പത്രക്കുറിപ്പ് (19-12-2017)
സമീപ ദിവസങ്ങളില് എറണാകുളം ജില്ലയിലല ല ൌണ് നനാര്ത്ത് നപാലീസ്
നേഷന് പരിധിയിലം ഉള്ള രണ്ട് വീടുകളില് അനയസംസ്ഥാനക്കാലരന്ന് സംശയിക്കുന്ന
ഒരു സംഘം ആളുകള് അതിക്രമിച്ച് കയറി വീട്ടുകാലര ഉപദ്രവിച്ച് ലകാള്ള ന തിയ
സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇതരം സംഭവങ്ങള് തൃശൂര്ത് സിറ്റി നപാലീസ്
പരിധിയില് ഉണ്ടാകുന്നത് ത യുന്നതിനായി ലമാബബല് പനരാളിങ്ങിന് പുറലമ ഫുട്ട്
പനരാളിങ്ങ്, ബബക്ക് പനരാളിങ്ങ് എന്നിവ ഏര്ത്ലപ്പടുതി നപാലീസ് പനരാളിങ്ങ്
ശക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതരം നപാലീസ് പനരാളിങ്ങ് സംഘങ്ങളുല നസവനം 24
മണിക്കൂറം ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭയമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂ ാലത
ഇതരം സംഘങ്ങലള നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പരിചയ സമ്പന്നരായ ഷാന ാ
നപാലീസ് അംഗങ്ങലളയും വിനയസിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. കുറ്റകൃതയങ്ങള് ത യുന്നതിനായി
നപാലീസ് ബകലകാള്ളുന്ന ന പ ികള്ലക്കാപ്പം ലപാതുജനങ്ങളുല ഭാഗനിന്നിം ം
സഹകരണവം, സുരക്ഷാ മുന്കരുതലം അനിവാരയമായതിനാല് ലപാതുജനങ്ങള് താലഴ
പറയുന്ന കാരയങ്ങള് പാലിക്കലണന്ന് അഭയര്ത്ഥിക്കും .
 ക്രിസ്തുമസ്, പുതുവത്സരം പ്രമാണിച്ച് യാത്ര നപാകുന്നയാളുകള് വീ ് പൂട്ടി
നപാകുനമ്പാള് അക്കാരയം അടുത നപാലീസ് നേഷനില് നരഖാമൂലം
അറിയിനക്കണ്ടതാണ്. നപാലീസ് പനരാളിങ്ങ് സമയത് ഇതരം വീടുകള്
നപാലീസ് പ്രനതയകം നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
 ക്രിസ്തുമസ് ദിനനതാ നുബന്ധിച്ച് വീ ്പൂട്ടി പാതിരാ കുര്ത്ബാക്ക് നപാകുന്ന സമയം
നമാഷണം ന നിന്വാന്
നമാഷ്ടാക്കള് ശ്രമിക്കുലമന്നതിനാല് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ
ലചലനതണ്ടതാണ്.
 പ്രായമുള്ള ആളുകള് മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടുകലള പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്
ബന്ധലപ്പട്ടവര്ത് അടുനിന്ള്ള നപാലീസ് നേഷനില് അറിയിനക്കണ്ടതാണ്.
 വീട്ടില് ആള് താമസില്ലാത ദിവസങ്ങളില് പത്രം, പാല് എന്നിവ മുറ്റത്
അലക്ഷയമായി കി ക്കുന്നത് കണ്ടുവരും ണ്ട്. ഇതരം വീടുകളില് ആളുകള്
ഇല്ലാലയന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാന് നമാഷ്ടാക്കള്ക്ക് ഇത് മൂലം സാധിക്കുന്നതാണ്.
ആയതിനാല് ഇതരം ദിവസങ്ങളില് പാല്, പത്രം എന്നിവ താത്ക്കാലികമായി
നിറതലാക്കുകനയാ, അയല്വാസികനളാ ് നശഖരിച്ച് വക്കുവാവാന് അറിയിപ്പ്
നല്കുകനയാ ലചന്ണ്ടതാണ്.
 വീടു പൂട്ടി നപാകുന്ന സമയം വീ ിനുപുറലത ബലറ്റുകള് പകല് സമയങ്ങളില്
ഓഫാക്കുന്നതിന് അയല്വാസികലള ഏര്ത്പ്പാ ് ലചന്ണ്ടതാണ്.
 നമാഷ്ടാക്കള്ക്ക് ഉപനയാഗിക്കുവാന് കഴിയുന്ന തരതിലള്ള ഇരുമ്പ് പാരകള് , മഴു
മുതലായ തരതിലള്ള
ഉപകരണങ്ങള് വീ ിനുപുറത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്
ഒഴിവാനക്കണ്ടതാണ്.

 ഭൂരിഭാഗം നമാഷ്ടാക്കളും വീ ിലെ പുറകു വശലത വതില് തള്ളിനിന്റന്നാണ്
വീ ിനകനതയ്ക്ക് നമാഷണതിനായി കയറന്നത്. ആയതിനാല് പുറം വാതിലകള്
ഇരുമ്പ് പട്ട ഉപനയാഗിച്ചം മറ്റും കൂടുതല് സുരക്ഷിതമാനക്കണ്ടതാണ്.
 എലെങ്കിലം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടായാല് വീട്ടിലല മുഴുവന് ബലറ്റുകളും
ലതളിയുന്ന തരതില് മാേര്ത് സവിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും.
 രാത്രി കാലങ്ങളില് വീ ിനു ചുറ്റുമുള്ള ബലറ്റുകള് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നമാഷണം
ത യുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.
 അസവഭാവികമായി ലതരുവ് വിളക്കുകള് അണയുന്നത് ശ്രദ്ധയില്ലപ്പട്ടാല്
ലപാതുജനങ്ങള് അക്കാരയം ബന്ധലപ്പട്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി അധികാരികളുല
ശ്രദ്ധയില്ലപ്പടുനതണ്ടതാണ്.
 നമാഷ്ടാക്കള്
പകല്
സമയങ്ങളിലം
അക്രമങ്ങള്
ന നിന്ന്നത്
ശ്രദ്ധയില്ലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല് അപരിചിതരായവര്ത് വീട്ടിനലയ്ക്ക് വരുനമ്പാള്
ജനലില്കൂ ി വീക്ഷിച്ചതിനുനശഷം മാത്രം മുന്വാതില് തുറക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
 ആക്രി
സാധനങ്ങള്
നശഖരിക്കുന്നതിനായി
വീടുകളില്
വരികയാലണങ്കില് അതരക്കാലര ശ്രദ്ധനക്കണ്ടതാണ്.

അപരിചിതര്ത്

 വീടുകളില് വിലപി ിപ്പുള്ള സവര്ത്ണാഭരണങ്ങളും, പണവം സൂക്ഷിക്കുന്നത്
ഒഴിവാനക്കണ്ടതും,
അതയാവശയമുള്ള
സവര്ത്ണാഭരണവം,
പണവം
മാത്രം
സൂക്ഷിനക്കണ്ടതുമാണ്.
 വിലപി ിപ്പുള്ള സാധനങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് നലാക്കര്ത് സംവിധാനം
ഉപനയാഗിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.
 വീടുകളില് നിരീക്ഷണ കയാമറകള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപരിചിതരുല യും,
നമാഷ്ടാക്കളുല യും സാന്നിദ്ധയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഗുണകരമാകുലമന്നതിനാല്
ലപാതുജനങ്ങള് ഇക്കാരയതില് കൂടുതല് താത്പരയം കാണിനക്കണ്ടതാണ്.
 നിരീക്ഷണ കയാമറകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളില് 24 മണിക്കൂറം കയാമറ
പ്രവര്ത്തിക്കും ലണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുനതണ്ടതും, ആയതിലെ ബാക്ക് അപ്പ്
പരമാവധി ദിവസം സൂക്ഷിനക്കണ്ടതുമാണ്.
 താരതനമയന ചിലവകുറഞ്ഞ ബര്ത്ഗ്ളര്ത് അലറാം സംവിധാനം വീടുകളില്
സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമാഷണം ത യുന്നതിന് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്.
 അതയാവശയ
ഘട്ടതില്
അയല്വാസികളുമായി
ബന്ധലപ്പടുന്നതിന്
അയല്വാസികളുല
ലമാബബല് നമ്പറകള്
സ്പീ ്
യല് ആയി
ലമാബബല് നഫാണില് ലസറ്റ് ലചയ്തു സൂക്ഷിനക്കണ്ടതാണ്.
 ഇതര സംസ്ഥാന ലതാഴിലാളികലള താമസിപ്പിക്കുന്ന ലതാഴില മകളും,
വീട്ടു മസ്ഥരും താമസക്കാരുല പൂര്ത്ണമായ
വിവരങ്ങള് നശഖരിനക്കണ്ടതും,
അതാത് പരിധിയിലല നപാലീസ് നേഷനില് ബകമാനറണ്ടതുമാണ്.

 ഇതര
സംസ്ഥാന
ലതാഴിലാളികളുല
താമസസ്ഥലങ്ങളിലം,
നജാലി
സ്ഥലങ്ങളിലം
കുറ്റകൃതയങ്ങള്
ലച്ണലമന്ന
ഉനേശനതാടുകൂ ി
അനയസംസ്ഥാനക്കാരായ
കുറ്റവാളികള്
നുഴഞ്ഞുകയറി
താമസിക്കുവാന്
ഇ യുള്ളതിനാല് ഇക്കാരയലത പറ്റി ലതാഴിലാളികള്ക്കി യില് ലതാഴില മകള്
അവനബാധം ഉണ്ടാനക്കണ്ടതും, എലെങ്കിലം ശ്രദ്ധയില്ലപ്പട്ടാല് നപാലീസില്
അറിയിനക്കണ്ടതുമാണ്.
 റസി ന്സ് അനസാസിനയഷനുകള് ലപാതുവായ സ്ഥലങ്ങളില് നിരീക്ഷണ
കയാമറകള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ബകലകാനള്ളണ്ടതാണ്.
 ലപാതുജനങ്ങളുല സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷയനതാടുകൂ ി
24
മണിക്കൂറം നപാലീസ് നസവനം ലഭയമാകുന്ന തരതില് തൃശൂര്ത് സിറ്റി നപാലീസ്
കണ്നരാള്
റം
പ്രവര്ത്തിക്കും ണ്ട്.
ലപാതുജനങ്ങള്ക്ക്
നപാലീസ്
സഹായതിനായി 100, 1091, 0487 2424111, 0487 2424193 എന്ന നമ്പറില്
ഏതു സമയനിന്ം വിളിച്ച് ബന്ധലപ്പ ാവന്നതാണ്.

Sd/-

ജില്ലാ നപാലീസ് നമധാവി,
തൃശൂര്ത് സിറ്റി.

