
പതകറിപ്
25.07.2019       തീയതി നടകന െസകടറിേയറ് ഉപേരോധതിനം അേനദിവസം നടകന 

 മഹോപതിേരോധതിനം (SFI),   തടർന് എം.   ജി േറോഡിൽ പോളയം,  വി.െജ.റി,  സോചയ,  പളിമട്, 
      ആയർേവദേകോേളജ് എനീ ഭോഗങളിൽ കർശന ഗതോഗതകമീകരണം ഉണയിരികനതോണ്. 

       െസകടറിേയറ് ഉപേരോധം ആരംഭികനസമയം മതൽ തീരനതവെര ടി േറോഡിലെടയള 
         ഗതോഗതം ഒഴിവോകി വോഹനങൾ പബിക് ൈലബറി ഭോഗത നിനം തിരിഞ് നനോവനം -  േബകറി - 

  പനവിള വഴി േപോേകണതോണ്. 
  െസകടറിേയറ് ഉപേരോധവമോയി ബനെപട്    േദശീയപോത വഴി വരന വോഹനങൾ 

 കഴകടം ൈബപോസ്,        ചോക വഴി ജനറൽ ആശപതി ജംഗഷനിെലതി പവർതകെര ഇറകിയ േശഷം 
    തിരിെക എയർേപോർട് േറോഡിൽ പോർക് െചേയണതോണ്.

            എം സി േറഡ് വഴി വരന വോഹനങൾ നനോവനം േറോഡവഴി േമോഡൽ സൾ 
       ജംഗഷനിെലതി തിരിഞ് ഹൗസിംഗ് േബോർഡ് ജംഗഷനിൽ പവർതകെര ഇറകിയ േശഷം 

      വോഹനങൾആറകോൽ േകതപോർകിംഗ് ഗൗണിൽ പോർക് െചേയണതോണ്.
പോറശോല,  െനയോറിൻകര,  കോടോകട,    െനടമങോട് ഭോഗതനിനം പവർതകരമോയി 

          വരന വോഹനങൾ വഴതകോട് എതി പനവിള വഴി ഹൗസിംഗ് േബോർഡ് ജംഗഷനിൽആെള ഇറകിയ 
    േശഷം പജപര ഗൗണിൽ പോർക് െചേയണതോണ്.

       യണിേവഴിറി േകോേളജിൽ പതിേരോധതിന് പവർതകരമോയി വരന വോഹനങൾ 
        ആശോൻ സവയറിൽ ആെള ഇറകിയ േശഷം ൈബപോസിലം എയർേപോർട് േറോഡിലം പോർക് 

െചേയണതോണ്.

   വോഹനങൾ വഴിതിരിച് വിടനസലങൾ

1.           പബിക് ൈലബറി ഭോഗത് നിനം കിഴേകേകോട ഭോഗേതയ് േപോകന വോഹനങൾ നനോവനം- 
 േബകറി -  – പനവിള എസ്.     എസ് േകോവിൽ േറോഡ് -    ഓവർബിഡജ് വഴി േപോേകണതോണ്. 

2.  –         ചോക േപട ഭോഗത നിനം കിഴേകേകോട ഭോഗേതയ് േപോകന വോഹനങൾ ജനറൽ 
    –   ആശപതിയിൽ നിനം തിരിഞ് വഞിയർ ൈകതമക് -    ഉപിടോംമട് പോലം -  വഴി 

േപോേകണതോണ്.
3.         കിഴേകേകോട ഭോഗത നിനം വരന വോഹനങൾ ആയർേവദ് േകോേളജ് ഭോഗത നിനം 

   തിരിഞ് ൈകതമക് -   വഞിയർ വഴി േപോേകണതോണ്.  
4.   കിഴേകേകോടയിൽ നിനം േപരർകട,   െനടമങോട് ഭോഗേതയം,   തമോനരിൽ നിനം 
ആറിങൽ,         െവഞോറമട് ഭോഗങളിേലയ് േപോേകണ വോഹനങൾ ഓവർ ബിഡജിൽ നിനം 

  –   തിരിഞ് െപോനറ ൈതകോട് -   –   േമടകട സോനഡ -   വഴതകോട് -   െവളയമലം വഴി 
േപോേകണതോണ്.

    വോഹനങൾ ഗതോഗതതടസം കടോെത േറോഡിന സമോനരമോേയോ,  ഗതോഗതതടസം 
 ഉണോകന രീതിയിേലോ,        പോർക് െചയിരികന മറ വോഹനങൾക് കടന േപോകനതിന് തടസം 
 ഉണോകന രീതിയിേലോ,   പോർക് െചയവോൻ പോടില.    പോർക് െചയിരികന വോഹനങളിൽൈഡവേറോ, 

കീനേറോ,   ഉണോയിരി േകണതോണ്.      വോഹനങൾ പടിയിട് േപോകന അവസരങളിൽ ഏെതങിലം 
       േഫോൺ നമർ വയകമോയി കോണന രീതിയിൽ വോഹനങളിൽ പദർശിപിചിരിേകണതോണ്.

       ഉപേരോധം കഴിഞ് വിവധസലങളിേലക് േപോേകണ വോഹനങൾ ജനറൽആശപതി 
         ജംഗഷനിൽഎതിആെള എടത് ൈബപോസിലെട തെന മടങി േപോേകണതോണ്.

      തിരവനനപരം സിറി േപോലീസിെന േമൽ പറഞ ഗതോഗത കമീകരണങേളോട് 
  െപോതജനങൾ സഹകരിേകണതോെണന് തിര.     സിറി ജിലോ േപോലീസ് േമധോവി ശീ.ദിേനന 

 കശയപ് IPS  അവർകൾഅറിയിചിടളതോണ്.
     ടോഫികമോയി ബനെപട പരോതികൾകം നിർേദശങളം തോെഴപറയന േഫോൺ 

 നമരകളിൽഅറിയികോവനതോണ്.
 േഫോൺ നമരകൾ:- 0471-2558731

0471-2558732
  ജിലോ േപോലീസ് േമധോവി

 തിരവനനപരം സിറി.


