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സസസകർതതവവ
ശസ.എ .പരഷ തതമൻ,
മതഷനജജങവ ഡയറകർ
കക. എസവ .എഫവ.ഇ.ലജമജറഡവ
തശർ
സർ ,
വജ യ!:- പവതസജ ചജടജ - ജസവനകതർകവ വ&കജഗത ടതർഗറവ നജശയജകതനള തസരമതന!
പജൻവലജകണകമന ആവശ&! അറജയജകനതവ - സ!ബനജചവ
സചന : 1. 15.05.2019 തസയതജയജകല സർകലർ നമർ 21/2019
2. 08.07.2019 തസയതജയജകല സർകലർ നമർ 33/2019
സചനയജൽ കതണജചജടള സർകലറകളജഷലക! അനബന പശങളജഷലക!
അങയകട ശദ കണജകന . സതപനതജകE വജകസന പദതജയജകല നജർണതയകവ!
അഭജമതനകരവമതയ ചവടവയതയ
പജനണയതണവ

ജസവനകതർ

പവതസജ ചജടജ പദതജഷയതട കജയതതകവ! ശകവമതയ
നലജകകതണജരജകനതവ. ആധനജക

ആകർ കവമതയ ററഡറകള! ഉൾഷചർതതൽ ചജടജ നല രസതജയജൽ
കഴജയകമനളതജകE കതളജവതണവ പതജദജന!

സതഷRതജക

വജദ&യ!

മതർകറവ കചയതൻ

300 ലധജക! ഷപർ പവതസജ ചജടജ കസEറജഷലകവ

ഷലതകതജകE നതനത ഭതഗങളജൽ നജന! വജളജകനതവ. ഇതജൽ തകന പതജദജന! ശരതശരജ 50
ഷപർ കക.റവ.സജ മതനദണ! പതലജച കകതണവ ആദ& തവണയടച ചജടജയജൽ ഷചരകയ!
കചയന .
പവതസജ ചജടജയകട പചതരണവമതയജ ബനക`ടവ 140 നജയമസഭത മണലങളജല!
നടന പവതസജ സ!ഗമങൾ വജജയജ`ജകനതജന! മന ഷമഖലകളജലതയജ നടന ജസവനകതരകട
സ!ഗമങൾ വജജയജ`ജകനതജന! ജസവനകതർ വഹജച പRവ നജസലമതണവ. പസത പവതസജ

സ!ഗമങളജലകട ആയജരകണകജനവ പവതസജകളകട വജവരഷശഖരണമതണവ നടനതവ. എനതൽ
ഈ

വജവരങൾ

അടക!

ഉപഷയതഗജചകകതണ!

ഫലപദമതയ

മതർകറജ!ഗവ

തനങൾ

ആവജഷരജച കകതണ! പവതസജ ചജടജ ശകജക`ടതനതജനവ പകര! ജസവനകതരകട തലയജൽ
അമജതഭതര! അടജഷചൽ`ജകകയതണവ ഷമൽ സചജ`ജച സർകലറകളജലകട മതഷനജകമEവ
കചയതവ. ആഭ&നര ചജടജയജൽ ഷപതല! വ&കജഗത ടതർഗറവ വർകവ കമൻ ജസവനകതർകവ
നൽകതറജല. കതൻവതസജങവ നടതജ ചജടജയജൽ വരജകതകര

ഷചർകൽ വർകവ കമൻ

ജസവനകതരകട ഔഷദ&തഗജക ചമതലയകട ഭതഗമകലRജൽ ഷപതല! സതപനതജകE ഉതമ
തതലര&! മൻനജർതജ കതരവജൽ ഇറങജ ചജടജ കതൻവതസജങവ

നടതനവരതണവ കക എസവ

എഫവ ഇ യജകല വർകവ കമൻ ജസവനകതർ .
പവതസജ ചജടജയകട മറവജൽ വ&കജഗത ബജസജനസവ ലക&! വർകവ കമൻ ജസവനകതരജൽ
അടജഷചൽ`ജകതനള

പരജശമമതണവ

പസത

സർകലറകൾ.

ജസവനകതകര

വ&തഷമതഹജ`ജകതനതയജ പതരജഷതത ജകങള! UAE യതതയ!! എനതൽ ആഭ&നര ചജടജകളജൽ
മതഷനജവമEവ നജശയജച ലകവ &! മറജകടകനതജനവ ആതതർതമതയജ പരജശമജച ജസവനകതർകവ
നൽകതറള ഉപഹതരങൾ ഇതവകര നലജയജടജല തതന!!! അർഹമതയ ഉപഹതരതജനഷവണജ
എനതയതല! യതചജഷകണ ഗതജഷകടവ കക എസവ എഫവ ഇ ജസവനകതർകജകലനവ ഓർമജ`ജകന
.

ജസവനകതരകട

വജശസതസതജകലടകതകതയ!

പതജനജധജകളമതയജ
മതഷനജകമEവ

ചർചകചയതകതയ!

പസജദസകരജച

സചന

(2)കല

ജസവനകതകര
സർകലർ

ജസവനകതരജൽ കടത പതജഷ ധ! സഷജചജടണവ. സതപനതജകE മഷനതടള പയതണതജൽ
കത&മതയ ഗതജഷവഗ! അടയതളക`ടതന പവതസജ ചജടജകയന അഭജമതന പദതജ പരമതവധജ
പവതസജകകള

പരജചയക`ടതതന!

പചരജ`ജകതന!

സസതഭതവജകമതയ!

ജസവനകതർ

പരജശമജക!. എനതൽ വ&കജഗത ടതർഗറവ നജശയജച ജസവനകതകര സമർദതജലതകന
നടപടജകയ ശകമതയജ പതജഷരതധജകകമന! അറജയജകന .
വജശസതസപർവ!
എസവ .മരളസകഷ പജള
ജനറൽ കസകടറജ

