Inspectors take charge as SHOs

പ്രകാശ് സിിംഗ് കകസിലെ ബഹു. സുപ്രരിം കകാടതി ഉത്തരവിലെ ലവളിച്ചത്തിലിം,
ക ാെരസില്
രിഷ്കരണങ്ങള് ഏര്പ്ലെടുത്തുന്നതു സംബ സിംബച്ചിച്ച ിര്പ്കേശങ്ങള്കായി
ികയാഗികലെട്ട ജസ്റ്റിസ് ലക.ടി. കതാമസ് കമ്മരഷന് ശു ാര്പ്ശകുടലട ടടി്ാത്തിലിം
കുറ്റാകേഷണവിം ിയമ രി ാെവിം ലവകേലെ ആകകണ്ടുു സത് ടിവാരയമായിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരത്തില് ഒരു വിഭജിം ടന്നതകപാള് സബ് ഇന്ലെക്ടരര്പ്
ദവിയിലള്ള 2
ഉകദയാഗ്ര്പ് ഓകരാ ക ാെരസ് കസ്റ്റഷിലിം ഉണ്ടാകകണ്ടി വരുലമു സതിലാെിം ടവരുലട
കമല്കാട്ടിം
വകികുന്ു സതി ഉ
ഉയര്പ്ു സ
ൊിിലള്ള
ഒരാറരസെ ലട
കസവിം
െഭയമാകകണ്ടംബമുണ്ട്. ിെവിലള്ള െ ിയമങ്ങുടിം ടെിൊകുന്ു സതി ഉള്ള ചുമതെ കസ്റ്റഷന്
ലകൌസ് ഓറരസെില് ിക്ഷിപ്തമാണ്. താരതകമയ രിചയകുന്െവള്ള സബ്ഇന്ലെക്ടരെ ലട
്ാത്ത് ഉയര്പ്ു സ ൊിിലള്ള
രിണതപ്ര.ജ്ഞായ ഉകദയാഗ് ഉ കൂടുത്തുതല്
കാരയക്ഷമമായി ഇകാരയങ്ങള് ിര്പ്േകികാാകുിം.
വവകാരികമായി പ്രതികരികുന്ു സ കകരള സമൂകത്തില് ിെില്കുന്ു സ സിരര്പ്ണവിം
ടതികൊെവമായ ഒകട്ടലെ പ്രശ്നങ്ങള് വകകാരയിം ലചയ്യുു സതി ഉ തഴകവിം ഴകവിം
സിദ്ധിച്ച, രിണതപ്ര.ജ്ഞായ ഒരു ഉകദയാഗ്ന് കസ്റ്റഷന് ലകൌസ് ഓറരസൊയി
കരിട്ട് ക ാെരസ് കസ്റ്റഷലെ ഭരണത്തില് വരുു സതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ിെവില്
സിം്ാലത്ത 471 ക ാെരസ് കസ്റ്റഷ ഉകളില് 357 എണത്തില് സബ്ഇന്ലെക്ടരര്പ്
തസ്തികയിലള്ള രകണ്ടാ ടതിെധികകമാ ക ാെരസ് കസാിംഗങ്ങുടണ്ട്. ടവരില് തലു സ
ഇന്ലെക്ടരര്പ്മാര്പ്/സര്പ്കിള് ഇന്ലെക്ടരര്പ്ക് ംബെയകമാ ടതി ഉ മുകളികൊ ശപളിം
റ്റുു സവരായതിാല് ടധിക സാപത്തിക ബാദ്ധയത കൂടാലത തലു സ ടവര്പ് ഉയര്പ്ു സ
തസ്തികയികെക് ലപ്രാകമാഷ ഉ കയാഗയരാണ്.
ഇപ്രകാരിം
സിം്ാലമാട്ടാലക
ക ാെരസ്
കസ്റ്റഷ ഉകുടലട
ചുമതെ
ഇന്ലെക്ടരര്പ്മാലര ഏല് ികുന്ു സതിലെ ആദയ ്ട്ടിം കകാട്ടയിം ജിലയിയിലിം ഇനു (01/01/2018)
മുതല് ടെിൊകി. ആയതിലെ ജിലയിാ തെ ഉല്്ാടിം ബഹു. ജിലയിാ ക ാെരസ് കമധാവി

ശ്രര. മുകമ്മദ് െറരഖ് ഐ. ി.എസ്. ടവര്പ്കള് കടുത്തുന്നതരുത്തി ക ാെരസ് കസ്റ്റഷില്
ിര്പ്വകി്ചു.. കകാട്ടയിം ജിലയിയിലെ 33 ക ാെരസ് കസ്റ്റഷ ഉകള് ഉള്ളതില് താലഴ െയുു സ 14
ക ാെരസ് കസ്റ്റഷ ഉകളിൊണ് ആദയ ്ട്ടത്തില് ദ്ധതി ടെിൊകിയത്.
ക്രമ
പര്പ്

ക ാെരസ് കസ്റ്റഷന്

കസ്റ്റഷന് ലകൌസ്
ഓറരസര്പ്

1

കകാട്ടയിം ഈസ്റ്റ്

സാജു വര്പ്ഗരസ്

2

കകാട്ടയിം ലവസ്റ്റ്

ിര്പ്മ്മല് കബാസ്

3

ചങ്ങാകേരി

വികാദ് ലക. ി.

4

വാകത്താിം

മകാജ് കുമാര്പ് ി.
വി.

5

ഏറ്റുമാനൂര്പ്

എ. ലജ. കതാമസ്

6

കാഞ്ഞിരെള്ളി

ഷാജി കജാസ്

7

ല ാന്കുു സിം

സി. ആര്പ്. പ്രകമാദ്

8

എരുകമെി

സുില്കുമാര്പ്
ടി.ഡി.

9

ാപാടി

ശ്രരജിത്ത് യു.

10

ാൊ

രാജന് ലക. ടരമ

11

വവകിം

ബി ഉ എസ്.

12

കടുത്തുന്നതരുത്തി

കടാിംസണ് ലക. ി.

13

രാമപുരിം

കജായ് മാതു

14

ഈരാറ്റുക ട്ട

സി.ജി.
സല്കുമാര്പ്

ക ാെരസിലെ
കസവിം
കാരയക്ഷമമാകുന്ു സതി ഉ
കമല്
ക ാെരസ്
കസ്റ്റഷ ഉകളില് ക്രമസമാധാ ചുമതെയുിം, കകസകേഷണ ചുമതെയുിം രണ്ടായി തിരിച്ച്
രണ്ടു വിഭാഗമായി പ്രവര്പ്ത്തികുന്ു സതായിരികുന്ിം. ഇരു വിഭാഗവിം ഓകരാ എസ്.ഐ. യുലട
കതൃതേത്തിൊയിരികുന്ിം
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കകാട്ടയിം ജിലയിാ ക ാെരസ് കമധാവിക് കവണ്ടി

