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പ്രിമപ്പെട്ട പ്രഷിഡന്റ്/മഭമര്/പ്പെമര്ഭാന്  
 

 ഴര്ശകാാറ  രയ ബി്ചതമടാുകൂടിി മകായല്ി്  ഭളക്കാറമയാഗങ്ങള്  ഴയാഩകാഭാകുകായ  
പ്പഡങ്കു ഉള്പ്പെപ്പിയപനി ഩനി ഩിിി്ചത് ര്കാള്  നിമടയന ഭയിക്കുകായ  പ്പെയ്യുന്ന അഴസ്ഥ ഷ ജാട 
ഭാമിയിക്കുമാണമലാ. മയാഗപ്രടിമയാധ പ്രഴര്്നങ്ങ്പ്പി ബാഗഭാമി ടമശ സവ ഷഭമ ബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഭളക്കാറപൂര്ഴ ുചെീകായണ  ഉള്പ്പെപ്പിയപനി പ്രഴര്്നങ്ങള്  ഏപ്പെുക്ിരുന്നു. 
എന്നാല  ഩകാര്്ചതഩനിക്ക് വഭനഭിലാ് അഴസ്ഥമാ്ളപനിട്.  ഷ സ്ഥാന്് ഴയാഩിക്കുന്ന 
ഩകാര്്ചതഩനി നിമ്രണ വണ ഴിമധമഭാക്കുന്നടി   ഩനിഭയണങ്ങള്  ടിയന്നടി   യദ്ധകാാറാിി 
സ്ഥാന്ി്  പ്രടിമയാധ നിഩിികാള്  ടമശ സവ ഷഭമ ബയണ ടറ്ി്  ഷഭീകായിമക്കണ്ടതുണ്ട്. 
ഩകാര്്ചതെനി പൂര്ണഭായ  ടിയന്നടി പനി മഫാധഴ്ക്കയണമ്ാപ്പിാെ  ജനങ്ങള്ക്ക് 
ഩയിഭ്രാന്തിയണ്ടാമകാണ്ട കാായയഭിപ്പലന്നു  ജനങ്ങപ്പല മഫാധയപ്പെുകമ്ണ്ടതുണ്ട്. ഇടിനാമി 2017 
ജൂണ്  26,27,28എന്നീ ദിഴഷങ്ങലി്  തുിര്്ചതമാമി ഷ സ്ഥാനപ്പഭാട്ടാപ്പകാ ഷ ഘിിടഭാമ 
ശൂെീകായണ പ്രഴര്്നങ്ങള്  നി്ണപ്പഭന്ന് ഷര്ക്കാര്  ടീരുഭാനി്ചതിട്ടുണ്ട്. ടമശ സവ ഷഭമ ബയണ 
സ്ഥാഩനങ്ങലാണ് ഈ കായാമ്പമിന് മനതൃടഭ  ന്മകാണ്ടട്. ഇതുഭാമി ഫധപ്പ്പെട്ട ഴിവദാ വ 
ങ്ങള്  െര്്ചത പ്പെയ്യുന്നടിനാമി ജൂണ്  24 ന് എലാ ടമശ സവ ഷഭമ ബയണ സ്ഥാഩനങ്ങലില  പ്രമടയകാ 
ഩഞ്ചാമ്് ഷഭിടിമമാഗ  / നഗയഷബാ കാൗണ്ഷി്മമാഗ  ഴിലിചുചേമെര്ക്കണ . 
പ്രസ്തുടമമാഗ്ി്  ചുഴപ്പി ഩരയന്ന കാായയങ്ങള്  െര്്ചത പ്പെ് ് നിെിറാക്കണ . 
 

• രുചഩത്രികാള് , സ്കൂ്കാള് , മകാാമലജുകാള് , ഴിഴിധ സ്ഥാഩനങ്ങള്  ഫഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങള് , 
ഷന്നദ്ധ ഷ ഘിനകാള്  ഷര്ഴീഷ് മ്ഡ് ണിണിമ കാള്  തുിങ്ങി എലാഴിബാഗ  ജനങ്ങപ്പലയ  
അണിനിയത്തുന്നടിന്  ഫധപ്പ്പെട്ടഴരുപ്പി ഒരു മമാഗ  ജൂണ്  26ന് ഴിലിചുചേമെര്്് അ ഴരുപ്പി 
ഩങ്കാലി്  ഉരൊക്കണ . 

• ടമശ സവ സ്ഥാഩനങ്ങ്പ്പി ഩയിധിമി്  ഴരുന്ന പ്രമദവ്് പ്പകാാതുകാള്  ഴലയാ പനി 
ഷാസെയയങ്ങള്  ഒളിഴാക്കുന്നടി പനി ടീവ്രഩയിഩാിികാള്    രസൂത്രണ  പ്പെയ്യണ . 

• രുചഩത്രികാള് , ഴയഴഷാമ സ്ഥാഩനങ്ങള് , ഓപീസുകാള്  പ്പഩാതുസ്ഥറങ്ങള് , ഭാര്ക്കറ്റ 
കാള് , ഫഷ് സ്റ്റാന്റ്, ഴീുകകാള് , ഒളിഞ്ഞുകാിിക്കുന്ന സ്ഥറങ്ങള്  എന്നിഴിിങ്ങലി്  ൂടിിക്കിി ക്കുന്ന 
ഖയഭാറിനയങ്ങള്  നീക്ക  പ്പെയ്യണ . പ്ലാസ്റ്റിക്കു  ഭെ് അജജഴ ഭാറിനയങ്ങ്  മഴര്  ടിയിക്കുകായ  
അഴ വൃ്ിമാക്കി സൂക്ഷിചുചേ പ്പഴയ്ക്കുകായ  മഴണ . നീക്ക  പ്പെയ്യുന്ന ജജഴ ഭാറിനയങ്ങള്  
ഷ സ്കയിക്കുന്നടിനാഴവയഭാമ നിഩിി ഷഭീകായിക്കണ . 
 

 



• പ്പഩാതുസ്ഥറങ്ങലില  ഴീുകകാലില  സ്ഥാഩനങ്ങലിലമുപനി പ്പകാാതുകാ് ഴലരുന്ന മകാന്ദ്രങ്ങള്  
കാപ്പണ്ട്ി അഴ നവിെിക്കണ . രഴ്ചമിപ്പറായിക്ക്  തുിര്  ഩയിമവാധന നി്ി പ്പകാാതുകാ് 
അ്യ  സ്ഥറ്് ഴലര്ന്ന് പ്പഩരുകാിപ്പലന്ന് ഉരപുവരഴരു്ണ . 

• ജനപ്രടിനിധികാള് , ഉമദയാഗസ്ഥര് ,  രഷിഡന്റ്ഷ് അമസാഷിമമശ കാള് , ഴയാഩായി-
ഴയഴഷാമി ഷ ഘിനകാള് , കുുക ഫശ്രീ അമ്ൂട്ടങ്ങള് , ഴിദയാര്ഥികാള് , ഷന്നദ്ധ 
ഷ ഘിനാപ്രഴര്്കാര്  എന്നിഴരുപ്പി മനതൃടഭ്ി്  ഗൃസഷന്ദര്വന  നി്ി 
മഫാധഴ്ക്കയണ - പ്പകാാതുകുനവീകായണ പ്രഴര്്നങ്ങള്  നി്ണ . 

• ജൂണ്  24,25 ടീമടികാലി്  മെരുന്ന കുുക ഫശ്രീ അമ്ൂട്ടമമാഗങ്ങലി്  ഩയിഷയ 
സുെീകായണ പ്രഴര്്ന  രസൂത്രണ  പ്പെയ്യുകായ , അമ്ൂട്ട ജാാപ്ടാപ്രഴര്്ന  എന്ന 
നിറമി്  അമ്ക്കുട്ട പ്രമദവത്തുപനി എലാ ഴീുകകാ്  ഩയിഷയശു  ുചെിമാമി സൂക്ഷിക്കുന്നടി  , 
പ്പകാാതുകാ് നവീകായണ പ്രഴര്്നങ്ങള്  തുിര്്ചതമാമി നിര്ഴസിക്കു ന്നടി   ടീരുഭാനിക്കുകായ  
അട് നിക്കുപ്പഭന്നുരൊക്കുകായ  മഴണ . 

• ടമശ സവ ഷഭമ ബയണ സ്ഥാഩന പ്രമദവപ്പ് ുചെീകായണ പ്രശ്നങ്ങ്പ്പി ടീവ്രട ഭനസിറാക്കി 
രഴവയഭാമ ടയ്ിലപനി പ്രഴര്്ന ഩയിഩാിി രഴിഷ്കയിചുചേ നിെിറാക്കണ . 

• രമയാഗയ പ്രഴര്്കാരുപ്പി ഷസകായണമ്ാപ്പി ഩനി ഫാധിട പ്രമദവങ്ങപ്പല ജസരിസ്ക്, 
മഭാഡമരെ് രിസ്ക്, മറാ രിസ്ക് മഭഖറകാലാമി ടയ  ടിയി്ചത്  പ്രമടയകാ ഩയിഩാിി ടയ്യാരാക്കി 
നിൊക്കണ . 

• ഓമയാ ഴാര്ഡില  നിമക്കണ്ട ഩനിപ്രടിമയാധ പ്രഴര്്നങ്ങള്  ഴാര്ഡ് ഷാനിമട്ടശന്  
കാമ്മിെി മെര്ന്ന് ഴിവദഭാമി രസൂത്രണ  പ്പെയ്യുകായ  ഫഹുജന ഩങ്കാലി്മ്ാപ്പി 
നിൊക്കുകായ  മഴണ . 

• 21.06.2017 പ്പറ ഷ.ഉ (ഷാധാ)ന  2096/2017/ട.ഷഭ.ബ.ഴ നമ്പര്  ഉ്യശുപ്രകാായ  
ാപ്ാഭ/മേക്ക് ഩഞ്ചാമത്തുകാ്പ്പിയ  നഗയഷബകാ്പ്പിയ  അധികാായഩയിധിമി്  ഴരുന്ന 
പ്രാഥഭികാാമയാഗയ മകാന്ദ്രങ്ങലി്  ഒരു മഡാക്ടമരയ  ഒരു ഩായാപ്പഭഡിക്ക്  സ്റ്റാപിപ്പനയ  
ഷാമൂസയാമയാഗയ മകാന്ദ്രങ്ങലി്  യണ്ട് മഡാക്ടര്ഭാപ്പയയ  യടു പ ഩായാപ്പഭഡിക്ക്  സ്റ്റാഫുകാപ്പലയ  
ടാ്കാാറികാഭാമി നിമഭിക്കാന്  നിഩിി ഷഭീകായിക്കണ . ഭളക്കാറ ുചെീകായണശുഭാമി 
ഫധപ്പ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്പെറശുകാള്  മഭ്  ഉ്യശുപ്രകാായ  നി്ാശു ന്നടാണ്. 

 
ഷ സ്ഥാന്് ഴയാഩിക്കുന്ന ഩകാര്്ചതെനി നിമ്രണ വിക്കുന്ന ടീവ്രഩയിഩാിിമി്  ടാങ്ക്  ജന 
പ്രടിനിധികാ്  മനതൃടഭഩയഭാമ ഩങ്കുഴസിക്കണപ്പഭന്ന് അബയര്ഥിക്കുന്നു. 
 
                                                    
                                                           ഴിവഭസ്തടമമാപ്പി, 
 
 
                                                                                               മഡാ. പ്പകാ.ിി ജറീ്  


