ഩത്രകുരഺപ്പ് (07-06-2018)
ഭണ്ഴസൂണ്ഴകഹറം – തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ പഩഹറ഻ഷ് കൂടുതല്ഴ സുയക്ഷയമഹരുക്കുന്നു
ഭണ്ഴസൂണ്ഴ
ഇടയുള്ളതഺനഹല്ഴ

കഹറത്ത്

ആമത്

പഭഹശണങ്ങള്ഴ

തടയുന്നതഺനഹമഺ

തൃശൂര്ഴ

ഴര്ഴദ്ധഺക്കുഴഹന്ഴ
ഷഺറ്റഺ

പഩഹറ഻ഷ്

കമ്മ഻ശണര്ഴ ശ്ര഻. മത഻ശ് ചന്ദ്ര.ജഺ.എച്ച്. IPS യന്ഴര പനതൃതവത്തഺല്ഴ തൃശൂര്ഴ
ഷഺറ്റഺ പഩഹറ഻ഷ് ഩയഺധഺമഺല്ഴ പഩഹറ഻ഷ് സുയക്ഷഹ ഷംഴഺധഹനങ്ങള്ഴ കൂടുതല്ഴ
വക്തഭഹക്കഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
 സുയക്ഷയുയട

ബഹഗഭഹമഺ

തൃശൂര്ഴ

പഩഹറ഻ഷ് പേശന്ഴ ഩയഺധഺകലഺലം
മുതല്ഴ പഩഹറ഻ഷ് ഩപരഹലഺങ്ങ്

ഷഺറ്റഺ

പഩഹറ഻ഷ്

ഩയഺധഺമഺയറ
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എല്ലഹ ദഺഴഷവം യഹത്രഺ 11.00 ഭണഺ

ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും. ഒരു ഷബ്ബ് ഇന്ഴയെക്ടറം,

മൂന്ന് പഩഹറ഻സുകഹരും ഩപരഹലഺങ്ങ് ഷംഘത്തഺല്ഴ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും.

 പഩഹറ഻ഷ്

ഴഹസനത്തഺലള്ള

ഩപരഹലഺങ്ങഺനു

പുരയഭ

ബഫക്കുകലഺലം,

കഹല്ഴനടമഹയും പഩഹറ഻ഷ് ഩപരഹലഺങ്ങ് ഷംഘങ്ങള്ഴ ഷദഹ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും.
ഇത്തയം
യചരഺമ

ഷംഘങ്ങള്ഴ
പഩഹക്കറ്റ്

ആളുകള്ഴ

പരഹഡുകള്ഴ

തഺങ്ങഺ

തഹഭഷഺക്കുന്ന

ഉള്ഴപ്പയടയുള്ള

ഥലങറങ്ങലഺലം

ഴറഺമ

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

എത്തഺപച്ചയഹന്ഴ കളഺമഹത്ത ഥലങറങ്ങലഺലം എത്തഺപച്ചരുന്നതഹണ്.

 യഹത്രഺകഹറ ഩപരഹലഺങ്ങ് ഷംഘങ്ങള്ഴ എ.ടഺ.എം. കക്ഖണ്ടറകള്ഴ, ഫഹങ്കുകള്ഴ,
ഭറ്റു ധനകഹര്യ ഥലങഹഩനങ്ങള്ഴ എന്നഺഴ പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്ന ഥലങറങ്ങലഺലം,

ആയഹധനഹറമങ്ങളുയട ഩയഺഷയങ്ങലഺലം, ജുഴറരഺകള്ഴ ഥലങഺതഺ യചയുന഼ന്ന
ഥലങറങ്ങലഺലം,

ഒറ്റയപ്പട്ട

ഴ഻ടുകള്ഴ

പ്രപേകം ശ്രദ്ധ പകന്ദ്ര഻കയഺച്ച്

ഥലങഺതഺ

യചയുന഼ന്ന

പ്രപദവങ്ങലഺലം

ഩപരഹലഺങ്ങ് നടത്തുന്നതഹണ്.

 ഩപരഹലഺങ്ങ് കഹര്യക്ഷഭഭഹക്കുന്നഺയന്ഴര ബഹഗഭഹമഺ തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ പഩഹറ഻ഷ്
ഩയഺധഺമഺയറ 1500 ഓലം ഥലങറങ്ങലഺല്ഴ ഩട്ടഹബുക്ക് ഥലങഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.
 ഥലങഺയഭഹമഺ

കുറ്റകൃേങ്ങലഺല്ഴ

ഴഹഷഥലങറങ്ങലഺലം,

അത്തയക്കഹര്ഴ

ഩയഺപവഹധന നടത്തും.

ഏര്ഴയപ്പട്ടുഴരുന്നഴയയ

അഴരുയട

തന്പടഺക്കുന്ന ഭറ്റഺടങ്ങലഺലം

പഩഹറ഻ഷ്

 യരമഺല്ഴപഴ പേശന്ഴ, ഫസ്സ് േഹന്ഴഡുകള്ഴ എന്നഺഴഺടങ്ങലഺല്ഴ പ്രപേക
നഺയ഻ക്ഷണത്തഺനഹമഺ

ഭഫ്തഺമഺലള്ഴപ്പയടയുള്ള

പ്രപേകം ഴഺന്യഷഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.

പഩഹറ഻ഷ്

ഷംഘങ്ങയല

 ഷംവമഹെദഭഹമ

ഷസചര്യങ്ങലഺല്ഴ

കഹണുന്നഴയയ

പചഹദ്യം

നഺമഭനടഩടഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺക്കുന്നതഹമഺയഺക്കും.

 കുറ്റകൃേങ്ങള്ഴ

തടയുന്നതഺനഹമഺ

യഩഹതുജനങ്ങലഺല്ഴ

യചയ്തം

അഴപഫഹധം

സൃഷ്ടഺക്കുന്നതഺനഹമഺ ജനബഭത്രഺ ഷംഴഺധഹനം ഉഩപമഹഗഺച്ച് രഷഺഡന്ഴഷ്
അപഷഹഷഺപമശനുകളുയട

ക്ലഹസ്സുകള്ഴ നടത്തുന്നതഹണ്.
 കുറ്റകൃേങ്ങള്ഴ

ഷസകയണപത്തഹടുകൂടഺ

തടയുന്നതുഭഹമഺ

ഥലങഹഩനങ്ങളുയടയും,

ജുഴറരഺ

പഫഹധഴത്ക്കയണ

ഫന്ധയപ്പട്ട്

ഉടഭകളുയടയും,

ധനകഹര്യ

ആയഹധനഹറമങ്ങളുയട

ചുഭതറയുള്ളഴരുയടയും ഒരു പമഹഗം ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ ഴഺലഺച്ചു
പചര്ഴത്തഺട്ടുള്ളതഹണ്.
 ജുഴറരഺകലഺലം,
ഷഺ.ഷഺ.

ടഺ.ഴഺ.

ആയഹധനഹറമങ്ങലഺലം,
ക്യഹഭരകളും,

ധനകഹര്യ

യഷക്യഽയഺറ്റഺ

ഥലങഹഩനങ്ങലഺലം

ഗഹര്ഴഡുകയലയും

നഺമഭഺക്കുന്നതഺയന്ഴര ആഴശ്യകത ഥലങഹഩന ഉടഭകള്ഴക്ക് ഴഺവദ഻കയഺച്ച്
യകഹടുത്തഺട്ടുള്ളതഹണ്.
 ജുഴറരഺകളും,
യചയുന഼ന്ന

കഹടുഩഺടഺച്ച്

ആയഹധനറമങ്ങളും,

ഥലങറങ്ങലഺല്ഴ

ധനകഹര്യ

ആഴശ്യഭഹമ

കഺടക്കുന്ന

നഺര്ഴപേവഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.

യഴലഺച്ചം

ഥലങറങ്ങള്ഴ

ഥലങഹഩനങ്ങളും

ഥലങഺതഺ

ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതഺനും,

ൃതത്തഺമഹക്കുന്നതഺനും

 യഹത്രഺ കഹറ ഩപരഹലഺങ്ങഺനഹമഺ ഷന്നദ്ധയഹമ ജനബഭത്രഺ അംഗങ്ങളുയട
പഷഴനം ഉഩപമഹഗഺക്കും.

 ഴഹസനഩയഺപവഹധന

കര്ഴവനഭഹക്കുന്നതഺനഹമഺ

പകന്ദ്ര഻കയഺച്ച് പഩഹറ഻ഷഺയന ഴഺന്യഷഺക്കും.
 യഹത്രഺകഹറ പഩഹറ഻ഷ് ഩപരഹലഺങ്ങ്

പ്രപേക

ഥലങറങ്ങള്ഴ

കൃേഭഹമഺ നടക്കുന്നുയണ്ടന്ന് ഉരപ്പു

ഴരുത്തുന്നതഺനഹമഺ ഉമര്ഴന്ന പഩഹറ഻ഷ് ഉപദ്യഹഗഥലങന്ഴഭഹര്ഴ ഷര്ഴബപ്രഷ്
യചക്ക് നടത്തുന്നതഹണ്.

യഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക് തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ പഩഹറ഻ഷ് നല്ഴകുന്ന സുയക്ഷഹ മുന്നരഺമഺപ്പ്.
 ഭണ്ഴസൂണ്ഴ കഹറമലഴഺല്ഴ ഴ഻ട് പൂട്ടഺ പഩഹകുന്നഴര്ഴ അക്കഹര്യം അടുത്ത
പഩഹറ഻ഷ്

പേശനഺല്ഴ

ഩപരഹലഺങ്ങ്

പയഖഹമൂറം

ഷഭമത്ത്

ഇത്തയം

അരഺമഺപക്കണ്ടതഹണ്.

പഩഹറ഻ഷ്

ഴ഻ടുകള്ഴ

പഩഹറ഻ഷ്

പ്രപേകം

ഴ഻ടുകയല

ഩറ്റഺയുള്ള

നഺയ഻ക്ഷഺക്കുന്നതഹണ്.
 പ്രഹമമുള്ള

ആളുകള്ഴ

ഴഺഴയങ്ങള്ഴ

ഭഹത്രം

ഫന്ധയപ്പട്ടഴര്ഴ

തഹഭഷഺക്കുന്ന
അടുത്തുള്ള

പഩഹറ഻ഷ്

പേശനഺല്ഴ

അരഺമഺപക്കണ്ടതഹണ്.
 ഴ഻ട്ടഺല്ഴ

ആള്ഴ

തഹഭഷഺല്ലഹത്ത

ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ

ഩത്രം,

ഩഹല്ഴ

എന്നഺഴ

മുറ്റത്ത് അറക്ഷ്യഭഹമഺ കഺടക്കുന്നത് കണ്ടുഴരുന്നുണ്ട്. ഇത്തയം ഴ഻ടുകലഺല്ഴ
ആളുകള്ഴ

ഇല്ലഹയമന്ന്

ഉരപ്പഺക്കുഴഹന്ഴ

പഭഹഷ്ടഹക്കള്ഴക്ക്

ഇത്

മൂറം

ഷഹധഺക്കുന്നതഹണ്. ആമതഺനഹല്ഴ ഇത്തയം ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ ഩഹല്ഴ, ഩത്രം
എന്നഺഴ തഹത്ക്കഹറഺകഭഹമഺ നഺറത്തറഹക്കുകപമഹ, അമല്ഴഴഹഷഺകപലഹട്
പവഖയഺച്ച് ഴയ്ക്കുഴഹന്ഴ അരഺമഺപ്പ് നല്ഴകുകപമഹ യചപയുനണ്ടതഹണ്.
 ഴ഻ടു

പൂട്ടഺ

പഩഹകുന്ന

ഷഭമങ്ങലഺല്ഴ

ഷഭമം

ഴ഻ടഺനുപുരയത്ത

ഓപഹക്കുന്നതഺന്

ബററ്റുകള്ഴ

അമല്ഴഴഹഷഺകയല

ഩകല്ഴ
ഏര്ഴപ്പഹട്

യചയുന഼ന്നത് ഗുണകയഭഹണ്.
 പഭഹഷ്ടഹക്കള്ഴക്ക്

ഉഩപമഹഗഺക്കുഴഹന്ഴ

കളഺയുന്ന

തയത്തഺലള്ള

ഇരുന്പ്

ഩഹയകള്ഴ , ഭഴു മുതറഹമ തയത്തഺലള്ള ഉഩകയണങ്ങള്ഴ ഴ഻ടഺനുപുരത്ത്
സൂക്ഷഺക്കുന്നത് ഒളഺഴഹപക്കണ്ടതഹണ്.
 ഭൂയഺബഹഗം

പഭഹഷ്ടഹക്കളും

തള്ളഺത്തുരന്നഹണ്

ഴ഻ടഺയന്ഴര

ഴ഻ടഺനകപത്തയ്ക്ക്

പുരകു

ഴവയത്ത

പഭഹശണത്തഺനഹമഺ

ഴതഺല്ഴ

കമറന്നത്.

ആമതഺനഹല്ഴ പുരം ഴഹതഺലകള്ഴ ഇരുന്പ് ഩട്ട ഉഩപമഹഗഺച്ചും ഭറ്റും കൂടുതല്ഴ
സുയക്ഷഺതഭഹപക്കണ്ടതഹണ്.
 എയെങ്കഺലം അനഺഷ്ട ഷംബഴങ്ങളുണ്ടഹമഹല്ഴ ഴ഻ട്ടഺയറ മുഴുഴന്ഴ ബററ്റുകളും
യതലഺയുന്ന

തയത്തഺല്ഴ

ഗുണകയഭഹമഺയഺക്കും.

ഭഹേര്ഴ

ഷവഺച്ച്

ഥലങഹഩഺക്കുന്നത്

 യഹത്രഺ

കഹറങ്ങലഺല്ഴ

ഴ഻ടഺനു

ചുറ്റുമുള്ള

ബററ്റുകള്ഴ

പ്രകഹവഺപ്പഺക്കുന്നത്

പഭഹശണം തടയുന്നതഺന് ഉഩകയഺക്കുന്നതഹണ്.
 അഷവബഹഴഺകഭഹമഺ

യതരുഴ്

ഴഺലക്കുകള്ഴ

അണയുന്നത്

ശ്രദ്ധമഺറ്യപ്പട്ടഹല്ഴ യഩഹതുജനങ്ങള്ഴ അക്കഹര്യം ഫന്ധയപ്പട്ട ഇറക്ടരഺഷഺറ്റഺ
അധഺകഹയഺകളുയട ശ്രദ്ധമഺല്ഴയപ്പടുപത്തണ്ടതഹണ്.
 പഭഹഷ്ടഹക്കള്ഴ

ഩകല്ഴ

ഷഭമങ്ങലഺലം

ശ്രദ്ധമഺല്ഴയപ്പട്ടഺട്ടുണ്ട്.
ഴരുപന്പഹള്ഴ

ആമതഺനഹല്ഴ

ജനറഺല്ഴകൂടഺ

അക്രഭങ്ങള്ഴ

നടത്തുന്നത്

അഩയഺചഺതയഹമഴര്ഴ

ഴ഻ക്ഷഺച്ചതഺനുപവശം

ഴ഻ട്ടഺപറയ്ക്ക്

ഭഹത്രം

മുന്ഴഴഹതഺല്ഴ

ഴ഻ടുകലഺല്ഴ

അഩയഺചഺതര്ഴ

തുരക്കുന്നതഹണ് ഉചഺതം.
 ആക്രഺ

ഷഹധനങ്ങള്ഴ

പവഖയഺക്കുന്നതഺനഹമഺ

ഴയഺകമഹയണങ്കഺല്ഴ അത്തയക്കഹയയ

ശ്രദ്ധഺപക്കണ്ടതഹണ്.

 ഴ഻ടുകലഺല്ഴ ഴഺറഩഺടഺപ്പുള്ള ഷവര്ഴണ്ണഹബയണങ്ങളും, ഩണവം സൂക്ഷഺക്കുന്നത്
ഒളഺഴഹപക്കണ്ടതും,

അേഹഴശ്യമുള്ള

ഷവര്ഴണ്ണഹബയണവം,

ഩണവം

ഭഹത്രം

സൂക്ഷഺപക്കണ്ടതുഭഹണ്.
 ഴഺറഩഺടഺപ്പുള്ള

ഷഹധനങ്ങള്ഴ

സൂക്ഷഺക്കുന്നതഺന്

ഫഹങ്ക്

പറഹക്കര്ഴ

ഷംഴഺധഹനം ഉഩപമഹഗഺക്കുന്നത് ഗുണകയഭഹണ്.
 ഴ഻ടുകലഺല്ഴ നഺയ഻ക്ഷണ ക്യഹഭരകള്ഴ ഥലങഹഩഺക്കുന്നത് അഩയഺചഺതരുയടയും,
പഭഹഷ്ടഹക്കളുയടയും
ഗുണകയഭഹകുയഭന്നതഺനഹല്ഴ

ഷഹന്നഺദ്ധ്യം
യഩഹതുജനങ്ങള്ഴ

തഹത്ഩര്യം കഹണഺപക്കണ്ടതഹണ്.

ഭനസ്സഺറഹക്കുന്നതഺന്
ഇക്കഹര്യത്തഺല്ഴ

കൂടുതല്ഴ

 നഺയ഻ക്ഷണ ക്യഹഭരകള്ഴ ഥലങഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ള ഴ഻ടുകലഺല്ഴ 24 ഭണഺക്കൂറം ക്യഹഭര
പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നുയണ്ടന്ന്

ഉരപ്പുഴരുപത്തണ്ടതും,

ആമതഺയന്ഴര

ഫഹക്ക്

അപ്പ് ഩയഭഹഴധഺ ദഺഴഷം സൂക്ഷഺപക്കണ്ടതുഭഹണ്.
 തഹയതപേന ചഺറവകുരഞ്ഞ ഫര്ഴഗലര്ഴ അറരഹം ഷംഴഺധഹനം ഴ഻ടുകലഺല്ഴ
ഥലങഹഩഺക്കുന്നത് പഭഹശണം തടയുന്നതഺന് ഉഩകയഺക്കുന്നതഹണ്.
 അേഹഴശ്യ

ഘട്ടത്തഺല്ഴ

അമല്ഴഴഹഷഺകളുയട

അമല്ഴഴഹഷഺകളുഭഹമഺ

യഭഹബഫല്ഴ നന്പറകള്ഴ

ഫന്ധയപ്പടുന്നതഺന്

െ഻ഡ് ഡമല്ഴ ആമഺ

യഭഹബഫല്ഴ പപഹണഺല്ഴ യഷറ്റ് യചയ്ത സൂക്ഷഺപക്കണ്ടതഹണ്.
 ഇതയ

ഷംഥലങഹന

ഴ഻ട്ടുടഭഥലങരും

യതഹളഺറഹലഺകയല

തഹഭഷക്കഹരുയട

തഹഭഷഺപ്പഺക്കുന്ന
പൂര്ഴണ്ണഭഹമ

യതഹളഺലടഭകളും,
ഴഺഴയങ്ങള്ഴ

പവഖയഺപക്കണ്ടതും,

അതഹത്

ബകഭഹപരണ്ടതുഭഹണ്.

 രഷഺഡന്ഴഷ്
നഺയ഻ക്ഷണ

ഩയഺധഺമഺയറ

അപഷഹഷഺപമശനുകള്ഴ
ക്യഹഭരകള്ഴ

ബകയകഹപള്ളണ്ടതഹണ്.

 യഩഹതുജനങ്ങളുയട സുയക്ഷഺതതവം
24 ഭണഺക്കൂറം
പഩഹറ഻ഷ്

പഩഹറ഻ഷ്

പേശനഺല്ഴ

യഩഹതുഴഹമ

ഥലങറങ്ങലഺല്ഴ

ഥലങഹഩഺക്കുന്നതഺനുള്ള

ശ്രഭങ്ങള്ഴ

ഉരപ്പഹക്കുക എന്ന റക്ഷ്യപത്തഹടുകൂടഺ

പഩഹറ഻ഷ് പഷഴനം റഭ്യഭഹകുന്ന തയത്തഺല്ഴ തൃശൂയ് ഷഺറ്റഺ

കണ്ഴപരഹള്ഴ

റം

പഩഹറ഻ഷ് ഷസഹമത്തഺനഹമഺ

പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നുണ്ട്.

യഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക്

100, 0487 2424111, 0487 2424193

എന്ന

നന്പരഺല്ഴ ഏതു ഷഭമത്തും ഴഺലഺച്ച് ഫന്ധയപ്പടഹവന്നതഹണ്.

Sd/ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ,
തൃശ്ശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ

