കര്ഴക്കഺടകഴഹവു ഫറഺദര്ഴപ്പണം 2017
ഩത്രക്കുരഺപ്പ്
ചയഺത്ര പ്രഷഺദ്ധഭഹമ ആലുഴ വഺഴക്ഷേത്രത്തഺല്ഴ കര്ഴക്കഺടകഴഹവു ഫറഺദര്ഴപ്പണം
ഷംഫന്ധഺച്ച് സുഗഭഭഹമ നടത്തഺപ്പഺന് ക്ഷഴണ്ടഺ ഴഺപുറഭഹമ സുയേഹ ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ
ഏര്ഴപ്പപ്പടുത്തഺമഺയഺക്കുന്നു.എരണഹകുലം
എ.ഴഺ.ക്ഷജഹര്ഴജ് IPS

റൂരല്ഴ

ജഺല്ലഹ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ്

ക്ഷഭധഹഴഺ

ശ്ര഻

, ആലുഴ പ്പെപ്യൂട്ടഺ ക്ഷഩഹറ഻ഷ് സൂപ്രണ്ട് ശ്ര഻ ഴഺ.പ്പക.ഷനഺല്ഴകുഭഹര്ഴ,

എന്നഺഴരുപ്പട ക്ഷനതൃത്വത്തഺല്ഴ ഴഺപുറഭഹമ ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ഷംഘപ്പത്തമഹണ് ഡ്യൂട്ടഺയ്ക്കഹമഺ
നഺക്ഷമഹഗഺച്ചഺട്ടുള്ളത്്,

കൂടഹപ്പത്

നഺയ഻േഺക്കുന്നത്ഺനഹമഺ

ക്ഷഩഹക്കറ്റടഺക്കഹപ്പയയം

ഭഫ്തഺ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ്

രൂഩ഻കയഺച്ചഺട്ടുള്ളതം,

നഺയ഻േണ

സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതഭഹണ്.

ആ

ഷക്ഖകര്യങ്ങള്ഴ

,

ഩഺടഺച്ചുഩരഺക്കഹക്ഷയയം

്ള്ഴപ്പപ്പടുന്ന

ക്യഹഭരകള്ഴ

ഴശ്യഘട്ടങ്ങലഺല്ഴ

ഏര്ഴപ്പപ്പടുത്തമഺട്ടുള്ളതഭഹണ്.

പ്രക്ഷ

ക

ഴഺഴഺധ

ക്ഷയഹഗഺകപ്പല
കൂടഹപ്പത്

ഭറ്റം

ക്വാവഹെ്

സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ

ഩയഺചയഺക്കുന്നത്ഺനുള്ള

ആംബുറന്ഴഷ്

ഷര്ഴവ്വ഻സും

റഭ്യഭഹണ് .

ഗത്ഹഗത് നഺമന്ത്രണം
ആലുഴ ഭണപ്പുരത്ത് കര്ഴക്കഺടക ഴഹവു ഫറഺ ഡ്യൂട്ടഺക്ഷമഹട് അനുഫന്ധഺച്ച് 23.7.17
ത്഻മത്ഺ പ്പഴളുപ്പഺന്
ഴഺധത്തഺല്ഴ

03.30 ഭണഺ മുത്ല്ഴ ്ച്ചക്ക് 12.00 ഭണഺ ഴപ്പയ ത്ഹപ്പള ഩരയന്ന

ആലുഴ ടക്ഖണഺല്ഴ ട്രഹപഺക് നഺമന്ത്രണങ്ങള്ഴ ഏര്ഴപ്പപ്പടുത്തഺമഺട്ടുള്ളത്ഹണ്.

ഇതഭഹമഺ ഷസകയഺക്കുന്നത്ഺന് പ്പഩഹതജനങ്ങക്ഷലഹട് പ്രക്ഷ

കം അഭ്യര്ഴത്ഥഺക്കുന്നു .

1) ഭണപ്പുരക്ഷത്തയ്ക്ക് ഴരുന്ന എല്ലഹ ഴഹസനങ്ങളും പ്പഷഭഺനഹയഺപ്പടഺമഺല്ഴ നഺന്നുംGCDA
ക്ഷരഹഡു

ഴളഺ

ആയര്ഴക്ഷവ്വദ

ആശുഩത്രഺയ്ക്ക്

മുന്നഺലൂപ്പട

ഭണപ്പുരക്ഷത്തയ്ക്ക

ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ്.

2) ഭണപ്പുരം ബഹഗത്ത് നഺന്ന് ത്ഺയഺപ്പക ക്ഷഩഹകുന്ന

ഴഹസനങ്ങള്ഴ ഩരവൂര്ഴ കഴറഴളഺ

ത്ഺയഺച്ചു ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ് ( ONE WAY TRAFFIC

ആമഺയഺക്കും)

3) ക്ഷത്ഹട്ടയ്ക്കഹട്ടുക്കയ ജംങ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഭണപ്പുരക്ഷത്തയ്ക്ക് മഹപ്പത്ഹരുഴഺധ ഴഹസന
ഗത്ഹഗത്വും അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല .

4) ഩരവുര്ഴ

കഴറ

,ക്ഷത്ഹട്ടകഹട്ടുകയ

Jn

കലഺല്ഴ

ക്ഷരഹെഺപ്പന്ഴര

ഴഹസനങ്ങള്ഴ ഩഹര്ഴപ്പഺക്കുഴഹന്ഴ അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല .

ഇരു

സഷെഺലും

5)

എരണഹകുലം ബഹഗത്ത് നഺന്നും
സപ്രഴറ്റ്

ഫസ്സുകള്ഴ

NH

പുലഺക്ഷചഹട്

ഴളഺ ആലുഴ ബഹഗക്ഷത്തയ്ക് ഴരുന്ന
ജംങ്ശനഺല്ഴ

നഺന്നും

,

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

ക്ഷരഹെഺല്ഴ കൂടഺ ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ഴളഺ സപ്രഴറ്റ് ഫഷ് സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ എക്ഷത്തണ്ടതം
,സപ്രഴറ്റ് സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ നഺന്നും ത്ഺയഺപ്പക എരണഹകുലം ബഹഗക്ഷത്തക്കുള്ള
സപ്രഴറ്റ് ഫസ്സുകള്ഴ സപ്രഴറ്റ് ഫഷ് സ്റ്റഹന്ഴെഺന് ഩടഺഞ്ഞഹറു നഺന്നും
ഇടക്ഷത്തക്ക്

ത്ഺയഺഞ്ഞ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

ക്ഷരഹപ്പെ

പുലഺക്ഷചഹട്

ഴളഺ

ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ്.
KSRTC

6) എരണഹകുലം ബഹഗത്ത് നഺന്നും ഴരുന്ന

ഫസ്സുകള്ഴ പുലഺക്ഷചഹട്

നഺന്നും ഴറക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് കഹക്ഷയഹത്ത് കുളഺ ഴളഺ THQ ജംഗ്ശനഺല്ഴ
നഺന്നും ഇടക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് KSRTC സ്റ്റഹന്ഴെ് ക്ഷകന്ദ്ര഻കയഺച്ച് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്
നടക്ഷത്തണ്ടതഭഹണ്.

KSRTC

.

സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ

നഺന്നും

എരണഹകുലം

ബഹഗക്ഷത്തക്കുള്ള ഫസ്സുകള്ഴ സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ നഺന്നും ഇടക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ്
കഹക്ഷയഹത്ത്കുളഺ ഴളഺ ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ്.
7) പ്പഩരുന്പഹവൂര്ഴ ബഹഗത്ത് നഺന്നും ഴരുന്ന KSRTC

ഫസ്സുകള്ഴ , ഩന്പ്

ജംങ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഴറക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ആലുഴ
ടക്ഖണ്ഴ

സഹലഺന്

മുന്ഴഴവമുള്ള

ത്ഹല്ഴക്കഹറഺക

ഭസഹത്മഗഹന്ധഺ

സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ

എത്തഺ

,

അഴഺപ്പട നഺന്നും ത്ഺയഺപ്പക ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടക്ഷത്തണ്ടത്ഹണ്. ഫഹക്കഺ ഴരുന്ന
ഫസ്സുകള്ഴ

ഩത്ഺവു

ക്ഷഩഹപ്പറ

ഭഹത്ഹ

ത്഻മറ്റര്ഴ

ജംഗ്ശനഺല്ഴ

നഺന്നും

ഇടക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഷ഻നത്ത് Jn കരങ്ങഺ , ഓള്ഴെ് സ്റ്റഹന്ഴെ് ഴളഺ
KSRTC

സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ

പ്പഩരുംന്പഹവൂര്ഴ

പ്രക്ഷഴവഺക്ഷക്കണ്ടത്ഹണ്.

,ക്ഷകഹത്ഭംഗറം

ബഹഗക്ഷത്തക്ക്

അഴഺപ്പടനഺന്നും

ത്ഺയഺപ്പക

ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ട

KSRTC

ഫസ്സുകള്ഴ KSRTC സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ നഺന്നും ഴറക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ക്ഷനപ്പയ
ഩന്പ് ജംഗ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ആപ്പല എടുത്ത് പ്പഩരുംന്പഹവൂര്ഴ ബഹഗക്ഷത്തക്ക്
ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ്..
8) പ്പഩരുന്പഹവൂര്ഴ ബഹഗത്ത് നഺന്നും ഴരുന്ന സപ്രഴറ്റ് ഫസ്സുകള്ഴ , ക്ഷഩഹറ഻ഷ്
ക്ഷസ്റ്റശന്ഴ

ഴളഺ

ഷ഻നത്ത്,

ഓള്ഴെ്

,കഹക്ഷയഹത്തുകുളഺ Jn ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ക്ഷരഹെ്
അഴഺപ്പടനഺന്നും

ത്ഺയഺപ്പക

സ്റ്റഹന്ഴെ്,

പ്പരമഺല്ഴപ്പഴ

ക്ഷസ്റ്റശന്ഴ

ഴളഺ സ്റ്റഹന്ഴെഺല്ഴ പ്രക്ഷഴവഺക്ഷക്കണ്ടതം

പ്പഩരുന്പഹവൂര്ഴ

ബഹഗക്ഷത്തക്കുള്ള

ഫസ്സുകള്ഴ

സപ്രഴറ്റ് ഫഷ് സ്റ്റഹന്ഴെഺന് ഩടഺഞ്ഞഹറു നഺന്നും ഇടക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ക്ഷരഹപ്പെ പുലഺക്ഷചഹട് ജംഗ്ശനഺല്ഴ എത്തഺ കഹക്ഷയഹത്തുകുളഺ

ഴളഺ

ഗഴണ്ഴപ്പഭന്ഴര് ക്ഷസഹസ്പഺറ്റല്ഴ ജംഗ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഇടക്ഷത്തയ്ക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ്
ഩന്പ്

കഴറ,

ഭഹത്ഹ

ത്ഺക്ഷമറ്റര്ഴ

ഴളഺ

ഷ഻നത്ത്

ജംഗശനഺല്ഴ

എത്തഺ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ക്ഷസ്റ്റശന്ഴ ക്ഷരഹെഺലൂപ്പട ഩവ്വര്ഴ സക്ഖഷ് ജംങ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും
ഇടക്ഷത്തയ്ക്ക്

ത്ഺയഺഞ്ഞ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നടക്ഷത്തണ്ടത്ഹണ്.

(

ഭഹര്ഴക്കറ്റ്

ക്ഷരഹെഺലൂപ്പട സപ്രഴറ്റ് സ്റ്റഹന്ഴെഺക്ഷറക്ക് One Way ആമഺയഺക്കും )
9) ഫഹങ്ക് കഴറ മുത്ല്ഴ MG

ടക്ഖണ്ഴസഹള്ഴ ക്ഷരഹെ് ഴപ്പയ ഷവകഹര്യഴഹസനങ്ങള്ഴ

്ള്ഴപ്പപ്പപ്പട മഹപ്പത്ഹരുഴഺധ ഴഹസന ഗത്ഹഗത്വും അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.

10) സസപ്പഴകലഺലും

,

ഒളഺഴഹക്കുന്നത്ഺനഹമഺ

പ്രഹന്തപ്രക്ഷദവങ്ങലഺലും
ക്ഷരഹെ്

സഷെഺല്ഴ

,

ഗത്ഹഗത്

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

കുരുക്ക്

ഩഹര്ഴക്ക്

പ്പചയ്യഹന്ഴ

അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.

11) യഹഴഺപ്പറ

6.30

മുത്ല്ഴ

9

ഭണഺ

ഴപ്പയ-

ഩരവൂര്ഴ

ബഹഗത്തു

നഺന്നും

എരണഹകുലക്ഷത്തക്ക് ഴരുന്ന ഴഹസനങ്ങള്ഴ യ.ഷഺ ക്ഷകഹക്ഷലജ് ജംഗ്ശനഺല്ഴ
നഺന്നും ഴറതഴവക്ഷത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് കണഺമഹംകുന്ന്, കഺളക്ഷക്ക കടുങ്ങല്ലൂര്ഴ,
മുപ്പത്തടം, ഩഹത്ഹലം, കപ്പണ്ടയ്നര്ഴ ക്ഷരഹെ് ഴളഺ ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ്.
12) യഹഴഺപ്പറ 6.30 മുത്ല്ഴ 9 ഭണഺ ഴപ്പയ -ആലുഴ ടക്ഖണഺല്ഴ നഺന്നും സഫഩഹഷ്
ജംഗ്ശന്ഴ

ക്ഷക്രഹസ്സ്

ഇടക്ഷത്തക്ക്

പ്പചക്ഷയ്യണ്ട

ത്ഺയഺഞ്ഞ്

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

പുത്ഺമത്ഹമഺ

സഫഩഹഷഺല്ഴ

ഩണഺകളഺപ്പഺച്ചഺട്ടുള്ള

നഺന്നും

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

ക്ഷരഹെ് ഴളഺ ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ബഹഗത്ത് പ്പലഒാഹഴരഺനു അടഺമഺലൂപ്പട എരണഹകുലം
ബഹഗക്ഷത്തക്ക്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

ക്ഷരഹെ്

ഴളഺയം,

ബഹഗക്ഷത്തക്ക് Uക്ഷടണ്ഴ പ്പചയ്തം ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടത്ഹണ്.

അങ്കഭഹറഺ

–

ഩരവൂര്ഴ

സുയേഹ ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ
1) ഭണപ്പുരത്തുള്ള അന്പറത്തഺല്ഴ

നഺന്നും , 50 ഭ഻റ്റര്ഴ ചുറ്റലഴഺല്ഴ

മഹപ്പത്ഹരുഴഺധ

ഴളഺക്ഷമഹയകച്ചഴടങ്ങളും അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.

2) കുലഺക്കടഴഺലും , പുളമഺലും , സറപ് ഫഹഗ് ്ള്ഴപ്പപ്പപ്പടയള്ള , ക്ഷഫഹട്ടുകള്ഴ
ഩക്ഷട്രഹലഺംങ് നടത്തുന്നത്ഹണ് .

3) ആഴശ്യത്തഺനുള്ള ആംബുറന്ഴഷ് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് , പ്പഭെഺക്കല്ഴ ഓപ഻ക്ഷഷഴ്സഺപ്പന്ഴര
ക്ഷനതൃത്വത്തഺല്ഴ പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നത്ഹണ്.

4) രക്ഖെഺകളുപ്പടയം

,

ഗുണ്ടകളുപ്പടയം

പ്രഴര്ഴത്തനങ്ങള്ഴ

ഒളഺഴഹക്കുന്നത്ഺനഹമഺ,

ടഺമഹന്ഴഭഹപ്പയ നഺയ഻േഺക്കുന്നത്ഺനഹമഺ പ്പസ്പഷ്യല്ഴ ക്വാവഹെ് രൂഩ഻കയഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ഹണ്.

5) ആലുഴ പ്പരമഺല്ഴപ്പഴ ക്ഷസ്റ്റശനഺപ്പറ ത്ഺയക്ക് നഺമന്ത്രഺക്കുന്നത്ഺന് , പ്രക്ഷ

കഭഹമഺ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ഩഹര്ഴട്ടഺപ്പമ ഴഺന്യഷഺക്കുന്നത്ഹണ്.

6) പ്രധഹനപ്പപ്പട്ട ജംങ്ശനുകലഺലും , ത്ഺയക്കുള്ള സ്ഥറങ്ങലഺലും , ഷഹമൂഹ്യഴഺരുദ്ധപ്പയ
നഺയ഻േഺക്കുന്നത്ഺനഹമഺ ഷംഴഺധഹനങ്ങള്ഴ എര്ഴപ്പപ്പടുത്തഺമഺട്ടുള്ളത്ഹണ്

7) ആലുഴ

ഩഹറഷഺന്

ഭണപ്പുരക്ഷത്തയ്ക്ക്

ഷഭ഻ഩമുള്ള

ക്ഷഩഹകുന്നത്ഺന്

ഩഹറം

പ്പകഹട്ടഹയം

നഺര്ഴമ്മഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ഺനഹല്ഴ

ഴചഺമഺലൂപ്പടയള്ള ഗത്ഹഗത്ം അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.
.

കടഴഺല്ഴ

നഺന്നും,
കടത്തു

