പതകറിപ്
11.12.2017 തീയതി പടികജാതി - പടികവർഗ സംയക സംസാന കമിറിയെട
ആഭിമഖയതിൽ നടതന െസകടറിേയറ് മാർചിേനാടനബനിചം, ലതീൻ കേതാലികാ
സഭയെട രാജഭവൻ മാർചിേനാടനബനിചം അേനദിവസം രാവിെല 10.00 മണി മതൽ
തിരവനനപരം നഗരതിൽ ചവെട പറയം പകാരമള ഗതാഗതകമീകരണം ഉണയിരിക
നതാണ്.
െസകടറിേയറ് മാർചം, രാജഭവൻ മാർചം ആരംഭികന സമയം മതൽ തീരനതവെര
കവടിയാർ - െവളയമലം - മയസിയം - പാളയം - വി.െജ.റി - സാചയ - പളിമട് ആയർേവദേകാേളജ്, ഓവർ ബിഡിജ് - പഴവങാടി - കിഴേകേകാട േറാഡിലെടയള ഗതാഗതം
ഒഴിവാകി വാഹനങൾ േപാേകണതാണ്.

െസകടറിേയറ് മാർച്
•

േദശീയപാത/എം.സി േറാഡ് വഴി േകാഴിേകാട്, വയനാട്, പാലകാട്, എറണാകളം,
തശർ, കണർ, കാസർേകാട്, ആലപഴ, മലപറം ഇടകി, േകാടയം, പതനംതിട,
െകാലം ജിലകളിൽ നിനം പവർതകെര െകാണവരന വാഹനങൾ കഴകടം
ൈബപാസ് വഴി ഈഞകൽ എതി ആളകെള ഇറകിയ േശഷം േകാവളം ൈബപാസ്
േറാഡിൽ മാർഗതടസം കടാെത പാർക് െചേയണതാണ്.

•

തിരവനനപരം
ജിലകളിൽ നിനം പവർതകെര െകാണവരന വാഹനങൾ
െവളയമലം മാനവീയം േറാഡിൽ എതി ആെള ഇറകിയ േശഷം മയസിയം നനാവനം - ആർ.ബി.ഐ – അണർപാസ് - ജനറൽ ആശപതി - േപട - ചാക വഴി
ഈഞയൽ ൈബപാസിൽ എതി മാർഗതടസം കടാെത പാർക് െചേയണതാണ്.

•

െനയാറിൻകര, പാറശാല ഭാഗങളിൽ നിനം വരന പവർതകെര െകാണവരന
വാഹനങൾ പജപര-ജഗതി - സാനഡ - േബകറി വഴി വന് യണിേവഴ് സിറി േകാേളജ്
ൈലബറിക് സമീപം ആെള ഇറകിയ േശഷം ജനറൽ ആശപതി - േപട - ചാക വഴി
ഈഞയൽ ൈബപാസിൽ എതി മാർഗതടസം കടാെത പാർക് െചേയണതാണ്.

രാജഭവൻ മാർച്
രാജഭവൻ മാർചിേനാടനബനിച് തീരേദശ േമഖലകളിൽ നിനം െകാണവരന
പവർതകെര ചാക – േപട - ജനറൽ ആശപതി വഴി വന് ആശാൻ സവയറിൽ ആെള ഇറകിയ
േശഷം അവിെടനിനം വാഹനങൾ ചാക ൈബപാസിൽ എതി ആൾ െസയിന്സ് - ശംഖമഖം
േറാഡിെന ഒരവശതായി പാർക് െചേയണതാണ്.

വാഹനങൾ വഴിതിരിച് വിടന സലങൾ
1. േദശീയപാതയിൽ നിനം വരന വാഹനങൾ ഉളരിൽ നിനം /എം.സി േറാഡ് നിനം
വരന വാഹനങൾ േകശവദാസപരം ജംഗഷനിൽ നിനം തിരിഞ്
െമഡികൽ
േകാേളജ് - കണംമല – േപട – ജനറൽ ആശപതി - ആശാൻ സവയർ – അണർപാസ് േബകറി - പനവിള വഴി തമാനർ ഭാഗേതയം, കിഴേകേകാട ഭാഗേതയം
േപാേകണതാണ്.
2. െനടമങാട് ഭാഗത നിനം കിഴേകേകാട ഭാഗേതയ് േപാകന വാഹനങൾ േപരർകട
നിനം തിരിഞ് ശാസമംഗലം – ഇടപഴിഞി - എസ്.എം.സി - വഴതകാട് വഴി
േപാേകണതാണ്.

3. കിഴേകേകാട ഭാഗത നിനം േദശീയപാതയിേലയ് വരന വാഹനങൾ ആയർേവദ
േകാേളജ് ഭാഗത നിനം തിരിഞ് ൈകതമക് - വഞിയർ – പാറർ – േപട വഴി
േപാേകണതാണ്.
4. തമാനർ ഭാഗത നിനം െനടമങാട് േപാേകണ വാഹനങൾ േമാഡൽ സൾ - പനവിള –
േബകറി - വഴതകാട് - എസ്.എം.സി - ഇടപഴിഞി - ശാസമംഗലം - േപരർകട വഴി
േപാേകണതാണ്
5. തമാനർ ഭാഗത നിനം േദശീയപാത/എം.സി േറാഡ് വഴി േപാേകണ വാഹനങൾൈഫ
ഓവർ– ചരകാട് പാളയം - കിളിപാലം - അടകളങര – മിതാനനപരം -േഫാർട്
ആശപതി- ൈകതമക് - േപട – കണമല – െമഡികൽ േകാേളജ് - ഉളർ വഴി
േപാേകണതാണ്.
വാഹനങൾ ഗതാഗതതടസം കടാെത േപാേകണ സലങൾകനസരിച് പാർക്
െചേയണതാണ്. േറാഡിന സമാനരമാേയാ, ഗതാഗതതടസം ഉണാകന രീതിയിേലാ, പാർക്
െചയിരികന മറ വാഹനങൾക് കടന േപാകനതിന് തടസം ഉണാകന രീതിയിേലാ, പാർക്
െചയവാൻ പാടില. പാർക് െചയിരികന വാഹനങളിൽ ൈഡവേറാ, കീനേറാ, ഉണായിരി
േകണതാണ്. വാഹനങൾ പടിയിട് േപാകന അവസരങളിൽ ഏെതങിലം േഫാൺ നമർ
വയകമായി കാണന രീതിയിൽ വാഹനങളിൽ പദർശിപിചിരിേകണതാണ്.
മാർച് കഴിഞ് വിവധ സലങളിേലക് േപാേകണ വാഹനങൾ ആെള എടത്
ൈബപാസിലെട തെന വടക് ഭാഗേതയം. െതക്ഭാഗേതയം േപാേകണതാണ്.
തിരവനനപരം സിറി േപാലീസിെന േമൽ പറഞ ഗതാഗത കമീകരണങേളാട്
െപാതജനങൾ സഹകരിേകണതാണ്.
ടാഫികമായി ബനെപട പരാതികൾകം നിർേദശങളം താെഴപറയന േഫാൺ
നമരകളിൽ അറിയികാവനതാണ്.
േഫാൺ നമരകൾ:0471-2558731
0471-2558732
േപാലീസ് അസിസന് കമീഷണർ
ടാഫിക് സബ് ഡിവിഷൻ
തിരവനനപരം സിറി.

