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േകരളേകരള  സസർർ ാാർർ

സം ഹംസം ഹം
െപാ ഭരണം - മ ിസഭ െട ര ാം വാർഷികേ ാട ബ ി ് 2023 ഏ ിൽ, െമയ് മാസ ളിലായി താ ്
ആ ാന ളിൽ മ ിമാ െട േന ത ിൽ പരാതി പരിഹാര അദാല ് നട ത് സംബ ി
മാർ നിർേ ശ ൾ റെ വി

െപാ ഭരണെപാ ഭരണ ( (ഏേകാപനംഏേകാപനം) ) വ ്വ ്
സ.ഉ.(സാധാ) നം.1219/2023/GAD   തീയതി,തി വന രം, 16-03-2023

ഉ രവ്ഉ രവ്

       മ ിസഭ െട ര ാം വാർഷികേ ാട ബ ി ് 2023 ഏ ിൽ െമയ് മാസ ളിലായി താ ്
ആ ാന ളിൽ മ ിമാ െട േന ത ിൽ ""ക ത ംക ത ം  ൈക ാ ംൈക ാ ം"" എ  േപരിൽ പരാതിപരിഹാര
അദാല ് നട വാൻ തീ മാനി െകാ ് ഉ രവ് റെ വി . 
         അദാല ക െട നട ി ്, സംഘാടനം എ ിവ െട ർ മതല അതാത് ജി ാ
കള ർമാർ ായിരി ം. അദാല ിനായി ഒ  േസാ ്െവയർ ത ാറാ തിന് ആവശ മായ നടപടികൾ
സ ീകരി തിന് ചീഫ് െസ റി/ഐടി െസ റിെയ മതലെ . 
       വിവിധ താ കളിൽ അദാല ിനായി മതല നൽകിയി ളള വിവിധവ  മ ിമാ െട പ ിക ം 
അദാല ് നട ത് സംബ ി  വിശദമായ മാർ േരഖ ം അ ബ മായിഅ ബ മായി േചർ .

(ഗവർണ െട ഉ രവിൻ കാരം)
േഡാ. വി പി േജായ്

ചീഫ് െസ റി

എ ാ അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ റി, ിൻസി ൽ െസ റി, െസ റി,  െ ഷ ൽ            െസ റിമാർ ം
എ ാ ജി ാ കള ർമാർ ം

ിൻസി ൽ അ ൗ ് ജനറൽ (എ & ഇ,(ആഡി ്)), േകരള, തി വന രം
റവന  വ ്
ഇലക്േ ാണിക്സ് & വിവരസാേ തിക വിദ  വ ്
െപാ ഭരണ(എസ്.സി)വ ് (മ ിസഭാേയാഗ തീ മാനം ഇനം നം. 1415 O.A തീയതി 08.03.2023)
ബ  ഖ മ ി െട ക ർ െസ ിന്
െവബ് & ന  മീഡിയ, വിവര െപാ ജന സ ർ  വ ്
                                               (ഔേദ ാഗിക െവ ൈസ ിൽ സി ീകരി തിനായി)
േ ാ ് ഫയൽ/ഓഫീസ് േകാ ി.

ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ
പകർ ് - ബ  ഖ മ ി െട ൈ വ ് െസ റി ്
            എ ാ മ ിമാ െട ം ൈ വ ് െസ റിമാർ ം
            ചീഫ് െസ റി െട ഓഫീസർ ഓൺ െ ഷ ൽ ഡ ി ്

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1219/2023/GAD
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ജജിലതാതല അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ലുകളറിംജജിലതാതല അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ലുകളറിം    , ,     വകുപ്പുതലവകുപ്പുതല
അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകളറിം അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകളറിം     ––     ഘടനയറിം രൂപപീകരണവറിം ഘടനയറിം രൂപപീകരണവറിം

ബഹബഹ.  .  മനജിമതാരുസട  മനതൃതത്വതജില്  തതാലൂക്കുതലതജില്  നടത്തുന്ന  അദതാലതജില്മനജിമതാരുസട  മനതൃതത്വതജില്  തതാലൂക്കുതലതജില്  നടത്തുന്ന  അദതാലതജില്
ലഭജിക്കുന്ന  പരതാതജികള  പരജിമശതാധജിചക്ക്  തുടര്  നടപടജി  സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനക്ക്  തതാസഴെ  പറയന്നലഭജിക്കുന്ന  പരതാതജികള  പരജിമശതാധജിചക്ക്  തുടര്  നടപടജി  സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനക്ക്  തതാസഴെ  പറയന്ന
തരതജില്  അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുകള  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്തരതജില്  അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുകള  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്.   .   പരതാതജികള  സപതാതുജനങ്ങളജില്പരതാതജികള  സപതാതുജനങ്ങളജില്
നജിന്നക്ക് മനരജിടക്ക് സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനതായജി തതാലൂകക്ക്തലതജില് തതാലൂകക്ക് അദതാലതക്ക് സസെല്ലുറിംനജിന്നക്ക് മനരജിടക്ക് സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനതായജി തതാലൂകക്ക്തലതജില് തതാലൂകക്ക് അദതാലതക്ക് സസെല്ലുറിം, , ലഭജിക്കുന്നലഭജിക്കുന്ന
പരതാതജികള  പരജിമശതാധജിക്കുവതാനതായജി  വകുപ്പുതലതജില്  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുറിംപരതാതജികള  പരജിമശതാധജിക്കുവതാനതായജി  വകുപ്പുതലതജില്  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുറിം,,
പരതാതജികളജിന്മമലുളള നടപടജികള നജിരപീകജിക്കുന്നതജിനറിം ഏമകതാപജിപജിക്കുന്നതജിനമതായജി ജജിലതാതലപരതാതജികളജിന്മമലുളള നടപടജികള നജിരപീകജിക്കുന്നതജിനറിം ഏമകതാപജിപജിക്കുന്നതജിനമതായജി ജജിലതാതല
അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ലുകളറിം രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ലുകളറിം രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്. . 

തതാലൂകക്ക് അദതാലതക്ക് സസെല്തതാലൂകക്ക് അദതാലതക്ക് സസെല്

ഒരു  സഡെപപ്യൂടജി  കളക്ടര്  കണ്വപീനററിംഒരു  സഡെപപ്യൂടജി  കളക്ടര്  കണ്വപീനററിം,  ,  തഹസെപീല്ദതാര്  മജതായജിനക്ക്  കണ്വപീനറമതായജിതഹസെപീല്ദതാര്  മജതായജിനക്ക്  കണ്വപീനറമതായജി
തതാലൂകക്ക്തല  അദതാലതക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്തതാലൂകക്ക്തല  അദതാലതക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്.  .  പരതാതജികള  സെത്വപീകരജികതാന്പരതാതജികള  സെത്വപീകരജികതാന്
നജിശ്ചയജിചജിട്ടുളള  ദജിവസെങ്ങളജില്  അതജിനതായജി  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസെജില്  കകൗണ്ടര്  തുടമങ്ങണ്ടതുറിംനജിശ്ചയജിചജിട്ടുളള  ദജിവസെങ്ങളജില്  അതജിനതായജി  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസെജില്  കകൗണ്ടര്  തുടമങ്ങണ്ടതുറിം
ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികള അപമപതാള തസന്ന ജജിലതാതല മമതാണജിറ്റജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് കകമതാമറണ്ടതതാണക്ക്ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികള അപമപതാള തസന്ന ജജിലതാതല മമതാണജിറ്റജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് കകമതാമറണ്ടതതാണക്ക്..

ജജിലതാ അദതാലതക്ക് സസെല്ജജിലതാ അദതാലതക്ക് സസെല്

അദതാലതജില് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികള അതതാതക്ക് ദജിവസെറിം തസന്ന പരജിമശതാധജിചക്ക് സെതാദദ്ധ്യമതായഅദതാലതജില് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികള അതതാതക്ക് ദജിവസെറിം തസന്ന പരജിമശതാധജിചക്ക് സെതാദദ്ധ്യമതായ
പരജിഹതാരറിം കസണ്ടത്തുന്നതജിനക്ക് ഓമരതാ വകുപജിലുറിം അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകള രൂപപീകരജികണറിംപരജിഹതാരറിം കസണ്ടത്തുന്നതജിനക്ക് ഓമരതാ വകുപജിലുറിം അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകള രൂപപീകരജികണറിം..

എലതാ  വകുപ്പുകളജിമലയറിം  ജജിലതാതല  ഓഫപീസുകളജില്  ജജിലതാ  ഓഫപീസെര്  കണ്വപീനററിംഎലതാ  വകുപ്പുകളജിമലയറിം  ജജിലതാതല  ഓഫപീസുകളജില്  ജജിലതാ  ഓഫപീസെര്  കണ്വപീനററിം
ജജിലതാതല ഓഫപീസെജിനക്ക് തതാസഴെ ആ വകുപജിനക്ക് ഓഫപീസുകളജജിലതാതല ഓഫപീസെജിനക്ക് തതാസഴെ ആ വകുപജിനക്ക് ഓഫപീസുകള//സതാപനങ്ങള ഉസണ്ടങജില് ഓഫപീസെക്ക് സതാപനങ്ങള ഉസണ്ടങജില് ഓഫപീസെക്ക് //
സതാപന  മമധതാവജികള  അറിംഗങ്ങളമതായജി  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്സതാപന  മമധതാവജികള  അറിംഗങ്ങളമതായജി  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്..
ജജിലതാതല  ഓഫപീസുകളജിലതാത  വകുപ്പുകളതാസണങജില്  ജജിലയസട  ചുമതലയളളജജിലതാതല  ഓഫപീസുകളജിലതാത  വകുപ്പുകളതാസണങജില്  ജജിലയസട  ചുമതലയളള
Regional/Zonal/Range  Regional/Zonal/Range  ഓഫപീസെര്  കണ്വപീനററിം  വകുപജിസല  ഓഫപീസെര്  കണ്വപീനററിം  വകുപജിസല  /  /  ഓഫപീസെജിസല  രണ്ടക്ക്  മുതജിര്ന്നഓഫപീസെജിസല  രണ്ടക്ക്  മുതജിര്ന്ന
ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്/  /  ജജിലയജില്  ഓഫപീസുകളജജിലയജില്  ഓഫപീസുകള,  ,  സതാപനങ്ങള  ഉസണ്ടങജില്  അതജിസല  മമധതാവജികളസതാപനങ്ങള  ഉസണ്ടങജില്  അതജിസല  മമധതാവജികള
അറിംഗങ്ങളമതായജി  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്       അറിംഗങ്ങളമതായജി  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്       ((ഉദതാഹരണതജിനക്ക്ഉദതാഹരണതജിനക്ക്
സെജിവജില് സെകപ്ലൈസെക്ക് വകുപജില് ജജിലതാ സെകപ്ലൈ ഓഫപീസെര് ജജിലതാ ആദതാലതക്ക് സസെല് കണ്വപീനററിംസെജിവജില് സെകപ്ലൈസെക്ക് വകുപജില് ജജിലതാ സെകപ്ലൈ ഓഫപീസെര് ജജിലതാ ആദതാലതക്ക് സസെല് കണ്വപീനററിം
തതാലൂകക്ക്  സെകപ്ലൈ  ഓഫപീസെര്മതാര്  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  അറിംഗങ്ങളമതായജിരജിക്കുറിംതതാലൂകക്ക്  സെകപ്ലൈ  ഓഫപീസെര്മതാര്  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  അറിംഗങ്ങളമതായജിരജിക്കുറിം.  .  ജജിലതാതലജജിലതാതല
ഓഫപീസുകളജിലതാത മകതാമളജക്ക്  വജിദദ്ധ്യതാഭദ്ധ്യതാസെ വകുപജില്  ഓഫപീസുകളജിലതാത മകതാമളജക്ക്  വജിദദ്ധ്യതാഭദ്ധ്യതാസെ വകുപജില്  Zonal  Zonal  ഓഫപീസെജിസല സഡെപപ്യൂടജി ഡെയറക്ടര്ഓഫപീസെജിസല സഡെപപ്യൂടജി ഡെയറക്ടര്,,
ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  കണ്വപീനററിം  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്  സസെല്  കണ്വപീനററിം  Zonal  Zonal  ഓഫപീസെജിസല  രണ്ടക്ക്  മുതജിര്ന്ന  ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്ഓഫപീസെജിസല  രണ്ടക്ക്  മുതജിര്ന്ന  ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്
അറിംഗങ്ങളമതായജിരജിക്കുറിംഅറിംഗങ്ങളമതായജിരജിക്കുറിം))

ജജിലതാതല അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ജജിലതാതല അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്

അദതാലതജിസന നടതജിപ്പുറിംഅദതാലതജിസന നടതജിപ്പുറിം,  ,  പരതാതജികളജിന്മമലുളള തുടര് നടപടജി നജിരപീകജികതാനറിം ജജിലതാപരതാതജികളജിന്മമലുളള തുടര് നടപടജി നജിരപീകജികതാനറിം ജജിലതാ
അദതാലതക്ക്  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെല്ലുകള കളക്ടമററ്റജില് രൂപപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്അദതാലതക്ക്  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെല്ലുകള കളക്ടമററ്റജില് രൂപപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്.  .  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്
സസെല്ലുകളസട  പ്രവര്തനറിം  ഏമകതാപജിക്കുവതാന്  ജജിലതാ  കളക്ടര്  സചെയര്മതാനറിംസസെല്ലുകളസട  പ്രവര്തനറിം  ഏമകതാപജിക്കുവതാന്  ജജിലതാ  കളക്ടര്  സചെയര്മതാനറിം,  ,  ആര്ആര്..ഡെജിഡെജി..ഒ  മതാര്ഒ  മതാര്
കവസെക്ക്  സചെയര്മതാന്മതാരുമതായറിംകവസെക്ക്  സചെയര്മതാന്മതാരുമതായറിം,  ,  ജജിലതാ  പ്ലൈതാനജിറിംഗക്ക്  ഓഫപീസെര് അറിംഗമതായറിം  ജജിലതാതല അദതാലതക്ക്ജജിലതാ  പ്ലൈതാനജിറിംഗക്ക്  ഓഫപീസെര് അറിംഗമതായറിം  ജജിലതാതല അദതാലതക്ക്
മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെല്  രൂപപീകരജികതാവന്നതതാണക്ക്.   .   പബജിസെജിറ്റജി  കണ്വപീനറതായജി  പബജിസെജിറ്റജി  കണ്വപീനറതായജി  I&PRD  I&PRD  ജജിലതാജജിലതാ
ഇന്ഫര്മമഷന് ഓഫപീസെസറ നജിമയതാഗജികതാവന്നതതാണക്ക്ഇന്ഫര്മമഷന് ഓഫപീസെസറ നജിമയതാഗജികതാവന്നതതാണക്ക്..
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അദതാലതജിസന സെറിംഘതാടനവറിം അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകളസടഅദതാലതജിസന സെറിംഘതാടനവറിം അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകളസട
ചുമതലകളറിംചുമതലകളറിം

അദതാലതജിമലയക്ക്  പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനളള  പരതാതജികള  ഏപ്രജില്  അദതാലതജിമലയക്ക്  പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനളള  പരതാതജികള  ഏപ്രജില്  1  1  മുതല്  മുതല്  10  10  വസരയളളവസരയളള
പ്രവര്തജിദജിവസെങ്ങളജില്  സെത്വപീകരജിചക്ക്  തുടങ്ങതാവന്നതതാണക്ക്പ്രവര്തജിദജിവസെങ്ങളജില്  സെത്വപീകരജിചക്ക്  തുടങ്ങതാവന്നതതാണക്ക്.  .  സപതാതുജനങ്ങളകക്ക്  ഓണ്കലനതായജിസപതാതുജനങ്ങളകക്ക്  ഓണ്കലനതായജി
മനരജിട്ടുറിംമനരജിട്ടുറിം,   ,   അകയമകന്ദ്രങ്ങള  വഴെജിയറിംഅകയമകന്ദ്രങ്ങള  വഴെജിയറിം,  ,  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജിലുറിംതതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജിലുറിം,  ,  പരതാതജികളപരതാതജികള
സെമര്പജികതാവന്നതതാണക്ക്സെമര്പജികതാവന്നതതാണക്ക്.  .  പരതാതജികള  ഓണ്കലനതായജിതസന്ന  സെത്വപീകരജികതാന്  പരമതാവധജിപരതാതജികള  ഓണ്കലനതായജിതസന്ന  സെത്വപീകരജികതാന്  പരമതാവധജി
ശ്രമജിമകണ്ടതതാണക്ക്ശ്രമജിമകണ്ടതതാണക്ക്. . ഇതജിനതാവശദ്ധ്യമതായ ഓണ്കലന് സെറിംവജിധതാനറിംഇതജിനതാവശദ്ധ്യമതായ ഓണ്കലന് സെറിംവജിധതാനറിം..

തതാലൂകക്ക് അദതാലതക്ക് സസെലജിസന ചുമതലതതാലൂകക്ക് അദതാലതക്ക് സസെലജിസന ചുമതല

അകയമകന്ദ്രങ്ങള  വഴെജിയറിംഅകയമകന്ദ്രങ്ങള  വഴെജിയറിം,  ,  സപതാതുജനങ്ങള  മനരജിടക്ക്  ഓണ്കലനതായറിം  സെമര്പജിക്കുന്നസപതാതുജനങ്ങള  മനരജിടക്ക്  ഓണ്കലനതായറിം  സെമര്പജിക്കുന്ന
പരതാതജികള മനരജിടക്ക്  ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിനക്ക്  കകമതാറകപരതാതജികള മനരജിടക്ക്  ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിനക്ക്  കകമതാറക.  .  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജില്തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജില്
മനരജിടക്ക്  ലഭജിക്കുന്ന  പരതാതജികള  അപമപതാള  ഡെജിജജിറ്റല്  രൂപതജിലതാകജി  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്മനരജിടക്ക്  ലഭജിക്കുന്ന  പരതാതജികള  അപമപതാള  ഡെജിജജിറ്റല്  രൂപതജിലതാകജി  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്
മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് മസെതാഫക്ക് സവയറജിലൂസട കകമതാറകമമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് മസെതാഫക്ക് സവയറജിലൂസട കകമതാറക..

ജജിലതാ അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകളസട ചുമതലജജിലതാ അദതാലതക്ക് സസെല്ലുകളസട ചുമതല

ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെല്ലുകള  ഓമരതാ  വകുപ്പുകളജിമലയറിം  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെല്ലുകള  ഓമരതാ  വകുപ്പുകളജിമലയറിം  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്
സസെല്ലുകളകക്ക് കകമതാറന്ന പരതാതജികള ബന്ധസപട വകുപജിസല  ജജിലതാതല ഉമദദ്ധ്യതാഗസര് മനരജിടക്ക്സസെല്ലുകളകക്ക് കകമതാറന്ന പരതാതജികള ബന്ധസപട വകുപജിസല  ജജിലതാതല ഉമദദ്ധ്യതാഗസര് മനരജിടക്ക്
പരജിമശതാധജിമകണ്ടതുറിംപരജിമശതാധജിമകണ്ടതുറിം, , പരതാതജിയജിന്മമല് തപീരുമതാനറിം കകസകതാളളന്നതജിനക്ക് ആവശദ്ധ്യമതായ നടപടജിപരതാതജിയജിന്മമല് തപീരുമതാനറിം കകസകതാളളന്നതജിനക്ക് ആവശദ്ധ്യമതായ നടപടജി
സെത്വപീകരജിമകണ്ടതുമതാണക്ക്സെത്വപീകരജിമകണ്ടതുമതാണക്ക്.  .  മമറ്റസതങജിലുറിം  വകുപജിമനമയതാ  ഉമദദ്ധ്യതാഗസരുമടമയതാ  റജിമപതാര്മടതാമമറ്റസതങജിലുറിം  വകുപജിമനമയതാ  ഉമദദ്ധ്യതാഗസരുമടമയതാ  റജിമപതാര്മടതാ,,
അഭജിപ്രതായമമതാ മതമടണ്ടതുസണ്ടങജില് അതുറിം മശഖരജിമകണ്ടതതാണക്ക്അഭജിപ്രതായമമതാ മതമടണ്ടതുസണ്ടങജില് അതുറിം മശഖരജിമകണ്ടതതാണക്ക്. . ഏസതങജിലുറിം അധജികമതായ മരഖഏസതങജിലുറിം അധജികമതായ മരഖ
പരതാതജികതാരജില്  നജിന്നക്ക്  മശഖരജിമകണ്ടതുസണ്ടങജില്  അവ  പരതാതജികതാരുമതായജി  ബന്ധസപടക്ക്പരതാതജികതാരജില്  നജിന്നക്ക്  മശഖരജിമകണ്ടതുസണ്ടങജില്  അവ  പരതാതജികതാരുമതായജി  ബന്ധസപടക്ക്
മശഖരജിമകണ്ടതുമതാണക്ക്മശഖരജിമകണ്ടതുമതാണക്ക്.  .  പരതാതജി  തപീര്പക്ക്കല്പജിക്കുമമതാള  ഉതരവക്ക്പരതാതജി  തപീര്പക്ക്കല്പജിക്കുമമതാള  ഉതരവക്ക്
പുറസപടുവജിമകണ്ടതുസണ്ടങജിമലതാപുറസപടുവജിമകണ്ടതുസണ്ടങജിമലതാ,  ,  പരതാതജികതാര്കക്ക് കതക്ക് മുമഖനമയതാ മമറ്റസതങജിലുറിം തരതജിമലതാപരതാതജികതാര്കക്ക് കതക്ക് മുമഖനമയതാ മമറ്റസതങജിലുറിം തരതജിമലതാ
തപീരുമതാനറിം അറജിയജിമകണ്ടതുസണ്ടങജിമലതാതപീരുമതാനറിം അറജിയജിമകണ്ടതുസണ്ടങജിമലതാ,  ,  അവയസട കരടുറിം തയതാറതാകജി ജജിലതാതലമമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്അവയസട കരടുറിം തയതാറതാകജി ജജിലതാതലമമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്
സസെലജിനക്ക്  കകമതാമറണ്ടതുമതാണക്ക്സസെലജിനക്ക്  കകമതാമറണ്ടതുമതാണക്ക്.  .  തപീരുമതാനസമടുമകണ്ട  വജിഷയറിം  ജജിലതാതല  ഉമദദ്ധ്യതാഗസസനതപീരുമതാനസമടുമകണ്ട  വജിഷയറിം  ജജിലതാതല  ഉമദദ്ധ്യതാഗസസന
അധജികതാരപരജിധജിയപ്പുറത്തുളള വജിഷയമതാസണങജിമലതാഅധജികതാരപരജിധജിയപ്പുറത്തുളള വജിഷയമതാസണങജിമലതാ,  ,  സെര്കതാര് തലതജില് തപീരുമതാനസമടുമകണ്ടസെര്കതാര് തലതജില് തപീരുമതാനസമടുമകണ്ട
വജിഷയമതാസണങജിമലതാ  ഇതരറിം  പരതാതജികളകക്ക്  പരജിഹതാരറിം  മതടുന്നതജിനളള  നടപടജിക്രമറിംവജിഷയമതാസണങജിമലതാ  ഇതരറിം  പരതാതജികളകക്ക്  പരജിഹതാരറിം  മതടുന്നതജിനളള  നടപടജിക്രമറിം
വദ്ധ്യക്തമതാകജി അമപകകനക്ക് നല്മകണ്ട വജിശദമതായ മറപടജിയറിം തയതാറതാകജി നല്മകണ്ടതതാണക്ക്വദ്ധ്യക്തമതാകജി അമപകകനക്ക് നല്മകണ്ട വജിശദമതായ മറപടജിയറിം തയതാറതാകജി നല്മകണ്ടതതാണക്ക്. . 

ജജിലതാതല മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ലുകളസട ചുമതലജജിലതാതല മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെല്ലുകളസട ചുമതല

തതാലൂകക്ക്  അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുകള  കകമതാറജി  നല്കുന്ന  പരതാതജികള   ബന്ധസപട  ജജിലതാതതാലൂകക്ക്  അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുകള  കകമതാറജി  നല്കുന്ന  പരതാതജികള   ബന്ധസപട  ജജിലതാ
അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുകളകക്ക്  മസെതാഫക്ക്  സവയര്  വഴെജി  കകമതാമറണ്ടതതാണക്ക്അദതാലതക്ക്  സസെല്ലുകളകക്ക്  മസെതാഫക്ക്  സവയര്  വഴെജി  കകമതാമറണ്ടതതാണക്ക്.  .  ഇപ്രകതാരറിം  കകമതാറന്നഇപ്രകതാരറിം  കകമതാറന്ന
പരതാതജികളജിലുറിം  സെമയബന്ധജിതമതായജി  നടപടജി  സെത്വപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്പരതാതജികളജിലുറിം  സെമയബന്ധജിതമതായജി  നടപടജി  സെത്വപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്.  .  ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്ജജിലതാ  അദതാലതക്ക്
സസെല്ലുകളജില് നജിനറിം തപീരുമതാനറിം സെഹജിതറിം തജിരജിസക ലഭജിക്കുന്ന അമപകകളജില്സസെല്ലുകളജില് നജിനറിം തപീരുമതാനറിം സെഹജിതറിം തജിരജിസക ലഭജിക്കുന്ന അമപകകളജില്,  ,  അദതാലതജില്അദതാലതജില്
പരജിഗണജിമകണ്ടവ ഒഴെജിസകയളളവയജില് വകുപ്പുകളജില് നജിനറിം തയതാറതാകജിയജിട്ടുളള മറപടജി നല്കജിപരജിഗണജിമകണ്ടവ ഒഴെജിസകയളളവയജില് വകുപ്പുകളജില് നജിനറിം തയതാറതാകജിയജിട്ടുളള മറപടജി നല്കജി
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തപീര്പതാമകണ്ടതതാണക്ക്തപീര്പതാമകണ്ടതതാണക്ക്.  .  അദതാലതജില് പരജിഗണജിമകണ്ട അമപകകളജില് തപീരുമതാനറിം എടുക്കുവതാന്അദതാലതജില് പരജിഗണജിമകണ്ട അമപകകളജില് തപീരുമതാനറിം എടുക്കുവതാന്
ആവശദ്ധ്യമതായ  മരഖകളആവശദ്ധ്യമതായ  മരഖകള,  ,  ഉതരവജിസനഉതരവജിസന/  /  മറപടജിയസട  കരടക്ക്  എന്നജിവ  ഉളസപടുതജിയജിട്ടുസണ്ടന്നക്ക്മറപടജിയസട  കരടക്ക്  എന്നജിവ  ഉളസപടുതജിയജിട്ടുസണ്ടന്നക്ക്
പരജിമശതാധജിചക്ക് ഉറപക്ക് വരുമതണ്ടതതാണക്ക്പരജിമശതാധജിചക്ക് ഉറപക്ക് വരുമതണ്ടതതാണക്ക്..

മനജിമതാര് തതാലൂകക്ക്തലതജില് നടത്തുന്ന അദതാലത്തുകളമനജിമതാര് തതാലൂകക്ക്തലതജില് നടത്തുന്ന അദതാലത്തുകള

ഓമരതാ  തതാലൂകജിലുറിം  അദതാലതക്ക്  നടത്തുമമതാള  ആ  തതാലൂകജില്  നജിന്നക്ക്  ലഭജിചതുറിംഓമരതാ  തതാലൂകജിലുറിം  അദതാലതക്ക്  നടത്തുമമതാള  ആ  തതാലൂകജില്  നജിന്നക്ക്  ലഭജിചതുറിം
തതാലൂകക്ക്തതാലൂകക്ക്//ജജിലതാതലതജില്  തപീര്പക്ക്  കല്പജികതാനതാകുസമന്നക്ക്  കസണ്ടതജിയതുമതായജജിലതാതലതജില്  തപീര്പക്ക്  കല്പജികതാനതാകുസമന്നക്ക്  കസണ്ടതജിയതുമതായ
പരതാതജികതാസരയതാണക്ക്  കണജിമകണ്ടതക്ക്പരതാതജികതാസരയതാണക്ക്  കണജിമകണ്ടതക്ക്.  .  അദതാലതജില്  പരജിഗണജിക്കുന്ന  പരതാതജികളമതായജിഅദതാലതജില്  പരജിഗണജിക്കുന്ന  പരതാതജികളമതായജി
ബന്ധസപട വകുപ്പുകളജിസല ജജിലതാതല ഉമദദ്ധ്യതാഗസര് അദതാലതജില് മനരജിടക്ക് പസങടുമകണ്ടതതാണക്ക്ബന്ധസപട വകുപ്പുകളജിസല ജജിലതാതല ഉമദദ്ധ്യതാഗസര് അദതാലതജില് മനരജിടക്ക് പസങടുമകണ്ടതതാണക്ക് ..
മനജിമതാര് പരതാതജികതാസര മനരജിടക്ക് കണ്ടക്ക് പരതാതജികതാരദ്ധ്യറിം മകളക്കുകയറിം അവര് മനരസത സെമര്പജിചമനജിമതാര് പരതാതജികതാസര മനരജിടക്ക് കണ്ടക്ക് പരതാതജികതാരദ്ധ്യറിം മകളക്കുകയറിം അവര് മനരസത സെമര്പജിച
പരതാതജിയറിം പരതാതജിയജിന്മമലുളള റജിമപതാര്ട്ടുറിം പരജിമശതാധജിചക്ക്  പരതാതജിയജിന്മമല് അനജിമതപീരുമതാനറിംപരതാതജിയറിം പരതാതജിയജിന്മമലുളള റജിമപതാര്ട്ടുറിം പരജിമശതാധജിചക്ക്  പരതാതജിയജിന്മമല് അനജിമതപീരുമതാനറിം
കകസകതാള്ളുന്നതതാണക്ക്കകസകതാള്ളുന്നതതാണക്ക്.  .  തപീരുമതാനതജിനനസൃതമതായ  ഉതരവക്ക്  തപീരുമതാനതജിനനസൃതമതായ  ഉതരവക്ക്  //കതക്ക്കതക്ക്/  /  നടപടജിക്രമറിംനടപടജിക്രമറിം
അദതാലതജില് വച്ചുതസന്ന കകമതാമറണ്ടതുമതാണക്ക്അദതാലതജില് വച്ചുതസന്ന കകമതാമറണ്ടതുമതാണക്ക്.  .  ഇതജിനക്ക്  ആവശദ്ധ്യമതായ മുസന്നതാരുകറിം ബന്ധസപടഇതജിനക്ക് ആവശദ്ധ്യമതായ മുസന്നതാരുകറിം ബന്ധസപട
വകുപക്ക്വകുപക്ക്//ജജിലതാമമധതാവജികള സെത്വപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്ജജിലതാമമധതാവജികള സെത്വപീകരജിമകണ്ടതതാണക്ക്.   .   

അദതാലതക്ക് ദജിനതജില് മനരജിടക്ക് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളഅദതാലതക്ക് ദജിനതജില് മനരജിടക്ക് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികള

അദതാലതക്ക്ദജിനതജില്  മനജിമതാര്  മനരജിടക്ക്  പരതാതജി  സെത്വപീകരജികതാതജിരജിക്കുന്നതതാണക്ക്അദതാലതക്ക്ദജിനതജില്  മനജിമതാര്  മനരജിടക്ക്  പരതാതജി  സെത്വപീകരജികതാതജിരജിക്കുന്നതതാണക്ക്
അഭജികതാമദ്ധ്യറിംഅഭജികതാമദ്ധ്യറിം.  .  എന്നജിരുന്നതാലുറിം  മനരജിടക്ക്  പരതാതജിയമതായജി  ആസരങജിലുറിം  എതജിയതാല്  അതക്ക്എന്നജിരുന്നതാലുറിം  മനരജിടക്ക്  പരതാതജിയമതായജി  ആസരങജിലുറിം  എതജിയതാല്  അതക്ക്
സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനറിം  മപതാര്ടലജില്  ഉളസപടുത്തുന്നതജിനറിം  അദതാലതക്ക്  മവദജിയജില്  പ്രമതദ്ധ്യകസെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനറിം  മപതാര്ടലജില്  ഉളസപടുത്തുന്നതജിനറിം  അദതാലതക്ക്  മവദജിയജില്  പ്രമതദ്ധ്യക
സെറിംവജിധതാനറിം ഒരുമകണ്ടതതാണക്ക്സെറിംവജിധതാനറിം ഒരുമകണ്ടതതാണക്ക്.  .  അങ്ങസന ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളജില് ഒരതാഴ്ചക്കുളളജില് തപീരുമതാനറിംഅങ്ങസന ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളജില് ഒരതാഴ്ചക്കുളളജില് തപീരുമതാനറിം
കകസകതാണ്ടക്ക്  അനജിമതപീരുമതാനറിം  ജജിലതാതല  അദതാലതക്ക്  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിസനകകസകതാണ്ടക്ക്  അനജിമതപീരുമതാനറിം  ജജിലതാതല  അദതാലതക്ക്  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിസന
അറജിയജിമകണ്ടതതാണക്ക്അറജിയജിമകണ്ടതതാണക്ക്. . 
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അദതാലതക്ക് അദതാലതക്ക്     ––     പരജിഗണനതാ വജിഷയങ്ങള സെറിംബന്ധജിച്ചുള്ള മതാനദണറിം പരജിഗണനതാ വജിഷയങ്ങള സെറിംബന്ധജിച്ചുള്ള മതാനദണറിം

പരജിഗണജിമകണ്ട വജിഷയങ്ങളപരജിഗണജിമകണ്ട വജിഷയങ്ങള

11 ഭൂമജി സെറിംബന്ധമതായ വജിഷയങ്ങള ഭൂമജി സെറിംബന്ധമതായ വജിഷയങ്ങള ((അതജിര്തജി നജിര്ണ്ണയറിംഅതജിര്തജി നജിര്ണ്ണയറിം, , അനധജികൃത നജിര്മതാണറിംഅനധജികൃത നജിര്മതാണറിം, , ഭൂമജി ഭൂമജി 
കമയറ്ററിംകമയറ്ററിം))

22 സെര്ടജിഫജികറ്റുകള സെര്ടജിഫജികറ്റുകള / / കലസെന്സുകള നല്കുന്നതജിസല കതാലതതാമസെറിംകലസെന്സുകള നല്കുന്നതജിസല കതാലതതാമസെറിം/ / നജിരസെജികല്നജിരസെജികല്
33 തണ്ണപീര്തട സെറിംരകണറിംതണ്ണപീര്തട സെറിംരകണറിം
44 മകമ പദജികള മകമ പദജികള ((വപീടക്ക്വപീടക്ക്,,വസ്തു–കലഫക്ക് പദതജിവസ്തു–കലഫക്ക് പദതജി, , വജിവതാഹവജിവതാഹ//പഠന ധനസെഹതായറിം മുതലതായവപഠന ധനസെഹതായറിം മുതലതായവ))
55 പ്രകൃതജി ദുരനങ്ങളക്കുള്ള നഷ്ടപരജിഹതാരറിംപ്രകൃതജി ദുരനങ്ങളക്കുള്ള നഷ്ടപരജിഹതാരറിം

66 സെതാമൂഹദ്ധ്യ സുരക സപന്ഷന്സെതാമൂഹദ്ധ്യ സുരക സപന്ഷന്- - കുടജിശജിക ലഭജിക്കുകകുടജിശജിക ലഭജിക്കുക, , സപന്ഷന് അനവദജിക്കുകസപന്ഷന് അനവദജിക്കുക
77 പരജിസജിതജി മലജിനപീകരണറിംപരജിസജിതജി മലജിനപീകരണറിം/ / മതാലജിനദ്ധ്യ സെറിംസ്ക്കരണറിംമതാലജിനദ്ധ്യ സെറിംസ്ക്കരണറിം
88 സതരുവക്ക് നതായ സെറിംരകണറിംസതരുവക്ക് നതായ സെറിംരകണറിം//ശലദ്ധ്യറിംശലദ്ധ്യറിം
99 അപകടകരങ്ങളതായ മരങ്ങള മുറജിച്ചുമതാറ്റുന്നതക്ക്അപകടകരങ്ങളതായ മരങ്ങള മുറജിച്ചുമതാറ്റുന്നതക്ക്
1010 സതരുവവജിളക്കുകളസതരുവവജിളക്കുകള
1111 അതജിര്തജി തര്കങ്ങളറിംഅതജിര്തജി തര്കങ്ങളറിം, , വഴെജിതടസ്സസപടുതലുറിം വഴെജിതടസ്സസപടുതലുറിം 
1212 വമയതാജന സെറിംരകണറിംവമയതാജന സെറിംരകണറിം
1313 സകടജിട നജിര്മതാണ ചെടങ്ങളമതായജി ബന്ധസപടവ സകടജിട നജിര്മതാണ ചെടങ്ങളമതായജി ബന്ധസപടവ ((സകടജിട നമര്സകടജിട നമര്, , നജികുതജിനജികുതജി) ) 
1414 സപതാതുജലമസതാതസ്സുകളസട സെറിംരകണവറിംസപതാതുജലമസതാതസ്സുകളസട സെറിംരകണവറിം, , കുടജിസവള്ളവറിംകുടജിസവള്ളവറിം
1515 മറഷന്കതാര്ഡെക്ക് മറഷന്കതാര്ഡെക്ക് ((APL/BPL)(APL/BPL)(ചെജികജിതതാ ആവശദ്ധ്യങ്ങളകക്ക്ചെജികജിതതാ ആവശദ്ധ്യങ്ങളകക്ക്))
1616 വനദ്ധ്യജപീവജി ആക്രമണങ്ങളജില് നജിനള്ള സെറിംരകണറിംവനദ്ധ്യജപീവജി ആക്രമണങ്ങളജില് നജിനള്ള സെറിംരകണറിം/ / നഷ്ടപരജിഹതാരറിംനഷ്ടപരജിഹതാരറിം
1717 വജിവജിധ മസതാളര്ഷജിപ്പുകള സെറിംബന്ധജിച്ചുള്ള പരതാതജികളവജിവജിധ മസതാളര്ഷജിപ്പുകള സെറിംബന്ധജിച്ചുള്ള പരതാതജികള//അമപകകളഅമപകകള
1818 വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുള്ള നഷ്ടപരജിഹതാരറിംവളര്ത്തുമൃഗങ്ങളക്കുള്ള നഷ്ടപരജിഹതാരറിം/ / സെഹതായറിംസെഹതായറിം
1919 കൃഷജിനതാശതജിനള്ള സെഹതായങ്ങളകൃഷജിനതാശതജിനള്ള സെഹതായങ്ങള
2020 കര്ഷജിക വജിളകളസട സെറിംഭരണവറിം വജിതരണവറിംകര്ഷജിക വജിളകളസട സെറിംഭരണവറിം വജിതരണവറിം, , വജിള ഇന്ഷുറന്സെക്ക്വജിള ഇന്ഷുറന്സെക്ക്
2121 ഭകദ്ധ്യ സുരകയമതായജി ബന്ധസപടവ ഭകദ്ധ്യ സുരകയമതായജി ബന്ധസപടവ 
2222 മതദ്ധ്യ ബന്ധന സതതാഴെജിലതാളജികളമതായജി ബന്ധസപടവമതദ്ധ്യ ബന്ധന സതതാഴെജിലതാളജികളമതായജി ബന്ധസപടവ
2323 ആശുപതജികളജിസല മരുന്നക്ക് കതാമറിംആശുപതജികളജിസല മരുന്നക്ക് കതാമറിം
2424 ശതാരപീരജികശതാരപീരജിക/ / ബുദജിബുദജി/ / മതാനസെജിക കവകലദ്ധ്യമുള്ളവരുസട പുനമതാനസെജിക കവകലദ്ധ്യമുള്ളവരുസട പുന::രധജിവതാസെറിംരധജിവതാസെറിം, , ധനസെഹതായറിംധനസെഹതായറിം, , സപന്ഷന്സപന്ഷന്
2525 വജിവജിധ മകമനജിധജി മബതാര്ഡുകളജില് നജിനള്ള ആനകൂലദ്ധ്യങ്ങളവജിവജിധ മകമനജിധജി മബതാര്ഡുകളജില് നജിനള്ള ആനകൂലദ്ധ്യങ്ങള
2626 എന്മഡെതാസെളഫതാന് ദുരജിതബതാധജിതരുസട വജിഷയങ്ങളഎന്മഡെതാസെളഫതാന് ദുരജിതബതാധജിതരുസട വജിഷയങ്ങള
2727 പടജികജതാതജിപടജികജതാതജി//പടജികവര്ഗ്ഗ വജിഭതാഗങ്ങളക്കുള്ള വജിവജിധ ആനകൂലദ്ധ്യങ്ങളപടജികവര്ഗ്ഗ വജിഭതാഗങ്ങളക്കുള്ള വജിവജിധ ആനകൂലദ്ധ്യങ്ങള
2828 വദ്ധ്യവസെതായ സെറിംരറിംഭങ്ങളക്കുളള അനമതജിവദ്ധ്യവസെതായ സെറിംരറിംഭങ്ങളക്കുളള അനമതജി
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പരജിഗണജിമകണ്ടതാത വജിഷയങ്ങളപരജിഗണജിമകണ്ടതാത വജിഷയങ്ങള

11 നജിര്മദ്ദേശങ്ങളനജിര്മദ്ദേശങ്ങള, , അഭജിപ്രതായങ്ങള അഭജിപ്രതായങ്ങള 
22 ProposalsProposals
33 മജതാലജി ആവശദ്ധ്യസപട്ടുസകതാണ്ടുള്ളവമജതാലജി ആവശദ്ധ്യസപട്ടുസകതാണ്ടുള്ളവ/ / പജി എസെക്ക് സെജി സെറിംബന്ധമതായ വജിഷങ്ങളപജി എസെക്ക് സെജി സെറിംബന്ധമതായ വജിഷങ്ങള
44 ജപീവനകതാരദ്ധ്യറിം ജപീവനകതാരദ്ധ്യറിം ((സെര്കതാര്സെര്കതാര്))
55 സെര്കതാരജിസന നയപരമതായ തപീരുമതാനങ്ങളജില്മമലുള്ള ആമകപറിംസെര്കതാരജിസന നയപരമതായ തപീരുമതാനങ്ങളജില്മമലുള്ള ആമകപറിം
66 വതായ്പ എഴുതജി തള്ളല്വതായ്പ എഴുതജി തള്ളല്
77 സെതാമതജിക സെഹതായതജിനള്ള അമപകകള സെതാമതജിക സെഹതായതജിനള്ള അമപകകള ((ചെജികജിതതാ സെഹതായറിം ഉളസപസടയളളചെജികജിതതാ സെഹതായറിം ഉളസപസടയളള))
88 മപതാലപീസെക്ക് മകസുകളമപതാലപീസെക്ക് മകസുകള
99 ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്സകതജിരതായവഉമദദ്ധ്യതാഗസര്സകതജിരതായവ
1010 മുഖദ്ധ്യമനജിയസട ദുരജിതതാശത്വതാസെനജിധജിയജിമലക്കുള്ള അമപകകളമുഖദ്ധ്യമനജിയസട ദുരജിതതാശത്വതാസെനജിധജിയജിമലക്കുള്ള അമപകകള
1111 ഭൂമജിസെറിംബന്ധമതായ പടയങ്ങള ഭൂമജിസെറിംബന്ധമതായ പടയങ്ങള 
1212 വസ്തു സെറിംബന്ധമതായ മപതാകക്ക് വരവക്ക്വസ്തു സെറിംബന്ധമതായ മപതാകക്ക് വരവക്ക്, , തരറിംമതാറ്ററിംതരറിംമതാറ്ററിം, , റവനപ്യൂ റജികവറജി സെറിംബന്ധമതായ വജിഷയങ്ങളറവനപ്യൂ റജികവറജി സെറിംബന്ധമതായ വജിഷയങ്ങള
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അദതാലതക്ക് മസെതാഫക്ക് സവയര്അദതാലതക്ക് മസെതാഫക്ക് സവയര്    - -     പ്രധതാന ആവശദ്ധ്യങ്ങളപ്രധതാന ആവശദ്ധ്യങ്ങള

ബഹബഹ..മനജിമതാരുസട  മനതൃതത്വതജില്  തതാലൂകക്ക്  തലതജില്  നടത്തുന്ന  പരതാതജി  പരജിഹതാരമനജിമതാരുസട  മനതൃതത്വതജില്  തതാലൂകക്ക്  തലതജില്  നടത്തുന്ന  പരതാതജി  പരജിഹതാര
അദതാലതജില്  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകകള  കകകതാരദ്ധ്യറിം  സചെയ്യുന്നതജിനക്ക്  മപതാര്ടല്അദതാലതജില്  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകകള  കകകതാരദ്ധ്യറിം  സചെയ്യുന്നതജിനക്ക്  മപതാര്ടല്
തയതാറതാമകണ്ടതതാണക്ക്തയതാറതാമകണ്ടതതാണക്ക്. . മപതാര്ടലജില്  ചുവസട പറയന്ന സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള നല്മകണ്ടതതാണക്ക്മപതാര്ടലജില്  ചുവസട പറയന്ന സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള നല്മകണ്ടതതാണക്ക്..
അമപക സെമര്പജിക്കുന്നതജിനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിംഅമപക സെമര്പജിക്കുന്നതജിനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിം

1.1. അമപകകര്കക്ക് ഓണ്കലന് ആയജി മലതാഗജിന് സചെയക്ക്  അമപക സെമര്പജിക്കുന്നതജിനളളഅമപകകര്കക്ക് ഓണ്കലന് ആയജി മലതാഗജിന് സചെയക്ക്  അമപക സെമര്പജിക്കുന്നതജിനളള
സെകൗകരദ്ധ്യറിം നല്കണറിംസെകൗകരദ്ധ്യറിം നല്കണറിം. . ഒരു മലതാഗജിനജിലൂസട ഒരു മലതാഗജിനജിലൂസട 33  പരതാതജികള സെമര്പജിക്കുന്നതജിനളള അനമതജിപരതാതജികള സെമര്പജിക്കുന്നതജിനളള അനമതജി
നല്കജിയതാല്  മതജിനല്കജിയതാല്  മതജി.  .  ഒരു  സമതാകബല്  നമര്  ഉപമയതാഗജിചക്ക്  ഒരു  സമതാകബല്  നമര്  ഉപമയതാഗജിചക്ക്  11  മലതാഗജിന്  മതാതറിം  മലതാഗജിന്  മതാതറിം  createcreate
സചെയ്യുന്നതജിനറിം അനവതാദറിം നല്കതാറിംസചെയ്യുന്നതജിനറിം അനവതാദറിം നല്കതാറിം.  .  

2.2. അദതാലതജിമലക്കുളള  അമപക  സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനക്ക്   എലതാ  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജിലുറിംഅദതാലതജിമലക്കുളള  അമപക  സെത്വപീകരജിക്കുന്നതജിനക്ക്   എലതാ  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജിലുറിം,,
അകയ മകന്ദ്രങ്ങളജിലുറിം സെകൗകരദ്ധ്യറിം നല്കണറിംഅകയ മകന്ദ്രങ്ങളജിലുറിം സെകൗകരദ്ധ്യറിം നല്കണറിം..

3.3. അമപകകരുസട  മപരക്ക്അമപകകരുസട  മപരക്ക്,  ,  വജിലതാസെറിംവജിലതാസെറിം,  ,  സമതാകബല്  നമര്സമതാകബല്  നമര്,  ,  ഇഇ--സമയജില്  വജിലതാസെറിംസമയജില്  വജിലതാസെറിം,  ,  ജജിലജജില,,
തതാലൂകക്ക്  എന്നപീ  വജിവരങ്ങള  മപതാര്ടലജില്  മരഖസപടുത്തുവതാന്  കഴെജിയണറിംതതാലൂകക്ക്  എന്നപീ  വജിവരങ്ങള  മപതാര്ടലജില്  മരഖസപടുത്തുവതാന്  കഴെജിയണറിം..
ഇഇ--സമയജില് വജിലതാസെസമതാഴെജിസകയളള വജിവരങ്ങള സമയജില് വജിലതാസെസമതാഴെജിസകയളള വജിവരങ്ങള mandatory fields mandatory fields ആയജിരജികണറിംആയജിരജികണറിം..

4.4. അമപക സെറിംബന്ധജിച സചെറവജിവരണറിം മരഖസപടുതതാനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിം ആവശദ്ധ്യമതാണക്ക്അമപക സെറിംബന്ധജിച സചെറവജിവരണറിം മരഖസപടുതതാനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിം ആവശദ്ധ്യമതാണക്ക്..
5.5. തയതാറതാകജിയ അമപകയറിം ബന്ധസപട മരഖകളറിം തയതാറതാകജിയ അമപകയറിം ബന്ധസപട മരഖകളറിം upload upload സചെയ്യുന്നതജിനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിംസചെയ്യുന്നതജിനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിം
6.6. ഓണ്കലന്  ആയജി  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകകളറിംഓണ്കലന്  ആയജി  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകകളറിം,  ,  അകയ  മകന്ദ്രങ്ങള  വഴെജിഅകയ  മകന്ദ്രങ്ങള  വഴെജി

സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകകളറിം  സെബക്ക്മജിറ്റക്ക്  സചെയ്തു  കഴെജിഞതാല്  ബന്ധസപട  ജജിലതാസെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകകളറിം  സെബക്ക്മജിറ്റക്ക്  സചെയ്തു  കഴെജിഞതാല്  ബന്ധസപട  ജജിലതാ
മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക്  ലഭജികണറിംമമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക്  ലഭജികണറിം..

7.7. തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജില്  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകകള  മപതാര്ടലജിമലകക്ക്  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസുകളജില്  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകകള  മപതാര്ടലജിമലകക്ക്  uploadupload
സചെയ്യുന്നതജിനളള  സെകൗകരദ്ധ്യറിം  തഹസെജില്ദതാര്കക്ക്  നല്മകണ്ടതതാണക്ക്സചെയ്യുന്നതജിനളള  സെകൗകരദ്ധ്യറിം  തഹസെജില്ദതാര്കക്ക്  നല്മകണ്ടതതാണക്ക്.   .   അമപക  ജജിലതാഅമപക  ജജിലതാ
മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിമലക്കുറിം കകമതാറതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിമലക്കുറിം കകമതാറതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്. . കകമതാറജിയ അമപകകളസടകകമതാറജിയ അമപകകളസട
നജിലവജിസല സജിതജിയറിം അറജിയതാന് കഴെജിയണറിംനജിലവജിസല സജിതജിയറിം അറജിയതാന് കഴെജിയണറിം.  .  അമപകകള  അമപകകള  search  search  സചെയക്ക്  കസണ്ടതജിസചെയക്ക്  കസണ്ടതജി
നജിലവജിസല  സജിതജി  അറജിയതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്നജിലവജിസല  സജിതജി  അറജിയതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്.  .  Authorised  login  Authorised  login  അനവദജിക്കുവതാന്അനവദജിക്കുവതാന്
തഹസെജില്ദതാര്കക്ക് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്തഹസെജില്ദതാര്കക്ക് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്. . Upload Upload സചെയ അമപകകളസട കതാലയളവക്ക് തജിരജിച്ചുളളസചെയ അമപകകളസട കതാലയളവക്ക് തജിരജിച്ചുളള
വജിവരങ്ങളറിം  റജിമപതാര്ടതായജി  വജിവരങ്ങളറിം  റജിമപതാര്ടതായജി  generate  generate  സചെയതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്സചെയതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്.  .  കകമതാറജിയകകമതാറജിയ
അമപകകളസട വജിവരങ്ങളറിം റജിമപതാര്ടതായജി അമപകകളസട വജിവരങ്ങളറിം റജിമപതാര്ടതായജി generate generate സചെയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്സചെയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

8.8. ഏതക്ക്  മതാര്ഗ്ഗങ്ങളജിലൂസട  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകയതാസണങജിലുറിം  അമപകകനക്ക്  കകപറ്റക്ക്ഏതക്ക്  മതാര്ഗ്ഗങ്ങളജിലൂസട  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകയതാസണങജിലുറിം  അമപകകനക്ക്  കകപറ്റക്ക്
രസെപീതക്ക്  നല്കണറിംരസെപീതക്ക്  നല്കണറിം.  .  SMS/Email  SMS/Email  മുമഖനയറിം  സെമര്പജിച  അമപക  നമര്  സെഹജിതമുളളമുമഖനയറിം  സെമര്പജിച  അമപക  നമര്  സെഹജിതമുളള
അറജിയജിപക്ക് നല്കണറിംഅറജിയജിപക്ക് നല്കണറിം..

9.9. ഓണ്കലന്ഓണ്കലന്//അകയഅകയ//തതാലൂക്കുകളജില്  സെമര്പജിച  അമപകകള  തജിരജിചറജിയന്നതജിനക്ക്തതാലൂക്കുകളജില്  സെമര്പജിച  അമപകകള  തജിരജിചറജിയന്നതജിനക്ക്
പ്രമതദ്ധ്യകറിം  അമപക  നമറകള  നല്മകണ്ടതതാണക്ക്പ്രമതദ്ധ്യകറിം  അമപക  നമറകള  നല്മകണ്ടതതാണക്ക്.   (.   (ഉദതാഉദതാ:-:-തജിരുവനനപുരറിം  ജജിലയജില്തജിരുവനനപുരറിം  ജജിലയജില്
സനയതാറ്റജിന്കര  തതാലൂകജില്  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകയക്ക്  സനയതാറ്റജിന്കര  തതാലൂകജില്  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകയക്ക്  TVM/NTA/T0001TVM/NTA/T0001  എന്നക്ക്  നമര്എന്നക്ക്  നമര്
നല്കതാറിംനല്കതാറിം. .  അകയ വഴെജി ലഭജിക്കുന്ന അമപകയക്ക് അകയ വഴെജി ലഭജിക്കുന്ന അമപകയക്ക് TVM/NTA/A0001TVM/NTA/A0001  എന്നക്ക് നമര് നല്കതാറിംഎന്നക്ക് നമര് നല്കതാറിം..
ഓണ്കലന് അമപകകളകക്ക് ഓണ്കലന് അമപകകളകക്ക് TVM/NTA/P0001TVM/NTA/P0001  എന്നക്ക് നമര് നല്കതാറിംഎന്നക്ക് നമര് നല്കതാറിം.).)

10.10. ഓണ്കലന്  ആയജി  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകയജിമന്മേലുളള  മറപടജിഓണ്കലന്  ആയജി  സെമര്പജിക്കുന്ന  അമപകയജിമന്മേലുളള  മറപടജി,  ,  തപീരുമതാനറിം  എന്നജിവതപീരുമതാനറിം  എന്നജിവ
അമപകകനക്ക്  സെത്വനറിം  മലതാഗജിനജിലൂസട  ലഭജികണറിംഅമപകകനക്ക്  സെത്വനറിം  മലതാഗജിനജിലൂസട  ലഭജികണറിം.  (.  (മറപടജിമറപടജി//തപീരുമതാനറിം  ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്തപീരുമതാനറിം  ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്
publish publish സചെയ്തു കഴെജിഞതാല് മതാതറിം ലഭദ്ധ്യമതാകജിയതാല് മതജിസചെയ്തു കഴെജിഞതാല് മതാതറിം ലഭദ്ധ്യമതാകജിയതാല് മതജി))
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11.11. അകയ  മകന്ദ്രങ്ങളജിലൂസട  സെമര്പജിച  അമപകകള  സെറിംബന്ധജിച  വജിവരങ്ങളഅകയഅകയ  മകന്ദ്രങ്ങളജിലൂസട  സെമര്പജിച  അമപകകള  സെറിംബന്ധജിച  വജിവരങ്ങളഅകയ
മകന്ദ്രങ്ങളജില് നജിനറിം അറജിയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്മകന്ദ്രങ്ങളജില് നജിനറിം അറജിയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

ജജിലതാതല മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് മസെതാഫക്ക് സവയറജില് ആവശദ്ധ്യമതായ സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങളജജിലതാതല മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് മസെതാഫക്ക് സവയറജില് ആവശദ്ധ്യമതായ സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള

1.1. തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസെജില് നജിനറിംതതാലൂകക്ക് ഓഫപീസെജില് നജിനറിം, , അകയ മകന്ദ്രങ്ങളജില് നജിനറിംഅകയ മകന്ദ്രങ്ങളജില് നജിനറിം, , ഓണ്കലനതായറിം ലഭജിക്കുന്നഓണ്കലനതായറിം ലഭജിക്കുന്ന
അമപകകള  പരജിമശതാധജിക്കുന്നതജിനറിം  ബന്ധസപട  വകുപക്ക്തല  സസെലജിമലകക്ക്  നജിര്മദ്ദേശറിംഅമപകകള  പരജിമശതാധജിക്കുന്നതജിനറിം  ബന്ധസപട  വകുപക്ക്തല  സസെലജിമലകക്ക്  നജിര്മദ്ദേശറിം
സെഹജിതറിം കകമതാറവതാനറിം കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്സെഹജിതറിം കകമതാറവതാനറിം കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

2.2. അദതാലതജില്  പരജിഗണജികതാന്  കഴെജിയതാത  വജിഷയതജിസല  അമപകയതാസണങജില്അദതാലതജില്  പരജിഗണജികതാന്  കഴെജിയതാത  വജിഷയതജിസല  അമപകയതാസണങജില്
അമപകകനക്ക് മറപടജി നല്കജി അമപക തപീര്പതാക്കുവതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്അമപകകനക്ക് മറപടജി നല്കജി അമപക തപീര്പതാക്കുവതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

3.3. വകുപക്ക്തല  സസെലജില്  നജിനറിം  തജിരജിചക്ക്  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകകള പരജിമശതാധജിക്കുന്നതജിനറിംവകുപക്ക്തല  സസെലജില്  നജിനറിം  തജിരജിചക്ക്  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകകള പരജിമശതാധജിക്കുന്നതജിനറിം
ബന്ധസപട  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസെജിമലകക്ക്  നജിര്മദ്ദേശറിം  സെഹജിതറിം  കകമതാറവതാനറിംബന്ധസപട  തതാലൂകക്ക്  ഓഫപീസെജിമലകക്ക്  നജിര്മദ്ദേശറിം  സെഹജിതറിം  കകമതാറവതാനറിം
കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

4.4. ലഭജിച  അമപകകള  സെറിംബന്ധജിച  റജിമപതാര്ടക്ക്  ലഭജിമകണ്ടതതാണക്ക്ലഭജിച  അമപകകള  സെറിംബന്ധജിച  റജിമപതാര്ടക്ക്  ലഭജിമകണ്ടതതാണക്ക്.  .  ദജിവസെദജിവസെ
അടജിസതാനതജിലുറിംഅടജിസതാനതജിലുറിം,  ,  ഓഫപീസെക്ക്  അടജിസതാനതജിലുറിം  വജിവരങ്ങള  മവര്തജിരജിചറജിയതാനറിംഓഫപീസെക്ക്  അടജിസതാനതജിലുറിം  വജിവരങ്ങള  മവര്തജിരജിചറജിയതാനറിം
കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്.  .  സസെലജില് ലഭജിച അമപകയമതായജി ബന്ധസപട അമപകകരുസട മപരക്ക്സസെലജില് ലഭജിച അമപകയമതായജി ബന്ധസപട അമപകകരുസട മപരക്ക്,,
വജിലതാസെറിംവജിലതാസെറിം, , സമതാകബല് നമര്സമതാകബല് നമര്, , ഇഇ--സമയജില് ഐഡെജി അടങ്ങജിയ വജിവരങ്ങള ഉളസകതാളളന്നസമയജില് ഐഡെജി അടങ്ങജിയ വജിവരങ്ങള ഉളസകതാളളന്ന
റജിമപതാര്ട്ടുറിം റജിമപതാര്ട്ടുറിം generate generate സചെയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്സചെയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

5.5. ജജിലതാ  തല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജില്  നജിനറിം  മറ്റു  ജജിലകളജിസല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്ജജിലതാ  തല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജില്  നജിനറിം  മറ്റു  ജജിലകളജിസല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്
സസെല്ലുകളജിമലക്കുറിംസസെല്ലുകളജിമലക്കുറിം,  ,  ജജിലയജിസല  മറ്റു  വകുപ്പുകളജിസല  സസെല്ലുകളജിമലക്കുറിം  അമപകകളജജിലയജിസല  മറ്റു  വകുപ്പുകളജിസല  സസെല്ലുകളജിമലക്കുറിം  അമപകകള
നജിര്മദ്ദേശറിം സെഹജിതറിം കകമതാറവതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്നജിര്മദ്ദേശറിം സെഹജിതറിം കകമതാറവതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

6.6. അദതാലതജില്  പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനക്ക്  സതരസഞടുക്കുന്ന  അമപക  പ്രമതദ്ധ്യകറിംഅദതാലതജില്  പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനക്ക്  സതരസഞടുക്കുന്ന  അമപക  പ്രമതദ്ധ്യകറിം
അടയതാളസപടുത്തുന്നതജിനറിം മവര്തജിരജിചറജിയതാനറിം കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്അടയതാളസപടുത്തുന്നതജിനറിം മവര്തജിരജിചറജിയതാനറിം കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

7.7. ജജിലതാ  തല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിസന  ജജിലതാ  തല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിസന  Authorised  login  Authorised  login  അനവദജിക്കുവതാന്അനവദജിക്കുവതാന്
കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

8.8. ജജിലയജിസല വകുപക്ക്തല സസെലജിനക്ക് മലതാഗജിന് അനവദജിക്കുന്നതജിനക്ക് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്ജജിലയജിസല വകുപക്ക്തല സസെലജിനക്ക് മലതാഗജിന് അനവദജിക്കുന്നതജിനക്ക് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

ജജിലയജിസല വകുപക്ക്തല സസെലജിനക്ക് ലഭദ്ധ്യമതാമകണ്ട സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങളജജിലയജിസല വകുപക്ക്തല സസെലജിനക്ക് ലഭദ്ധ്യമതാമകണ്ട സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള

1.1. ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജില്  നജിനറിം  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകകളജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജില്  നജിനറിം  ലഭജിക്കുന്ന  അമപകകള
പരജിമശതാധജിക്കുന്നതജിനറിം  സെത്വപീകരജിച  തുടര്  നടപടജി  സെറിംബന്ധജിച  വജിവരങ്ങളപരജിമശതാധജിക്കുന്നതജിനറിം  സെത്വപീകരജിച  തുടര്  നടപടജി  സെറിംബന്ധജിച  വജിവരങ്ങള
അമപകമയതാസടതാപറിം മചെര്ക്കുവതാനറിം കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്അമപകമയതാസടതാപറിം മചെര്ക്കുവതാനറിം കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

2.2. അമപകയറിം  അനബന്ധ  മരഖകളറിം  അമപകയറിം  അനബന്ധ  മരഖകളറിം  download  download  സചെയ്യുവതാനറിം  സചെയ്യുവതാനറിം  print  print  എടുക്കുവതാനറിംഎടുക്കുവതാനറിം
കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

3.3. സെത്വപീകരജിച നടപടജി സെറിംബന്ധജിച വജിവരങ്ങള ഉളസപടുതജി മറപടജിയസട പകര്പക്ക് സെഹജിതറിംസെത്വപീകരജിച നടപടജി സെറിംബന്ധജിച വജിവരങ്ങള ഉളസപടുതജി മറപടജിയസട പകര്പക്ക് സെഹജിതറിം
ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിമലകക്ക്  അമപകകള  തജിരജിചക്ക്  നല്കുവതാന്ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിമലകക്ക്  അമപകകള  തജിരജിചക്ക്  നല്കുവതാന്
കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..
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4.4. ലഭജിച  അമപകകള  സെറിംബന്ധജിച  റജിമപതാര്ടക്ക്  തയതാറതാകതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്ലഭജിച  അമപകകള  സെറിംബന്ധജിച  റജിമപതാര്ടക്ക്  തയതാറതാകതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്.  .  ദജിവസെദജിവസെ
അടജിസതാനതജിലുറിംഅടജിസതാനതജിലുറിം, , ഓഫപീസെക്ക് അടജിസതാനതജിലുറിംഓഫപീസെക്ക് അടജിസതാനതജിലുറിം, , തതാലൂകക്ക് അടജിസതാനതജിലുറിം റജിമപതാര്ടക്ക്തതാലൂകക്ക് അടജിസതാനതജിലുറിം റജിമപതാര്ടക്ക്
തയതാറതാകതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്തയതാറതാകതാന്  കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്.  .  സസെലജില്  ലഭജിച  അമപകയമതായജി  ബന്ധസപടസസെലജില്  ലഭജിച  അമപകയമതായജി  ബന്ധസപട
അമപകകരുസട  മപരക്ക്അമപകകരുസട  മപരക്ക്,  ,  വജിലതാസെറിംവജിലതാസെറിം,  ,  സമതാകബല് നമര്സമതാകബല് നമര്,  ,  ഇഇ--സമയജില് ഐഡെജി അടങ്ങജിയസമയജില് ഐഡെജി അടങ്ങജിയ
വജിവരങ്ങള ഉളസകതാളളന്ന റജിമപതാര്ട്ടുറിം വജിവരങ്ങള ഉളസകതാളളന്ന റജിമപതാര്ട്ടുറിം generate generate സചെയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്സചെയതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..

5.5. വകുപക്ക് തല സസെലജിസന വകുപക്ക് തല സസെലജിസന Authorised login Authorised login അനവദജിക്കുവതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്അനവദജിക്കുവതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..
6.6. വകുപജിസല സെബക്ക് ഓഫപീസുകളകക്ക് മലതാഗജിന് അനവദജികതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്വകുപജിസല സെബക്ക് ഓഫപീസുകളകക്ക് മലതാഗജിന് അനവദജികതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..
7.7. സെബക്ക്  ഓഫപീസുകളകക്ക്  വകുപക്ക്തല  സസെല്ലുകളകക്ക്  നല്കജിയജിട്ടുളള  സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള  തസന്നസെബക്ക്  ഓഫപീസുകളകക്ക്  വകുപക്ക്തല  സസെല്ലുകളകക്ക്  നല്കജിയജിട്ടുളള  സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള  തസന്ന

നല്മകണ്ടതതാണക്ക്നല്മകണ്ടതതാണക്ക്.  .  എന്നതാല്  വകുപക്ക്തല  സസെല്ലുകളജിമലകക്ക്  മതാതറിം  റജിമപതാര്ടക്ക്എന്നതാല്  വകുപക്ക്തല  സസെല്ലുകളജിമലകക്ക്  മതാതറിം  റജിമപതാര്ടക്ക്
സെമര്പജിക്കുവതാനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിം നല്കജിയതാല് മതജിസെമര്പജിക്കുവതാനളള സെകൗകരദ്ധ്യറിം നല്കജിയതാല് മതജി.  .  

വകുപക്ക് മമധതാവജിയക്ക് മപതാര്ടലജില് ലഭദ്ധ്യമതാമകണ്ട സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങളവകുപക്ക് മമധതാവജിയക്ക് മപതാര്ടലജില് ലഭദ്ധ്യമതാമകണ്ട സെകൗകരദ്ധ്യങ്ങള

വകുപജില് ലഭജിച അമപകകളജിമന്മേലുളള നടപടജികള വകുപജില് ലഭജിച അമപകകളജിമന്മേലുളള നടപടജികള monitor monitor സചെയ്യുന്നതജിനതായജി സചെയ്യുന്നതജിനതായജി DashboardDashboard
നല്മകണ്ടതതാണക്ക്നല്മകണ്ടതതാണക്ക്.  .  ലഭജിച  അമപകകളലഭജിച  അമപകകള,  ,  ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിനക്ക്  റജിമപതാര്ടക്ക്ജജിലതാതല  മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക്  സസെലജിനക്ക്  റജിമപതാര്ടക്ക്
സെമര്പജിചവസെമര്പജിചവ, , തുടങ്ങജിയ വജിവരങ്ങള ലഭജിക്കുന്ന റജിമപതാര്ടക്ക് തയതാറതാകതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്തുടങ്ങജിയ വജിവരങ്ങള ലഭജിക്കുന്ന റജിമപതാര്ടക്ക് തയതാറതാകതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്. . ദജിവസെദജിവസെ
അടജിസതാനതജിലുറിംഅടജിസതാനതജിലുറിം, , ഓഫപീസെക്ക് അടജിസതാനതജിലുറിംഓഫപീസെക്ക് അടജിസതാനതജിലുറിം, , തതാലൂകക്ക്തതാലൂകക്ക്, , ജജിലതാ അടജിസതാനതജിലുറിം റജിമപതാര്ടക്ക്ജജിലതാ അടജിസതാനതജിലുറിം റജിമപതാര്ടക്ക്
തയതാറതാകതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്തയതാറതാകതാന് കഴെജിമയണ്ടതതാണക്ക്..
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സപതാതുജനങ്ങളക്കുറിംസപതാതുജനങ്ങളക്കുറിം    ,,          ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്ക്കുറിംഉമദദ്ധ്യതാഗസര്ക്കുറിം    ,,          അകയമകന്ദ്രങ്ങളക്കുമുള്ളഅകയമകന്ദ്രങ്ങളക്കുമുള്ള
നജിര്മദ്ദേശങ്ങളനജിര്മദ്ദേശങ്ങള

സപതാതുജനങ്ങളക്കുളള നജിര്മദ്ദേശങ്ങളസപതാതുജനങ്ങളക്കുളള നജിര്മദ്ദേശങ്ങള
1. 1. ബഹബഹ. . മനജിമതാരുസട മനതൃതത്വതജില് തതാലൂകക്ക് അടജിസതാനതജില് അദതാലതക്ക് നടത്തുന്നതതാണക്ക്മനജിമതാരുസട മനതൃതത്വതജില് തതാലൂകക്ക് അടജിസതാനതജില് അദതാലതക്ക് നടത്തുന്നതതാണക്ക്..
2. 2. അദതാലതജില് പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനതായളള പരതാതജികള തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസുകളജിലുറിംഅദതാലതജില് പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനതായളള പരതാതജികള തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസുകളജിലുറിം, , അകയ അകയ 
മകന്ദ്രങ്ങളജിലുറിം ഓണ്കലനതായറിം സെമര്പജികതാവന്നതതാണക്ക്മകന്ദ്രങ്ങളജിലുറിം ഓണ്കലനതായറിം സെമര്പജികതാവന്നതതാണക്ക്. . പരതാതജികകജിയസട മപരക്ക്പരതാതജികകജിയസട മപരക്ക്,  ,  വജിലതാസെറിംവജിലതാസെറിം, , 
സമതാകബല് നമര്സമതാകബല് നമര്, , ജജിലജജില, , തതാലൂകക്ക് എന്നജിവ നജിര്ബന്ധമതായറിം പരതാതജിയജില് തതാലൂകക്ക് എന്നജിവ നജിര്ബന്ധമതായറിം പരതാതജിയജില് 
ഉളസപടുമതണ്ടതതാണക്ക്ഉളസപടുമതണ്ടതതാണക്ക്..
3. 3. പരതാതജി സെമര്പജിചക്ക് കകപറ്റക്ക് രസെപീതക്ക് വതാമങ്ങണ്ടതതാണക്ക്പരതാതജി സെമര്പജിചക്ക് കകപറ്റക്ക് രസെപീതക്ക് വതാമങ്ങണ്ടതതാണക്ക്..
44. . അദതാലതജില് പരജിഗണജിക്കുവതാന് നജിശ്ചയജിചജിട്ടുളള വജിഷയങ്ങള സെറിംബന്ധജിച പരതാതജികള അദതാലതജില് പരജിഗണജിക്കുവതാന് നജിശ്ചയജിചജിട്ടുളള വജിഷയങ്ങള സെറിംബന്ധജിച പരതാതജികള 
മതാതമതാണക്ക് സെമര്പജിമകണ്ടതക്ക്മതാതമതാണക്ക് സെമര്പജിമകണ്ടതക്ക്. . മറ്റക്ക് വജിഷയങ്ങള സെറിംബന്ധജിച പരതാതജികള വകുപക്ക് മമധതാവജികളമറ്റക്ക് വജിഷയങ്ങള സെറിംബന്ധജിച പരതാതജികള വകുപക്ക് മമധതാവജികള/ / 
വകുപക്ക് സസെക്രടറജിമതാര്വകുപക്ക് സസെക്രടറജിമതാര്/ / വകുപക്ക് മനജിമതാര് എന്നജിവര്കക്ക് മനരജിമടതാ വകുപക്ക് മനജിമതാര് എന്നജിവര്കക്ക് മനരജിമടതാ cmo.kerala.gov.in cmo.kerala.gov.in എന്ന സവബക്ക് എന്ന സവബക്ക് 
മപതാര്ടലജിലൂസടമയതാ ബഹമപതാര്ടലജിലൂസടമയതാ ബഹ. . മുഖദ്ധ്യമനജിമയതാ സെമര്പജികതാവന്നതതാണക്ക്മുഖദ്ധ്യമനജിമയതാ സെമര്പജികതാവന്നതതാണക്ക്..
5. 5. ഉമദദ്ധ്യതാഗസ തലതജില് പരജിഹരജികതാന് കഴെജിയതാത വജിഷയങ്ങളജില് അദതാലതജില് വചക്ക്  ബഹഉമദദ്ധ്യതാഗസ തലതജില് പരജിഹരജികതാന് കഴെജിയതാത വജിഷയങ്ങളജില് അദതാലതജില് വചക്ക്  ബഹ..
മനജിമതാര് തപീരുമതാനറിം കകസകതാളളന്നതതാണക്ക്മനജിമതാര് തപീരുമതാനറിം കകസകതാളളന്നതതാണക്ക്..
അകയ മകന്ദ്രങ്ങളക്കുളള നജിര്മദ്ദേശങ്ങളഅകയ മകന്ദ്രങ്ങളക്കുളള നജിര്മദ്ദേശങ്ങള
1. 1. സപതാതുജനങ്ങളജില് നജിനറിം സതരസഞടുത വജിഷയതജിലുളള പരതാതജികളസപതാതുജനങ്ങളജില് നജിനറിം സതരസഞടുത വജിഷയതജിലുളള പരതാതജികള/ / പരതാതജികകജിയസട പരതാതജികകജിയസട 
മപരക്ക്മപരക്ക്, , വജിലതാസെറിംവജിലതാസെറിം, , സമതാകബല് നമര്സമതാകബല് നമര്, , ജജിലജജില, , തതാലൂകക്ക് എന്നപീ വജിവരങ്ങള പരതാതജിയജില് തതാലൂകക്ക് എന്നപീ വജിവരങ്ങള പരതാതജിയജില് 
നജിര്ബന്ധമതായറിം ഉണ്ടതാമകണ്ടതതാണക്ക്നജിര്ബന്ധമതായറിം ഉണ്ടതാമകണ്ടതതാണക്ക്. . കകപറ്റക്ക് രസെപീതക്ക് നല്കുകകകപറ്റക്ക് രസെപീതക്ക് നല്കുക..
22. . സെര്കതാര് നജിര്മദ്ദേശപ്രകതാരമുളള ഫപീസെക്ക് ഈടതാകതാവന്നതതാണക്ക്സെര്കതാര് നജിര്മദ്ദേശപ്രകതാരമുളള ഫപീസെക്ക് ഈടതാകതാവന്നതതാണക്ക്..
തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസെജിസല ഉമദദ്ധ്യതാഗസരുസട ചുമതലകള തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസെജിസല ഉമദദ്ധ്യതാഗസരുസട ചുമതലകള 
11. . തതാലൂകക്ക് തലതജിലതാണക്ക് അദതാലത്തുകള സെറിംഘടജിപജിക്കുന്നതക്ക്തതാലൂകക്ക് തലതജിലതാണക്ക് അദതാലത്തുകള സെറിംഘടജിപജിക്കുന്നതക്ക്. . തഹസെജില്ദതാര് ആയജിരജിക്കുറിം തഹസെജില്ദതാര് ആയജിരജിക്കുറിം 
അദതാലതജിസന സെറിംഘതാടകര്അദതാലതജിസന സെറിംഘതാടകര്. . ആദതാലതക്ക് സെറിംഘടജിപജിക്കുന്നതജിനക്ക് ആവശദ്ധ്യമതായ ക്രമപീകരണങ്ങള ആദതാലതക്ക് സെറിംഘടജിപജിക്കുന്നതജിനക്ക് ആവശദ്ധ്യമതായ ക്രമപീകരണങ്ങള 
വരുത്തുന്നതക്ക് കളക്ടറമതായജി ആമലതാചെജിചക്ക് തഹസെജില്ദതാരുസട ചുമതലയതായജിരജിക്കുറിംവരുത്തുന്നതക്ക് കളക്ടറമതായജി ആമലതാചെജിചക്ക് തഹസെജില്ദതാരുസട ചുമതലയതായജിരജിക്കുറിം..
22. . അമപക പരജിമശതാധജിചക്ക് അദതാലതജില് പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനക്ക് സതരസഞടുതജിട്ടുളള അമപക പരജിമശതാധജിചക്ക് അദതാലതജില് പരജിഗണജിക്കുന്നതജിനക്ക് സതരസഞടുതജിട്ടുളള 
വജിഷയതജിലുളള പരതാതജികളതാമണതാ എന്നക്ക് ഉറപക്ക് വരുത്തുകവജിഷയതജിലുളള പരതാതജികളതാമണതാ എന്നക്ക് ഉറപക്ക് വരുത്തുക..
33. . അസലങജില് അകതാരദ്ധ്യറിം സൂചെജിപജിച്ചുസകതാണ്ടക്ക് പരതാതജികകജികക്ക് മറപടജി നല്കജി പരതാതജി അസലങജില് അകതാരദ്ധ്യറിം സൂചെജിപജിച്ചുസകതാണ്ടക്ക് പരതാതജികകജികക്ക് മറപടജി നല്കജി പരതാതജി 
തപീര്പതാക്കുകതപീര്പതാക്കുക..
44. . പരജിഗണജികതാവന്ന പരതാതജികളതാസണങജില് ജജിലതാ അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് പരജിഗണജികതാവന്ന പരതാതജികളതാസണങജില് ജജിലതാ അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് 
അപമപതാള മസെതാഫക്ക് സവയര് മുമഖന കകമതാമറണ്ടതതാണക്ക്അപമപതാള മസെതാഫക്ക് സവയര് മുമഖന കകമതാമറണ്ടതതാണക്ക്. . 
55. . അദതാലതജില് പസങടുക്കുന്നതജിനക്ക് സതരസഞടുകസപടുന്ന പരതാതജികകജികളക്കുറിംഅദതാലതജില് പസങടുക്കുന്നതജിനക്ക് സതരസഞടുകസപടുന്ന പരതാതജികകജികളക്കുറിം, , 
ഉമദദ്ധ്യതാഗസര്ക്കുറിംഉമദദ്ധ്യതാഗസര്ക്കുറിം, , ബന്ധസപട എലതാവര്ക്കുറിം അറജിയജിപക്ക് നല്കുകബന്ധസപട എലതാവര്ക്കുറിം അറജിയജിപക്ക് നല്കുക.1. .1. ജജിലതാതല അദതാലതക്ക് ജജിലതാതല അദതാലതക്ക് 
മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് രൂപറിം നല്കുകമമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് രൂപറിം നല്കുക
2. 2. തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസുകളജില് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളസട തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസുകളജില് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളസട processing monitor processing monitor സചെമയണ്ടതതാണക്ക്സചെമയണ്ടതതാണക്ക്. . 
ആവശദ്ധ്യമതായ നജിര്മദ്ദേശങ്ങള തഹസെജില്ദതാര്കക്ക് നല്കുകആവശദ്ധ്യമതായ നജിര്മദ്ദേശങ്ങള തഹസെജില്ദതാര്കക്ക് നല്കുക..
33. . ജജിലയജിസല തതാലൂക്കുകളജില് ലഭജിച പരതാതജികള സെറിംബന്ധജിച റജിമപതാര്ട്ടുകള തയതാറതാകജി ജജിലയജിസല തതാലൂക്കുകളജില് ലഭജിച പരതാതജികള സെറിംബന്ധജിച റജിമപതാര്ട്ടുകള തയതാറതാകജി 
സൂകജിക്കുകസൂകജിക്കുക..
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4. 4. ജജിലതാ തലതജില് പരജിഹരജികതാവന്ന പരതാതജികള നടപടജി സെത്വപീകരജിചക്ക് മറപടജി തയതാറതാകജി ജജിലതാ തലതജില് പരജിഹരജികതാവന്ന പരതാതജികള നടപടജി സെത്വപീകരജിചക്ക് മറപടജി തയതാറതാകജി 
തപീര്പതാകതാന് കഴെജിയന്ന തരതജില് അദതാലതജില് സെമര്പജിമകണ്ടതതാണക്ക്തപീര്പതാകതാന് കഴെജിയന്ന തരതജില് അദതാലതജില് സെമര്പജിമകണ്ടതതാണക്ക്..
66. . അദതാലതക്ക് സെറിംബന്ധജിച വജിവരങ്ങള സപതാതുജനങ്ങളകക്ക് നല്കുന്നതജിനതായജി അമനത്വഷണ അദതാലതക്ക് സെറിംബന്ധജിച വജിവരങ്ങള സപതാതുജനങ്ങളകക്ക് നല്കുന്നതജിനതായജി അമനത്വഷണ 
കകൗണ്ടറകള തയതാറതാക്കുകകകൗണ്ടറകള തയതാറതാക്കുക. . മഫതാണ് മുഖതാനരമുളള അമനത്വഷണങ്ങളകക്ക് മറപടജി നല്കുവതാന് മഫതാണ് മുഖതാനരമുളള അമനത്വഷണങ്ങളകക്ക് മറപടജി നല്കുവതാന് 
ആവശദ്ധ്യമതായ ക്രമപീകരണങ്ങള വരുത്തുകആവശദ്ധ്യമതായ ക്രമപീകരണങ്ങള വരുത്തുക..
ജജിലതാ കളക്ടമററ്റജിസല ഉമദദ്ധ്യതാഗസരുസട ചുമതലകള ജജിലതാ കളക്ടമററ്റജിസല ഉമദദ്ധ്യതാഗസരുസട ചുമതലകള 
1. 1. ജജിലതാതല അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് രൂപറിം നല്കുകജജിലതാതല അദതാലതക്ക് മമതാണജിറ്ററജിറിംഗക്ക് സസെലജിനക്ക് രൂപറിം നല്കുക
2. 2. തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസുകളജില് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളസട തതാലൂകക്ക് ഓഫപീസുകളജില് ലഭജിക്കുന്ന പരതാതജികളസട processing monitor processing monitor സചെമയണ്ടതതാണക്ക്സചെമയണ്ടതതാണക്ക്. . 
ആവശദ്ധ്യമതായ നജിര്മദ്ദേശങ്ങള തഹസെജില്ദതാര്കക്ക് നല്കുകആവശദ്ധ്യമതായ നജിര്മദ്ദേശങ്ങള തഹസെജില്ദതാര്കക്ക് നല്കുക
33. . ജജിലയജിസല തതാലൂക്കുകളജില് ലഭജിച പരതാതജികള സെറിംബന്ധജിച റജിമപതാര്ട്ടുകള തയതാറതാകജി ജജിലയജിസല തതാലൂക്കുകളജില് ലഭജിച പരതാതജികള സെറിംബന്ധജിച റജിമപതാര്ട്ടുകള തയതാറതാകജി 
സൂകജിക്കുകസൂകജിക്കുക..
44. . ജജിലതാ തലതജില് പരജിഹരജികതാവന്ന പരതാതജികള നടപടജി സെത്വപീകരജിചക്ക് മറപടജി തയതാറതാകജി ജജിലതാ തലതജില് പരജിഹരജികതാവന്ന പരതാതജികള നടപടജി സെത്വപീകരജിചക്ക് മറപടജി തയതാറതാകജി 
തപീര്പതാകതാന് കഴെജിയന്ന തരതജില് അദതാലതജില് സെമര്പജിമകണ്ടതതാണക്ക്തപീര്പതാകതാന് കഴെജിയന്ന തരതജില് അദതാലതജില് സെമര്പജിമകണ്ടതതാണക്ക്..
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