
േകരള സം�ാന എൈ�സ് വ��്

സർ�ീസ് �സ് 

എൈ�സ് വ��ിെ� 

സമർ�ി��തി�� നടപടി �മ�ൾ �വെട േചർ��

 

1. െവബ് ൈസ�് വിലാസം

േപാർ�ലായ services.keralaexcise.gov.in

ലഭ�മാ�� വിവിധ ഓൺൈല

��ത േപാർ�ലിൽ http://services.keralaexcise.gov.in

എൈ�സ് വ��ിെ� ഔേദ�ാ

ലഭ�മാ�ിയിരി�� Service Plus

2. രജിേ�ഷന് ആവശ�മായ വിവര�ൾ

സമർ�ി��തിന് രജിേ�ഷൻ ആവശ�മാണ്

e-Mail ID, Mobile No. എ�ിവ ഉ�ായിരിേ��താണ്

3. പാസ് േവഡ് തിരെ���� വിധം

�റ�ത് ഒ� ഇം�ീഷ് വലിയ അ�ര�ം 

അ�ര�ം (Lower Case 

Character - *[@#$%^&+=])

ഉ�ായിരിേ��താണ്.

4. സി�ിസൺ രജിേ�ഷൻ െച�� വിധം

Registration ലി�ിൽ �ി�് െച�് ആവശ�മായ വിവര�ൾ

േശഷം  Validate എ� ബ�ണിൽ �ി�് െചേ��താണ്
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േകരള സം�ാന എൈ�സ് വ��് 

സർ�ീസ് �സ് – �സർ മാന�വൽ 

എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�ാ

നടപടി �മ�ൾ �വെട േചർ��. 

രജിേ�ഷൻ 

വിലാസം : എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് 

services.keralaexcise.gov.in �േഖനയാണ് എൈ�സ് വ��് 

ലഭ�മാ�� വിവിധ ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�് അേപ� സമർ�ിേ��ത്

http://services.keralaexcise.gov.in എ� url 

വ��ിെ� ഔേദ�ാഗിക െവബ്-െസ�ിൽ  (https://excise.kerala.gov.in

Service Plus ലി�് ഉപേയാഗിേ�ാ �േവശി�ാ��താണ്

രജിേ�ഷന് ആവശ�മായ വിവര�ൾ : ��ത േപാർ�ൽ �േഖന അേപ�കൾ 

സമർ�ി��തിന് രജിേ�ഷൻ ആവശ�മാണ്. ആയതിേല�് അേപ�കന് ഒ� 

എ�ിവ ഉ�ായിരിേ��താണ്. 

തിരെ���� വിധം : പാസ് േവഡ് തിരെ���േ�ാൾ ആയതിൽ 

�റ�ത് ഒ� ഇം�ീഷ് വലിയ അ�ര�ം (Upper Case Letter)

Lower Case Letter) ഒ� അ��ം (Numeric) ഒ� 

*[@#$%^&+=]) ഉൾെ�െട ആെക 8 �തൽ 15 

ഉ�ായിരിേ��താണ്. 

സൺ രജിേ�ഷൻ െച�� വിധം : േമൽ �കാരം െവബ് ൈസ�ിെല 

ലി�ിൽ �ി�് െച�് ആവശ�മായ വിവര�ൾ േരഖെ���ിയതിന് 

എ� ബ�ണിൽ �ി�് െചേ��താണ്.  

സർ�ീസ് 
�സ് 

ൻ േസവന�ൾ�ായി അേപ� 

ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് 

എൈ�സ് വ��് 

അേപ� സമർ�ിേ��ത്. 

url ഉപേയാഗിേ�ാ, 

https://excise.kerala.gov.in) 

ലി�് ഉപേയാഗിേ�ാ �േവശി�ാ��താണ്. 

 
��ത േപാർ�ൽ �േഖന അേപ�കൾ 

ആയതിേല�് അേപ�കന് ഒ� 

േവഡ് തിരെ���േ�ാൾ ആയതിൽ 

(Upper Case Letter) ഒ� െചറിയ 

 ചി��ം (Special 

15 �ാനം വെര 

േമൽ �കാരം െവബ് ൈസ�ിെല Citizen 

േരഖെ���ിയതിന് 



5. രജിേ�ഷൻ വാലിേഡ�് െച�� വിധം

േരഖെ���ിയിരി�� ഇ

(One Time Password) 

കാലാവധി��താണ്. 

യഥാ�ാന�് േരഖെ���ി

േശഷം Submit ബ�ൺ

�ർ�ിയാ��താണ്. 

6. േലാഗിൻ ഐ.ഡി.�ം പാസ്

ഉപേയാഗി� ഇ-െമയിൽ ഐ

Login-�� ID �ം അേതാെടാ�ം തിരെ��� 

ഉം ആയി ഉപേയാഗിേ��താണ്

7. േലാഗിൻ ഐ.ഡി.�ം പാസ്

അേപ�യിൽ എെ��ി�ം അപാകത�െ��ിൽ ആയത് പരിഹരിേ���ം 

അേപ��െട �ിതി പരിേശാധിേ���ം ആവശ�മായ ഫീ�കൾ 

അടേ���ം ൈലസൻസ്

ഓൺൈലൻ വഴി തെ�യായതിനാൽ േമൽ�കാരം 

�ത�മായി ��ി�ിരിേ��താണ്

സി�ിസൺ
രജിേ�ഷൻ

Mobile 

OTP 
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വാലിേഡ�് െച�� വിധം : േമൽ�കാരം രജി�ർ

േരഖെ���ിയിരി�� ഇ-െമയിലി�ം െമാൈബൽ ന�റി�ം (SMS)

(One Time Password) ലഭി��താണ്. ��ത OTP 15

. ആയതിനാൽ  15 മിനി�ി��ിൽ ��ത 

യഥാ�ാന�് േരഖെ���ി Capta (Word Verification) �ം േരഖെ���ിയതിന് 

ബ�ൺ �ി�് െച�ക. ഇ�കാരം Citizen Registration 

 
�ം പാസ് േവ�ം : േമൽ �കാരം രജി�ർ െച��തിന് 

െമയിൽ ഐ.ഡി. Service Plus േപാർ�ലിൽ അേപ�കെ� 

അേതാെടാ�ം തിരെ��� Password േപാർ�ലിെല 

ഉം ആയി ഉപേയാഗിേ��താണ്. 

�ം പാസ് േവ�ം ��ിേ��തിെ� ആവശ�കത

അേപ�യിൽ എെ��ി�ം അപാകത�െ��ിൽ ആയത് പരിഹരിേ���ം 

അേപ��െട �ിതി പരിേശാധിേ���ം ആവശ�മായ ഫീ�കൾ 

അടേ���ം ൈലസൻസ്/ െപർമി�്/ അ�മതി ഉ�രവ് ലഭി���ം 

ഓൺൈലൻ വഴി തെ�യായതിനാൽ േമൽ�കാരം Login ID 

േ��താണ്. 

സി�ിസൺ  
രജിേ�ഷൻ  

Submit 

e-Mail 

OTP 

 
േമൽ�കാരം രജി�ർ െച�േ�ാൾ 

(SMS) ഓേരാ OTP 

15 മിനി�് മാ�ം 

മിനി�ി��ിൽ ��ത OTP കൾ 

�ം േരഖെ���ിയതിന് 

Citizen Registration 

േമൽ �കാരം രജി�ർ െച��തിന് 

അേപ�കെ� Citizen 

േപാർ�ലിെല Password 

��ിേ��തിെ� ആവശ�കത : 

അേപ�യിൽ എെ��ി�ം അപാകത�െ��ിൽ ആയത് പരിഹരിേ���ം 

അേപ��െട �ിതി പരിേശാധിേ���ം ആവശ�മായ ഫീ�കൾ 

അ�മതി ഉ�രവ് ലഭി���ം 

Login ID �ം Password ഉം 

Validate 



8. രജിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി� ്ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ

�ർ�ിയായി കഴി�ാൽ അേപ�കന് 

വ��ിെ� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�് അേപ�കൾ സമർ�ി�ാ��താണ്

വ�ത�� േസവന�ൾ�് �േത�കം 

ഒ� രജിേ�ഷൻ തെ� ഉപേയാഗി� ്വിവിധ േസവന��ം ഒേര േസവനം തെ� 

പല തവണ�ം അേപ�ി�ാ��താണ്

ഒേര രജിേ�ഷൻ തെ� ഉപേയാഗി� ്അേപ� സമർ�ി�ാ���ം

അേപ�കൾ പര�രം

�ത�മായി ��ിേ���മാണ്

വിവിധ േസവന��ം ��ത േസവ

സമർ�ിേ�� േരഖക�െട പ�ിക�ം 

ലഭ�മാണ്. 

അേപ� സമർ�ി��തിന് 

1. ഫീസിന് ആവശ�മായ �ക�െട ലഭ�ത

േസവന�ൾ�് ആവശ�മായ ഫീസ് ഓൺൈല

ഒ�േ��ത്. ആയതിേല�് െന�് ബാ�ി�്

�തലായവ ഉപേയാഗി�ാ��താണ്

ഒ���തിനാവശ�മായ �ക യഥാസമയം ബ�െ�� ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ

ലഭ�മാെണ�് ഉറ�് വ�േ��താണ്

2. ഓൺൈലൻ ഇടപാ�കൾ�

െന�് ബാ�ി�്, െഡബി�്

ഓൺൈലന്  ഇടപാ�കൾ�

സംവിധാനം നിലവി��തിനാൽ

ആവശ�ാ�സരണം �മീകരിേ��താണ്

ലഭ�മായ 
േസവന�ൾ
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രജിേ�ഷൻ ഉപേയാഗി� ്ലഭ�മാ�� േസവന�ൾ : ഇ�കാരം Citizen Registration 

�ർ�ിയായി കഴി�ാൽ അേപ�കന് Service Plus �േഖന�� എൈ�സ് 

വ��ിെ� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�് അേപ�കൾ സമർ�ി�ാ��താണ്

വ�ത�� േസവന�ൾ�് �േത�കം �േത�കം രജിേ�ഷൻ ആവശ�മി�ാ��ം 

ഒ� രജിേ�ഷൻ തെ� ഉപേയാഗി� ്വിവിധ േസവന��ം ഒേര േസവനം തെ� 

പല തവണ�ം അേപ�ി�ാ��താണ്. ആവശ�മായ പ�ം വിവിധ ആ�കൾ�് 

ഒേര രജിേ�ഷൻ തെ� ഉപേയാഗി� ്അേപ� സമർ�ി�ാ���ം

അേപ�കൾ പര�രം മാറിേ�ാകാതിരി��തിന് അേപ��െട ന�ർ 

�ത�മായി ��ിേ���മാണ്. ഓൺൈലൻ വഴി ലഭ�മായ എൈ�സ് വ��ിെ� 

വിവിധ േസവന��ം ��ത േസവന�ൾ�� അേപ�േയാെടാ�ം 

സമർ�ിേ�� േരഖക�െട പ�ിക�ം Service Plus േപാർ�ലിെ� 

 

��തിന് ��ായി ��ിേ�� കാര��

ഫീസിന് ആവശ�മായ �ക�െട ലഭ�ത : എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ 

 ആവശ�മായ ഫീസ് ഓൺൈലനിൽ ഇ-�ഷറി �േഖനയാണ്

ആയതിേല�് െന�് ബാ�ി�്, െഡബി�്/ െ�ഡി�് കാർ�

�തലായവ ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. ആയതിനാൽ

ഒ���തിനാവശ�മായ �ക യഥാസമയം ബ�െ�� ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ

ലഭ�മാെണ�് ഉറ�് വ�േ��താണ്. 

ഇടപാ�കൾ�� �ക�െട പരിധി : വിവിധ ബാ�് അെ�ൗ�കളിൽ

െഡബി�്/ െ�ഡി�് കാർ�കൾ , �തലായവ ഉപേയാഗി��

ഇടപാ�കൾ�� പരമാവധി �ക�െട പരിധി നി�യി��തി�� 

സംവിധാനം നിലവി��തിനാൽ  ബാ�മായി ബ�െ��്

ആവശ�ാ�സരണം �മീകരിേ��താണ്. 

ലഭ�മായ 
േസവന�ൾ  

Citizen Registration 

�േഖന�� എൈ�സ് 

വ��ിെ� ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�് അേപ�കൾ സമർ�ി�ാ��താണ്. 

�േത�കം രജിേ�ഷൻ ആവശ�മി�ാ��ം 

ഒ� രജിേ�ഷൻ തെ� ഉപേയാഗി� ്വിവിധ േസവന��ം ഒേര േസവനം തെ� 

ആവശ�മായ പ�ം വിവിധ ആ�കൾ�് 

ഒേര രജിേ�ഷൻ തെ� ഉപേയാഗി� ്അേപ� സമർ�ി�ാ���ം, എ�ാൽ ടി 

മാറിേ�ാകാതിരി��തിന് അേപ��െട ന�ർ 

ൻ വഴി ലഭ�മായ എൈ�സ് വ��ിെ� 

�ൾ�� അേപ�േയാെടാ�ം 

േപാർ�ലിെ� Home Page-ൽ 

��ായി ��ിേ�� കാര��ൾ 

എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ 

�ഷറി �േഖനയാണ് 

െ�ഡി�് കാർ�കൾ , 

ആയതിനാൽ  ഫീസ് 

ഒ���തിനാവശ�മായ �ക യഥാസമയം ബ�െ�� ബാ�് അെ�ൗ�ിൽ  

വിവിധ ബാ�് അെ�ൗ�കളിൽ  

�തലായവ ഉപേയാഗി�� 

� പരമാവധി �ക�െട പരിധി നി�യി��തി�� 

ബാ�മായി ബ�െ��് ടി പരിധി 



3. െവബ് െ�ൗസർ  : സർ�ീ

ലഭ�മാെണ�ി�ം Mozilla Firefox 

െസൗകര��ദമായി �വർ�ി

െ�ൗസറിെ� �തിയ േവർഷ

െ�ൗസറിൽ Pop-up േ�ാ�്

അേപ� സമർ�ി�േ�ാേഴാ �ക അട�േ�ാേഴാ തടസം േനരി�� പ�ം

െ�ൗസറിെ� Cache �ിയർ

4. ഇ-�ഷറി സർ�ിഫി��്

�ഷറി സർ�ിഫി��് 

ൈസ�ിെ� േഹാം േപജിൽ

െഡൗൺേലാഡ് െച�ാ��താണ്

 
5. അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ി

േസവന�ൾ�് അേപ�ി�േ�ാ

പ�ിക Service Plus േപാർ�ലിെ� 

െചേ�ാ മ�് സംവിധാന�ൾ

��ി�ിരിേ��താണ്

സമർ�ി��തി�� െസൗകര��ം ലഭ�മാണ്

േരഖക�െട�ം വലി�ം ഒ� െമഗാ ൈബ�ിൽ

6. അേപ� േഫാം �രി�ി��തി�� സമയപരിധി

ആവശ�െ��ിരി�� വിവര

െച��െതാഴിെക) പരമാവധി 

േരഖകൾ  അപ്-േലാഡ് െച��തി�ം മ�ം ��തൽ

�ര�ാ സംവിധാന��െട ഭാഗമായി 

െച�ാ� പ�ം ��ത േസവനം 

അേപ�യിൽ  ��തൽ

വിവര�ൾ  �േത�കം ത�ാറാ�ിയതിന് േശഷം 

ഉപേയാഗി�)് ടി വിവര�ൾ

സമയപരിധി പാലി��തിന് സഹായകകരമായിരി�ം
 

ഇ-�ഷറി 
സർ�ിഫി��്
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സർ�ീസ് �സ് േപാർ�ൽ എ�ാ െവബ് െ�ൗസ�കളി�ം 

Mozilla Firefox െ�ൗസറിലാണ് ��ത േസവന�ൾ ��തൽ 

മായി �വർ�ി� ് കാ��ത്. ആയതിനാൽ  

െ�ൗസറിെ� �തിയ േവർഷൻ ലഭ�മായിരി��ത് ഉചിതമാണ്

േ�ാ�് െച�ി�െ��ിൽ ആയത് മാേ��താണ്

�േ�ാേഴാ �ക അട�േ�ാേഴാ തടസം േനരി�� പ�ം

�ിയർ   െച���ം ഉചിതമായിരി�ം. 

ഫി��് : ഇ-�ഷറി സംവിധാനം �േഖന �ക ഒ���തിന് 

ഫി��് ഇൻ�ാൾ െചേ����്. സർ�ീസ് �സ് െവബ് 

ൈസ�ിെ� േഹാം േപജിൽ  ലഭ�മായ ലി�് ഉപേയാഗി� ് ഇ-�ഷറി സർ�ി

ഡ് െച�ാ��താണ്.  

അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ : എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ 

 അേപ�ി�േ�ാൾ അേതാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖക�െട 

േപാർ�ലിെ� Home Page-ൽ ലഭ�മാണ്. ��ത 

െചേ�ാ മ�് സംവിധാന�ൾ  ഉപേയാഗിേ�ാ pdf േഫാർമാ

��ി�ിരിേ��താണ്. �ടാെത DigiLocker-ൽ  നി�ം േനരി�് േരഖക

��തി�� െസൗകര��ം ലഭ�മാണ്. ഇ�കാരം സമർ�ി

േരഖക�െട�ം വലി�ം ഒ� െമഗാ ൈബ�ിൽ  (1 MB) ��വാൻ പാടി�ാ�താണ്

അേപ� േഫാം �രി�ി��തി�� സമയപരിധി : ഓേരാ അേപ�യി�ം 

ആവശ�െ��ിരി�� വിവര�ൾ �രി�ി��തിന് (േരഖകൾ

പരമാവധി 10 മിനി�് സമയമാണ് ലഭി��ത്

േലാഡ് െച��തി�ം മ�ം ��തൽ  സമയം ലഭി��താണ്

�ര�ാ സംവിധാന��െട ഭാഗമായി 10 മിനി�ി��ിൽ അേപ� 

െച�ാ� പ�ം ��ത േസവനം Logout ആയി േപാ��താണ്

ൽ വിവര�ൾ �രി�ി�വാ�� സ�ർഭ

�േത�കം ത�ാറാ�ിയതിന് േശഷം (Word/ Excel/ Notepad

ടി വിവര�ൾ  Copy െച�് അേപ�യിൽ Paste

സമയപരിധി പാലി��തിന് സഹായകകരമായിരി�ം. 
  

�ഷറി 
ഫി��് 

സമർ�ിേ�� 
േരഖകൾ

എ�ാ െവബ് െ�ൗസ�കളി�ം 

��ത േസവന�ൾ ��തൽ 

 Mozilla Firefox 

ലഭ�മായിരി��ത് ഉചിതമാണ്. ഉപേയാഗി�� 

മാേ��താണ്. �ടാെത 

�േ�ാേഴാ �ക അട�േ�ാേഴാ തടസം േനരി�� പ�ം 

ഒ���തിന് ഇ-

സ് �സ് െവബ് 

�ഷറി സർ�ിഫി��് 

 
എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ 

േ�� േരഖക�െട 

��ത േരഖകൾ �ാൻ 

േഫാർമാ�ിൽ ത�ാറാ�ി 

നി�ം േനരി�് േരഖകൾ 

ഇ�കാരം സമർ�ി�� ഓേരാ 

പാടി�ാ�താണ്. 

ഓേരാ അേപ�യി�ം 

േരഖകൾ  അപ്-േലാഡ് 

മിനി�് സമയമാണ് ലഭി��ത്.  എ�ാൽ 

സമയം ലഭി��താണ്. 

അേപ� Submit 

ആയി േപാ��താണ്.  ആയതിനാൽ  

�രി�ി�വാ�� സ�ർഭ�ളിൽ ��ത 

(Word/ Excel/ Notepad �തലായവ 

Paste െച��ത് 

േ�� 
േരഖകൾ  



അേപ� സമർ�ി

1. സി�ിസൺ  േലാഗിൻ : എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് േപാർ�ലായ

services.keralaexcise.gov.in

ഓൺൈലന്  േസവന�ൾ�്

േപാർ�ലിൽ രജി�ർ 

െചേ��താണ്. 

 

2. ഓൺൈലൻ േസവന�

Log In െച�േ�ാൾ ലഭ�മാ�� 

െച�േ�ാൾ ആയതിന് കീഴിൽ ലഭി�� 

നി�ം എൈ�സ് വ��് ലഭ�മാ�� 

പ�ിക ലഭി��താണ്.  

േസവനം തിരെ���ാ��താണ്

സി�ിസൺ
േലാഗിൻ

ലഭ�മായ 
േസവന�ൾ
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അേപ� സമർ�ിേ�� വിധം 

എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് േപാർ�ലായ

services.keralaexcise.gov.in �േഖനയാണ് എൈ�സ് വ��് ലഭ�മാ�� വിവിധ 

േസവന�ൾ�് അേപ� സമർ�ിേ��ത്. ആയതിേല�് ��ത 

 െച� e-Mail ID-�ം Password-ഉം ഉപേയാഗി� ്

േസവന�ൾ തിരെ���� വിധം : സർ�ീസ് �സ് േപാർ�ലിൽ 

െച�േ�ാൾ ലഭ�മാ�� Menu-ൽ Apply for services എ� െമ�വിൽ �ി�് 

െച�േ�ാൾ ആയതിന് കീഴിൽ ലഭി�� View all available services

നി�ം എൈ�സ് വ��് ലഭ�മാ�� എ�ാ ഓൺൈലൻ േസവന��െട�ം 

.  ��ത പ�ികയിൽ നി�ം അേപ�കന് ആവശ�മായ 

േസവനം തിരെ���ാ��താണ്. 

സി�ിസൺ  
േലാഗിൻ  

ലഭ�മായ 
േസവന�ൾ  

എൈ�സ് വ��ിെ� ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് േപാർ�ലായ 

�േഖനയാണ് എൈ�സ് വ��് ലഭ�മാ�� വിവിധ 

ആയതിേല�് ��ത 

ഉം ഉപേയാഗി� ് Log In 

 

 
സർ�ീസ് �സ് േപാർ�ലിൽ 

എ� െമ�വിൽ �ി�് 

View all available services എ� ലി�ിൽ  

എ�ാ ഓൺൈലൻ േസവന��െട�ം 

��ത പ�ികയിൽ നി�ം അേപ�കന് ആവശ�മായ 

 

േലാഗിൻ  



 

3. ഓൺൈലൻ അേപ�കൾ സമർ�ി�� വിധം

തിരെ���� അേപ�യിൽ 

േരഖെ���ിയതിന് േശഷം

വിവര�ൾ �നപരിേശാധി��തി�� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്

വിവര�ൾ പരിേശാധി� ്

െച�് ആയത് തി��ാ���ം

�ി�് െച�േ�ാൾ 

െച��തി�� േപജ് ലഭി��

4. േരഖകൾ അപ് േലാഡ്

സമർ�ി��തിന് നി�ിത 

MB) താെഴ വലി��ിൽ 

ആവശ�മായ വിവര�ൾ േരഖെ���ി 

െച�ാ��താണ്. ഇ�ര�ിൽ ആവശ�മായ എ�ാ േരഖക�ം 

േശഷം Save Annexure 

പരിേശാധി��തി�� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്

Edit 
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ൻ അേപ�കൾ സമർ�ി�� വിധം : ഓൺൈലൻ േസവന�ിനായി 

തിരെ���� അേപ�യിൽ ആവശ�െ��ിരി�� വിവര�ൾ യഥാവിധി 

േരഖെ���ിയതിന് േശഷം Submit ബ�ണിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ

വിവര�ൾ �നപരിേശാധി��തി�� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്

വിവര�ൾ പരിേശാധി� ് െത�് തി�േ���െ��ിൽ Edit 

ആയത് തി��ാ���ം, െത�കളി� എ�ിൽ Attach Annexure

 അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ 

േപജ് ലഭി���മാണ്.  

േരഖകൾ അപ് േലാഡ് െച�� വിധം : ഓൺൈലൻ അേപ�േയാെടാ�ം 

നി�ിത േഫാർമാ�ിൽ (preferably pdf) ഒ� െമഗാ ൈബ�ിൽ

താെഴ വലി��ിൽ ത�ാറാ�ി ��ി�ിരി�� േരഖകള്

ആവശ�മായ വിവര�ൾ േരഖെ���ി Browse ബ�ണിൽ �ി�് െച�് 

ഇ�ര�ിൽ ആവശ�മായ എ�ാ േരഖക�ം 

 ബ�ണിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ ഒ�വ�ം �ടി വിവര�ൾ 

പരിേശാധി��തി�� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്. 

Attach 
Annexure 

Save 
Annexure 

ഓൺൈലൻ േസവന�ിനായി 

ആവശ�െ��ിരി�� വിവര�ൾ യഥാവിധി 

ബ�ണിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ േരഖെ���ിയ 

വിവര�ൾ �നപരിേശാധി��തി�� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്. ടി 

 ബ�ണിൽ �ി�് 

Attach Annexure ബ�ണിൽ 

അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ upload 

 

 
അേപ�േയാെടാ�ം 

ഒ� െമഗാ ൈബ�ിൽ  (1 

േരഖകള്  യഥാ�ാന�് 

ബ�ണിൽ �ി�് െച�് upload 

ഇ�ര�ിൽ ആവശ�മായ എ�ാ േരഖക�ം upload െച�തിന് 

ബ�ണിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ ഒ�വ�ം �ടി വിവര�ൾ 

 

Submit 



5. ഫീസ് അട�� വിധം :

Brand Regn., etc) Make Payment

�ി�് െച�്  ഇ-�ഷറി സംവിധാനം ഉപേയാഗി� ് ഫീസ് അട�ാ��താണ്

ആയതിേല�് Net Banking, Card Payment (Debit/Credit), UPI Paymen

സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗി�ാ��താണ്

6. അേപ� സമർ�ി�� വിധം

ഫീസ് അട�തിന് േശഷ�ം

േശഷ�ം, Submit എ� 

െച�േ�ാൾ അേപ� ബ�െ�� ഓഫീസിേല�് സമർ�ി�െ���താണ്

7. Application Acknowledgement

Acknowledgement ലഭി���ം

െഡൗൺേലാഡ് െചേ�ാ ��ി�ാ��താണ്
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: �ൻ�റായി ഫീസ് അട�േ�� േസവന�ളിൽ 

Make Payment എ� ബ�ൺ ലഭ�മാ��താണ്. 

�ഷറി സംവിധാനം ഉപേയാഗി� ് ഫീസ് അട�ാ��താണ്

Net Banking, Card Payment (Debit/Credit), UPI Paymen

സംവിധാന�ൾ ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. 

�� വിധം : �ൻ�റായി ഫീസ് അടേ�� േസവന�ളിൽ

ഫീസ് അട�തിന് േശഷ�ം, മ�് േസവന�ളിൽ േരഖകൾ upload 

എ� ബ�ൺ ലഭ�മാ��താണ്. ��ത 

െച�േ�ാൾ അേപ� ബ�െ�� ഓഫീസിേല�് സമർ�ി�െ���താണ്

Acknowledgement : അേപ� സമർ�ി� ് കഴി�ാൽ ആയതിന് ഒ� 

ലഭി���ം ആയത് Print എ�േ�ാ Export to

െഡൗൺേലാഡ് െചേ�ാ ��ി�ാ��താണ്. ��ത Acknowledgement 

Make 
Payment 

Payment

Proceed to 
Payment 

Submit 

�ൻ�റായി ഫീസ് അട�േ�� േസവന�ളിൽ (Renewal, 

. ��ത ബ�ണിൽ 

�ഷറി സംവിധാനം ഉപേയാഗി� ് ഫീസ് അട�ാ��താണ്. 

Net Banking, Card Payment (Debit/Credit), UPI Payment �ട�ിയ 

 

 

 
� േസവന�ളിൽ 

upload െച�തിന് 

 ബ�ണിൽ �ി�് 

െച�േ�ാൾ അേപ� ബ�െ�� ഓഫീസിേല�് സമർ�ി�െ���താണ്. 

 
അേപ� സമർ�ി� ് കഴി�ാൽ ആയതിന് ഒ� 

Export to PDF െകാ��് 

Acknowledgement ൽ 

Make 
Payment 



ലഭി�� Application Reference Number 

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി���ം ആയതിെ� �ിതി പരിേശാധി���ം

Acknowledgement ന് ��ായി

അ�ിമ ന�റിൽ നി�ം വ�ത��മായ താത്കാലിക ന��കൾ മാ�മാണ്

ആയതിനാൽ ��ത ന��കൾ ��ി� ്വേ��തി�

8. അേപ�യിെല �ടർനട

നടപടി �മം �ർ�ിയാ���ം �ടർ�് അേപ��െട �ിതി 

Application െമ�വിെല 

പരിേശാധി�ാ���മാണ്

സമർ�ി� തീയതി From Date

വ�േ��താണ്. From Date

പാ�� എ�തിനാൽ  ��ത തീയതികള്

�ൻ�റായി ഫീസ് അടേ��ാ� അേപ�കളിൽ അേപ� അംഗീകരി�� 

�റ�് ഫീസ് അട��തി�ം

അേപ� അ�വദി�െകാ�� ഉ�രവ്

ലഭി��തി�ം ��ത ലി�് ഉപേയാഗി� ്തെ� പ

�ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത വ�� അേപ�കൾ 

Application എ� ലി�ി�ം

അേപ�കൾ Revalidate Payment

ലഭി��താണ്. 
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Application Reference Number ഉപേയാഗി�ാണ് ടി

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി���ം ആയതിെ� �ിതി പരിേശാധി���ം

��ായി ലഭി�� Draft Application Reference No.

അ�ിമ ന�റിൽ നി�ം വ�ത��മായ താത്കാലിക ന��കൾ മാ�മാണ്

ആയതിനാൽ ��ത ന��കൾ ��ി� ്വേ��തി�. 

ടപടികൾ : ഇ�കാരം ഓൺൈലൻ അേപ� സമർ�ി�� 

നടപടി �മം �ർ�ിയാ���ം �ടർ�് അേപ��െട �ിതി 

െമ�വിെല Track application status എ� ലി�് ഉപേയാഗി� ്

പരിേശാധി�ാ���മാണ്. ഇ�ര�ില്  പരിേശാധി�േ�ാള്

From Date-�ം To Date-�ം ഇടയിലാെണ�് ഉറ�് 

From Date-�ം To Date-�ം ��് മാസെ� ഇടേവള മാ�േമ 

��ത തീയതികള്  അതിന�സരി� ്�മീകരിേ��താണ്

�ൻ�റായി ഫീസ് അടേ��ാ� അേപ�കളിൽ അേപ� അംഗീകരി�� 

�റ�് ഫീസ് അട��തി�ം, അേപ�യിെല അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം

അേപ� അ�വദി�െകാ�� ഉ�രവ്/ സർ�ിഫി��്/ ൈലസൻസ്

ലഭി��തി�ം ��ത ലി�് ഉപേയാഗി� ്തെ� പരിേശാധിേ��താണ്

�ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത വ�� അേപ�കൾ 

എ� ലി�ി�ം, ഫീസ് അട��തിൽ എെ��ി�ം അപാകത സംഭവി� 

Revalidate Payment എ� ലി�ി�ം �ടർനടപടികൾ�ായി

Print

ടി അേപ��െട 

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി���ം ആയതിെ� �ിതി പരിേശാധി���ം. ��ത 

Draft Application Reference No.–കൾ 

അ�ിമ ന�റിൽ നി�ം വ�ത��മായ താത്കാലിക ന��കൾ മാ�മാണ്. 

 
ഇ�കാരം ഓൺൈലൻ അേപ� സമർ�ി�� 

നടപടി �മം �ർ�ിയാ���ം �ടർ�് അേപ��െട �ിതി View Status of 

എ� ലി�് ഉപേയാഗി� ്

േ�ാള്  അേപ� 

�ം ഇടയിലാെണ�് ഉറ�് 

മാസെ� ഇടേവള മാ�േമ 

അതിന�സരി� ്�മീകരിേ��താണ്. 

�ൻ�റായി ഫീസ് അടേ��ാ� അേപ�കളിൽ അേപ� അംഗീകരി�� 

അേപ�യിെല അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം 

ൈലസൻസ്/ െപർമി�് 

രിേശാധിേ��താണ്. �ടാെത 

�ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത വ�� അേപ�കൾ View Incomplete 

ഫീസ് അട��തിൽ എെ��ി�ം അപാകത സംഭവി� 

�ടർനടപടികൾ�ായി 

Export 
to PDF Print 



 
9. �ർ�ിയാ�ാ� അേപ�

�ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത വ�� അേപ�കൾ 

Application എ� ലി�ില്

െച�് േചർ� വിവര�ള്

തിരെ���ി�� വിവര�ൾ

ഉെ��ി�ം ടി വിവര�ൾ

തിരെ��േ��താണ്

സാധി�ക��. 

 
 

View 
Status of 
Application 
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അേപ�കള്  �നർസമർ�ി��ത് സംബ�ി�്

�ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത വ�� അേപ�കൾ 

ല്  നി�ം ഓ�ണ്  െച�് �നർസമർ�ി�േ�ാള്

 വിവര�ള്  മാ�േമ ലഭ�മാ�ക��. Drop Down െമ�കളിൽ

തിരെ���ി�� വിവര�ൾ  (Country, State, District, etc.)

ഉെ��ി�ം ടി വിവര�ൾ  എ�ാം തെ� ആദ�ം �തല്

തിരെ��േ��താണ്. ആയതിന് േശഷം മാ�േമ ടി അേപ� 

  

From Date 
&  

To Date 

From Date 
&  

To Date 

 

��ത് സംബ�ി� ് : യഥാസമയം 

�ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത വ�� അേപ�കൾ View Incomplete 

�േ�ാള്  ��് ൈട�് 

െമ�കളിൽ  നി�ം 

Country, State, District, etc.) യഥാ�ാന�് 

എ�ാം തെ� ആദ�ം �തല്  ഒരി�ല്  �ടി 

ആയതിന് േശഷം മാ�േമ ടി അേപ� Submit െച�ാൻ  



 അ�ർ ജി�ാ ക�് കട�് െപർമി�്
ഓൺൈലനായി അേപ� സമർ�ി�� വിധം

2019-20 സാ��ിക വർഷം �തൽ അ�ർ ജി�ാ ക�് 

ഓൺൈലനായി മാ�മാണ് അ�വദി��ത്

സമർ�ി��തി�� നടപടി �മ�ൾ �വെട േചർ��

1. ഓൺൈലൻ േസവനം

ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് േപാർ�ലായ

e-Mail ID-�ം Password-

Apply for services എ� െമ�വിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ ആയതിന് കീഴിൽ ലഭി�� 

View all available services

Transport Permit എ� േസവനം തിരെ���ാ��താണ്

2. അേപ� �രി�ി�� വിധം

ആവശ�െ��� വിവര�ൾ യഥാവിധി �രി�ി� ് സമർ�ിേ��താണ്

��ി�� ക�് ഷാ�കളിേല�� ക�് കട��തി�� അേപ� മാ�മാണ് 

ഒ� അേപ� �കാരം സമർ�ി�വാനാ��ത്

വ�ത�� അേപ�കൾ സമർ�ിേ��താണ്

ഉപേയാഗി� ്വ�ത�� അേപ�കൾ സമർ�ി�

a. Applicant Details : 

േരഖെ��േ��ത്

ഏെത�ി�ം ഒ� ൈലസൻസി�െട വിവരം േരഖെ���ിയാൽ മതിയാ�ം

�ടാെത ഷാ�കൾ വ��ികളാേണാ െതാഴിലാളി ക��ികളാേണാ നട��

എ� വിവരം േരഖെ���ിയിരി�ണം

View All 
Available 
Services
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അ�ർ ജി�ാ ക�് കട�് െപർമി�്
ഓൺൈലനായി അേപ� സമർ�ി�� വിധം 

സാ��ിക വർഷം �തൽ അ�ർ ജി�ാ ക�് കട�് െപർമി�കൾ 

ഓൺൈലനായി മാ�മാണ് അ�വദി��ത്.  ആയതിനാ��

നടപടി �മ�ൾ �വെട േചർ��.  

ൻ േസവനം തിരെ���� വിധം : എൈ�സ് വ��ിെ� 

ഓൺൈലൻ സർ�ീസ് േപാർ�ലായ services.keralaexcise.gov.in-ൽ രജി�ർ െച� 

-ഉം ഉപേയാഗി� ്Log In െച�േ�ാൾ ലഭ�മാ�� 

എ� െമ�വിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ ആയതിന് കീഴിൽ ലഭി�� 

View all available services എ� ലി�ിൽ  നി�ം Inter Division Toddy Tapping and 

േസവനം തിരെ���ാ��താണ്. 

�� വിധം : ��ത േസവന�ിനാ�� അേപ� േഫാമിൽ 

ആവശ�െ��� വിവര�ൾ യഥാവിധി �രി�ി� ് സമർ�ിേ��താണ്

��ി�� ക�് ഷാ�കളിേല�� ക�് കട��തി�� അേപ� മാ�മാണ് 

ഒ� അേപ� �കാരം സമർ�ി�വാനാ��ത്. വ�ത�� ��കളിേല�് 

വ�ത�� അേപ�കൾ സമർ�ിേ��താണ്. എ�ാൽ ഒേര രജിേ�ഷൻ 

ഉപേയാഗി� ്വ�ത�� അേപ�കൾ സമർ�ി��തിന് തടസമി�

 ��ത ശീർഷക�ിൽ അേപ�കെ� വിവര�ളാണ് 

േരഖെ��േ��ത്. ഒ�ിലധികം ൈലസൻസി ഉ� അേപ�കളിൽ 

ഏെത�ി�ം ഒ� ൈലസൻസി�െട വിവരം േരഖെ���ിയാൽ മതിയാ�ം

�ടാെത ഷാ�കൾ വ��ികളാേണാ െതാഴിലാളി ക��ികളാേണാ നട��

എ� വിവരം േരഖെ���ിയിരി�ണം. 

View All 
Available 
Services 

അ�ർ ജി�ാ ക�് കട�് െപർമി�് 

കട�് െപർമി�കൾ 

ആയതിനാ�� അേപ� 

എൈ�സ് വ��ിെ� 

ൽ രജി�ർ െച� 

െച�േ�ാൾ ലഭ�മാ�� Menu-ൽ 

എ� െമ�വിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ ആയതിന് കീഴിൽ ലഭി�� 

Inter Division Toddy Tapping and 

 
��ത േസവന�ിനാ�� അേപ� േഫാമിൽ 

ആവശ�െ��� വിവര�ൾ യഥാവിധി �രി�ി� ് സമർ�ിേ��താണ്. ഒ� 

��ി�� ക�് ഷാ�കളിേല�� ക�് കട��തി�� അേപ� മാ�മാണ് 

വ�ത�� ��കളിേല�് 

എ�ാൽ ഒേര രജിേ�ഷൻ 

�തിന് തടസമി�. 

��ത ശീർഷക�ിൽ അേപ�കെ� വിവര�ളാണ് 

ഒ�ിലധികം ൈലസൻസി ഉ� അേപ�കളിൽ 

ഏെത�ി�ം ഒ� ൈലസൻസി�െട വിവരം േരഖെ���ിയാൽ മതിയാ�ം. 

�ടാെത ഷാ�കൾ വ��ികളാേണാ െതാഴിലാളി ക��ികളാേണാ നട��ത് 

 



b. Toddy Shop Licence Details

സംബ�ി� വിവര�ളാണ്

��ിലാേണാ ക�് ക�ിെ�ാ�് വ�് വില്�ന നടേ��ത് 

ന��ം ടി ��ിൽ ആെക�� ഷാ�ക�െട എ��ം ൈലസൻസി�െട േപ�ം 

യഥാ�ാന�് േരഖെ��േ��താണ്

ഇവിെട േരഖെ����തി�

ബ�ണിൽ �ി�് െച�ാൽ ലഭി�� േബാ�ിൽ േപര് േരഖെ��േ�

c. Toddy Tapping Details

നി�ാേണാ ക�് െച�ി കട�ിെ�ാ�് വ��തിന് ഉേ�ശി��ത് ആയത്

സംബ�ി� വിവര�ളാണ് േരഖെ��േ��ത്

ജി�യിൽ ചി�ർ സർ�ിളിെല ചി�ർ

നി�ം മാ�മാണ് 

��ത വിവര�ൾ യഥാ�ാന�് േരഖെ���ക

���ിെ� ഇനം 

����െട എ�ം

എ�ിവ�ം േരഖെ���ണം

��വാൻ പാടി�. (ഒ� െത�ിൽ നി�ം 

4.5 ലി�ർ വീത�ം ���നയിൽ നി�ം 

പരമാവധി അ�വദി��ത്

വാഹന�ിെ��ം പകര�പേയാഗി�ാ�� മെ�ാ� വാഹന�ിെ��ം 

രജി�ർ ന��ക�ം

കട�ാ�േ�ശി��ത് എ�ം

എ��തൽ എ�വെരയാണ് െപർമി�് ആവശ���ത് എ�ം

കട�ാ�േ�ശി�� സമയം

േരഖെ��േ��താണ്
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Toddy Shop Licence Details : ��ത ശീർഷക�ിൽ ക�് ഷാ�് ൈലസൻസ് 

സംബ�ി� വിവര�ളാണ് േരഖെ��േ��ത്. ഏത് ക�് ഷാ�് 

��ിലാേണാ ക�് ക�ിെ�ാ�് വ�് വില്�ന നടേ��ത് 

ന��ം ടി ��ിൽ ആെക�� ഷാ�ക�െട എ��ം ൈലസൻസി�െട േപ�ം 

യഥാ�ാന�് േരഖെ��േ��താണ്. ഷാ�ക�െട ൈലസൻസ് 

ഇവിെട േരഖെ����തി�. ഒ�ിലധികം ൈലസൻസി ഉെ��ിൽ 

ബ�ണിൽ �ി�് െച�ാൽ ലഭി�� േബാ�ിൽ േപര് േരഖെ��േ�

Details : ��ത ശീർഷക�ിൽ ഏത് ക�് ഷാ�് പരിധിയിൽ 

നി�ാേണാ ക�് െച�ി കട�ിെ�ാ�് വ��തിന് ഉേ�ശി��ത് ആയത്

സംബ�ി� വിവര�ളാണ് േരഖെ��േ��ത്. നിലവിൽ പാല�ാട് 

ജി�യിൽ ചി�ർ സർ�ിളിെല ചി�ർ, െകാ�േ�ാട് േറ�ക�െട പരിധിയിൽ 

നി�ം മാ�മാണ് അ�ർ ജി�ാ ക�് കട�് നട��ത് എ�തിനാൽ 

��ത വിവര�ൾ യഥാ�ാന�് േരഖെ���ക. 

���ിെ� ഇനം (Cococut/ Palmyrah/ Sago), െച�വാ�േ�ശി�� 

����െട എ�ം, �തിദിനം കട�വാ�േ�ശി�� ക�ിെ� അളവ് 

എ�ിവ�ം േരഖെ���ണം. ക�ിെ� അളവ് അ�വദനീയമായ അളവിൽ 

ഒ� െത�ിൽ നി�ം 1.5 ലി�ർ വീത�ം കരി

ലി�ർ വീത�ം ���നയിൽ നി�ം 6.75 ലി�ർ വീത�മാണ്

പരമാവധി അ�വദി��ത്). �ടർ�് ക�് കട�ാ�േ�ശി�� 

വാഹന�ിെ��ം പകര�പേയാഗി�ാ�� മെ�ാ� വാഹന�ിെ��ം 

രജി�ർ ന��ക�ം, എത് അർ�വർഷേ��ാണ് 

കട�ാ�േ�ശി��ത് എ�ം, ഏത് സാ��ിക വർഷേ��ാണ് എ�ം

എ��തൽ എ�വെരയാണ് െപർമി�് ആവശ���ത് എ�ം

കട�ാ�േ�ശി�� സമയം, വിശദമായ ��്

േരഖെ��േ��താണ്. 

ക�് ഷാ�് ൈലസൻസ് 

ഏത് ക�് ഷാ�് 

��ിലാേണാ ക�് ക�ിെ�ാ�് വ�് വില്�ന നടേ��ത് ��ത ��് 

ന��ം ടി ��ിൽ ആെക�� ഷാ�ക�െട എ��ം ൈലസൻസി�െട േപ�ം 

ൈലസൻസ് ന�ർ 

ഒ�ിലധികം ൈലസൻസി ഉെ��ിൽ  

ബ�ണിൽ �ി�് െച�ാൽ ലഭി�� േബാ�ിൽ േപര് േരഖെ��േ��താണ്. 

 
ഷാ�് പരിധിയിൽ 

നി�ാേണാ ക�് െച�ി കട�ിെ�ാ�് വ��തിന് ഉേ�ശി��ത് ആയത് 

നിലവിൽ പാല�ാട് 

െകാ�േ�ാട് േറ�ക�െട പരിധിയിൽ 

അ�ർ ജി�ാ ക�് കട�് നട��ത് എ�തിനാൽ 

. �ടാെത െച�് 

െച�വാ�േ�ശി�� 

�തിദിനം കട�വാ�േ�ശി�� ക�ിെ� അളവ് 

ക�ിെ� അളവ് അ�വദനീയമായ അളവിൽ 

കരി�നയിൽ നി�ം 

ലി�ർ വീത�മാണ് �തിദിനം 

ക�് കട�ാ�േ�ശി�� 

വാഹന�ിെ��ം പകര�പേയാഗി�ാ�� മെ�ാ� വാഹന�ിെ��ം 

എത് അർ�വർഷേ��ാണ് ക�് െച�ി 

ഏത് സാ��ിക വർഷേ��ാണ് എ�ം, 

എ��തൽ എ�വെരയാണ് െപർമി�് ആവശ���ത് എ�ം, �തിദിനം ക�് 

വിശദമായ ��് എ�ിവ�ം 



d. Quantity of Toddy (in 

ശീർഷക�ിൽ ൈലസൻസ്

വീതമാണ് കട�വാ�േ�ശി��ത് എ�� വിവരം

തിരി� ്േരഖെ��േ��താണ്

േരഖെ���ിയാൽ മതിയാ�ം

�ടാെത േമൽ�കാരം ഓേരാ ഷാ�ിേല��� ക�ിെ� അള�ക�െട �ക 

ആെക കട�വാ�േ�ശി�� ക�ിെ� അളവിന് �ല�മായിരിേ���മാണ്

3. അേപ� സമർ�ി�� വിധം

േരഖെ���ിയതിന് േശഷം 

Verification (Captcha)-�ം േരഖെ���ി 
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Quantity of Toddy (in Litres) to be transported to each Shop in the Group

ൈലസൻസ് ��ിെല ഓേരാ ഷാ�ിേല�ം എ� ലി�ർ ക�് 

വീതമാണ് കട�വാ�േ�ശി��ത് എ�� വിവരം, ഷാ�് ന��ം അള�ം 

തിരി� ്േരഖെ��േ��താണ്. ബ�െ�� ക�ിയിൽ ഷാ�ി

േരഖെ���ിയാൽ മതിയാ�ം. (വർഷം ‘/2019-20’ േരഖെ��േ��തി�

�ടാെത േമൽ�കാരം ഓേരാ ഷാ�ിേല��� ക�ിെ� അള�ക�െട �ക 

ആെക കട�വാ�േ�ശി�� ക�ിെ� അളവിന് �ല�മായിരിേ���മാണ്

�� വിധം : േമൽ�കാരം വിവര�ൾ �ർ�മാ�ം 

േരഖെ���ിയതിന് േശഷം Affidavit–ന് കീഴി�� I Agree ടി�് െച�് 

�ം േരഖെ���ി Submit ബ�ണിൽ �ി�് െചേ��താണ്

 
Litres) to be transported to each Shop in the Group : ��ത 

��ിെല ഓേരാ ഷാ�ിേല�ം എ� ലി�ർ ക�് 

ഷാ�് ന��ം അള�ം 

ബ�െ�� ക�ിയിൽ ഷാ�ിെ� ന�ർ മാ�ം 

േരഖെ��േ��തി�) 

�ടാെത േമൽ�കാരം ഓേരാ ഷാ�ിേല��� ക�ിെ� അള�ക�െട �ക 

ആെക കട�വാ�േ�ശി�� ക�ിെ� അളവിന് �ല�മായിരിേ���മാണ്. 

 
േമൽ�കാരം വിവര�ൾ �ർ�മാ�ം 

ടി�് െച�് Word 

ബ�ണിൽ �ി�് െചേ��താണ്. 



4. അേപ� പരിേശാധി��

െച�കഴി�േ�ാൾ ��ത വിവര�ൾ പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ പ�ം 

Edit െച��തി��� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്

ശരിയാെണ�ിൽ Attach Annexure

സമർ�ിേ�� േരഖകൾ 

5. അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ സംബ�ി�്

സമർ�ിേ�� േരഖകൾ ഓേരാ�ം �േത�കം ഒ� െമഗാൈബ�ിൽ താെഴ�� 

pdf ഫയ�കളായി യഥാ�ാന�് 

Save Annexure ബ�ണിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ 

�നപരിേശാധി��തി�ം 

Edit 
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അേപ� പരിേശാധി�� വിധം : േമൽ�കാരം അേപ� 

െച�കഴി�േ�ാൾ ��ത വിവര�ൾ പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ പ�ം 

െച��തി��� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്. വിവര�ൾ �ർ�മാ�ം 

Attach Annexure ബ�ൺ �ി�് െച�് അേപ�േയാെടാ�ം 

സമർ�ിേ�� േരഖകൾ Upload െച�ാ��താണ്. 

അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ സംബ�ി� ് : അേപ�േയാെടാ�ം 

സമർ�ിേ�� േരഖകൾ ഓേരാ�ം �േത�കം ഒ� െമഗാൈബ�ിൽ താെഴ�� 

യഥാ�ാന�് upload െചേ��താണ്. ആയതിന് േശഷം 

ബ�ണിൽ �ി�് െച�േ�ാൾ സമർ�ി� വിവര�ൾ 

�നപരിേശാധി��തി�ം Submit െച��തി��� െസൗകര�ം ലഭി��താണ്

Attach Annexure 

Save 
Annexure 

 
േമൽ�കാരം അേപ� Submit 

െച�കഴി�േ�ാൾ ��ത വിവര�ൾ പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ പ�ം 

വിവര�ൾ �ർ�മാ�ം 

ബ�ൺ �ി�് െച�് അേപ�േയാെടാ�ം 

 
അേപ�േയാെടാ�ം 

സമർ�ിേ�� േരഖകൾ ഓേരാ�ം �േത�കം ഒ� െമഗാൈബ�ിൽ താെഴ�� 

ആയതിന് േശഷം 

സമർ�ി� വിവര�ൾ 

ലഭി��താണ്. 

 

Submit 



6. അേപ��െട Acknowledgement 

കഴി�േ�ാൾ ലഭി�� 

െകാ��് െഡൗൺേലാഡ് െചേ�ാ ��ി�ാ��താണ്

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി���ം ആയതിെ� �ിതി പരിേശാധി���ം ��ത 

Acknowledgement ൽ ലഭി��

7. അേപ�യിെല �ടർനടപടികൾ

നടപടി �മം �ർ�ിയാ���ം �ടർ�് അേപ��െട �ിതി 

Application െമ�വിെല 

പരിേശാധി�ാ���മാണ്

അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം ��ത ലി�് ഉപേയാഗി� ് തെ� 

പരിേശാധിേ��താണ്

വ�� അേപ�കൾ 

അട��തിൽ എെ��ി�ം അപാകത സംഭവി� അേപ�കൾ 

എ� ലി�ി�ം �ടർനടപടികൾ�ായി

8. െപർമി�് ലഭി�� വിധം

(നിലവിൽ ചി�ർ സി.ഐ

പരിേശാധി� ് ഉറ�് വ��ി ന�ർ േരഖെ���ിയതിന് േശഷം നി�ിത ഫീസ്

���രം അട��തിന് അേപ�കന് ഓൺൈലനായി അയ� ് നൽ���ം ടി 

�ക അട�തിന് േശഷം ബ�െ�� െഡപ��ി എൈ�സ് ക�ീഷണർ 

പാല�ാട്) അേപ� പരിേശാധി� ് െപ

സംവിധാന��െട ഭാഗമായി

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നി�ം 
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Acknowledgement സംബ�ി� ് : അേപ� 

കഴി�േ�ാൾ ലഭി�� Application Acknowledgement Print എ�േ�ാ 

െകാ��് െഡൗൺേലാഡ് െചേ�ാ ��ി�ാ��താണ്. ടി

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി���ം ആയതിെ� �ിതി പരിേശാധി���ം ��ത 

ലഭി�� Application Reference Number ഉപേയാഗി�ാ

അേപ�യിെല �ടർനടപടികൾ : ഇ�കാരം ഓൺൈലൻ അേപ� സമർ�ി�� 

നടപടി �മം �ർ�ിയാ���ം �ടർ�് അേപ��െട �ിതി 

െമ�വിെല Track application status എ� ലി�് ഉപേയാഗി� ്

പരിേശാധി�ാ���മാണ്. ഫീസ്/�ഷ�രം അട��തി�ം അേപ�യിെല 

അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം ��ത ലി�് ഉപേയാഗി� ് തെ� 

പരിേശാധിേ��താണ്. �ടാെത �ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത 

വ�� അേപ�കൾ View Incomplete Application എ� ലി�ി�ം

അട��തിൽ എെ��ി�ം അപാകത സംഭവി� അേപ�കൾ Revalidate Payment

�ടർനടപടികൾ�ായി ലഭി��താണ്. 

െപർമി�് ലഭി�� വിധം : ബ�െ�� എൈ�സ് സർ�ിൾ ഇൻെ��ർ 

ഐ.) അേപ� �കാര�� �ഷ��ം മ�് േരഖക�ം 

പരിേശാധി� ് ഉറ�് വ��ി ന�ർ േരഖെ���ിയതിന് േശഷം നി�ിത ഫീസ്

���രം അട��തിന് അേപ�കന് ഓൺൈലനായി അയ� ് നൽ���ം ടി 

�ക അട�തിന് േശഷം ബ�െ�� െഡപ��ി എൈ�സ് ക�ീഷണർ 

അേപ� പരിേശാധി� ് െപർമി�് അ�വദി���മാണ്

സംവിധാന��െട ഭാഗമായി, ��ത െപർമി�് അേപ�കൻ

ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നി�ം േനരി�് ൈക�േ��താണ്.  

Submit 

Print

 
 Submit െച�് 

എ�േ�ാ Export to PDF 

ടി അേപ��െട 

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി���ം ആയതിെ� �ിതി പരിേശാധി���ം ��ത 

ഉപേയാഗി�ാണ്. 

 
ഇ�കാരം ഓൺൈലൻ അേപ� സമർ�ി�� 

നടപടി �മം �ർ�ിയാ���ം �ടർ�് അേപ��െട �ിതി View Status of 

എ� ലി�് ഉപേയാഗി� ്

�ഷ�രം അട��തി�ം അേപ�യിെല 

അപാകതകൾ പരിഹരി��തി�ം ��ത ലി�് ഉപേയാഗി� ് തെ� 

�ടാെത �ർ�ിയാ�ി സമർ�ി�ാൻ സാധി�ാെത 

എ� ലി�ി�ം, ഫീസ് 

Revalidate Payment 

ബ�െ�� എൈ�സ് സർ�ിൾ ഇൻെ��ർ 

�ം മ�് േരഖക�ം 

പരിേശാധി� ് ഉറ�് വ��ി ന�ർ േരഖെ���ിയതിന് േശഷം നി�ിത ഫീസ്/ 

���രം അട��തിന് അേപ�കന് ഓൺൈലനായി അയ� ് നൽ���ം ടി 

�ക അട�തിന് േശഷം ബ�െ�� െഡപ��ി എൈ�സ് ക�ീഷണർ (നിലവിൽ 

ർമി�് അ�വദി���മാണ്. �ര�ാ 

അേപ�കൻ എൈ�സ് 

Export 
to PDF 

Print 


