
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2012 െല േസവനാവകാശ നിയമ ിെല (2012 െല 18-◌ാ◌ം ആക് ്) 3-◌ാ◌ം 

വകു ് പകാരം നി ിപത്മായ അധികാരം വിനിേയാഗി ു െകാ ും 
െപാതുജന ൾ ് ലഭ മാകു  േസവന ൾ , േസവനം ലഭ മാ ു തിനുളള 
സമയപരിധി, നിയു  ഉേദ ാഗ  ൻ , ഒ ാം അ ീൽ  അധികാരി, ര ാം അ ീൽ  
അധികാരി എ ിവ നി യി ് പ ായ ് ഡയറ  ർ  2013 ഏ പി ൽ  26-◌ാ◌ം 
തീയതിയിെല േകരള അസാധാരണ ഗസ ് (വാല ം 2)ൽ  1169-◌ാ◌ംന രായി 
പസി ീകരി  വി ാപനം അതിലംഘി ുെകാ ും പ ായ ു വകു ുമായി 
ബ െ ്  പ ായ ് ഡയറ േറ ്, ജി ാ തല ിെല പ ായ ് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ  ർ  ഓഫീസുക ൾ , ഗാമപ ായ ് ഓഫീസുക ൾ  എ ിവിട ളി ൽ  
നി ും െപാതുജന ൾ ് ലഭ മാകു  േസവന  ൾ , േസവനം 
ലഭി ു തിനുളള സമയപരിധി, നിയു  ഉേദ ാഗ ൻ , ഒ ാം അ ീൽ  

പ ായ  ്ഡയറ റുെട കാര ാലയം 

വി ാപനം 

തിരുവന പുരം, 2020 ഡിസംബർ  21 ന ർ PAN/14633/2020 - G2 

©
േകരള സർകാർ
Government of Kerala

2020

േകരള ഗസറ്
KERALA GAZETTE

അസാധാരണം
EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി  ്പസിദെപടുതുനത

PUBLISHED BY AUTHORITY

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 05-09-2012 with RNI

Reg No.Kl/TV(N)/634/2018-20

വാല്ം 9
Vol. IX

തിരുവനനപുരം,
െചാവ

Thiruvananthapuram,
Tuesday

2020 ഡിസംബർ 22
22nd December 2020

1196 ധനു 7
7th Dhanu 1196

1942 െപൗഷം 1
1st Pousha 1942

നമർ
No. 3060

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



അധികാരി, ര ാം അ ീ ൽ  അധികാരി എ ിവ താെഴ പറയും പകാരം 
നി യി ് ഇതിനാ  ൽ  വി ാപനം പുറെ ടുവി ു ു.  

 
1) ഓേരാ േസവനവും ലഭി ു തിന് ആവശ മായ എ ാ േരഖകളും 

സഹിതം സ ൂർ മായ അേപ  സമർ ി ു  തീയതി മുതലാണ് 
നി ിത സമയപരിധി കണ ാ ുക. 

2) ഓേരാ േസവനവും ലഭി ു തിനുളള അേപ േയാെടാ ം 
സമർ ിേ  േരഖക ൾ /ഫീസ് എ ിവ ബ െ  ഓഫീസിെ  
െപൗരാവകാശ േരഖയി  ൽ  പഖ ാപി ി ുളള പകാരേമാ ബ െ  
നിയമ ിേലാ ച ിേലാ പറ ി ുളള വിധ ിേലാ 
ആയിരി ു താണ്.  

3) മ ് ഓഫീസുകളിൽ  നി ് അനുമതി/നിരാേ പ പ തം ആവശ മായ 
സംഗതികളി   ൽ  ടി അനുമതി ഗാമപ ായ ി ൽ  ലഭി  തീയതി 
മുതലായിരി ും സമയപരിധി കണ ാ ുക.    
 

  
േഡാ.പി.െക.ജയ ശീ ഐ.എ.എസ് 

                                                                  പ ായ ് ഡയറ  ർ  
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1. പ ായ ് ഡയറ റുെട കാര ാലയം 

കമ 
നം. 

േസവന ളുെട വിവരം സമയപരിധി നിയു  ഉേദ ാഗ ൻ  
ഒ ാം അ ീ  ൽ  
അധികാരി 

ര ാം 
അ ീ ൽ  
അധികാരി 

1 01-4-1970 ന് മു ുളള 
ജനന രജിസ്േ ടഷനിൽ  
േപര ്
േചർ ു തിനുളള 
അനുമതി 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

ചീഫ് രജിസ് ടാർ  (ജനന 
മരണം) 

തേ ശസ യംഭരണ 
വകു ് െസ ക റി 

  

2 01-4-1970 ന് മു ുളള  
ജനന മരണ 
രജിസ്േ ടഷനുകളിെല 
തിരു ലുകൾ ുളള 
അനുമതി 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

ചീഫ് രജിസ് ടാർ (ജനന 
മരണം) 

തേ ശസ യംഭരണ 
വകു ് െസ ക റി 

  

3 ഹി ു വിവാഹ 
രജിസ്േ ടഷനി ൽ  
വ ി ുളള 
സാരവ ായ 
െത ുക ൾ  
തിരു ു തിന് 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

ഹി ു വിവാഹ രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ ായ ് ഡയറ ർ  

തേ ശസ യംഭരണ 
വകു ് െസ ക റി 

  

 
 

I I  പ ായ ് െഡപ ൂ ി ഡയറ റുെട കാര ാലയം 
     

കമ 
നം. േസവന ളുെട വിവരം സമയപരിധി നിയു  ഉേദ ാഗ ൻ  

ഒ ാം അ ീ ൽ  
അധികാരി 

ര ാം 
അ ീ ൽ  
അധികാരി 

1 ജനനം രജി  ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി (30 
ദിവസ ിനുളളി ൽ  
രജി  ർ   െച ുവാ  ൻ  
കഴിയാതിരു   
സംഭവ ൾ  ഒരു 
വർഷ ിനുളളി ൽ  
രജി  ർ  െച ാനുളള 
അനുമതി) (േകരള ജനന 
മരണ രജിസ്േ ടഷൻ  
ച  ൾ  1999) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  (ജനനം 
മരണം)/പ ായ ് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ  ർ  

ചീഫ് രജിസ് ടാർ  
 (ജനനം മരണം) 

തേ ശസ യം 
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 

2 ജനന രജിസ്േ ടഷനി  ൽ  
േപര് േചർ ു തിനുളള 
അനുമതി (ജനന 
രജി റി െലയും സ്കൂ ൾ  
േരഖയിെലയും ജനന 
തീയതികൾ  ത ി ൽ  
പ ് മാസ ിലധികം 
വ ത ാസമുളള 
സംഭവ ളിൽ  മാ തം) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

ജി ാ രജിസ് ടാർ    
(ജനനം മരണം)/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

ചീഫ് രജിസ് ടാർ   
(ജനനം മരണം) 

തേ ശസ യം 
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 
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3 മരണം രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി (30 
ദിവസ ിനുളളി  ൽ  
രജി ർ  െച ാ ൻ  
കഴിയാ  സംഭവ ൾ  
ഒരു വർഷ ിനുളളി ൽ  
രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി) (േകരള ജനന 
മരണ രജിസ്േ ടഷ ന്  
ച  ൾ , 1999) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

ജി ാ രജിസ് ടാ ർ   
(ജനനം മരണം)/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ   ർ  

ചീഫ് രജിസ് ടാർ   
(ജനനം മരണം) 

തേ ശസ യം 
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 

4 ഹി ു വിവാഹ ൾ  
രജി  ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി (വിവാഹ 
തീയതി മുതൽ  30 
ദിവസ ിനുളളിൽ  
രജി  ർ  െച ാ ൻ  
കഴിയാ  
വിവാഹ  ൾ ) (േകരള 
ഹി ു വിവാഹ 
രജിസ്േ ടഷൻ  ച  ൾ , 
1957) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം  

ജി ാ രജിസ് ടാർ /പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ  ർ  

ഹി ു വിവാഹ 
രജിസ് ടാർ  ജനറ ൽ  
/പ ായ ്  
ഡയറ ർ  

തേ ശസ യം 
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 

5 വിവാഹ ൾ  (െപാതു) 
രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി (അ ് 
വർഷ ിനുളളി   ൽ  
വിവാഹം രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
െമേ ാറാ ം ഫയൽ  
െചയ്തി ി ാ  
സംഭവ ൾ )(േകരള 
വിവാഹ ൾ  (െപാതു) 
രജി ർ  െച ൽ  
ച ൾ , 2008) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

വിവാഹം (െപാതു) രജിസ് ടാ ർ  
ജനറൽ /പ ായ ് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ  

വിവാഹം (െപാതു) 
മുഖ  രജിസ് ടാർ  
ജനറ ൽ  
/പ ായ ് 
ഡയറ  ർ    

തേ ശസ യം 
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 

6 വിവാഹം (െപാതു) 
രജിസ്േ ടഷനിെല 
തിരു ലുകൾ  ്
അനുമതി (േപര്, വയ ്, 
തീയതി മുതലായ 
സാരവ ായ 
ഉൾ ുറു ുകളിെല 
തിരു ലുകൾ ്)   
(േകരള വിവാഹ ൾ  
(െപാതു) രജി ർ  
െച ൽ  ച ൾ , 2008) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

വിവാഹം (െപാതു) രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ ായ ് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ  

വിവാഹ (െപാതു) 
മുഖ  രജിസ് ടാർ  
ജനറ ൽ  
/പ ായ ് 
ഡയറ ർ ) 

തേ ശസ യം
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 

7 വിവാഹ (െപാതു) തേ ശ 
രജിസ് ടാറുെട 
തീരുമാന ിെനതിരാ-
യുളള അ ീൽ )(േകരള 
വിവാഹ ൾ  (െപാതു) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

വിവാഹ (െപാതു) രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ ായ ് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ  

വിവാഹ (െപാതു) 
മുഖ  രജിസ് ടാർ  
ജനറ ൽ  
/പ ായ ് 
ഡയറ ർ ) 

തേ ശസ യം 
ഭരണ വകു ് 
െസ ക റി 
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രജി ർ  െച  ൽ  
ച  ൾ , 2008) 

        
 
 

 
 
 

   

I I I  ഗാമപ ായ ് ഓഫീസുക ൾ  
 

കമ 
നം. 

േസവന ളുെട വിവരം സമയപരിധി നിയു  ഉേദ ാഗ ൻ  
ഒ ാം അ ീ ൽ  
അധികാരി 

ര ാം 
അ ീ  ൽ  
അധികാരി 

1 ജനന രജിസ്േ ടഷ ൻ  
(ജനന മരണ 
രജിസ്േ ടഷ  ൻ  ആക് ്, 
1969, േകരള ജനന 
മരണ രജിസ്േ ടഷൻ  
ച ൾ , 1999)   

1)ആശുപ തി
യിൽ  വ ് 
നട  
ജനനെമ ി
ൽ  റിേ ാർ ് 
ലഭി ു  
ദിവസം 
(ആശുപ തി, 
കിേയാസ്ക് 
െസൗകര മു
ളള 

ല ളിൽ  
മാ തം) 
2) മ ുളളവ 7 
പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാ ർ   
(ജനനം  മരണം)/ 
ഗാമപ ായ ് െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ   
(ജനനം മരണം) 
/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

ചീഫ ് 
രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം)  

2 ജനന രജിസ്േ ടഷനി  ൽ  
േപര് േചർ  ൽ   (ജനനം 
രജി ർ  െചയ്തേ ാ ൾ  
േപര ്
േചർ ി ി ാെയ ി ൽ  
മാ തം)  (ജനന മരണം 
രജിസ്േ ടഷൻ  ആക് ്, 
1969,   േകരള ജനന 
മരണ രജിസ്േ ടഷൻ  
ച  ള് , 1999) 

1)7 പവൃ ി 
ദിവസം 
2) അനുമതി 
ലഭ മാേ

 
അേപ ക
ളിൽ  ചീഫ് 
രജിസ് ടാറു
െട/ ജി ാ 
രജിസ് ടാറു
െട അനുമതി 
ലഭ മായതി
നു േശഷം 7 
പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാ ർ  (ജനനം  
മരണം)/ ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
(ജനനം മരണം) 
/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

ചീഫ ് 
രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം)  

3 മരണ രജിസ്േ ടഷൻ  
(ജനന മരണ 
രജിസ്േ ടഷ ൻ   ആക് ് 
1969, േകരള ജനന 
മരണ രജിസ്േ ടഷൻ  
ച ൾ  1999) 
  

1)ആശുപ തി
യി ൽ  വ ് 
നട  
മരണം 
റിേ ാർ  ്
ലഭി ു  
ദിവസം 
(ആശുപ തി, 
കിേയാസ്ക് 
െസൗകര ം 
ഉളള 

ല ളിൽ  

തേ ശ രജിസ് ടാർ  (ജനനം 
മരണം)/ ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
(ജനനം മരണം)/ 
പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി 
ഡയറ  ർ ) 

ചീഫ് 
രജിസ് ടാ ർ  
(ജനനം 
മരണം) 
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മാ തം) 
2) മ ുളളവ 7 
പവൃ ി 
ദിവസം 

4 ജനനം മരണം ൈവകി 
രജി ർ  െച  ൽ  (ജനന 
മരണ രജിസ്േ ടഷ ന്  
ആക് ്, 1969) 

അനുമതി 
ലഭി ് 7 
പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാർ   
 (ജനനം മരണം)/ 
ഗാമപ ായ ് െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
(ജനനം മരണം)/ 
പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ ) 

ചീഫ് 
രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം) 

5 ജനന/മരണ 
സർ ിഫി ് 
(ജനന മരണ 
രജിസ്േ ടഷ ൻ  ആക് ്, 
1969) 
 

1)12-◌ം 
വകു ് 
പകാരമുളള 
ജനന/മരണ 
സർ ിഫി ് 
രജിസ്േ ടഷ
ൻ  ദിവസം  
2) മ ുളളവ 3 
പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാർ    
(ജനനം മരണം) / 
ഗാമപ ായ ് െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം)/പ ായ

് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ ) 

ചീഫ് 
രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം) 

6 ദെ ടു ു  
കു ികളുെട ജനന 
രജിസ്േ ടഷ ൻ  

10 പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാർ   (ജനനം 
മരണം)/ ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാ  ർ  
(ജനനം മരണം)/ 
പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ ) 

ചീഫ് 
രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം) 

7 വിേദശ ു നട  
ജനന ളുെട 
രജിസ്േ ടഷൻ  
(ബ െ  നിയമം / 
ച ൾ  ്
വിേധയമായി) 

30 പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാർ   (ജനനം 
മരണം)/ ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം)/പ ായ

് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ ) 

ചീഫ് 
രജിസ് ടാർ  
(ജനനം 
മരണം) 

8 വിവാഹ രജിസ്േ ടഷ ൻ , 
30 ദിവസ ിനു ി  ൽ  
(ഹി ു, വിവാഹ ആക് ്, 
1955 േകരള ഹി ു 
വിവാഹം രജി ർ  
െച  ൽ  ച  ള് , 1957) 

15 പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാ  ർ  
/ ഗാമപ ായ ് െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ ) 

പ ായ ് 
ഡയറ  ർ  
/ഹി ു 
വിവാഹ 
രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ  

9 വിവാഹം താമസി ു 
രജി ർ  െച  ൽ , 30 
ദിവസ ിന് 
േശഷമുളളവ (ഹി ു 
വിവാഹ ആക് ്, 1955, 
േകരള ഹി ു വിവാഹം 
രജി ർ  െച  ല്  
ച  ൾ , 1957) 

അനുമതി 
ലഭി ്  15 
പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാർ  
/ ഗാമപ ായ ് െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ ) 

ഹി ു 
വിവാഹ 
രജിസ് ടാർ  
ജനറ ൽ  
/പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

10 വിവാഹ സർ ിഫി ് 
(ഹി ു വിവാഹ ആക് ്, 
1955 പകാരം നട ിയ 
രജിസ്േ ടഷൻ ) 

 7 പവൃ ി 
ദിവസം 

തേ ശ രജിസ് ടാർ  
/ ഗാമപ ായ ് െസ ക റി 

ജി ാ രജിസ് ടാർ  
/പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

ഹി ു 
വിവാഹ 
രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ / 
പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

11 വിവാഹ  ൾ  (െപാതു) 
രജി ർ  
െച ു തിനുളള 

 7 പവൃ ി 
ദിവസം 

വിവാഹ (െപാതു)തേ ശ 
രജിസ് ടാർ  / ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

വിവാഹ (െപാതു) 
രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ ായ

വിവാഹ 
(െപാതു) 
മുഖ  

6

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



അനുമതി (45 
ദിവസ ിനു ി  ൽ  
വിവാഹം രജി  ര ് 
െച ു തിനുളള 
െമേ ാറാ ം ഫയ ൽ  
െചയ്തി ു  
സംഭവ ൾ ) േകരള 
വിവാഹ ൾ  രജി  ർ  
െച  ല്  (െപാതു) 
ച ൾ , 2008) 

് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ  

രജിസ് ടാർ  
ജനറ ൽ / 
പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

12 വിവാഹ ൾ  (െപാതു) 
രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി (അ ു 
വർഷ ിനുളളി  ൽ  
വിവാഹം രജി  ർ  
െച ു തിനുളള 
െമേ ാറാ ം ഫയ ൽ  
െചയ്തി ു  
സംഭവ ൾ ) േകരള 
വിവാഹ ൾ  രജി  ർ  
െച  ല്  (െപാതു) 
ച ൾ , 2008) 

10 പവൃ ി 
ദിവസം 

വിവാഹ (െപാതു) തേ ശ 
രജിസ് ടാർ  / ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

വിവാഹ (െപാതു)  
രജിസ് ടാര ് 
ജനറൽ /പ ായ

് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ  

വിവാഹ 
(െപാതു) 
മുഖ  
രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ

ായ ് 
ഡയറ ർ  

13 വിവാഹ ൾ  (െപാതു) 
രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
അനുമതി (അ ു 
വർഷ ിനുളളി ൽ  
വിവാഹം രജി ർ  
െച ു തിനുളള 
െമേ ാറാ ം ഫയ ൽ  
െചയ്തി ി ാ  
സംഭവ ൾ ) േകരള 
വിവാഹ  ള്  രജി  ർ  
െച  ൽ  (െപാതു) 
ച ൾ , 2008) 

അനുമതി 
ലഭി ് 7 
പവൃ ി 
ദിവസ ിന
കം 

വിവാഹ (െപാതു)തേ ശ 
രജിസ് ടാ  ർ  / ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

വിവാഹ (െപാതു) 
രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ ായ

് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ ർ  

വിവാഹ 
(െപാതു) 
മുഖ  
രജിസ് ടാ ർ  
ജനറൽ /പ

ായ ് 
ഡയറ ർ  

14 വിവാഹ സർ ിഫി ്         
(േകരള വിവാഹ ൾ  
രജി  ർ  െച  ൽ  
(െപാതു) ച  ൾ  , 2008   
പകാരം  നട ിയ 
രജിസ്േ ടഷൻ ) 

 7 പവൃ ി 
ദിവസം 

വിവാഹ (െപാതു)തേ ശ 
രജിസ് ടാർ  / ഗാമപ ായ ് 
െസ ക റി 

വിവാഹ (െപാതു) 
രജിസ് ടാ ർ  
ജനറൽ /പ ായ

് െഡപ ൂ ി 
ഡയറ  ർ  

വിവാഹ 
(െപാതു) 
മുഖ  
രജിസ് ടാർ  
ജനറൽ /പ

ായ ് 
ഡയറ ർ  

15 െക ിട ഉടമ ാവകാശം 
ൈകമാ ം െച ൽ  

45 ദിവസം ഗാമപ ായ ് െസ ക റി പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

16 െക ിട ഉടമ ാവകാശ 
സർ ിഫി ് 
 

 3 പവൃ ി 
ദിവസം 

ഗാമപ ായ ് െസ ക റി പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

17 താമസ ാരനാെണ ു
ളള സർ ിഫി ് 
 

 7 പവൃ ി 
ദിവസം 

ഗാമപ ായ ് െസ ക റി പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ  ർ  

പ ായ ് 
ഡയറ ർ  
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18 വ വസായ ളും 
ഫാ റികളും 
വ ാപാര ളും സംരംഭക 
പവർ ന ളും മ ു 
േസവന ളും 
ആരംഭി ു തിനുളള 
ൈലസൻസ ്

30 ദിവസം ഗാമപ ായ ് െസ ക റി പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

19 െക ിട നിർ ാണ 
െപർമി ് / വികസന 
െപർമി ് (േകാെ ൗ ് 
വാ ള് , കിണ ർ , 
െടലി ൂണിേ ഷൻ  
ടവ ർ , എ ിവയ് ും 
ബാധകം) 

30  ദിവസം ഗാമപ ായ ് െസ ക റി പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ  ർ  

പ ായ ് 
ഡയറ ർ  

20 
െതാഴിൽ  നികുതി 
ഒടു  ൽ  (േഫാറം I I I  
ഡിമാ ്  േനാ ീസ് 
പകാരം) (േകരള 
പ ായ ് രാജ് 
(െതാഴിൽ  നികുതി) 
ച ൾ , 1996) 

അേത 
ദിവസം 
(േഫാറം I I  
 ൽ  വരുമാന 
വിവര ൾ  
നൽകിയി
ണം) 

ഗാമപ ായ ് െസ ക റി പ ായ ് 
െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  

പ ായ ് 
ഡയറ ർ  
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വിശദീകരണ ുറി ് 

(ഇത് വി ാപന ിെ  ഭാഗമാകു ത . എ ാൽ  അതിെ  െപാതു ഉേ ശ ം 
വ മാ ുവാ ൻ  ഉേ ശി ു െകാ ുളളതാണ)്     

2012 െല േസവനാവകാശ നിയമ ിെല (2012 െല 18-◌ാ◌ം ആക് ്) 3-◌ാ◌ം വകു ് 
പകാരം നി ിപത്മായ അധികാരം വിനിേയാഗി ു െകാ ് പ ായ ് വകു ുമായി 
ബ െ ് പ ായ ് ഡയറ േറ ്, ജി ാതല ിെല പ ായ ് െഡപ ൂ ി ഡയറ  ര ് 
ഓഫീസുക ള ്, ഗാമപ ായ  ് ഓഫീസുകൾ  എ ിവിട ളിൽ  നി  ്െപാതുജന ൾ  ്
ലഭ മാകു  േസവന ൾ , േസവനം ലഭ മാ ു തിനുളള സമയപരിധി, നിയു  
ഉേദ ാഗ  ൻ , ഒ ാം അ ീ ൽ  അധികാരി, ര ാം അ ീൽ  അധികാരി എ ിവ നി യി  ്
2013 ഏ പി  ൽ  26-◌ാ◌ം തീയതിയിെല േകരള അസാധാരണ ഗസ ് (വാല ം 2)ൽ  1169-◌ാ◌ം 
ന രായി പ ായ ് ഡയറ  ർ  വി ാപനം പുറെ ടുവി ിരു ു. പസ്തുത 
വി ാപനം പുറെ ടുവി തിനു േശഷം 1994 െല േകരള പ ായ ് രാജ് ആക് ിലും 
വിവിധ ആക് ുകളിലും ച ളിലും നിലവി  ൽ  വ ി ുളള േഭദഗതിക ൾ ് അനുസൃതമായി 
പസ്തുത വി ാപനം അതിലംഘി ു െകാ  ് പുതിയ വി ാപനം 
പുറെ ടുവിേ തുെ ് േബാ മായി ു ്. േമൽസാഹചര ി  ൽ , 2013 ഏ പി  ൽ  26-
◌ാ◌ം തീയതിയിെല േകരള അസാധാരണ ഗസ ് (വാല ം 2)ൽ  1169-◌ാ◌ം ന രായി 
പ ായ ് ഡയറ  ർ  പുറെ ടുവി ി ുളള വി ാപനം അതിലംഘി ു െകാ ും 2012-
െല േസവനാവകാശ നിയമ ിെല 3-◌ാ◌ം വകു ് പകാരം നി ിപത്മാ ിയി ുളള 
അധികാരം വിനിേയാഗി ും പ ായ ു വകു ുമായി ബ െ ് പ ായ ് 
ഡയറ േറ ്, ജി ാ തല ിെല പ ായ ് െഡപ ൂ ി ഡയറ ർ  ഓഫീസുക ൾ , 
ഗാമപ ായ ് ഓഫീസുക ൾ  എ ിവിട ളി ൽ  നി ും െപാതുജന ൾ ് ലഭ മാകു  
േസവന  ൾ , േസവനം ലഭി ു തിനുളള സമയപരിധി, നിയു  ഉേദ ാഗ ൻ , ഒ ാം 
അ ീ ൽ  അധികാരി, ര ാം അ ീൽ  അധികാരി എ ിവ നി യി ് വി ാപനം 
െച ു തിന് നിർേ ശി ി ു ്. േമൽ  പറ  ല ം നിറേവ ു തിന ്
ഉേ ശി ി ുളളതാണ് ഈ വി ാപനം. 
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Directorate of Panchayats 

NOTIFICATION 

No. PAN/14633/2020-G2                         Thiruvananthapuram, 2020 December 21                                                                 

 

          In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Kerala Right to Service Act, 2012 (Act 

18 of 2012), the Director of Panchayats hereby supersede the Notification No. 1169  dated. 26th April 2013 

(Vol. II) published in the Kerala Extra Ordinary Gazette regarding the services rendered to the public, the 

stipulated time limits, designated officers, the First Appellate Authority, the Second Appellate Authority 

for the purpose of the Section 3 of the Kerala Right to Service Act, 2012 and hereby notifying for the 

purpose of the section 3 of the Kerala Right to Service Act, 2012, services rendered to the public, the 

stipulated  time limit, designated officers, the First Appellate Authority, the Second Appellate Authority 

from the Office of the Director of Panchayats, Office of the Deputy Director of Panchayats in district level  

and office of the Grama Panchayats. 

 

(1) The time limit prescribed will commence only after the submission of all the necessary documents and 

details, if required for providing a service.   
(2) Supporting documents and fees for services will be as per the conditions and provisions elucidated in the 

Citizen Charter concerned and as per the Acts and Rules. 

(3) The time limit for services in the case of application which needs Sanction/NOC from other offices will 

commence only on the date of receipt of the same in the Grama Panchayat. 

 

                                      

Dr. P.K. JAYASREE  I.A.S 

DIRECTOR OF PANCHAYATS 
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I   Directorate of Panchayats 

Sl.no Name of Service Time limit 
Designated 

Officer 

First 
Appellate 
Authority 

Second 
Appellate 
Authority 

1. Sanction for  inclusion of 
name in the Birth 
Registration (in the case of 
birth occurred before 01-04-
1970) 
 

15 working 
days 

Chief 
Registrar of 
Births and 
Deaths 

Secretary, 
Local Self 
Government 
Department 

- 

2. Sanction for making 
correction in the Birth and 
Death Registration (Birth or 
Death  occurred before 01-
04- 1970) 
 
 

15 working 
days 

Chief 
Registrar of 
births and 
Deaths 

Secretary, 
Local Self 
Government 
Department. 
 

- 

3. Application for making 
factual corrections in the 
Hindu Marriage Registration 
 

15 working 
days 

The 
Registrar 
General of 
Hindu 
Marriages/ 
Director of 
Panchayats 

Secretary, 
Local Self 
Government 
Department. 

- 

 

II Office of the Deputy Director of Panchayats 

Sl.no Name of Service Time limit 
Designated 

Officer 

First 
Appellate 
Authority 

Second 
Appellate 
Authority 

1. Sanction for 
Registration of Birth 
(Any birth of which 
information is given 
to the registrar after 
30 days but within 
one year of its 
occurrence). (The 
Kerala Registration 
of Births and Deaths 
Rules, 1999) 
 
 

15 working days District 
Registrar of 
Births and 
Deaths/ 
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 
of Births 
and Deaths 

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department. 
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2. Sanction for 
inclusion of name in 
the Birth 
Registration (cases  
in which the 
difference in date of 
birth in Birth 
Register and School 
Records exceeds 10 
months) 

15 working days District 
Registrar of 
Births and 
Deaths/ 
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 
of Births 
and Deaths 

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department. 

3. Sanction for Death 
Registration (Any 
death of which 
information is given 
to the Registrar after 
30 days but within 
one year of its 
occurrence). (The 
Kerala Registration 
of Births and Deaths 
Rules, 1999) 

15 working days District 
Registrar of 
Births and 
Deaths/ 
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 
of Births 
and Deaths 

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department 

4. Sanction for Hindu 
Marriage 
Registration (cases 
were marriages could 
not be registered 
within 30 days from 
the date of marriage) 
(The Kerala Hindu 
Marriage 
Registration Rules, 
1957) 

15 working days District 
Registrar / 
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Registrar 
General of 
Hindu 
Marriages/
Director of 
Panchayats 

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department  

5. Sanction for 
Registration of 
Marriages(Common)  
(cases were 
memorandum has 
not been filed within  
5 years) (The Kerala 
Registration of 
Marriage (Common) 
Rules 2008) 

15 working days Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/D
eputy 
Director of 
Panchayats) 

Chief 
Registrar 
General of 
Marriages(
Common)/
Director of 
Panchayats 

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department 

6. Sanction for making 
correction in the 
Marriage(Common) 
Registration (factual 
corrections in the 

15 working days Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/D
eputy 

Chief 
Registrar 
General of 
Marriages(
Common)/

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department 
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entry on name, age, 
date etc) (The Kerala 
Registration of 
Marriage (Common) 
Rules 2008) 

Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 

7. Appeal against the 
decision of the Local 
Registrar of 
Marriages 
(Common) (The 
Kerala Registration 
of Marriage 
(Common) Rules 
2008) 

15 working days Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/D
eputy 
Director of 
Panchayats) 
 

Chief 
Registrar 
General of 
Marriages(
Common)/
Director of 
Panchayats 

Secretary, 
Local Self 

Government 
Department 

 

III Office Of Grama Panchayats 

Sl.no Name of Service Time limit 
Designated 

Officer 

First 
Appellate 
Authority 

Second 
Appellate 
Authority 

1. Registration of 
Birth (The 
Registration of 
Births and Deaths 
Act, 1969,     The 
Kerala Registration 
of Births and 
Deaths Rules, 
1999) 

(1) On the same day of 
receipt of the report, 
If the birth occurs in 
hospital (This 
service is applicable  
for  hospitals having 
births and deaths 
registration kiosk) 

(2) In other cases 7 
working days   

Local 
Registrar(Bir
ths and 
Deaths) 
/Secretary 
Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
(Births and 
Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

(Births and 
Deaths) 

2. Inclusion of name 
in the Birth 
Registration (If the 
name is not 
included at the time 
of registration). 
(The Registration 
of Births and 
Deaths Act, 1969, 
The Kerala 
Registration of 
Births and Deaths 
Rules, 1999) 

(1) 7 working days 
(2) Within 7 days 

consequent on the 
approval of the 
Chief Registrar/ 
District Registrar 

Local 
Registrar 
(Births and 
Deaths) 
/Secretary 
Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
(Births and 
Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

(Births and 
Deaths) 

3. Registration of 
Death (The 
Registration of 

(1) On the same day of 
obtaining  the 
report, If the 

Local 
Registrar 
(Births and 

District 
Registrar 
(Births and 

Chief 
Registrar 

(Births and 
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Births and Deaths 
Act, 1969) (The 
Kerala Registration 
of Births and 
Deaths Rules, 
1999) 

death occurs in 
hospital (This 
service is 
applicable  for  
hospitals having 
births and deaths 
registration kiosk) 

(2) In other cases 7 
working days    

Deaths) 
/Secretary 
Grama 
Panchayat 

Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 

Deaths) 

4. Sanction for late 
Registration of 
Births and Deaths 
(The Registration 
of Births and 
Deaths Act, 1969) 

7 working days after 
getting sanction 

Local 
Registrar(Bir
ths and 
Deaths)/Secr
etary Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
(Births and 
Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 
 

Chief 
Registrar 

(Births and 
Deaths)/ 

5. Birth and Death 
Certificate 
(The Registration 
of Births and 
Deaths Act, 1969) 

(1) On the same day 
of registration  
under section 12 

(2)  Others 3 working 
days 

Local 
Registrar(Bir
ths and 
Deaths) 
/Secretary 
Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
(Births and 
Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

(Births and 
Deaths) 

6. Birth Registration 
of adopted children 

10 working days Local 
Registrar(Bir
ths and 
Deaths)/Secr
etary Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
(Births and 
Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

(Births and 
Deaths) 

7. Registration of 
Births occurred in 
foreign countries 
(As per relevant 
Acts and Rules) 
 

 
30 working days 
 

Local 
Registrar(Bir
ths and 
Deaths)/Secr
etary Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
(Births and 
Deaths)/De
puty 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

(Births and 
Deaths) 

8. Registration of 
marriages with in 
30 days (The Hindu 
Marriage Act, 1955 
/ The Kerala Hindu 
Marriage 
Registration Rules, 
1957) 
 

15 working days Local 
Registrar/Sec
retary Grama 
Panchayat 

District 
Registrar/D
eputy 
Director of 
Panchayats 

Registrar 
General 
(Hindu 

Marriages)/ 
Director of 
Panchayats 
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9. Late Registration of 
Marriages (After 30 
days of marriage) 
(The Hindu 
Marriage Act, 1955 
/The Kerala Hindu 
Marriage 
Registration Rules, 
1957)  

15 working days after 
getting sanction 

Local 
Registrar/Sec
retary Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
/Deputy 
Director of 
Panchayats 

Registrar 
General 
(Hindu 

Marriages)/ 
Director of 
Panchayats 

10. Certificate of 
Marriage 
(Registration under 
the Hindu Marriage 
Act, 1955) 

7 working days Local 
Registrar/Sec
retary Grama 
Panchayat 

District 
Registrar 
/Deputy 
Director of 
Panchayats 

Registrar 
General 
(Hindu 

Marriages)/ 
Director of 
Panchayats 

11. Registration of 
Marriage (common) 
(cases in which  
memorandum has 
been filed within  
45 days) (The 
Kerala Marriage 
(common) 
Registration Rules, 
2008) 

7 working days  Local 
Registrar of 
Marriages 
(common) 
/Secretary, 
Grama 
Panchayat 
 
 

Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

General  of 
Marriages 
(common)/ 
Director of 
Panchayats 

12. Registration of 
Marriages 
(common) (cases in 
which  
memorandum has 
been filed within  5 
years)  (The Kerala 
Marriage (common) 
Registration Rules, 
2008) 

10  working days  Local 
Registrar of 
Marriages 
(common) 
/Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

General  of 
Marriages 
(common)/ 
Director of 
Panchayats 

13. Registration of 
Marriages 
(common) (cases in 
which  
memorandum has 
not been   filed 
within  5 years) 
(The Kerala 
Marriage (common) 
Registration Rules, 
2008) 
 

7 working days after 
getting sanction 

Local 
Registrar of 
Marriages 
(common) 
/Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

General  of 
Marriages 
(common)/ 
Director of 
Panchayats 
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14. Marriage certificate 
(Common) 
(Marriage 
certificate as per 
The Kerala 
Marriage(Common) 
Registration Rules, 
2008)  
 

7 working days Local 
Registrar of 
Marriages 
(common) 
/Secretary, 
Grama 
Panchayat 
 

Registrar 
General of 
Marriages 
(common)/
Deputy 
Director of 
Panchayats 

Chief 
Registrar 

General of 
Marriages 
(common) 
Director of 
Panchayats 

15. Change of 
Ownership of 
building   

45 days Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Deputy 
Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 

16. Ownership 
Certificate of 
buildings 

3 days Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Deputy 
Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 

17. Residential 
Certificate 
 

7 working days Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Deputy 
Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 

18. Issue of License to 
Industries, 
factories, Trades, 
Entrepreneurship 
activities and other 
services 
 

30 days Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Deputy 
Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 

19. Building 
Permit/Developmen
tal Permit 
(including 
Compound wall, 
well and 
Telecommunication 
Tower) 
 
 

30 days Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Deputy 
Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 

20. Remittance of 
Profession Tax (as 
per demand notice 
in form no.III) (The 
Kerala Panchayat 
Raj (Profession 
Tax) Rules,  1996) 

On the same day 
(Provided Income 
details should have 
submitted in form no. II) 

Secretary, 
Grama 
Panchayat 

Deputy 
Director of 
Panchayats 

Director of 
Panchayats 
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Explanatory Note 

 
(This does not form part of notification, but is intended to indicate its general purpose) 

 
         In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Kerala Right to Service 

Act, 2012 (Act 18 of 2012), the Director of Panchayats notified the services that will be rendered by 

the Directorate of Panchayats, Office of the Deputy Director of Panchayats in district level  and Office 

of the Grama Panchayats as per Kerala Extra Ordinary Gazette Notification No. 1169  dated. 26th April 

2013 (Vol. II). Thereafter various amendments were carried out in the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 

and Rules and various other Acts and Rules in relation to the services to be rendered by this 

department. In these circumstances, it was found that a fresh notification in consonance with the above 

amendments is inevitable. Hence the Gazette notification No. 1169 dated. 26th April 2013 (Vol. II) 

issued by the Director of Panchayats was superseded and re-notified the services that will be rendered 

by the Office of the Director of Panchayats, Office of the Deputy Director of Panchayats, Office of the 

Grama Panchayats, the designated officers, the First Appellate Authority, the Second Appellate 

Authority and the stipulated time limits for the purpose of the Section 3 of the Kerala Right to Service 

Act, 2012. This certification is intended to achieve the above object. 
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