കര്ഴക്കഺടകഴഹവു ഫറഺതര്ഴപ്പണം 2018
ഩത്രക്കുരഺപ്പ്
ചയഺത്ര പ്രഷഺദ്ധഭഹമ ആലുഴ വഺഴക്ഷേത്രതിലഺഴ ക കര്ഴക്കഺടകഴഹവു ഫറഺതര്ഴപ്പണം
ഷംഫന്ധഺച്ച് സുഗഭഭഹമ നടതിലഺപ്പഺന് ക്ഷഴണ്ടഺ ഴഺപുറഭഹമ സുയേഹ ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ
ഏര്ഴപ്പപ്പടുതിലഺമഺയഺക്കുന്നു.എരണഹകുലം
യഹഹുഴ ക.ആര്ഴ. നഹമര്ഴ IPS
ജമയഹജ്,

എന്നഺഴരുപ്പട

റൂരഴ ക

ജഺല്ലഹ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ്

ക്ഷഭധഹഴഺ

ശ്ര഻

, ആലുഴ പ്പെപ്യഽട്ടഺ ക്ഷഩഹറ഻ഷ് സൂപ്രണ്ട് ശ്ര഻ എന്ഴ.ആര്ഴ.
ക്ഷനതൃതവതിലഺഴ ക ഴഺപുറഭഹമ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ്

ഷംഘപ്പതിലമഹണ്

ഡ്യഽട്ടഺയ്ക്കഹമഺ നഺക്ഷമഹഗഺച്ചഺട്ടുള്ളത്, കൂടഹപ്പത ക്ഷഩഹക്കറ്റടഺക്കഹപ്പയയം , ഩഺടഺച്ചുഩരഺക്കഹക്ഷയയം
ഭറ്റം

നഺയ഻േഺക്കുന്നതഺനഹമഺ

ഭഫ്തഺ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ്

രൂഩ഻കയഺച്ചഺട്ടുള്ളതം,

നഺയ഻േണ

സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതഭഹണ്.

ആേഴശ്യഘട്ടങ്ങലഺഴ ക

ഷക്ഖകര്യങ്ങള്ഴ

ഉള്ഴപ്പപ്പടുന്ന

ക്യഹഭരകള്ഴ

ഴഺഴഺധ

ക്ഷയഹഗഺകപ്പല

ഏര്ഴപ്പപ്പടുതിലമഺട്ടുള്ളതഭഹണ്.

പ്രക്ഷേക

കൂടഹപ്പത

സ്ക്വഹെ്

സ്ഥറങ്ങലഺഴ ക

ഩയഺചയഺക്കുന്നതഺനുള്ള

ആംബുറന്ഴഷ്

ഷര്ഴവ്വ഻സും

റഭ്യഭഹണ് .
.

ഗതഹഗത നഺമന്ത്രണം
കര്ഴക്കഺടകഴഹഴഺക്ഷനഹടനുഫന്ധഺച്ച്

11.08.2018

ത഻മതഺ

യഹഴഺപ്പറ

ഩകഴ ക 12.00 ഭണഺ ഴപ്പയ തഹപ്പള ഩരയന്ന ഴഺധതിലഺഴ ക
നഺമന്ത്രണങ്ങള്ഴ

ഏര്ഴപ്പപ്പടുതിലഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.

04.00

ഭണഺ

മുതഴ ക

ആലുഴ ടക്ഖണഺഴ ക ട്രഹപഺക്

ഇതഭഹമഺ

ഷസകയഺക്കുന്നതഺന്

പ്പഩഹതജനങ്ങക്ഷലഹട് പ്രക്ഷേകം ഭഭ്യര്ഴ്ഺക്കുന്നു .
1)

ക്ഷതഹട്ടയ്ക്കഹട്ടുക്കയ ജംങ്ശനഺഴ ക നഺന്നും ഭണപ്പുരക്ഷതിലയ്ക്ക് മഹപ്പതഹരുഴഺധ ഴഹസന
ഗതഹഗതവും ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല .

2) ഩരവൂര്ഴ കഴറ ക്ഷതഹട്ടക്കഹട്ടുകയ ജംഗ്ശനഺഴ ക നഺന്നും ഭണപ്പുരക്ഷതിലക്ക് മഹപ്പതഹരു
ഴഺധ ഴഹസന ഗതഹഗതവും ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല..
3) ഩരവൂര്ഴ കഴറ, ക്ഷതഹട്ടക്കഹട്ടുകയ ജംഗ്ശനുകലഺഴ ക ക്ഷരഹെഺപ്പന്ഴര ഇരു പ്പപ്പഷെഺലും
ഴഹസനങ്ങള്ഴ ഩഹര്ഴക്കു പ്പചയ്യ഼ഴഹന്ഴ ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.
4) എരണഹകുലം ബഹഗതില് നഺന്നും
ഫസ്സുകള്ഴ
ഭഹര്ഴക്കറ്റ്

,

പുലഺക്ഷചഹട്

ഴളഺ

പ്രപ്രഴറ്റ്

NH

ജംങ്ശനഺഴ ക
ഫഷ്

ഴളഺ ആലുഴയ്ക്ക് ഴരുന്ന
നഺന്നും

സ്റ്റഹന്ഴെഺഴ ക

,

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

പ്രപ്രഴറ്റ്

ക്ഷരഹെഺഴ ക

എക്ഷതിലണ്ടതം

,

കൂടഺ

പ്രപ്രഴറ്റ്

സ്റ്റഹന്ഴെഺഴ ക നഺന്നും തഺയഺപ്പക എരണഹകുലം ബഹഗക്ഷതിലക്കുള്ള പ്രപ്രഴറ്റ് ഫസ്സുകള്ഴ
പ്രപ്രഴറ്റ്

ഫഷ്

സ്റ്റഹന്ഴെഺന്

ഩടഺഞ്ഞഹറു

നഺന്നും

ഇടക്ഷതിലക്ക്

തഺയഺഞ്ഞ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ക്ഷരഹപ്പെ പുലഺക്ഷചഹട് ഴളഺ ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടതഹണ്..
KSRTC

5) എരണഹകുലം ബഹഗതില് നഺന്നും NH ഴളഺ ആലുഴയ്ക്ക് ഴരുന്ന
പുലഺക്ഷചഹട്
ക്ഷസഹസ്പഺറ്റഴ ക

നഺന്നും

ഴറക്ഷതിലക്ക്

ജംഗ്ശന്ഴ

ഴളഺ

തഺയഺഞ്ഞ്
KSRTC

കഹക്ഷയഹതില്

സ്റ്റഹന്ഴെ്

കുളഺ

ഫസ്സുകള്ഴ

ഴളഺ

ക്ഷകന്ദ്ര഻കയഺച്ച്

തഹലൂക്ക്
ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നടക്ഷതിലണ്ടതഭഹണ്. . KSRTC സ്റ്റഹന്ഴെഺഴ ക നഺന്നും എരണഹകുലം ബഹഗക്ഷതിലക്കുള്ള
ഫസ്സുകള്ഴ

സ്റ്റഹന്ഴെഺഴ ക

നഺന്നും

ഇടക്ഷതിലക്ക്

തഺയഺഞ്ഞ്

കഹക്ഷയഹതില്കുളഺ

ഴളഺ

ക്ഷഩഹക്ഷകണ്ടതഹണ്. .
6) പ്പഩരുന്പഹവൂര്ഴ ബഹഗതില് നഺന്നും ഴരുന്ന പ്രപ്രഴറ്റ് ഫസ്സുകള്ഴ , ,കഹക്ഷയഹത്തുകുളഺ –
ഴളഺ

സ്റ്റഹന്ഴെഺഴ ക

ബഹഗക്ഷതിലക്ക്

പ്രക്ഷഴവഺക്ഷക്കണ്ടതം

ഫസ്സുകള്ഴ

പ്രപ്രഴറ്റ്

ഭഴഺപ്പടനഺന്നും
ഫഷ്

തഺയഺപ്പക

സ്റ്റഹന്ഴെഺന്

പ്പഩരുന്പഹവൂര്ഴ

ഩടഺഞ്ഞഹറു

നഺന്നും

ഇടക്ഷതിലക്ക് തഺയഺഞ്ഞ് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ക്ഷരഹപ്പെ പുലഺക്ഷചഹട് ജംഗ്ശനഺഴ ക എതിലഺ
കഹക്ഷയഹത്തുകുളഺ

ഴളഺ ഗഴണ്ഴപ്പഭന്ഴര് ക്ഷസഹസ്പഺറ്റഴ ക ക്ഷരഹെഺലൂപ്പട ഩവ്വര്ഴ സക്ഖഷ്

ജംങ്ശനഺഴ ക എതിലഺ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടക്ഷതിലണ്ടതഹണ്.
7) ഫഹങ്ക്

കഴറ

മുതഴ ക

ഷവകഹര്യഴഹസനങ്ങള്ഴ

ഭസഹത്മഗഹന്ധഺ
ഉള്ഴപ്പപ്പപ്പട

ടക്ഖണ്ഴസഹള്ഴ

മഹപ്പതഹരുഴഺധ

ക്ഷരഹെ്

ഴഹസന

ഴപ്പയ

ഗതഹഗതവും

ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.
8) പ്രസപ്പഴകലഺലും

,

ഒളഺഴഹക്കുന്നതഺനഹമഺ

പ്രഹന്തപ്രക്ഷദവങ്ങലഺലും
ക്ഷരഹെ്

പ്രഷെഺഴ ക

,

ഗതഹഗത

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

കുരുക്ക്

ഩഹര്ഴക്ക്

പ്പചയ്യഹന്ഴ

ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.
9) ആലുഴ ഩഹറഷഺന് ഷഭ഻ഩമുള്ള പ്പകഹട്ടഹയം കടഴഺഴ ക നഺന്നും , ഭണപ്പുരക്ഷതിലയ്ക്ക്
ക്ഷഩഹകുന്നതഺന്

ഩഹറം

നഺര്ഴമ്മഺച്ചഺട്ടുള്ളതഺനഹഴ ക

കടത്തു

ഴചഺമഺലൂപ്പടയള്ള

ഗതഹഗതം ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.
10) എരണഹകുലത്തു

നഺന്നും

ഴരുന്ന

പ്പസഴഺ

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

എല്ലഹം

തപ്പന്ന

കലഭക്ഷേയഺമഺഴ ക നഺന്നും കപ്പണ്ടയ്നര്ഴ ക്ഷരഹെ് ഴളഺ ഩരവൂര്ഴ എതിലഺ ഭഹഞ്ഞഹറഺ
ക്ഷരഹെഺഴ ക

പ്രക്ഷഴവഺച്ച്

ഭതിലഹണഺ

ജംഗ്ശന്ഴ

ഴളഺ

തൃശൂര്ഴ

ബഹഗക്ഷതിലക്ക്

ക്ഷഩക്ഷകണ്ടതഹണ്.
11) NH –ക്ഷരഹെഺപ്പന്ഴര ഇരുഴവത്തും മഹപ്പതഹരുഴഺധ ഩഹര്ഴക്കഺംഗം ഭനുഴദഺക്കുന്നതല്ല

ഭറ്റ് ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ
കര്ഴക്കഺടകഴഹഴഺക്ഷനഹടനുഫന്ധഺച്ച്
ഒളഺഴഹക്കുന്നതഺനും

,

ജനങ്ങളപ്പട

തഺയക്കഺഴ കപ്പപ്പട്ട്
സുയേ

ഉരപ്പ്

ഭനഺഷ്ടഷംബഴങ്ങളം
ഴരുത്തുന്നതഺനും

,

ഭറ്റം
തഹപ്പള

ഩരയന്ന ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ കൂടഺ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതഹണ്.
.
1.

ആഴശ്യതിലഺനുള്ള

ആംബുറന്ഴഷ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

,

പ്പഭെഺക്കഴ ക

ഓപ഻ക്ഷഷഴ്സഺപ്പന്ഴര

ക്ഷനതൃതവതിലഺഴ ക പ്രഴര്ഴതിലഺക്കുന്നതഹണ്.
2. ആലുഴ പ്പരമഺഴ കപ്പഴ ക്ഷസ്റ്റശനഺപ്പറ തഺയക്ക് നഺമന്ത്രഺക്കുന്നതഺന് , പ്രക്ഷേകഭഹമഺ
ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ഩഹര്ഴട്ടഺപ്പമ ഴഺന്യഷഺക്കുന്നതഹണ്.
3. പ്രധഹനപ്പപ്പട്ട ജംങ്ശനുകലഺലും , തഺയക്കുള്ള സ്ഥറങ്ങലഺലും , ഷഹമൂഹ്യഴഺരുദ്ധപ്പയ
നഺയ഻േഺക്കുന്നതഺനഹമഺ CCTV
ഷഭമം

ക്യഹഭരകള്ഴ സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതം, ആമത് മുഴുഴന്ഴ

നഺയ഻േഺക്കുന്നതഭഹണ്.

കൂടഹപ്പത

ഷദഹഷഭമവും

,

ജഹഗരൂകയഹമ

ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ഉക്ഷയഹഗസ്ഥര്ഴ ഴഹച്ച് ടഴറുകലഺഴ ക നഺറയരപ്പഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.
4. വഺഴയഹത്രഺ ഭണപ്പുരക്ഷതിലയ്ക്ക് , ഫറഺമഺടുന്നതഺനും , ഫറഺതര്ഴപ്പണതിലഺനും ക്ഷഩഹകുന്ന
ബക്തജനങ്ങള്ഴ

ഩഹറതിലഺലൂപ്പട

ഷചയഺക്കുക്ഷന്പഹള്ഴ

,

ഭഭഺതഭഹമ

തഺയക്ക്

ഒളഺഴഹക്കുന്നതഺനഹമഺ , ഡ്യഽട്ടഺമഺലുള്ള ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ഉക്ഷയഹഗസ്ഥരുപ്പട നഺര്ഴക്ഷേവങ്ങള്ഴ
പൂര്ഴണ്ണഭഹയം ഩഹറഺക്ഷക്കണ്ടതഹണ്.
5. ഴഺഴഺധ

െഹമുകളപ്പട

ജറനഺയപ്പ്

ശട്ടറുകള്ഴ

ക്രഭഹത഻തഭഹമഺ

പ്പചയ്യ഼ന്ന ബക്തജനങ്ങള്ഴ

തരന്നഺട്ടുള്ളതഺനഹഴ ക

ഴര്ഴദ്ധഺച്ചഺട്ടുണ്ട്.

പ്പഩയഺമഹര്ഴ

ആമതഺനഹഴ ക

പുളമഺഴ ക

ഫറഺതര്ഴപ്പണം

ജഹ്രതതഩഹറഺച്ച് ക്ഷഩഹറ഻ഷഺപ്പന്ഴരയം, ഭറ്റ് സുയേഹ

ഉക്ഷയഹഗസ്ഥരുപ്പടയം നഺര്ഴക്ഷേവങ്ങള്ഴ കര്ഴവനഭഹയം ഩഹറഺക്ഷക്കണ്ടതഹണ്.

ആലുഴ

ജഺല്ലഹ ക്ഷഩഹറ഻ഷ് ക്ഷഭധഹഴഺ

എരണഹകുലം റൂരഴ ക, ആലുഴ

