ഩത്രകുരഺപ്പ്
തൃശൂര്ഴ പൂയം ദഺഴഷങ്ങലഺലറ ഗതഹഗത ക്രഭ഻കയണം
തൃശ്ശൂൂ ര്ഴ പൂയം നടക്കുന്നതഺലെര ബഹഗഭഹമഺ തൃശ്ശൂര്ഴ നഗയത്തഺലം ഩയഺഷയപ്രദദവങ്ങലഺലം

25-04-18 തഺയ്യതഺ കഹറത്ത് 07.00 ഭണഺ മുതല്ഴ 26-04-18 ഩകല്ഴപൂയം കളഺയുന്നത്
ഴലയ ഗതഹഗത നഺമന്ത്രണം ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നതഹണ്.
ഩഹറക്കഹട്, ഩ഻ച്ചഺ തുടങ്ങഺ കഺളക്കെ ദഭഖറമഺല്ഴ നഺന്ന് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടത്തുന്ന ഫസ്സുകള്ഴ
പുലഺക്കെ ഭഹര്ഴക്കറ്റ് ലഷെരരഺല്ഴ നഺന്നം ഇടദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് ഭഺശെ ആശുഩത്രഺ
മുെഴവം,

പഹത്തഺഭ

നഗര്ഴ,

ഇക്കണ്ടഴഹര്യര്ഴ

ജംഗ്ശെ

ഴളഺ

വക്തെ

തന്പുയഹെ

സ്റ്റഹെഡഺല്ഴ പ്രദഴവഺച്ച് തഺയഺലക ഭഺശെ കവഹര്ഴദട്ടഴ്സ്, പഹത്തഺഭ നഗര്ഴ ജംഗ്ശെ ഴളഺ
ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്.

ഭഹന്ദഹഭംഗറം, പുത്തൂര്ഴ, ഴറക്കഹഴ്
ഫസ്സുകള്ഴ

പഹത്തഺഭ

നഗര്ഴ,

തുടങ്ങഺമ ബഹഗത്ത് നഺന്ന് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടത്തുന്ന

ITC

ജംഗ്ശനഺല്ഴ

നഺന്ന്

ഇടദത്തഹട്ട്

തഺയഺഞ്ഞ്

ഇക്കണ്ടഴഹര്യര്ഴ ജംഗ്ശെ ഴളഺ വക്തെ തന്പുയഹെ സ്റ്റഹെഡഺല്ഴ പ്രദഴവഺച്ച് തഺയഺലക
ഭഺശെ കവഹര്ഴദട്ടഴ്സ്, പഹത്തഺഭ നഗര്ഴ ജംഗ്ശെ ഴളഺ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്.
ഭണ്ണുത്തഺ ബഹഗത്ത് നഺന്നം ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടത്തുന്ന ഫസ്സുകള്ഴ കഺളദക്കദകഹട്ടമഺല്ഴ നഺന്ന്
ഴറദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് ഫഺശപ്പ് ഩഹറഷ്, ലെന്പുക്കഹഴ്, ഫഹറബഴെ, അവവനഺ ജംഗ്ശെ
ഴളഺ ഴടദക്കസ്റ്റഹെഡഺല്ഴ പ്രദഴവഺച്ച് തഺയഺലക ദസ്റ്റഡഺമം ജംഗ്ശെ ഴളഺ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്
നടദത്തണ്ടതഹണ്.

മുക്കഹട്ടുക്കയ, ലനല്ലങ്കയ

ബഹഗത്ത് നഺന്ന് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നടത്തുന്ന ഫസ്സുകള്ഴ ഫഺശപ്പ്

ഩഹറഷ് എത്തഺ ഴറദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് ലെന്പുക്കഹഴ് ജംഗ്ശെ, ഫഹറബഴെ, അവവനഺ
ജംഗ്ശെ ഴളഺ ഴടദക്ക സ്റ്റഹെഡഺല്ഴ പ്രദഴവഺച്ച് ഇെദഡഹര്ഴ ദസ്റ്റഡഺമം ജംഗ്ശെ
തഺയഺലക ഴളഺ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്..

ദെറക്കയ, ഴടക്കഹദേയഺ, ഒറ്റപ്പഹറം, ഩളമന്നൂര്ഴ, തഺരുഴഺറവഹഭറ എന്ന഻ ബഹഗത്ത് നഺന്ന്
ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നടത്തുന്ന

ദകഹദറഹത്തുംഩഹടം

ഫസ്സുകള്ഴ

ദരഹഡ്

ഴളഺ

ലഩയഺങ്ങഹഴ്

അവവനഺ

എത്തഺ

ഇടദത്തഹട്ട്

ജംഗ്ശനഺലൂലൂട

തഺയഺഞ്ഞ്

ഴടദക്കസ്റ്റഹെഡഺല്ഴ

പ്രദഴവഺച്ച് തഺയഺലക ഷഹധഹയണ ദഩഹലറ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്. .
ലഭഡഺക്കല്ഴ ദകഹദലജ്, അത്തഹണഺ, ലകഹദട്ടക്കഹട് എന്ന഻ ബഹഗത്ത് നഺന്ന് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്
നടത്തുന്ന ഫസ്സുകള്ഴ ലഩയഺങ്ങഹഴ് എത്തഺ ഇടദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് ദകഹഴഺറകം ദരഹഡ്
ഴളഺ അവവനഺ

ജംഗ്ശനഺല്ഴ നഺന്നം ദനലയ

ഴടദക്കസ്റ്റഹെഡഺല്ഴ

ഴളഺമഺലൂലട തഺയലക ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്.

പ്രദഴവഺച്ച് അദത

(PTO)

ദെറൂര്ഴ, ഩള്ളഺമൂറ, ഭഹറ്റഹന്പുരം, കുണ്ടുക്കഹട് ബഹഗത്ത് നഺന്ന് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടത്തുന്ന ഫസ്സുകള്ഴ
ഫഹറബഴെ ഴളഺ ടക്ഖണ്ഴ സഹള്ഴ ജംഗ്ശനഺല്ഴ എത്തഺ ഴറദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് യഹഭനഺറമം

ഇെദഡഹര്ഴ ദസ്റ്റഡഺമം ജംഗ്ശെ ഴളഺ അവവനഺ ജംങ്ശനഺലൂലട ഴടദക്കസ്റ്റഹെഡഺല്ഴ
പ്രദഴവഺദക്കണ്ടതും,

നടദത്തണ്ടതുഭഹണ്.

ഇെദഡഹര്ഴ

ദസ്റ്റഡഺമം

ജംഗ്ശെ

ഴളഺ

തഺയഺലക

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

കുന്ദംകുലം, ദകഹളഺദക്കഹട്, ഗുരുഴഹയൂര്ഴ, തുടങ്ങഺ പൂങ്കുന്നം ഴളഺ ഴരുന്ന എല്ലഹ ഫസ്സുകളം
ഩഹട്ടുയഹയ്ക്കല്ഴ അവവനഺ ഴളഺ ഴറദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് കരുണഹകയെ നന്പ്യഹര്ഴ ദരഹഡ് ഴളഺ

ഴടദക്കസ്റ്റഹെഡഺല്ഴ എത്തഺ അവവനഺ ജംഗ്ശെ പൂങ്കുന്നം ഴളഺ തഺയഺലക ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്
നടദത്തണ്ടതഹണ്.

ഴഹടഹനപ്പഺള്ളഺ, അന്തഺക്കഹട്, കഹഞ്ഞഹണഺ, അടഹട്ട് എന്ന഻ ബഹഗങ്ങലഺല്ഴ നഺന്നം ഴരുന്ന

ഫസ്സുകള്ഴ ഩടഺഞ്ഞഹദരദകഹട്ടമഺല്ഴ തഹല്ക്കഹറഺകഭഹമഺ തയ്യഹരഹക്കുന്ന ഫസ്സ് സ്റ്റഹെഡഺല്ഴ
ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

അഴഷഹനഺപ്പഺച്ച്

ദഭല്ഴപ്പരഞ്ഞ

നടദത്തണ്ടതഹണ്.

ഴളഺമഺലൂലട

തഺയഺലക

ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

ലകഹടുങ്ങല്ല ര്ഴ, ഇയഺങ്ങഹറക്കുട, തൃപ്രമഹര്ഴ, ദെര്ഴപ്പ് തുടങ്ങഺ കൂര്ഴക്കദേയഺ ഴളഺ ഴരുന്ന
എല്ലഹ ഫസ്സുകളം ഫഹല്യ ജംഗ്ശനഺല്ഴ എത്തഺ ഴറദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് വക്തെ തന്പുയഹെ
സ്റ്റഹെഡഺല്ഴ പ്രദഴവഺച്ച് അഴഺലട നഺന്നതലന്ന തഺയഺലക ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്.
ഒല്ല ര്ഴ,

ആന്പല്ല ര്ഴ,

ഴയന്തയപ്പഺള്ളഺ

തുടങ്ങഺമ

ബഹഗത്ത്

നഺന്നം

ഴരുന്ന

ഫസ്സുകള്ഴ

മുണ്ടുപ്പഹറം ജംഗ്ശനഺല്ഴ എത്തഺ ഇടദത്തഹട്ട് തഺയഺഞ്ഞ് വക്തെ സ്റ്റഹെഡഺല്ഴ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്
അഴഷഹനഺപ്പഺച്ച് അഴഺലട നഺന്ന് തലന്ന തഺയഺലക ഷര്ഴവ്വ഻ഷ് നടദത്തണ്ടതഹണ്
.ഷവയഹജ്

രക്ഖണ്ടഺല്ഴ

അഴഷഹനഺക്കുന്നത്
അനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.

25-04-18
ഴലയ

തഺയ്യതഺ

മഹലതഹരുഴഺധ

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

ഷഴരഹജ്

യഹഴഺലറ

05.00

ഴഹസനങ്ങളം

രക്ഖണ്ടഺന്

am

മുതല്ഴ

ഩഹര്ഴക്ക്

പുരത്ത്

പൂയം

ലെയ്യഹെ

ദകഹദറഹത്തുംഩഹടം

ഇെദഡഹര്ഴ ദസ്റ്റഡഺമം, അകവഹട്ടഺകഺന് ഷഭ഻ഩമുലല ദകഹര്ഴഩദരശെ ഩഹര്ഴക്കഺങ്ങ് ഗ്രക്ഖണ്ട്,
ഩലലഺത്തഹഭം ഗ്രക്ഖണ്ട്, വക്തെ നഗരഺലറ തഺയക്കഺല്ലഹത്ത ബഹഗങ്ങള്ഴ എന്നഺഴഺടങ്ങലഺല്ഴ
ഩഹര്ഴക്ക് ലെദയ്യണ്ടതഹണ്.

**********

