ഩത്രക്കുറ഻പ്പ് ( 30/12/2017 )
ഺഷം – 2018

പുതുവത്സരഺഘ
പുതുവത്സരഺഘ

ഺഷങ്ങഘളഺട ഺപ്പം

തടെ

സുരക്ഷയം

പ്രധഺനമഺടെെത഻നഺല്ഴ ടഩഺതുജനങ്ങള്ഴ പുതുവത്സര ആഘ

ഺഷ ഘവളയ഻ല്ഴ

തഺടഴ ഩറയെ കഺര്യങ്ങള്ഴ ഩഺല഻ഘേണ്ടതഺെ്


പുതുവത്സരഺഘ

ഺഷഘവളയ഻ല്ഴ

അഩക ങ്ങള്ഴേ്


ഇ യഺകുടമെത഻നഺല്ഴ

കര്ഴശനമഺയം

ഒഴ഻വഺേെം.

പുതുവത്സരഺഘ

ഺഷങ്ങള്ഴേഺയ഻

മ്യപഩ഻്്

ഩരസ്പരം

പ്രശ്നങ്ങള്ഴ

ഉണ്ടഺക്കുവഺന്ഴ

സഺമൂഹ്യവ഻രുദ്ധര്ഴ



മ്യപഩ഻്് വഺഹനഘമഺ ഻ക്കുെത്

ഒത്തുഘേരുെ

പ്രശ്നങ്ങള്ഴ
ഇത്തരം

സഺമൂഹ്യവ഻രുദ്ധര്ഴ

ആഘ

ആഘ

ഇ ങ്ങള഻ല്ഴ

ഉണ്ടഺക്കുവഺന്ഴ

സഺദ്ധ്യതയള്ളത഻നഺലം

ടേയ്യല്ഴ

ആഘ

ഺഷഘവളകള഻ല്ഴ

ആഘ

ഺഷഘവളകള഻ല്ഴ

മുതലഺയവ

ന ത്തുവഺന്ഴ

അഩര഻േതരുട

ന഻ര഼ക്ഷ഻ഘേണ്ടതും അത്തരേഺടര

ആഘ

സഺെ഻ദ്ധ്യം

10 മെ഻ക്കുഘശഷം

ശ്രദ്ധയ഻ല്ഴടപ്പട്ടഺല്ഴ

പ്രവൃത്ത഻കള്ഴ

ടഩഺതുസ്ഥലങ്ങള഻ല്ഴ മമേ്

ആയത഻ന്
മമേ്

വ്യക്ത഻കള്ഴടേത഻ടരയം,

അഩക ം
അത്തരം

ഩര഻ഩഺ ഻കള്ഴ

ഒഴ഻വഺഘേണ്ടതഺെ്.

പ്രഘേകം
ഘറഺഡ഻ലം

ടഩഺട്ട഻ക്കുെതും

ഒഴ഻വഺഘേണ്ടതഺെ്.
ഺഷ

സ്ത്ര഼കടള

സഺദ്ധ്യതയള്ളത഻നഺല്ഴ

മുതലഺയവ

ക്ഷെ഻ച്ചുവരുത്തുടമെത഻നഺല്ഴ

ആഘ

ഺഷഘവളകള഻ല്ഴ

മറ്റം വല഻ട്റ഻ഞ്ഞ് ടഩഺട്ട഻ക്കുെതും മ്യപക്കുപ്പ഻കള്ഴ

ഘറഺഡ഻ടലറ഻ഞ്ഞ്

രഺത്ര഻

നുഴഞ്ഞുകയറ഻

ഘഩഺേറ്റ ഻,

ഒഴ഻വഺഘേണ്ടതുമഺെ്.

ഩ േം

ആളുകള്ഴ

ഇ യള്ളത഻നഺലം

ഺഷഘവളയ഻ല്ഴ

ഺഷഘവളകള഻ല്ഴ ഩ഻ ഻ച്ചുഩറ഻,

ജനങ്ങള്ഴേ഻ യ഻ഘലക്കും



വഺഹനഘമഺ ഻ക്കുെത്

മഘ്യപഺഩഘയഺഗം ഒഴ഻വഺഘേണ്ടതഺെ്.
ശല്യം



മ്യപഩ഻്്

ന ത്തുെത്

മമേ്

കുറ്റകരമഺയത഻നഺല്ഴ

വ഻രുദ്ധമഺയ഻

ടസറ്റകള്ഴ

പ്രവര്ഴത്ത഻ക്കുെത്

ഩ഻ ഻ട്ടുത്ത്

ടസറ്റ഻ടന്ഴറ

ഉഩഘയഺഗ഻്്

ഫന്ധടപ്പട്ട

ഉ മസ്ഥര്ഴടേത഻ടരയം

ന഻യമഩരമഺയ ന ഩ ഻കള്ഴ സവ഼കര഻ക്കുെതഺയ഻ര഻ക്കും.



ടഩഺതു

ന഻രത്തുകള഻ലം

ടഩഺതു

മ്യപഩ഻ക്കുെവര്ഴടേത഻ഘരയം

സ്ഥലങ്ങള഻ലം

ഇരുെ്

ടഩഺതുജനങ്ങള്ഴക്കും

വഺഹന

ഗതഺഗതത്ത഻നും ത സ്സം ഉണ്ടഺേ഻ടേഺണ്ട്
ആഘ





ഺഷം

ന ത്തുെവര്ഴടേത഻ഘരയം

ശക്തമഺയ

സവ഼കര഻ക്കുെതഺയ഻ര഻ക്കും.

ന഻യമ

ന ഩ ഻കള്ഴ

ഫ഻യര്ഴ & മവന്ഴ ഩഺര്ഴലറുകളും, മ്യപവ഻ല്പനശഺലകളും ന഻യമഺനുസൃതമഺയ
സമയ ഩര഻ധ഻

കഴ഻ഞ്ഞ് രഺത്ര഻കഺലങ്ങള഻ല്ഴ പ്രവൃത്ത഻ക്കുവഺന്ഴ ഩഺടുള്ളതല്ല.

23 വയസ്സ഻ല്ഴ തഺടഴയള്ളവര്ഴേ് ഫഺറുകള഻ലം മ്യപവ഻ല്പനശഺലകള഻ലം മ്യപം
വ഻തരെം ടേയ്യഽവഺന്ഴ ഩഺടുള്ളതല്ല.
ഇരുേക്രവഺഹനങ്ങള഻ല്ഴ

രണ്ട഻ല്ഴ കൂടുതല്ഴ ആളുകള്ഴ യഺത്ര ടേയ്യഽെത്

ഒഴ഻വഺേെം.
അമ഻തഘവഗതയ഻ലം

അശ്രദ്ധമഺയം

വഺഹനഘമഺ ഻ക്കുെത്

വരുത്തുടമെത഻നഺല്ഴ ടഩഺതുജനങ്ങള്ഴ


ഘറഺഡ഻ല്ഴ കൂട്ടം കൂ ഻ ന഻െ്

ജ഼വഹഺന഻

ട്രഺപ഻ക് ന഻യമങ്ങള്ഴ കൃേമഺയ഻

ഩഺല഻ഘേണ്ടതഺെ്.

ടഩഺതുജനങ്ങള്ഴേ് എടെങ്ക഻ലം തരത്ത഻ലള്ള ബുദ്ധ഻മുട്ടുണ്ടഺകുെഩക്ഷം
മെ഻ക്കൂറും പ്രവര്ഴത്ത഻ക്കുെ
100,

0487-2424193

24

തൃശ്ശൂര്ഴ സ഻റ്റ഻ ഘഩഺല഼സ് കണ്ഴഘട്രഺള്ഴ റൂമ഻ഘലേ്

എെ഻

നന്പറുകള഻ല്ഴ

ആവശ്യടപ്പ ഺവുെതഺെ്.

വ഻ള഻്്

സഹഺയം

സുരക്ഷഺക്രമ഼കരെങ്ങള്ഴ
 പുതുവത്സരഺഘ

ഺഷങ്ങള്ഴ

ന ക്കുെ

സ്ഥലങ്ങള഻ല്ഴ

ഘഩഺല഼സ് ഉഘ്യപഺഗസ്ഥടര ന഻ഘയഺഗ഻ക്കും.
 വ഻ഘേശ഻കളും,

സ്ത്ര഼കളും,

കുട്ട഻കളും

ഉള്ഴപ്പട യള്ളവര്ഴ

രഹസ്യഘനവഷെ
ഒത്തു

ഘേരുെ

സ്ഥലങ്ങള഻ല്ഴ പുരുഷ - വന഻തഺ ഘഩഺല഼സ് ഉള്ഴപ്പട യള്ളവടര മപ് ഻യ഻ലം
ഡ്യാട്ട഻േഺയ഻ ന഻ഘയഺഗ഻ക്കും
 ടറയ഻ല്ഴഘവ ഘേഷന്ഴ, ഫസ് േഺന്ഴഡ്, ആരഺധനഺലയങ്ങള്ഴ, ഘഹഺട്ടലകള്ഴ,
മഺളുകള്ഴ എെ഻വ഻ ങ്ങള഻ല്ഴ ഘഩഺല഼സ് ഩര഻ഘശഺധന കര്ഴശനമഺക്കും
 പുതുവത്സരഺഘ
സ്ഥങ്ങള഻ലം,
മഺളുകള്ഴ,

ഺഷത്ത഻നഺയ഻
ടറയ഻ല്ഴഘവ

മഺര്ഴേറ്റകള്ഴ

ധഺരഺളം

ഘേഷന്ഴ,

ആളുകള്ഴ

ഫസ്

എെ഻വ഻ ങ്ങള഻ല്ഴ

ഉഩഘയഺഗ഻്് ഩര഻ഘശഺധന ന ത്തും.

ഒത്തു

േഺന്ഴഡുകള്ഴ,
ഘഫഺംഫ്

ഘേരുെ
ഘഷഺപ്പ഻ങ്ങ്
സ്ക്വഺഡ഻ടന

 പുതുവത്സരഺഘ

ഺഷ

ഘവളകള഻ല്ഴ

ഉഩഘയഺഗ഻ക്കുെവര്ഴടേത഻ടരയം,

ന഻യമവ഻രുദ്ധമഺയ഻

വ഻ല്ഴഩന

കര഻മരുെ്

ന ത്തുെവര്ഴടേത഻ടരയം

കര്ഴശനമഺയ ന഻യമ ന ഩ ഻കള്ഴ സവ഼കര഻ക്കുെതഺയ഻ര഻ക്കും.
 സഺമൂഹ്യ

വ഻രുദ്ധരുട

പ്രവര്ഴത്തനങ്ങള്ഴ

ഘഩഺല഼സ്, ഗുണ്ടഺ വ഻രുദ്ധ സ്ക്വഺഡ്

 അഩക ങ്ങള്ഴ

ഒഴ഻വഺക്കുെത഻നഺയ഻

ത യെത഻നഺയ഻

എെ഻വടയ വ഻ന്യസ഻ക്കും.
കര്ഴശനമഺയ

വഺഹന

ന഻ഴല്ഴ

ഩര഻ഘശഺധന

ന ത്തുെതഺയ഻ര഻ക്കും.
 ടഩഺതുജനങ്ങളുട

ഉറപ്പഺക്കുെത഻നഺയ഻ 31-12-2017 ത഻യ്യത഻

സുരക്ഷത഻തവം

മെ഻ മുതല്ഴ 01-01-2018 ത഻യ്യത഻

ഉ്േ്

2

എല്ലഺ

ഘഩഺല഼സ്

ഘേഷന്ഴ

ഩര഻ധ഻കള഻ലം

മഫേ് ഩഘട്രഺള഻ംഗ് എെ഻വയം,
ഩ഻േറ്റം ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കും.
 പുതുവത്സരഺഘ

ഺഷ

സുരക്ഷഺ

ഘഩഺല഼സുഘ്യപഺഗസ്ഥന്ഴമഺടര
ഘനതൃതവത്ത഻ല്ഴ

വ഻ന്യസ഻ക്കും.

 ന഻യമവ഻രുദ്ധമഺയ
കര്ഴശനമഺയ

രഺവ഻ടല

8 മെ഻വടര

ടസ്പഷ്യല്ഴ

ഩഘട്രഺള഻ംഗ്,

ആവശ്യമഺയ സ്ഥലങ്ങള഻ല്ഴ ഘഩഺല഼സ്
ഡ്യാട്ട഻േഺയ഻

എ.സ഻.ഩ഻ / സ഻.ഐ

പ്രവൃത്ത഻കള഻ല്ഴ
ന഻യമന ഩ ഻കള്ഴ

700
/ എസ്.ഐ

ഓളം
മഺരുട

ഏര്ഴടപ്പടുെവര്ഴടേത഻ടര
സവ഼കര഻ക്കുെതഺയ഻ര഻ക്കും

Sd/ജ഻ല്ലഺ ഘഩഺല഼സ് ഘമധഺവ഻
തൃശ്ശൂര്ഴ സ഻റ്റ഻

