വഺഴയഹത്രഺ ഭഹസഹല്ഴഷഴം 2018
ചയഺത്ര

ഩത്രക്കുരഺപ്പ്

പ്രഷഺദ്ധഭഹമ

ആലുഴ

വഺഴയഹത്രഺ

ഭഹസഹത്സഴത്തഺന്ഴെര

സുഗഭഭഹമ

നടത്തഺപ്പഺന് ഹഴണ്ടഺ ഴഺപുറഭഹമ സുയക്ഷഹ ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ ഏര്ഴന്ഴപ്പടുത്തഺമഺയഺക്കുന്നു.
എരണഹകുലം റൂരല്ഴ ജഺല്ലഹ ഹഩഹറ഻ഷ് ഹഭധഹഴഺ ശ്ര഻ A.V.ഹജഹര്ഴജ്ജ്.IPS, ആലുഴ ന്ഴെപ്യഽട്ടഺ
ഹഩഹറ഻ഷ്

സൂപ്രണ്ട്

ശ്ര഻

പ്രഫുല്ലചന്ദെ,

എന്നഺഴരുന്ഴട

10

ഹനതൃത്വത്തഺല്ഴ

െഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺ ഭഹര്ഴ, 30-ഷഺ.ഐ.ഭഹര്ഴ, 164- എഷ്.ഐ/എ.എഷ്.ഐ-ഭഹര്ഴ, 1500എഷ്.ഷഺ.ഩഺ.ഒ / ഷഺ.ഩഺ.ഒ-ഭഹര്ഴ , 200-ഴനഺത് ഷഺ.ഩഺ.ഒ-ഭഹര്ഴ എന്നഺഴയടങ്ങുന്ന ഴഺപുറഭഹമ
ഹഩഹറ഻ഷ്

ഷംഘന്ഴത്തമഹണ്

ഹഩഹക്കറ്റടഺക്കഹന്ഴയയം

,

ഡ്യഽട്ടഺയ്ക്കഹമഺ

ഩഺടഺച്ചുഩരഺക്കഹന്ഴയയം

നഺഹമഹഗഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ത്്,
ഭറ്റം

കൂടഹന്ഴത്

നഺയ഻ക്ഷഺക്കുന്നത്ഺനഹമഺ

എല്ലഹ

ജഺല്ലകലഺല്ഴ നഺന്നുളത് ഭഫ്തഺ ഹഩഹറ഻ഷ്ഉള്ഴന്ഴപ്പടുന്ന പ്രഹേക സ്ക്വഹെ് രൂഩ഻കയഺച്ചഺട്ടുള്ളത്തം,
നഺയ഻ക്ഷണ ക്യഹഭരകള്ഴ ഴഺഴഺധ സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളത്തഭഹണ്. ഭണപ്പുരത്ത് 24
ഭണഺക്കൂറം

പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്ന

ഹഩഹറ഻ഷ്

പ്രഴര്ഴത്തനഭഹയംബഺക്കുന്നത്ഹണ്.
ഩയഺചയഺക്കുന്നത്ഺനുളത്

കണ്ഴഹരഹള്ഴ

റൂം

13.02.2018

ത്഻മത്ഺ

അേഹഴശ്യഘട്ടങ്ങലഺല്ഴ

ഷക്ഖകര്യങ്ങള്ഴ

ഏര്ഴന്ഴപ്പടുത്തമഺട്ടുള്ണ്ട്.

മുത്ല്ഴ

ഹയഹഗഺകന്ഴല

കൂടഹന്ഴത്

ആംബുറെഷ്

ഷര്ഴവ്വ഻സും റഭ്യഭഹണ് .

ഗത്ഹഗത് നഺമന്ത്രണം
ആലുഴ വഺഴയഹത്രഺഹമഹടനുഫന്ധഺച്ച് 13.02.2018 ത്഻മത്ഺ വഴകഺ 04.00 ഭണഺ മുത്ല്ഴ
14.02.2018 ത്഻മത്ഺ ഩകല്ഴ 02.00 ഭണഺ ഴന്ഴയ ത്ഹന്ഴള ഩരയന്ന ഴഺധത്തഺല്ഴ

ആലുഴ

ടക്ഖണഺല്ഴ രഹപഺക് നഺമന്ത്രണങ്ങള്ഴ ഏര്ഴന്ഴപ്പടുത്തഺമഺട്ടുള്ളത്ത്ഹണ്.
നഺറഴഺല്ഴ ആലുഴ ടക്ഖണഺല്ഴ നടപ്പഺറഹക്കഺമഺട്ടുള്ളത് ഴണ്ഴന്ഴഴ രക്ഖണ്ട് രഹപഺക് ഩയഺഷ്കയണം,
വഺഴയഹത്രഺ ഭഹസഹല്ഴഷഴഹത്തഹടനുഫന്ധഺച്ച് 13.02.2018 ത്഻യ്യത്ഺ വഴകഺട്ട് 4 ഭണഺ മുത്ല്ഴ
14.02.2018 ത്഻യ്യത്ഺ ഉച്ച കളഺഞ്ഞ് 2 ഭണഺ ഴന്ഴയ, ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നത്ല്ല.
ഇതഭഹമഺ ഷസകയഺക്കുന്നത്ഺന് ന്ഴഩഹതജനങ്ങഹലഹട് പ്രഹേകം അഭ്യര്ഴത്ഥഺക്കുന്നു .
1) അങ്കഭഹറഺ

ബഹഗ്തു 

നഺന്നും

ഭണപ്പുരഹത്തയ്ക്ക്

ഴരുന്ന

എല്ലഹ

ഴഹസനങ്ങളം

ന്ഴഷഭഺനഹയഺപ്പടഺമഺല്ഴ നഺന്നുംGCDA ഹരഹഡു ഴളഺ ആയര്ഴഹവ്വദ ആശുഩത്രഺയ്ക്ക് മുന്നഺലൂന്ഴട
ഭണപ്പുരഹത്തയ്ക്ക
വപ്രഴറ്റ്

ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.

ഴഹസനങ്ങള്ഴക്കും

ഩഹര്ഴക്ക്

ഭണപ്പുരത്ത്
ന്ഴചയ്യ഼ന്നത്ഺനഹമഺ

ഗ്രക്ഖണ്ട് ത്യ്യഹരഹക്കഺമഺട്ടുള്ണ്ട്. ( ONE WAY TRAFFIC

KSRTC-ഫസ്സുകള്ഴക്കും,
പ്രഹേകം

ആമഺയഺക്കും)

പ്രഹേകം

2) ഭണപ്പുരം ബഹഗത്ത് നഺന്നുളത് KSRTC

ഫസ്സുകള്ഴ ഭറ്റ് വപ്രഴറ്റ് ഴഹസനങ്ങള്ഴ

എന്നഺഴ ഓള്ഴെ് ഹദവം ഹരഹെ് ഴളഺ ഹനന്ഴയ ഩരവൂര്ഴ കഴറമഺല്ഴ എത്തണം. ( ONE
WAY TRAFFIC

ആമഺയഺക്കും).

3) ഹത്ഹട്ടയ്ക്കഹട്ടുള്ക്കയ

ജംങ്ശനഺല്ഴ

നഺന്നും

ഭണപ്പുരഹത്തയ്ക്ക്

മഹന്ഴത്ഹരുഴഺധ

ഴഹസന

ഗത്ഹഗത്വം അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല .
4) ഴയഹപ്പുള, എടമഹര്ഴ ബഹഗങ്ങലഺല്ഴ നഺന്നും , ഫസ്സുകള്ഴ ഹത്ട്ടയ്ക്കഹട്ടുള്ക്കയ കഴറമഺല്ഴ
നഺന്നും, ഇടഹത്തഹട്ട് ത്ഺയഺഞ്ഞ് , അഴഺന്ഴട ആളകന്ഴല ഇരക്കഺമത്ഺന് ഹവശം ഩരവൂര്ഴ
കഴറ. യ.ഷഺ ഹകഹഹലജ് , കടുങ്ങല്ലഽര്ഴ ഴളഺ ത്ഺയഺന്ഴക ഹഩഹകണം.
5) അങ്കഭഹറഺ

ബഹഗത്ത്

നഺന്നും

ഴരുന്ന

വപ്രഴറ്റ്

ഫസ്സുകള്ഴ

ഩരവൂര്ഴ

കഴറയ്ക്ക്

ഷഭ഻ഩമുളത് ന്ഴടസ്റ്റ് ഗ്രക്ഖണ്ടഺല്ഴ മഹത്ര അഴഷഹനഺപ്പഺച്ച് അഴഺന്ഴട നഺന്നും ഭടങ്ങഺ
ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ് .
6) എരണഹകുലം ബഹഗത്ത് നഺന്നും

NH

ഴളഺ അങ്കഭഹറഺ ബഹഗഹത്തയ്ക് ഹഩഹകുന്ന KSRTC

ഫസ്സുകള്ഴ പുലഺഹചഹട് ജംങ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും , ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ഹരഹെഺല്ഴ കൂടഺ ഭഹര്ഴക്കറ്റ്
ഴളഺ

വപ്രഴറ്റ്

ഫഷ്

സ്റ്റഹെെഺല്ഴ

എഹത്തണ്ടതം

ത്ഺയഺന്ഴക

വപ്രഴറ്റ്

ഫഷ്

സ്റ്റഹെെഺന് ഩടഺഞ്ഞഹറ നഺന്നും ന്ഴലഒാഹഴരഺനു അടഺമഺല്ഴകൂടഺ ഴറതഴവഹത്തക്ക്
ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഹനന്ഴയ അങ്കഭഹറഺ ബഹഗഹത്തക്ക് ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.
7) എരണഹകുലം ബഹഗത്ത് നഺന്നും
ഫസ്സുകള്ഴ

പുലഺഹചഹട്

NH

ഴളഺ ആലുഴ ബഹഗഹത്തയ്ക് ഴരുന്ന വപ്രഴറ്റ്

ജംങ്ശനഺല്ഴ

നഺന്നും

വരറ്റ്

ത്ഺയഺഞ്ഞ്

കഹഹയഹ്തു കളഺ,

ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ഴളഺ വപ്രഴറ്റ് ഫഷ് സ്റ്റഹെെഺല്ഴ എഹത്തണ്ടതം ,വപ്രഴറ്റ് സ്റ്റഹെെഺല്ഴ
നഺന്നും ത്ഺയഺന്ഴക എരണഹകുലം ബഹഗഹത്തക്കുളത് വപ്രഴറ്റ് ഫസ്സുകള്ഴ വപ്രഴറ്റ്
ഫഷ് സ്റ്റഹെെഺന് ഩടഺഞ്ഞഹറ നഺന്നും ഇടഹത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ഹരഹന്ഴെ
പുലഺഹചഹട് ഴളഺ ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.
8) എരണഹകുലം ബഹഗത്ത് നഺന്നും ഴരുന്ന
ഴറഹത്തക്ക്
ഇടഹത്തക്ക്

ത്ഺയഺഞ്ഞ്
ത്ഺയഺഞ്ഞ്

കഹഹയഹത്ത്
KSRTC

KSRTC
കുളഺ

ഫസ്സുകള്ഴ പുലഺഹചഹട് നഺന്നും

ഴളഺ

സ്റ്റഹെെ്

THQ

ജംഗ്ശനഺല്ഴ

ഹകന്ദ്ര഻കയഺച്ച്

നഺന്നും

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നടഹത്തണ്ടതഭഹണ്. . KSRTC സ്റ്റഹെെഺല്ഴ നഺന്നും എരണഹകുലം ബഹഗഹത്തക്കുളത്
ഫസ്സുകള്ഴ

സ്റ്റഹെെഺല്ഴ

ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.

നഺന്നും

ഇടഹത്തക്ക്

ത്ഺയഺഞ്ഞ്

കഹഹയഹത്ത്കുളഺ

ഴളഺ

9) ന്ഴഩരുന്പഹവൂര്ഴ

ബഹഗത്ത്

നഺന്നും

ഴരുന്ന

KSRTC

Special

ജംങ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഴറഹത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ആലുഴ
സഹലഺന്

മുെഴവമുളത്

ത്ഹല്ഴക്കഹറഺക

സ്റ്റഹെെഺല്ഴ

ഫസ്സുകള്ഴ

,

ഭസഹത്മഗഹന്ധഺ
എത്തഺ

,

ഩന്പ്
ടക്ഖണ്ഴ

അഴഺന്ഴട

നഺന്നും

ത്ഺയഺന്ഴക ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടഹത്തണ്ടത്ഹണ്. ഫഹക്കഺ ഴരുന്ന ഫസ്സുകള്ഴ ഩത്ഺവ ഹഩഹന്ഴറ
ഭഹത്ഹ ത്഻മറ്റര്ഴ ജംഗ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഇടഹത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഷ഻നത്ത് Jn കരങ്ങഺ ,
ഓള്ഴെ്

സ്റ്റഹെെ്

ഴളഺ

KSRTC

സ്റ്റഹെെഺല്ഴ

പ്രഹഴവഺഹക്കണ്ടത്ഹണ്.

അഴഺന്ഴടനഺന്നും ത്ഺയഺന്ഴക ന്ഴഩരുംന്പഹവൂര്ഴ ,ഹകഹത്ഭംഗറം ബഹഗഹത്തക്ക് ഹഩഹഹകണ്ട
KSRTC
ഩന്പ്

ഫസ്സുകള്ഴ KSRTC സ്റ്റഹെെഺല്ഴ നഺന്നും ഴറഹത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഹനന്ഴയ
ജംഗ്ശനഺല്ഴ

നഺന്നും

ആന്ഴല

എടുത്ത്

ന്ഴഩരുംന്പഹവൂര്ഴ

ബഹഗഹത്തക്ക്

ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്..
10) ന്ഴഩരുന്പഹവൂര്ഴ ബഹഗത്ത് നഺന്നും ഴരുന്ന വപ്രഴറ്റ് ഫസ്സുകള്ഴ , ഹഩഹറ഻ഷ് ഹസ്റ്റശെ
ഴളഺ ഷ഻നത്ത്, ഓള്ഴെ് സ്റ്റഹെെ്, ന്ഴരമഺല്ഴന്ഴഴ ഹസ്റ്റശെ ,കഹഹയഹ്തു കുളഺ Jn
ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ഹരഹെ്

ഴളഺ സ്റ്റഹെെഺല്ഴ പ്രഹഴവഺഹക്കണ്ടതം അഴഺന്ഴടനഺന്നും ത്ഺയഺന്ഴക

ന്ഴഩരുന്പഹവൂര്ഴ ബഹഗഹത്തക്കുളത് ഫസ്സുകള്ഴ വപ്രഴറ്റ് ഫഷ് സ്റ്റഹെെഺന് ഩടഺഞ്ഞഹറ
നഺന്നും ഇടഹത്തക്ക് ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ഹരഹന്ഴെ പുലഺഹചഹട് ജംഗ്ശനഺല്ഴ എത്തഺ
കഹഹയഹ്തു കുളഺ

ഴളഺ ഗഴണ്ഴന്ഴഭെര് ഹസഹസ്പഺറ്റല്ഴ ജംഗ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഇടഹത്തയ്ക്ക്

ത്ഺയഺഞ്ഞ് ഩന്പ് കഴറ, ഭഹത്ഹ ത്ഺഹമറ്റര്ഴ ഴളഺ ഷ഻നത്ത് ജംഗശനഺല്ഴ എത്തഺ
ഹഩഹറ഻ഷ് ഹസ്റ്റശെ ഹരഹെഺലൂന്ഴട ഩവ്വര്ഴ സക്ഖഷ് ജംങ്ശനഺല്ഴ നഺന്നും ഇടഹത്തയ്ക്ക്
ത്ഺയഺഞ്ഞ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നടഹത്തണ്ടത്ഹണ്.

(

ഭഹര്ഴക്കറ്റ്

ഹരഹെഺലൂന്ഴട

വപ്രഴറ്റ്

സ്റ്റഹെെഺഹറക്ക് One Way ആമഺയഺക്കും )
11) വഫപ്പഹഷ്
ഉള്ഴന്ഴപ്പന്ഴട(

ജംഗ്ശെ
KSRTC

മുത്ല്ഴ

Special

ഩന്പ്

ഫസ്സുകള്ഴ

കഴറ
ഒളഺന്ഴക

ഴന്ഴയ
)

ഷവകഹര്യഴഹസനങ്ങള്ഴ

മഹന്ഴത്ഹരുഴഺധ

ഴഹസന

ഗത്ഹഗത്വം അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.
12) വസന്ഴഴകലഺലും , പ്രഹന്തപ്രഹദവങ്ങലഺലും , ഗത്ഹഗത് കുരുക്ക് ഒളഺഴഹക്കുന്നത്ഺനഹമഺ
ഹരഹെ് വഷെഺല്ഴ ഴഹസനങ്ങള്ഴ ഩഹര്ഴക്ക് ന്ഴചയ്യഹെ അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.
13) ആലുഴ ഩഹറഷഺന് ഷഭ഻ഩമുളത് ന്ഴകഹട്ടഹയം കടഴഺല്ഴ നഺന്നും , ഭണപ്പുരഹത്തയ്ക്ക്
ഹഩഹകുന്നത്ഺന് ഩഹറം നഺര്ഴമ്മഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ത്ഺനഹല്ഴ കട്തു  ഴചഺമഺലൂന്ഴടയളത് ഗത്ഹഗത്ം
അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.

14) 13.2.2018 ത്഻മത്ഺ യഹത്രഺ 10.00 ഭണഺ മുത്ല്ഴ 14.02.2018 ത്഻മത്ഺ ഩകല്ഴ 10.00 ഭണഺഴന്ഴയ
തൃശുര്ഴ

ബഹഗ്തു നഺന്നും

അങ്കഭഹറഺമഺല്ഴ

നഺന്നും

ഴരുന്ന

ന്ഴസഴഺ

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

എം.ഷഺ

ഹരഹെഺലൂന്ഴട

എല്ലഹം

അത്ഹത്്

ത്ന്ഴന്ന

സ്ഥറങ്ങലഺഹറക്ക്

ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.
15) എരണഹകുല്തു 

നഺന്നും

കലഭഹേയഺമഺല്ഴ
ഹരഹെഺല്ഴ

നഺന്നും

ഴരുന്ന

ന്ഴസഴഺ

കന്ഴണ്ടയ്നര്ഴ

പ്രഹഴവഺച്ച്

അത്തഹണഺ

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

ഹരഹെ്

ഴളഺ

ഩരവൂര്ഴ

ജംഗ്ശെ

ഴളഺ

എല്ലഹം
എത്തഺ

തൃശൂര്ഴ

ത്ന്ഴന്ന
ഭഹഞ്ഞഹറഺ

ബഹഗഹത്തക്ക്

ഹഩഹകണ്ടത്ഹണ്.
16) ഩരവൂര്ഴ

ബഹഗ്തു 

നഺന്നും

ഹകഹഹലജ്

ജംഗ്ശനഺല്ഴ

കഺളഹക്ക

കടുങ്ങല്ലഽര്ഴ,

എരണഹകുലഹത്തക്ക്

നഺന്നും

ഴരുന്ന

ഴറതഴവഹത്തക്ക്

മുപ്പത്തടം,

ഩഹത്ഹലം,

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

ത്ഺയഺഞ്ഞ്

യ.ഷഺ

കണഺമഹംകുന്ന്,

കന്ഴണ്ടയ്നര്ഴ

ഹരഹെ്

ഴളഺ

ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.
17) ആലുഴ ടക്ഖണഺല്ഴ നഺന്നും വഫഩഹഷ് ജംഗ്ശെ ഹക്രഹസ്സ് ന്ഴചഹയ്യണ്ട ഴഹസനങ്ങള്ഴ
വഫഩഹഷഺല്ഴ

നഺന്നും

ഇടഹത്തക്ക്

ത്ഺയഺഞ്

പുത്ഺമത്ഹമഺ

ഩണഺകളഺപ്പഺച്ചഺട്ടുള്ളത്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് ഹരഹെ് ഴളഺ ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ബഹഗത്ത് ന്ഴലഒാഹഴരഺനു അടഺമഺലൂന്ഴട എരണഹകുലം
ബഹഗഹത്തക്ക്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

ഹരഹെ്

ഴളഺയം,

അങ്കഭഹറഺ

ഩരവൂര്ഴ

ബഹഗഹത്തക്ക്

ഹരഹെഺല്ഴ

ഇരുഴവ്തു ം

–

Uഹടണ്ഴ ന്ഴചയ്തം ഹഩഹഹകണ്ടത്ഹണ്.
18) NH

–

ന്ഴറ

മുട്ടം

മുത്ല്ഴ

ഴഹപ്പഹറഹേയഺ

ഴന്ഴയ

NH

മഹന്ഴത്ഹരുഴഺധ ഩഹര്ഴക്കഺംഗം അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല

ഭറ്റ് ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ
വഺഴയഹത്രഺഹമഹടനുഫന്ധഺച്ച്
ഒളഺഴഹക്കുന്നത്ഺനും

,

ജനങ്ങളന്ഴട

ത്ഺയക്കഺല്ഴന്ഴപ്പട്ട്
സുയക്ഷ

അനഺഷ്ടഷംബഴങ്ങളം

ഉരപ്പ്

ഴരു്തു ന്നത്ഺനും

,

ഭറ്റം
ത്ഹന്ഴള

ഩരയന്ന ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ കൂടഺ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നത്ഹണ്..
1. ഭണപ്പുര്തു ളത്

അന്പറത്തഺല്ഴ

നഺന്നും

50

ഭ഻റ്റര്ഴ

ചുറ്റലഴഺല്ഴ

മഹന്ഴത്ഹരുഴഺധ

ഴളഺഹമഹയകച്ചഴടങ്ങളം അനുഴദഺക്കുന്നത്ല്ല.
2. ആലുഴ മുനഺഷഺപ്പഹറഺറ്രഺ ഏയഺമ മഹചക നഺഹയഹധന ഹഭഖറമഹമഺ 13.02.2018 ത്഻മത്ഺ
മുത്ല്ഴ പ്രഖ്യഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ത്ഹണ്.

3. കുലഺക്കടഴഺലും , പുളമഺലും , വറപ് ഫഹഗ് ഉള്ഴന്ഴപ്പന്ഴടയളത് , ഹഫഹട്ടുള്കള്ഴ ഒരു
ഷര്ഴക്കഺള്ഴ ഇെന്ഴസ്പക്ടറന്ഴട ഹനതൃത്വത്തഺല്ഴ ഩഹരഹലഺംങ് നട്തു ന്നത്ഹണ് .
4. ആഴശ്യത്തഺനുളത്

ആംബുറെഷ്

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

,

ന്ഴഭെഺക്കല്ഴ

ഓപ഻ഹഷഴ്സഺന്ഴെര

ഹനതൃത്വത്തഺല്ഴ പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നത്ഹണ്.
5. രക്ഖെഺകളന്ഴടയം

,

ഗണ്ടകളന്ഴടയം

പ്രഴര്ഴത്തനങ്ങള്ഴ

ഒളഺഴഹക്കുന്നത്ഺനഹമഺ,

ടഺമഹെഭഹന്ഴയ നഺയ഻ക്ഷഺക്കുന്നത്ഺനഹമഺ ന്ഴസ്പഷ്യല്ഴ സ്ക്വഹെ് രൂഩ഻കയഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ത്ഹണ്.
കൂടഹന്ഴത്

കഭഹെഹെഹ

ഹഩഹറ഻ഷ്,

ക്യഽ.ആര്ഴ.ടഺ.

ഹഷന

എന്ന഻

ഴഺബഹഗങ്ങളന്ഴട

ഹഷഴനവം റഭ്യഭഹക്കഺമഺട്ടുള്ണ്ട്.
6. ആലുഴ ന്ഴരമഺല്ഴന്ഴഴ ഹസ്റ്റശനഺന്ഴറ ത്ഺയക്ക് നഺമന്ത്രഺക്കുന്നത്ഺന് , പ്രഹേകഭഹമഺ
ഹഩഹറ഻ഷ് ഩഹര്ഴട്ടഺന്ഴമ ഴഺന്യഷഺക്കുന്നത്ഹണ്.
7. പ്രധഹനന്ഴപ്പട്ട

ജംങ്ശനുകലഺലും,

നഺയ഻ക്ഷഺക്കുന്നത്ഺനഹമഺ
സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളത്തം,

ത്ഺയക്കുളത്

ഹരഹണ്ഴ

ആമത്്

സ്ഥറങ്ങലഺലും,

ക്യഹഭരകള്ഴ

മുഴുഴെ

ഷഭമം

ഉള്ഴപ്പന്ഴട

ഷഹമൂഹ്യഴഺരുദ്ധന്ഴയ

CCTV

ക്യഹഭരകളം

നഺയ഻ക്ഷഺക്കുന്നതഭഹണ്.

കൂടഹന്ഴത്

ഷദഹഷഭമവം , ജഹഗരൂകയഹമ ഹഩഹറ഻ഷ് ഉഹയഹഗസ്ഥന്ഴയ ഴഹച്ച് ടഴറകലഺല്ഴ
നഺഹമഹഗഺക്കുന്നതഭഹണ് .
8. ആലുഴ

ഩട്ടണത്തഺലും

,

ഩയഺഷയ

പ്രഹദവ്തു ം

,

13.02.2018,

14.02.2018

എന്ന഻

ത്഻മത്ഺകലഺല്ഴ ഭയഴഺല്ഴപ്പനയം , ഉഩഹബഹഗവം നഺഹയഹധഺച്ചഺട്ടുള്ളത്ത്ഹണ്.
9. വഺഴയഹത്രഺ ഭണപ്പുരഹത്തയ്ക്ക് , ഫറഺമഺടുന്നത്ഺനും , ഫറഺദര്ഴപ്പണത്തഺനും ഹഩഹകുന്ന
ബക്തജനങ്ങള്ഴ

ഩഹറത്തഺലൂന്ഴട

ഷചയഺക്കുഹന്പഹള്ഴ

,

അഭഺത്ഭഹമ

ത്ഺയക്ക്

ഒളഺഴഹക്കുന്നത്ഺനഹമഺ , ഡ്യഽട്ടഺമഺലുളത് ഹഩഹറ഻ഷ് ഉഹയഹഗസ്ഥരുന്ഴട നഺര്ഴഹേവങ്ങള്ഴ
പൂര്ഴണ്ണഭഹയം ഩഹറഺഹക്കണ്ടത്ഹണ്.

