പതകറിപ്
14.12.2017 തീയതി നിയക ഇൻഡയൻ നാഷണൽ ോകാൺഗസ് പസിഡന്
ശീ.രാഹൽ ഗാനി, എം.പിയെട തിരവനനപരം നഗരതിെല സനർശനവമായി ബനെപട്
അോനദിവസം രാവിെല 10.00 മണി മതൽ രാതി 08.00 മണി വെര തിരവനനപരം നഗരതിൽ
ചവെട പറയന ഗതാഗത കമീകരണങൾ എർെപടതിയിടളതാണ്.
 14.12.2017 തീയതി രാവിെല 10.00

മണിമതൽ ഉചയ് 01.00 മണിവെര വിഴിഞം,
ോകാവളം, െവളാർ, വാഴമടം, തിരവലം, പനറ, എസ്.എം ോലാക്, കമരിചന, കലംമട്,
ഈഞയൽ, ചാക, ആൾെസയിന്സ്, ശംഖമഖം, ോപട, പാറർ, ജനറൽ ആശപതി,
ആശാൻ സവയർ, ജി.വി.രാജ, ആർ.ആർ.ലാംമ് വെരയള ോറാഡകളിൽ ഗതാഗത
നിയനണവം, പാർകിംഗ് നിയനണവം ഉണായിരികനതാണ്

 അോന ദിവസം ഉചയ് 02.00 മണിമതൽ ൈവകോനരം 08.00 മണിവെര ജി.വി രാജ,

ആർ.ആർ ലാമ്, മയസിയം, െവളയമലം, ആൽതറ, വഴതകാട്, സാനഡ, ൈതകാട്
വെരയള ോറാഡിലം, പബിക് ൈലബറി, നനാവനം, ആർ.ബി.ഐ, ോബകറി, ോജകബസ്,
ോഗറ്-IV വെരയള ോറാഡിലം, അണർ പാസ്, ആശാൻ സവയർ, ജനറൽ ആശപതി, ോപട,
ചാക, ആൾ െസയിന്സ്, ശംഖമഖം, എയർപാർട് വെരയള ോറാഡകളിലം
ഗതാഗതനിയനണവം, പാർകിംഗ് നിയനണവം ഉണായിരികനതാണ്.

െനയാറിൻകര, പാറശാല ഭാഗങളിൽ നിന് 'പടെയാരകം' സമാപന സോമളനവമായി
ബനെപട് വരന െചറിയ വാഹനങൾ കരമന – കിളിപാലം - തമാനർ – ആർ.എം.എസ് വഴി
മാഞാലികളം ഗൗണിെലതി ആെള ഇറകിയ ോശഷം അവിെട പാർക് െചോയണതാണ്.
െനടമങാട്, ോപരർകട, അരവികര, വടിയർകാവ് ഭാഗങളിൽ നിനം വരന
വാഹനങൾ കവടിയാർ ജംഗഷനിൽ നിനം തിരിഞ് കറവൻോകാണം- മരപാലം - െകാരങാനർ
– പാമട് - പി.എം.ജി, ജി.വി.രാജ, ആർ.ആർ ലാംമ്, രകസാകി മണപം, വി.െജ.റി വഴി വന്
യണിോവഴിറി ോകാോളജ് ൈലബറിയെട ഭാഗത് ആെള ഇറകിയ ോശഷം ജനറൽ ആശപതി, ോപട,
ചാക വഴി ഈഞയൽ ൈബപാസിൽ എതി സർവീസ് ോറാഡിൽ മാർഗതടസം കടാെത പാർക്
െചോയണതാണ്.
മലയിൻകീഴ്, കാടാകട സിറിയിെല വിവിധ ഭാഗങളിൽ നിനം വരന വാഹനങൾ
പജപര – ജഗതി - ോമടകട - സംഗീത ോകാോളജ് – ോമാഡൽസൾ ജംഗഷൻ – ഹൗസിംഗ് ോബാർഡ്
ജംഗഷനിെലതി ആെള ഇറകിയ ോശഷം വാഹനങൾ തിരിെക പജപര ഗൗണിൽ പാർക്
െചോയണതാണ്.
പതനംതിട, െകാലം, വർകല, ചിറയിൻകീഴ്, ആറിങൾ ഭാഗങളിൽ നിനം വരന
വാഹനങൾ തീരോദശ പാത വഴിോയാ കഴകടം ൈബപാസ് വഴിോയാ വന് ചാകയിൽ നിനം
തിരിഞ് ജനറൽ ആശപതി, ആശാൻ സവയറിൽ എതി ആെള ഇറകിയോശഷം വാഹനങൾ
ഈഞയൽ, ോകാവളം ൈബപാസിൽ എതി പാർക് െചോയണതാണ്.
പി.റി.സി ഗൗണിൽ നടകന സോമളനവമായി ബനെപട് വരന വാഹനങൾ ൈതകാട്
ഗസ് ഹൗസ് ജംഗഷനിൽ എതി ആെള ഇറകിയ ോശഷം ൈഫ ഓവർ – കിളിപാലം – ബണ്
ോറാഡ് വഴി ആറകാൽ പാർകിംഗ് ഗൗണിൽ പാർക് െചോയണതാണ്.

വാഹനങൾ വഴിതിരിച് വിടന സലങൾ
 മോകാല ഭാഗത നിനം തിരവനനപരം നഗരതിോലയ് വരന വാഹനങൾ മോകാല
നിനം തിരിഞ് െവങാനർ, പളിചൽ പാപനംോകാട് വഴി ോപാോകണതാണ്.
 കഴകടം ൈബപാസ് വഴി വരന െചറിയ വാഹനങൾ കഴിവിള ജംഗഷനിൽ നിോനാ

െവൺപാലവടം ജംഗഷനിൽ നിോനാ തിരിഞ് ോപാോകണതാണ്.

 കഴകടം ൈബപാസ് വഴി വരന െക.എസ്.ആർ.ടി.സി ഉൾപെടയള െഹവി വാഹനങൾ
കാരയവടം, ശീകാരയം വഴി ോപാോകണതാണ്.
 ൈതകാട് നിനം ോമടകട, സാനഡ, വഴതകാട് ോപാോകണ വാഹനങൾ തമാനർ ൈഫ
ഓവറിൽ നിനം തിരിഞ് ോമാഡൽ സൾ, പനവിള, ോബകറി വഴി ോപാോകണതാണ്.
വാഹനങൾ ഗതാഗതതടസം കടാെത ോപാോകണ സലങൾകനസരിച് പാർക്
െചോയണതാണ്. ോറാഡിന പാരലൽ ആോയാ ഗതാഗതതടസം ഉണാകന രീതിയിോലാ, പാർക്
െചയിരികന മറ വാഹനങൾക് കടന ോപാകനതിന് തടസം ഉണാകന രീതിയിോലാ പാർക്
െചയവാൻ പാടില. പാർക് െചയിരികന വാഹനങളിൽ ൈഡവോറാ, കീനോറാ, ഉണായിരി
ോകണതാണ്. വാഹനങൾ പടിയിട് ോപാകന അവസരങളിൽ ഉതരവാദിതവെപടയാളെട
ോഫാൺ നമർ വയകമായി കാണന രീതിയിൽ വാഹനങളിൽ പദർശിപിചിരിോകണതാണ്.
ഗതാഗത തടസം സഷിച് പാർക് െചയന വാഹനങെള റികവറി വാഹനം ഉപോയാഗിച് നീകം
െചയ് നിയമ നടപടിസവീകരികനതാണ്.
എയർോപാർടിോലക് വരന യാതകാർ ഗതാഗത തിരക് കണകിെലടത് അോനദിവസം
രാവിെല 10.00 മണിമതൽ ഉചയ് 01.00 മണിവെരയം ൈവകോനരം 05.30 മണിമതൽ രാതി 08.30
മണിവെരയമള യാതകൾ കമീകരിോകണതാണ്.
ഒര കാരണവശാലം വിഴിഞം, ോകാവളം, ചാക, ോപട, പാറർ, ജനറൽ ോഹാസിറൽ,
ആശാൻസവയർ, പാളയം, െവളയമലം ോറാഡിലം, എയർോപാർട്, ആൾെസയിന്സ്, ചാക,
ഈഞയൽ, ോകാവളം, വിഴിഞം റടിലം, ചാക- കഴകടം ൈബപാസ് ോറാഡിലം ൈതകാട്,
വഴതകാട്, െവളയമലം ോറാഡിലം വാഹനങൾ പാർക് െചയവാൻ അനവദികനതല.
പടെയാരകതിെന സമാപനവമായി ബനെപട് പവർതകെര െകാണവരന
വാഹനങളം പി.റി.സി ഗൗണിൽ നടകന പരിപാടിയമായി ബനെപട് വരന വഹനങളം
സഗമവം, സരകിതവമായ ഗതാഗതതിന് ടാഫിക് ോപാലീസോദയാഗസരെട നിർോദശങൾ
അനസരിച് പവർതി ോകണതാണ്.
സോമളനം കഴിഞ് ആറിങൽ, വർകല, െകാലം, ഭാഗോതയ് ോപാോകണ വാഹനങൾ
ോവളി, തമ, െപരമാതറ, െപരമാതറപതിയപാലം (തീരോദശപാത)വഴിോയാ, തമ, കഴകടം
ോദശിയപാത വഴിോയാ വടക് ഭാഗോതയ് ോപാോകണതാണ്.
െതക് ഭാഗോതയ് ോപാോകണ വാഹനങൾ ഈഞയൽ ൈബപാസിൽനിനം ആെള
എടത് ഈഞയൽ, ോകാവളം, വിഴിഞം വഴി ോപാോകണതാണ്.
വടിയർകാവ്, മലയിൻകീഴ്, കാടാകട, ോപരർകട, െനടമങാട് ഭാഗങളിോലയ് ോപാോകണ
വാഹനങൾ വനവഴിതെന തിരിെക ോപാോകണതാണ്.
തിരവനനപരം സിറി ോപാലീസിെന ോമൽ പറഞ ഗതാഗത കമീകരണങോളാട്
െപാതജനങൾ സഹകരിോകണതാണ്.
ടാഫികമായി ബനെപട പരാതികൾകം
നമരകളിൽ അറിയികാവനതാണ്.
ോഫാൺ നമരകൾ:-

നിർോദശങളം

താെഴപറയന

0471-2558731
0471-2558732
ോപാലീസ് അസിസന് കമീഷണർ
ടാഫിക് സബ് ഡിവിഷൻ (ോനാർത്)
തിരവനനപരം സിറി.

ോഫാൺ

