
ബി1-5888/2017     
    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേററ്റ്

            തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 20.09.2017

സർക്കുലർ
വിഷയം:--സിവില്  രജിേസ്ട്രേഷന-  നിര്ദ്ദിഷ്ട  സമയത്തിനു  േശേഷം  റിേപ്പാര്ട്ടു  െചെയ്യുന്ന  ജനനങ്ങളുടെടെയും

മരണങ്ങളുടെടെയും വിവാഹങ്ങളുടെടെയും രജിേസ്ട്രേഷനുള്ള അനുമതിക്കായി പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി
ഡയറക്ടറര്ക്കുള്ള   അേപക്ഷ  ഓണ്ലൈലനായി  സമര്പ്പിക്കുന്നതു  സംബന്ധിച്ച്  നിർേദ്ദശേങ്ങൾ
പുറെപ്പടുവിക്കുന

സൂചെന:-- (1) ചെീഫ് രജിസ്ട്രോറുടെടെ 10.05.2017 െല ബി1-15343/2017 നമ്പര് സര്ക്കുലര്
(2) പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടററുടെടെ 10.05.2017 െല ബി1-15346/2017 നമ്പര് സര്ക്കുലര്

സംസ്ഥാനെത്ത  എല്ലാ  രജിേസ്ട്രേഷന  യൂണിറ്റുകളിലും  ജനനങ്ങളുടെടെയും  മരണങ്ങളുടെടെയും

വിവാഹങ്ങളുടെടെയും രജിേസ്ട്രേഷന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നട്തതുന്നത് 'േസവന' സിവില് രജിേസ്ട്രേഷന ആപ്ലിേക്കഷന

മുഖേഖേനയാണ്. സൂചെന സര്ക്കുലര് പ്രകാരമുഖള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടം ഉള്െപ്പടുത്തി േസാഫ്റ്റ് െവയര് പരിഷ്കരിച്ച് എല്ലാ

രജിേസ്ട്രേഷന  യൂണിറ്റുകളിലും  വിനയസിച്ചു  കഴിഞ.  ബന്ധെപ്പട്ട  ചെട്ടങ്ങളില്  നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  സമയപരിധിക്കു

േശേഷം  ഗ്രാമ  പഞ്ചായത്തുകളില്  റിേപ്പാര്ട്ടു  െചെയ്യുന്ന  ജനനങ്ങളുടെടെയും  മരണങ്ങളുടെടെയും  വിവാഹങ്ങളുടെടെയും

നഗരസഭകളില്  റിേപ്പാര്ട്ടു  െചെയ്യുന്ന  വിവാഹങ്ങളുടെടെയും  രജിേസ്ട്രേഷന്  പഞ്ചായത്ത്  െഡപയൂട്ടി  ഡയറക്ടററുടെടെ

അനുമതി  ആവശേയമാണ്.  ഇപ്രകാരമുഖള്ള  അനുമതി  േവഗത്തില്  ലഭയമാക്കുന്നതിനായി  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനം

പൂര്ണ്ണമായും  ഓണ്ലൈലനായി  നടെത്തുന്നതിനുള്ള  സംവിധാനവും  േസവന േസാഫ്റ്റ്  െവയറില്

ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.  അനുമതിക്കായി  അേപക്ഷകള്  ഓണ്ലൈലനായി  സമര്പ്പിക്കുന്നതു  സംബന്ധിച്ച്

താെഴപ്പറയുന്ന നിർേദ്ദശേങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന

1. 2017  െസപ്റ്റംബര് 20  മുഖതല് പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടററുടെടെ അനുമതിക്കായി െപ്രാേപ്പാസലുകള്

ഓണ്ലൈലനായി സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. 

2. നിലവില്  മാനവല്  ആയി  അയക്കുന്നതിന്  തയ്യാറാക്കിയ  െപ്രാേപ്പാസലുകള്  എല്ലാ  രജിസ്ട്രോര്മാരും

െസപ്റ്റംബര് 25 നകം പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടറര്ക്ക് സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

3. േമല്പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം മാനവല് ആയി സമര്പ്പിക്കുന്ന െപ്രാേപ്പാസലുകള് എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി

ഡയറക്ടറര്മാരും 2017 ഒക്ടേക്ടറാബര് 20 നകം തീര്പ്പാേക്കണ്ടതാണ്. 

4. മാനവല് ആയി  സമര്പ്പിക്കുന്നതും ഇതിനകം സമര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ െപ്രാേപ്പാസലുകളില് കെണ്ടത്തിയ

അപാകങ്ങള്   പരിഹരിച്ച്  തിരിച്ചയേക്കണ്ടി  വരുന്ന  േകസുകളില്  അവ  പുതിയ  െപ്രാേപ്പാസലായി

ഓണ്ലൈലനായി അയേക്കണ്ടതാണ്.

5. ഓണ്ലൈലന സംവിധാനത്തില് പഞ്ചായത്ത് െഡപയൂട്ടി  ഡയറക്ടറര് അപ്രൂവ്  െചെയ്ത്  ഓണ്ലൈലനായി

ലഭിക്കുന്ന  ഉത്തരവുകളുടെടെ  അടെിസ്ഥാനത്തിൽ   മാത്രമേമ  രജിേസ്ട്രേഷന  സാദ്ധ്യമാക.  എന്നാല്

േമല്പ്പറഞ്ഞ നിര്േദ്ദശേങ്ങളുടെടെ അടെിസ്ഥാനത്തിൽ 2017  ഒക്ടേക്ടറാബര് 20  വെര മാനവല് ആയി നല്കുന്ന



അനുമതി  ഉത്തരവുകളുടെടെ  അടെിസ്ഥാനത്തിൽ  രജിേസ്ട്രേഷന  നടെത്തുന്നതിനായി  പ്രേതയക  സൗകരയം

േസവന ആപ്ലിേക്കഷനില് നല്കുന്നതാണ്.

6. േസാഫ്റ്റ്  െവയര്  മുഖേഖേന  അനുമതിക്കായി  െപ്രാേപ്പാസലുകള്  അയക്കുന്നതിനും  രജിേസ്ട്രേഷന

നടെത്തുന്നതിനുമുഖള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വയക്തമാക്കുന്ന വിശേദമായ സഹായക കുറിപ്പുകള് ഇനഫര്േമഷന

േകരള  മിഷന  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.  ആയതിെന്റെ  അടെിസ്ഥാനത്തിൽ  നടെപടെികള്  സവീകരിേക്കണ്ടതും

ആവശേയെമങ്കില്  െടെക്നിക്കല്  ഓഫീസർമാരുെടെ  സഹായം  േതേടെണ്ടതുമാണ്.   ജില്ലാതലത്തില്

പരിഹരിക്കാന സാധിക്കാത്ത േകസുകള് ചെീഫ് രജിസ്ട്രോറുടെടെ ശ്രദ്ധ്യിൽെപടുേത്തണ്ടതാണ്.

(ഒക്ടപ്പ്)
എം.എസ്.നാരായണൻ നമ്പൂതിരി

ചെീഫ് രജിസ്ട്രോർ (ജനന മരണം)
എല്ലാ ജനന മരണ രജിസ്ട്രോർമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ ജനന മരണ രജിസ്ട്രോർക്കും
പകർപ്പ്: പ്രിൻസിപ്പൽ െസക്രട്ടറി, തേദ്ദശേ സവയംഭരണ വകുപ്പ് (ഉപരിപത്രമം സഹിതം)

  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടററുടെടെ േമശേപ്പുറത്ത്
  നഗരകാരയ ഡയറക്ടറർ (ഉപരിപത്രമം സഹിതം)
  എക്സികയൂട്ടിവ് ഡയറക്ടറർ, ഐ.െക.എം. (ഉപരിപത്രമം സഹിതം)
  എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസർമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേററ്റ്)
  എല്ലാ െസക്ഷൻ സൂപ്രണ്ടുമാർക്കും (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേററ്റ്)
  കരുതൽ ഫയൽ, അധികം

ഉത്തരവിന പ്രകാരം

      സൂപ്രണ്ട്


