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പത്രക്കുറിപ്പ് 1 “ഭരണഭോഷ-േോരൃഭോഷ" 2020 ജനുവരി 25 ശനി

ആേപ്പുുുഴ സൈപ്പോസ് ;ഏത്പിേിൽ പണി പൂർതിയോകുും
ഗർപറുക് സ്ഥോപിക്കോന്
മറയിൽമവ ഗരോഗര നിയത്രണും 27 േുരല്
ആലപ്പുു ഴ: റെയില്വേതയ റുയ േേീയ യേതാ ാേതിഗാ്തിനിറകയ േ
തണികള്േ
േതൂര്ത്തിന കചി ഏപ്േിലതി്േ30 ഓറുേആലപ്പുു ഴേബൈപ്പാസ്േ
നിര്ത്മാണ േതൂര്ത്തിനിയാക റമ ഏപ്േറതാ മചാമതിനഏപ്േചടിസ്േലുന്േ
േതക പ്പഏപ്േ
മലരിേടി.സ ധാകചന്േ
േതെഞ്ഞ . കളക്ടേലുറ്റില്വേ
േേേര്ത്
േീയ യേതാ ാേതിഗാ് േേ ഫ്േഎന്ടിനിയെ റുയ േകചാെ കാച റുയ േ
ൈന്ധറപ്പട്ടേഉേീയാ്സ്ഥച റുയ േേയാ്തിനിലാണ്േമലരിേഇ സ ൈന്ധി േ
നിര്ത്േേയ േനല്വകിയ്. ബൈപ്പാസ്േത േചാ് ിേതിലയിച തിനാന്േ
േ
േേര്ത് േോതേലാകനേേയാ്തിനി്േ
േസേതിനണ്േ
േറെയില്വേതയി്േ
േ
നി
ള്ളേഉേീയാ്സ്ഥച േതറെു തിന .

ബൈപ്പാസിറകേ് ാമറതിനേറെയില്വേതേഓതര്ത്ലൈിഡ്ജിന്ടിറകേ
്ര്ത്പെ കളുറുേേക്പറെിറകേോളത കള്കഏപ്േറെയി്േ
േേതേേനചറതിനേ
ോ ് കാച േനല്വകിയിച
.
ുര്ത് ഏപ്േേ ഫ്േഎന്ടിനിയ േ്ര്ത്പെ ക്േ
േ
സ്ഥാതിക
ി്േേതണ്ടിേറെയില്വേ
േ് ാ്
േേലാകഏപ്േറേയ്യു
ി്േ
റെയില്വേതയ റുേ ിച തനരത ച േപിതിനനി്േ
േകതിനഏപ്േ
നല്വകി. േനചറതിനേറെയില്വേതയ റുേഗാ്തിന നി
ള്ളേനുതുിക്േ
േ
േത്തിനിലാകണറമ ാതയയറപ്പട്ടഏപ്േറതാ മചാമതിനഏപ്േമലരിേ

ടി.സ ധാകചന്േ
േേകലരേറെയില്വേതേമലരിേത യൂ ഗേേ്ായലി്േകതിനഏപ്േ
നല്വകിയിച
. ഇേ േ ുര്ത് ഏപ്േഓതര്ത്ലൈിഡ്ജിന്ടിറകേ്ര്ത്പെ ക്േ
േ
സ്ഥാതിക
ിനായിേലതസ് ു േഗാ്റതിനേറെയില്വേതേ് ാ്
േ
ടന തചി 27 മ ല്വേ30 തറചേീിതേസനേചണ്ട മണികൂര്ത്േ
േഎ േ
നിലയില്വേ
േേലാകഏപ്േറേയ്യു
ി്േറെയില്വേതേോന മ ിേലഗയമായ ായിേ
മലരിേതെഞ്ഞ . ടന തചി 23നാണ്േഇ സ ൈന്ധി േകതിനഏപ്േലഗി ്.

ചണ്ടാമറതിനേആര്ത്േ
.ഓ.ൈിയ റുേചണ്ട േൈാള്ട്ടി്േ
േചറണ്ടണ്ണ േഫിറ്റഏപ്േ
റേയ് .മൂ ഏപ്േഎണ്ണ േകൂുിേയചിയാകിേഫിറ്റഏപ്േറേേയ്യണ്ട ണ്ടഏപ്. ോ്േ
സ്ഥാതി ഏപ്േകഴിഞ്ഞാല്വേ
േറെയില്വേതേേ ഫ്േഎന്ടിനിയെ റുേലത ിനിധിേ
ത ഏപ്േതചിേയാധിക . ോന താീ േ
കഴിഞ്ഞാല്വേ
േോ്േ
സ്ഥാതികാന്േ
േസാധിക . ്ര്ത്പെ ക്േ
േസ്ഥാതി ഏപ്േകഴിഞ്ഞാ്േ
േ
ചണ്ട മാസ േേകാണ്ക്ലക റ്റഏപ്േറേയ്യു
ി്േേതണ്ടിതച . ചണ്ടചേമാസ േ
ഇ ിറനലലാമായിേഇനിേേതണ്ടിതച റമ ഏപ്േേയാ്തിനില്വേ
േഉേീയാ്സ്ഥ േ
തയക്തമാകി. എലലാ േകൂുിേകണകാകിയാല്വേ
േിലതി്േ30്േമ ്പറഏപ്േ
ചണ്ട േഓതര്ത്ലൈിഡ്ജിന്ട േതൂര്ത്ണമായ േസ്ഥാതി ുകഴിയ . ്ര്ത്പ േ
സ്ഥാതികാനായി 7 േകാുി 13 ലക്ഷ േചൂതേറെയില്വേതകഏപ്േസ സ്ഥാനേ
്തണ്ക്റമകഏപ്േോു ിട്ടുണ്ടഏപ്. ്്പറ്േമാസ േമ ്പറഏപ് 2019 ിലതില്വേ11 നാണ്േ
ഈേ കേറെയില്വേതയ്കഏപ്േോു ്. റെയില്വേ
േേതേആതയയറപ്പട്ടേപ്പാ്േ
േ
റ േതണ േോു ിട്ടുണ്ടഏപ്. മൂ
മാസ േകഴിഞ്ഞാണ്േറെയില്വേതേ
തചിേയാധനകഏപ്േഎതിനിയ്. എരഏപ്േ ിച തിനാണ്േതച േതിനണ്ടറ
ഏപ്േ
റെയില്വേതേോേപ്പാഴ േതെഞ്ഞിച
ിലല. തി
ുാണ്േറതാ മചാമതിനഏപ്േ
മലരിേേനചിട്ടഏപ്േേകലരമലരിേത യൂ ഗേേ്ായലി്േകതിനഏപ്േ
ോയ ്. തി
ുാണ്േേൈാള്ട്ടുകളുറുേലത ന േ
തെയ
്. റെയില്വേതയ മായിേൈന്ധറപ്പട്ടേ ുസങ്ങ്േ
േഎലലാ േ
ഇേപ്പാള്േ
േന ങിയ ായാണ്േതിലയിച തിന
റ
ഏപ്േമലരിേ
തെഞ്ഞ . സാേെ ികമായിേേകാണ്ക്ലക റ്റഏപ്േറേയ്യു
ി്േചണ്ടചമാസത േ
ോ്േഉണങിേ യ്യാൊക
ി്േനിശ്ചി േകാലയളത േ
േതണ്ടിതച റമ ഏപ്േമലരിേതെഞ്ഞ . എലലാ േകൂുിേകണകാകിയാണ്േ
തണിേതൂര്ത്തിന കചികാന ള്ളേോരിമേ യ ിേിലതി്േ30 ആയിേ
ച മാനി ്. റെയില്വ് ാ്
േേലാകഏപ്േറേയ്യു
ി് 88456 ചൂതേ
്ര്ത്പ േസ്ഥാതിക
േചണ്ട േ തണയ േറെയില്വേതയ്കേ
നല്വേകണ്ട ണ്ടഏപ്. ഇ
േസര്ത്കാ േോു ിട്ടുണ്ടഏപ്.

േോർച് 30നകും രണ്ട് അമത്പോച് മറോപുും
പൂർണേോയി പൂർതീകരിക്കണും

മാര്ത് ഏപ് 30നക േബൈപ്പാസിറകേോേലതാ ഏപ്േേൊപ േോന ൈന്ധേ
േടാലികളു േതൂര്ത്തിനിയാകാ്േ
േമലരിേടി.സ ധാകചന്േ
േേയാ്തിനി്േ
േ
നിര്ത്േേയ േനല്വകി. േകാണ്ക്ലുാക്ടുെ േതി.പലയൂ.പിയ റുേനാനണല്വേ
േ
ബൈേതേഎന്ടിനിയെി വേതിഗാ്ത േേേര്ത് ാണ്േഇ്േ
നിര്ത്േ
മിക
്. നാനണല്വേ
േബൈേതേതിഗാ്ത േടിലലാകളക്ടുെ േടിലലേ
േതാല സ്േസൂലതണ്ട േേേര്ത് ഏപ്േഇ ി്േമ േ ാുിയായിേേയാ് േ
േേചണറമ ഏപ്േമലരിേനിര്ത്േേയി ു. നിര്ത്മി ിചിക
േോേലതാ ഏപ്േേൊഡ്ജിന്േ
ഉെപ്പുു ള്ള ാേണാേഎ ഏപ്േേനാകണ . ോതിു റതിനേബലറ്റഏപ്േ
സ്ഥാതികാന്േ
േില്വപ്പി ിചിക
്േറകല്വേലുാണിറനയാണ്. റകല്വേലുാണ്േ
േ
ബലറ്റഏപ്േസ്ഥാതിക േ്പറാള്േ
േഎന്ടിനിയര്ത്മാ േതചിേയാധി ഏപ്േ
് ണനിലതാചമ ള്ള ാേണാേസ്ഥാതിക
റ
ഏപ്േഉെപ്പുതച തിനണറമ ഏപ്േ
ഉേീയാ്സ്ഥര്ത്കഏപ്േമലരിേനിര്ത്േേയ േനല്വകി. റകാമ്മാുി ,കളര്ത്േകാടേ
ട വനന്േ
േഎ ിതേതികസിപ്പികാന േനിര്ത്േേയ േ
നല്വകി. റകാമ്മാുിയില്വേ
േട വന്േ
േതികസന േക േെറയെില േമ േ ാട്ടഏപ്േ
േതാറയെില േകളര്ത്േകാടേട വനനി്േ
േ്ട്ടു േമ േ െിയിട്ടിറലല ഏപ്േമലരിേ
തെഞ്ഞ . കളര്ത്േകാടേട വനറകേതികസന േആതയയറമെി്േ
േ
സ സ്ഥാനതിനിറകേതണ േറകാണ്ടഏപ്േറേയ്യാന േമലരിേ
നിര്ത്േേയി ു. ബൈപ്പാസിറകേതണിേനുക
േഗാ് േറകട്ടിേ
മെയ്കാന േോനധികൃ േതാര്ത്കി വേോതിറുേ്ഴിതാകാന േമലരിേ
നിര്ത്േേയി ു. തര്ത്കഏപ്ബസറ്റി്േ
േഗാചതാൈനങ്േ
േ്ഴിതാകണ . തലിയേ
താൈനങള്േ
േോതിറുേതാര്ത്കഏപ്േറേയ്യു ്േ
ോന തീികച ്. മ ഖ്യമലരിയ റുയ േേകലരേമലരിമാച റുയ േ
സാ ിധയതിനില്വേ
േതിത ലമായാത േ
ഉദ്ഘാുന . ബൈപ്പാസിറക 15 യ മാനമാണ്േഈേസര്ത്കാ േ
ോധികാചതിനില്വേ
േതച േ്പറാ്േ
േതണി ിച
്. ൈാകി 85 യ മാനത േ
ഈേസര്ത്കാചിറകേകാലതിനാണ്േതണിേതൂര്ത്തിനിയാകിയ്. 350 േകാുിേ
ചൂതേറേലതഴി ഏപ്േനിര്ത്മിക
േേീയ യേതാ യിറലേബൈപ്പാസ്േ
നിര്ത്മാണതിനി്േതക ിേ കേസ സ്ഥാനേസര്ത്കാചാണ്േ
നല്വക
്. േയാ്തിനില്വേ
േടിലലേകളക്ടു േ
എ .ോഞ്ടന, റതാ മചാമതിനഏപ്േേീയ യേതാ ാേതിഗാ് േേ ഫ്േ
എന്ടിനിയ േഎ .ോേയാക്ടേക മാര്ത്േ
, റെയില്വേതേലത ിനിധിേ

റക.ലയ ധര്ത്േ
, ആലപ്പുു ഴേേീയ യേതാ ാേതിഗാ് േഎക്ടസികയൂട്ട വ്േ
എന്ടിനിയ േേപാ.എ.സിനിേഎ ിതര്ത്േ
േതറെു തിന .

