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പ്ന്ട് വതൊമസ് 
വ�ൊളജ് എച്ട്എ
സ്എസ്

ടരൗൺഹൊൾ

സ്വരാജ് റൗണ്ട്

വടക്കേ 
ബസ്
സ്റ്ാൻഡ്

എംജി ക്റാഡ്

കെഎസ്ആർടിസി 
ബസ്  സ്റ്ാൻഡ്

ശക്തൻ
ബസ്  സ്റ്ാൻഡ്

പാറക്േകേവ് 
ക്ഷേത്തം

വടകേകുന്ാഥ 
ക്ഷേത്തം

ഭഷേണശാല 
(അെ്വാറ്ികേട് 
ക്ൊംപ്ലകസ്)
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രാേവർേപകുരം

പട ിഞ്ാക്റക്കോട്ട
ജംക െൻ

കറയിൽക്വ
സ്ക്റ്െൻ

അരയാൽ അക്ശാെം

കെമ്രത്ി

കെമ്െം

ക്േവ്താരകു െണികകോന്

ൊശിത്കുമ് ക്െരം

�ീലത്ാേര �ിക്ലാൽപലം

�ീർോ്തളം�ീർേരകുത്

�ി്ത്യെല്്യാണി�ിശാഗന്ി

പവിഴേല്ി രാജേല്ി

ക്്തൻവരികേസൂര്യൊന്ി

�ീലകേകുറിഞ്ി

�ീലകേടമ്ട്െകുടേകുല് േഞ്ാടി �ന്്യാർവട്ടം

മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ സമയമഞാകുന്നതു വടെയയഞാ 
തിെിച്ു യ�ഞാകുന്നതു വടെയയഞാ തൃശൂെിടെ വിയ�ഞാദ സഞ്ഞാെ 

യക്ദ്രങ്ങളിയെക്ു ടെറിടയഞാെു സഞ്ഞാെഞാമഞാകഞാം. 
െണ്ു മണിക്ൂർ സഞ്ഞാെത്ി�ിരെയിൽ ഇന്ത്യയിടെ തടന്ന ഏറ്റ

വും മയ�ഞാഹെമഞായ ടവള്ളച്ഞാട്ടങ്ങളിടെഞാന്നഞായ ആതിെപ്പള്ളി സദ്രർ
ശിക്ഞാം. അതിെപ്പിള്ളിയയഞാരെു യെർന്നു െഞാെക്ുരെിപ്പുഴയിൽ െൂ�ം 
ടകഞാള്ളുന്ന മടറ്റഞാെു ജെ�ഞാതമഞാണ് വഞാഴച്ഞാൽ ടവള്ളച്ഞാട്ടം. ശകതൻ 
�ഞാെസ്, തൃശൂർ മത്യൂസിയവും മൃഗശഞാെയും, െളിതകെഞാ അക്ഞാദമി 
എന്നിവിരെങ്ങളിയെക്ക് ് ഹസ്വ സദ്രർശ�മഞാകഞാം. 

മൃഗശഞാെയ്ക്കത്ക് ഒെു ട�ഞാട്ടഞാണിക്ൽ ഗഞാർഡ�ും െെി്ത
മത്യൂസിയവും ആർട്ടക് മത്യൂസിയവും ഉണ്ക്. വരെക്ുന്നഞാഥയഷേ്തത്ി�ു 
സമീ�ത്ഞായഞാണു ശകതൻതമ്ുെഞാൻ ടകഞാട്ടഞാെം സ്ഥിതി ടെയ്ുന്ന

ത്. ടകഞാട്ടഞാെത്ി�കത്ു ഒയട്ടടറ വത്യതത്യസ്തമഞായ ഗഞാെറികൾ സഞ്ഞാ
െികൾക്ഞായി ഒെുക്ിയിെിട്ടുണ്ക്. 

എല്ഞാ യവദികളും �ഗെത്ി�ുള്ളിൽ തടന്നയഞായതി�ഞാൽ �ഗെ
ത്ിൽ �ിന്നു �ത്ു കിയെഞാമീറ്റർ മഞാ്തം മഞാറിയുള്ള വിെങ്ങൻകുന്നി
ന്നു സദ്രർശ��ുക്ിൽ സ്ഥഞാ�മുണ്ക്. 

കുന്നിടറെ മുകളിൽ �ിന്നക് തൃശൂെിടറെ മയ�ഞാഹെിത ആസ്വദി
ക്ഞാൻ കഴിയും. െഞാവക്ഞാട് �ീച്ക്, സ്യ�ഹതീെം �ീച്ക്, മു�ക്ൽ 
�ീച്ക് എന്നിവയും ജില്യിൽ തടന്ന. �ീച്ി ഡഞാം, െഞാെക്ുരെി �ുഴ
യിൽ �ണികഴിപ്പിച് ട�െിങ്ങൽക്ൂത്ക് ഡഞാം, വഞാഴഞാ�ി ഡഞാം, �ൂമെ 
ഡഞാം എന്നിവയും സദ്രര്ശകെുടരെ മ�ം കവെുടമന്നുറപ്പക്. കയെഞാത്സ
വത്ിട�ത്ുന്നവെിെുണ്ഞാകുന്ന മയ�ഞാഹെമഞായ ഓർമകൾ തൃശൂർ 
�ഗെത്ിടറെ വളർച്യ്ക്ു യ്�ഞാത്സഞാഹ�മഞാകും.

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Ficus religiosa)

ഹിമഞാെയത്ിൽ ഉത്ഭവിച് വി
ശുദ്ധ വൃഷേം. യഷേ്ത�െിസെ
ങ്ങളിൽ �ട്ടുവളർത്ടപ്പരെുന്നു. 
ആയുർയവദ ്ഗന്ഥങ്ങളിൽ ്�തി
�ഞാദിക്ുന്ന ്�ധഞാ� ഔഷധ വൃ
ഷേം കൂരെിയഞാണിത്.  (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Crateva magna)

�ിതത്യഹെിത വൃഷേം. ഔഷധഗുണങ്ങ
ടളപ്പറ്റി ആയുര്യവദ്ഗന്ഥങ്ങളില്  �െഞാ
മര്ശം. മഞാധവിക്ുട്ടിയുടരെ ‘�ീര്മഞാതളം 
�ൂക്ുയമ്ഞാള്’ എന്ന കൃതിയിെൂടരെ സു
�െിെിതം. 

∙ �ിശാഗന്ി (ശാസ്ത്തീയ
�ാേം : Epiphyllum oxypetalum)
മധത്യ അയമെിക്യില് �ി
ടന്നത്ിയ ഉദത്യഞാ�സസത്യം. 
െഞാ്തിയില് വിെിയുന്ന സു
ഗന്ധയമറിയ ടവളുത് �ു
ഷ�ങ്ങളഞാണ് ് �യതത്യകത. 

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം :
 Strobilanthes kunthianus)

�്ന്ണ്ു വര്ഷത്ിടെഞാെിക്ല് 
�ശെിമഘട്ടത്ിടെ ഉയർന്ന �ുൽ
യമരെുകളിൽ �ൂക്ുന്ന സസത്യം. �ീെ
ഗിെിക്ുന്നുകൾക്ക് ആ യ�െു െഭി
ക്ഞാൻ കഞാെണം �ീെക്ുറിഞ്ി. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Artocarpus heterophyllus)

ടതയക് ഇന്ത്യയിൽ ജന്മടമരെുത് ഫെ
വൃഷേം. �െ ്�ഞായദശിക വകയഭദങ്ങളിൽ 
സ്വഞാദിഷരെയമറിയതു യതൻവെിക്യഞാണ്. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Hibiscus rosa-sinensis)
�ൂജഞാ്ദവത്യമഞായും ഔഷധ�ിർമഞാണ
ത്ി�ുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുവഞാ
യും ഉ�യയഞാഗിക്ുന്ന �ഞാരെൻ സസത്യം.  
യകശസംെഷേണത്ിന് ഉത്മം. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Monochoria vaginalis)

ട�ൽവയെുകളിെും െതുപ്പു
്�യദശങ്ങളിെും കഞാണടപ്പരെു
ന്ന സസത്യം. �ീെിമയഞാർന്ന �ു
ഷ�ങ്ങളഞാണ് ് �യതത്യകത. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Terminalia cuneata)

ഇന്ത്യ, ്ശീെങ്ക എന്നീ െഞാജത്യ
ങ്ങളിടെ ഇെട�ഞാഴിയും കഞാ
രെുകളിൽ കഞാണടപ്പരെുന്ന �ി
തത്യഹെിത വൃഷേം. ഇതിടറെ 
ടതഞാെി ്�യമഹം, െകതസമ്മർ
ദ്ം എന്നിവയ്ക്ുള്ള ഔഷധം.

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Cocos nucifera)

യകെളത്ിടറെ കൽപ്പവൃഷേം. ഏഷത്യയിടെ സമു
്ദ തീെയത്ഞാരെു  യെർന്നുള്ള ്�യദശങ്ങളിൽ ഉത്ഭ
വടമന്നു കെുതുന്നു. എല്ഞാ ഭഞാഗങ്ങളും ഉ�യയഞാ
ഗ്�ദമഞാണ് എന്നതി�ഞാെഞാണ് കൽപ്പവൃഷേം 
എന്നു വിളിക്ുന്നത്. 

െന്ദ�ം
(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Santalum album)
ഇെട�ഞാഴിയും കഞാരെുകളിടെ മൂെ�
െഞാദ ടെറുവൃഷേം. ഹിദ്രു �ുെഞാണ
ങ്ങളിെും ആയുർയവദ്ഗന്ഥങ്ങളി
െും �െഞാമർശം. സുഗന്ധ�ൂെിതമഞാ
യ കഞാതൽ  �ൂജഞാകർമങ്ങൾക്ും 
ഔഷധ �ിർമഞാണത്ി�ും വഞാസ�
ത്ത്െ �ിർമഞാണത്ിെും ഉ�യയഞാ
ഗിച്ു വെുന്നു. വിെ�ിരെിയപ്പറിയ വൃ
ഷേമഞാണ്.

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Magnolia champaca)
സുഗന്ധയമറിയ ഉദത്യഞാ�വൃഷേം. 
�ൂക്ൾക്ു സ്വർണം കെർന്ന 
ടവള്ള �ിറം. െ ഞാ്തിയിെഞാണ് വി
െിയുന്നത്. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Saraca asoca)
കഞാവുകളിെും മറ്റും സുെഭമഞായി കണ്ു
വെുന്ന സസത്യം. ടതഞാെിക്ക് ഔഷധഗു
ണയമടറ. യശഞാകം അകറ്റുന്നത് എന്ന 
അർത്ഥത്ിെഞാണ് അയശഞാകം എന്ന 
യ�ര്. �ൂക്ൾ ഭഷേത്യയയഞാഗത്യമഞാണ്. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം :
 Impatiens balsamina)
�ൂയന്ഞാട്ടങ്ങളിൽ കഞാണടപ്പരെുന്ന 
ഔഷധടച്രെി. �ൂക്ൾ ്�യതത്യക െീ
തിയിൽ െൂ�മഞാറ്റം സംഭവിച്ിട്ടുള്ള
തഞാണ്. രെിയെഞാ ഓണ� ൂ, യ�ഞാടട്ടങ്ങ 
എന്ന യ�െുകളിൽ  യഹഞാർത്ൂസ് മെ
�ഞാറിക്സിൽ ് �തി�ഞാദിച്ിട്ടുണ്ക്.

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Clitoria ternatea)

�ീെയയഞാ ടവള്ളയയഞാ �ിറത്ിെു
ള്ള �ൂക്യളഞാരെു കൂരെിയ വള്ളിടച്രെി. 
ആയുർയവദ്ഗന്ഥങ്ങളിൽ �െഞാമർശം. 
ആയുർയവദ, �ഞാട്ടുത്വദത്യ മെുന്നുകൾ
ക്ക് ഉ�യയഞാഗിക്ുന്നു. 

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Nymphaea caerulea)

കുളങ്ങളിെും ആഴം കുറഞ് 
ജെഞാശയങ്ങളിെും വളെുന്ന 
സസത്യം. യവെുകൾ മണ്ിൽ 
ആഴ്ന്നു വളെും. ഇെകളും �ൂ
ക്ളും ടവള്ളത്ി�ു മുകളിൽ 
കഞാണടപ്പരെുന്നു. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Tabernaemontana divaricata)

ടതക്ൻ ഹിമഞാെയത്ിൽ കഞാണടപ്പരെു
ന്ന ഉദത്യഞാ�സസത്യം. ഉഷണയമഖെഞാ ്�
യദശങ്ങളിെും വത്യഞാ�കം. യ�്തെികിത്സ
യ്ക്ഞായി ഉ�യയഞാഗിക്ുന്നു. 

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Cassia fistula)

യകെളത്ിടറെ സംസ്ഥഞാ�വൃഷേം. മഞ്
�ിറത്ിൽ വിഷുക്ഞാെത്ു �ുഷ�ിക്ു
ന്ന ഇവ വിഷുക്ണിക്ക് ഉ�യയഞാഗിക്ുന്നു. 
ഔഷധവൃഷേം കൂരെിയഞാണ്. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Cedrus deodara)
ഹിമഞാെയത്ിടറെ ഉയർന്ന ്�യദശ
ങ്ങളിൽ കഞാണടപ്പരെുന്ന വൃഷേം. �ു
െഞാണങ്ങളിൽ വിശുദ്ധവൃഷേമഞായി 
�ൂജിക്ടപ്പരെുന്നു. ഔഷധമൂെത്യ
ടത്ക്ുറിച്ക് ആയുർയവദത്ിൽ 
്�തി�ഞാദിച്ിട്ടുണ്ക്. 

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Neolamarckia cadamba)

അര്ധ �ിതത്യഹെിതവ�ങ്ങളിൽ അെു
വികളുടരെ തീെത്ക് കഞാണടപ്പരെുന്നു. 
യഗഞാളഞാകൃതിയിെുള്ള �ൂങ്കുെയിൽ 
ടവളുത് ടെറു�ുഷ�ങ്ങൾ. തരെിക്ു 
�െം കുറവ്.  

∙ െകുടേകുല് (ശാസ്ത്തീയ
�ാേം : Jasminum sambac)
വിെയും സുഗന്ധവുയമറി
യ ഉദത്യഞാ�സസത്യം. െഞാ്തി
യിൽ വിെിയുന്ന ഇവ വഞാസ
�ത്തെ �ിർമഞാണത്ിൽ 
വത്യഞാ�കമഞായി ഉ�യയഞാഗി
ക്ുന്നു.

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Adenanthera pavonina)

ടതയക് ഏഷത്യയിൽ കഞാണടപ്പ
രെുന്ന വൃഷേം. യകെളത്ിടെ 
കഞാെഞാവസ്ഥയ്ക്ക് അ�ുയയഞാ
ജത്യം. കഞാവുകളിൽ സുെഭം. െു
വന്ന �ിറത്ിെുള്ള കുെുക്ൾ 
ഔഷധമൂെത്യമുള്ളത്. 

(ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Nyctanthes arbor-tristis)

�ഞാതയയഞാെങ്ങളിെും �ൂയന്ഞാട്ട
ങ്ങളിെും �ട്ടുവളർത്ുന്ന ഉദത്യഞാ
�സസത്യം. ടതയക് ഏഷത്യയിൽ 
കഞാണടപ്പരെുന്ന ഈ സസത്യത്ി
ടറെ �ൂക്ൾക്ക് മുല്പ്പൂവിയ�ഞാ
രെു സഞാദൃശത്യം. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം : Catharanthus roseus)

യകെളത്ിൽ വത്യഞാ�കമഞായി കഞാണടപ്പരെുന്നു
ടണ്ങ്കിെും �ിറവി മഡഗഞാസ് കറിൽ.  ശവം
�ഞാറി, ശവയക്ഞാട്ടപ്പച്, ഉഷഞാമെെി, വിഷ�ഞാ
െഞായണി എന്നീ യ�െുകളിെും അറിയടപ്പരെു
ന്നു. വിൻ്കിസ്റ്റിൻ, വിൻബ്ഞാസ്റ്റിൻ എന്നീ 
കഞാൻസർ ്�തിയെഞാധമെുന്നുകള് ഇതിടറെ 
യവെുകളിൽ �ിന്നു യവർതിെിടച്രെുക്ുന്നു.

ശാസ്ത്തീയ�ാേം : 
Caesalpinia pulcherrima)

അയമെിക്ൻ ഉഷണയമഖെഞാ ് �യദശങ്ങ
ളിൽ �ിടന്നത്ിയ ഉദത്യഞാ�സസത്യം. �ൂ
ക്ൾക്ക് തീ�ഞാളത്ിടറെ െുവയപ്പഞാരെു കൂ
രെിയ മഞ് �ിറം. 

 (ശാസ്ത്തീയ�ാേം :
 Helianthus annus)

ഉഷണയമഖെഞാ ്�യദശങ്ങളിൽ 
�ിടന്നത്ിയ  അെങ്കഞാെസസത്യം. 
�ഞാെക എണ്യ്ക്ഞായി വത്യഞാവസഞാ
യികഞാരെിസ്ഥഞാ�ത്ിെും കൃഷിടെ
യ്ുന്നു. ഇതിടറെ വിത്ിൽ �ിന്നു 
�ഞാെകടയണ് ഉത്�ഞാദിപ്പിക്ുന്നു. 

ശംഖകുപകുഷപം

തൃശൂർ ∙ സ്കൂൾ കയെഞാൽസവത്ി�ു മൂന്നുമഞാസം മുൻ�ു �ുക്ക് 
ടെയ്ത യെഞാഡജുകളിെും യഹഞാട്ടെുകളിെും വിദത്യഞാർഥികളും െഷേി
തഞാക്ളും തഞാമസത്ി�പ്പുറം �െിശീെ�വും തുരെങ്ങി. മല്സെച്ൂ
രെിൽ �ിന്നക് അൽ�ം മഞാറി യവദികയളഞാരെു യെര്ന്നു തടന്നയുള്ള 21 
സ്കൂളുകളിെഞായി മൽസെഞാർഥികൾക്ുള്ള തഞാമസസൗകെത്യങ്ങൾ 
ഒെുക്ിയിട്ടുണ്ക്.

്�ധഞാ� യവദിയുടരെ എട്ടു കിയെഞാമീറ്റർ െുറ്റളവിെഞാണ് ഈ സ്കൂ
ളുകടളല്ഞാം. 10 സ്കൂളുകളിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ും 11 സ്കൂളുക
ളിൽ ട�ൺകുട്ടികൾക്ുമഞാണു തഞാമസ സൗകെത്യമുള്ളത്. െണ്ു ജി
ല്കളിടെ മൽസെഞാർഥികൾ വീതമഞാണു ഒെു സ്കൂളിൽ തഞാമസി
ക്ുക. സ്കൂളുകളിൽ �ിന്നു മൽസെയവദികളിയെക്ുള്ള വഞാഹ
�ങ്ങളും തയഞാറഞാണ്. തുരെർച്യഞായി കെഞാകിെീരെം െൂരെുന്ന യകഞാഴി
യക്ഞാരെു  ജില്യിടെ ആൺകുട്ടികൾക്ു �ഗെത്ിൽ �ിന്നക് ഒന്നെ കി
യെഞാമീറ്ററി�കത്ുള്ള �ൂങ്കുന്നം എച്ക്എസ്എസിൽ വി്ശമിക്ഞാം. 

വയ�ഞാട്ടിടെ ആൺകുട്ടികളും അവർടക്ഞാപ്പമുണ്ഞാകും. യത
ക്ിൻകഞാട്  ത്മതഞാ�ിയിൽ �ിന്നക് അെകിയെഞാമീറ്റർ മഞാറി മഞാർയത്ഞാ
മ സ്കൂളഞാണു യകഞാഴിയക്ഞാരെു �ിന്നുള്ള ട�ൺകുട്ടികളുടരെ വി്ശമ
യക്ദ്രം. യകഞാഴിയക്ഞാരെിയ�ഞാട് ഇയഞ്ഞാരെിഞ്ു യ�ഞാെഞാരെുന്ന �ഞാെക്ഞാ

രെിടറെ ആൺകുട്ടികൾക്ു ടജ�ിഇ എച്ക്എസ്എസിൽ വി്ശമി
ക്ഞാം. ട�ൺകുട്ടികൾക്ു തൃശൂര് ടസറെക് യജഞാസഫ്സ് സ്കൂളിെഞാ
ണ് തഞാമസം ഒെുക്ിയിെിക്ുന്നത്. തിെുവ�ന്�ുെടത്യും ടകഞാ
ല്ടത്യും ആൺകുട്ടികൾ കഞാൽഡിയൻ സിറിയൻ സ്കൂളിൽ തഞാ
മസിക്ും.

�ത്�ംതിട്ട, യകഞാട്ടയം ജില്കളിടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഏഴു 
കിയെഞാമീറ്റര് മഞാറി �ുറ�ഞാട്ടുകെ എസ്ആർടക ജിവിഎം എച്ക്എ
സ്എസഞാണ് വി്ശമയക്ദ്രമഞായി ഒെുക്ിയിെിക്ുന്നത്. എറണഞാകു
ളം, ആെപ്പുഴ ജില്കളിടെ ആൺകുട്ടികൾക്ു �രെിഞ്ഞായറയക്ഞാ
ട്ട എൻഎസ്എസ് എച്ക്എസ്എസിെഞാണു സൗകെത്യങ്ങൾ ഒെുക്ി
യിെിക്ുന്നത്.  

അയ്യന്ഞാൾ ജിവിഎച്ക്എസ്എസിൽ തൃശൂർ ജില്യിടെ ആൺ
കുട്ടികൾക്ു വി്ശമിക്ഞാം. ഒല്ൂർ ത്വയെഞാപ്പിള്ളി സ്കൂളും കണി
മംഗെം എസ്എൻ �ിഎച്ക്എസ്എസും ആൺകുട്ടി
കൾക്ഞായി കെുതിയിട്ടുണ്ക്. ഒല്ൂർ ടസറെക് റഞാ
യഫൽ സ്കൂളും കണിമംഗെം എസ്എൻ ജിഎ
ച്ക്എസിെും ട�ൺകുട്ടികൾക്ഞായി ്�യതത്യകം 
തഞാമസ സൗകെത്യം ഒെുക്ിയിട്ടുണ്ക്. 

ഇക്കുറി കല�ോൽസവ ലവദികൾ അറിയപ്പെടകുന്നത് 
സസ്യങ്ങളകുപ്ട ലേരി�ോണ്. ഓലരോ ലവദിയി�കും ‘ഇടംേിടിച്ച’ 

സസ്യങ്ങളകുപ്ട വിലേഷങ്ങളിങ്ങപ്െ: 

നാടുകാണാം;
തൃശൂരിനന അറിയാം

താമസസൗകര്ം 21 സകൂളുകളിൽ

കലയുടെ പൂരപ്പറമ്പ്
∙ അഗ്ിശമനസസന –  0487 2423650
∙ആംബുലൻസ സർവീസ –  108
∙ ആക്ട്സ –   0487 2321500, 9037161099.

പ്േോ�ീസിപ്െ വിളിക്ോം...

സിറ്ി കൺസ്ടാൾ റൂം –  0487 2424193
ഈസറ്റ് ന�ാലീസ –   2424192
നവസറ്റ് ന�ാലീസ –   2363608
നനടു�ുഴ ന�ാലീസ –  2247511
വിയ്ൂർ ന�ാലീസ –   2327502
സ�രാമംഗലം ന�ാലീസ –  2307237
്ടാഫിക് ന�ാലീസ –   2445259
റയിൽസവ ന�ാലീസ –  2428111
വനിത ന�ാലീസ –   2420720
വനിത നസൽ –   2420000
�ിങ്റ് ന�ാലീസ –   1515

ആേകുേത്ികൾ 

നമഡിക്കൽ സകാളജ് –  0487 2201355, 2200310 – 19
ജില്ാ ജനറൽ ആശു�്തി –  2427383
ജില്ാ സഹകരണ ആശു�്തി –  2335550
ജൂബിലി മിഷൻ –   2432200
അമല –    2304000
നവസറ്റ്സഫാർട്റ് –   2382130
നവസറ്റ്സഫാർട്റ് ഹഹനടക് –  2381052
സൺ  –    2433101
മദർ –    2361091
ദയ –    2334690
അശ്ിനി –    6612345
എഹലറ്റ് –   2436100 

24x7  പ്േലതടോൾ േമ്കുകൾ

സ്രാജ് റൗണ്റ് നായ്ക്കനാൽ ജംക് ഷനു സമീ�ം
സ്രാജ് റൗണ്റ് സിഎംഎസ സകൂളിനു സമീ�ം
സ്രാജ് റൗണ്റ് നനഹറു �ാർക്കിനു എതിർവശം 
ആമ്പക്കാടൻ ജംക് ഷൻ
നകാക്കാല ന�സ്ടാൾ �മ്പറ് 

ല�ോൺ 
െമ്റകുകൾ

വരക്വൽകോൻ 
കെഎസ്ആർടിസി
ക്�ാൺ: 0487 2421150
∙ കയെഞാത്സവ യവദികടളക്ുറിച്ു വിവെം �ൽ
കഞാൻ ഇൻഫർയമഷൻ ടഡസ്ക
∙ ്�ധഞാ� യവദികടള �ന്ധിപ്പിച്ു �സ് സർ
വീസ്. 
∙ െഞാ്തികഞാെ �സുകൾ സ്വെഞാജ് റൗണ്ക് െുറ്റി 
സർവീസ് �രെത്ും. 
∙ തിെയക്റുന്ന റൂട്ടുകളിൽ ആവശത്യടമങ്കിൽ 
അധിക സർവീസ് �രെത്ും. 
∙ യഞാ്തക്ഞാെുടരെ സുെഷേയ്ക്ഞായി ട�ഞാെീസ് 
യസവ�ം 

്തയാറായി റയിൽക്വ
ക്�ാൺ: 0487 2423150

∙ യവദികടളക്ുറിച്ു വിവെം �ൽകഞാൻ ഇൻഫർ
യമഷൻ ടഡസ്ക
∙ മുഴുവൻ രെിക്റ്റക് കൗണ്റുകളും ്�വർത്� 
സജ്ജമഞാകും.
∙ തിെക്ു �ിയ്ന്ിക്ഞാൻ ട�ഞാെീസ്, ആർ�ിഎ
ഫ് സംവിധഞാ�ം. 
∙ കയെഞാത്സവ മത്സെഞാർഥികൾക്ുള്ള വഞാഹ�ം 
�ഞാർക്ക് ടെയ്ഞാൻ (റിസർയവഷൻ കൗണ്റി�ു 
സമീ�ം) ് �യതത്യക സൗകെത്യം. 

സജ്ജരായി ആക്രാഗ്യവെകുപ്ട് 

∙ എല്ഞാ യവദികളിെും മൂന്നു യ�ർ അരെങ്ങുന്ന ്�
ഥമശു്ശൂഷ യൂണിറ്റക്
∙ ആം�ുെൻസ് അരെക്ം മൂന്നു ടമഡിക്ൽ 
സംഘം. ഇവർ �ഗെത്ിൽ രൌൺ ഹഞാൾ, ്�ധഞാ
�യവദി എന്നിവിരെങ്ങളിൽ കത്യഞാംപ് ടെയ്ും. 
∙ മത്സെഞാർഥികൾ തഞാമസിക്ുന്ന സ്ഥെങ്ങളി
െും മത്സെം �രെക്ുന്ന യവദികളിെും �ഗെത്ി
െും ടകഞാതുകു �ശീകെണ ് �വർത്�ം. 
∙ �ുകവെിടക്തിടെ �ിഴശിഷേ. 
∙ ജ�റൽ ആശു�്തി അരെക്ം �ഗെത്ിടെ 
എല്ഞാ ആശു�്തികളും ആം�ുെൻസ് അരെക്മു
ള്ള സംവിധഞാ�ങ്ങളുമഞായി സജ്ജമഞായിെിക്ഞാൻ 
�ിർയദശം. 
∙ �കർച്വത്യഞാധി തരെയുന്നതി�ുള്ള സംവിധഞാ�ം

ഓർമിപ്പിക്ുക ഓർേികേകുെ; 
 െക്ലാൽസവ�ഗരി 
പ്ലാസ്റ്ിക വിേകുക്തോണ്.
‘തഗീൻ ക്തപാക്ട്ടാക്കോൾ’ പാലികേകുെ.

�വലൊൽ്േന്രി ഗ്ീൻ വഗ�ൊവട്ൊവക്ൊൾ ആയതിനൊൽ മൊലിന്യം വശഖരിക്ൊനൊയി മുളയും ഓലയും പ�ൊണ്ട് ഉണ്ൊക്ിയ 
�ുട്�ളുമൊയി മഗത്ിമൊർ ഉൾപപ്പട് ്ംഘൊട�ർ.

വിവരങ്ങൾക്കു കടപ്പാട്: 
ഡ�പാ.പി.സകുജനപപാൽ, ശപാസ്ത്രജ്ഞൻ, 
വന ഗഡവഷണ ഡക്തദ്രം പീച്ി

കലയുടെ തൃശൂർ കൂട്ട്
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സംസ്ഥാ�സ്െൂൾ 

െക്ലാൽസവം 

തപക്്ത്യെ പ്തിപ്ട്
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