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പരിപത്രം 

വിഷയം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ േമ്പ്യൂട്ടര്ക് ടസല് - സി.എം.ഒ.കപാര്ക്ട്ടല് മുകഖ്ന പരാതിേള്  
 കേോരയം ടെയ്യുന്നത് -  ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ുള്ള മാര മാര്ക്ഗനിര്ക്കേശം - സംബന്ധിച്്ച 

 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടപാതുജന പരാതിപരിഹാര സംവിധാനമായ cmo.kerala.gov.in 2016 ജൂണ് 
മുതല് പ്രവര്ക്തിച്ചു വരി വരിേയാോക ാ. പതിനായിരതിലധിേം ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ഭാഗഭാകായ 
ഈ സംവിധാനതിലൂടെ പരാതി പരിഹാരതിന് കൂടുതല് കവഗതയും സുതാരയതയും 
കേവരികാനായി. കലാേടത ഏതു കോോിലിരുന്നുകവോടമങ്കിലം ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിക് 
പരാതി സമര്ക്പികാനം, കനരടത നല്േിയ പരാതിയുടെ തല്സ്ഥിതി ാറിയാനം േംിയും. 
നിലവില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് നിന്നും ഡിജിറ്റല് രൂപതില് മാത്രമാോ് പരാതിേള് 
തുെര്ക്നെപെികായി ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് കേമാറി നല് ന്നത്. ാെിയന്തര സാഭാവം 
ഉള്പടെയുള്ള മാര പരാതിേള് തടെ ഇന്കബാക്സിലില് ഉണ്ടാവുടമന്ന സാഹെരയം മനസ്സിലാകി, 
ഓകരാ ഉക്യാഗസ്ഥരും താടംപറയുന്ന നിര്ക്കേശ്ള് പാലിച്്ച സമയബന്ധിതമായി തുെര്ക് 
നെപെി സാീേരികകണ്ടതാോ്. 

1. ാെിയന്തര സാഭാവമുളളതും സമയബന്ധിതമായി നെപെി 
സാീേരികകണ്ടതുമായ പരാതിേള് സി.എം.ഒ. കപാര്ക്ട്ടല് വംി  കേമാറി 
ലഭിുടമന്നതിനാല് കപാര്ക്ട്ടലിടെ Inbox നിരന്തരം പരികശാധികകണ്ടതും 
പരാതിേളില് യഥാസമയം നെപെി സാീേരികകണ്ടതുമാോ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 
ഓഫീസികലക്/ കമലാധിോരിക് റികപാര്ക്ട്്ട ലഭയമാകകണ്ടതായ പരാതിേ ം,  
തുെര്ക്നെപെി സാീേരികകണ്ടതുമായ പരാതിേ ം Inbox ല് ോോാന് േംിയും.   
പരാതിേളികേലളള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉതരവും, കമലക്യാഗസ്ഥര്ക് നല് ന്ന 
നിര്ക്കേശവും,സമയപരിധിയും  പാലികാന് പ്രകതയേം ശ്രദ്ധികകണ്ടതാോ്. 

2. പരാതിേള് കേപറ്റുന്ന ഉക്യാഗസ്ഥന് പരാതി വിഷയം തടെ 
ാധിോരപരിധിയിലളളതാടോന്ന്  കബാധയടപകെണ്ടതും, ാട ങ്കില് 
കേപറ്റുന്ന ്ിവസം തടന്ന നിര്ക്കേശം/ ോരോം  കരഖ്ടപടുതി ബന്ധടപട്ട 
ഉക്യാഗസ്ഥന് കേമാകറണ്ടതുമാോ്. കേമാകറണ്ട ഓഫീസിടന  റിച്്ച 
ധാരോയിട ങ്കില് മാത്രകമ ായച്ച ഓഫീസികലക് തടന്ന ആയത് Revert 



ടെയ്യാന് പാടുള്ളൂ. (ാധിോരപരിധിയില്ടപടുന്നത  തുെ്ിയ 
നിസ്സാരോരോ് ടെ കപരില് Revert ടെയ്യാന് പാെി ) 

3. മന്ത്രിമാര്ക്, എം.പി., എം.എല്.എ., മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കപ്രവറ്്റ ടസക്രട്ടറി, 
ടസക്രട്ടറി, എന്നിവരുടെ ആമുഖ് േത് സഹിതം ലഭിുന്ന പരാതിേള്ക് 
പ്രകതയേ പരിഗോന നല്കേണ്ടതും, ജനപ്രതിനിധിേള്ക് വയായ മായ മി പെി 
നല്കേണ്ടതുമാോ്. 

4. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്/ കമലാധിോരി റികപാര്ക്ട്്ട  ആവശയടപട്ടിണ്ടെടണ്ടങ്കില് 
മാത്രം പ്രസ്തുത ഓഫീസികലക് റികപാര്ക്ട്്ട സമര്ക്പിച്ചാല് മതിയാവുന്നതാോ്. 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസികലക് റികപാര്ക്ട്്ട സമര്ക്പിുന്നതിന് ജി ാതല 
ഉക്യാഗസ്ഥകരയും ാതിനമുേളിലളള ഉക്യാഗസ്ഥകരയുമാോ് 
ചുമതലടപടുതിയിണ്ടെളളത്.  ജി ാതല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്  താടംയുളളവര്ക് 
ജി ാതല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് മുകഖ്നയും  ജി ാതല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് ത് ടെ 
ടതാണ്ടെമുേളിലളള കമലാധിോരി വംിയും  റികപാര്ക്ട്്ട സമര്ക്പികകണ്ടതാോ്. 
എന്നാല് ജി ാ േളക്ടര്ക്മാരും, റികപാര്ക്ട്്ട കനരിട്്ട സമര്ക്പികാന് നിര്ക്കേശിച്ചിണ്ടെളള 
കേസുേളില് മറ്റ ് ഉക്യാഗസ്ഥരും  കനരിട്്ട കപാര്ക്ട്ടലിലൂടെ റികപാര്ക്ട്്ട 
സമര്ക്പികകണ്ടതാോ്. 

5. റികപാര്ക്ണ്ടെേള് സി.എം.ഒ. കപാര്ക്ട്ടല് വംി മാത്രകമ സമര്ക്പികാന് പാടുളളൂ. 
യാടതാരു ോരോവശാലം ഫിസികലാകയാ മകറ്റടതങ്കിലം മാര്ക്ഗതിലൂടെകയാ 
റികപാര്ക്ട്്ട സമര്ക്പികാന് പാെി . 

6. റികപാര്ക്ട്്ട ആവശയടപൊത കേസുേളില് സര്ക്കാര്ക് തലതില് നെപെി 
സാീേരികകണ്ടതുടണ്ടന്ന ്കതാന്നുന്ന പക്ഷം ാകാരയ്ള് വയായ മാകി വ പ ്
ടസക്രട്ടറിക് ഉെിത മാര്ക്ഗതില് റികപാര്ക്ട്്ട സമര്ക്പികകണ്ടതാോ്. 

7. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില് നിന്ന ്റികപാര്ക്ട്്ട ആവശയടപട്ടിണ്ടെളള പരാതിേള്ക്  
സമയപരിധിുളളില് തടന്ന നെപെി സാീേരിച്്ച റികപാര്ക്ട്്ട കപാര്ക്ട്ടലില് 
Upload ടെയ്ത് ാധിോരടപട്ട ഉക്യാഗസ്ഥന് മുഖ്ാന്തിരം റികപാര്ക്ട്്ട 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ  ഓഫീസികലക് ായകകണ്ടതാോ്. 

8. റികപാര്ക്ട്്ട ആവശയടപട്ടിട്ടി ാത പരാതിേളില് സമയബന്ധിതമായി  നെപെി 
സാീേരിച്്ച പരാതിേക്ഷിക് മി പെി നല്കേണ്ടതാോ്. സാീേരിച്ച നെപെിയും 
പരാതിേക്ഷിക് നല്േിയ മി പെിയും സി.എം.ഒ. കപാര്ക്ട്ടലില്  ഉള്ടപടുതി 
പരാതി തീര്ക്പാകകണ്ടതാോ്. ജി ാതല ഉക്യാഗസ്ഥര്ക് മുതല് വ പ് കമധാവി 
വടരയുളള ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക്  മാത്രകമ പരാതി  തീര്ക്പാകാന് ാനമതി 
നല്േിയിണ്ടെളളൂ. 

 

 



9. പരാതിേളില് കവഗതില് തീര്ക്പ് േല്പിുന്നതിനായി ാതിന് 
ാധിോരടപട്ട ഏറ്റവും താംടത തലതിലളള ഉക്യാഗസ്ഥന് പരാതിേള് 
സി.എം.ഒ കപാര്ക്ട്ടല് വംി  കേമാകറണ്ടതും ാതരതില് കേമാി ന്ന 
പരാതിേളികേല് സമയബന്ധിതമായി നെപെി സാീേരിുന്നുടവന്ന ് ഉറപ് 
വരുകതണ്ടതുമാോ്. ഓകരാ ഓഫീസ് കമധാവിയും തടെ ഓഫീസിലം തടെ 
േീംിലളള ഓഫീസുേളിലം  പരാതിേള് പ്രാധാനയകതാടെ കേോരയം 
ടെയ്യുന്നുടവന്നും റികപാര്ക്ണ്ടെേള് യഥാസമയം ലഭയമാുന്നുണ്ടുടവന്നും ഉറപ് 
വരുകതണ്ടതാോ്. ഇതിനായി കപാര്ക്ട്ടല് നിരീക്ഷികകണ്ടതും 
ബന്ധടപട്ടവര്ക്ക് േര്ക്ശന നിര്ക്കേശം നല്കേണ്ടതുമാോ്. 

10. വ പ്/ ഓഫീസ് കമധാവിയുടെ േീംിലളള ഓഫീസുേളില് പരാതിേള് 
തീര്ക്പാകാടത  െികയാിേയായാല് ാത് വ പ്/ ഓഫീസ് കമധാവിയുടെ 
ഓഫീസിടല  െികയാിേയായി േോകാകി നെപെി സാീേരിുന്നതാോ്. തടെ 
വ പിന് േീംില് സി.എം.ഒ കപാര്ക്ട്ടല് വംി പരാതിേള് കേപറ്റുന്ന ഓകരാ 
ഉക്യാഗസ്ഥനം പരാതിേളികേല് സമയബന്ധിതമായി നെപെി സാീേരിച്ചു വരി 
എന്്ന വ പ് കമധാവിേള് ഉറപ് വരുകതണ്ടതാോ്. ആവശയടമങ്കില് പരാതി 
തീര്ക്പാകാന് ാ്ാലത്തുേള് സംഘെിപികകണ്ടതാോ്. 

11. സമയപരിധി കരഖ്ടപടുതിയിട്ടി ാത എ ാ പരാതിേളികേലം 
രണ്ടാഴ്ചുളളികലാ പരമാവധി ഒരു മാസതിനളളികലാ നെപെി 
പൂര്ക്തിയാകകണ്ടതും, പരാതിേക്ഷിക് മി പെി നല്േി കപാര്ക്ട്ടലില് 
ഉള്ടപടുതി പരാതി തീര്ക്പാകകണ്ടതാോ്. എ ാ പരാതിേളിലം പരാതി 
േക്ഷിക് മി പെി നല്േിയതിന് കശഷം മാത്രകമ പരാതി തീര്ക്പാകാന് പാടുളളൂ 
(വിലാസം കരഖ്ടപടുതാതതും, വിലാസം വയായ മ ാതതും, പ്രകതയേ 
ോരോ്ളാല് മി പെി നല്ോനാവാതതും ഒംിടേ). 

12. ഏടതങ്കിലം ഓഫീസികനാ സ്ഥാപനതികനാ നാളിതുവടര കലാഗിന് ഐഡി  
ലഭയമായിട്ടിട ങ്കില്  ആയതിനളള ാകപക്ഷ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് കമധാവിയുടെ 
കപര,് തസ്തിേ, ടപന് (PEN), ഇ-ടമയില്, ടമാകബല് നമ്പ്യര്ക് തുെ്ിയ 
വിവര്ള് സഹിതം cmcc@kerala.gov.in എന്ന ഇ-ടമയില് വിലാസതില് 
ലഭയമാകകണ്ടതാോ.് കപാര്ക്ട്ടല് സംബന്ധിച്ച  നിര്ക്കേശ്ള്/ ാഭിപ്രായ്ള്/ 
സംശയ്ള് എന്നിവ കമല് ഇ-ടമയില് വിലാസതികലാ  0471-2518966, 
2517167, 2518429 എന്ന കഫാണ് നമ്പ്യി േളികലാ ാറിയികകണ്ടതാോ്. 

13. Password നഷ്ടടപട്ടാല് കലാഗിന് കപജിടല Sign in ബട്ടണു ടതാണ്ടെതാടംയായി 
Forgot Password? എന്ന ലിങ്കില് നിന്ന ് രജിസ്റ്റര്ക് ടെയ്ത ഇ-ടമയിലികലാ 
ടമാകബല് നമ്പ്യറികലാ ലഭിുന്ന One Time Password (OTP) ഉപകയാഗിച്്ച 
Password reset ടെയ്യാവുന്നതാോ്. 
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14. കപാര്ക്ട്ടലിടല Report, Dash board എന്നീ menu-േള് ഉപകയാഗിച്്ച തടെ 
ഓഫീസിലം, ാധിോരപരിധിയില് വരുന്ന മറ്റ ് ഓഫീസുേളിലം നെപെി 
സാീേരിച്ചതും, സാീേരികാന് കശഷിുന്നതുമായ സ്ഥിതി വിവരം 
നിരീക്ഷികാന് േംിയും. ഈ സംവിധാന്ള് ഉപകയാഗിച്്ച പരാതിേള് 
കേോരയം ടെയ്യുന്നതിടല ോലതാമസം േടണ്ടകതണ്ടതും ആവശയമായ 
ഇെടപെലേള് നെകതണ്ടതുമാോ്. Alert menu ഉപകയാഗിച്്ച ആവശയടമങ്കില് 
ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ക് ഓര്ക്മുറിുകള്േള് ായകകണ്ടതാോ്. 

15. കപാര്ക്ട്ടല് വംി കേമാി ന്ന പരാതിേ ടെ തുെര്ക്നെപെി  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 
ഓഫീസ് നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു വരി വരുന്നു. പരാതിേളില് തീരുമാനടമടുകാന്/ 
റികപാര്ക്ട്്ട സമര്ക്പികാന് ഉണ്ടാ ന്ന ോലതാമസം ഗൗരവമായി 
ോണുന്നതാോ്. സമയപരിധിുളളില് നെപെി സാീേരികാത പക്ഷം പരാതി 
കേപറ്റുന്ന ഉക്യാഗസ്ഥന് വയായ ിപരമായി ഉതരവാ്ിയായിരിുന്നതും, 
ാതരം ഉക്യാഗസ്ഥര്ക്ടകതിടര യവതയവികലാപതിന് നെപെി 
സാീേരിുന്നതുമായിരിും. 

 
എം. ശിവശങ്കര്ക് ഐ.എ.എസ്. 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടസക്രട്ടറി 
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