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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 328 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ഐ.എസ് .ഒ. അംഗീകാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾെ��ാം ഐ.എസ് .ഒ. അംഗീകാരം
േനടാനായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇവ�െട അംഗീകാരം
�ടർ�ം നിലനിർ��തിനായി എെ��ാം
േസവന, ശാ�ീകരണ, ആ�നികീകരണ

�വർ�ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) 939 �ാമപ�ായ�കൾ�ം എ�ാ േ�ാ�്
പ�ായ�കൾ�ം ISO അംഗീകാരം ലഭി�ി��്.
നിലവിൽ തി�വന��രം,െകാ�ം, ആല�ഴ,
മല�റം, േകാഴിേ�ാട് , വയനാട് , ക�ർ, എ�ീ 7
ജി�ാ പ�ായ�കൾ�് ISO
അംഗീകാര��്.േകരള�ിെല എ�ാ
നഗരസഭകൾ�ം ISO സർ�ിഫിേ�ഷൻ
ലഭി��തി�ം അതിനായി കില െയ
കൺസൾ�ൻസിയായി അംഗീകരി��തി�ം
അ�മതിനൽ�� വിഷയം സർ�ാർപരിേശാധി�
വ��. ഇടമല�ടി, തലവടി എ�ീ 2
�ാമപ�ായ�കൾ�് ഓഫീസ്  െക�ിട��െട
അപര�ാ�ത കാരണം ISO അംഗീകാരം
ലഭി�ി�ി�.പ�നംതി�, േകാ�യം, ഇ��ി,
എറണാ�ളം, എ�ീ ജി�കൾ ISO അംഗീകാരം
����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
സ�ർ� �ണേമ� സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിെകാ�് �തിബ�ത��
േന�ത��ിെ� കീഴിൽ ജീവന�ാ�െട ��ായ
�വർ�ന�ളി�െട മിക�� േസവനം
സമയബ�ിതമാ�ം അഴിമതി രഹിതമാ�ം
െപാ�ജന�ൾ�് നൽകി അവ �ടർ�യായി
െമ�െ���ി, മാ�കാ �ാപനമായി

നിലെകാ�ക എ� നയം �ൻനിർ�ി

സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�ക�െട ISO
അംഗീകാരം �ടർ�ം നിലനിർ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. കഴി�� എ�ാ
േസവന��ം ഓൺൈലൻ �േഖന
െപാ�ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��തിന് ഇ�േ��ഡ്
േലാ�ൽ ഗേവണൻസ്  മാേനെ��് സി�ം
(ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .) എ� ഏകീ�ത േസാ�്
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െവയർ എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം

വിന�സി�� �വർ�ന�ൾ നട� വ��.
െപാ� ജന�ൾ�് േസവന�ൾ
സമയബ�ിതമായി ലഭി��തി�ം േരഖകൾ
ഡിജി�ൈലസ്  െച�് ��ി��തി�ം
�ാ�മാക��വിധ�ിൽ േ�ാ�്
പ�ായ�കൾ�് ൈ�നിംഗ് നൽകിവ��.

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േസവനം
സമയബ�ിത�ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന്
ഏർെ���ിയി�� സംവിധാന�െള�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േസവന�ൾ അഴിമതി രഹിത�ം, �താര��മായ
രീതിയിൽ ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ��തിനായി
ഇ�േ��ഡ്  േലാ�ൽ ഗേവണൻസ്  മാേനെ��്
സി�ം (ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .) എ� ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ ഐ.െക.എം. വികസി�ി�ി��്.
സം�ാനെ� 309 �ാമപ�ായ�കളിലാണ്

നിലവിൽ ഇ�േ��ഡ്  േലാ�ൽ ഗേവണൻസ്
മാേനെ��് സി�ം (ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .)
േസാ�് െവയർ വിന�സി�ി�ളളത്. ഇ�േ��ഡ്
േലാ�ൽ ഗേവണൻസ്  മാേനെ��് സി�ം
(ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് .) വിന�സി�
�ാമപ�ായ�കളിൽ നി�ം െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭിേ�� 213 േസവന�ൾ�് ഓൺൈലനായി
അേപ� സമർ�ി��തി�ം, നി�തി�ം
ഫീ�ക�ം അടവാ��തി�ം, േസവനം
ൈക���തി��ളള സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. �ാമപ�ായ�ക�െട

�ഗമമായ �വർ�ന�ി�ം കാര��മത,
േസവന��െട േവഗത എ�ിവ
വർ�ി�ി��തി�ം നടപടി �മ�ളിെല
ല�കരണ�ം വ��ിെല ജീവന�ാ�െട
മേനാഭാവ�ിെല മാ��ം ആവശ�മാെണ�് ക�്
വിശദമായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 16/05/2018 ൽ
പ�ായ�് ഡയറ�ർ �റെ��വി�ക�ം
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ജി�ാടി�ാന�ി�ം ഓഫീസ്  തല�ി�ം

പരിേശാധന നട�ി ആവശ�മായ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി� വരിക�ം െച���്.
സമയബ�ിതമായിേസവനം െപാ�ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ�ാ�ത��വിധ�ിൽ എ�ാ േ�ാ�്
പ�ായ�ക�ം പൗരാവകാശേരഖ
�സി�ീകരി�ി��് ആയതിൽ േ�ാ�്
പ�ായേ�ാഫീസിൽലഭ�മാ��

േസവന�ൾ,േസവനം ലഭ�മാേ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ,
േസവനം ലഭ�മാേ�� സമയപരിധി എ�ിവ
�ത�മായിേരഖെ���ിയി��്. േസവന�ൾ
അഴിമതിരഹിതമാെണ�് ഉറ�വ���തിന്
േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീ�കളിൽ നി�ിത
ഇടേവളകളിൽ േലാ�ൽ ഫ�് ഓഡി�്  , എ.ജി
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(േലാ�ൽ േബാഡി ) ഓഡി�്  ,െപർേഫാമൻസ്
ഓഡി�് എ�ിവ നട�ിവ��. നഗരസഭകളിൽ
നി�ം ഓൺൈലൻ സംവിധാനം �േഖന ജനന
മരണ സർ�ിഫി��കൾ ലഭ�മാ��തി�ം വ�
നി�തി, െതാഴിൽ നി�തി എ�ിവ ഓൺൈലൻ
�ഖാ�ിരം അടവാ��തി�ം �േത�ക സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി��്. െക�ിട നിർ�ാണ
േമഖലയിൽ ബിൽഡിംഗ് െപർമി�് ലഭ�മാ��തിന്
IBPMS �േഖന െപാ�ജന�ൾ�് �താര�മായ
രീതിയിൽ േവഗ�ിൽ േസവനം ലഭ�മാ���്.
സി�ിസൺ േപാർ�ൽ �ാവർ�ികമായേതാെട

െപാ�ജന�ൾ ഓഫീ�കളിൽ േനരി�് വരാെത
തെ� ഓൺൈലൻ �ഖാ�ിരം േസവന�ൾ
േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തി�� സംവിധാനം
നഗരസഭകളിൽ ഒ��ിയി��്.

(സി)

��തായി ഏർെ���ിയി�� സി�ിസൺ
േപാർ�ൽ വഴി ലഭി�� �ധാന േസവന�ൾ
എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

(സി) സി�ിസൺ േപാർ�ൽ വഴി �ാമപ�ായ�ക�ം

നഗരസഭക�ം നൽകിവ�� 213 േസവന�ൾ�്
ഓൺൈലൻ ആയി അേപ� അയ��തി�ം
ഓൺൈലൻ ആയി തെ� ആയതിെ� ഫീസ്
ഒ���തി��� സംവിധാനം ലഭ�മാ�ിയി��്.
സി�ിസൺ േപാർ�ൽ വഴി ലഭ�മാ�� 213
േസവന��െട ലി�് ഇേതാെടാ�ം ഉ�ട�ം
െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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Sl.No. Sub function Malayalam Minor Funcion Malayalam

1 ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

2 ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ നജിർജജ്ജീവ ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

3 ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

4 ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

5 ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

6 ജനന രജജിസസ് ടട്രേഷൻ ജനന  സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

7 മരണ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

8 മരണ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

9 മരണ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

10 മരണ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ മരണ സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

11

12

13

14

15 ജനന  സർടജിഫജിക്കറസ്

16 മരണ  സർടജിഫജിക്കറസ്

17

18

Major Function 
malayalam

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനനനം - പുതജിയ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ
ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനനനം - തജിരുത്തലുകൾക്കസ് ടവണജിയുള്ള അടപേക

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനനനം - ടപേരസ് ടചേർക്കലജിനുള്ള  അടപേക

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനനനം - നനനോൺ അവവൈലബബിലബിറബി 
സർടബിഫബിക്കറബിനനുള്ള  അനപേക

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

മരണനം - പുതജിയ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനന, മരണ, വൈബിവൈനോഹ 
രജബിസസ് ടസ്നരഷൻ

മരണനം- തബിരനുത്തലനുകൾക്കസ് നവൈണബിയനുള്ള   
അനപേക

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

മരണനം - നനനോൺ അവവൈലബബിലബിറബി 
സർടബിഫബിക്കറബിനനുള്ള   അനപേക

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

പപേവാതു വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

പപേവാതു വജിവവാഹനം - പുതജിയ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

പപേവാതു വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

പപേനോതനു വൈബിവൈനോഹനം - തബിരനുത്തലനുകൾക്കസ് 

നവൈണബിയനുള്ള   അനപേക

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ഹജിന്ദു വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ഹജിന്ദു വജിവവാഹനം - പുതജിയ രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ജനന, മരണ, വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ഹജിന്ദു വജിവവാഹ 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ഹജിന്ദു വജിവവാഹനം - തജിരുത്തലുകൾക്കസ് ടവണജിയുള്ള   
അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - 
ഓൺലലൻ (ജനനനം, 
മരണനം, വജിവവാഹനം )

ജനന  സർടജിഫജിക്കറസ്   പഡഡൌൺടലവാഡസ്  
പചേയ്യുക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - 
ഓൺലലൻ (ജനനനം, 
മരണനം, വജിവവാഹനം )

മരണ  സർടജിഫജിക്കറസ്   പഡഡൌൺടലവാഡസ്  
പചേയ്യുക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - 
ഓൺലലൻ (ജനനനം, 
മരണനം, വജിവവാഹനം )

പപേവാതു വജിവവാഹ 
സർടജിഫജിക്കറസ്

പപേവാതു വജിവവാഹ  സർടജിഫജിക്കറസ്   
പഡഡൌൺടലവാഡസ്  പചേയ്യുക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - 
ഓൺലലൻ (ജനനനം, 
മരണനം, വജിവവാഹനം )

ഹജിന്ദു വജിവവാഹ 
സർടജിഫജിക്കറസ്

ഹജിന്ദു വജിവവാഹ  സർടജിഫജിക്കറസ്   
പഡഡൌൺടലവാഡസ്  പചേയ്യുക
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19

20 തവാമസ സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - 
ഉടമസവാവകവാശ / തവാമസ 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

ഉടമസവാവകവാശ സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള 
അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - 
ഉടമസവാവകവാശ / തവാമസ 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - 
ഉടമസവാവകവാശ / തവാമസ 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

തവാൽകവാലജിക തവാമസ സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള 
അടപേക (സ.ഉ(എനം.എസസ്) ന
ംനം.170/2016/തസസ്വഭവ പ്രകവാരനം)

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - 
ഉടമസവാവകവാശ / തവാമസ 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

തവാതസ്കവാലജിക തവാമസ സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള 
അടപേക (സ.ഉ(ലക) നനം.22/2004/മ.തു.വ, 
സർക്കുലർ നനം.48296/ആർ,എ1/2009/തസസ്വഭവ 
 എനജിവ പ്രകവാരനം )

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - മറ്റുള്ള  
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

പകടജിടത്തജിൻപറെ കവാലപ്പഴക്കനം സനംബനജിച്ച 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - മറ്റുള്ള  
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

അസസസ്പമൻറെസ് രജജിസ്റ്ററെജിപല പകടജിടത്തജിൻപറെ 
വജിവരങ്ങൾ സനംബനജിച്ച 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - മറ്റുള്ള  
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

വസ്തുനജികുതജി ഒഴജിവവാക്കജിയതസ് സനംബനജിച്ച 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പകടജിടങ്ങൾ - മറ്റുള്ള  
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

പകടജിടത്തജിനസ് വസ്തുനജികുതജി ചുമത്തജിയജിടജിപല്ലെന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ ബജി.പേജി.എൽ. സവാകക്ഷ്യപേത്രനം ബജി. പേജി. എൽ. പേടജികയജിൽ ഉൾപപ്പടവർക്കസ് ബജി.പേ
ംജി.എൽ. സവാകക്ഷ്യപേത്രനം ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ ബജി.പേജി.എൽ. സവാകക്ഷ്യപേത്രനം ബജി. പേജി. എൽ. പേടജികയജിൽ ഉൾപപ്പടവാത്തവർക്കസ് ബ
ംജി.പേജി.എൽ. സവാകക്ഷ്യപേത്രനം ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷനുകൾ 
അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ എന സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള 
അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യ കവാല പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ അനുവദജിച്ചു / 
അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ  എന സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ അനുവദജിച്ചു / 
അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ  എന സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ അനുവദജിച്ചു / 
അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ  എന സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 വവാർദ്ധകക്ഷ്യകവാല പപേൻഷൻ

43 വവാർദ്ധകക്ഷ്യകവാല പപേൻഷൻ

44 വവാർദ്ധകക്ഷ്യകവാല പപേൻഷൻ

45 വവാർദ്ധകക്ഷ്യകവാല പപേൻഷൻ

46 വവാർദ്ധകക്ഷ്യകവാല പപേൻഷൻ

47 വജിധവവാ പപേൻഷൻ

48 വജിധവവാ പപേൻഷൻ

49 വജിധവവാ പപേൻഷൻ

50 വജിധവവാ പപേൻഷൻ

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ 
അനുവദജിച്ചു / അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ  എന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ 
അനുവദജിച്ചു / അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ  എന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സനോകസ്യപേതസ്രങ്ങൾ – 
മറനുള്ളവൈ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പേദ്ധതജികൾ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

പതവാഴജിൽ രഹജിതടവതനനം അനുവദജിച്ചു / അനുവദജിച്ചജിടജില്ലെ 
എന സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പേദ്ധതജികൾ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

വജിവവാഹ ധനസഹവായനം അനുവദജിച്ചു/അനുവദജിച്ചജില്ലെ എന 
സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പേദ്ധതജികൾ - 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ

നജിലപത്തഴുത്തസ്  ആശവാൻ ഗവാൻറെസ് ഗുണടഭവാകവാവവാണസ് / 
ഗുണടഭവാകവാവല്ലെ എന സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പപേവാതുവവായ സവാകക്ഷ്യ 
പേത്രങ്ങൾ

ആനുകൂലക്ഷ്യനം ലഭജിച്ചജിടജില്ലെ എന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പപേവാതുവവായ സവാകക്ഷ്യ 
പേത്രങ്ങൾ

വവാസടയവാഗക്ഷ്യമവായ ഭവനമജില്ലെ എന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പപേവാതുവവായ സവാകക്ഷ്യ 
പേത്രങ്ങൾ

വവാസടയവാഗക്ഷ്യമവായ ഭവനമുണസ് എന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക

സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾ - മറ്റുള്ളവ പപേവാതുവവായ സവാകക്ഷ്യ 
പേത്രങ്ങൾ

ഗവാമ പേഞവായത്തസ് പ്രസജിഡനസ് നൽകുന 
സവാകക്ഷ്യപേത്രങ്ങൾക്കുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യ കവാല പപേൻഷൻ - ഗുണടഭവാക്തൃ വജിവരങ്ങൾ  
കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യ കവാല പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ  മപറവാരു 
തടദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ സവാപേനത്തജിടലക്കസ് 
മവാറ്റുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യ കവാല പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ റെദ്ദേസ് 
പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യ കവാല പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ കുടജിശജിക 
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യ കവാല പപേൻഷൻ - തടഞസ് പവച്ചജിരജിക്കുന 
പപേൻഷൻ പുനസവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ - ഗുണടഭവാക്തൃ വജിവരങ്ങൾ  
കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ  മപറവാരു 
തടദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ സവാപേനത്തജിടലക്കസ് 
മവാറ്റുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ റെദ്ദേസ് പചേയ്യുനതജിനുള്ള 
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ കുടജിശജിക 
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
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51 വജിധവവാ പപേൻഷൻ

52 വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ

53 വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ

54 വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ

55 വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ

56 വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ

57

58

59

60

61

62

63

64

65

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ - തടഞസ് പവച്ചജിരജിക്കുന പപേൻഷൻ 
പുനസവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ - ഗുണടഭവാക്തൃ വജിവരങ്ങൾ  
കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ  മപറവാരു 
തടദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ സവാപേനത്തജിടലക്കസ് 
മവാറ്റുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ റെദ്ദേസ് 
പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ കുടജിശജിക 
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ - തടഞസ് പവച്ചജിരജിക്കുന 
പപേൻഷൻ പുനസവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

  സസമഹഹയ സരകസ
പപൻഷനകൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള 
അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ - ഗുണടഭവാക്തൃ 
വജിവരങ്ങൾ  കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള 
അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ  
മപറവാരു തടദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ 
സവാപേനത്തജിടലക്കസ് മവാറ്റുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള 
അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ റെദ്ദേസ് 
പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക/റെജിടപ്പവാർടസ്

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള 
അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ 
കുടജിശജിക ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള 
അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ - തടഞസ് 
പവച്ചജിരജിക്കുന പപേൻഷൻ 
പുനസവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി 
പപേൻഷൻ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ - ഗുണടഭവാക്തൃ 
വജിവരങ്ങൾ  കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി 
പപേൻഷൻ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ മപറവാരു 
തടദ്ദേശസസ്വയനംഭരണ സവാപേനത്തജിടലക്കസ് 
മവാറ്റുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി 
പപേൻഷൻ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ റെദ്ദേസ് 
പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി 
പപേൻഷൻ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ - പപേൻഷൻ കുടജിശജിക 
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക



Sheet1

Page 5

66

67

68 പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം

69 പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം

70 പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം

71 പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം

72 പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം കുടജിശജിക ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

73 പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം

74

75

76

77

78

79

80

81

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പപേൻഷനുകൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി 
പപേൻഷൻ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ - തടഞസ് 
പവച്ചജിരജിക്കുന പപേൻഷൻ പുനസവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

ഗവാമപേഞവായത്തജിപന 
ദുരജിതവാശസ്വവാസ നജിധജി

ഗവാമ പേഞവായത്തജിപന ദുരജിതവാശസ്വവാസ 
നജിധജിയജിൽ നജിനനം ധനസഹവായനം  
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം - ഗുണടഭവാക്തൃ വജിവരങ്ങൾ  
കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം മപറവാരു തടദ്ദേശ 
സസ്വയനംഭരണസവാപേനത്തജിടലക്കസ് 
മവാറ്റുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം റെദ്ദേസ് 
പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ
സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

തടഞസ് പവച്ചജിരജിക്കുന പതവാഴജിൽ രഹജിത 
ടവതനനം പുനസവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

വജിധവകളുപട 
പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം

വജിവവാഹ തജ്ജീയതജിക്കസ് ഒരു മവാസനം മുമസ് 
വപരയുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

വജിധവകളുപട 
പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം

വജിവവാഹനം കഴജിഞസ്ഒരു വർഷത്തജിനുള്ളജിലുള്ള  
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

വജിധവകളുപട 
പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം

വജിവവാഹത്തജിനസ് ടശഷനം ഒരു വർഷത്തജിനസ് 
ടശഷവനം മൂന വർഷത്തജിനുള്ളജിലുമുള്ള 
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

വജിധവകളുപട 
പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം

വജിധവകളുപട പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം - ഗുണടഭവാക്തൃ വജിവരങ്ങൾ  
കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

വജിധവകളുപട 
പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം

സവാധുക്കളവായ വജിധവകളുപട പപേൺ മക്കളുപട 
വജിവവാഹ ധനസഹവായനം റെദ്ദേസ് പചേയ്യുനതജിനുള്ള 
അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ 
ഗവാൻറെസ്

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ ഗവാൻറെസ് - ഗുണടഭവാക്തൃ 
പേടജികയജിൽ ഉൾപപ്പടുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ 
ഗവാൻറെസ്

 നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ ഗവാൻറെസ് - ഗുണടഭവാക്തൃ 
വജിവരങ്ങൾ  കവാലജികമവാക്കുനതജിനുള്ള  അടപേക

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ 
ഗവാൻറെസ്

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ ഗവാൻറെസ് - കുടജിശജിക 
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
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82

83

84

85

86 ലലസൻസസ് പുതുക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

87

88

89

90

91

92

93

94

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ 
പേദ്ധതജികൾ

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ 
ഗവാൻറെസ്

ആശവാൻ ഗവാൻറെസ് റെദ്ദേസ് പചേയ്യുനതജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

പുതജിയ ലലസൻസജിനുള്ള അടപേക - ടകരള 
സനംസവാന മ ലജിനജ്ജീകരണ നജിയന്ത്രണ ടബവാർഡജിൽ 
നജിനനം അനുമതജി ആവശക്ഷ്യമുള്ളവ

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

പുതജിയ ലലസൻസജിനുള്ള അടപേക - ടകരള 
സനംസവാന മ ലജിനജ്ജീകരണ നജിയന്ത്രണ ടബവാർഡജിൽ 
നജിനനം അനുമതജി ആവശക്ഷ്യമജില്ലെവാത്തവ

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

പുതജിയ ലലസൻസജിനുള്ള അടപേക - എകസ്ടപവാസജ്ജീവസ് 
അനുമതജി ആവശക്ഷ്യമുള്ളവ

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

പൂർണകവാലടത്തക്കല്ലെവാപതയുനം മറ്റുനം പുതുക്കജിയ 
ലലസൻസജിപന കവാലവാവധജി 
ദജ്ജീർഘജിപ്പജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

സവാപേനത്തജിപന പ്രവർത്തനനം 
അവസവാനജിപ്പജിച്ചതസ് അറെജിയജിക്കൽ

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്ടറെജികൾ, വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ, 
സനംരനംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറസ് 
ടസവനങ്ങൾ – ലലസൻസസ്

ഫജ്ജീസസ് ഘടനപയ സനംബനജിച്ചസ് ഉള്ള പേരവാതജികൾ / 
നജിടവദനങ്ങൾ

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

ഫവാക്റ്ററെജികൾ / യന്ത്ര സവാമഗജികൾ 
സവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള അനുമതജിക്കുള്ള  അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

5 കുതജിര ശകജിയജിൽ കവജിയവാത്ത 
യന്ത്രമുപേടയവാഗജിച്ചുള്ളതുനം പേരജിസര 
മലജിനജ്ജീകരണങ്ങളുണവാക്കവാത്തപതനസ് 
വക്ഷ്യവസവായ വകുപ്പസ് / പക.പേജി.എസസ്.സജി.ബജി 
സവാകക്ഷ്യപപ്പടുത്തജിയ വക്ഷ്യവസവായ യൂണജിറജിപന 
രജജിസസ് ടട്രേഷൻ

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

അനുമതജി ലഭജിച്ച ഫവാക്ടറെജി / യന്ത്ര സവാമഗജിടയവാടസ്  
കൂടജിടച്ചർക്കൽ വരുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

അനുമതജി ലഭജിച്ച ഫവാക്ടറെജി / യന്ത്ര സവാമഗജിയജിൽ 
വരുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

വക്ഷ്യവസവായ എടസ്റ്ററസ് / വജികസന പ്രടദശനം / സലനം / 
വളർച്ചവാ ടകനനം / കയറ്റുമതജി സനംസ്കരണ ടമഖല 
അപല്ലെങജിൽ വക്ഷ്യവസവായ പേവാർക്കജിപല വക്ഷ്യവസവായ 
യൂണജിറ്റുകളുപട രജജിടസ്ട്രേഷനുനം ഫജ്ജീസസ് ഒടുക്കലജിനുമുള്ള 
അടപേക
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95

96

97 കനകവാലജി ഫവാമുകൾ

98 കനകവാലജി ഫവാമുകൾ

99 കനകവാലജി ഫവാമുകൾ

100 രജജിടസ്ട്രേഷനുള്ള അടപേക

101 രജജിടസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ

102

103

104

105

106

107

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

വക്ഷ്യവസവായ എടസ്റ്ററസ് / വജികസന പ്രടദശനം / വളർച്ചവാ 
ടകനനം / കയറ്റുമതജി സനംസ്കരണ ടമഖല അപല്ലെങജിൽ 
വക്ഷ്യവസവായ പേവാർക്കജിപല വക്ഷ്യവസവായ യൂണജിറ്റുകളുപട 
വജിപുലജ്ജീകരണവനം / ചുരുക്കലുനം, ഫജ്ജീസസ് ഒടുക്കലജിനുമുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ഫവാക്റ്ററെജികളുനം യന്ത്ര 
സവാമഗജികളുനം സവാപേജിക്കൽ

5 കുതജിര ശകജിയജിൽ കവജിയവാത്ത 
യന്ത്രമുപേടയവാഗജിച്ചുള്ളതുനം പേരജിസര 
മലജിനജ്ജീകരണങ്ങളുണവാക്കവാത്തപതനസ് 
വക്ഷ്യവസവായ വകുപ്പസ്/മലജിനജ്ജീകരണ നജിയന്ത്രണ 
ടബവാർഡസ് സവാകക്ഷ്യപപ്പടുത്തജിയ വക്ഷ്യവസവായ 
യൂണജിറജിപന കുറെയ്ക്കൽ/ വജിപുലജ്ജീകരണവനം ഫജ്ജീസസ് 
ഒടുക്കലജിനുമുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

കനകവാലജി ഫവാനം സവാപേജിക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

കനകവാലജി ഫവാനം  ലലസൻസജിനുള്ള  
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

കനകവാലജി ഫവാനം  ലലസൻസസ് 
പുതുക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം 
പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം 
പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം 
പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം

രജജിടസ്ട്രേഷൻ ടരഖകളജിപല തജിരുത്തലജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം 
പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം

രജജിടസ്ട്രേഷൻ  റെദ്ദേവാക്കൽ (അടപേക പ്രകവാരനം)

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം 
പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം

രജജിടസ്ട്രേഷപന തനജിപ്പകർപ്പസ് 
സർടജിഫജിക്കറജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ 
സവാപേനങ്ങൾ

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ സവാപേനനം രജജിസ്റ്റർ 
പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ 
സവാപേനങ്ങൾ

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ സവാപേനത്തജിൻപറെ 
രജജിടസ്ട്രേഷൻപുതുക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ 
സവാപേനങ്ങൾ

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ സവാപേനത്തജിൻപറെ രജജിടസ്ട്രേഷൻ 
റെദ്ദു പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക
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108

109 മവാർക്കറ്റുകൾ സസ്വകവാരക്ഷ്യ മവാർക്കറസ്  ലലസൻസസ് അടപേക

110 ഇറെച്ചജിക്കടകൾ ഇറെച്ചജി കടകൾ അനുമതജിക്കുള്ള അടപേക

111 കശവാപ്പുശവാലകൾ

112 കശവാപ്പുശവാലകൾ കശവാപ്പുകവാർക്കസ് ലലസൻസജിനുള്ള അടപേക

113 ലലസൻസജിനുള്ള അടപേക

114

115

116

117 സജിനജിമവാ പ്രദർശനനം സജിനജിമ ലലസൻസജിനുള്ള അടപേക

118 സജിനജിമവാ പ്രദർശനനം

119 സജിനജിമവാ പ്രദർശനനം

120 സജിനജിമവാ പ്രദർശനനം

121 ടലവാഡസ്ജജിനംഗസ് പഹഡൌസുകൾ

122 ടലവാഡസ്ജജിനംഗസ് പഹഡൌസുകൾ

123 ടലവാഡസ്ജജിനംഗസ് പഹഡൌസുകൾ

124

125

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

ശവനം മറെവ പചേയവാനുനം 
ദഹജിപ്പജിക്കവാനുമുള്ള 
സലങ്ങൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ശ്മശവാനനം (ശവനം മറെവ പചേയവാനുനം 
ദഹജിപ്പജിക്കവാനുമുള്ള സലങ്ങൾ) സവാപേജിക്കൽ / 
വജിപുലജ്ജീകരജിക്കൽ എനജിവയ്ക്കസ് ലലസൻസസ് 
ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം
ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം
ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സസ്വകവാരക്ഷ്യ കശവാപ്പുശവാല-  ലലസൻസസ് അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം
ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

പേനജികൾ ,പേടജികൾ - 
ലലസൻസസ്

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

പേജി.പേജി.ആർ ലലസൻസസ് പേജി പേജി ആർ വവാർഷജിക ലലസൻസജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

പേജി.പേജി.ആർ ലലസൻസസ് പേജി പേജി ആർ തവാൽക്കവാലജിക ലലസൻസജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

പേജി.പേജി.ആർ ലലസൻസസ് പേജി പേജി ആരസ് ലലസൻസസ് പുതുക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം
ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

സജിനജിമ ലലസൻസസ് റെദ്ദേസ് പചേയ്യുനതജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

നജിർമവാണത്തജിനസ് / പുനർനജിർമവാണത്തജിനസ് / 
കൂടജിടച്ചർക്കലജിനസ് / മവാറനം വരുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

പ്രടവശന നജിരക്കസ് പുനർനജിശ്ചയജിക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

രജബിസസ്നരഷനനുള്ളസ്ള അനപേക - 
മലബനോരസ്പേസ്രനദേശനം

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

രജജിടസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുനതജിനുള്ള അടപേക - മലബവാർ 
പ്രടദശനം

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

രജജിസസ് ടട്രേഷൻ റെദ്ദേസ് പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക  - 
മലബവാർ പ്രടദശനം

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

വവാഹന സ്റ്റവാൻഡുകൾ 
ഇറെക്കുസലങ്ങൾ 
വജിരവാമസലങ്ങൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ വണജിത്തവാവളങ്ങൾ -  ലലസൻസസ് 
അടപേക

ലലസൻസുകളുനം 
അനുമതജികളുനം

വവാഹന സ്റ്റവാൻഡുകൾ 
ഇറെക്കുസലങ്ങൾ 
വജിരവാമസലങ്ങൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ വണജിത്തവാവളങ്ങളുപട ലലസൻസസ് 
പുതുക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
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126 പകടജിടങ്ങൾ

127 പകടജിടങ്ങൾ

128 പകടജിടങ്ങൾ

129 പകടജിടങ്ങൾ പകടജിട നജിർമവാണനം

130 പകടജിടങ്ങൾ പകടജിട നജിർമവാണനം

131 പകടജിടങ്ങൾ പകടജിട നജിർമവാണനം

132 പകടജിടങ്ങൾ പകടജിട നജിർമവാണനം

133 പേരവാതജികൾ

134 പേരവാതജികൾ

135 പേരവാതജികൾ

136 പേരവാതജികൾ

137 പേരവാതജികൾ

138 പേരവാതജികൾ

139 പേരവാതജികൾ

140 പേരവാതജികൾ

141 പേരവാതജികൾ പേരജിസരങ്ങളജിൽ മവാലജിനക്ഷ്യനം സൂകജിക്കൽ

142 പേരവാതജികൾ

143 പേരവാതജികൾ

പകടജിടങ്ങളുപട ഉടമസവാവകവാശനം 
/ ലകവശവാവകവാശനം

പകടജിടങ്ങളുപട ഉടമസവാവകവാശനംമവാറനം 
വരുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

പകടജിടങ്ങളുപട ഉടമസവാവകവാശനം 
/ ലകവശവാവകവാശനം

പകടജിടങ്ങളുപട ലകവശവാവകവാശനം / തവാമസവാവകവാശനം 
മവാറനം വരുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

പകടജിടങ്ങളുപട ഉടമസവാവകവാശനം 
/ ലകവശവാവകവാശനം

അസസസ്പമൻറെസ് രജജിസ്റ്ററെജിൽ പകടജിട ഉടമയുപട 
വജിലവാസത്തജിൽ / മറസ് വജിവരങ്ങളജിൽ മവാറനം 
വരുത്തുനതജിനുള്ള അടപേക

കവാറഗറെജി 2 പേഞവായത്തുകളജിപല പപേർമജിറസ് 
ആവശക്ഷ്യമജില്ലെവാത്ത പകടജിടങ്ങളുപട നജിർമവാണനം -  
സവാകക്ഷ്യപേത്രത്തജിനുള്ള അടപേക
കവാറഗറെജി 2 പേഞവായത്തുകളജിപല 100 ചേതുരശ്ര മജ്ജീറർ 
വപര നജിർമജിത വജിസജ്ജീർണ്ണമുള്ള ഏക കുടുനംബ 
വവാസഗൃഹങ്ങളുപട പൂർത്തജ്ജീകരണ റെജിടപ്പവാർടസ്
കലജിത അനുമതജി / ഒകക്യുപേൻസജി സനംബനജിച്ച അറെജിയജിപ്പസ്

നജിർമവാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  
ആരനംഭജിക്കുനതജിനസ് മുടനവാടജിയവായ അറെജിയജിപ്പസ് 
( ചേടനം 17(5) ഡജി പ്രകവാരനം )

പകടജിടങ്ങൾ  - പേരവാതജികൾ അനധജികൃത പകടജിട നജിർമവാണങ്ങപള സനംബനജിച്ച 
പേരവാതജി / അറെജിയജിപ്പസ്

പകടജിടങ്ങൾ  - പേരവാതജികൾ വവാർത്തവാവജിനജിമയ ടഗവാപുരങ്ങൾ സനംബനജിച്ച 
ആടകപേങ്ങൾ/പേരവാതജികൾ

പകടജിടങ്ങൾ  - പേരവാതജികൾ വസ്തുനജികുതജി നജിർണ്ണയ നടപേടജികളജിടന്മേലുള്ള 
പേരവാതജി

അപേകടകരമവായ വൃകങ്ങൾ- 
പേരവാതജികൾ

പപേവാതു സഥലപത്ത  അപേകടകരമവായ വൃക 
ശജിഖരങ്ങൾ നജ്ജീക്കനം പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക /പേരവാതജി

അപേകടകരമവായ വൃകങ്ങൾ- 
പേരവാതജികൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ സഥലപത്ത  അപേകടകരമവായ വൃക 
ശജിഖരങ്ങൾ നജ്ജീക്കനം പചേയ്യുനതജിനുള്ള അടപേക / 
പേരവാതജി

മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ

ചേവടറെവാ മവാലജിനക്ഷ്യടമവാ പപേവാതുസലത്തസ് 
നജിടകപേജിക്കൽ

മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ

പപേവാതു പതരുവകളജിൽ മവാലജിനക്ഷ്യ നജിടകപേനം 
പകവാണ്ടു ശലക്ഷ്യമുണവാക്കൽ

മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ

ജല ടസവാതസ്സുകളജിൽ മവാലജിനക്ഷ്യനം നജിടകപേജിക്കൽ /  
വലജിപച്ചറെജിയൽ

മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ
മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ

മവാലജിനക്ഷ്യങ്ങൾ ബഹജിർഗമജിക്കവാൻ 
അനുവദജിക്കൽ

മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ

മൂടജിയജില്ലെവാത്ത വവാഹനത്തജിൽ  മവാലജിനക്ഷ്യനം നജ്ജീക്കനം 
പചേയൽ



Sheet1

Page 10

144 പേരവാതജികൾ

145 പേരവാതജികൾ

146 പേരവാതജികൾ

147 പേരവാതജികൾ

148 പേരവാതജികൾ

149 പേരവാതജികൾ

150 പേരവാതജികൾ

151 പേരവാതജികൾ

152 പേരവാതജികൾ

153 പേരവാതജികൾ

154 പേരവാതജികൾ

155 പേരവാതജികൾ

156 പേരവാതജികൾ

157 പേരവാതജികൾ

158 പേരവാതജികൾ പേഞവായത്തസ് വക പകടജിടങ്ങളജിപല കടയറനം

159 പേരവാതജികൾ

160 പേരവാതജികൾ

161 പേരവാതജികൾ പേഞവായത്തസ് വക നടപ്പവാതകളജിപല കടയറനം

162 പേരവാതജികൾ പേഞവായത്തസ് ടറെവാഡുകളജിപല കടയറനം

163 പേരവാതജികൾ

മവാലജിനക്ഷ്യ പേരജിപേവാലനനം - 
പേരവാതജികൾ

നജിടരവാധജിച്ച പവാസ്റ്റജിക്കസ്, പഫ്ലെകസ് ഉൾപപ്പപടയുള്ള മറസ് 
ഉൽപ്പനങ്ങൾ എനജിവയുപട ഉതസ്പേവാദനനം 
/കടത്തൽ  /വജിൽപ്പന /  സനംഭരണനം

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ - 
പേരവാതജികൾ

ഫവാക്ടറെജികൾ /വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ/സനംരനംഭക 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ /മറസ് ടസവനങ്ങൾ - ലലസൻസസ് 
ഇല്ലെവാപത സവാപേനനം പ്രവർത്തജിപ്പജിക്കുനതസ്  സനംബനജിച്ച 
പേരവാതജി

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

ഫവാക്ടറെജികൾ /വക്ഷ്യവാപേവാരങ്ങൾ/സനംരനംഭക 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ /മറസ് ടസവനങ്ങൾ - ലലസൻസസ്  
വക്ഷ്യവസവാ ലനംഘനനം സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികൾ, പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങൾ - രജജിടസ്ട്രേഷൻ  വക്ഷ്യവസവാ 
ലനംഘനങ്ങൾ സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

പേനജികൾ ,പേടജികൾ ലലസൻസസ്  - വക്ഷ്യവസവാ 
ലനംഘനങ്ങൾ സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

കശനോപനുശനോലകൾ - വൈസ്യവൈസനോ 
ലനംഘനങ്ങൾ സനംബനബിച്ച പേരനോതബികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

ഇറെച്ചജിക്കടകൾ - ലലസൻസസ് വക്ഷ്യവസവാ ലനംഘനനം 
സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

പേജി പേജി ആരസ്  ലലസൻസസ്  വക്ഷ്യവസവാ 
ലനംഘനങ്ങൾ സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

ശവനം മറെവ പചേയവാനുനം ദഹജിപ്പജിക്കവാനുമുള്ള സലങ്ങൾ - 
വക്ഷ്യവസവാ ലനംഘനങ്ങൾ സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ സവാപേനങ്ങൾ - രജജിടസ്ട്രേഷൻ  വക്ഷ്യവസവാ 
ലനംഘനങ്ങൾ സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

വവാഹന സവാന്ഡുകള് ഇറക്കുസ്ഥലങ്ങള് 
വവിരവാമസ്ഥലങ്ങള് - ലലസന്സസ് വവ്യവസ്ഥവാ 
ലലഘനങ്ങ  സലബനവിച പരവാതവികൾ ൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ മവാർക്കറ്റുകൾ -  ലലസൻസസ് വക്ഷ്യവസവാ 
ലനംഘനനം  സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

ലലസൻസസ്  & രജജിസസ് ടട്രേഷൻ - 
പേരവാതജികൾ

അനജി ചേനകൾ - ലലസൻസസ് വക്ഷ്യവസവാ ലനംഘനനം 
സനംബനജിച്ച പേരവാതജികൾ

പതരുവസ് വജിളക്കുകൾ - പേരവാതജി പതരുവസ് വജിളക്കുകൾ സനംബനമവായ 
പേരവാതജികൾ

പേഞവായത്തസ് ആസജി കടയറനം - 
പേരവാതജികൾ
പേഞവായത്തസ് ആസജി കടയറനം - 
പേരവാതജികൾ

പേഞവായത്തജിപന സവാമൂഹജിക ആസജികളജിപല 
കടയറനം

പേഞവായത്തസ് ആസജി കടയറനം - 
പേരവാതജികൾ

പേഞവായത്തജിപന ഉടമസതയജിലുള്ള 
ഭൂമജിയജിപല കടയറനം

പേഞവായത്തസ് ആസജി കടയറനം - 
പേരവാതജികൾ
പേഞവായത്തസ് ആസജി കടയറനം - 
പേരവാതജികൾ
പേഞവായത്തസ് ആസജി കടയറനം - 
പേരവാതജികൾ

പേഞവായത്തജിപന അധജ്ജീനതയജിലുള്ള അരുവജികൾ / 
നദജികൾ / മറസ് ജലവാശയങ്ങളജിപല കടയറനം
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164 പേരവാതജികൾ

165 പേരവാതജികൾ

166 പേരവാതജികൾ

167 പേരവാതജികൾ

168 പേരവാതജികൾ

169 പേരവാതജികൾ

170 പേരവാതജികൾ

171 പേരവാതജികൾ

172 പേരവാതജികൾ

173 പേരവാതജികൾ അദവാലത്തജിടലക്കുള്ള ഹർജജികൾ

174 അപ്പജ്ജീലുകൾ

175 അപ്പജ്ജീലുകൾ

176 അപ്പജ്ജീലുകൾ

177 അപ്പജ്ജീലുകൾ

178 അപ്പജ്ജീലുകൾ

179 അപ്പജ്ജീലുകൾ

180 അപ്പജ്ജീലുകൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ - 
പേരവാതജികൾ

വവാർദ്ധകക്ഷ്യകവാല പപേൻഷൻ സനംബനമവായ  
പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

വജിധവവാ പപേൻഷൻ സനംബനമവായ  
പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

വജികലവാനംഗ പപേൻഷൻ സനംബനമവായ  
പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

50 വയസജിനസ് മുകളജിലുള്ള അവജിവവാഹജിതരവായ 
സജ്ജീകൾക്കുള്ള പപേൻഷൻ സനംബനമവായ 
പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

കർഷക പതവാഴജിലവാളജി പപേൻഷൻ 
സനംബനമവായ  പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

പതവാഴജിൽ രഹജിത ടവതനനം സനംബനമവായ 
പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

വജിധവകളുപട പപേൺമക്കൾക്കുള്ള വജിവവാഹ 
ധനസഹവായനം സനംബനമവായ പേരവാതജികൾ

സവാമൂഹക്ഷ്യ സുരകവാ പപേൻഷൻ – 
പേരവാതജികൾ

നജിലപത്തഴുത്തസ് ആശവാൻ ഗവാൻറെസ് 
സനംബനമവായ പേരവാതജികൾ

അനധജികൃത ടബവാർഡസ് 
/ടഹവാർഡജിങസ് - പേരവാതജികൾ

അനധജികൃതമവായജി സവാപേജിച്ചജിട്ടുള്ള 
ടബവാർഡുകളുനം ഫ്ലെക്സുകളുനം ടഹവാർഡജിനംഗുകളുനം 
സനംബനജിച്ച പേരവാതജി

പേരവാതജി പേരജിഹവാര 
അദവാലത്തസ്
വസ്തു നജികുതജി - അപ്പജ്ജീലുകൾ വസ്തുനജികുതജി നജിർണ്ണയത്തജിടന്മേൽ ധനകവാരക്ഷ്യ 

സ്റ്റവാൻറെജിനംഗസ് കമജിറജി മുൻപേവാപകയുള്ള അപ്പജ്ജീൽ
പകടജിട നജിർമവാണനം - അപ്പജ്ജീലുകൾ പകടജിട നജിർമവാണവാനുമതജി അടപേക 

തജ്ജീർപ്പവാക്കുനതജിപല കവാലതവാമസപത്തപ്പറജി ഗവാമ 
പേഞവായത്തസ് മുമവാപകയുള്ള അപ്പജ്ജീൽ /ഹർജജി

പകടജിടത്തജിപന ഉടമസവാവകവാശനം 
മവാറൽ -അപ്പജ്ജീലുകൾ

പകടജിടത്തജിൻപറെ ഉടമസവാവകവാശനം മവാറജി നൽകജി  / 
മവാറജി നൽകവാപത  ഗവാമ പേഞവായത്തസ് പസക്രടറെജി 
പുറെപപ്പടുവജിച്ച ഉത്തരവജിൻടമലുള്ള അപ്പജ്ജീൽ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

കനകവാലജി ഫവാനം  ലലസൻസസ് -  
തജ്ജീരുമവാനത്തജിപനതജിപരയുളള അപ്പജ്ജീൽ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം - അടപേക നജിരസജിച്ചതജിപനതജിപരയുള്ള 
അപ്പജ്ജീൽ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

സസ്വകവാരക്ഷ്യ ആശുപേത്രജികളുനം പേവാരവാപമഡജിക്കൽ 
സവാപേനങ്ങളുനം  - രജജിടസ്ട്രേഷൻ  
റെദ്ദേവാക്കജിയതജിപനതജിരവായ അപ്പജ്ജീൽ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ സവാപേനങ്ങൾ - അടപേക 
നജിരസജിച്ചതജിപനതജിരവായ  അപ്പജ്ജീൽ
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181 അപ്പജ്ജീലുകൾ

182 അപ്പജ്ജീലുകൾ

183 അപ്പജ്ജീലുകൾ സജിനജിമ ലലസൻസസ് അപ്പജ്ജീൽ

184 അപപലനുകൾ

185 അപ്പജ്ജീലുകൾ

186 അപ്പജ്ജീലുകൾ മറ്റുള്ള അപ്പജ്ജീലുകൾ

187 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി

188 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി

189 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി

190 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി

191 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി

192 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി

193 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി ഇളവകൾ

194 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി ഇളവകൾ

195 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി ഇളവകൾ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

ടട്യൂടടവാറെജിയൽ സവാപേനങ്ങൾ - രജജിടസ്ട്രേഷൻ റെദ്ദു 
പചേയ്തതജിപനതജിരവായ അപ്പജ്ജീൽ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

പേജി പേജി ആരസ് ലലസൻസസ് 
റെദ്ദേവാക്കജിയതജിപനതജിപര ഉള്ള അപ്പജ്ജീൽ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

ലലസൻസുകൾ & 

രജജിസസ് ടട്രേഷനുകൾ  - 
അപ്പജ്ജീലുകൾ

ടലവാഡസ്ജജിങസ് ഹഡൌസുകൾ - രജജിടസ്ട്രേഷൻ 
പുതുക്കൽ-തടദ്ദേശസവാപേനത്തജിടലക്കുള്ള 
അപ്പജ്ജീലസ് - മലബവാർ പ്രടദശനം

പതവാഴജിൽ നജികുതജി - അപ്പജ്ജീലുകൾ പതവാഴജിൽ നജികുതജി നജിശ്ചയജിച്ചതജിപനതജിപരയുള്ള 
അപ്പജ്ജീൽ
പ്രസജിഡടണവാ പസക്രടറെജിടയവാ നൽകജിയ 
ടനവാടജ്ജീസജിടനവാ പേവാസവാക്കജിയ ഉത്തരവജിടനവാ 
എടുത്ത നടപേടജിടക്കവാ എതജിപര ഗവാമ 
പേഞവായത്തസ് മുമവാപക നൽകുന അപ്പജ്ജീൽ
പകടജിടത്തജിപന വസ്തുനജികുതജി നജിർണ്ണയജിക്കുനതജിനസ്  
ഫവാറെനം 2 ലുള്ള സസ്വയനം സവാകക്ഷ്യപപ്പടുത്തജിയ വസ്തു നജികുതജി 
റെജിടടൺ
ദവാരജിദക്ഷ്യ ടരഖക്കു തവാപഴയുള്ളവരുപട 30 
ചേതുരശ്ര മജ്ജീറർ വപര തറെ വജിസജ്ജീർണ്ണമുള്ള  
വവാസഗൃഹങ്ങളുപട വസ്തു നജികുതജി റെജിടടൺ 
(ഫവാറെനം 2 എ)
പപേവാളജിച്ചുകളയുകടയവാ നശജിപ്പജിക്കുകടയവാ പചേയ്ത 
പകടജിടങ്ങപള സനംബനജിച്ച അറെജിയജിപ്പസ്
നജിയമവാനുസൃത പകടജിടത്തജിൻപറെ 
അസസസ്പമൻറെസ് രജജിസ്റ്ററെജിൻപറെ പേകർപ്പജിനുള്ള 
അടപേക
ഡജിമവാൻറെസ് രജജിസ്റ്ററെജിൻപറെ പേകർപ്പജിനുള്ള 
അടപേക
പകടജിടത്തജിൻപറെ ഘടനയജിടലവാ ഉപേടയവാഗക്രമത്തജിടലവാ 
ഉള്ള മവാറനം കവാരണനം വസ്തു നജികുതജി 
പുന:നജിർ ണ്ണയജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
60 ചേ.മജ്ജീ.  വപര വജിസജ്ജീർണ്ണമുള്ള 
വവാസഗൃഹത്തജിൻപറെ നജികുതജി 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
വജിമുക ഭടൻ/വജിമുക ഭടൻപറെ ഭവാരക്ഷ്യ / വജിധവ 
എനജിവരുപട പകടജിടത്തജിനസ് നജികുതജി 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
വജിമുകഭടന്മേവാരുപട പകടജിടത്തജിനുള്ള നജികുതജി 
ഒഴജിവവാക്കലസ് കവാലവാവധജി പുതുക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക
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196 നജികുതജികൾ വസ്തു നജികുതജി ഇളവകൾ

197 നജികുതജികൾ പതവാഴജിൽ നജികുതജി പതവാഴജിൽ നജികുതജി റെജിടടൺ ഫയൽ പചേയൽ
198 നജികുതജികൾ പതവാഴജിൽ നജികുതജി

199 നജികുതജികൾ വജിടനവാദ നജികുതജി നജികുതജി ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക
200 വജിവരവാവകവാശ നജിയമനം അറെജിയവാനുള്ള അവകവാശനം വജിവരത്തജിനു ടവണജിയുള്ള അടപേക
201 നജിയമ സഹവായനം ജവാഗതവാ സമജിതജി

202 നജിയമ സഹവായനം ജവാഗതവാ സമജിതജി നജിയമ സഹവായത്തജിനുള്ള അടപേക
203 പപേവാതു സുരക

204 പപേവാതു സുരക

205 പപേവാതു സുരക

206 പപേവാതു സുരക

207 പപേവാതു സഡൌകരക്ഷ്യങ്ങൾ പപേവാതു ശസ് മശവാനനം

208 വജിടകനജ്ജീകൃത ആസൂത്രണനം പേദ്ധതജി രൂപേജ്ജീകരണനം

209 ടജവാബസ്കവാർഡജിനുള്ള അടപേക

210 പതവാഴജിലജിനുള്ള ഡജിമവാൻറെസ്

211

212

213

ഒഴജിവവായജി കജിടക്കുന പകടജിടത്തജിനസ് വസ്തു 
നജികുതജി ഇളവസ് ലഭജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

പതവാഴജിൽ നജികുതജിയജിൽ നജിനനം 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

ജവാഗതവാ സമജിതജിയ്ക്കുള്ള പേരവാതജികളുനം 
അടപേകകളുനം

സലടത്തവാ പകടജിടത്തജിടലവാ 
ഉള്ള ശലക്ഷ്യനം ഒഴജിവവാക്കൽ

വജിഷമുള്ള ജജ്ജീവജികൾ പകവാണ്ടുള്ള ശലക്ഷ്യനം 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സലടത്തവാ പകടജിടത്തജിടലവാ 
ഉള്ള ശലക്ഷ്യനം ഒഴജിവവാക്കൽ

വനക്ഷ്യ വജിഷപചേടജികൾ മൂലമുള്ള ശലക്ഷ്യനം 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സലടത്തവാ പകടജിടത്തജിടലവാ 
ഉള്ള ശലക്ഷ്യനം ഒഴജിവവാക്കൽ

പചേളജി, ചേവാലുകൾ, പവള്ളപക്കടസ് മൂലമുള്ള ശലക്ഷ്യനം 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

സലടത്തവാ പകടജിടത്തജിടലവാ 
ഉള്ള ശലക്ഷ്യനം ഒഴജിവവാക്കൽ

മലജിനമവായ സവാഹചേരക്ഷ്യങ്ങൾ മൂലമുള്ള ശലക്ഷ്യനം 
ഒഴജിവവാക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

ശവനം ദഹജിപ്പജിക്കുനതജിനസ്/ മറെവസ് പചേയ്യുനതജിനസ് ഉള്ള 
അടപേക
പപേവാതുജനങ്ങളജിൽ നജിനള്ള പേദ്ധതജി 
നജിർടദ്ദേശങ്ങൾ

മഹവാതവാഗവാനജി ടദശജ്ജീയ 
ഗവാമജ്ജീണ പതവാഴജിലുറെപ്പസ് 
പേദ്ധതജി

മഹവാതവാഗവാനജി 
എൻ.ആർ.ഇ.ജജി.എസസ്

മഹവാതവാഗവാനജി ടദശജ്ജീയ 
ഗവാമജ്ജീണ പതവാഴജിലുറെപ്പസ് 
പേദ്ധതജി

മഹവാതവാഗവാനജി 
എൻ.ആർ.ഇ.ജജി.എസസ്

മഹവാതവാഗവാനജി ടദശജ്ജീയ 
ഗവാമജ്ജീണ പതവാഴജിലുറെപ്പസ് 
പേദ്ധതജി

മഹവാതവാഗവാനജി 
എൻ.ആർ.ഇ.ജജി.എസസ്

ചേജികജിതവാ പചേലവസ് അനുവദജിക്കുനതജിനുള്ള 
അടപേക

മഹവാതവാഗവാനജി ടദശജ്ജീയ 
ഗവാമജ്ജീണ പതവാഴജിലുറെപ്പസ് 
പേദ്ധതജി

മഹവാതവാഗവാനജി 
എൻ.ആർ.ഇ.ജജി.എസസ്

പതവാഴജിലജിൻപറെ ഭവാഗമവായജി മരണടമവാ 
സജിരമവായ അനംഗലവകലക്ഷ്യടമവാ 
സനംഭവജിച്ചതജിനസ് എകസ്ടഗഷക്ഷ്യ 
അനുവദജിക്കുനതജിനുള്ള അടപേക

മഹവാതവാഗവാനജി ടദശജ്ജീയ 
ഗവാമജ്ജീണ പതവാഴജിലുറെപ്പസ് 
പേദ്ധതജി

മഹവാതവാഗവാനജി 
എൻ.ആർ.ഇ.ജജി.എസസ്

നജിയമത്തജിപലയുനം ചേടങ്ങളജിപലയുനം വക്ഷ്യവസകകളുപട 
ലനംഘനനം  സനംബനജിച്ച പേരവാതജി / റെജിടപ്പവാർടസ്


