
ബി1-30277/2017    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേററ്റ്
            തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 18.09.2017

സർക്കുലർ
വിഷയം:--മരണ  രജിേസ്ട്രേഷൻ-  മരിച്ചയാളുടെടെ  ആധാർ  നമ്പർ  രജിേസ്ട്രേഷനിൽ  ഉൾപ്പെപ്പെടുത്തുന്നത

സംബന്ധിച്ച് നിർേദ്ദേശങ്ങൾപ്പ പുറെപ്പെടുവിക്കുന

സൂചന:-- രജിസ്ട്രോർ ജനറൽ,  ഇന്തയ  പുറെപ്പെടുവിച്ച  04.08.2017  തീയതിയിെല  1/12/2014-VS(CRS)  നമ്പർ
വിജ്ഞാപനം

മരണ  രജിേസ്ട്രേഷനുകളിൽ  മരിച്ചയാളുടെടെ  ആധാർ  നമ്പർ  ഉൾപ്പെപ്പെടുത്തുന്നത  സംബന്ധിച്ച്
രജിസ്ട്രോർ  ജനറൽ,  1969  െല  ജനന  മരണ  രജിേസ്ട്രേഷൻ  ആക്ടറ്,  വകുപ്പെ്  3(3)   പ്രകാരമുള്ള  അധികാരം
വിനിേയാഗിച്ച് സൂചന വിജ്ഞാപനം പുറെപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 2016 െല ആധാർ ആക്ടറ് െസക്ഷൻ 57 പ്രകാരം
ഏതെതാരു നിയമത്തിെലയും വയവസ്ഥകള് പ്രകാരമുള്ള  ഏതെതങ്കിലും ആവശയത്തിേനാ കരാറിേലാ വയക്തികെള
തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആധാർ ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാെണന്ന് വയവസ്ഥ െചയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിെലയും
േകന്ദ്ര  ഭരണ  പ്രേദേശങ്ങളിെലയും  ജനന-മരണ  രജിേസ്ട്രേഷൻ  ചുമതലയുള്ള  വകുപ്പുകൾപ്പ  േമൽപ്പെറഞ
വിജ്ഞാപനത്തിെല നിർേദ്ദേശങ്ങൾപ്പ നടെപ്പൊേക്കണ്ടതാെണനം രജിസ്ട്രോർ ജനറൽ ആവശയെപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. േമൽ
വിവരിച്ച സാഹചരയത്തിൽ സംസ്ഥാനെത്ത എല്ലാ രജിസ്ട്രോർമാരും  2017  ഒക്ടേക്ടറാബർ  1  മുതൽ നടെത്തുന്ന മരണ
രജിേസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച്   ചുവെടെ േചർക്കുന്ന നിർേദ്ദേശങ്ങൾപ്പ നടെപ്പൊേക്കണ്ടതാെണന്ന് അറിയിക്കുന

1. മരണ  സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി   സമർപ്പെിക്കുന്ന  അേപക്ഷയിൽ  ആവശയമായ  മറ്റു  വിവരങ്ങൾപ്പക്കു  പുറെമ
മരിച്ചയാെള  തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി  അേദ്ദേഹത്തിെന്റെ  ആധാർ  നമ്പർ  (UID)  അെല്ലങ്കിൽ  ആധാര
എൻേറാൾപ്പെമന്റെ് ഐ.ഡി. (EID) കൂടെി േരഖപ്പെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണ്.

2. മരിച്ചയാളുടെടെ ആധാർ നമ്പർ  (UID)  അെല്ലങ്കിൽ എൻേറാൾപ്പെമന്റെ് ഐ.ഡി. (EID)സംബന്ധിച്ച വിവരം
അേപക്ഷകന്  അറിവിെല്ലങ്കില്  അേദ്ദേഹത്തിെന്റെ  അറിവിലും  വിശവാസത്തിലും  െപട്ടിടെേത്താളം
മരിച്ചയാൾപ്പക്ക് ആധാർ ഇെല്ലന്ന് വയക്തമാക്കുന്ന ഒക്ടരു സതയപ്രസ്താവന വാേങ്ങണ്ടതാണ്. അേതാെടൊപ്പെം,
ഇപ്രകാരം നൽകുന്ന സതയപ്രസ്താവന വയാജമാെണന്ന് േബാദ്ധ്യെപ്പെട്ടാൽ ആധാർ ആക്ടും ജനന മരണ
രജിേസ്ട്രേഷൻ ആക്ടും അനുസരിച്ച് നടെപടെി സവീകരിക്കാവുന്നതാെണന്ന് േബാദ്ധ്യെപ്പെടുേത്തണ്ടതമാണ്.

3. അേപക്ഷകെന്റെ ആധാർ നമ്പരും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള അേപക്ഷേയാെടൊപ്പെം വാേങ്ങണ്ടതാണ്.
4. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി സമർപ്പെിേക്കണ്ട അേപക്ഷ സംബന്ധിേച്ചാ അതിൽ ആവശയമായ വിവരങ്ങൾപ്പ

സംബന്ധിേച്ചാ  നിർേദ്ദേശങ്ങെളാനം  നാളിതവെര  പുറെപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത  സാഹചരയത്തിൽ  2017
ഒക്ടേക്ടറാബർ  1  മുതൽ സംസ്ഥാനെത്ത രജിേസ്ട്രേഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രസ്തുത  തീയതി  മുതല് നടെത്തുന്ന
മരണ  രജിേസ്ട്രേഷനുകളുടെടെ  സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി  സമർപ്പെിക്കുന്ന  അേപക്ഷേയാെടൊപ്പെവും  മരണ
രജിേസ്ട്രേഷനായി സമർപ്പെിക്കുന്ന ഫാറം  2  ലുള്ള റിേപ്പൊർട്ടിേനാെടൊപ്പെവും അനുബന്ധമായി േചർത്തിട്ടുള്ള
മാതൃകയിലുള്ള പ്രസ്താവന കൂടെി സമർപ്പെിേക്കണ്ടതാണ്.

5. മരിച്ചയാളുടെടെയും  അേപക്ഷകെന്റെയും  ആധാർ  വിവരങ്ങൾപ്പ  ജനന  മരണ  രജിേസ്ട്രേഷൻ
ഡാറ്റാെബയ്സിെന്റെ  ഭാഗമാേക്കണ്ടതാണ്.  ഇതിേലക്കായി  േസാഫ്റ്റ്  െവയറിൽ  ആവശയമായ  മാറ്റം
വരുത്തുന്നതാണ്.

 (ഒക്ടപ്പെ്)
എം.എസ്.നാരായണൻ നമ്പൂതിരി

ചീഫ് രജിസ്ട്രോർ (ജനന മരണം)
എല്ലാ ജനന മരണ രജിസ്ട്രോർമാർക്കും
എല്ലാ ജില്ലാ ജനന മരണ രജിസ്ട്രോർക്കും
പകർപ്പെ്: രജിസ്ട്രോർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്തയ (ഉപരിപത്രം സഹിതം)

  പ്രിൻസിപ്പെൽ െസക്രട്ടറി, തേദ്ദേശ സവയംഭരണ വകുപ്പെ് (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
  പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടററുടെടെ േമശപ്പുറത്ത്



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

ഉത്തരവിന് പ്രകാരം

     സൂപ്രണ്ട്



അ  നുബന്ധം
..………………………………… ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് / നഗരസഭ

മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അേപക്ഷേയാെടൊപ്പെം /മരണ റിേപ്പൊർട്ടിേനാെടൊപ്പെം സമർപ്പെിേക്കണ്ട
വിവരങ്ങൾപ്പ

1. മരിച്ചയാളുടെടെ േപര്:                    

2. ആധാർ (UID) /എൻേറാൾപ്പെമന്റെ് ഐ.ഡി. (EID) നമ്പർ ……………………………………………

3. അേപക്ഷകെന്റെ േപര്:

4. ആധാർ (UID) /എൻേറാൾപ്പെമന്റെ് ഐ.ഡി. (EID) നമ്പർ …………………………………………....

മരിച്ചയാളുടെടെ ആധാർ നമ്പർ അറിയിെല്ലങ്കിൽ നൽേകണ്ട സതയപ്രസ്താവന

........ .. .. .......................................................... .… …… …… ……… ………………………………………
.  (……… മരിച്ചയാളുടെടെ േപരും വിലാസവും) എന്ന വയക്തിക്ക് എെന്റെ അറിവിലും വിശവാസത്തിലും ആധാർ നമ്പർ

ഇെല്ലനം ആധാർ നമ്പരിനായി എൻേറാൾപ്പ െചയ്തിട്ടിെല്ലനം/എന്ന വയക്തിയുെടെ ആധാര നമ്പര സംബന്ധിച്ച
വിവരം എനിക്ക് അറിയിെല്ലന്ന് ഇതിനാൽ സതയ പ്രസ്താവന െചയ്യുന.

അേപക്ഷകെന്റെ ഒക്ടപ്പെ്

േപര്

േമൽവിലാസം

അേപക്ഷകന് ആധാർ നമ്പർ ഇെല്ലങ്കിൽ നൽേകണ്ട സതയപ്രസ്താവന

.. .. .. . .  (… …… ……… ……………………………………………… മരിച്ചയാളുടെടെ  േപരും
വിലാസവും) എന്ന വയക്തിയുെടെ മരണം രജിസ്റ്റർ െചയ്യുന്നതിനുള്ള വിവരം നൽകിയ / മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി
അേപക്ഷ  സമർപ്പെിച്ച  ……………. . .. . .. .. .. . .  (…… ………… … … …… അേപക്ഷകെന്റെ  േപരും  വിലാസവും)
എന്ന എനിക്ക് ആധാർ നമ്പർ ഇെല്ലനം ആധാർ നമ്പരിനായി എൻേറാൾപ്പ െചയ്തിട്ടിെല്ലനം ഇതിനാൽ സതയ
പ്രസ്താവന െചയ്യുന.

അേപക്ഷകെന്റെ ഒക്ടപ്പെ്

േപര്

സതയപ്രസ്താവന

േമൽപ്പെറഞ വിവരങ്ങൾപ്പ എെന്റെ അറിവിലും വിശവാസത്തിലും ശരിയും സതയവുമാെണനം  എെന്റെേയാ
മരിച്ചയാളുടെടെേയാ ആധാർ നമ്പർ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ വിവരങ്ങൾപ്പ വയാജമാെണന്ന് േബാദ്ധ്യെപ്പെടുന്ന പക്ഷം
2016 െല ആധാർ ആക്ടറ് പ്രകാരവും 1969 െല ജനന മരണ രജിേസ്ട്രേഷൻ ആക്ടറ് പ്രകാരവും ശിക്ഷാർഹമാെണന്ന്
എനിക്ക് അറിവുള്ളതാെണനം ഇതിനാൽ സതയ പ്രസ്താവന െചയ്യുന.

അേപക്ഷകെന്റെ ഒക്ടപ്പെ്

േപര്

േമൽവിലാസം


