തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

വവോട്ടെണ്ണർ ദിവസം തലസ്ഥോനത്ത്
വിപുലമോയ വപോലീസ്
സുരക്ഷോക്രമീകരണം
അവേ ദിവസം വവോട്ടെണ്ണർ
വകന്ദ്രങ്ങൽ വകന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവതേക
ഗതോഗതനിയന്ത്രണം
വകോവിഡ്-19

വിലക്ക് ലംഘനം: 332 വപൾട്ടക്കതിട്ടര
നിയമനടപടി
1,22,500/- രൂപ പിഴ ഈടോക്കി
വവോട്ടെണ്ണർ ദിവസം തലസ്ഥോനത്ത് വിപുലമോയ
വപോലീസ് സുരക്ഷോക്രമീകരണം
തിരുവനന്തപുരം
:തവേശസവയംഭരണ
സ്ഥോപനങ്ങളിട്ടല
ഇലക്ഷൻ-2020 വവോട്ടെണ്ണലിവനോടനുബന്ധിച്ച്
തിരുവനന്തപുരം
നഗരത്തിർ സിറ്റി വപോലീസിട്ടെ വിപുലമോയ സുരക്ഷോക്രമീകരണങ്ങൽ
ഏൾട്ടപ്പടുത്തിയതോയി ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി വപോലീസ്
കമ്മീഷണറുമോയ ബർറോംൿമോൾ ഉപോദ്ധ്േോയ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം
വകോൾപ്പവറഷനിട്ടല വവോട്ടെണ്ണർ വകന്ദ്രമോയ നോലോഞ്ചിറ മോൾ
ഇവോനിവയോസ് വിദേോനഗറിട്ടല സൾവവോദയ ഐ.സി.എസ്.ഇ സ്ക്കൂളിലം,
വപോത്തൻവകോട് വലോക്കിട്ടല വവോട്ടെണ്ണർ വകന്ദ്രമോയ കഴക്കൂെം ഹയൾ
ട്ടസക്കെറി സ്ക്കൂളിലമോണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി വപോലീസ് വിപുലമോയ
സുരക്ഷോക്രമീകരണങ്ങൽ രുക്കിയിട്ടുളളത്. സിറ്റി വപോലീസ് കമ്മീഷണൾ,
ട്ടഡപൂെി
വപോലീസ്
കമ്മീഷണൾ
(ക്രമസമോധോനം)
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വഡോ.ദിവേ.വി.വഗോപിനോഥ് എേിവരുട്ടട വനതൃതവത്തിർ 750-ഒളം
വപോലീസ് ഉവദേോഗസ്ഥട്ടരയോണ് ഡൂെിയ്ക്കോയി നിവയോഗിച്ചിട്ടുളളത്.
ട്ടകൌണ്ിംഗ്
ട്ടസെറുകൽ,
പരിസരപ്രവദശങ്ങൽ,
വവോട്ടെണ്ണർ
വകന്ദ്രങ്ങളുട്ടട പോൾക്കിംഗ് പ്രവദശങ്ങൽ തുടങ്ങിയവ പ്രവതേകം
ട്ടസക്ടറുകളോയി
തിരിച്ച്
അസ്സിസ്റ്റെ്
കമ്മീഷണൾമോരുട്ടട
വനതൃതവത്തിലോണ്
സുരക്ഷ
രുക്കിയിട്ടുളളത്.
5
അസ്സിസ്റ്റെ്
കമ്മീഷണൾമോൾ, 7 ഇൻട്ടെക്ടൾമോൾ, 14 എസ്.ഐ-മോൾ, 49
എ.എസ്.ഐ-മോൾ, 156 വനിതോ വപോലീസ് ഉവദേോഗസ്ഥൾ, 510 വപോലീസ്
ഉവദേോഗസ്ഥൾ എേിവൾ ഉൽട്ടപ്പടുേ വപോലീസ് വസനട്ടയയോണ്
ഡൂെിയ്ക്കോയി നിവയോഗിച്ചിട്ടുളളത്. എല്ലോ സബ് ഡിവിഷനുകളിലം,
പ്രശ്നബോധിതപ്രവദശങ്ങളിലം പ്രവതേകം സ്ട്രൈക്കിംഗ് വ ോഴ്സുകവളയം
വിനേസിച്ചിട്ടുണ്്. നഗരത്തിർ സംഘൾഷസോധേത ഉളള എല്ലോ
പ്രവദശങ്ങളിലം പ്രവതേക പിക്കറ്റ് വപോസ്റ്റുകളും, പവരോളിംഗ് സംഘങ്ങവളയം
നിവയോഗിച്ചിട്ടുണ്്. ട്ടകൌണ്ിംഗ് ഡൂെിയ്ക്ക് നിവയോഗിച്ചിട്ടുളള ഉവദേോഗസ്ഥൾ,
അവശേസൾവ്വീസ് ഉവദേോഗസ്ഥൾ, സ്ഥോനോൾത്ഥികൽ, ട്ടകൌണ്ിംഗ്
ഏജന്റുമോൾ
എേിങ്ങട്ടന
പ്രവതേക
ട്ടകൌണ്ിംഗ്
പോസ്സുകൽ
അനുവദിച്ചിട്ടുളളവട്ടര മോത്രവമ ട്ടകൌണ്ിംഗ് ട്ടസെറുകൽക്ക് ഉളളിവലയ്ക്ക്
പ്രവവശനം അനുവദിക്കുകയളളൂ.
വവോട്ടെണ്ണർ വകന്ദ്രങ്ങളിലം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലം വകോവിഡ് 19
മോനദണ്ഡങ്ങൽ
പ്രവതേകം
പോലിവക്കണ്തും,
വപോലീസിട്ടെ
സുരക്ഷോക്രമീകരണങ്ങവളോട്
പരമോവധി
സഹകരിക്കണട്ടമനും,
അല്ലോത്തപക്ഷം
കൾശനമോയ
നിയമനടപടികൽ
സവീകരിക്കുേതോട്ടണനും സിറ്റി വപോലീസ് കമ്മീഷണൾ ബർറോം ൿമോൾ
ഉപോദ്ധ്േോയ അറിയിച്ചു.

അവേ ദിവസം വവോട്ടെണ്ണർ വകന്ദ്രങ്ങൽ വകന്ദ്രീകരിച്ച്
പ്രവതേക ഗതോഗതനിയന്ത്രണം
തിരുവനന്തപുരം :- 16.12.2020 തീയതി രോവിട്ടല 07.00 മണി മുതർ
സ്ട്രവൿവേരം 03.00 മണിവട്ടര വവോട്ടെണ്ണർ വകന്ദ്രമോയ നോലഞ്ചിറ മോൾ
ഇവോനിവയോസ് വകോവളജ് കേോമ്പസ് പരിസരത്തം, വകശവദോസപുരം,
പരുത്തിപ്പോറ, നോലോഞ്ചിറ, ൿരിശ്ശടി, മണ്ണന്തല വട്ടരയളൃ എം.സി
വറോഡിലം
ഗതോഗതനിയന്ത്രണവം,
പോൾക്കിംഗ്
നിയന്ത്രണവം
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ഉണ്ോയിരിക്കുേതോട്ടണേ് ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
വപോലീസ് കമ്മീഷണറുമോയ ബർറോംൿമോൾ ഉപോദ്ധ്േോയ അറിയിച്ചു.
വകശവദോസപുരം, പരുത്തിപ്പോറ, നോലോഞ്ചിറ, ൿരിശ്ശടി, വട്ടരയളൃ
എം.സി വറോഡിന് ഇരുവശവം അവേ ദിവസം രു വോഹനങ്ങളും പോൾക്ക്
ട്ടെയ്യുവോൻ അനുവദിക്കുേതല്ല.
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷട്ടെ പോസ് ഇല്ലോത്ത രു വോഹനവം
മോൾഇവോനിവയോസ് വകോവളജ് കോമ്പസിനുളൃിവലക്ക് അവേ ദിവസം
കടത്തിവിടുേതല്ല.

വനോ പോൾക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൽ
 വകശവദോസപുരം മുതർ ൿരിശ്ശടി ജംഗ്ഷൻ വട്ടരയളൃ എം.സി
വറോഡിന് ഇരുവശം
 നോലോഞ്ചിറ
ഇരുവശവം

മോൾഇവോനിവയോസ് വകോവളജ് ട്ടമയിൻ വഗറ്റിന്

 മണ്ണന്തല - മുവക്കോല - വപരൂൾക്കട വറോഡ്
 വകശവദോസപുരം - ഉള്ളൂൾ വറോഡ്

പോൾക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൽ
 മോൾ ഇവോനിവയോസ് വകോവളജ് ഗ്രൌണ്് (സ്ഥോനോൾത്ഥികളുട്ടടയം
ബൂത്ത് ഏജന്റുമോരുവടയം വോഹനങ്ങൽക്ക് മോത്രം)
 സൾവവോദയ സ്കൂൽ ഗ്രൌണ്് (ഉവദേോഗസ്ഥരുട്ടട വോഹനങ്ങൽക്ക്
മോത്രം)
 നോലോഞ്ചിറ ട്ടസ്റ്റപ്പ് ജംഗ്ഷൻ മുതർ മണ്ണന്തല വട്ടരയളൃ
വറോഡിട്ടെ പടിഞ്ഞോറുവശം

വോഹനങ്ങൽ വഴി തിരിച്ച് വിടുേ സ്ഥലങ്ങൽ
എം.സി വറോഡിർ നിനും തിരുവനന്തപുരവത്തയ്ക്ക് വരുേ
വോഹനങ്ങൽ മണ്ണന്തല നിനും തിരിഞ്ഞ് മുവക്കോല, വപരൂൾക്കട
അമ്പലമുക്ക്, കവടിയോൾ, ട്ടവളൃയമ്പലം, വഴി വപോവകണ്തോണ്.
വകശവദോസപുരം - ൿരിശ്ശടി വട്ടരയളൃ വറോഡിർ ഗതോഗതതടസ്സം
ഉണ്ോൿേ പക്ഷം ട്ടവഞ്ഞോറമൂട് ഭോഗവത്തക്ക് വപോവകണ് വോഹനങ്ങൽ
വകശവദോസപുരം - ഉള്ളൂൾ – ശ്രീകോരേം - ട്ടെമ്പഴന്തി - വപോത്തൻവകോട്
വഴി തിരിച്ചുവിടുേതോണ്.
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വമർപ്പറഞ്ഞ വറോുകകളിലം, ടോട്ടത നഗരത്തിട്ടല പ്രധോനട്ടപ്പെ
ജംഗ്ഷനുകളിലം, കൾശന പോൾക്കിംഗ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ോയിരിക്കുേതും,
യോട്ടതോരു കോരണവശോലം വറോുകകളിർ മോൾഗ്ഗതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച്
വോഹനങ്ങൽ പോൾക്ക് ട്ടെയ്യുവോൻ പോടില്ലോത്തതുമോണ്. വറോുകകളിർ
മോൾഗ്ഗതടസ്സം ഉണ്ോകോതിരിക്കുവോൻ പ്രവതേകം ശ്രദ്ധ്ിവക്കണ്തോണ്.
തിരുവനന്തപുരം
സിറ്റി
വപോലീസിട്ടെ
വമർപ്പറഞ്ഞ
ഗതോഗതക്രമീകരണങ്ങവളോട്
ട്ടപോതുജനങ്ങൽ
പൂൾണ്ണമോയം
സഹകരിവക്കണ്തുമോട്ടണേ്
തിരുവനന്തപുരം
സിറ്റി
വപോലീസ്
കമ്മീഷണൾ ബർറോംൿമോൾ ഉപോദ്ധ്േോയ,
ട്ടഡപൂെി വപോലീസ്
കമ്മീഷണൾ (ക്രമസമോധോനം) വഡോ.ദിവേ.വി.വഗോപിനോഥ് എേിവൾ
അറിയിച്ചിട്ടുളൃതോണ്.
രോ ിക്കുമോയി
ബന്ധട്ടപ്പെ
പരോതികളും
നിൾവേശങ്ങളും
തോട്ടഴപ്പറയേ വ ോൺ നമ്പരുകളിർ അറിയിക്കോവേതോണ്.
വ ോൺ നമ്പരുകൽ:-

0471-2558731 , 2558732

വകോവിഡ് സുരക്ഷോ വകസ് വിവരം
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിർ വപോലീസ് ഇേട്ടല (14-12-2020)
നടത്തിയ പരിവശോധനയിർ വകോവിഡ് സുരക്ഷോ വിലക്ക് ലംഘനം
നടത്തിയ 332 വപൾട്ടക്കതിട്ടര നിയമനടപടി സവീകരിച്ചു. വരോഗവേോപനം
ഉണ്ോക്കുേ തരത്തിർ വിലക്ക് ലംഘനം നടത്തിയ 79 വപൾട്ടക്കതിട്ടര
എപ്പിട്ടഡമിക്
ഡിസീസസ്
ഒൾഡിനൻസ്-2020
പ്രകോരമോണ്
വകട്ടസടുത്തത്. മോസ്ക് ധരിക്കോത്തതിന് 231 വപരിർ നിനും
സോമൂഹികഅകലം പോലിക്കോത്ത 14 വപരിർ നിനുമോയി 1,22,500/- രൂപ
പിഴ ഈടോക്കി. ടോട്ടത, വകോവിഡ് സുരക്ഷോ മോൾഗ്ഗ നിൾവേശങ്ങൽ
പോലിക്കോട്ടത സൾവ്വീസ് നടത്തിയ 5 വോഹനങ്ങൽട്ടക്കതിട്ടരയം,
മോൾഗ്ഗനിൾവേശങ്ങൽ
പോലിക്കോട്ടത
തുറേ്
പ്രവൾത്തിച്ച
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കടകൽട്ടക്കതിട്ടരയം ഇേട്ടല നിയമനടപടി സവീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
14-12-2020

ഐ ജി പി & കമ്മീഷണൾക്ക് വവണ്ി
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പലിക് റിവലഷൻസ് ഒ ീസൾ
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
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