തുറമുഖം, െകാ

ി

െമേ ടാ, വാ ര് െമേ ടാ എ
അടു
പ

ഘ ം അടു

മാസം മൂ

തികള് സമയബ

കഴി
ന

ിവ അതില് ചിലതാണ്. െകാ
ിന് ഉദ്ഘാടനം െച

ിതമായി പൂര്

ിയാ

വര്ഷം മഹാ പളയവും ഇ
ള് അനുഭവി

പവര്

ന

ചില കാര
ലഭി

ടുതി ഉ
ളില് ന

ാകു

തുടര്

ത്. തുടര്

ള് ജാ ഗതപാലി

ി . അതിേശഷം ഉ

മുന്നിര്
പറ

കാലവര്ഷെ

ു

പുനര്നിര്മാണ

ു

തിനിെടയാണ് വീ

് മാറി താമസി

ി അതിവിദ

ണെമ

ും

ാണ്. മഴ ലഭിേ

ു

ത്

വണെ

ു. കാലാവ

ല

ു
്

ാ

ാ ല്, കടലാ കമണം ഉ

രം

നിേയാഗി

ി

സമയ

ു. ഇ

ം നിറ

്. ഉരുള്െ

ണം. ഇ

സംഘെ

ടുതിയും

യായ കാലവര്ഷ െകടുതി സൂചി

ി . നാ ിലാെക െവ

വ തിയാനവും ഇതിനു കാരണമാകു
ളില് നി

ും.

ായ മഴ അതിതീ വവുമായിരു

മഴയില് ഡാമുകള് നിറ
പേദശ

ുകയാണ്. വന്കിട-െചറുകിട

വണ വന്േതാതിലു

ു. മഹാ പളയെ

ള് ന രീതിയില് പുേരാഗമി

കാലവര്ഷെ

ി െമേ ടാ സര്വ ീസിന്െറ

ളില് ന

് പഠനം നട

ാകു

ുെട സുര

ുെമ

െയ

ും മുഖ മ

ി

ു.

േകാ

ി-റാ

ി-

ാേ

രി റീ

് േറാഡ് സമയ ബ

ശബരിമല തീര്ഥാടകര് ഉള്െ
പൂര്

ിയാകു
രി ഭാഗ

സര്

ു

ിരി

ു

ിയാകു

തല

ാനേ

്എ

ി തുട

യി

െ

ഏെ ടു

ല

ാണ് േകാ

ി-റാ

ി-

ാന

നിര്മാണ പവര്

േറാഡ് നവീകരി

ന് േമഖലയില് നി

തിന് സമാ

ു

െ

നമാണ്

ടുകയാണ്. ഇത്

യാ ത

ര പാത തുറ

ാര്

്

ുകി ും. ഇേതാെട എം.സി

ാനും കഴിയും. മലേയാര പ ണ
ളുെട വികസന

ളായ േകാ

ിന് ഈ േറാഡിന്െറ പൂര്

ം േറാഡിന്െറ പുനരു

താണ്. 2004-ല് തെ

ലിെല തടസ

പവര്

ു.

ി, കു

ഴ,

ീകരണം

ും.

പുനലൂര്-െപാന്കു
നി

ു

് കുറയ്

ിയ

സഹായി

തിയുെട ഭാഗമായു

ം വെരയു

േതാെട കിഴ

േറാഡിെല തിര
റാ

് ഈ േറാഡ്

ി പറ

ാെട സം

ും

ത്.

പുനലൂര് മുതല് െപാന്കു
പൂര്

ള്

ുെമ

ത്. ഈ േറാഡിനാവശ മായ 99 ശതമാനം ഭൂമിയും

ു. വലിയ പ

ു

ിയാ

തീര്ഥാടകരുെട യാ ത കൂടി പരിഗണി
ിരി

ു കഴി

ആരംഭി

ശ

ും മുഖ മ

ിന്െറ നിര്മാണം പാധാന േ

ാര് ഏെ ടു

ഏെ ടു

വരുെട യാ തേ

േതാെട പരിഹാരമാകുെമ

ശബരിമലയിേല
ാേ

െടയു

ിതമായി പൂര്

ന

െപാന്കു
ഏെ ടു

ള് ഉള്െ

ള് ൈവകി

ി

െപാതുമരാമ

ു

െത

് വകു

്മ

ലെമടു
െടയു

ത്. ആ

ം േറാഡിന്െറ പുനരു
ിരി

ാരണം വളെര മുേ
് ആരംഭി

കാരണ

ിതി

് മാ ം വ

ി പറ

ാല്,

ലം

ിരി

ുകയാണ്. പുനലൂര്-

ാെടയാണ് നാട്

ു.

ി ജി. സുധാകരന് അധ

െക. രാജു മുഖ അതിഥിയായിരു

താണ്. എ

ളാണ് നിര്മാണ

ാരണം ആേവശേ

ും മുഖ മ

തെ

ത വഹി

ു. വനം വകു

്മ

ു. രാജു ഏ ബഹാം എംഎല്എ സ ാഗതം പറ

ി
ു.

ആന്േറാ ആന്റണി എംപി, എംഎല്എമാരായ വീണാ േജാര്ജ്, േഡാ.എന്. ജയരാജ്, ജി ാ
കള

ര് പി.ബി നൂഹ്, േകാ

ിേ

ാ

്പ

പസിഡന്റ് േകാ

ിയൂര് പി.െക, ജി ാ പ

േ

് െമ

ാ

്പ

ായ

ായ
ായ

്
് െമ

ി

ര് േറാജി എ ബഹാം, വിവിധ രാഷ് ടീയ പാര് ി

പതിനിധികളായ െക.പി ഉദയഭാനു, എ.പി ജയന്, അല
വി

ര് ബിനിലാല്, േകാ

ര് ടി േതാമസ്, എം.െജ രാജു, േജാ എ

്ക

മല, എന്.എം രാജു,

ാട്, രാജു െനടുവ

ുറം,

സാമുവല് കിഴ
തുട

ുപുറം, അ

ിയവര് സംസാരി

റിേ

ാര് ് അവതരി

പറ

ി

ുള് മു

ലിഫ്,

ു. െക.എസ്.ടി.പി ചീഫ് എന്ജിനീയര് ഡാര്ലിന് സി ഡി കൂസ്
ു. െക.എസ്.ടി.പി സൂ പ

ുഴി

ു

ത് ഒഴിവാ

പുനലൂര്-മൂവാ ുപുഴ സം

ു

തിന് സംവിധാനം

ാന പാതയുെട േകാ

േറാഡില് ഭാവിയില് ആവശ മായി വരു
നഗരഭാഗ

ടു

ള് ന ുപരിപാലി

നിര്മി

ു

ുക. േകാ
ാ

ു

ു മാ ി

ാം റീ

ു

തിനായി

ി മുതല്

ാേ

രി വെര

ിന്െറ ഭാഗമായി 1100

എ ാ ഇലക് ടിക് േപാ

ാപി

ള്, 106 കലു

ുകള് എ

ും. ഒരു വര്ഷ ഡിഫ

ാ

ിതത വും യാ താ സൗകര വും െമ

െ

ില് ഒ

ുകളുെട നിര്മാണം, 28
ും. കാല്നട യാ ത

ടു

ു

ാരുെട

തിന്െറ ഭാഗമായി 6.7

ര മീ ര് വീതിയില് േറാഡിന് ഇരുവശ

ാതയും, അ

സമാ

ാലവും, ബസ് െഷല് േറാടുകൂടിയുളള 28 ബസ് േബകളും

രമായി നട

ന്േകാവിലാറിനു കുറുെക കു

ളിലും

ൈടലുപാകിയ നട

യുെട ഭാഗമായി 14 കിേലാമീ ര് നീള

ബാരിയറും 4.7 കിേലാ മീ ര് നീള

ില് സംര

യും സുഗമമായ യാ തയും ഉറ

ൈസേനജുകള്, േറാഡ് മാര്
ജംഗ്ഷനുകളില് സി

ാ

ു

ഇന് ഫാസ് ടക്

ര് ലിമി ഡ് എ

ഐ.ആര്.സി മാനദ
ിവ ഉപേയാഗി

ക

നി

ും. ഇരുവശ

േകാണ് കീ ് ഓട, നട
േറാഡ് മാര്

ിംഗ് എ

ഉറ

ുവരു

ു.എം.എം, ഡി.ബി.എം, ബി.സി
ളിലും ഒ

ഴ, ൈമല പ, റാ

ര

െട 10 മീ ര് വീതിയില് ടാര് േറാഡ്
ല

ളില് സംര

ണ ഭി

ി,

ാ ൈസന് േബാര്ഡുകള്,

ാരാഷ് ട നിലവാര

ിലാണ് ഈ േറാഡ്

ളില് അനുേയാജ മായ രീതിയില് േജ ാെമ ടിക്

ി അപകടകരമായ വളവുകളും കയ

ളും ലഘൂകരി

് േറാഡ്

ും.

േറാഡിന്െറ നിര്മാണ കാലാവധി 24 മാസമാണ്. മലേയാര ടൗണുകളായ േകാ
കു

ും.

ാവൂര് ഇ.െക.െക

ാത, കാഷ് ബാരിയര്, േറാഡ് സുര
ല

മാ

ാണ് നല്കിയി ുളളത്.

ളിലും ആവശ മായ
ംഅ

ും. േറാഡ്

ുകളും സ

് ഏഴ് മീ ര് വീതിയില് കാേര ജ് േവയും ഇരുവശ

ിവ അട

ി

ിവയും പധാന

വിള

് െപരു

പകാരം ജി.എസ്.ബി, ഡ

ുക. ആവശ മായ

ഇം പൂവ്െമന്റ്സ് നട

ു-ബീം െമ ല് കാഷ്

ിയും നിര്

ഡുകള് എ

ളും സൗേരാര്

മീ ര് വീതിയില് േപവ്ഡ് േഷാള്ഡറും ഉള്െ

സുര

ിനു

തിന് ആവശ മായ േറാഡ്

ിംഗുകള് േറാഡ്

ല് സംവിധാന

ില് ഡ

ണ ഭി

േറാഡിന്െറ നിര്മാണ കരാര് 279 േകാടി രൂപയ്

നിര്മി

ഴ പാല

ും.

േറാഡ് സുര

നിര്മി

്

ിവയുെട പുനര്നിര്മാണം, എ ്
് കലു

ിവ നട

കിേലാമീ ര് നീള

സുര

ുകളും

ത്.

ജംഗ്ഷനുകളുെട നവീകരണം എ

നിര്മി

്

ു വര്ഷ െമയിന്റനന്സ് കരാേറാടുകൂടിയാണ് േറാഡ്

ുകളുെട വീതികൂ ല്, പുതിയ അ

സുര

രി ര

ളില് 500 മീ ര് ഇടവി ും യൂ ിലി ി

ും. ഗതാഗത തടസം ഉ

െട അ

ു െചറിയ പാല

കലു

ാേ

ത്. പകൃതി സൗഹൃദ നയ

യൂ ിലി ി ൈലനുകളും േറാഡരികിേല
ലയബിലി ി ഉള്െ

ി-

േ കാസ്ക ിംഗ് ഒഴിവാ

ിയാകും നിര്മി

30.16 കി.മീ ൈദര്ഘ മാണ് ഉ
മര

ി-റാ

ളില് 200 മീ ര് ഇടവി ും ഗാമ പേദശ

േ കാസ് ഡക് ുകള് ഉള്െ

എ

ി

ു.

േറാഡ് െവ ി

മൂ

ിംഗ് എന്ജിനീയര് എം.അന്സാര് ന

ി, േച

ശബരിമല തീര്ഥാടകര് ഉള്െ

യ്

ല് എ

ിവയുെട വികസന

െടയുളളവരുെട സുഗമമായ സ

ിേനാെടാ
ാര

ി,
ം

ിനും േറാഡ്

നിര്മാണം സഹായകമാകും. പുനലൂര് മുതല് െപാന്കു
നവീകരണ

ിനുളള പ

േകാ യം, പ

നംതി ജി കളിെല കിഴ

തല

ാന നഗരിയിേല

തിര

് കുറയ്

ികരി

ുളള സമാ

ാളി

േ

തീരുമാനി
സര്

ിരു

് നട

ര

പ

അംഗീകരി

ി ു

ാ

ു

ിയിരു

ി

ളിലൂെട കട

വെരയുളള പുനരു
ളില് ഉള്െ

്ഒ

ി

കണ

ാം ന

ന
ീകരി

ാതിരു

നംതി , േകാ യം,

ര് സം

ാന പാതയായ

ി-മണിമല-െപാന്കു

ം- പാല-െതാടുപുഴ

ാനപാതയായ എം.സി
ള് െകഎ

ിരു

ം മുതല് മൂവാ ുപുഴ

ിപി േഫയ്സ് ഒ

ും ര

ും

ു. 2004-

് നിര്മാണം
ല് െചലവ്

ി ു

ികരി

ു

തിനായി മൂ

ിന്െറയും 22 കിേലാമീ ര് ൈദര്ഘ വുമുളള

റീ

ിന്െറയും െടന്ഡര് നടപടികള് അവസാന ഘ

വെര 30.16 കിേലാ മീ ര് ൈദര്ഘ മുളള േകാ

േഫാേ ാ അടി

ുറി

ിയി ു

ാേ

ി-റാ

രി-െപാന്കു
ിലാണ്. േകാ
ി-

ാേ

ം മൂ

ാണ്
ിഒ
ാം

ി മുതല്

രി ഭാഗം ര

ാം
ാേ

രി

ാം

ത്.

ാന പാതയുെട(പിഎം േറാഡ്) ഭാഗമായ േകാ

ിന്െറ നിര്മാണ ഉദ്ഘാടനം േകാ

വിജയന് നിര്വഹി

ു

ിയില് മുഖ മ

ി-റാ

ി-

ി പിണറായി

ു.

10) പുനലൂര്-മൂവാ ുപുഴ സം
രി റീ

ുകളായി വിഭജി

്

9) പുനലൂര്-മൂവാ ുപുഴ സം
രി റീ

ു റീ

ത്. ഇതില് 29.84 കിേലാമീ ര് നീളമുളള പുനലൂര്-േകാ

ടു

ം

ികള് കുറ

റീ

ാേ

് െകാ ം, പ

എ ാം ന

തും 738 േകാടി രൂപ അട

ാരണ പവര്

ിനുളളില് പൂര്

ിലാണ് ഉള്െ

ും

്

ിയി ുളളതുമായ, 82 കിേലാമീ ര് ൈദര്ഘ മുളള പുനലൂര് -െപാന്കു

െടന്ഡര് െച

ാേ

ത് േലാകബാ

ു. ഈ േറാഡിന്െറ െപാന്കു

ല് നടപടികള് ആരംഭി

േറാഡിന്െറ പുനരു
സമയ

ു

ര് സം

ി പൂര്

ുവാന് സാധി

ാ

ു

് ആരംഭി
ി

ി - റാ

ാരണ പവര്
ടു

ലേമെ ടു

ആരംഭി

് െക.

്.

േറാഡില് മൂവാ ുപുഴയില് േചരു

ല്

ിയുെടയും

ിയുെടയും അഭ ര്ഥന മാനി

് 30.04.2021 വെരയാ

പുനലൂര് - മൂവാ ുപുഴ േറാഡ്, േകാ

ഘ

ു

ിന്െറ വിഹിതം 364 േകാടി രൂപയും േകരള
്മ

ി, എറണാകുളം ജി കെള ബ

നഗര

പുനലൂര് -

തിന്

നാഷണല് ൈഹേവ 744-ല് പുനലൂരില് നി
ഇടു

്

തിയുെട നിലവിെല േലാണ് കാലാവധി 30.04.2019 ല് നി

ു വര്ഷം കൂടി ദീര്ഘി

റീ

ാേ

ന് (ഇപിസി) മാതൃകയില് മൂ

ു. ഇതില് േലാകബാ

ാം ഘ

ാര്

ിന്െറ നിര്േദശ പകാരം എന്ജിനീയറിംഗ്

് രജിസ്േ ടഷന് വകു

എസ്.ടി.പി ര

ുളള യാ ത

ുകി ും. എം.സി േറാഡിെല

ാരിന്െറ വിഹിതം 385 േകാടി രൂപയും ആണ്. മുഖ മ

െപാതുമരാമ

ി,

ും.

ാെട (പിപിപി) നട

ം േറാഡ,◌് േലാകബാ

ജുകളായി തിരി

േതാെട എറണാകുളം, ഇടു

ര പാത തുറ

െ പാക ുയര്െമന്റ് ആന്ഡ് കണ്സ് ട
പാേ

ു

ന് േമഖലകളില് നി

ാനും ഇതിലൂെട സാധി

െപാതുസ കാര പ
െപാന്കു

തി പൂര്

ം വെരയുളള േറാഡ്

ാന പാതയുെട(പിഎം േറാഡ്) ഭാഗമായ േകാ

ിന്െറ നിര്മാണ ഉദ്ഘാടനം േകാ

ിയില് നിര്വഹി

് മുഖ മ

പിണറായി വിജയന് പസംഗി

ു

11) പുനലൂര്-മൂവാ ുപുഴ സം

ാന പാതയുെട(പിഎം േറാഡ്) ഭാഗമായ േകാ

ി-റാ

ി-

ി

ു.
ി-റാ

ി-

ാേ

രി റീ

ിന്െറ നിര്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹി

വിജയന് േവദിയിേല

്എ

12) പുനലൂര്-മൂവാ ുപുഴ സം
ാേ

രി റീ

ു

ു

തിന് മുഖ മ

ി പിണറായി

ു.
ാന പാതയുെട(പിഎം േറാഡ്) ഭാഗമായ േകാ

ിന്െറ നിര്മാണ ഉദ്ഘാടന സേ

ളന

ില് പെ

ടു

ാന് എ

ി-റാ
ിയവര്.

ി-
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anI-¨ A-SnØm-\ ku-I-cyw P-\-§Ä-¡v
e-`y-am¡p-I e-£yw: a{´n Pn. kp[mIc³
an-I-¨ A-SnØm-\ ku-I-cy-§Ä P-\-§Ä-¡v e-`y-am-¡p-I-sb-¶-Xm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ
e-£y-sa¶v s]mXpacma¯v hIp¸v a{´n Pn. kp[mI-c³ ]-dªp. \mev {KmaoW
tdmUpIfpsS \nÀamW DZvLmS-\w ]-¯-\w-Xn« HmaÃqÀ A¼ew PwKvj\nÂ \nÀhln¨p
kwkmcn¡pIbmbncp¶p a{´n.
B[p-\n-Ihpw ZoÀ-Lm-bp-kv D-Å-Xpamb tdm-Up-Ifpw ]m-e-§fpw \nÀ-an-¡p-IbmWv s]mXpacma¯v h-Ip-¸nsâ e-£yw. tIcf¯nse \nÀamW taJebnÂ D--m-bn«pÅ amä§Ä {it²-b-amWv. tdmUv ]p\À\nÀan¡pt¼mÄ d_À, ¹mÌnIv F¶nhbvs¡m¸w IbÀ `qhkv{Xw IqSn DÄs]-Sp-¯Ww. CXneqsS IbÀ sXmgnemfn-IÄ¡v sXm-gnÂ Ahkc§Ä D-m-Ipw. CXv tdmUnsâ Dd-¸v hÀ-[n-¸n¡psa¶pw a{´n
]dªp. kwØm\s¯ apgph³ ta-J-e-bp-sSbpw D¶a\amWv kÀ-¡m-cn-sâ e-£yw. \Ã
tdmUpIÄ, hoSpIÄ, ]me§Ä F¶nh BhiyamWv. kÀ¡mÀ hIp¸pIÄ CXn\mbn
{]hÀ¯\ kÖamWv. GXp ]mÀ«nbpamhs« \½psS P\ {]Xn\n[nIfnÂ \n¶v \ap¡v
\ÃXv e`n-¡-W-sa¶pw \mSn\p ]ptcmKXnbp-mIWsa¶pw a{´n ]-dªp.
Bd·pf \ntbmPIaÞe¯nse HmaÃqÀ þ ]cnbmcw tdmUv, ]p¯³]oSnI þ
hmcym]pcw tdmUv, sh«n¸pdw þ almWnae þ s\Ãn¡me þ \mc§m\w tdmUv,
IpetiJc]Xn þ ssae{] tdmUv F¶nhbpsS \nÀamW DZvLmS\amWv a{´n

\nÀhln¨Xv.
hoWm tPmÀPv FwFÂF A[y£X hln¨ NS§nÂ Btâm BâWn Fw]n
apJy{]`mjWw \S¯n. PnÃm ]©mb¯v {]knUâv A¶]qÀWmtZhn,
tdmUv-kv No^v F³Pn\obÀ UmÀen³ kn Un{Iqkv, sN¶oÀ¡c {Kma
]©mb¯v {]knUâv Iem APn¯v, HmaÃqÀ {Kma]©mb¯v {]knUâv KoXmhn-Pb³,
PnÃm ]©mb¯wKw eoe taml³, t»m¡v ]©mb¯v AwKw inhcma³,
{Kma]©mb¯v AwKw imcZIpamcn, kn ]n sF PnÃm sk{I«dn F ]n Pb³, tIcf
tIm¬{Kkv Fw PnÃm {]knUâv hnÎÀ Sn tXmakv, F³ kn ]n PnÃm sk{I«dn cmPp
Df\mSv, FI-v-knIyp«ohv F©n\obÀ BÀ A\nÂIpamÀ, A-kn-Ìâv F-Iv-kn-Iyp-«o-hv
F³-Pn-\nbÀ _n. _n-\p, PnÃm sse{_dn Iu¬knÂ {]knUâv s{]m^ Sn sI Pn \mbÀ
P\{]Xn\n[nIÄ, XpS§nbhÀ ]s¦Sp¯p.
HmaÃqÀ þ ]cnbmcw tdmUv 6.850 Intemaoädpw, ]p¯³]oSnI þ hmcym]pcw
tdmUv 5.200 Intemaoädpw, sh«n¸pdw þ almWnae þ s\Ãn¡me þ \mc§m\w tdmUv
10.730 Intemaoädpw, IpetiJc]Xn þ ssae{] tdmUv 1.150 IntemaoädpamWv
\hoIcn¡p¶Xv. hoWm tPmÀPv FwFÂFbpsS {ia^eambmWv tdmUv \hoIcW
]²Xn¡v kÀ¡mÀ A\paXn \ÂInbXv.
IpetiJc]Xn þ ssae{] tdmUv ¹¡m«v {Kmss\äv-kv F¶ I¼\nbmWv 1.038
tImSn cq]bv¡v \nÀamWw \S¯p¶Xv. Sn. sI. tdmUnÂ IpetiJc]Xn PwKvj\nÂ
\n¶pw Bcw`n¨v ]n. Fw. tdmUnÂ ssae{] PwKvj\v kao]w Ahkm\n¡p¶ tdmUn\v
1.15 In.ao. ssZÀLyhpw 3.8 aoäÀ ImtcyPv thbpap-v. tdmUv 3.8 aoädnÂ \n¶pw 5.5
aoädmbn Bbn hoXnIq«n _nFw B³Uv _nkn SmdnwKpw Iep¦nsâ ]p\cp²mcWw,
tIm¬{Ioäv HmSIÄ, kwc£W`n¯n, KXmKX kpc£m D]m[nIÄ XpS§nbhbpw
]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯nbn«p-v. tdmUv ]qÀ¯oIcn¡p¶tXmsS Ing¡³ taJebnse
bm{X¡mÀ¡v PnÃm BØm\¯v F¯nt¨cmsX ssae{] `mKt¯¡v t]mIp¶Xn\v
Ignbpw. tdmUnsâ \nÀamWw Hcp hÀj Imebfhn\pÅnÂ ]qÀ¯oIcn¡pw.
HmaÃqÀ þ ]cnbmcw tdmUnsâ HmaÃqÀ A¼ew PwKvj³ apXÂ Ce´qÀ Ipfw
PwKvj³ hscbpÅ 6.850 In.ao. ssZÀLyapÅ tdmUnsâ \nÀamWw Imhp¦Â tdmUv
_nÂtUgv-kv F¶ I¼\n 7.6 tImSn cq]bv¡mWv IcmÀ GsäSp¯ncn¡p¶Xv. Cu
tdmUnsâ _m¡n `mK¯nsâ \hoIcWw 1.5 tImSn cq] hn\ntbmKn¨v
\S¶phcnIbmWv. ssI¸«qÀ þ ]¯\wXn« tdmUnÂ HmaÃqÀ A¼ew PwKvj\nÂ
\n¶pw Bcw`n¨v Ce´qÀ Ipfw PwKvj\nÂ Ahkm\n¡p¶ tdmUv Ggv aoäÀ
hoXnbnÂ _nFw B³Uv _nkn BbmWv \nÀan¡p¶Xv. shÅs¡«pÅ Øe§fnÂ
tIm¬{Ioäv HmS, ]q«pI«IÄ, Iep¦nsâ ]p\cp²mcWw, sFdnjv s{Ubn³, KXmKX
kpc£m D]m[nIÄ F¶nhbpw ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯nbn«p-v. tdmUnsâ \nÀamWw
]qÀ¯nbmIp¶tXmSpIqSn ASqÀ `mK¯v \n¶pÅ hml\§Ä¡v ]¯\wXn«
SuWnse
Xnc¡nÂs¸SmsX
tImgt©cn,
Bd·pf
t£{Xw,
XncphÃ
F¶nhnS§fnte¡v F¯nt¨cp¶Xn\v Ignbpw. aª\n¡c s]cp¶mÄ, HmaÃqÀ
hbÂhmWn`w F¶o Ncn{X{]kn²amb BtLmj§Ä¡v XoÀ°mSIÀ¡pw
I¨hS¡mÀ¡pw aäpw kpKaambn F¯p¶Xn\pw Cu tdmUv klmbIamIpw.
5.2 In.ao. ssZÀLyapÅ ]p¯³]oSnI þ hmcym]pcw tdmUv \nÀamWw
Imhp¦Â tdmUv _nÂtUgv-kv F¶ I¼\n 5.73 tImSn cq]bv¡mWv IcmÀ
GsäSp¯n«pÅXv. ssI¸«qÀ þ ]¯\wXn« tdmUnÂ kt´mjv PwKvj\nÂ \n¶pw
Bcw`n¨v Sn. sI. tdmUnÂ Nnd¡me PwKvj\nÂ Ahkm\n¡p¶ tdmUn\v 5.2 In.ao.

ssZÀLyhpw 3.8 aoäÀ ImtcyPv thbpap-v. tdmUv 3.8 aoädnÂ \n¶pw 5.5 ao. Bbn
hoXnIq«n _nFw B³Uv _nkn SmdnwKv, Iep¦pIfpsS ]p\cp²mcWw, tIm¬{Ioäv
HmSIÄ, kwc£W`n¯n, KXmKX kpc£m D]m[nIÄ F¶nhbpw ]²XnbnÂ
DÄs¸Sp¯nbn«p-v. ]²XnbpsS ]qÀ¯oIcWt¯mSpIqSn sX¡³taJebnse
bm{X¡mÀ¡v PnÃm BØm\¯v F¯nt¨cmsX tImgt©cn ]me¯nte¡v
t]mIp¶Xn\v
km[n¡pw.
]pcmX\hpw
Ncn{X{]kn²hpamb
\nch[n
Bcm[m\meb§Ä Cu tdmUnsâ hi§fnÂ ØnXnsN¿p¶p-v. tdmUnsâ
\nÀamWw Hcp hÀj Imebfhn\pÅnÂ ]qÀ¯oIcn¡pw.
10.730 IntemaoäÀ ssZÀLyapÅ sh«n¸pdw þ almWnae þ s\Ãn¡me þ
\mc§m\w tdmUv 10.40 tImSn cq]bv¡v Icn¦pänbnÂ I¬kv{S£³kv F¶
I¼\nbmWv \nÀamW IcmÀ FSp¯n«pÅXv. dnwKv tdmUnÂ tasesh«n¸pdw
PwKvj\nÂ \n¶pw Bcw`n¨v almWnae PwKvj\v kao]w Ahkm\n¡p¶ 6.71 In.ao.
ssZÀLyapÅ Sn tdmUn\v 5.5 aoäÀ ImtcyPv thbpw, 4.02 IntemaoäÀ ssZÀLyapÅ
s\Ãn¡me þ \mc§m\w tdmUn\v 3.8 aoäÀ ImtcPv thbpamWpÅXv. sh«n¸pdw þ
tXm¶ymae tdmUv 5.5 aoäÀ IymtcPv thbnepw s\Ãn¡me þ \mc§m\w tdmUv 3.8
aoädnÂ \n¶pw 5.5 aoäÀ Bbn hoXnIq«nbpw _nFw B³Uv _nkn SmdnwKv, Iep¦nsâ
]p\cp²mcWw, tIm¬{Ioäv HmSIÄ, kwc£W`n¯n, CâÀtem¡v ssSÂ, KXmKX
kpc£m D]m[nIÄ F¶nhbpw ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯nbn«p-v. i_cnae
XoÀYmSIÀ¡v hfsctbsd {]tbmP\w sN¿p¶ tdmUmWnXv. tdmUnsâ \nÀ½mWw
Hcp hÀj Imebfhn\pÅnÂ ]qÀ¯oIcn¡pw.
(]n-F³]n 2350/19)
t^mt«m A-Sn-¡p-dn¸v
13) \mev {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀamW DZvLmS-\w ]-¯-\w-Xn« HmaÃqÀ
A¼ew PwKvj\nÂ s]m-Xp-a-cma-¯v h-Ip-¸v a{´n Pn.kp-[m-I-c³ \nÀ-h-ln-¡p-¶p.
14) \mev {KmaoW tdmUpIfpsS \nÀamW DZvLmS-\w ]-¯-\w-Xn« HmaÃqÀ
A¼ew PwKv-j\nÂ \nÀ-h-ln¨v s]m-Xp-a-cma-¯v h-Ip-¸v a{´n Pn.kp-[m-I-c³ {]-kw-Kn¡p¶p.
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hn-Ik-\w {]-IrXn-tbm-Sv C-W-§n-bm-IWw: a-{´n Pn. kp-[m-Ic³
{]IrXntbmSnW§nbmhWw hnIk\ap-mth-sX¶v s]mXpacma¯v hIp¸v
a{´n Pn. kp[m-I-c³ ]-dªp. IÃnticnþCchnt]cqÀ tdmUnsâ \nÀamW DZvLmS\w
s\ÃmSv PwKvj\nÂ \nÀhln¨v kwkmcn¡pIbmbncp¶p a{´n. {]IrXn hntbmPn¨mÂ
\ap¡v H¶pw sN¿phm³ IgnbpIbnÃ. {]fb§Ä AXmWv km£ys¸Sp¯p¶Xv.
AXp sIm-v {]IrXntbmSv tbmPn¡p¶ ImgvN¸mSnemhWw hnIk\w krãnt¡-Xv.
P\§sf F¶pw IcpXtemsS t\m¡p¶ kÀ¡mcmWnXv. P\§fpsS
ASnØm\ hnIk\¯neq¶nbmWv kÀ¡m³ ap³-t]m«p t]mIp-¶Xv. ]nt¶m¡ PnÃ
F¶dnbs¸«ncp¶ ]¯\wXn« hnIk\¯nsâ ]mXbnÂ IpXn¡pIbmWv. Irjn,
sI«nSw, hnZym`ymkw F¶nhbnseÃmw hnIk\w ssIhcn¡p-I-bmsW¶pw a{´n ]dªp. kvt\l IpSpw_{io {]hÀ¯-IÀ k-am-l-cn¨ ]Xn\mbncw cq] apJya{´nbpsS
ZpcnXmizmk\n[nbnte¡v kw`mh\ \ÂIn. a{´n kw`mh\ Gäphm§n.
hoWm tPmÀPv FwFÂF A[y£X hln¨ NS§nÂ PnÃm ]©mb¯v
{]knUâv A¶]qÀWmtZhn, tIcf tjm]v-kv B³Uv FÌm»njv-saâv hÀt¡gv-kv
shÂs^bÀ t_mÀUv sNbÀam³ AUz.sI. A\´tKm]³, PnÃm ]©mb¯v sshkv
{]knUâv tPmÀPv am-a³ sIm-qÀ, tImbn{]w t»m¡v ]©mb¯v {]knUâv BÀ.
IrjvWIpamÀ, Cchnt]cqÀ {Kma]©mb¯v {]knUâv FwSn A\kqbtZhn, sshkv
{]knUâv AUz. F³. cmPohv, tImbn{]w t»m¡v ]©mb¯v sa¼À sI kn kPnIp-

amÀ, P\{]Xn\n[nIÄ, kmaqlnI, cm-jv{Sob {]hÀ¯IÀ, s]m-Xp-a-cma-¯v \nc-¯p hn`mKw FIv-knIyp«ohv F³-Pn\nbÀ BÀ.A\nÂIpamÀ XpS§nbhÀ ]s¦Sp¯p.
XncphÃþIp¼g kwØm\]mXtbbpw Fw. kn. tdmUnt\bpw _Ôn¸n¡p
¶XmWv IÃnticnþCchnt]cqÀ tdmUv. XncphÃþIp¼g kwØm\]mXbnse s\ÃmSv
PwKvjs\bpw Fw.kn. tdmUnse sN§¶qcn\Sp¯pff IÃnticntbbpw X½nÂ
_Ôn¸n¡p¶ {][m\ tdmUmWnXv. tdmUn\v 7.510 IntemaoäÀ ZqcamWpffXv.
tdmUnsâ c-p Intem aoäÀ Zqcw hsc sN§¶qÀ \ntbmPIaÞe¯nsâbpw c-p
apXÂ 7.510 Intem aoäÀ hsc Bd³apf \ntbmPIaÞe¯nsâbpw
]cn[nbnÂs¸Sp¶XmWv. sN§¶qÀ \ntbmPIaÞe¯nÂ DÄs¸Sp¶ c-p Intem
aoäÀ `mKw \n-ehnÂ _n. Fw. B³Uv _n. kn. {]hÀ¯n t\cs¯ ]qÀ¯oIcn
¨ncp¶p. hoWm tPmÀPv FwFÂFbpsS {ia^eambmWv IÃnticnþCchnt]cqÀ
tdmUv \hoIcW¯n\v kÀ¡mÀ A\paXn \ÂInbXv.
_tKmd C³{^mkv{SIvNÀ B³Uv Uhet¸gv-kv ss{]häv enanäUmWv tdmUv
\nÀamWw \S¯pI. 12 amkamWv \nÀamW Imem-h[n. 6.60 e£w cq]bmWv
\nÀamW-XpI. B[p\nI coXnbnÂ tdmUv _n.Fw. B³Uv _n.kn. sNbvXv
kpc£mkwhn[m\§fpw H-cp-¡pw.
(]n-F³]n 2352/19)
t^mt«m A-Sn-¡p-dn-¸v
15) IÃnticnþCchnt]cqÀ tdmUnsâ \nÀamW DZvLmS\w s\ÃmSv PwKv-j\nÂ
s]mXpacma¯v hIp¸v a{´n Pn. kp[m-I-c³ \nÀ-h-ln-¡p-¶p.
16) IÃnticnþCchnt]cqÀ tdmUnsâ \nÀamW DZvLmS\w s\ÃmSv PwKv-j\nÂ
\nÀ-h-ln¨v s]mXpacma¯v hIp¸v a{´n Pn. kp[m-I-c³ {]-kw-Kn-¡p-¶p.

tIcf kÀ¡mÀ
C³^Àta-j³ -& ]-»nIv dnte-j³kv hIp¸v
]¯-\w-Xn«
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kwØm\¯v \S¡p-¶Xv 1.76 e£w tImSn
cq]bpsS hnIk\w: a{´n Pn.kp[mIc³
ap-Jy-a{´n ]nWdmbn hnPbsâ t\XrXz¯nepÅ kwØm\ kÀ¡mÀ
A[nImc¯nÂ h¶Xn\ptijw 1.76 e£w tImSn cq]bpsS hnIk\
{]hÀ¯\§fmWv \S¶psIm-ncn¡p¶sX¶v s]mXpacma¯v hIp¸v a{´n
Pn.kp[mIc³ ]dªp. tIm¶nþdm¶nþ¹mt¨cn tdmUnsâ \nÀamtWmZvLmS\¯nÂ
A[y£{]kwKw \S¯n kwkmcn¡pIbmbncp¶p a{´n.
Iq«mb
hnIk\
{]hÀ¯\amWv
\S¡p¶Xv.
I£ncm{ãob
hyXymkanÃmsXbmWv hnIk\¯n\v XpI A\phZn¡p¶sX¶pw a{´n ]dªp.
tIm¶n \ntbmPI aÞe¯nse tdmUpIfpsS hnIk\¯n\p am{Xw aq¶p
hÀj¯n\nsS 401 tImSn cq] A\phZn¨n«p-v. tIm¶nþdm¶nþ¹mt¨cn do¨nsâ
\nÀamWw ]qÀ¯nbmIp¶tXmsS tIm¶n C\nbpw hnIkn¡pw. FÃm ]n´pWbpw Cu
kÀ¡mcnsâ `mK¯p\n¶p-mIpw. XncphÃ ss_]mknsâbpw ]me¯nsâbpw
\nÀamWhpw thK¯nÂ ]qÀ¯nbm¡psa¶pw a{´n ]dªp. (]n-F³]n 2353/19)
{]fbm\´c ]p\À-\nÀamWw:

Ipªp§Ä apXÂ {]mbam-b-hÀ hsc
Häs¡«mbn klmbn¡p¶p: apJya{´n

{]-Ir-Xn t£m-`-¯nÂ Poh³ \ãs¸SmXncn¡m³ ^e{]Zamb IcpXÂ
\S]SnIÄ \½psS `mK¯p \n¶p-mIWsa¶v apJya{´n ]nWdmbn hnPb³ ]d-ªp.
tIm¶nþdm¶nþ¹mt¨cn tdmUnsâ \nÀamtWm-Zv-LmS-\w \nÀ-h-ln-¨v kw-km-cn-¡p-I-bm-bncp-¶p A-t±lw. CXn\mhiyamb \S]Sn kÀ¡mÀ kzoIcn¡pw. A]ISap-mb
Øe§fnepw A]IS km[yX taJeIfnepw hnZKv[ kwLs¯ sIm-v ]T\w
\S¯n¡pw.
{]fbm\´c tIcf¯nsâ ]p\À-\nÀamW {]hÀ¯\§Ä¡mbn sIm¨p
Ip«nIÄ apXÂ {]mbambhÀ hsc henb klmbamWv apJya{´nbpsS ZpcnXmizmk
\n[nbnte¡v kw`mh\bmbn \ÂIp¶Xv. \mSmsI \ÃcoXnbnÂ klIcn¡pIbmWv.
]¯\m]pcw KmÔn`h\nse Ip«nIÄ hneaXn¡m\mIm¯ kw`mh\bmWv
\ÂInbXv. Ignª HmW¯n\v tijw Cu HmW¯n\v ]p¯³ DSp¸v hm§m³
Iq«nh¨ncp¶ ]WamWv Xncph\´]pc-¯v AhÀ ZpcnXmizmk \n[nbnte¡v
ssIamdnbXv. CXpt]mse ]e Bhiy§Ä¡pw Ipªp§Ä apXÂ {]mbapÅhÀ
hsc IcpXnh¨ XpIbmWv Hmtcm Znhkhw ZpcnXmizmk \n[nbnte¡v \ÂIp¶Xv.
C¯-cw k-lm-b-§-fmWv ZpcnX§Ä t\cnSm\pw AXnPohn¡m\pw \ap-¡v I-cp-t¯-Ip¶-sX¶pw apJya{´n ]dªp.
(]n-F³]n 2354/19)

tIm-¶n sa-Un-¡Â tIm-f-Pn-\v 341 tIm-Sn cq-]
tIm¶n saUn¡Â tImfPn\v 341 tImSn cq] apJya{´n a{´n ]nWdmbn hnPb³
ap³ssIsbSp¯v A\phZn¨Xmbn cmPp F{_lmw Fw FÂ F ]dªp. tIm¶n
saUn¡Â tIm-f-Pn-sâ \nÀ-amWw ]qÀ¯nbm¡p¶Xv kw_-Ôn¨v HutZymKnI
{]Jym]\w BtcmKy a{´n sI.sI ssieP So-¨À \-S-¯p-sa¶pw FwFÂ-F ]-dªp.
tIm¶nþ dm¶n þ ¹mt¨cn tdmUnsâ \nÀamtWmZv-Lm-S-\ N-S-§nÂ kzmKX {]-kw-K-¯n-\nsS-bmWv FwFÂF C¡mcyw ]-d-ªXv. In^v_nbnÂ DÄs¸Sp¯n A¨³tImhnÂ þ
i_cnae tdmUn\v 100 tIm-Sn-bnÂ A-[n-Iw cq] A\phZn¡psa¶pw Fw FÂ F ]¯p.
(]n-F³]n 2355/19)

