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1.Chief Minister's Grievance Redressal Cell-know your portal 

This is a Government of Kerala web portal (www.cmo.kerala.gov.in) facilitating the 

citizens to register and review the status of petitions registered, which needs the special 

attention of the government 

Redress of citizens' grievances, being one of the most productive indicators of the good 

governance in a State, the government formulates public grievance redressal mechanisms 

for effective and timely redressal/ settlement of citizens' grievances.  The government has 

been making endeavors to bring excellence in public service delivery in a meaningful way 

by effectively coordinating with different departments or strata of the government. 

മഽഖ്യമന്ത്ര഻യഽീെ പരഺത഻ പര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം- ന഻ങ്ങളുീെ ുപഺര്ട്ടല഻ീന 
കഽറ഻ച്ചറ഻യാ.... 

ീപഺതഽജനങ്ങള്ക്കഽ പരഺത഻കള്ക്  അറ഻യ഻കഺനഽം പരഺത഻കളുീെ ന഻ലവ഻ലീെ 
അവസ്ഥ അറ഻യഺനഽം അവരഽീെ പരഺത഻കള്ക്  അധ഻കിതരഽീെ ന്ത്ശദ്ധയ഻ല്  
ീകഺണ്ടഽവരഽന്നത഻നഽമഺയ഻  ുകരള ഗവീെന്റ് രാപം നല്ക഻യ ീവ്  
ുപഺര്ട്ടലഺണ ഇത്. 

ീപഺതഽജനങ്ങളുീെ പരഺത഻കള്ക്  പര഻ഹര഻കഽന്നത് മ഻കച്ച ഭരണ 
ന഻ര്ട്വഹണത഻ന്റീറ ഒരഽ സാച഻കയഺണ. ീപഺതഽജനങ്ങളുീെ പരഺത഻കള്ക്  
ഫലന്ത്പദമഺയഽം സമയബന്ധ഻തമഺയഽം പര഻ഹര഻കഺന്  സംസ്ഥഺന സര്ട്കഺര്ട്  രാപം 
നല്ക഻യതഺണ മഽഖ്യമന്ത്ര഻യഽീെ പരഺത഻ പര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം.  

ഗവൺമെനറ്ിനമ്റ വ഻വ഻ധ വകഽപ്പുകളും, അവയഽമഺയ഻ ബന്ധീപ്പടുള്ള 
ുസവനങ്ങളും ഫലന്ത്പദമഺയ഻ ഏുകഺപ഻പ്പ഻കഽന്നത഻ലാീെ ീപഺതഽ ുസവന 

വ഻തരണെ഻ൽ മ഻കവ് പഽലർത്താൻ സർക്കാർ ന്ത്ശമ഻കഽന്നഽ. 
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മഽഖ്യമന്ത്ര഻യഽീെ പരഺത഻ പര഻ഹഺര സംവ഻ധഺനം 

1. www.cmo.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് െഴി മഽഖ്യമന്ത്ര഻യഽീെ 
പരഺത഻ പര഻ഹഺര സംവ഻ധഺന ുപഺര്ട്ടല഻ുലകപ് ന്ത്പുവശ഻കഺം 

        ുഹഺം ുപജ് (Home Page ) 

 

1.1 പഽത഻യ അുപക്ഷ സമര്ട്പ്പ഻കഺന്  ുഹഺം ുപജ഻ലഽള്ള പഽത഻യ അുപക്ഷ 
എന്ന ല഻ങ്ക഻ല്  ക്ല഻കപ് ീചയ്യുക 

 

http://www.cmo.kerala.gov.in/
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2. അുപ്പഺള്ക്  തഽറന്നഽ വരഽന്ന പഽത഻യ വ഻ന്ുഡഺയ഻ല്   
 

2.1 രജ഻സ്റ്റര്ട്  ീചയ്ത഻ടുീണ്ടങ്ക഻ല്  ുലഺഗ഻ന്  ീചയ്യുക എന്നപ്   വലതഽ വശെഽ 
കഺണഺമുലലഺ. ഇവ഻ീെ യഽസര്ട്  ID യഽം പഺസ്പ് ു വര്ട്ഡഽം ോപുയഺഗ഻ച്ചപ് 
ുലഺഗ഻ന്  ീചയ്യഺനഺവഽം,   

2.2  പഽത഻യതഺയ഻ പരഺത഻ രജ഻സ്റ്റര്ട്  ീചയ്യഺനഽള്ളവര്ട്  ‘പഽത഻യ ോപുഭഺക്തഺകള്ക്  
ഇവ഻ീെ ക്ല഻കപ് ീചയ്യുക’  എന്ന ല഻ങ്കപ് ോപുയഺഗ഻കണം. 

 

3.രജ഻സ്ടീന്ത്െഷന്  വ഻ന്ുഡഺയ഻ല്  യഽസറഽീെ വ഻വരങ്ങള്ക്  ുരഖ്ീപ്പെഽെഽക 
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എലലഺ വ഻വരങ്ങളും കിതയമഺയ  ഻ ുരഖ്ീപ്പെഽെഽക, എലലഺ ഫ഼ല്ഡഽം 
ന഻ര്ബന്ധമഺണ. 

4.വ഻വരങ്ങള്ക്  ുരഖ്ീപ്പെഽെ഻യത഻നഽ ുശഷം ‘രജ഻സ്റ്റര്ട് ’ ബടണ്  ക്ല഻കപ് ീചയ്യുക 

5.ീമഺൂബല്  ീവര഻ഫ഻ുകഷന്  

രജ഻സ്റ്റര്ട്  ീചയ്ത഻ടുള്ള ീമഺൂബല഻ല് ഒരഽ ഒറ്റ തവണ പഺസ്പ് ു വര്ട്്  എസ്ട. 
എം. എസ്ട ആയ഻ ലഭ഻കഽം. അത഻ല്  ന഻ന്നഽം പര഻ുശഺധനകഽള്ള ുകഺ്, 
പഺസ്പ് ു വര്ട്്  എന്ന഻വ ുരഖ്ീപ്പെഽെ഻യ഻ടപ്  

‘പര഻ുശഺധനകഽള്ള’ ല഻ങ്കപ് ക്ല഻ക് ീചയ്യുക. 
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6.രജ഻സ്ടീന്ത്െഷന്  പാര്ട്െ഻യഺയ഻ എന്നഽള്ള ഒരഽ സ്ഥ഻ര഻കരണ സുേശം 
വ഻ന്ുഡഺയ഻ല്  ലഭ഻കഽം. 

 

7.തഽെര്ട്ന്നപ് മഽഖ്യമന്ത്ര഻യഽീെ പരഺത഻ പര഻ഹഺര ീസലല഻ീല 
‘ീപഺതഽജനങ്ങളുീെ ോപുയഺഗെ഻നഽള്ള ല഻ങ്കപ്’ വഴ഻ ുലഺഗ഻ന്  
ീചയ്യുക 
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8.ുലഺഗ഻ന്  ീചയ്യുുപഺള്ക്  ക഻ടുന്ന ുപജ഻ല്  പരഺത഻ ുരഖ്ീപ്പെഽെഺനഽള്ള 
ുഫഺം ലഭയമഺകഽം. 

 

പരഺത഻ ുരഖ്ീപ്പെഽെഺനഽള്ള ുഫഺമ഻നഽ 2 ഭഺഗങ്ങള്ക്  ോണ്ടപ്  

1. പരഺത഻യഽീെ വ഻വരങ്ങള്ക്  
2. അുപക്ഷകന്റീറ വ഻ലഺസം 

 

9. പരഺത഻യഽീെ വ഻വരങ്ങള്ക്  ുരഖ്ീപ്പെഽെഺന്  

 പരഺത഻യഽീെ സംന്ത്ഗഹം 1 മഽതല്  4 വീര 
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 പരഺത഻കഽ ആസ്ടപദമഺയ സ്ഥഺപനം 5 മഽതല്  13 വീര 

 

 പരഺത഻യഽീെ വ഻ശദഺംശങ്ങള്ക്  22 മഽതല്  23 വീര 
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 അനഽബന്ധ ുരഖ്കള്ക്  24 മഽതല്  26 വീര 

 

NB: അനഽബന്ധ ുരഖ്കള്ക്  പറഞ്ഞ഻ടുള്ള വല഻പ്പെ഻ലഽം(size) ലഽം 
ുഫഺര്ട്മഺറ്റ഻ലഽം( format) മഺന്ത്തം അപ് ുലഺ് (upload) ീചയ്യുക. 

10. അുപക്ഷകന്റീറ വ഻ലഺസം 15 മഽതല്  20 വീര 

 

വ഻വരങ്ങള്ക്  കിതയമഺയ഻ ുരഖ്ീപ്പെഽെ഻യത഻നഽ ുശഷം ‘ുസവ്’ ബടണ്  
ക്ല഻കപ് ീചയ്യുക. 
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എലലഺ വ഻വരങ്ങളും ുരഖ്ീപ്പെഽെ഻യ ുശഷം  ആവശയമഺയ ുരഖ്കള്ക്  അപ് 
ുലഺ് ീചയ്യുക അത഻നഽ ുശഷം ആപ്ല഻ുകഷന്  ുസവ് ീചയ്യുക . 

പരഺത഻ ീശര഻യഺയ഻ submit ീചയ്തഺല്   പരഺത഻കഺരന്റ ഒരഽ ുഡഺീകറ്റപ് നപര്ട്  
ലഭ഻കഽം ഇത് പ഻ന്ന഼െഽള്ള ആവശയെ഻നഺയ഻ സാക്ഷ഻ച് വയ്കഽക . 
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 11. പരഺത഻യഽീെ സ്ഥ഻ത഻ അറ഻യഺന്  

പരഺത഻യഽീെ സ്ഥ഻ത഻ അറ഻യഺന്  ുഹഺം ുപജ഻ീല ‘പരഺത഻യഽീെ സ്ഥ഻ത഻ 
അറ഻യഽക’ എന്ന ല഻ങ്ക഻ല്  ക്ല഻കപ് ീചയ്യുക. 

 

12. പരഺത഻യഽീെ ുഡഺീകറ്റപ് നപറഽം പരഺത഻കഺരന്റീറ ുപരഽം നല്കഽക 
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13. പരഺത഻യഽീെ തല്സ്ഥ഻ത഻ ീലഺഗ഻നഽ തഺീഴയഺയ഻ എഴഽത഻ കഺണ഻കഽന്നഽ  

 

 

 

 


