തൃശ്ശൂര് ജജിലല്ലാ ദുരന്തനജിവല്ലാരണ അതതല്ലാറജിറജി ചചെയര്തപേഴ്സണ് & ജജിലല്ലാ മജജിതസ്ട്രേറജിചന്റെ നടപേടജിക്രമമം

(ഹല്ലാജര് - ഷല്ലാനവല്ലാസസ് . എസസ്, IAS)
വജിഷയമം - ദുരന്തനജിവല്ലാരണനജിയമമം 2005 – ചകല്ലാവജിഡസ് 19 അധജിക പ്രതജിതരല്ലാധ
പ്രതജികരണ നടപേടജികള് - തൃശ്ശൂര് ജജില –കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണുകള്
പ്രഖഖല്ലാപേജിചസ്

നജിയന്ത്രണമല്ലാര്ഗ്ഗനജിര്തദേശങ്ങള്

നല്കജി

ഉത്തരവസ്

പുറചപ്പെടുവജിക്കുന
പേരല്ലാമര്ശമം –1) സമംസല്ലാന ചപേല്ലാതുഭരണ (രഹസഖ വജിഭല്ലാഗമം) വകുപ്പെസ് 23/04/2020 നസ്
പുറചപ്പെടുവജിച സ ഉ (ണക) നമം 80/ 2020/ ചപേല്ലാ ഭ വ നമ്പര് സര്കല്ലാര്
ഉത്തരവസ്
2) സമംസല്ലാന ചപേല്ലാതുഭരണ (രഹസഖ വജിഭല്ലാഗമം) വകുപ്പെസ് 18/05/2020 നസ്
പുറചപ്പെടുവജിച സ ഉ (ണക) നമം 99/ 2020/ ചപേല്ലാ ഭ വ നമ്പര് സര്കല്ലാര്
ഉത്തരവസ്
3) തകന്ദ്ര ആഭഖന്തര മന്ത്രല്ലാലയത്തജിചന്റെ 30/05/2020 ചല 40-3/ 2020 /
ഡജി എമം 1(എ) നമ്പര് ഉത്തരവസ്
4) സമംസല്ലാന ചപേല്ലാതുഭരണ (രഹസഖ വജിഭല്ലാഗമം) വകുപ്പെസ് 01/06/2020 നസ്
പുറചപ്പെടുവജിച സ ഉ (ണക) നമം 106/ 2020/ ചപേല്ലാ ഭ വ നമ്പര് സര്കല്ലാര്
ഉത്തരവസ്
5) സമംസല്ലാന ചപേല്ലാതുഭരണ (രഹസഖ വജിഭല്ലാഗമം) വകുപ്പെസ് 07/06/2020 നസ്
പുറചപ്പെടുവജിച സ ഉ (ണക) നമം 112/ 2020/ ചപേല്ലാ ഭ വ നമ്പര് സര്കല്ലാര്
ഉത്തരവസ്
6) ഈ കല്ലാരഖല്ലാലയത്തജിചല 08/06/2020, 11/06/2020 എനന്നീ
തജിയതജികളജിചല ഇതത നമ്പര് ഉത്തരവസ്
7) ചെല്ലാവകല്ലാടസ് ഇന്സജിഡന്റെസ് കമല്ലാന്റെര് & തഹസജില്ദേല്ലാരുചട 12/06/2020
ചല സജി 2/ 3751/ 2020 നമ്പര് കത്തസ്

ഉത്തരവസ് നമ്പര് - DCTSR/ H4/ 14476/ 2019
ചകല്ലാവജിഡസ് 19 തരല്ലാഗവഖല്ലാപേനമം ഫലപ്രദേമല്ലായജി തടയുനതജിതലകല്ലായജി തരല്ലാഗവഖല്ലാപേനസല്ലാധഖത കൂടുതലുള
പ്രതദേശങ്ങചള കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണുകളല്ലായജി പ്രഖഖല്ലാപേജിചസ് കര്ശന നജിയന്ത്രണനടപേടജികള് സസന്നീകരജിക്കുനതസ്
സമംബനജിചമം പ്രസ്തുത പ്രതദേശത്തുള സര്കല്ലാര് / ചപേല്ലാതുതമഖല സല്ലാപേനങ്ങള്, ബല്ലാങജിമംഗസ് സല്ലാപേനങ്ങള്

എനജിവയുചട നടത്തജിപ്പെസ് സമംബനജിചമം വജിശദേമല്ലായ മല്ലാര്ഗ്ഗനജിര്തദേശങ്ങള് തകന്ദ്ര-സമംസല്ലാന സര്കല്ലാരുകള്
പേരല്ലാമര്ശമം 1 മുതല് 5 വചരയുള ഉത്തരവുകള് പ്രകല്ലാരമം പുറചപ്പെടുവജിചജിട്ടുളതല്ലാണസ്.
പ്രസ്തുത ഉത്തരവുകളുചടയുമം മല്ലാര്ഗ്ഗനജിര്തദേശങ്ങളുചടയുമം അടജിസല്ലാനത്തജില് ചകല്ലാവജിഡസ് 19 തരല്ലാഗവഖല്ലാപേന
സല്ലാധഖത കണകജിചലടുത്തസ് തൃശ്ശൂര് ജജിലയജിചല തരല്ലാഗപ്രതജിതരല്ലാധപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജജിതമല്ലാക്കുനതജിചന്റെ
ഭല്ലാഗമല്ലായജി

തൃശ്ശൂര്

തസല്ലാണുകളല്ലായജി

ജജിലയജിചല
പ്രഖഖല്ലാപേജിച

വജിവജിധ
ചകല്ലാണമം

തതദ്ദേശസസയമംഭരണസല്ലാപേന
തമല്

സൂചെജിപ്പെജിച

പ്രതദേശങ്ങള്

സര്കല്ലാര്

കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ്

ഉത്തരവുകള്

പ്രകല്ലാരമുള

നജിയന്ത്രണമല്ലാര്ഗ്ഗനജിര്തദേശങ്ങള് ഇവജിടങ്ങളജില് പ്രല്ലാബലഖത്തജില് വരുത്തജിചകല്ലാണമം പേരല്ലാമര്ശമം 6 പ്രകല്ലാരമം
ഉത്തരവുകള് പുറചപ്പെടുവജിചജിരുന. ഇപ്രകല്ലാരമം 11/06/2020 ല് പുറചപ്പെടുവജിച ഉത്തരവജില് ചെല്ലാവകല്ലാടസ്
തല്ലാലൂകജില് മണത്തല വജിതലജജില് ഉള്ചപ്പെട്ടു വരുന ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭയുചട ഭല്ലാഗങ്ങളല്ലായ വല്ലാര്ഡസ് 1 മുതല് 4
വചരയുമം 16 മുതല് 32 വചരയുമുള വല്ലാര്ഡുകളജില് അധജികപ്രതജിതരല്ലാധ പ്രതജികരണനജിയന്ത്രണങ്ങള്
ഏര്ചപ്പെടുത്തജിയജിരുന. എനല്ലാല് ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭ വല്ലാര്ഡസ് 16 ചല ഏതല്ലാനമം ഭല്ലാഗങ്ങള് ഗുരുവല്ലായൂര്
വജിതലജജില്

ഉള്ചപ്പെട്ടുവരുനചണ്ടൈനമം

പേരല്ലാമര്ശജികല്ലാത്തതജിനല്ലാല്

ഗുരുവല്ലായൂര്

വജിതലജജിചല

നജിയന്ത്രണപ്രതദേശപേരജിധജി

ഭല്ലാഗങ്ങള്

സമംബനജിചസ്

പ്രസ്തുത

സ്പഷന്നീകരണമം

ഉത്തരവജില്

നല്കണചമനമം

ചെല്ലാവകല്ലാടസ് തല്ലാലൂകസ് ഇന്സജിഡന്റെസ് കമല്ലാന്റെര് കൂടജിയല്ലായ ചെല്ലാവകല്ലാടസ് തഹസജില്ദേല്ലാര് പേരല്ലാമര്ശമം 7 പ്രകല്ലാരമം
അതപേകജിചജിട്ടുണ്ടൈസ്.
ഇകല്ലാരഖമം വജിശദേമല്ലായജി പേരജിതശല്ലാധജിച. ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭല്ലാ പ്രതദേശമം ചെല്ലാവകല്ലാടസ് തല്ലാലൂകജിചല
മണത്തല, ഗുരുവല്ലായൂര് വജിതലജുകള് ഉള്ചപ്പെട്ടുവരുനതല്ലാണസ്. ഇവജിചട മണത്തല വജിതലജസ് പേരജിധജി മല്ലാതമം
കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണല്ലായജി പ്രഖഖല്ലാപേജിചസ് നജിയന്ത്രണനടപേടജികള് പ്രല്ലാബലഖത്തജില് വരുത്തുനതസ് വഴജി
ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭയജില് ഭല്ലാഗജികമല്ലായജി മല്ലാതമം കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് നടപേടജികള് നജിലവജില്വരുനതജിനമം ആയതസ്
നടപ്പെജില്വരുത്തുനതജിനല്ലായജി

അധജികല്ലാരചപ്പെട്ട

ഉതദേഖല്ലാഗസര്കസ്

ഒതട്ടചറ

പ്രല്ലാതയല്ലാഗജിക

പ്രശ്നങ്ങള്

ഉണ്ടൈല്ലാക്കുനതുമല്ലാചണനസ് വഖക്തമല്ലായജി. മല്ലാതമല ഒതട്ടചറ ഗുരുവല്ലായൂര് വജിതലജസ് പേരജിധജിയജില് വരുന നഗരസഭല്ലാ
പ്രതദേശവുമം ജനസല്ലാന്ദ്രതതയറജിയതുമം ഒതട്ടചറ വല്ലാണജിജഖ കചവടസല്ലാപേനങ്ങളുമം ആളുകള് കൂട്ടമംകൂടുനതജിനസ്
സല്ലാധഖതയുളതുമല്ലായ പ്രതദേശങ്ങള് ഉള്ചപ്പെട്ടതുമല്ലായതജിനല്ലാല് പ്രസ്തുത പ്രതദേശമം കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണല്ലായജി
പ്രഖഖല്ലാപേജിചസ് നജിയന്ത്രണനടപേടജികള് പ്രല്ലാബലഖത്തജില് വരുത്തല്ലാത്തപേകമം ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭല്ലാപ്രതദേശത്തസ്
തരല്ലാഗവഖല്ലാപേനമം

തടയുനതജിനള

നടപേടജികള്

പൂര്ണമല്ലായജി

നടപ്പെജിലല്ലാക്കുനതജിനസ്

കഴജിയജിചലനസ്

തബല്ലാധഖചപ്പെട്ടജിരജിക്കുന.
ഈ സല്ലാഹചെരഖത്തജില് തൃശ്ശൂര് ജജിലല്ലാ ദുരന്തനജിവല്ലാരണ അതതല്ലാറജിറജി ചചെയര്മല്ലാനമം തൃശ്ശൂര് ജജിലല്ലാ
മജജിതസ്ട്രേറ്റുമല്ലായ ഷല്ലാനവല്ലാസസ് എസസ്, IAS എന ഞല്ലാന്, ദുരന്തനജിവല്ലാരണനജിയമമം 2005 വകുപ്പെസ് 26, 30, 33, 34
എനജിവയുമം 1897 ചല പേകര്ചല്ലാവഖല്ലാധജി നജിയമത്തജിചല വഖവസകളുമം 1973 ചല ക്രജിമജിനല് നജിയമനടപേടജി
സമംഹജിതയജിചല

144-ാം

വകുപമം

അതന്നീവ

ജല്ലാഗ്രത

പുലര്തത്തണ്ടൈ

കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ്

തസല്ലാണുകളജില്

തരല്ലാഗപ്രതജിതരല്ലാധത്തജിനല്ലാവശഖമല്ലായ എലല്ലാ നജിയന്ത്രണങ്ങളുമം ഏര്ചപ്പെടുത്തുനതജിനല്ലായജി പേരല്ലാമര്ശമം 1 മുതല് 5
വചരയുള ഉത്തരവുകള് പ്രകല്ലാരമം അധജികല്ലാരചപ്പെടുത്തജിയജിട്ടുളതുമം പ്രകല്ലാരമം എനജില് നജികജിപ്തമല്ലായ അധജികല്ലാരമം
ഉപേതയല്ലാഗജിചസ്, പേരല്ലാമര്ശമം 6 പ്രകല്ലാരമം 11/06/2020 ല് പുറചപ്പെടുവജിച ഉത്തരവസ് ചുവചട തചെര്ക്കുന വഖല്ലാപ്തജിയജില്
തഭദേഗതജി ചചെയ്തു ചകല്ലാണ്ടൈസ് ഉടന് പ്രല്ലാബലഖത്തജില് വരത്തകവജിധമം തല്ലാതഴ പേറയുമം പ്രകല്ലാരമം ഉത്തരവസ്
പുറചപ്പെടുവജിക്കുന.
ഉത്തരവസ്
ചെല്ലാവകല്ലാടസ് തല്ലാലൂകസ് മണത്തല, ഗുരുവല്ലായൂര് വജിതലജുകളജിലല്ലായജി ഉള്ചപ്പെട്ടുവരുന ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭല്ലാ
പ്രതദേശമം പൂര്ണമല്ലായുമം ചകല്ലാവജിഡസ് 19 തരല്ലാഗനജിര്വഖല്ലാപേന നടപേടജികളുചട ഭല്ലാഗമല്ലായജി കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണല്ലായജി
ഇതജിനല്ലാല് പ്രഖഖല്ലാപേജിക്കുന. കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണുകളുചട നജിയന്ത്രണമം സമംബനജിചസ് പേരല്ലാമര്ശമം 1 മുതല് 5
വചരയുള ഉത്തരവുകള് പ്രകല്ലാരമം സര്കല്ലാര് പുറചപ്പെടുവജിചജിട്ടുള എലല്ലാ സുരകല്ലാമല്ലാര്ഗ്ഗനജിര്തദേശങ്ങളുമം
ചെല്ലാവകല്ലാടസ് നഗരസഭല്ലാ പ്രതദേശമം മുഴുവനമം ഇതജിനല്ലാല് പ്രല്ലാബലഖത്തജില് വനജിരജിക്കുന. പേരല്ലാമര്ശമം 6 പ്രകല്ലാരമം
11/06/2020 ല് പുറചപ്പെടുവജിചജിട്ടുള അധജികനജിയന്ത്രണവഖവസകളുമം ഇവജിചട പ്രല്ലാബലഖത്തജിലുണ്ടൈല്ലായജിരജിക്കുമം.
പ്രസ്തുത നജിയന്ത്രണങ്ങള് ലമംഘജിച ചകല്ലാണള യല്ലാചതല്ലാരു പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമം കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് പ്രതദേശങ്ങളജില്
അനവദേനന്നീയമലല്ലാത്തതല്ലാണസ്.
കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണുകളജില് അവശഖസര്വന്നീസുകള് മല്ലാതതമ അനവദേനന്നീയമല്ലായുള. ചമഡജികല്
ആവശഖങ്ങള്, അവശഖസല്ലാധനങ്ങളുചട വജിതരണമം എനന്നീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ചകല്ലാഴജിചകയുളവരുചട സഞല്ലാരമം
കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ്
ഉള്ചപ്പെടുന

തസല്ലാണുകളജില്

തകല്ലാടതജികള്,

കല്ലാരഖല്ലാലയങ്ങള്

കര്ശനമല്ലായജി

നജിയന്ത്രജിതകണ്ടൈതല്ലാണസ്.

ദുരന്തനജിവല്ലാരണവുമല്ലായജി

എനജിവചയല്ലാഴജിചകയുള

മചറലല്ലാ

ബനചപ്പെട്ട
സര്കല്ലാര്

കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ്

തജല്ലാലജികള്
/

അര്ദ്ധ

തസല്ലാണജില്

ണകകല്ലാരഖമം

സര്കല്ലാര്

ചചെയ്യുന

സല്ലാപേനങ്ങളുമം

കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണല്ലായജി നജിലനജില്ക്കുന കല്ലാലയളവജില് പ്രവര്ത്തജിക്കുനതസ് അനവദേനന്നീയമലല്ലാത്തതല്ലാണസ് .
തമല് സൂചെജിപ്പെജിച പ്രകല്ലാരമം പ്രവര്ത്തനല്ലാനമതജി നല്കജിയജിട്ടുള കല്ലാരഖല്ലാലയങ്ങള് സമംസല്ലാന ചപേല്ലാതുഭരണ വകുപ്പെസ്
(രഹസഖവജിഭല്ലാഗമം) വകുപ്പെസ് പേരല്ലാമര്ശമം 5 പ്രകല്ലാരമം പുറചപ്പെടുവജിച സര്കല്ലാര് ഉത്തരവജിചല മല്ലാനദേണ്ഡങ്ങള്
പ്രകല്ലാരമം ഏറവുമം കുറവസ് ജന്നീവനകല്ലാചര ഉപേതയല്ലാഗജിച പ്രവര്ത്തജിതകണ്ടൈതല്ലാണസ്.
കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ് തസല്ലാണജില് പ്രവര്ത്തജിച വരുന ബല്ലാങജിമംഗസ് സല്ലാപേനങ്ങള് പ്രവൃത്തജിദേജിവസങ്ങളജില്
ഉചതജിരജിഞസ്

2 മണജി വചര പേരമല്ലാവധജി പേകുതജി ജന്നീവനകല്ലാചര മല്ലാതമം തജല്ലാലജികസ്

നജിതയല്ലാഗജിചസ്

പ്രവര്ത്തജിതകണ്ടൈതല്ലാണസ്. ഒതര സമയമം 3 ഉപേതഭല്ലാക്തല്ലാകള്ക്കു മല്ലാതമം സല്ലാപേനത്തജിനകത്തസ് പ്രതവശനല്ലാനമതജി
നല്തകണ്ടൈതല്ലാണസ്. ജന്നീവനകല്ലാചര തജല്ലാലജികസ് നജിതയല്ലാഗജിതകണ്ടൈതജില് സമംസല്ലാന ചപേല്ലാതുഭരണ വകുപ്പെസ്
(രഹസഖവജിഭല്ലാഗമം) വകുപ്പെസ് പേരല്ലാമര്ശമം 5 പ്രകല്ലാരമം പുറചപ്പെടുവജിച സര്കല്ലാര് ഉത്തരവജിചല മല്ലാനദേണ്ഡങ്ങള്
കര്ശനമല്ലായജി പേല്ലാലജിതകണ്ടൈതല്ലാണസ്.

തമല്

പേരല്ലാമര്ശജിചജിട്ടുള

വഖവസകചളലല്ലാമം

ഈ

കല്ലാരഖല്ലാലയത്തജില്

നജിനമം

കണണ്ടൈന്ചമന്റെസ്

തസല്ലാണുകള് പ്രഖഖല്ലാപേജിചചകല്ലാണമം നജിയന്ത്രണനടപേടജികള് ഏര്ചപ്പെടുത്തജിചകല്ലാണമം പുറചപ്പെടുവജിചജിട്ടുള എലല്ലാ
ഉത്തരവുകള്ക്കുമം ബല്ലാധകമല്ലായജിരജിക്കുമം.
ഉത്തരവസ് ലമംഘജിക്കുനവര്ചകതജിചരയുമം ലമംഘജിക്കുവല്ലാന് തപ്രരജിപ്പെജിക്കുനവര്ചകതജിചരയുമം ബനചപ്പെട്ട
നജിയമങ്ങള്ക്കു പുറതമ ദുരന്തനജിവല്ലാരണനജിയമമം 2005 ചല അധഖല്ലായമം X പ്രകല്ലാരമുള ശജികല്ലാനടപേടജികള് കൂടജി
സസന്നീകരജിക്കുനതല്ലായജിരജിക്കുമം.

(2020 ജൂണ് മല്ലാസമം 12 -ാംതജിയതജി എചന്റെ ണകചയല്ലാതപ്പെല്ലാടു കൂടജി ഈ ഉത്തരവസ്
പുറചപ്പെടുവജിചജിരജിക്കുന)
(ഒപ്പെസ്)
ജജിലല്ലാ ദുരന്തനജിവല്ലാരണ അതതല്ലാറജിറജി ചചെയര്തപേഴ്സണ് & ജജിലല്ലാ മജജിതസ്ട്രേറസ്,
തൃശ്ശൂര്
സസന്നീകര്ത്തല്ലാവസ്,
1. ജജിലല്ലാ തപേല്ലാലന്നീസസ് തമധല്ലാവജി, തൃശ്ശൂര് സജിറജി
2. ജജിലല്ലാ തപേല്ലാലന്നീസസ് തമധല്ലാവജി, തൃശ്ശൂര് റൂറല്
3. ജജിലയജിചല എലല്ലാ സര്കല്ലാര് / അര്ദ്ധ സര്കല്ലാര് / ചപേല്ലാതുതമഖല വകുപ / സല്ലാപേന തമധല്ലാവജികള്ക്കുമം
4. തഹസജില്ദേല്ലാര് & ഇന്സജിഡന്റെസ് കമല്ലാന്റെര്, ചെല്ലാവകല്ലാടസ് തല്ലാലൂകസ്
5. ചസക്രട്ടറജി, ചെല്ലാവകല്ലാടസ് മുന്സജിപ്പെല്ലാലജിറജി
6. ചസക്രട്ടറജി, തൃശ്ശൂര് തകല്ലാര്പ്പെതറഷന്
7. ജജിലയജിചല മചറലല്ലാ മുന്സജിപ്പെല്ലാലജിറജി ചസക്രട്ടറജിമല്ലാര്ക്കുമം
8. ചഡപേപ്യൂട്ടജി

ഡയറക്ടര്

ഓഫസ്

പേഞല്ലായത്തസ്,

ചസക്രട്ടറജിമല്ലാര്ക്കുമം അറജിയജിപ്പെസ് നല്കുനതജിനല്ലായജി)
9. ജജിലല്ലാ ചമഡജികല് ഓഫന്നീസര് (ആതരല്ലാഗഖമം), തൃശ്ശൂര്
10. ലന്നീഡസ് ബല്ലാങസ് മല്ലാതനജര്, തൃശ്ശൂര്
പേകര്പ്പെസ്,
1. അഡന്നീഷണല് ജജിലല്ലാ മജജിതസ്ട്രേറസ്, തൃശ്ശൂര്
2. സബസ് കളക്ടര്, തൃശ്ശൂര്
3. റവനപ്യൂ ഡജിവജിഷണല് ഓഫന്നീസര്, ഇരജിങ്ങല്ലാലക്കുട
4. ചഡപേപ്യൂട്ടജി കമന്നീഷണര്, എണക്സൈസസ്, തൃശ്ശൂര്
5. ചഡപേപ്യൂട്ടജി കളക്ടര് (ഡജി എമം), തൃശ്ശൂര്
6. ജജിലയജിചല എലല്ലാ ചഡപേപ്യൂട്ടജി കളക്ടര്മല്ലാര്ക്കുമം

തൃശ്ശൂര്

(ജജിലയജിചല

മുഴുവന്

ഗ്രല്ലാമപേഞല്ലായത്തസ്

7. ജജിലയജിചല എലല്ലാ തല്ലാലൂകസ് തഹസജില്ദേല്ലാര്മല്ലാര്ക്കുമം
8. ജജിലല്ലാ ദുരന്തനജിവല്ലാരണ അതതല്ലാറജിറജി അമംഗങ്ങള്കസ്
9. ജജിലല്ലാ തലബര് ഓഫന്നീസര്, തൃശ്ശൂര്
10. വജിദേഖല്ലാഭഖല്ലാസ ഉപേ ഡയറക്ടര്, തൃശ്ശൂര്
11. ജജിലല്ലാ

ഇന്ഫര്തമഷന്

ഓഫന്നീസര്,

തൃശ്ശൂര്

-

ദൃശഖ

ശല്ലാവഖ

മല്ലാധഖമങ്ങളജില്

ആവശഖമല്ലായ

പ്രചെരണത്തജിനല്ലായജി
12. ജജിലല്ലാ ഇന്ഫര്മല്ലാറജിക്സൈസ് ഓഫന്നീസര്, NIC, തൃശ്ശൂര് - ജജിലയുചട ഔതദേഖല്ലാഗജിക ചവബസ്ണസറജില്
പ്രസജിദ്ധന്നീകരണത്തജിനല്ലായജി
13. ജജിലല്ലാ തലബര് ഓഫന്നീസര്, തൃശ്ശൂര്
14. ജജിലല്ലാ കളക്ടറുചട സജി എ

ഉത്തരവജിന്പ്രകല്ലാരമം,

15. ചക 1
16. കരുതല് ഫയല് - എചസ് 4

ചഡപേപ്യൂട്ടജി കളക്ടര് (ഡജി എമം)

