ഩത്രക്കുരഺപ്പ്
തൃശൂര്ഴ പൂയം 2018 സുയക്ഷ ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ

പൂയം സുയക്ഷഹ ഡ്യഽട്ടഺക്കഹമഺ 3,000 പഩഹറ഻സുപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹരുടെ പഷഴനം
റഭ്യഭഹക്കും

ഴഺപദവഺകളം, ഷവപദവഺകളഭഹമ സ്ത്ര഻കളം കുട്ടഺകളം ഉള്ഴപ്പടെ ധഹയഹലം

ആളകള്ഴ

ഴന്നുപേരുന്ന

സുഗഭഭഹമ

പൂയങ്ങളടെ

നെത്തഺപ്പഺനം,

പൂയഭഹമ

തൃശൂര്ഴ

പൂയത്തഺടന്ഴര

ടഩഹതുജനങ്ങളടെ

സുയക്ഷഺതതവം

ഉരപ്പഹക്കുന്നതഺനഭഹമഺ ഴഺപുറഭഹമ സുയക്ഷഹ ക്രഭ഻കയണങ്ങലഹണ്
ഷഺറ്റഺ

പഩഹറ഻ഷ്

ഈ

ഴര്ഴശം

നെപ്പഺറഹക്കഺമഺട്ടുള്ളത്.

തൃശൂര്ഴ

തൃശൂര്ഴ

പരപച്

ഇന്ഴടെക്ടര്ഴ ജനരല്ഴ ഒാഹപ് പഩഹറ഻ഷ് ശ്ര഻. എം. ആര്ഴ. അജഺത് കുഭഹര്ഴ IPS
ടന്ഴര പനയഺട്ടുള്ള പഭല്ഴപനഹട്ടത്തഺല്ഴ തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ ശ്ര഻.
യഹഹുല്ഴ. ആര്ഴ. നഹമര്ഴ IPS
നല്ഴകുന്നത്.

സുയക്ഷഹക്രഭ഻കയണത്തഺടന്ഴര

ഷംസ്ഥഹനത്തഺടന്ഴര
29

ആണ് സുയക്ഷഹക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴക്ക് പനതൃതവം
ഴഺഴഺധ
60

2487

ഴനഺതഹ

നഺന്നും,

നഺന്നുഭഹമഺ

ഇന്ഴടെക്ടര്ഴഭഹടയയം,

ഭഹടയയം,
146

ഉപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹടയയം,

ജഺല്ലമഺല്ഴ

ബഹഗങ്ങലഺല്ഴ

ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺ.ഭഹടയയം,

എഷ്.ടാഎ/എ.എഷ്.ഐ

ബഹഗഭഹമഺ

ഷഺഴഺല്ഴ

283

പഩഹറ഻ഷ്

ഷഺഴഺല്ഴ

പഩഹറ഻ഷ്

ഉപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹടയയം പൂയം ഡ്യഽട്ടഺക്കഹമഺ ഴഺന്യഷഺക്കുന്നതഹണ്.
കുറ്റഭറ്റ
ഴെക്കുംനഹഥ

യ഻തഺമഺല്ഴ

സുയക്ഷഹ

പക്ഷത്രടത്ത

പതക്കഺന്ഴകഹെ്

ഒരു

ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ

പ്രപേക

വഭതഹനടത്ത

5

നെത്തുന്നതഺനഹമഺ

പഷഹണഹയം

പ്രപേക

(Centre

പഷഹണുകലഹയം

zone)
തയം

തഺയഺച്ചഺട്ടുണ്ട്. കൂെഹടത ഷവയഹജ് രക്ഖണ്ടഺടന 4 ടഷഗ്ടാഭന്ഴറുകലഹയം, എം.ഒ.
പരഹഡ് മുതല്ഴ പകഹര്ഴപ്പപരശന്ഴ ഒാഹപ഻ഷ് ഴടയയള്ള ബഹഗം ഒരു പ്രപേക
ടഷഗ്ടാഭന്ഴരഹയം തയം തഺയഺച്ചഺട്ടുണ്ട്.
പഷഹണുകളടെയം,

ഇപ്രകഹയം തയം തഺയഺച്ചഺട്ടുള്ള ഒപയഹ

ടഷഗ്ടാഭന്ഴറുകളടെയം

ചുഭതറ

ഒാഹപയഹ

ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺ ഭഹരുടെ പനയഺട്ടുള്ള പഭല്ഴപനഹട്ടത്തഺറഹമഺയഺക്കും. ഒന്ഴഩത്
ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺ.

ഭഹടയയം,

16

ഇന്ഴടെക്ടര്ഴഭഹടയയം,

52

എഷ്.ഐ/എ.എഷ്.ഐ

ഭഹടയയം

664

പഩഹറ഻സുപയഹഗസ്ഥടയയഭഹണ്

ഇതഺനഹമഺ ഴഺന്യഷഺച്ചഺട്ടുള്ളത്.
ട്രഹപഺക് നഺമന്ത്രണത്തഺനഹമഺ പ്രപേക ഷംഴഺധഹനം ഏര്ഴടപ്പടുത്തും
പൂയംദഺഴഷങ്ങലഺടറ

ട്രഹപഺക്

നഺമന്ത്രണത്തഺനഹമഺ

ഒരു

ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺ. യടെ പനതൃതവത്തഺല്ഴ 3 ഇന്ഴടെക്ടര്ഴഭഹരും ഭഹരും 28
എഷ്.ടാഎ

240

ഭഹരും

നഺപമഹഗഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.
ഷംഘങ്ങളം

ട്രഹപഺക്

പഩഹറ഻സുകഹടയയം

ടഭഹവഫല്ഴ

ട്രഹപഺക്

ഩപട്രഹള്ഴ,

നഺമന്ത്രണത്തഺനഹമഺ

ഡ്യഽട്ടഺക്കഹമഺ

വഫക്ക്

ഉണ്ടഹകും.

ഩപട്രഹള്ഴ

പൂയദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ

പ്രപേകഺച്ച് ആനച്ചഭമ പ്രദര്ഴവന ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ ടഩഹതുപഴ ഴഹസനങ്ങളടെ
അഭൂതപൂര്ഴവ്വഭഹമ

തഺയക്ക്

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴ

ഩയഭഹഴധഺ

ആശ്രമഺക്കുന്നത്

മുന്ഴഴര്ഴശങ്ങലഺല്ഴ
ടഩഹതു

െക്ഖണഺലം

അനബഴടപ്പട്ടഺട്ടുള്ളതഺനഹല്ഴ

ഗതഹഗത

ഷംഴഺധഹനടത്ത

ഩയഺഷയങ്ങലഺലം

ഗതഹഗതക്കുരുക്ക്

ഒളഺഴഹക്കുന്നതഺന്

ഷസഹമകയഭഹമഺയഺക്കുടഭന്നതഺനഹല്ഴ

ടഩഹതുജനങ്ങളടെ

ബഹഗത്തുനഺന്നും

ഇക്കഹര്യത്തഺന്

ഉണ്ടഹപകണ്ടതഹണ്.

പൂയദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ

ഷവയഹജ്

ഷസകയണം

രക്ഖണ്ടഺപറയ്ക്കുള്ള

ഴഹസന

ഗതഹഗതം

ഩഹഷ്

മുഖഹന്തഺയം നഺമന്ത്രഺക്കുന്നതുഭഹമഺയഺക്കും.
ക്രഭഷഭഹധഹനഩഹറത്തഺനഹമഺ

വക്തഭഹമ

പഩഹറ഻ഷ്

ഩപട്രഹലഺങ്ങ്

ഏര്ഴടപ്പടുത്തും
പൂയദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ ക്രഭഷഭഹധഹന ഩഹറനം വക്തഺടപ്പടുത്തുന്നതഺനഹമഺ
പ്രപേകം ടഭഹവഫല്ഴ ഩപട്രഹലഺങ്ങം, വഫക്ക് ഩപട്രഹലഺങ്ങം, ഫുട്ട് ഩപട്രഹലഺങ്ങം
ഏര്ഴടപ്പടുത്തഺമഺട്ടുണ്ട്.
ഒാഹപയഹ

തൃശൂര്ഴ നഗയടത്ത 2 ബഹഗങ്ങലഹമഺ തയം തഺയഺച്ച്

ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺഭഹയഹണ്

ഇതഺന്

പനതൃതവം

നല്ഴകുക.

4 ഇന്ഴടെക്ടര്ഴഭഹയടയം, 38 എഷ്.ഐ/എ.എഷ്.ഐ ഭഹടയയം,

354

പഩഹറ഻സുപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹടയയം ഇതഺനഹമഺ പ്രപേകം നഺമഭഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്. 6
വഫക്ക് ഩപട്രഹള്ഴ, 36 ഫൂട്ട് ഩപട്രഹള്ഴ, 34 ഩഺക്കറ്റ് പഩഹസ്റ്റുകള്ഴ, 6 ടഭഹവഫല്ഴ
ഩപട്രഹളകള്ഴ
പൂയം

ഷംഘങ്ങപലയം

ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ

ഡ്യ഼ട്ടഺക്കഹമഺ

പഩഹറ഻ഷ

നഗയത്തഺല്ഴ

ശ്രദ്ധ

പകന്ദ്ര഻കയഺക്കുപപഹള്ഴ

നഗയഹതഺര്ഴത്തഺക്ക്

അനഺഷ്ടഷംബഴങ്ങടല

പനയഺടുന്നതഺനഹമഺ

നഺപമഹഗഺച്ചഺട്ടുണ്ട്.

ഩയഭഹഴധഺ

ടഴലഺമഺല്ഴ

നഗയത്തഺല്ഴ

ഉണ്ടഹകഹനഺെയള്ള

നഗയഹതഺര്ഴത്തഺമഺടറ

ഒലയഺ,

ഩെഺഞ്ഞഹടരപകഹട്ട,

ഴഺയ്യഽര്ഴ

ഩവ്വര്ഴ

സക്ഖഷ്,

ഒല്ലഽക്കയ,

കുയഺമച്ചഺര,

ലല

ജംഗ്ശന്ഴ, കൂര്ഴക്കപചയഺ എന്നഺഴഺെങ്ങലഺല്ഴ ഒപയഹ എഷ്.ഐ ഭഹരുടെ ക഻ളഺല്ഴ
10

പഩഹറ഻സുപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹടയ

വൈക്കഺങ്ങ്

പപഹളഷ്

ആമഺ

ഒാഹപയഹ

ഴറഺമ
24

ഴഺന്യഷഺച്ചഺട്ടുണ്ട്.

ഴഹസനം

ഷസഺതം

ഭണഺക്കൂറും

പഷഴനം

റബഺക്കത്തക്കയ഻തഺമഺല്ഴ ഉപയഹഗസ്ഥടയ ഴഺന്യഷഺച്ചഺയഺക്കുന്നത്.
ടഩഹതുജനപഷഴനഹര്ഴത്ഥം മുന്ഴനഺര്ഴത്തഺ പ്രപേക പഩഹറ഻ഷ് കംപട്രഹള്ഴ റം
ടഩഹതുജനപഷഴനഹര്ഴത്ഥം,

സുയക്ഷഹ

ക്രഭ഻കയണങ്ങടല

ഏക഻കയഺക്കുന്നതഺടന്ഴരയം ബഹഗഭഹമഺ 24 ഭണഺക്കൂറും പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്ന ഒരു
പ്രപേക കണ്ഴപട്രഹള്ഴ റം പതക്കഺന്ഴകഹെ് വഭതനഺമഺല്ഴ ഷജ്ജഭഹക്കഺമഺട്ടുണ്ട്. 5
ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺഭഹരും, 7 ഇന്ഴടെക്ടര്ഴഭഹരും, 35 എഷ്.ടാഎ/എ.എഷ്.ഐ
ഭഹരും, 146 ഷ഻നഺമര്ഴ/ഷഺഴല്ഴ പഩഹറ഻ഷ് ഉപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹരും ഷദഹ പഷഴന
ഷന്നദ്ധയഹമഺ പ്രസ്തുത കണ്ഴപട്രഹള്ഴ റഭഺല്ഴ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതഹണ്. ഴഺഴഺധ
ഡഺപ്പഹര്ഴട്ടുടഭന്ഴറുകളഭഹമഺ

ഏപകഹഩഺച്ച്
കണ്ഴപട്രഹള്ഴ

പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നതഺനപഴണ്ട

ഷജ്ജ഻കയണങ്ങളം

പൂയം

റഭഺല്ഴ

ഒരുക്കഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക്

പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര പഷഴനം ഉഩപമഹഗടപ്പടുത്തുന്നതഺനം,

ഴഺറപമരഺമ ഴഺഴയങ്ങള്ഴ അരഺമഺക്കഹവുന്നതഺനഭഹമഺ പൂയം കണ്ഴപട്രഹള്ഴ റഭഺല്ഴ
റഭ്യഭഹക്കഺമഺട്ടുള്ള
(VODAPHONE)

0487-2422003

(BSNL),

9847199100

(IDEA),

7034100100

എന്നഺ നപറുകലഺല്ഴ ഴഺലഺക്കഹവുന്നതഹണ്.

ഷഹമൂഹ്യഴഺരുദ്ധടയ ഩഺെഺകൂടുന്നതഺനഹമഺ ഭപ്െഺ പഩഹറ഻ഷഺടന നഺപമഹഗഺക്കും
പൂയം

നഹളകലഺല്ഴ

നളഞ്ഞുകമരഺ

കഴര്ഴച്ച,

കുറ്റകൃേങ്ങള്ഴ

എന്നഺഴ

തഺയപക്കരഺമ

സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ

ഩഺെഺച്ചുഩരഺ,

പഩഹക്കറ്റെഺ,

ടേയ്യ഼ഴഹന്ഴ

ഷഹമൂഹ്യ

സ്ത്ര഻കള്ഴടക്കതഺടയയള്ള

ഷഹധ്യതയള്ളതഺനഹല്ഴ

തെയന്നതഺനഹമഺ ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺയടെ പനയഺട്ടുള്ള
തൃശൂര്ഴ

ഷഺറ്റഺ

പനതൃതവത്തഺല്ഴ
സ്ക്വഹഡഺലള്ള
ഷംഘടത്ത

ടെഷ്യല്ഴ

ബ്രഹച്

അഷഺ.

ഷംസ്ഥഹനത്തഺടറയം,
ഴനഺതഹ

പഩഹറ഻ഷ്

നഗയത്തഺലം,

ഴഺരുദ്ധര്ഴ
ആമത്

പഭല്ഴപനഹട്ടത്തഺല്ഴ

പഩഹറ഻ഷ്

കമ്മ഻ശണറുടെ

അന്യഷംസ്ഥഹനത്തഺടറയം

ഉപയഹഗസ്ഥര്ഴ

ഩയഺഷയ

ഉള്ഴടപ്പടുന്ന

പ്രപദവങ്ങലഺലം

വക്രം
പ്രപേക

ഭപ്െഺമഺല്ഴ

ഴഺന്യഷഺക്കുന്നതഹമഺയഺക്കും. തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര ക഻ളഺലള്ള ശഹപഡഹ
പഩഹറ഻സും, ആന്ഴരഺ ഗുണ്ടഹ സ്ക്വഹഡം, യസസ്യഹപനവശണ ഴഺബഹഗവും മുഴുഴന്ഴ

ഷഭമവും നഗയത്തഺലം ഩയഺഷയങ്ങലഺലം നഺയ഻ക്ഷണം നെത്തുന്നതഹമഺയഺക്കും.
അഷഺസ്റ്റന്ഴര്

കമ്മ഻ശണര്ഴ

എ.എഷ്.ഐ

ഭഹര്ഴ

കൂെഹടത
100

ഉള്ഴപ്പടെ

1

ഇന്ഴടെക്ടര്ഴ,

ഓലം

17

എഷ്.ടാഎ/

പഩഹറ഻സുപയഹഗസ്ഥര്ഴ

ഈ

സ്ക്വഹഡഺല്ഴ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതഹണ്.
സുയക്ഷഹ

ഩയഺപവഹധനയ്ക്കഹമഺ

പഫഹംഫ്

സ്ക്വഹഡഺടന്ഴര

പഷഴനം

ഉഩപമഹഗടപ്പടുത്തും
പൂയപത്തഹെനഫന്ധഺച്ച്

ആന്ഴരഺ

ഷപഫഹപട്ടജ്

ടേക്കഺങ്ങ്

നെത്തുന്നതഺനഹമഺ ഒരു ഡഺ.വഴ.എഷ്.ഩഺ. യടെ പനതൃതവത്തഺല്ഴ ഴഺദഗ്ദ്ധ
ഩയഺവ഻റനം

റബഺച്ച

റഭ്യഭഹക്കഺമഺട്ടുണ്ട്.
പസ്റ്റശനകള്ഴ,
സ്ഥറങ്ങള്ഴ

14

അംഗ

ജഺല്ലമഺടറ

പഫഹംഫ്
ഫസ്സ്

സ്ക്വഹഡഺടന്ഴര

സ്റ്റഹന്ഴഡകള്ഴ,

പറഹഡ്ുകള്ഴ,

പസഹട്ടലകള്ഴ,

എന്നഺഴഺെങ്ങലഺല്ഴ

പഫഹംഫ്

പഷഴനം
ടരമഺല്ഴപഴ

ഭഹളകള്ഴ,

തഺയപക്കരഺമ

സ്ക്വഹഡ്

ഩയഺപവഹധന

വക്തഭഹക്കഺമഺട്ടുണ്ട്.
നഺയ഻ക്ഷണത്തഺനഹമഺ 90 ഒാഹലം പലഹഷ്ഡ് ഷര്ഴക്ക്യഽട്ട് ക്യഹഭരകള്ഴ സ്ഥഹഩഺക്കും
തൃശൂര്ഴ
പവശഺയള്ള

ഷഺറ്റഺയടെ

ഏകപദവം

മുഴുഴന്ഴ

ബഹഗവും

നഺയ഻ക്ഷഺക്കുഴഹന്ഴ

90 പലഹഷ്ഡ് ഷര്ഴക്ക്യഽട്ട് ക്യഹഭരകള്ഴ ഷവയഹജ് രക്ഖണ്ടഺപറയം,

പതക്കഺന്ഴക്കഹെ്

വഭതഹനഺമഺപറയം

സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതും,

ടെഷ്യല്ഴ

പനതൃതവത്തഺലള്ള

പഩഹറ഻സുകഹര്ഴ

ഷര്ഴക്ക്യഽട്ട് ക്യഹഭരകള്ഴ ഴളഺ

ഴഺഴഺധ

കണ്ഴപട്രഹള്ഴ
24

റഭഺലൂടെ

ഭണഺക്കൂറും

ഒരു

ബഹഗങ്ങലഺറഹമഺ
ഇന്ഴടെക്ടറുടെ

പ്രസ്തുത

പലഹഷ്ഡ്

നഺയ഻ക്ഷണം നെത്തുന്നതും ടഩഹതുസ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ

പ്രശ്നമുണ്ടഹക്കുന്നഴടയയം,

സ്ത്ര഻കടലയം

കുട്ടഺകടലയം

വല്യം

ടേയ്യ഼ന്നഴടയയം, ഭയ റസയഺമഺല്ഴ ടഩഹതുജനവല്യം ഉണ്ടഹക്കുന്നഴടയയം,
ടഩഹതുജനങ്ങളടെ സുയക്ഷയ്ക്ക് ബ഻ശണഺ ഉണ്ടഹക്കുന്ന തയത്തഺല്ഴ ഴഹസനങ്ങള്ഴ
ഒാഹെഺക്കുന്നഴടയയം

കപയ്യഹടെ

കടണ്ടത്തഺ

ടഭഹവഫല്ഴ

ഩപട്രഹലഺങ്ങഺലള്ള

പഩഹറ഻ഷ് ഷംഘടത്ത ഉഩപമഹഗഺച്ച് തത്സഭമം തടന്ന ഩഺെഺകൂെഺ നഺമഭ
നെഩെഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺക്കുന്നതുഭഹണ്.

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക്

മുന്നരഺമഺപ്പ്

നല്ഴകുന്നതഺനഹമഺ

ഩബ്ലഺക്ക്

അടനക്ഖണ്ഴടെന്ഴര് ഷഺസ്റ്റം.
ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക് സുയക്ഷഹ നല്ഴകുന്നതഺനഹമഺ പൂയനഗയഺമഺടറ ഩറ
സ്ഥറങ്ങലഺലം ഩബ്ലഺക്ക് അടനക്ഖണ്ഴടെന്ഴര് ഷഺസ്റ്റം സ്ഥഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.
കുട്ടഺകളടെ സുയക്ഷയ്ക്കഹമഺ RFID ഷംഴഺധഹനം
പൂയം
ഩതഺനഹല

കഹണുന്നതഺനഹമഺ
ഴമസ്സഺന

ഫ്ര഻ക്കന്ഴഷഺ

കുടുംഫഹഗങ്ങപലഹടെഹപ്പം

തഹടളയള്ള

കുട്ടഺകളടെ

ഐഡന്ഴരഺറ്റഺ

ഷസകയണപത്തഹടുകൂെഺ

വകകലഺല്ഴ

െഹഗ്

പഩഹറ഻ഷ്

എത്തഺപച്ചരുന്ന
പരഡഺപമഹ

പഴഹഡഹപപഹണഺടന്ഴര

കണ്ഴപട്രഹള്ഴ

റഭഺല്ഴ

നഺന്നും

നല്ഴകുന്നതഹണ്. കുട്ടഺകള്ഴ ഏടതങ്കഺലം തയത്തഺല്ഴ തഺയക്കഺല്ഴടപ്പട്ട് കൂട്ടം ടതറ്റഺ
പഩഹകുകമഹടണങ്കഺല്ഴ

അഴടയ

കണ്ടുഩഺെഺക്കുന്നതഺന്

ഷസഹമകഭഹകുന്നതഺനഹണ് ഈ ഷംഴഺധഹനം ഏര്ഴടപ്പടുത്തഺമഺട്ടുള്ളത്.
പൂയം ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ ടസറഺപകഹഩ്റ്റര്ഴ ഷര്ഴവ്വ഻ഷഺങ്ങ്, ടസറഺ കഹം മുതറഹമ
ഉഩകയണങ്ങള്ഴക്ക് നഺപയഹധനം
പൂയ ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ നഗയഩയഺധഺമഺല്ഴ ടസറഺപകഹഩ്റ്റര്ഴ ഷര്ഴവ്വ഻ഷഺങ്ങ്
നെത്തുന്നതും,

ടസറഺ

വബ്ദഭറഺന഻കയണം

കഹം

മുതറഹമ

ഉഩകയണങ്ങളടെ

തെയന്നതഺടന്ഴര

ബഹഗഭഹമഺ

ഉഩപമഹഗവും,

േഺറ

പ്രപേക

ഴഹപയഹഩകയണങ്ങളടെ ഉഩപമഹഗവും, എല്ഴ.ഇ.ഡഺ പറഷര്ഴ വററ്റുകളടെ
ഉഩപമഹഗവും,
ബയണകൂെം

ന഻ലപഭരഺമ

േഺറ

ഫലൂണുകളപെയം

നഺപയഹധഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.

നഺപയഹധന

പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നഴര്ഴടക്കതഺടയ

ഉഩപമഹഗവും

ഉത്തയഴഺന്

ജഺല്ലഹ

ഴഺഩയ഻തഭഹമഺ

നഺമഭഩയഭഹമ

നെഩെഺകള്ഴ

ഷവ഻കയഺക്കുന്നതഹമഺയഺക്കും.
ഫറക്ഷമമുള്ള ടകട്ടഺെങ്ങലഺല്ഴ കമറുന്നതഺന നഺമന്ത്രണം.
സുയക്ഷയടെ
ഫറക്ഷമമുള്ള

ബഹഗഭഹമഺ

ടകട്ടഺെങ്ങലഺപറയ്ക്ക്

അനഴദഺക്കരുടതന്ന്
നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളതുഭഹണ്.
ടകട്ടഺെങ്ങലഹമഺ

ഷവയഹജ്

ഫന്ധടപ്പട്ട
84

കടണ്ടത്തഺ

രക്ഖണ്ടഺലം,

ഩയഺഷയങ്ങലഺലമുള്ള

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക്
ടകട്ടഺെങ്ങളടെ

പ്രപഴവനം

ഉെഭസ്ഥര്ഴക്ക്

ടകട്ടഺെങ്ങലഹണ്

ഇത്തയത്തഺല്ഴ

പനഹട്ട഻ഷ്

നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളത്.

നഺര്ഴപേവം

ഫറക്ഷമമുള്ള
ടഴെഺടക്കട്ട്

ഷഭമത്ത് ഷവയഹജ് രക്ഖണ്ടഺലള്ള ടഩപട്രഹള്ഴ ഩന്പുകലഺടറ ഇന്ധന െഹങ്കുകള്ഴ
ഒളഺഴഹക്കഺമടുന്നതഺന് പ്രപേക നഺര്ഴപേവം നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്. ആമതഺന്
ഴഺഩയ഻തഭഹമഺ

പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നഴര്ഴടക്കതഺടയ

കര്ഴവന

നെഩെഺ

ഷവ഻കയഺക്കുന്നതഹണ്.
അറഞ്ഞുതഺയഺഞ്ഞു നെക്കുന്ന നഹല്ഴക്കഹറഺകടല തഹത്ക്കഹറഺക തഹഴലത്തഺപറയ്ക്ക്
ഭഹറ്റും.
നഗയത്തഺലം,
നഹല്ഴക്കഹറഺകള്ഴ

ഩയഺഷയങ്ങലഺലം

സുയക്ഷഹ

നഹല്ഴക്കഹറഺകടല

അറഞ്ഞു

തഺയഺഞ്ഞ്

നെക്കുന്ന

ബ഻ശണഺയണ്ടഹക്കുന്നഴമഹമതഺനഹല്ഴ

തഹത്ക്കഹറഺക

തഹഴലത്തഺപറയ്ക്ക

അത്തയം

ഭഹറ്റുന്നതഺന്

പകഹര്ഴപ്പപരശന്ഴ ടഷക്രട്ടരഺക്ക് നഺര്ഴപേവം നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
കുെഭഹറ്റം കഹണുന്നതഺന് സ്ത്ര഻കള്ഴക്കും, കൂട്ടഺകള്ഴക്കും, ഴഺപദവഺകള്ഴക്കും പ്രപേക
ഷക്ഖകര്യം
സ്ത്ര഻കള്ഴക്കും,
ഇരക്കവും

കൂട്ടഺകള്ഴക്കും,

ഷക്ഖകര്യപ്രദഭഹമഺ

ഴഺപദവഺകള്ഴക്കും

കുെഭഹറ്റവും,

ഴ഻ക്ഷഺക്കുന്നതഺന്

പഴണ്ടഺ

ടതപക്കഹട്ട്
പ്രപേകം

ഷജ്ജ഻കയണങ്ങള്ഴ ഇപ്രഹഴശ്യടത്ത പൂയത്തഺനം ഒരുക്കഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
തഺയക്കു കുരയ്ക്കുന്നതഺന് പ്രപേക രഹപ് ഷംഴഺധഹനം.
ഇറഞ്ഞഺത്തര പഭലം നെക്കുന്ന ഷഭമത്തും, ടതപക്കഹട്ടഺരക്കം നെക്കുന്ന
ഷഭമത്തും, ശ്ര഻ ഴെക്കുംനഹഥ പക്ഷത്രത്തഺനകത്തുള്ള തഺയക്ക് കുരയ്ക്കുന്നതഺനം,
കൂെഹടത പക്ഷത്രത്തഺനകത്ത് എടന്തങ്കഺലം അനഺഷ്ട ഷംബഴങ്ങള്ഴ ഉണ്ടഹകുന്ന
ഩക്ഷം

ജനങ്ങടല

സുയക്ഷഺതഭഹമഺ

പുരടത്തത്തഺക്കുന്നതഺനഭഹമഺ

കഺളപക്ക

പഗഹപുയ

ഴലടയ
നെയ്ക്ക്

പഴഗം
ഷഭ഻ഩം

പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര നഺര്ഴപേവ പ്രകഹയം പദഴഷവം അധഺകൃതര്ഴ പ്രപേക രഹപ്
നഺര്ഴമ്മഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.
ടഴെഺടക്കട്ട് ഷഭമത്ത് കനത്ത സുയക്ഷഹഷംഴഺധഹനങ്ങളം നഺമന്ത്രണവും
ടഴെഺടക്കട്ട്
ബഹഗഭഹമഺ,

സുയക്ഷഹ

ടഴെഺടക്കട്ട്

ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ

ഷഭമത്ത്

(ഷഹപഺള്ഴ

ഴര്ഴദ്ധഺപ്പഺക്കുന്നതഺടന്ഴര
ദഺനത്തഺലം,

പ്രധഹന

ടഴെഺടക്കട്ട് ഷഭമത്തും, ഩകല്ഴ പൂയത്തഺടന്ഴര ടഴെഺടക്കട്ടഺടന്ഴര ഷഭമത്തും

ഷവയഹജ് രക്ഖഡഺല്ഴ നഹയ്ക്കനഹല്ഴ ജംഗ്ശനം ടേപപഹട്ടഺല്ഴ വറനഺനം ഇെയ്ക്കുള്ള
ബഹഗം

Sterile

പൂര്ഴണ്ണഭഹയം

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക്

ഏയഺമ

പ്രപഴവനം

ആക്കഺമഺട്ടുള്ളതും,

ഈ

സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ

ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതുഭല്ല.

ടഴെഺടക്കട്ട്

ഷഭമത്ത് ഷവയഹജ് രക്ഖണ്ടഺടന്ഴര. ഫഹക്കഺയള്ള ബഹഗങ്ങലഺല്ഴ ഩകുതഺക്കപ്പുരം
ജനങ്ങടല പ്രപഴവഺപ്പഺക്കുന്നതല്ല. സുയക്ഷടമ മുന്ഴനഺറുത്തഺ പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര
നഺര്ഴപേവപ്രകഹയം

ഇപ്രഴശ്യടത്ത

പവശഭഹമഺയഺക്കും

ഩകല്ഴപൂയത്തഺടന്ഴര

പദഴഷവങ്ങളം

പൂയത്തഺന്

ഉരപ്പുനല്ഴകഺമഺട്ടുണ്ട്.

ഉഩേഹയം

ടഴെഺടക്കട്ട്
ഭഹത്രവുഭല്ല

ടേഹല്ലറഺന്

നെത്തുകടമന്ന്

ടഩഹതുടഴ

ചൂെ്

ഇരു
കൂെഺമ

കഹറഹഴസ്ഥ ആമതഺനഹല്ഴ എഴുന്നള്ളഺപ്പ് ഷഭമത്ത് ആനകള്ഴ കൂടുതല്ഴ
ഷഭമം

നഺല്ഴക്കുന്ന

ഷഹധ്യഭഹമ

സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ

സ്ഥറങ്ങലഺടല്ലല്ലഹം

നനച്ച

േഹക്ക്

തഹത്ക്കഹറഺക

ഴഺയഺക്കഹടഭന്നും,

ഩന്തല്ഴ

ഴളഺമഺല്ഴ ഇെഴഺട്ട് ടഴള്ളം നനയ്ക്കഹടഭന്നും, ആനകള്ഴക്ക്

ടകട്ടഹടഭന്നും,
ആഴശ്യത്തഺന്

ടഴള്ളയഺക്ക, തണ്ണഺഭത്തന്ഴ എന്നഺഴ നല്ഴകഹടഭന്നും ഇരു പദഴഷവങ്ങളം ഉരപ്പു
നല്ഴകഺമഺട്ടുണ്ട്.
ദുയന്തനഺഴഹയണത്തഺനഹമഺ പ്രപേക എഭര്ഴജന്ഴഷഺ റട്ട്
അെഺമന്തഺയ

ഷഹസേര്യങ്ങടല

പനയഺടുന്നതഺനഹമഺ

തൃശൂര്ഴ

ടേപപഹട്ടഺ

വറനഺടന എഭര്ഴജന്ഴഷഺ റട്ട് ആമഺ പ്രഖ്യഹഩഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്. ആമതഺനഹല്ഴ
മഹടതഹരുഴഺധ ഴഹസനങ്ങളം ഈ ഴളഺ പ്രപഴവഺക്കുഴഹന്ഴ അനഴദഺക്കുന്നതല്ല.
കൂെഹടത

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴ

കൂട്ടംകൂെഺ

നഺല്ഴക്കുന്നതും

അനഴദന഻മഭഹമഺയഺക്കുന്നതല്ല. അെഺമന്തഺയ ഷഹസേര്യങ്ങടല പനയഺടുന്നതഺല്ഴ
ഴഺദഗ്ദ്ധ ഩയഺവ഻റനം പനെഺമഺട്ടുള്ള പകന്ദ്ര/ ഷംസ്ഥഹന ദുയന്ത നഺഴഹയണ
പഷനമഺടറ

ഉപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹരും,

തണ്ടര്ഴ

ഡ്യഽട്ടഺക്കഹമഺ

ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതഹണ്.

ഴകുപ്പുകലഹമ

പപഹരസ്റ്റ്,

ഴഺബഹഗങ്ങളടെ

പഷഴനം

ടഴറ്റഺനരഺ,

പഫഹള്ഴട്ട്

കഭഹന്ഴപണ്ടഹ

പൂയപത്തഹെനഫന്ധഺച്ച്
പമര്ഴ

&

ഉരപ്പുഴരുത്തഺമഺട്ടുണ്ട്.

ടരസ്ക്യ഼,
കൂെഹടത

ഴഺങ്ങം
ഴഺഴഺധ

ടഭഡഺക്കല്ഴ
ഷന്നദ്ധ

ഷംഘെനകലഹമ ആക്ട്ഷ്, എറഺപന്ഴര് ടഴല്ഴപമര്ഴ അപഷഹഷഺപമശന്ഴഷ്
എന്നഺഴരുടെയം പഷഴനം ഉരപ്പുഴരുത്തഺമഺട്ടുണ്ട്. ഇതഺടനല്ലഹം പുരടഭ ജഺല്ലഹ
പഩഹറ഻ഷ് കണ്ഴപട്രഹള്ഴ റഭഺലള്ള 100 നപരഺലൂടെ പൂയടത്ത ഷംഫന്ധഺച്ചുള്ള

ഴഺഴയങ്ങളം,

പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര

ബഹഗത്തു

നഺന്നുള്ള

പഷഴനങ്ങളം

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴക്ക് റഭ്യഭഹക്കുന്നതഺനപഴണ്ട് നെഩെഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺച്ചഺട്ടുണ്ട്.
പൂയം

ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ

നഗയത്തഺടറ

ഭയവഹറകള്ഴ

പ്രഴര്ഴത്തഺക്കുന്നതഺന്

നഺമന്ത്രണം
പൂയ ദഺഴഷങ്ങലഺല്ഴ 24-04-2018 തഺയ്യതഺ യഹത്രഺ

8.00 ഭണഺ മുതല്ഴ

26-04-2018 തഺയ്യതഺ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 ഭണഺ ഴടയ തൃശൂര്ഴ തഹലൂക്ക് ഩയഺധഺമഺല്ഴ
ഷന്പൂര്ഴണ്ണ

ഭയനഺപയഹധനം

ഏര്ഴടപ്പടുത്തുന്നതഺന്

ജഺല്ലഹ

ബയണകൂെത്തഺന്

ശുഩഹര്ഴവ നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
അരഺമഺപ്പ്.


ടേറുപൂയങ്ങള്ഴ

ഴരുന്നതും/

തഺയഺച്ചുപഩഹകുന്നതുഭഹമ

ഴളഺമഺല്ഴ

ആനകള്ഴക്ക് അപറഹഷയമുണ്ടഹകുന്ന ഴഺധത്തഺല്ഴ പരഹഡരുകഺല്ഴ ഩെക്കം
ടഩഹട്ടഺക്കരുത്.


അറഞ്ഞു

തഺയഺഞ്ഞു

നെക്കുന്ന

ഉെഭസ്ഥരുള്ള

നഹല്ഴക്കഹറഺകടല

ഫന്ധടപ്പട്ടഴര്ഴ തടന്ന ഩഺെഺച്ചു ടകപട്ടണ്ടഴയഹണ്.


ആനകലഺല്ഴ

നഺന്നും

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴ

ഭതഺമഹമ

അകറം

ഩഹറഺപക്കണ്ടതഹണ്.


ഉത്സഴം കഹണുഴഹന്ഴ ഴരുന്ന ഷഭമം ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴ പ്രപേകഺച്ച്
സ്ത്ര഻കളം കുട്ടഺകളം ഴഺറപമരഺമ ആബയണങ്ങള്ഴ ധയഺക്കുന്നത് ഩയഭഹഴധഺ
ഒളഺഴഹക്കുക.



ടഴെഺടക്കട്ട്

കഹണുഴഹന്ഴ

പഩഹമന്ഴരഺല്ഴ

നഺന്ന്

നഺല്ഴപക്കണ്ടതഹണ്.
സുയക്ഷടമ

നഺല്ഴക്കുന്ന
ഩയഭഹഴധഺ

ഇക്കഹര്യത്തഺല്ഴ

മുന്ഴനഺറുത്തഺ

ടഩഹതുജനങ്ങള്ഴ
സുയക്ഷ
പഩഹറ഻ഷ്

നല്ഴകുന്ന

പഺനഺശഺങ്ങ്

അകറം

ഩഹറഺച്ച്

ഉപയഹഗസ്ഥന്ഴഭഹര്ഴ

നഺര്ഴപേവങ്ങള്ഴ

ഏഴരും

ഩഹറഺപക്കണ്ടതഹണ്.


കുെഭഹറ്റം ഴ഻ക്ഷഺക്കുന്നതഺനഹമഺ ഭയങ്ങലഺലം, ഴെക്കുനഹഥ പക്ഷത്രത്തഺടന്ഴര
ഭതഺല്ഴടകട്ടഺന മുകലഺലം കമറുന്നത് ഒളഺഴഹപക്കണ്ടതഹണ്.



പൂയം ദഺനത്തഺല്ഴ ഷവയഹജ് രക്ഖണ്ടഺല്ഴ 5 സ്ഥങ്ങലഺല്ഴ (ജഺല്ലഹ ആശുഩത്രഺയ്ക്ക്
മുന്ഴഴവം,

ഫഹറ്റഹ

പശഹറഭഺന്

മുന്ഴഴവം,

ന്യഽ

പകയല

പശഹ

റഭഺന്

മുന്ഴഴവം, ധനറക്ഷ്മഺ ഫഹങ്കഺന് മുന്ഴഴവം, ഷവപ്ന തഺയ്യറ്റരഺന് മുന്ഴഴവം)
ടഭഡഺക്കല്ഴ

എമ്ഡ്

ആക്ട്ഷഺടന്ഴര

ടഭഹവഫല്ഴ

ഩയഺഷയങ്ങലഺലഭഹമഺ
ഭഹത്രവുഭല്ല

പഩഹസ്റ്റുകള്ഴ

ആംബുറന്ഴസുകള്ഴ

10

പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര

ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും.

സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ
ബഹഗത്തു

ഷവയഹജ്

കൂെഹടത
രക്ഖണ്ടഺലം

ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതുഭഹണ്.

നഺന്ന്

ആഴശ്യടപ്പട്ട

പ്രകഹയം

6 പമര്ഴ ടെന്ഴണ്ടര്ഴ യൂണഺറ്റുകള്ഴ ഷവയഹജ് രക്ഖണ്ടഺടറ ഷക്ഖകര്യപ്രദഭഹമ
സ്ഥറങ്ങലഺല്ഴ ഉണ്ടഹമഺക്കുന്നതഹണ്.


പൂയത്തഺടന്ഴര

സുയക്ഷയ്ക്ക്

ആഴശ്യഭഹമ

ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ

ഉരപ്പുഴരുത്തുന്നതഺനഹമഺ ഫന്ധടപ്പട്ട എല്ലഹ ഡഺപ്പഹര്ഴട്ടടഭന്ഴറുകള്ഴക്കും
ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര ബഹഗത്തു നഺന്നും ആഴശ്യഭഹമ അരഺമഺപ്പുകള്ഴ
മുപന്നകൂട്ടഺതടന്ന നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
Sd/ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ,
തൃശ്ശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ.

