
പതകറിപ്
01.11.2017      തീയതി വിവിധ സംഘടനകളെട െസകടറിേയറ് മാർചിേനാടന ബനിച് 
  അേനദിവസം രാവിെല 10.00     മണി മതൽ തിരവനനപരം നഗരതിൽ ഗതാഗതകമീകരണം 

ഉണയിരികനതാണ്. 

      –െസകടറിേയറ് മാർച് ആരംഭികന സമയം മതൽ അവസാനികനതവെര മയസിയം  
ആർ.ആർ.  ലാംമ് -   രകസാകഷി മണപം - വി.െജ.  റി -  സാചയ -    –   ആയർേവദ േകാേളജ് ഓവർ ബിഡജ്- 

   വെരയള േറാഡിലം െവളയമലം -   –    ആൽതറ വഴതകാട് േറാഡിലം ഗതാഗതകമീകരണം 
     ഉണയിരികനതം െപാതജനങൾ ഇതവഴിയളയാത ഒഴിവാേകണതാണ്.

      െനടമങാട് ഭാഗത നിനം തമാനരിേലയം കിഴേകേകാടയിേലയം േപാേകണ വാഹനങൾ 
    േപരർകടയിൽ നിനം തിരിഞ് ൈപപിൻമട് -   ശാസമംഗലം -   ഇടപഴിഞി -  എസ്.എം.  സി ജംഗഷൻ 

 വഴി േപാേകണതാണ്.

 കഴകടം -         –  േകാവളം ൈബപാസ് വഴി ആറിങൽ ഭാഗത നിനം തമാനർ കിഴേകേകാട 
    –    ഭാഗേതക് േപാേകണ വാഹനങൾ ഉളർ െമഡികൽ േകാേളജ് -  –  –  കണമല പാറർ ആശാൻ സവയർ 

–     അണർ പാസ് വഴി േപാേകണതാണ്.

        െനയാറിൻകര ഭാഗത നിനം കിഴേകേകാട ഭാഗേതക് േപാേകണ വാഹനങൾ കരമന - 
 കളിപാലം -   അടകളങര വഴി േപാേകണതാണ്.

 –     തമാനർ കിഴേകേകാട ഭാഗത നിനം NH  &  MC    ഭാഗേതയ് േപാേകണ വാഹനങൾ 
  –    –      അരിേസാ ജംഗഷൻ േമാഡൽസൾ ജംഗഷൻ േബകറി ജംഗഷൻ അണർ പാേസജ് -   ആശാൻ സവയർ 

   – ചറി ൈഫഓവർ പി.എം.  ജി -   പടം വഴിേയാ േപാേകണതാണ്.

        കിഴേകേകാട ഭാഗത നിനം േപരർകട ഭാഗേതക് േപാേകണ വാഹനങൾ ഓവർബിഡജ് - 
 –  –   –  തമാനർ പനവിള േബകറി ജംഗഷൻ വഴതകാട് - എസ്.എം.  സി -  ഇടപഴിഞി -  ശാസമംഗലം വഴി 

േപാേകണതാണ്.

         –കിഴേകേകാട ഭാഗത നിനം േപട ഭാഗേതക് േപാേകണ വാഹനങൾ െവടിമറിച േകാട  
   –  വാഴപളി ജംഗഷൻ മിതാനനപരം - എസ്.    പി േഫാർട് ആശപതി-   ൈകതമക് -   ഉപിലാമട് -  പഴയ 
     –   കളകേററ് വഴി ഇടേതാട് തിരിഞ് േപട നാലമക് വഴിയം േപാേകണതാണ്.

     െസകടറിേയറ് മാർചിൽ പെങടകനതിന് വാഹനങളിൽ NH  &  MC   േറാഡകളിൽ നിനം 
       വരനവർ യഥാസാനങളിൽ ആൾകാെര ഇറകിയേശഷം ഈഞയൽ ജംഗഷൻ കഴിഞ് േകാവളം 

      ഭാഗേതക് േപാകനൈബപാസ് േറാഡിൽ ഒതകി പാർക് െചേയണതാണ്.

      വാഹനങൾ ഗതാഗതതടസം കടാെത േപാേകണസലങൾകനസരിച് പാർക് െചേയണതാണ്. 
 േറാഡിന സമാനരമാേയാ,   ഗതാഗതതടസം ഉണാകന രീതിയിേലാ,    പാർക് െചയിരികന മറ 

     വാഹനങൾക് കടന േപാകനതിന് തടസം ഉണാകന രീതിയിേലാ,    പാർക് െചയവാൻ പാടില. 
   പാർക് െചയിരികന വാഹനങളിൽ ൈഡവേറാ,  കീനേറാ,  ഉണായിരിേകണതാണ്.  വാഹനങൾ 
        പടിയിട് േപാകന അവസരങളിൽ ഉതരവാദിതവെപട ആളെട േഫാൺ നമർ വയകമായി കാണന 

   രീതിയിൽ വാഹനങളിൽ പദർശിപിചിരിേകണതാണ്.

          െസകടറിേയറ് മാർച് കഴിഞ് വിവധസലങളിേലക് േപാേകണ വാഹനങൾ ആെള എടത് 
       ൈബപാസിലെട തെന വടക് ഭാഗേതയം െതക്ഭാഗേതയം േപാേകണതാണ്.

      തിരവനനപരം സിറി േപാലീസിെന േമൽപറഞ ഗതാഗത കമീകരണങേളാട് െപാതജനങൾ 
സഹകരിേകണതാണ്.

      ടാഫികമായി ബനെപട പരാതികൾകം നിർേദശങളം താെഴപറയന േഫാൺ നമരകളിൽ 
അറിയികാവനതാണ്.

 േഫാൺ നമരകൾ:-

0471-2558731,0471-2558732

  േപാലീസ് അസിസന് കമീഷണർ
   ടാഫിക് സബ് ഡിവിഷൻ (േനാർത്)

 തിരവനനപരം സിറി.
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