
  അ�ല��ഴ േ�ാ�് പ�ായ�് 2019-20
     നൂതന പ�തി

സ�ാഗതം



അപകട രഹിത - മാലിന� രഹിത
അ�ല��ഴ



ആമുഖം
അ�ല��ഴ േ�ാ�് പ�ായ�് പരിധിയിൽ N.H. ൽ സി.
സി.�ിവി. ക�ാമറ �ാപി�് അതിലൂെട ദൃശ��ൾ
ലഭ�മാ�ുംവിധം 17 �ല�ളിലായി 37ക�ാമറകൾ
�ാപി�ു�തിലൂെട ൈഹേവയിൽ അപകട�ൾ
കാരണമാകു� വസ്തുതകൾ ക�് പരിഹരി�ു�തിന്
േപാലീസിെന സഹായി�ു�ു. കൂടാെത ൈഹേവ
ൈസഡിൽ ത��� മാലിന��ൾ കെ��ി പരിഹാരം
കാണും. േ�ാ�് പരിധിയിെല വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളിൽ ലഹരി മരു�ു വിപണനം നട�ു�വെര
കെ��ാനും ഇതിലൂെട കഴിയും



വിഭവ േ�സാതസ്

വികസന ഫ�ിന�ിൽ ₹24,78,931/- രൂപയും
അ�് �ഗാമപ�ായ�ുകള�െട
വിഹിതമായി ₹15 ല�ം രുപയും

( ഓേരാ �ഗാമപ�ായ�ും 3 ല�ം രൂപ
വീതം) ഉൾെ�െട ഒ�ാെക ₹39,78,931/- രൂപ
അട�ലിലു� ഈ പ�തി നൂതന
േ�പാജക്ടായാണ് D.P.C. അംഗീ്കാരം ലഭി�ത്.



നിർ�ഹണം

േചർ�ലയിെല െപാതുേമഖലാ
�ാപനമായ �ീൽ ഇൻഡസ്�ടീസ് േകരള

ലിമി�ഡ് (SILK) ആണ് ഈ �പവൃ�ി
ഏെ�ടു�് നട�ിലാ�ിയത്



ല��ം-1
േ�ാ�് അതിർ�ിയായ കളർേകാട് മുതൽ െകാ�ാരവളവ്

വെര 19 കിേലാമീ�ർ ൈദർഘ��ിൽ 5
�ഗാമപ�ായ�ുകളിലൂെട കട�ുേപാകു� േദശീയപാത

അപകടസാധ�ത കൂടിയ േമഖലയാണ്. പലേ�ാഴും
വാഹന�ള�െട അമിത േവഗത അപകട�ിന്

കാരണമാകു�ു. രാ�തി കാല�ളിൽ അപകടം നട�ാൽ
വാഹന�ൾ നിർ�ാെത േപാകു� അവ� പലേ�ാഴും
ഉ�ാകു�ു. ക�ാമറ �ാപി�ു�തിലൂെട ഓേരാ േപാലീസ്
േ�ഷൻ പരിധിയിലു� ദൃശ��ൾ അതാതു േപാലീസ്
േ�ഷനിേല�് അേ�ാൾ തെ� ലഭ�മാകു�താണ്.

കൂടാെത ക�ാമറകൾ ഉ�തിനാൽ വാഹന�ൾ അമിത
േവഗതയിൽ േപാകു�ത് ഒഴിവാകുകയും െച��ം



ല��ം - 2

നാഷണൽ ൈഹേവയുെട ഇരുവശവും പല
�ല�ളിലും ക�ൂസ് മാലിന�ം അട�മു�

ൈജവ അൈജവ മാലിന��ൾ
നിേ�പി�ു�ു. രാ�തിയുെട മറവിൽ

െച��� ഈ സാമൂഹ�വിരു� �പവർ�നം
വലിയ ഒരു ശാപമായി ഇേ�ാഴും തുടരു�ു.

കു�വാളികെള കെ��ാൻ
കഴിയു�ിെ��താണ് ഇത് തുടരാൻ കാരണം.

                     തുടർ�.......



ല��ം -2 തുടർ�

ക�ാമറകൾ �ാപി�ു�തിലൂെട ഓേരാ
പ�ായ�ിലും അവരുെട പരിധിയിലു�

ദൃശ��ൾ ലഭ�മാകും. ഇതിലൂെട
പ�ായ�ുകൾ�് സ�േമധയാ

ഇ�ര�ാർെ�തിെര നടപടി എടു�ാൻ
കഴിയും. ക�ാമറകൾ �ാപി�� കഴി�ാൽ
പിടി�െ�ടും എ�ു�തുെകാ�് തെ�

മാലിന�ം േറാഡ് ൈസഡിൽ നിേ�പി�ു�
�പവണത മാറുകയും െച��ം. അ�പകാരം

േ�ാ�് പരിധിയിലു� 19 കിേലാമീ�ർ വരു� N.
H. െ� ഇരു വശവും മാലിന� രഹിതമാ�ാൻ ഈ

ക�ാമറകളിലൂെട സാധി�ും.



ല��ം - 3

െമഡി�ൽ േകാെളജ്, എൻജിനിയറിംഗ് േകാെളജ്,

ഗവ.േകാേളജുകൾ അട�ം നിരവധി വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളാണ് േ�ാ�് പലിധിയിലു�ത്.

തൻമൂലം കലാലയ�ളിലൂെട ലഹരി വിൽ�ന
നട�ു�വരുെട ത�കമായി േ�ാ�് �പേദശം മാറി.
ഇതിെ� ഉറവിടം കെ��ു�തിന് എക്ൈസസ്/
േപാലീസ് വകു�ിന് വളെര ബു�ിമു���ാകു�ു. ഈ

ക�ാമറകളിലൂെട ലഭി�ു� ദൃശ��ൾ
പരിേശാധി�ു�തിൽ നി�ും സംശയം ഉ�

വാഹന�ള�െട നീ�ം കെ��ുവാനും അതിലൂെട
ലഹരിവസ്തുകള�െട േ�സാത��കൾ

അറിയു�തിനും േപാലീസ്/എക്ൈസസ് വകു�ിനു
കഴിയും



ക�ാമറ വിന�ാസ േമഖലകൾ - �പാധാന�ം
 1. കളർേകാട് ജംഗ്ഷൻ- റിലയൻസ് മാൾ, ൈബപാസ് N.H-േല�്

�പേവശി�ു� �ലം.

2. പറവൂർ - �പധാന ജംഗഷൻ, I.M.S. തീർ�ാടന േക��ം,

3. ക��ട – േജ�ാതിനിേകതൻ സ്കൂൾ

4. അറവുകാട് – അറവുകാട് േ��തം, വിദ�ാലയം കാർമൽ
    േപാളിെടക്നി�്, കാർമൽ എൻജിനിയറിംഗ് േകാേളജ്

5. പു��പ ജംഗ്ഷൻ - േപാലീസ് േ�ഷൻ, ച�, മു�ീം പ�ി.

6. കളി��് ജംഗ്ഷൻ - മിൽമ ഡയറി യൂണി�്, K.S.E.B. SUB STATION

7. കുറവൻേതാട് ജംഗ്ഷൻ - സ്കൂൾ, വിവിധ ആരാധനാലയ�ൾ

8. വ�ാനം – MEDICAL COLLAGE

തുർ�.......



ക�ാമറ വിന�ാസ േമഖലകൾ - �പാധാന�ം തുടർ�

9. െമഡി�ൽ േകാേളജ് േഹാസ്പി�ൽ - M.C.H. വ�ാനം , MEDICAL COLLAGE,
NURSING COLLEGE, SDV U.P. SCHOOL

10. വള�വഴി – �പധാന ജംഗ്ഷൻ, വിവിധ
   ആരാധനാലയ�ൾ

11. അ�ല��ഴ കേ�രിമു�് – വിദ�ാലയ�ൾ, ആശുപ�തി, േകാടതി,
േപാലീസ് േ�ഷൻ, സബ് �ടഷറി.

12. അ�ല��ഴ പടി�ാേറ നട – �ശീകൃഷ്ണസ�ാമി േ��തം, സ്കൂൾ, ഗവ
േകാേളജ്

13. പായൽകുള�ര – േദവി ��തം

14. പുറ�ാട് ജംഗ്ഷൻ -സ്കൂൾ,വിവിധ ആരാധനാലയ�ൾ

15. ഒ��ന – വിവിധ ആരാധനാലയ�ൾ

16. േതാ���ി ചീ�് – േതാ���ി ഹാർബർ

17 േതാ���ി ഹരിത ജംഗ്ഷൻ - േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� െതേ� അതിര്.



േമാണി�റിംങ്
പു��പ േപാലീസ് േ�ഷൻ, അ�്

�ഗാമപ�ായ�ുകൾ
എ�ിവിട�ളിൽ സ്മാർ�് T.V. MONITOR.

********

അ�ല��ഴ േ�ാ�് പ�ായ�ിൽ
േക�ീകൃത േമാണി�റിംങ് സംവിധാനം



ജി�ാ കളക്ടർ നർേ�ശി�ു� േപാലീസ്
േമധാവി അട�മു� ഉേദ�ാഗ�രുെടയും
േ�ാ�് �പസിഡ� ്, െസ�ക�റി എ�ിവരുെട
െമാൈബലിലും ദൃശ��ൾ ലഭ�മാകു�

രീതിയിൽ �കമീകരണ�ൾ നട�ിയി���്.

ഇ�പകാരം േ�ാ�് പരിധിയിെല N.H. െല
അപകട�ൾ കുറയ്�ു�തിനും
മാലിന�രഹിതമാ�ു�തിനും ലഹരി

വിമു�മാ�ു�തിനും ഈ പ�തിയുലൂെട
കഴിയും.



ഈ നൂതന പ�തി അ�ല��ഴ േ�ാ�്
പ�ായ�ിെ� ഒരു

സ�പ്നസാ�ാത്�ാരമാണ്



അ�ല��ഴ േ�ാ�് പ�ായ�്  2019-20
                           നൂതന പ�തി

ന�ി


