െഹ t് വിഭാഗം
a) േസവന

ള െട വിവരം

സ കാര ആശുപ തികള െടയും പാരാെമഡിk sാപന ള െടയും രജിേ ടഷ
aേപk സ ീകരിkുക sലപരിേശാധനയും റിേpാ ം റിേpാ ിെ റ aടിsാനtി
രജിേ ടഷ ന കുകേയാ നിരസിkുകേയാ െചy nു
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാ ഫാറം (1-◌ാ◌ം നm േഫാറം) പൂരിpിc 1
രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് പതിc sലtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം
സ nമെല ി uടമsെ റ 50 രൂപാ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം, െക ിട നികുതി aടc
രസീതിെ റ പക p്, ബേയാെമഡിk മാലിന
സംബnിc് മലിനീകരണ നിയ nണ
വകുpിെ റ കെ സ റ് സഹിതം sാപനം തുട ുnതിന് 15 ദിവസം മുm് സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- 300 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 15 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk -ec് 11
െസk , െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
b) സ കാര ആശുപ തികള െടയും പാരാെമഡിk sാപന ള െടയും രജിേ ടഷ ഡ ൂ ളിേk ് സ ിഫിk ്
aേപk രജി ററുമായി otു േനാkി ഡ ൂ ളിേk ് സ ിഫിk ് ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- 1 രൂപ േകാ
ഫീ റാm് പതിc് െവll േപpറി െസ ക റി
kുll aേപk.
ആവശ മായഫീസ്:- 50 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t്iെ
പk -ec് 11
െസk ,െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
c) സ കാര ആശുപ തികള െടയും പാരാെമഡിk sാപന ള െടയും രജിേ ടഷ
പുതുk
aേപk സ ീകരിkുക sലപരിേശാധനയും റിേpാ ം റിേpാ ിെ റ aടിsാന tി
രജിേ ടഷ ന കുകേയാ നിരസിkുകേയാ െചy nു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാ ഫാറം (5-◌ാ◌ം നm േഫാറം) പൂരിpിc 1
രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് പതിc sലtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം
സ nെമ ി uടമsെ റ 50 രൂപാ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം, െക ിടനികുതിaടc
രസീതിെ റ പക p്, ബേയാെമഡിk മാലിന
സംബnിc് മലിനീകരണ നിയ n
ണവകുpിെ റ കെ സ റ് സഹിതം സാmtികവ ഷം ആരംഭിkുnതിന് മുm് സമ pി
kണം.
ആവശ മായഫീസ്:- 100 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 15 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t്iെ
പk ec് 11
െസk ,െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്

d) സ കാര ആശുപ തികള െടയും പാരാെമഡിk sാപന ളെടയും രജിേ ടഷ
സംബnിc apീ
apീ aേപk ബnെp ഫയ സഹിതം കൌ സിലി വ kുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- utരവ് ൈകp ി 30 ദിവസtിനകം1 രൂപ േകാ
ഫീസ്
റാm് പതിc െവളള േപpറി കൌ സിലിന് aേപk ന കണം.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 30 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െഹ t്iെ
പk -കൌ സി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- േമയ k്
e) വ ാപാരsാപന
kുll ൈലസ സ് (ഡി ആ റ് ഓ ൈലസ സ്)
aേപkയി െഹ t് iെ
പkറുെട ശുപാ ശയുെട aടിsാനtി ൈലസ സ് ഫീസ്
aടcേശഷം വിശദമായ aേന ഷണtിെ റ aടിsാനtി ൈലസ സ്
aനുവദിkുnു/നിരസിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാഫാറം പൂരിpിc 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm്
പതിc sാപനtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം സ nെമ ി uടമs െ റ
50 രൂപാ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം,െക ിടനികുതി aടc രസീതിെ റ പക p് സഹിതം
sാപനം തുട ുnതിന് 30 ദിവസം മുm് സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- 20-06-95െല ഗസ ്നm 25
പസിdീകരിcി ll പ ിക പകാരമുll
ഫീസ്
ആവശ മായ സമയം:- 30 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk , െഹ t്
ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
f) വ ാപാര sാപന
kുll ൈലസ സ് (ഡി ആ റ് ഓ ൈലസ സ്) പുതുk
aേപkയി െഹ t് iെ
പkറുെട ശുപാ ശയുെട aടിsാനtി ൈലസ സ് ഫീസ്
aടcേശഷം വിശദമായ aേന ഷണtിെ റ aടിsാനtി ൈലസ സ്
aനുവദിkുnു/നിരസിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാ ഫാറം പൂരിpിc 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm്
പതിc sാപനtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം സ nെമ ി uടമsെ റ
50 രൂപാ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം, െക ിട നികുതി െതാഴി നികുതി enിവ aടc
രസീതിെ റ പക p് സഹിതം ഓേരാ വ ഷവും െഫ ബുവരി 28 ന് മുm് സമ pിkണം മാ
c് 1 ന് േശഷം31 ന് വെര 25 ശതമാനവും മാ c് 31 േ ശഷം 50 ശതമാനവും േല ്ഫീ
aടേk ടതാണ്. മാ c് 31 ന് േശഷം പിഴയും aടkണം
ആവശ മായഫീസ്:- 20-06-95 െല ഗസ ് നm 25
പസിdീകരിcി ll പ ിക പകാര മുll
ഫീസ്
ആവശ മായ സമയം:- 30 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk , െഹ t്
ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
g) ആവിശkിേയാ മേ െത ിലുംശkിേയാuപേയാഗിkെpേട ട ഫാkറിേയാ വേ kാേpാ
േജാലിsലേമാ നി mിkാേനാ sാപിkാേനാ ഏെ pടുtാേനാ ull aനുവാദtിനുll
aേപk

aേപkയിേ മ െഹ t്iെ
പകട aേന ഷണം നടtി റിേpാ ്, െക ിടtിെ റ
uറp് സംബnിc് ടൌ
ളാനിംഗ് ഓഫീസറുെട റിേpാ ് enിവ സഹിതം
ആേരാഗ വിദ ാഭ ാസ sിരം സമിതിkു സമ pിkുnു. സമിതിയുെട ശുപാ ശ
കൌ സിലി വ kുnു. കൌ സി തീരുമാന പകാരം aനുവാദം ന കുnു/aേപk
നിരസിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാഫാറം (3േകാpി) പൂരിpിc 1 രൂപ േകാ ് ഫീ
റാm് പതിc sലtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം സ nെമ ി
uടമsെ റ 50 രൂപാ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം, െക ിടനികുതി aടc രസീതിെ റ
പക p്, sലtിെ റ െക ിടtിെ റ aംഗീകൃത ളാ , 100 മീ
ചു ളവിലുll ൈസ ്
ളാ , 100 മീ
ചു ളവിലുll താമസkാരുെട സmതപ തം, മലിനീകരണ നിയ nണ
േബാ ഡിെ റ കെ സ റ് enിവ സഹിതം sാപനം തുട ുnതിന് 30 ദിവസം മുm്
aേപk സമ pിkണം.ഫാkറീസ് ആkിെ റ പരിധിയി വരുn sാപനമാെണ ി
ഫാkറി
iെ
പk /i ഡ ടീസ് e
റ ഷ ഓഫീസറുെട റിേpാ ്/ശുപാ ശ, യ n ള െട
കണ
ാഡ് 25 കുതിര ശkിയി കവിയുn പkം ജിലാെമഡിk ഓഫീസറുെടയും
ഫയേ ഫാഴസ്◌് ഡിവിഷണ ഓഫീസറുെടയും റിേpാ ്/ ശുപാ ശ ആവശ മാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- പസിdീകരിcി ളള പ ിക പകാരമുll ഫീസ്
ആവശ മായ സമയം:- 45 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk ec്10,11, 12
െസk , ടൌ
ളാനിംഗ് ഓഫീസ , െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റി/ േമയ k്
h) പി.eഫ്.e ൈലസ സ്(ഭkയ്സാധന ള െട നി mാണവും സംഭരണവും വി pനയും)
aേപkയിേ മലുll ഭkയ് iെ
പkറുെട റിേpാ ിെ റ aടിsാനtി ൈലസ സ്
aനുവദിkുnു/നിരസിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാേഫാറം പൂരിpിc് 1 രൂപ േകാ
ഫീ റാm്
പതിc sാപനtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം സ nെമ ി
uടമsെ റ
50 രൂപ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം,െക ിട നികുതി aടc രസീതിെ റ പക p്,
ആവശ മുll സംഗതികളി മലിനീകരണ നിയ nണേബാ ഡിെ റ കെ സ റ് enിവ
സഹിതം sാപനം തുട ുnതിന് മുm് സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- പസിdീകരിcി ളള പ ിക പകാരമുll ഫീസ്
ആവശ മായ സമയം:- 30 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- ഭkയ് iെ
പk ec് 10,11,12
െസk , െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
i) പി.eഫ്.e ൈലസ സ് (ഭkയ്സാധന ള െട നി mാണവും സംഭരണവും വി pനയും)
പുതുk
aേപkയിേ മലുll ഭkയ്iെ
പkറുെട റിേpാ ിെ റ aടിsാനtി ൈലസ സ്
പുതുkി aനുവദിkുnു/നിരസിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത aേപkാ േഫാറം പൂരിpിc് 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാ m്
പതിc െക ിടനികുതി aടc രസീതിെ റ പക p്, ആവശ മുll സംഗതികളി മലിനീ കരണ
നിയ nണ േബാ ഡിെ റ കെ സ റ് enിവ സഹിതം sാപനം തുട ുnതിന് മുm്
സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- പസിdീകരിcി ളള പ ിക പകാരമുll ഫീസ്

ആവശ മായ സമയം- 30 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- ഭkയ് iെ
പk ec് 10,11,12
െസk , െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
j) aപകടകരമായ വൃk
, െത ുക enിവെയകുറിc ll പരാതിക
െഹ t് iെ
പkറുെട പരിേശാധന kു േശഷം 15 ദിവസെt സമയം aനുവദി
c െകാ ടുll ആദ േനാ ീസ് െഹ t് iെ
പk തn ന കുnതാണ് തുട നടപടി
ആവശ മുളള പkം േകാ pേറഷ ആഫീസ്, േസാണ ആഫീസ് enിവിട ളി
സ ീകരിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- െവllkടലാസി eഴുതിയ aേപk, aപകടകരമായി sിതി
െചy n വൃk ള െട വിവരം,sലtിെ റ സേ vനm , uടമയുെട േപരും
േമ വിലാസവും േരഖെpടുtി നഗരസഭ െസ ക റിk് സമ pിkണം. aേപkയി
1
രൂപേകാ ് ഫീ റാm് o ിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം- ആദ േനാ ീസ്7 ദിവസtിനകം ന കും
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk ec് 10, 11,12
െസk , െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
k) ശല
സംബnിc പരാതിക (മലിനജലം,പുകശല ം,മാലിന ശല ം ശbശല ം
കുടിെവllം മലിനെpട തുട ിയവ)
െഹ t് iെ
പkറുെട പരിേശാധന kു േശഷം 15 ദിവസെt സമയം aനുവദിc
െകാ ടുll ആദ േനാ ീസ് െഹ t്iെ
പk തn ന കുnതാണ് തുട നടപടി
ആവശ മുളള പkം േകാ pേറഷ ആഫീസ്, േസാണ ആഫീസ് enിവിട ളി
സ ീകരിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- െവllkടലാസി eഴുതിയ aേപk aപകടകരമായി sിതി
െചy n വൃk ള െട വിവരം, sലtിെ റ സേ v നm , uടമയുെട േപരും
േമ വിലാസവും േരഖെpടുtി നഗരസഭ െസ ക റിk് സമ pിkണം.aേപkയി 1 രൂപ
േകാ ് ഫീ റാm് o ിkണം.
ആവശ മായ ഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- ആദ േനാ ീസ്7 ദിവസtിനകംന കും
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk ec് 10, 11,12
െസk ,െഹ t് ഓഫീസ , െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
l) െകാതുക് നിയ nണം
ബnെp െഹ t്iെ
പk ജീവനkാെര uപേയാഗിc േ പയിംഗ്, േഫാgിംഗ്,
േസാ സ് റിഡk മുതലായവ െചy nു.
ആവശ മായനിബnനക :- െവllkടലാസി eഴുതിയ പരാതിനഗരസഭ െസ ക റിk്
സമ pിkണം. aേപഷയി 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm്o ിkണം.െടലിേഫാണിലൂെട ബnെp
െഹ t് iെ
പk , െഹ tാഫീസ , െസ ക റി enിവേരാട് പരാതിെpടാവുnതാണ്
ആവശ മായ ഫീസ്:- iല

ആവശ മായ സമയം:- 1 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t്iെ
പk
േസവനംലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t്
ഓഫീസ /െസ ക റിk്
m) വള t് നാ k k് പതിേരാധ കുtിവ p (േപവിഷ ബാധെ kതിെരയുll കുtി
െവ പ് uെ pെട) െഹ t് കാ ഡും
േകാ pേറഷ പരിധിയിലുll െവ റിനറി ആശുപ തികളിേലയും ഡിെ പ സറികളിെല യും
േഡാk മാെര ഡ ൂ ിസമയt് സമീപിc് കുtിവ p് നടtുക aവിെട നിnും െഹt്
കാ ഡും ന കുnതാണ്.
ആവശ മായനിബnനക :- കുtിവ pിന് നി dി തുക aടേ k ടതാണ്. ൈലസ
സിനുll aേപkാേഫാറവും (നി ിത േഫാറം 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് പതിcത്)a
വിെടതnന കണം.
ആവശ മായ ഫീസ്:- e.പി.e 50 രൂപബി.പി.e 25 രൂപ(ൈലസ സ് ഫീസ് uെ pെട)
ആവശ മായ സമയം:- anദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െവ റിനറി സ ജ മാ
േസവനംലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:-ആേരാഗ -വിദ ാ
ഭ ാസകാര റാ റിംഗ് കmി ി, തിരു.നഗരസഭ
n) വള t് നാ k k് ൈലസ സ്
കുtിവc നാ k k് ൈലവ് േ റാk് iെ
പk /െഹ t് iെ
പk aേന ഷണം
നടtി ശുപാ ശ െചy nതിെ റ aടിsാനtി ൈലസ സും ബാ ജും ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിത േഫാറtി 1 രൂപ േകാ
ഫീ റാm് പതിc aേപk
േകാ pേറഷ പരിധിയിലുll െവ റിനറി ആശുപ തികളിേലാ ഡിെ പ സറികളിേലാ
ന കുക. നി ബnമായും േപവിഷബാധെ kതിെര കുtിവcിരിkണം
ആവശ മായഫീസ്:- e.പി.e 50 രൂപ,ബി.പി.e 25 രൂപ(കുtിവ
ഫീസ്uെ pെട)
ആവശ മായ സമയം:- 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െവ റിനറി സ ജ മാ
േസവനംലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീ
സ /െസ ക റി
o) െതരുവ് നാ kള െട നിയ nണം
പരാതിയുെട aടിsാനtി േകാ pേറഷ ചുമതലെpടുtുnതനുസരിc്
പ ിപിടുtkാ പ ികെള പിടിc െവ റിനറി സ jെ റ മുnി ഹാജരാkും.
ദയാവധtിനു വിേധയമാേക ടവെയ ദയാവധം നടtുnു. ബാkിയുllവെയവnീകരി
kുnു.5-7ദിവ സെt ശു ശൂഷ kും േശഷം aതാത് sലt് തിരിെക വിടുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- പരാതി ലഭിkുnതിെ റ aടിsാനtി മാരകമായമുറിവുക
ullേതാ മാറാേരാഗ
ബാധിcേതാ മൃത പായരായേതാ ഭീkണി uയ tുnേതാ ആയ
െതരുവ് നാ kെള െവ റിനറി േഡാkറുെട aനുവാദേtാെട ദയാവധtിനു വിേധയമാkും.
മ llവെയ വnീകരിc േശഷം പതിേരാധ കുtിവ p ം ന കി തിരിെക aതാത് sലt്
തn െകാ ടുവിടുnതാണ്. േകാ pേറഷ സ nം നിലയി പരാതിയിലാെതയും ഈ
പവ tന
നടtുnതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- iല

ആവശ മായ സമയം:- 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െവ റിനറി സ ജ മാ
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ
/െസ ക റി
p) ഭിkാടന നി mാ jനം,യാചക പുനരധിവാസം
നഗരസഭ/േപാലീസിന് പരാതി/aറിയിp് ലഭിkുnതി പകാരം യാചകെര പിടികൂടി ചീഫ്
ജുഡീഷണ മജിേ ട ിെ റ utരവിന് വിേധയമായി നഗരസഭ യാചകപുനരധിവാസ
േക ntി പേവശിpിkുnത്. aവിെടതാമസസൌകര ം,വ തം,ഭkണംതുട ിയ
aടിsാന സൌകര
സൌജന മായി ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- േഫാണിലൂെടേയാേരഖാമൂലേമാ aറിയിkാവുnതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- uട
ചുമതലനി vഹിkുnuേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ബnെp െഹ t് iെ
പk
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െസ ക റി
q) സിനിമ തിേയ റിനുll ൈലസ സ് (െക. സി. ആ ആk് പകാരം)ആദ മായി eടുkാ
aേപk ലഭിc 15 ദിവസtിനുllി ആയതിെ റ oരു പക p് വീതം േകാ pേറഷ
e ചിനീയ , ചീഫ് iല kിk iെ
പk , ടൌ
ളാനിംഗ് ഓഫീസ , െഹ tാ
ഫീസ , ഡിവിഷന ഓഫീസ -ഫയ േഫാ സ് enിവ k് aയc െകാടുkുnു. iവ 30
ദിവസtിനകം കൌ സിലിന് റിേpാ ് നേ ക ടതാണ്.റിേpാ ക സഹിതം aേപk
30 ദിവസtിനകം കൌ സിലിന് സമ pിkുnു. കൌ സി തീരുമാനം ലഭിc് 7
ദിവസtിനകം aേപkകെനതീരുമാനം aറിയിkുnതാണ്. റിേpാ ് തnി llവ kും
തീരുമാനtിെ റ പക p് നേ ക ടതാണ്.
ആവശ മായനിബnനക :- േഫാം e aേപkാേഫാറം, ൈസ ് ളാ (100 മീ
ചു ളവിേലത്), െക ിടtിെ റ വിശദമായ ളാ , sലtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn
േരഖ, ഫിലിംസ് ഡിവിഷെ റ സ ിഫിk ്, െക ിടം സ nമാെണ ി uടമsെ റ 50 രൂപ
മു ദ പ തtിലുll സmതപ തം, െക ിട നികുതി aടcതിെ റ രസീത് enിവയുെട 6 േകാpി
വc് aേപkിേk ടതാണ്
ആവശ മായഫീസ്:- 500 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 60 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t്iെ
പk , ec് 11
െസk െഹ t് ഓഫീസ െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- േമയ
r) സിനിമ തിേയ റിനുll ൈലസ സ് (െക. സി. ആ ആk് പകാരം ) പുതുkുnത്
aേപk ലഭിc കഴി ാ ആയതിെ റ oരു പക p് വീതം േകാ pേറഷ
e ചിനീയ ,
ചീഫ് iല kിk iെ
പk , െഹ tാഫീസ , enിവ k് aയc െകാടുkുnു.
റിേpാ ക ലഭിcതിന് േശഷം ൈലസ സ് ന കുnു. enാ കാലതാമസം േനരിടുn
സn ഭ ളി 1 മാസെt താ കാലിക ൈലസ സ് ന കാവുnതാണ്
ആവശ മായനിബnനക :- ൈലസ സ് കാലാവധി തീരുnതിന് 30 ദിവസം മുm് േഫാം ജി
aേപkാേഫാറം, sലtിെ റ uടമsത െതളിയിkുn േരഖ, െക ിടം സ nമെല ി
uടമsെ റ 50 രൂപ മു ദപ തtിലുll സmതപ തം, െക ിടനികുതി aടcതിെ റ രസീത്

enിവയുെട 4 േകാpി വc് aേപkിേk ടതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- 500 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 30 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk , ec് 11
െസk െഹ tാഫീസ /െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- േമയ
s) േഹാ പരിേശാധന
നഗരസഭ പരാതിയുെട aടിsാനtിലും aലാെതയും േഹാ
പരിേശാധന നടtുnു.
ബnെp െഹ t് iെ
പkറുെട പരിേശാധന kു പുറെമ പേത ക ക ാഡിെ റ
പരിേശാധനയും u ട്.
ആവശ മായനിബnനക :- േഫാണിലൂെടേയാ േരഖാമൂലേമാ ull വിവരം
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 1 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk , െഹ t്
ക ാഡ്
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ
t) െക ിട നി mാണാവശി ം, ഗാ ഡ മാലിന ം
ആവശ െpടുnതനുസരിc് േകാ pേറഷ ഗ ാേരജി നിnും നി ിത ഫീസ് ഈടാkി
െകാ ട് നീkം െചy nതാണ്.
ആവശ മായനിബnനക :- േഫാണിലൂെടേയാ േരഖാമൂലേമാ (1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm്
പതിc െവll േപpറി ) ull aേപk
ആവശ മായഫീസ്:- കൌ സി നി യിkുnത്
ആവശ മായ സമയം:- 3 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- ഗാേരജ് സൂp ൈവസ
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t്ഓഫീസ
u) തലsാന നഗരം ശുചിത നഗരം പdതി
തരംതിരിc ll സംഭരണം,വീടുകളിലും sാപന ളിലും നിnും േനരി ll േശഖരണം,
ശാ തീയ പരിവഹണം, സം കരണം, നി mാ jനം. പരാതിക േ പാജk് െസ ക റിേയ ി
ലഭിcാലുട തn ബn െp െഹ t് iെ
പkെറ aറിയിkുnു. പരിഹാരം കാണുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- മാലിന
u ഭവsാന ളി തn തരംതിരിc് സംഭ
നഗരസഭ
രിkുക,നഗരസഭ ഏെ pടുtുnവ kു ൈകമാറുക aവ മാലിന
േലാറികളി etിkുക.േലാറിക നിലtു വീഴാെത തn വിളpി ശാലയി etിkു
ക.aവിെട iത് ൈജവവളമാkി മാ ക aവശി
സാനി റി ലാ ഫീലി നിേk
പിkുക.
പരാതിക േഫാണിലൂെടേയാ േരഖാമൂലേമാ (1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് പതിc െവll
േപpറി ) ന കാവുnതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- വീടുക k് പതിമാസം 30 രൂപ, sാപന
kു മാലിന tിെ റ
aളവ് aനുസരിc് വ ത s നിരkുക
ആവശ മായ സമയം:- eലാ ദിവസവും
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk , േ പാജk്
െസ ക റിേയ ്

േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ
െസ ക റി

പരാതിനേ ക

ടത്:- െഹ tാഫീസ /

v) കുടിെവll വിതരണം (സ കാര ആവശ tിന്)
aേപk ലഭിcാ സീനിേയാറി ിയുെടയും വാഹന ലഭ തയുെടയും aടിsാനtി
കുടിെവllം etിkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- െവll േപpറി 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് o ിc
aേപkിkണം. വാഹനം േപാകുn sല ളിേലkു മാ തേമ ഈ േസവനം ലഭിkുകയുll .
ആവശ മായഫീസ്:- 5000 ലി റുll oരു േലാഡിന് 252 രൂപ ( ടാേ
പാേ ഷ , േലബ
ചാ j്
ആവശ മായ സമയം:- 1 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- ഗ ാേരജ് സൂpൈ വസ െമയി
ഓഫീസ് ഗ ാേരജ്
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ
െസ ക റി
w) കുടിെവll വിതരണം (െപാതു ആവശ tിന്)
aേപk ലഭിcാ െഹ t് iെ
പk aേന ഷിc് കുടിെവll ദൌ ലഭ മുെ ട ി
സീനിേയാറി ിയുെടയും വാഹനലഭ തയുെടയും aടിsാനtി കുടിെവllം etി kുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- െവllേപpറി 1 രൂപ േകാ
ഫീ റാm് o ിc
aേപkിkണം. വാഹനം േപാകുn sല ളിേലkു മാ തേമ ഈ േസവനം ലഭിkുകയുll .
േറാഡി നി kുn ടാ റി നിnും പാ ത ളി ആവശ kാ കുടിെവllം
േശഖരിേk ടതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 2 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ഗ ാേരജ് സൂpൈ വസ , െമയി ഓഫീസ്
ഗ ാേരജ്
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ
െസ ക റി
x) കുടിെവll വിതരണം ( പേത ക ആവശ tിന്)
aേപk െമയി ഓഫീസ് ഗ ാേരജ് സൂpൈ വസ k് നേ ക ടതാണ്. aവിെടനിnും
േവ ട നടപടി സ ീകരിkും.
ആവശ മായനിബnനക :- െവllേപpറി 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് o ിc
aേപkിkണം.വാഹനം േപാകുn sല ളിേലkു മാ തേമ ഈ േസവനം ലഭിkുകയുll .
േശഖരിkാ ടാ ുക ആവശ മുെ ട ി ആയതു ബnെp വ േനരി ് േഫാ ് ഗ ാേരജി
നിnു ഏ വാ ി sാപിkണം. uപേയാഗം കഴി ു തിരിെക േഫാ ് ഗ ാേരജി
etിkണം
ആവശ മായഫീസ്:- കൌ സി തീരുമാനിkുn ഡിേpാസി ് (ടാ ് േകടു കൂടാെത തിരിെക
ഏ pിkുേmാ ഡിേpാസി ് തിരിെക ന കുnു.)
ആവശ മായ സമയം:- 1 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ഗ ാേരജ് സൂpൈ വസ , െമയി ഓഫീസ്
ഗ ാേരജ്
ഗ ാേരജ് സൂpൈ വസ :- േഫാ ്

േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ
െസ ക റിk്

പരാതി നേ ക

ടത്:- െഹ tാഫീസ

/

y) െസ ിക് ടാ ിെല മാലിന ം നീkം െചy
aേപk ലഭിcാ സk ഗ ാേരജി നിnും aയc െകാടുkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- െവllേപpറി 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് o ിc
ദൂരtിന് മാ തേമ ഈ
aേപkിkണം. വാഹനം േപാകുn േറാഡുകളി നിnും 20 മീ
േസവനം ലഭിkുകയുll .
ആവശ മായഫീസ്:- ടിpിന് 900 രൂപ. െതാഴിലാളികെള uപേയാഗിkുn പkം കൂലി
aേപkക തn ന കണം.
ആവശ മായ സമയം:- 3 ദിവസം (മ ് ബുkിംഗ് iെല ി anുതn ലഭിkുnതാണ്)
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ഗ ാേരജ് സൂpൈ വസ , േഫാ .◌്
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ
/െസ ക റിk്
z) ഭkണശാലകളി േജാലി െചy nവ kുll െഹ t് കാ ഡ്
െഹ tാഫീസ േനരി ് പരിേശാധിc് കാ ഡ് ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- െഹ t് കാ ഡ് ഫീസ് നഗരസഭ ടഷറിയി oടുkി
േഫാേ ാസഹിതം േനരി ഹാജരായി പരിേശാധന kു വിേധയമാകണം.(പുതുkുnതി ന്
പഴയ കാ ഡും െകാ ട് വരണം. േഫാേ ാ ആവശ മില)
ആവശ മായഫീസ്:- 10 രൂപ ഫീസ്, 40 രൂപ പരിേശാധനാഫീസ്
ആവശ മായ സമയം:- െഹ tാഫീസ ഓഫീസിലുll െചാv, െവllി enീ ദിവസ ളി
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െഹ t് ഓഫീസ
േസവനംലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െസ ക റിk്
aa) മൃഗ െള ഭkയ്ാവശ tിനായി കശാp് െചy
െവ റിനറി സ ജ കശാpിന് മുm് പരിേശാധിc് aനുമതി ന കുn uരുkെള ഹലാ
രീതിയി കശാp് െചy nു.മാംസം വീ ടും െവ റിനറി സ ജ പരിേശാധിkുnു.ഭkയ്
േയാജ മായവ മാ തം സീ െച ത് വി പന kായി വി െകാടുkുnു.
ആവശ മായനിബnനക:- 24 മണിkൂ മുm് aറ ശാലയി uരുkെള ഹാജരാkണം
ആവശ മായഫീസ്:- വലിയ uരുk -25 രൂപ,െചറുതിന്-10 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- ഹാജരാkി 24 മണിkൂറിന് േശഷം കശാp് െച ത് െകാടുkുnു.
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െവ റിനറി സ ജ
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ /
െസ ക റിk്
ab) aനധികൃത കശാp് സംബnിc പരിേശാധന
നഗരസഭ പരാതിയുെട aടിsാനtിലും aലാെതയും പരിേശാധന നടtുnു. ബnെp
െഹ t് iെ
പkറുെട പരിേശാധന kു പുറെമ പേത ക ക ാഡിെ റ പരി േശാധനയും
u ട്.
ആവശ മായനിബnനക :- േഫാണിലൂെടേയാ േരഖാമൂലേമാ (1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm്
പതിc െവll േപpറി ) ull പരാതി
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 1 ദിവസം

ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk -െഹ t്
ക ാഡ്, െവ റിനറി സ ജ
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ
ac) ആംബുല സ് േസവനം ലഭിkുnതിന്
നഗരസഭാ െമയി ഓഫീസ് ഗ ാേരജി നിn് വാഹനtിെ റ ലഭ തയനുസരിc ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- ആവശ മുllവ നഗരസഭാ െമയി ഓഫീസ് ഗ ാേരജി േനരിേ ാ
േഫാ മുഖാnിരേമാ ബnെpടുക. 0471 2320821 e
റ ഷ 460, 471 2373838
ആവശ മായഫീസ്:- 1 കി. മീ 3 രൂപ മിനിമം ചാ j് 50 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- ആവശ െpടുn സമയt് ലഭിkുnതാണ്.
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ഗ ാേരജ് സൂp ൈവസ , െമയി
ഓഫീസ് ഗ ാേരജ്
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- െഹ t് ഓഫീസ k്
ad) ജനനം, മരണം, നി ജീവജനനം-രജിേ ടഷ
റിേpാ ് ഫാം ലഭിkുnത് കിേയാ ക് വഴിയാെണ ി ആയത് സb് രജി ടാ മാ
anുതn ഓൈ ലനായി രജി റ െചy ം.കിേയാ കിലൂെട aലാെത വരുnവ േഡ ാ
e ടി െച തേശഷം രജി റ െചy nതാണ്.
ആവശ മായ നിബnനക :- കിേയാ ക് sാപിcി ll ആശുപ തിയി വc് നടkുnവ
ആശുപ തിയി sാപിcി ll കിേയാ ക് വഴി നഗരസഭെയ aറിയിേk ടതാണ്. മ ്
ആശുപ തികളി നിnും നി dി േഫാറtി നഗരസഭയി റിേpാ ് െചേy ടതാണ്.
വിവരം നേ ക ടത് aടുt ബnുkളാണ്. ആശുപ തി aധികാരി aതി േമെലാp്
വേ k ടതാണ്.ആശുപ തിയലാt sാപന ളി വc് നടkുnവ ബnെp ചുമതലkാ
നി dി േഫാറtി റിേpാ ് െചേy ടതാണ്. aപകടമരണം െതരുവി uേപkിkെp വ
enിവ ബnെp േപാലീസ് aധികാരിയാണ് റിേpാ ് െചേy ടത്. ഓടുn വാഹന ളി
നടkുnവ വാഹനtിെ റ ൈ ഡവറാണ് റിേpാ ് െചേy ടത്.റിേpാ ിേനാെടാpം
ആ .സി.ബുkിെ റയും ൈലസ സിെ റയും സാkയ്െpടുtിയ പക p്
ഹാജരാേk ടതാണ്. (ജനനം,മരണം,നി jീവ ജനനം enിവ സംഭവം നടn് 21
ദിവസtിനകം രജി റ െചേy ടതാണ്.)
ആവശ മായഫീസ്:- കിേയാ ക് വഴി aയ kുnതിന് േസവന ഫീസായി 15 രൂപ കിേയാ
കി aട kണം.
ആവശ മായ സമയം:- കിേയാ ക് വഴിയുllത് 1 ദിവസം, മ llവ 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- സb് രജി ടാ മാരായി
നിേയാഗിcി ll ec്.ഐ.മാ ,െഹ t് ഓഫീസ (രജി ടാ )
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- ജിലാ രജി ടാ
(െസ ക റി)
ae) ജനനം,മരണം,നി ജീവ ജനനം-താമസിc ll രജിേ ടഷ
21 ദിവസം കഴി ു 30 ദിവസം വെര ജിലാ രജി ടാറുെട aനുവാദം വാ ണം.
ആവശ മായനിബnനക -റിേpാ ് േഫാറേtാെടാpം െവll േപpറി താമസtിനുll
കാരണം കാണിc െകാ ടുll രജി ടാ kുll aേപkയും (1 രൂപ േകാ
ഫീ റാm്
സഹിതം) കൂടി ന കണം.
ആവശ മായഫീസ്:- 2 രൂപ

ആവശ മായ സമയം:- 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- രജി ടാ (െഹ t് ഓഫീസ )
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- ജിലാരജി ടാ
(െസ ക റി)
30ദിവസം കഴി ു 1 വ ഷം വെര
ആവശ മായനിബnനക :- റിേpാേ
ഫാറേtാെടാpം െവllേപpറി
ജിലാരജി ടാ kുll aേപkയും (1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് സഹിതം) കൂടി ന കണം.
ആവശ മായഫീസ്:- 5 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ജിലാ രജി ടാ (െസ ക റി)
േസവനംലഭിkുnതി കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- ചീഫ് രജി ടാ k്
af) 1 വ ഷം കഴി ാ
ആവശ മായനിബnനക -റിേpാ ് േഫാറേtാെടാpം െതളിവുകള ം ന കണം. ആയ ത്
aേന ഷണം നടtി ശരിയാെണn് േബാധ െp ാ ആ .ഡി.o kു e . o. സി
ന കുnതാണ്. േകാ pേറഷെ റ പരിധിയി ull sലtു നടn സംഭവ
kു മാ തേമ
e .o.സി. ന കുകയുll . ആ .ഡി.o യുെട aനുവാദം ലഭിkുn മുറ k് രജി റ
െചy nതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- 10 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- സb്
രജി ടാ മാരായിചുമതലെpടുtിയി ll ec്.ഐമാ , രജി ടാ (െഹ t് ഓഫീസ )
(ആ .ഡി.o യുെടaനുവാദേtാെട)
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- ചീഫ് രജി ടാ k്
ag) ജനന മരണ രജിേ ടഷ ആkിെല െസk 12 പകാരമുll സ ിഫിk ്
ആശുപ തി കിേയാ ക് വഴിയുll രജിേ ടഷ -രജിേ ടഷ െച താലുട തn
സ ിഫിk ് തyാറാkുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- ആശുപ തികിേയാ ക് വഴിയുll രജിേ ടഷ സ ിഫിk ്
തyാറാkി വിതരണtിനായി ആശുപ തി വഴി വിതരണം െചy nതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 24 മണിkൂറിനകം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- സ bജി ടാ മാരായി ചുമതലെp
ടുtിയി ll ec്.ഐമാ
േസവനംലഭിkുnതി കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- രജി ടാ
(െഹ tാഫീസ )
മ sല ളി നടkുn സംഭവ
ആവശ മായനിബnനക :- രജിേ ടഷ നടtി കഴി ാലുട സ ിഫിk ് തyാറാkും.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- രജിേ ടഷ നടtികഴി ു 1 ദിവസം 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- സb് രജി ടാ മാരായി
ചുമതലെpടുtിയി ll ec്.ഐമാ
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- രജി ടാ

(െഹ tാഫീസ )
ah) ദെtടുt കു ികള െട ജനനസ ിഫിk ്
മുm് രജി റെ ച തി ll കു ിയാെണ ി േകാടതി utരവ് പകാരംദെtടുt മാതാ
പിതാkള െട േപര് േച t് സ ിഫിk ് ന കുnു.രജി റ െചyാt സംഗതികളി
ആ .ഡി.oയുെട aനുവാദംവാ ി േകാടതി utരവ് പകാരം ദെtടുt മാതാപിതാk ള െട
േപര് േച t് സ ിഫിk ് ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- ജനനം രജി റ െചy nതിനുll നടപടി കമ
kു പുറേമ
േകാടതി utരവിെ റ പക p ം ഹാജരാkണം.ആ .ഡി. o യുെട aനുവാദtിെ റ
aടിsാനtി േകാടതിutര പകാരം ദെtടുt മാതാപിതാkള െട േപര് േച t്
സ ിഫിk ് ന കുnു.
ആവശ മായഫീസ്:- േപര് േച kുnതിന് - 5 രൂപ, തിരcി ഫീസ്-2 രൂപ, സ ിഫിk ്
ഫീസ്:- 5 രൂ
ആവശ മായ സമയം:- 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- രജി ടാ (െഹ t് ഓഫീസ )
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- ജിലാ രജി ടാ
(െസ ക റി)k്
ai) ജനന മരണ രജി ടറി കു ിയുെട േപര് േച kുnതിന്
രജിേ ടഷ നടപടി പൂ tിയായ േശഷം നി ിതേഫാറtിലുll aേപk സ ീകരിc്
രജി ററുമായി otുേനാkി േപര് േച t് സ ിഫിk ് ന കുnു.
1971 ന് മുmുll ജനനtിെ റ കാര tി ചീഫ് രജി ടാറുെട aനുമതി ആവശ മാണ്.
aേപk ചീഫ് രജി ടാ kു aയc െകാടുkുകയും aനുമതി ലഭിkു n മുറ k് േപര്
േച t് സ ിഫിk ് ന കുnതുമാണ്.
ആവശ മായനിബnനക :- നി ിതമാതൃകയിലുll aേപkാേഫാറം പൂരിpിcത്
(മാതാപിതാkള െട സംയുk aേപk) ആറു വയs് കഴി താെണ ി
കൂ
സ ിഫിk ് താമസിkുn sലെt ജനനമരണരജി ടാ ന കുn ജനന കമ
സാkയ്പ തം(സംsാനtിന് പുറtാെണ ി േനാ റി aഫിഡെവ ്) കൂ േരഖയിെല
േപാെല മാ തേമ േപര് േച kുകയുll . oരിk േച t കു ിയുെട േപരി മാ ം
വരുtാ സാd മല. 1971 ന് മു പുll സംഗതികളി 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് പതിc്
െവll േപpറി ചീഫ് രജി ടാ kുll aേപk.
ആവശ മായഫീസ്:- 5 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 5 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- രജി ടാ (െഹ tാഫീസ )
കൂ േരഖയിെല തീയതിയും ജനനരജി ററിെല തീയതിയും തmി വ ത ാസമുെ ട ി
ജിലാ രജി ടാറുെട aനുമതി ആവശ മാണ്.
േസവനംലഭിkുnതി കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- ജിലാ രജി ടാ
(െസ ക റി)
aj) ജനനമരണ രജിsറി തിരുt വരുtുnതിന്
aേപk സ ീകരിc് രജി ററുമായി otുേനാkി തിരുt
വരുtുnതിനാവശ മായ
േരഖക പരിേശാധിc് തിരുtുnതിന് ആവശ മായ aനുവാദം വാ ി രജി ററി
തിരുt വരുtുnു.1971ന് മുmുll തിരുtലുക k്(ജനന തീയതി/മരണ തീയതി/ലിംഗം
enിവ തിരുtുnതിന്) ചീഫ് രജി ടാറുെട aനുവാദം ആവശ മാണ്.

ആവശ മായനിബnനക :- തിരുt വരുേt ട സംഗതിെയകുറിc് നി dി േകാ ് ഫീ
റാm് o ിc aേപkാ േഫാറം ജനനം/മരണം നടn ആശുപ തിയുെട തിരുt കt്
ബnെp വിേലജാഫീസറുെട സ ിഫിk ് താമസsലെt ജനനമരണ രജി ടാറുെട
aേന ഷണ റിേpാ ് റൂ 12 പകാരമുll ര ട് ഗസ ഡ് ഓഫീസറ മാരുെട സത വാ മൂലം,
തിരുt വരുേt ടയാളിെ റ കൂ സ ിഫിk ്/േറഷ കാ ഡ്/ ഐഡ റി ി
കാ ഡിെ റ പക p്. ഭാര യുെടേയാ ഭ tാവിെ റേയാ േപര് പൂ
മായും മാ ം വരുn
സംഗതികളി വിവാഹ സ ിഫിk ിെ റ പക p ം ഹാജരാkണം. 1971 ന് മു പുll
തിരുtലുക k് 1 രൂപ േകാ ് ഫീ റാm് പതിc് െവll േപpറി ചീഫ് രജി ടാ kുll
aേപk ര ട് േകാpി കൂടി സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- തിരcി ഫീസ് -2 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 15 ദിവസം.aനുമതി ലഭിc കഴി ് 10 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- രജി ടാ . ചീഫ് രജി ടാറുെട aനുമതി
ആവശ മുll സംഗതികളി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- ജിലാ രജി ടാ
(െസ ക റി)
ak) െസk 17 പകാരമുll സ ിഫിk ്
aേപk സ ീകരിk സ ിഫിk ് തyാറാk
ആവശ മായനിബnനക :- ജനനം/മരണം രജി റ െച തിരിkണം.നി ിത aേപkാ
േഫാറം നി ിത േകാ ് ഫീ റാm് പതിc് aേപkകെ റ േപരി വാ ിയ 10 രൂപയി
കുറയാt മു ദപ തം സഹിതം േകാ pേറഷ ഓഫീസിെല ജനേസവന േക ntി
സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- തിരcി ഫീസ് 2 രൂപ, സ ിഫിk ് ഫീസ് oരു പക pിന് 5 രൂപ
ആവശ മായ സമയം- 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- രജി ടാ (െഹ tാഫീസ )
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- ജിലാ രജി ടാ (െസ
ക റി)
al) മ ് sല ളി ജനിc് നഗരസഭാ പരിധിയി താമസിkുnവ kുll തിരിcറിയ
സ ിഫിk ് (ഐഡ റിഫിേkഷ സ ിഫിk ്)
ബnെp െഹ t്iെ
പk aേന ഷണം നടtി റിേpാ ിെ റaടിsാനtി
സ ിഫിk ് ന കുnു.
ആവശ മായനിബnനക :- 1 രൂപ േകാ
ഫീ റാm് o ിc് െവllേപpറിലുll aേപkാ
േഫാറം
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 15 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- െഹ t് iെ
പk , രജി ടാ
(െഹ tാഫീസ )
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസംേനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- ജിലാ രജി ടാ
(െസ ക റി)
am) വിവാഹ രജിേ ടഷ (15 ദിവസtിനകം)
aേപk സ ീകരിk , രജിേ ടഷ നടt , സ ിഫിk ് തyാറാk
ആവശ മായനിബnനക :- നഗരപരിധിkുllി ഹിnുമതാചാര പകാരം നടkുn

വിവാഹ
, വരന് 21 uം വധുവിന് 18 വയs ം പൂ tിയായിരിkണം.
നി dി േഫാറ
പൂരിpിc് വിവാഹം നടn മ പtിെല as സ ിഫിk ്
വധൂവര മാരുെടവയs്, മതം,പൌരത ം enിവ െതളിയിkുnതിനാവശ മായ
േരഖക ( കൂ സ ിഫിk ് മതിയാകും) വിവാഹം നടn് 15 ദിവസtിനുllി രജി റ
െചേy ടതാണ്.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs / uേദ ാഗs:- േകാ pേറഷെ സ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതി നേ ക ടത്:- േമയ k്
an) താമസിc ll വിവാഹരജിേ ടഷ (15 മുത 30 ദിവസം വെര)
aേപk സ ീകരിk രജിേ ടഷ നടt , സ ിഫിk ് തyാറാk
ഫീ
ആവശ മായനിബnനക :- േമ പതിപാദിc േരഖക kു പുറേമ നി dി േകാ
റാm് പതിc് െവll േപpറി കാലതാമസtിനുll കാരണം കാണിc െകാ ടുll
aേപk കൂടി സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- 7ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- േകാ pേറഷ െസ ക റി
േസവനംലഭിkുnതി കാലതാമസംേനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- േമയ k്
ao) വിവാഹരജിേ ടഷ (30 ദിവസം കഴി ്)
aേപk സ ീകരിk , ചീഫ് രജി ടാ k് aയkുക,aനുവാദം കി n മുറ k് രജി
േ ടഷ നടt ,സ ിഫിk ് ന ക
ആവശ മായനിബnനക :- േമ പതിപാദിc േരഖകള െട 3 േകാpിക kു പുറേമ നി dി
േകാ
ഫീ റാm് പതിc് െവllേപpറി കാലതാമസtിനുll കാരണം കാണിc െകാ ട്
ചീഫ് രജി ടാ kുll aേപkയും വിവാഹം നടnതായും ഭാര ാഭ tാk മാരായി
ജീവിkുnതായും സാkയ്െpടുtുn ര ട് ഗസ ഡ് ഓഫീസ മാരുെട സ ിഫിk ക
കൂടി സമ pിkണം.
ആവശ മായഫീസ്:- iല
ആവശ മായ സമയം:- ചീഫ് രജി ടാറുെട (പ©◌ായt് ഡയറk ) aനുമതി ലഭിcതി നു
േശഷം 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- ചീഫ് രജി ടാറുെട aനുമതി ലഭിcതിനു
േശഷം േകാ pേറഷ െസ ക റി
േസവനംലഭിkുnതി കാലതാമസംേനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- േമയ k്
ap) വിവാഹ സ ിഫിk ്
വിവാഹ രജിേ ടഷ പൂ tിയായ േശഷം സ ിഫിk ് തyാറാk
ആവശ മായനിബnനക :- വിവാഹ രജിേ ടഷ പൂ tിയായിരിkണം. നി dി
ഫീ o ിc aേപk, പtു രൂപയി കുറയാt മു ദപ തം
ആവശ മായഫീസ്:- 10 രൂപ
ആവശ മായ സമയം:- 7 ദിവസം
ചുമതല നി vഹിkുn uേദ ാഗs /uേദ ാഗs:- േകാ pേറഷ െസ ക റി
േസവനം ലഭിkുnതിന് കാലതാമസം േനരി ാ പരാതിനേ ക ടത്:- േമയ k്
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