File No.PAN/8180/2020-B1(DP)

ജനന മരണ ചീഫ് രജിസ്ട്ര നരടരി മക
(ഹ്ജർ: ര്മൻകുട്ടി.എക)
വിഷയക:- തദദ്ദേശ സ്യക ഭരണ(ആർ ഡി) വകുപ്പ്- 23.06.2015 നു മുമ്പ ജനന
രജിദസഷനുകളിൽ ദടേ ദചർക്തിനു്പ ക്ല്വനി ദീർഘിപ്പി്്
ഉത്തരവ് പുറപ്പ്പപവിക്ത്- സകബന്ധി്്.
സൂചന :-1 രജിസ്ർ ജനപൽ (CRS) ഇന്ത്യയിൽ നിനുക പുറപ്പ്പപവി് 21/05/2014
തീയതിയി്ല 1/2/(Rule)/ Vs(CRS)2181 നമ്പർ കത്ത്
2 ബഹ. ദകരള സർ്്രി്നന് 23.06.2015 തീയതിയി്ല സ .ഉ(അ)നക
199/2015/ത.സ്.ഭ.വ നമ്പർ ഉത്തരവ്.
3 ടഞ്ച്യത്ത് ഡയപടർ ആഫീസിൽ നിനുക 02.07.2020, 18.09.2020
തീയതികളിൽ സർ്്രിദലല് സമർപ്പി് ഇദത നമ്പർ കതകത.
4 തദദ്ദേശ സ്യക ഭരണ വകുപ്പ് പിൻസിപ്പൽ ്സ ട്ടപിറി്ര 19.10.2020
തീയതിയി്ല LSGD-RD3/126/2020 നമ്പർ കത്ത്.
ഉത്തരവ് നമ്പർ :PAN/8180/2020-B1(DP) തീയ്യതി.20/10/2020
1969 ്ല ജനന മരണ രജിദസഷൻ നിയമത്തി്ല 14-ാ്ക വകുുക, 1999 ്ല
ജനന മരണ രജിദസഷൻ ചട്ട്ടങളി്ല 10-ാ്ക ചട്ട്ക അനുസരി്് ജനനക നര്്
15

വർഷത്തിനകക ദടര് ദചർദ്കേ്ക്് വ്യവവസ് ്ചെിിക് . ഇതിൻ

പക്രമു്പ ക്ല്വനി
രജിദസഷനിൽ

ദടര്

31.12.2014

ന്

ദചർക്തിന്

അവസ്നി്തിന്

ദ്ദേശഷ്ക

ജനന

്ട്േജന്ടങതകക്കു് ബുിമുട്ട്

ഒഴവ്ക്തിന്യി ജനന രജി്പിൽ ദടര് ദചർക്തിനു്പ ക്ല്വനി അഞ്ച്
വർഷ്്ലയളവിദലല്

കരി

ദീർഘിപ്പിച്ക്ക്

1969

്ല ജനന

മരണ

രജിദസഷൻ നിയമത്തി്ല ്സെൻ 14 റൂത 10 ദഭദഗതി ്ചെ്തിന് സൂചന (1)
കത്ത് പക്രക രജിസ്ർ ജനപൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുവ്ദക നൽകിയിേനു .
അതനുസരി്് ദകരള സർ്്ർ ജനന രജി്പിൽ ദടര് ദചർക്തിനു്പ
ക്ല്വനി അഞ്ച് വർഷ്്ലയളവിദലല് കരി ദീർഘിപ്പിച്ക്ക് സൂചന (2)
പക്രക 2015 ്ല ജനന മരണ രജിദസഷൻ (ദഭദഗതി) ചട്ട്ടങത പുറപ്പ്പപവി്ിേനു.
അതിൻ പക്രക 22.06.2020 വ്ര ജനന രജിദസഷനുകളിൽ ദടര് ദചർക്തിന്
അനുമതി നൽകിയിേനു.
ദമൽ

പക്രമു്പ ക്ല്വനി

അവസ്നി്തിനു ദ്ദേശഷ്ക

ടഠനന
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സകബന്ധമ്യ ആവ്ദേശ്യ്ടങതകക ട്ദസ്പ്ർട്ട് സകബന്ധമ്യ ക്ര്യ്ടങതകക
ഉത്പ്പ്ര ജനന രജി്പിൽ ദടര് ദചർത്ത് ലഭിക്തിന് ദകരളത്തി്ല എല്
ദല്്ൽ രജിസ്ർമ്ർകക നിരവനി അദടെകത ലഭിച്ക്കിരിക് വിവരക
സൂചന (3) പക്രക പിദപ്പ്ർട്ട് നൽകിയതി്നന് അരിവസ്്നത്തിതക ദക്വിഡ് -19 മൂലക
നിലവിത്പ പദത്യക സ്ഹചര്യക ടരിഗണിചക 22.06.2015 ന് മുമ്പ
രജി്പിൽ

ദടര്

ദചർക്തിനനു്പ സമയക

23.06.2020

മുതൽ

ജനന
ഒേ

വർഷ്്ലദത്തല് കരി ദീർഘിപ്പി്് ഉത്തരവ് പുറപ്പ്പപവിക്തിന് ജനന-മരണ
ചീഫ് രജിസ്ർ്് അനുമതി നൽകി ബഹ. സർ്്ർ സൂചന (4) പക്രക
അനുവ്ദക നൽകുകറിക്യി.
രി സ്ഹചര്യത്തിൽ ദകരളത്തി്ല എല് രജിസ്ർമ്ർകക 23.06.2015 ന്
മുമ്പ രജിദസഷനുകളിൽ

23.06.2020 മുതൽ ഒേ വർഷദത്തല് അത്യത്

22.06.2021 വ്ര ജനന രജി്പിൽ കുട്ടിറി്ര ദടര് ദചർക്തിന് അനുവ്ദക
നൽകി ഇതിന്ൽ ഉത്തരവ്കുനു. രി ക്ലയളവിൽ പദത്യക അദ്ലത്ത്,
മതിയ്യ പച്രണക എ്ിവ നരത്തി 22.06.2015 നു മുമ്പ് രജി്ർ ്ചെിി്പേക
ദടര് ദചർ്്ത്തേമ്യ ജനന രജിദസഷനുകളിൽ ദടര് ദചർക്തിനു്പ സത്ര
നരടരി സ്ീകരിദ്കേക ആയതി്നന് പുറദര്ഗതി എല് ജില് രജിസ്ർമ്േക
ഉപുവേദത്തകത്്ണനുക ഇതിന്ൽ ഉത്തരവ്കുനു.
ര്മൻകുട്ടി.എക
ജനന മരണ ചീഫ് രജിസ്ര്
ടകർപ്പ് : 1. എല് ടഞ്ച്യത്ത് ്ഡട്യൂട്ടി ഡയപടർമ്ർകക

2. എല് ദക്ർപ്പദപഷൻ/ മുനിസിപ്പൽ ്സ ട്ടപിമ്ർകക
3.ആഫീസ് സൂപക്, കണ്ണൂർ കദനന്്ൺ്മനന്്
4.എക്സിക്യുട്ടീവി ഡയപടർ, ഇൻഫർദമഷൻ ദകരള മിഷൻ, തിേവനന്തപുറരക
5.ടബ്ലിസിറ്റി ആഫീസർ, ടഞ്ച്യത്ത് ഡയപടദപറ്റ്
6. അനികക/കേതൽ
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