
പതകറിപ്
      ബഹമാനെപട ഇനയൻ പധാനമനി അവർകളെട സനർശനോതാടനബനിച്

19.12.2017      തീയതി തിര  .     നഗരതിൽ ഗതാഗതനിയനണം ഉണയിരികനതാണ്  .  

19.12.2017   തീയതി ഉചയ് 04.00  മണിമതൽ 08.00  മണിവെര എയർോപാർട്,  ആൾെസയിൻസ്, 
ചാക,  ോപട,  പാറർ,   ജനറൽ ആശപതി,   ആശാൻ സവയർ,   രകസാകി മണപം,  ആർ.ആർ.ലാംമ്, 
മയസിയം,  െകൽോടാൺ,  മാനവീയംവീഥി,  ആൽതറ,  എസ്.എം.സി.  വഴതകാട്,  ഡാണമക്,  ഗസ് 
ഹൗസ്,     ോമടകട വെരയള ോറാഡിലം ചാക,  ഈഞയൽ,  മടതറ,  കലംമട്,  കമരിചന,  എസ്.എം. 
ോലാക്, പനറ, െസന്.  ോജാർജ് ചർച്,      തിരവലം വെരയള ോറാഡിൽ ഗതാഗത നിയനണവം, 

  പാർകിംഗ് നിയനണവം ഉണായിരികനതാണ്.
        ടി ോറാഡകളിൽ അോനദിവസം രാവിെല മതൽ കർശന പാർകിംഗ് നിയനണം ഉണായിരിക 

നതാണ്.       ആയതിന് വിപരീതമായി പവർതികനവർെകതിെര യാെതാര മനറിയിപം കടാെത കർശന 
  നിയമ നടപടികൾ സവീകരികനതമാണ്.     പാർക് െചയിരികന വാഹനങളിൽ ൈഡവോറാ,  കീനോറാ, 

ഉണായിരിോകണതാണ്.         വാഹനങൾ പടിയിട് ോപാകന അവസരങളിൽ ഏെതങിലം ോഫാൺ നമർ 
     വയകമായി കാണന രീതിയിൽ വാഹനങളിൽ പദർശിപിചിരിോകണതാണ്.   ഗതാഗത തടസം സഷിച് 

         പാർക് െചയന വാഹനങെള റികവറി വാഹനം ഉപോയാഗിച് നീകം െചയ് നിയമ നടപടി 
സവീകരികനതാണ്.

തിര.        ഗസ് ഹൗസിന് നറ് മീറർ ചറളവിലള ഒര ോറാഡിലം(ോമടകട,  സംഗീത ോകാോളജ്, ോമാഡൽ 
 സൾ ജംഗഷൻ,    ആർട്സ് ോകാോളജിന് മൻവശം,  ഡാണാമക്)    വാഹനങൾ പാർക് െചയവാൻ 

അനവദികനതല.
   വാഹനങൾ വഴിതിരിച് വിടനസലങൾ

            ോകാവളം ൈബപാസ് വഴി തിരവനനപരം നഗരതിോലയ് വരന വാഹനങൾ തിരവലം പാലം 
   ഭാഗതനിനം തിരിഞ് കമോലശവരം,   മണകാട് 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.

      പനറ ഭാഗതനിനം വരന വാഹനങൾബീമാപളി,   വലിയതറ വഴി ോപാോകണതാണ്.
        െനടമങാട് നിനം വരന വാഹനങൾ ോപരർകട നിനം തിരിഞ് ൈപപിൻമട്, ശാസമംഗലം, 
ഇടപഴിഞി,      ജഗതി കോണറമക് വലിയശാല വഴി ോപാോകണതാണ്. 

 എം.     സി ോറാഡിൽ നിനം വരന െക.എസ്.ആർ.ടി.      സി ഉൾപെടയള െഹവി വാഹനങൾ പടത 
   നിനം തിരിഞ് കറവൻോകാണം -   –   കവടിയാർ െവളയമലം -   ശാസമംഗലം,  ഇടപഴിഞി, 
    ജഗതി കോണറമക് വലിയശാല വഴി ോപാോകണതാണ്.

 ശംഖമഖം,  ആൾെസയിന്സ്,      െവടകാട് ഭാഗോതയ് വോരണ വാഹനങൾ വലിയതറ 
    ഭാഗതനിനം തിരിഞ് കലംമട് ഭാഗോതയ് ോപാോകണതാണ്.

          ോവളി ഭാഗത നിനം ശംഖമഖോതയ് വോരണ വാഹനങൾ ോവളി െറയിൽോവ ോഗറിൽ നിനം 
 തിരിഞ് െവൺപാലവടം,  വഴി ോപാോകണതാണ്.

പാർകിംഗ്
        പധാനമനി അവർകളെട സനർശനോതാടനബനിച് ഗസ്ഹൗസിൽ എതന വാഹനങൾ 

    അവിെട ആെള ഇറകിയോശഷം ൈതകാട് PWD     റസ്ഹൗസിൽ എതി പാർക് െചോയണതാണ്. 
        സനർശനവമായി ബനെപട് ഔോദയാഗിക പാസിലാത ഒര വാഹനവം റസ് ഹൗസ് /  ഗസ് ഹൗസ് 

    പരിസരോതാ പാർക് െചയാൻഅനവദികനതല.
     ോമൽ പറഞ ഗതാഗത കമീകരണങൾ എർെപടതിയിരികനതിനാൽ വിമാനതാവളതിോലയ് 

    വരന യാതകാർ കാോലകടി വിമാനതാവളതിൽഎോതണതാണ്. 
       തിരവനനപരം സിറി ോപാലീസിെന ോമൽ പറഞ ഗതാഗത കമീകരണങോളാട് െപാതജനങൾ 

സഹകരിോകണതാണ്.       ടാഫികമായി ബനെപട പരാതികളം നിർോദശങളം താെഴപറയന ോഫാൺ 
 നമരകളിൽഅറിയികാവനതാണ്.

 ോഫാൺ നമരകൾ:- 0471-2558732.
0471-2558731                       ോപാലീസ് അസിസന് കമീഷണർ

   ടാഫിക് സബ് ഡിവിഷൻ (ോനാർത്)
 തിരവനനപരം സിറി.
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