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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4031 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സി�ിസൺ േപാർ�ലി�െട�ളള േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല

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

മ�ി)

(എ)
സി�ിസൺ േപാർ�ലി�െട ജന�ൾ�് നൽ��

േസവന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സി�ിസൺ േപാർ�ലി�െട ജന�ൾ�് ലഭ�മാ��

213 േസവന��െട പ�ിക അ�ബ�ം I ആയി

േചർ��.

(ബി)

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ ��ത േപാർ�ലി�ളള

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഏെത�ാമാണ്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സർ�ാർ േസവന�ൾ എ�ാവർ�ം

സമയബ�ിതമായി നൽ��തിനായി വിഭാവനം

െച� സി�ിസൺ േപാർ�ൽ േകാഴിേ�ാട്

ജി�യിെല ഉൾെ�െട എ�ാ നഗരസഭകൾ�ം

ബാധകമാണ്. േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ

 ഐ.എൽ .ജി.എം.എസ്  നട�ിലാ�ിയ 21
�ാമപ�ായ�കൾ ഒഴിെക ബാ�ി 49
�ാമപ�ായ�കളി�ം സി�ിസൺ സർ�ീസ്

േപാർ�ൽ  നട�ിലാ�ിയി��്. ടി പ�ായ�ക�െട

ലി�് അ�ബ�ം II ആയി േചർ��.

(സി)
ര�ാം ഘ��ിൽ 150 �ാമപ�ായ�കളിേല�്

�ടി ��ത േപാർ�ൽ സൗകര�ം വർ�ി�ി�േ�ാൾ

അതി�ൾെ��� േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ   49 �ാമപ�ായ�കളി�ം

ഒ� ഘ�മായാണ് സി�ിസൺ സർ�ീസ്  േപാർ�ൽ 

നട�ിലാ�ിയി�ളളത്. ടി 49 �ാമ

പ�ായ�ക�െട ലി�് അ�ബ�ം II ആയി

േചർ��. മ�് 21 �ാമപ�ായ�കളിൽ

ഐ.എൽ .ജി.എം.എസ് . ആണ് വിന�സി�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



(എ) അനുബന്ധം

ക്രമ നം. സേവനങ്ങളുടെ പട്ടിക

1 ജനനം - പുതിയ രജിസ ്ട്ക്േഷൻ

2 നിർജ്ജീവ ജനന രജിസ ്ട്ക്േഷൻ

3 ജനനം - തിരുത്തലുരൾക്ക  ട്വണ്ടിയുള്ള അട്പക്ഷ

4 ജനനം - ട്പര  ട്േർക്കലിനുള്ള  അട്പക്ഷ

5 ജനനം - ട്നോൺ അവവലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള  അട്പക്ഷ

6 ജനന  സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

7 മരണം - പുതിയ രജിസ ്ട്ക്േഷൻ

8 മരണം- തിരുത്തലുരൾക്ക  ട്വണ്ടിയുള്ള   അട്പക്ഷ

9 മരണം - ട്നോൺ അവവലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള   അട്പക്ഷ

10 മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

11 പപോതു വിവോഹം - പുതിയ രജിസ ്ട്ക്േഷൻ

12 പപോതു വിവോഹം - തിരുത്തലുരൾക്ക  ട്വണ്ടിയുള്ള   അട്പക്ഷ

13 ഹിന്ദു വിവോഹം - പുതിയ രജിസ ്ട്ക്േഷൻ

14 ഹിന്ദു വിവോഹം - തിരുത്തലുരൾക്ക  ട്വണ്ടിയുള്ള   അട്പക്ഷ

15 ജനന  സർട്ടിഫിക്കറ്റ    പഡൌൺട്ലോഡ   പേയ്യുര

16 മരണ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ    പഡൌൺട്ലോഡ   പേയ്യുര

17 പപോതു വിവോഹ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ    പഡൌൺട്ലോഡ   പേയ്യുര

18 ഹിന്ദു വിവോഹ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ    പഡൌൺട്ലോഡ   പേയ്യുര

19 ഉേമസ്ഥോവരോശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

20 തോമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

21

തോൽരോലിര തോമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ (സ.ഉ(എം.എസ ) നം.170/2016/തസവഭവ 

ക്പരോരം)

22

തോത രോലിര തോമസ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ (സ.ഉ(വര) നം.22/2004/മ.തു.വ, 

സർക്കുലർ നം.48296/ആർ,എ1/2009/തസവഭവ  എന്നിവ ക്പരോരം )

23 പരട്ടിേത്തിപെ രോലപ്പഴക്കം സംബന്ധിച്ച സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

24

അസസ്സ പമെ   രജിസ്റ്ററിപല പരട്ടിേത്തിപെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

25 വസ്തു നിരുതി ഒഴിവോക്കിയത  സംബന്ധിച്ച സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ
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26 പരട്ടിേത്തിന  വസ്തു നിരുതി േുമത്തിയിട്ടിപെന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

27

ബി. പി. എൽ. പട്ടിരയിൽ ഉൾപപ്പട്ടവർക്ക  ബി.പി.എൽ. സോക്ഷയപക്തം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

28

ബി. പി. എൽ. പട്ടിരയിൽ ഉൾപപ്പേോത്തവർക്ക  ബി.പി.എൽ. സോക്ഷയപക്തം 

ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

29 സോമൂഹയ സുരക്ഷോ പപൻഷനുരൾ അനുവദിച്ചിട്ടിെ എന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

30

വോർധരയ രോല പപൻഷൻ - പപൻഷൻ അനുവദിച്ചു / അനുവദിച്ചിട്ടിെ  എന്ന 

സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

31

വിധവോ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ അനുവദിച്ചു / അനുവദിച്ചിട്ടിെ  എന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

32

വിരലോംഗ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ അനുവദിച്ചു / അനുവദിച്ചിട്ടിെ  എന്ന 

സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

33

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ - പപൻഷൻ 

അനുവദിച്ചു / അനുവദിച്ചിട്ടിെ  എന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

34

രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ - പപൻഷൻ അനുവദിച്ചു / അനുവദിച്ചിട്ടിെ  എന്ന 

സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

35

പതോഴിൽ രഹിതട്വതനം അനുവദിച്ചു / അനുവദിച്ചിട്ടിെ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

36 വിവോഹ ധനസഹോയം അനുവദിച്ചു/അനുവദിച്ചിെ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

37

നിലപത്തഴുത്ത   ആശോൻ ക്ഗോെ   ഗുണട്ഭോക്തോവോണ  / ഗുണട്ഭോക്തോവെ എന്ന 

സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

38 ആനുരൂലയം ലഭിച്ചിട്ടിെ എന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

39 വോസട്യോഗയമോയ ഭവനമിെ എന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

40 വോസട്യോഗയമോയ ഭവനമുണ്ട  എന്ന സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

41 ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ത  ക്പസിഡന റ  നൽരുന്ന സോക്ഷയപക്തങ്ങൾക്കുള്ള അട്പക്ഷ

42 വോർധരയ രോല പപൻഷൻ - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  അട്പക്ഷ

43

വോർധരയ രോല പപൻഷൻ - പപൻഷൻ് മപറ്റോരു തട്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനത്തിട്ലക്ക  

മോറ്റുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

44 വോർധരയ രോല പപൻഷൻ - പപൻഷൻ റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

45 വോർധരയ രോല പപൻഷൻ - പപൻഷൻ രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

46

വോർധരയ രോല പപൻഷൻ - തേഞ്ഞ  പവച്ചിരിക്കുന്ന പപൻഷൻ പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ
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47 വിധവോ പപൻഷൻ - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  അട്പക്ഷ

48

വിധവോ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ് മപറ്റോരു തട്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനത്തിട്ലക്ക  

മോറ്റുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

49 വിധവോ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

50 വിധവോ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

51 വിധവോ പപൻഷൻ - തേഞ്ഞ  പവച്ചിരിക്കുന്ന പപൻഷൻ പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

52 വിരലോംഗ പപൻഷൻ - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  അട്പക്ഷ

53

വിരലോംഗ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ് മപറ്റോരു തട്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനത്തിട്ലക്ക  

മോറ്റുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

54 വിരലോംഗ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

55 വിരലോംഗ പപൻഷൻ - പപൻഷൻ രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

56

വിരലോംഗ പപൻഷൻ - തേഞ്ഞ  പവച്ചിരിക്കുന്ന പപൻഷൻ പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

57

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ - ഗുണട്ഭോക്തൃ 

വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  അട്പക്ഷ

58

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ - പപൻഷൻ് 

മപറ്റോരു തട്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനത്തിട്ലക്ക  മോറ്റുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

59

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ - പപൻഷൻ റേ  

പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ/റിട്പ്പോർട്ട 

60

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ - പപൻഷൻ 

രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

61

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ - തേഞ്ഞ  

പവച്ചിരിക്കുന്ന പപൻഷൻ പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

62

രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  

അട്പക്ഷ

63

രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ - പപൻഷൻ മപറ്റോരു തട്േശസവയംഭരണ സ്ഥോപനത്തിട്ലക്ക  

മോറ്റുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

64 രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ - പപൻഷൻ റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

65 രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ - പപൻഷൻ രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

66

രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ - തേഞ്ഞ  പവച്ചിരിക്കുന്ന പപൻഷൻ 

പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

67

ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്തിന പറ ദുരിതോശവോസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹോയം  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ
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68 പതോഴിൽ രഹിത ട്വതനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

69 പതോഴിൽ രഹിത ട്വതനം - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  അട്പക്ഷ

70

പതോഴിൽ രഹിത ട്വതനം മപറ്റോരു തട്േശ സവയംഭരണസ്ഥോപനത്തിട്ലക്ക  മോറ്റുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

71 പതോഴിൽ രഹിത ട്വതനം റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

72 രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

73 തേഞ്ഞ  പവച്ചിരിക്കുന്ന പതോഴിൽ രഹിത ട്വതനം പുനസ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

74 വിവോഹ തീയതിക്ക  ഒരു മോസം മുമ്പ  വപരയുള്ള അട്പക്ഷ

75 വിവോഹം രഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള  അട്പക്ഷ

76 വിവോഹത്തിന  ട്ശഷം ഒരു വർഷത്തിന  ട്ശഷവും മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിലുമുള്ള അട്പക്ഷ

77

വിധവരളുപേ പപൺമക്കൾക്കുള്ള വിവോഹ ധനസഹോയം - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  

രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  അട്പക്ഷ

78

സോധുക്കളോയ വിധവരളുപേ പപൺ മക്കളുപേ വിവോഹ ധനസഹോയം റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

79

നിലപത്തഴുത്ത  ആശോൻ ക്ഗോെ   - ഗുണട്ഭോക്തൃ പട്ടിരയിൽ ഉൾപപ്പേുത്തുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

80

 നിലപത്തഴുത്ത  ആശോൻ ക്ഗോെ   - ഗുണട്ഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ  രോലിരമോക്കുന്നതിനുള്ള  

അട്പക്ഷ

81 നിലപത്തഴുത്ത  ആശോൻ ക്ഗോെ   - രുേിശ്ശിര ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

82 ആശോൻ ക്ഗോെ   റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

83

പുതിയ വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ - ട്രരള സംസ്ഥോന മ ലിനീരരണ നിയക്രണ 

ട്ബോർഡിൽ നിന്നും അനുമതി ആവശയമുള്ളവ

84

പുതിയ വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ - ട്രരള സംസ്ഥോന മ ലിനീരരണ നിയക്രണ 

ട്ബോർഡിൽ നിന്നും അനുമതി ആവശയമിെോത്തവ

85 പുതിയ വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ - എര സ ട്ലോസീവ  അനുമതി ആവശയമുള്ളവ

86 വലസൻസ  പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

87

പൂർണരോലട്ത്തക്കെോപതയും മറ്റും പുതുക്കിയ വലസൻസിന പറ രോലോവധി 

ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

88 സ്ഥോപനത്തിന പറ ക്പവർത്തനം അവസോനിപ്പിച്ചത  അറിയിക്കൽ

89 ഫീസ  ഘേനപയ സംബന്ധിച്ച  ഉള്ള പരോതിരൾ / നിട്വദനങ്ങൾ

90 ഫോര റ്ററിരൾ / യക്ര സോമക്ഗിരൾ സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കുള്ള  അട്പക്ഷ

91

5 രുതിര ശക്തിയിൽ രവിയോത്ത യക്രമുപട്യോഗിച്ചുള്ളതും പരിസര 

മലിനീരരണങ്ങളുണ്ടോക്കോത്തപതന്ന  വയവസോയ വരുപ്പ  / പര.പി.എസ .സി.ബി 

സോക്ഷയപപ്പേുത്തിയ വയവസോയ യൂണിറ്റിന പറ രജിസ ്ട്ക്േഷൻ
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92

അനുമതി ലഭിച്ച ഫോക്ടറി / യക്ര സോമക്ഗിട്യോേ   രൂട്ടിട്ച്ചർക്കൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

93 അനുമതി ലഭിച്ച ഫോക്ടറി / യക്ര സോമക്ഗിയിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

94

വയവസോയ എട്സ്റ്ററ്റ  / വിരസന ക്പട്ദശം / സ്ഥലം / വളർച്ചോ ട്രക്ന്ദം / രയറ്റുമതി സംസ്കരണ 

ട്മഖല അപെങ്കിൽ വയവസോയ പോർക്കിപല വയവസോയ യൂണിറ്റുരളുപേ രജിസ ട്ക്േഷനും 

ഫീസ  ഒേുക്കലിനുമുള്ള അട്പക്ഷ

95

വയവസോയ എട്സ്റ്ററ്റ  / വിരസന ക്പട്ദശം / വളർച്ചോ ട്രക്ന്ദം / രയറ്റുമതി സംസ്കരണ ട്മഖല 

അപെങ്കിൽ വയവസോയ പോർക്കിപല വയവസോയ യൂണിറ്റുരളുപേ വിപുലീരരണവും / 

േുരുക്കലും, ഫീസ  ഒേുക്കലിനുമുള്ള അട്പക്ഷ

96

5 രുതിര ശക്തിയിൽ രവിയോത്ത യക്രമുപട്യോഗിച്ചുള്ളതും പരിസര 

മലിനീരരണങ്ങളുണ്ടോക്കോത്തപതന്ന  വയവസോയ വരുപ്പ /മലിനീരരണ നിയക്രണ ട്ബോർഡ  

സോക്ഷയപപ്പേുത്തിയ വയവസോയ യൂണിറ്റിന പറ രുറയ ക്കൽ/ വിപുലീരരണവും ഫീസ  

ഒേുക്കലിനുമുള്ള അട്പക്ഷ

97 രന്നുരോലി ഫോം സ്ഥോപിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

98 രന്നുരോലി ഫോം  വലസൻസിനുള്ള  അട്പക്ഷ

99 രന്നുരോലി ഫോം  വലസൻസ  പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

100 രജിസ ട്ക്േഷനുള്ള അട്പക്ഷ

101 രജിസ ട്ക്േഷൻ പുതുക്കൽ

102 രജിസ ട്ക്േഷൻ ട്രഖരളിപല തിരുത്തലിനുള്ള അട്പക്ഷ

103 രജിസ ട്ക്േഷൻ് റേോക്കൽ (അട്പക്ഷ ക്പരോരം)

104 രജിസ ട്ക്േഷന പറ തനിപ്പരർപ്പ  സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അട്പക്ഷ

105 േയൂട്ട്ടോറിയൽ സ്ഥോപനം രജിസ്റ്റർ പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

106 േയൂട്ട്ടോറിയൽ സ്ഥോപനത്തിപെ രജിസ ട്ക്േഷൻപുതുക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

107 േയൂട്ട്ടോറിയൽ സ്ഥോപനത്തിപെ രജിസ ട്ക്േഷൻ റേു പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

108

സവരോരയ ശ്മശോനം (ശവം മറവു പേയ്യോനും ദഹിപ്പിക്കോനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ) സ്ഥോപിക്കൽ / 

വിപുലീരരിക്കൽ എന്നിവയ ക്ക  വലസൻസ  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

109 സവരോരയ മോർക്കറ്റ   വലസൻസ  അട്പക്ഷ

110 ഇറച്ചി രേരൾ അനുമതിക്കുള്ള അട്പക്ഷ

111 സവരോരയ രശോപ്പുശോല-  വലസൻസ  അട്പക്ഷ

112 രശോപ്പുരോർക്ക  വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ

113 വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ

114 പി പി ആർ വോർഷിര വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ

115 പി പി ആർ തോൽക്കോലിര വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ
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116 പി പി ആർ വലസൻസ  പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

117 സിനിമ വലസൻസിനുള്ള അട്പക്ഷ

118 സിനിമ വലസൻസ  റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

119

നിർമ്മോണത്തിന  / പുനർനിർമ്മോണത്തിന  / രൂട്ടിട്ച്ചർക്കലിന  / മോറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

120 ക്പട്വശന നിരക്ക  പുനർനിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

121 രജിസ ട്ക്േഷനുള്ള ള അട്പക്ഷ - മലബോര ക്പട്ദശം

122 രജിസ ട്ക്േഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ - മലബോർ ക്പട്ദശം

123 രജിസ ്ട്ക്േഷൻ റേ  പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ  - മലബോർ ക്പട്ദശം

124 സവരോരയ വണ്ടിത്തോവളങ്ങൾ -  വലസൻസ  അട്പക്ഷ

125 സവരോരയ വണ്ടിത്തോവളങ്ങളുപേ വലസൻസ  പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

126 പരട്ടിേങ്ങളുപേ ഉേമസ്ഥോവരോശംമോറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

127 പരട്ടിേങ്ങളുപേ വരവശോവരോശം / തോമസോവരോശം മോറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

128

അസസ്സ പമെ   രജിസ്റ്ററിൽ പരട്ടിേ ഉേമയുപേ വിലോസത്തിൽ / മറ്റ  വിവരങ്ങളിൽ മോറ്റം 

വരുത്തുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

129

രോറ്റഗറി 2 പഞ്ചോയത്തുരളിപല പപർമിറ്റ  ആവശയമിെോത്ത പരട്ടിേങ്ങളുപേ നിർമ്മോണം -  

സോക്ഷയപക്തത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

130

രോറ്റഗറി 2 പഞ്ചോയത്തുരളിപല 100 േതുരക്ശ മീറ്റർ വപര നിർമ്മിത വിസ്തീർണമുള്ള ഏര 

രുേുംബ വോസഗൃഹങ്ങളുപേ പൂർത്തീരരണ റിട്പ്പോർട്ട 

131 രല്പിത അനുമതി / ഒരയുപൻസി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ 

132

നിർമ്മോണ ക്പവർത്തനങ്ങൾ  ആരംഭിക്കുന്നതിന  മുട്ന്നോേിയോയ അറിയിപ്പ  ( േട്ടം 17(5) ഡി 

ക്പരോരം )

133 അനധിരൃത പരട്ടിേ നിർമോണങ്ങപള സംബന്ധിച്ച പരോതി / അറിയിപ്പ 

134 വോർത്തോവിനിമയ ട്ഗോപുരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ആട്ക്ഷപങ്ങൾ/പരോതിരൾ

135 വസ്തു നിരുതി നിർണയ നേപേിരളിട്േലുള്ള പരോതി

136

പപോതു സഥലപത്ത  അപരേരരമോയ വൃക്ഷ ശിഖരങ്ങൾ നീക്കം പേയ്യുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ 

/പരോതി

137

സവരോരയ സഥലപത്ത  അപരേരരമോയ വൃക്ഷ ശിഖരങ്ങൾ നീക്കം പേയ്യുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ / പരോതി
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138 േവട്റോ മോലിനയട്മോ പപോതുസ്ഥലത്ത  നിട്ക്ഷപിക്കൽ

139 പപോതു പതരുവുരളിൽ മോലിനയ നിട്ക്ഷപം പരോണ്ടു ശലയമുണ്ടോക്കൽ

140 ജല ട്ക്സോതസ്സുരളിൽ മോലിനയം നിട്ക്ഷപിക്കൽ /  വലിപച്ചറിയൽ

141 പരിസരങ്ങളിൽ മോലിനയം സൂക്ഷിക്കൽ

142 മോലിനയങ്ങൾ ബഹിർഗമിക്കോൻ അനുവദിക്കൽ

143 മൂേിയിെോത്ത വോഹനത്തിൽ  മോലിനയം നീക്കം പേയ്യൽ

144

നിട്രോധിച്ച ലോസ്റ്റിക്ക , പെക്സ  ഉൾപപ്പപേയുള്ള മറ്റ  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുപേ ഉത പോദനം 

/രേത്തൽ  /വിൽപ്പന /  സംഭരണം

145

ഫോക്ടറിരൾ /വയോപോരങ്ങൾ/സംരംഭര ക്പവർത്തനങ്ങൾ /മറ്റ  ട്സവനങ്ങൾ - വലസൻസ  

ഇെോപത സ്ഥോപനം ക്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നത   സംബന്ധിച്ച പരോതി

146

ഫോക്ടറിരൾ /വയോപോരങ്ങൾ/സംരംഭര ക്പവർത്തനങ്ങൾ /മറ്റ  ട്സവനങ്ങൾ - വലസൻസ   

വയവസ്ഥോ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

147

സവരോരയ ആശുപക്തിരൾ, പോരോപമഡിക്കൽ സ്ഥോപനങ്ങൾ - രജിസ ട്ക്േഷൻ  വയവസ്ഥോ 

ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

148 പന്നിരൾ ,പട്ടിരൾ വലസൻസ   - വയവസ്ഥോ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

149 രശോപ്പുശോലരൾ - വയവസ്ഥോ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

150 ഇറച്ചിക്കേരൾ - വലസൻസ  വയവസ്ഥോ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

151 പി പി ആർ  വലസൻസ   വയവസ്ഥോ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

152

ശവം മറവു പേയ്യോനും ദഹിപ്പിക്കോനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ - വയവസ്ഥോ ലംഘനങ്ങൾ 

സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

153

േയൂട്ട്ടോറിയൽ സ്ഥോപനങ്ങൾ - രജിസ ട്ക്േഷൻ  വയവസ്ഥോ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച 

പരോതിരൾ

154

വോഹന സ്റ്റോൻഡുരൾ ഇറക്കുസ്ഥലങ്ങൾ വിരോമസ്ഥലങ്ങൾ - വലസൻസ  വയവസ്ഥോ 

ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

155 സവരോരയ മോർക്കറ്റുരൾ -  വലസൻസ  വയവസ്ഥോ ലംഘനം  സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

156 അരി േരരൾ - വലസൻസ  വയവസ്ഥോ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

157 പതരുവ  വിളക്കുരൾ സംബന്ധമോയ പരോതിരൾ

158 പഞ്ചോയത്ത  വര പരട്ടിേങ്ങളിപല രട്യ്യറ്റം

159 പഞ്ചോയത്തിന പറ സോമൂഹിര ആസ്തിരളിപല രട്യ്യറ്റം

160

ഫോക്ടറിരൾ /വയോപോരങ്ങൾ/സംരംഭര ക്പവർത്തനങ്ങൾ /മറ്റ  ട്സവനങ്ങൾ - വലസൻസ   

വയവസ്ഥോ ലംഘനം സംബന്ധിച്ച പരോതിരൾ

161 പഞ്ചോയത്ത  വര നേപ്പോതരളിപല രട്യ്യറ്റം

162 പഞ്ചോയത്ത  ട്റോഡുരളിപല രട്യ്യറ്റം

163 പഞ്ചോയത്തിന പറ അധീനതയിലുള്ള അരുവിരൾ / നദിരൾ / മറ്റ  ജലോശയങ്ങളിപല രട്യ്യറ്റം

164 വോർധരയരോല പപൻഷൻ സംബന്ധമോയ  പരോതിരൾ

165 വിധവോ പപൻഷൻ സംബന്ധമോയ  പരോതിരൾ
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166 വിരലോംഗ പപൻഷൻ സംബന്ധമോയ  പരോതിരൾ

167

50 വയസ്സിന  മുരളിലുള്ള അവിവോഹിതരോയ സ ക്തീരൾക്കുള്ള പപൻഷൻ സംബന്ധമോയ 

പരോതിരൾ

168 രർഷര പതോഴിലോളി പപൻഷൻ സംബന്ധമോയ  പരോതിരൾ

169 പതോഴിൽ രഹിത ട്വതനം സംബന്ധമോയ പരോതിരൾ

170 വിധവരളുപേ പപൺമക്കൾക്കുള്ള വിവോഹ ധനസഹോയം സംബന്ധമോയ പരോതിരൾ

171 നിലപത്തഴുത്ത  ആശോൻ ക്ഗോെ   സംബന്ധമോയ പരോതിരൾ

172

അനധിരൃതമോയി സ്ഥോപിച്ചിട്ടുള്ള ട്ബോർഡുരളും െക്സു രളും ട്ഹോർഡിംഗുരളും 

സംബന്ധിച്ച പരോതി

173 അദോലത്തിട്ലക്കുള്ള ഹർജിരൾ

174 വസ്തു നിരുതി നിർണയത്തിട്േൽ ധനരോരയ സ്റ്റോെിംഗ  രമ്മിറ്റി മുൻപോപരയുള്ള അപ്പീൽ

175

പരട്ടിേ നിർമ്മോണോനുമതി അട്പക്ഷ തീർപ്പോക്കുന്നതിപല രോലതോമസപത്തപ്പറ്റി ക്ഗോമ 

പഞ്ചോയത്ത  മുമ്പോപരയുള്ള അപ്പീൽ /ഹർജി

176

പരട്ടിേത്തിപെ ഉേമസ്ഥോവരോശം മോറ്റി നൽരി  / മോറ്റി നൽരോപത  ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ത  

പസക്രട്ടറി പുറപപ്പേുവിച്ച ഉത്തരവിൻട്മലുള്ള അപ്പീൽ

177 രന്നുരോലി ഫോം  വലസൻസ  -  തീരുമോനത്തിപനതിപരയുളള അപ്പീൽ

178

സവരോരയ ആശുപക്തിരളും പോരോപമഡിക്കൽ സ്ഥോപനങ്ങളും - അട്പക്ഷ 

നിരസിച്ചതിപനതിപരയുള്ള അപ്പീൽ

179

സവരോരയ ആശുപക്തിരളും പോരോപമഡിക്കൽ സ്ഥോപനങ്ങളും  - രജിസ ട്ക്േഷൻ  

റേോക്കിയതിപനതിരോയ അപ്പീൽ

180 േയൂട്ട്ടോറിയൽ സ്ഥോപനങ്ങൾ - അട്പക്ഷ നിരസിച്ചതിപനതിരോയ  അപ്പീൽ

181 േയൂട്ട്ടോറിയൽ സ്ഥോപനങ്ങൾ - രജിസ ട്ക്േഷൻ റേു പേയ്തതിപനതിരോയ അപ്പീൽ

182 പി പി ആർ വലസൻസ  റേോക്കിയതിപനതിപര ഉള്ള അപ്പീൽ

183 സിനിമ വലസൻസ  അപ്പീൽ

184

ട്ലോഡ്ജിങ  ഹൌസുരൾ - രജിസ ട്ക്േഷൻ പുതുക്കൽ-തട്േശസ്ഥോപനത്തിട്ലക്കുള്ള അപ്പീല  - 

മലബോർ ക്പട്ദശം

185 പതോഴിൽ നിരുതി നിശ്ചയിച്ചതിപനതിപരയുള്ള അപ്പീൽ

186

ക്പസിഡട്ണ്ടോ പസക്രട്ടറിട്യോ നൽരിയ ട്നോട്ടീസിട്നോ പോസോക്കിയ ഉത്തരവിട്നോ എേുത്ത 

നേപേിട്ക്കോ എതിപര ക്ഗോമ പഞ്ചോയത്ത  മുമ്പോപര നൽരുന്ന അപ്പീൽ

187

പരട്ടിേത്തിന പറ വസ്തു നിരുതി നിർണയിക്കുന്നതിന   ഫോറം 2 ലുള്ള സവയം 

സോക്ഷയപപ്പേുത്തിയ വസ്തു  നിരുതി റിട്ട്ടൺ
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188

ദോരിക്ദയ ട്രഖക്കു തോപഴയുള്ളവരുപേ 30 േതുരക്ശ മീറ്റർ വപര തറ വിസ്തീർണമുള്ള  

വോസഗൃഹങ്ങളുപേ വസ്തു  നിരുതി റിട്ട്ടൺ (ഫോറം 2 എ)

189 പപോളിച്ചുരളയുരട്യോ നശിപ്പിക്കുരട്യോ പേയ്ത പരട്ടിേങ്ങപള സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ 

190 നിയമോനുസൃത പരട്ടിേത്തിപെ അസസ്സ പമെ   രജിസ്റ്ററിപെ പരർപ്പിനുള്ള അട്പക്ഷ

191 ഡിമോെ   രജിസ്റ്ററിപെ പരർപ്പിനുള്ള അട്പക്ഷ

192

പരട്ടിേത്തിപെ ഘേനയിട്ലോ ഉപട്യോഗക്രമത്തിട്ലോ ഉള്ള മോറ്റം രോരണം വസ്തു  നിരുതി 

പുന:നിർ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

193 60 േ.മീ.  വപര വിസ്തീർണമുള്ള വോസഗൃഹത്തിപെ നിരുതി ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

194

വിമുക്ത ഭേൻ/വിമുക്ത ഭേപെ ഭോരയ / വിധവ എന്നിവരുപേ പരട്ടിേത്തിന  നിരുതി 

ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

195

വിമുക്തഭേേോരുപേ പരട്ടിേത്തിനുള്ള നിരുതി ഒഴിവോക്കല  രോലോവധി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള 

അട്പക്ഷ

196 ഒഴിവോയി രിേക്കുന്ന പരട്ടിേത്തിന  വസ്തു  നിരുതി ഇളവ  ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

197 പതോഴിൽ നിരുതി റിട്ട്ടൺ ഫയൽ പേയ്യൽ

198 പതോഴിൽ നിരുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

199 നിരുതി ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

200 വിവരത്തിനു ട്വണ്ടിയുള്ള അട്പക്ഷ

201 ജോക്ഗതോ സമിതിയ ക്കുള്ള പരോതിരളും അട്പക്ഷരളും

202 നിയമ സഹോയത്തിനുള്ള അട്പക്ഷ

203 വിഷമുള്ള ജീവിരൾ പരോണ്ടുള്ള ശലയം ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

204 വനയ വിഷപേേിരൾ മൂലമുള്ള ശലയം ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

205 പേളി, േോലുരൾ, പവള്ളപക്കട്ട  മൂലമുള്ള ശലയം ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

206 മലിനമോയ സോഹേരയങ്ങൾ മൂലമുള്ള ശലയം ഒഴിവോക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

207 ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന / മറവ  പേയ്യുന്നതിന  ഉള്ള അട്പക്ഷ

208 പപോതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പധതി നിർട്േശങ്ങൾ

209 ട്ജോബ്കോർഡിനുള്ള അട്പക്ഷ

210 പതോഴിലിനുള്ള ഡിമോെ  

211 േിരിത്സോ പേലവ  അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

212

പതോഴിലിപെ ഭോഗമോയി മരണട്മോ സ്ഥിരമോയ അംഗവവരലയട്മോ സംഭവിച്ചതിന  

എര സ ട്ക്ഗഷയ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അട്പക്ഷ

213

നിയമത്തിപലയും േട്ടങ്ങളിപലയും വയവസ്ഥരരളുപേ ലംഘനം  സംബന്ധിച്ച പരോതി / 

റിട്പ്പോർട്ട 
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Sl No District GP Name LB ID

1 Kozhikode Ayancheri 1012

2 Kozhikode Changaroth 1023

3 Kozhikode Chathamangalam 1060

4 Kozhikode Chekkiad 998

5 Kozhikode Chemanachery 1036

6 Kozhikode Chengottukavu 1039

7 Kozhikode Cheruvannur 1021

8 Kozhikode Chorode 995

9 Kozhikode Edacheri 999

10 Kozhikode Eramala 996

11 Kozhikode Kadalundi 1065

12 Kozhikode Kakkodi 1040

13 Kozhikode Kakkur 1042

14 Kozhikode Karasseri 1058

15 Kozhikode Kattippara 1223

16 Kozhikode Kayakkodi 1006

17 Kozhikode Kizhakkoth 1049

18 Kozhikode Kodencheri 1062

19 Kozhikode Kodiyathur 1055

20 Kozhikode Koodaranji 1048

സിറ്റിസണ്  സര്വ്വീസ് പ ോര്വ്ടല്  ഞ്ചോയത്തുകളുടെ ലിസറ്്റ 
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21 Kozhikode Koorachundu 1035

22 Kozhikode Koothali 1025

23 Kozhikode Kottur 1032

24 Kozhikode Kunnamangalam 1059

25 Kozhikode Kunnummal 1004

26 Kozhikode Kuruvattur 1056

27 Kozhikode Kuttiadi 1008

28 Kozhikode Madavoor 1050

29 Kozhikode Maniyur 1014

30 Kozhikode Maruthomkara 1009

31 Kozhikode Nadapuram 1005

32 Kozhikode Narikunni 1044

33 Kozhikode Naripetta 1011

34 Kozhikode Nochad 1022

35 Kozhikode Olavanna 1070

36 Kozhikode Onchiyam 997

37 Kozhikode Panangad 1034

38 Kozhikode Perambra 1026

39 Kozhikode Perumanna 1064

40 Kozhikode Purameri 1000

41 Kozhikode Thamarasseri 1053
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42 Kozhikode Thikkodi 1018

43 Kozhikode Thiruvallur 1015

44 Kozhikode Thuneri 1001

45 Kozhikode Thurayur 1016

46 Kozhikode Ulliyeri 1031

47 Kozhikode Vanimel 1003

48 Kozhikode Velom 1010

49 Kozhikode Villiyappally 1013
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