
 

ജനന  -  മരണ ചീഫ് രജിസ്ട്ര      നരപരിക്രമങ്ങൾ   
(ഹ്ജർ: ര്മൻകുട്ടി.എം)

 വിഷയം:- വിവ്ഹ  ബനം  വവർ്പെടിയ  വകേകളിലം  മ്ത്വ്/  പിത്വ്
ഉവപക്ഷിച്ചു വപ്യ  വകേകളിലം  ദ്മതപത പ്ം  ക്രണം  ഭ്രപത -
ഭർട്ക്കന്മ്ർ  വവർപിരിർ്  ത്മകിന്ന  വകേകളിലം  ജനന
രജിസ്റ്ററിൽ കുട്ടി്ടിയു്ര വപര് വചർന്ന ത്  കംബനിച.്

പര്മർശം:-
 
 
 
                    
                     

1. വകരള  കം്്ന ബഹസ.  ബ്ല്വക്ശ കമിഷ്ൻറ  16.12.2020
്ല CRMP No. 416/12/C2/2020/ KeSCPCR നമര്യിടളള ഉടരവ്.

2. ചീഫ്  രജിസ്ട്ര  10.05.2017-്ല ബി 1.15343/2017  നമര്യി
പറ്പെവിച കർന്നലർ.              

3.
   
18/12/2014  തീയതിയി്ല 55767/ആർഡി3/14/തക്വഭവ  നമർ
കർന്നലർ.

ഉടരവ് നമർ     PAN/547/2021-B1(DP)  തിയതി   22/01/2021   
          

                ജനന  രജിസറിൽ  കുട്ടി്ടിയു്ര വപര്  വചർന്ന തിന്  മ്ത്പിത്ക്കട�്ര

കം്ടിയുു അവപക്ഷ വവണ്മന്നം ,  കം്ടിയുു്വപക്ഷ കമർപിക്ക്ൻ  കഴിയ്ട

ക്ഹചരപതമു്ണ്ടെങ്കിൽ  അത വിലയിരുടി  മ്ത്പിത്ക്കളിൽ  ഒര്ളി്ൻറവയ്

പ്യപൂർർടിയ്യിടണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി്ടിയു്ര ത് വയ് അവപക്ഷ്ടിയു്ര അരി്്നടിൽ

വപര്  വചർക്ക്ക ത്്ണന്നം,  മ്ത്പിത്ക്കൾ  ജീവിചിരിപിപ്ട കംഗതിയിൽ

നിയമ്നുത  രക്ഷ്കർട്വി്ൻറ  അവപക്ഷ പക്രം  വപര്

വചർക്ക്ക ത്്ണന്നം,  മ്ത്പിത്ക്കൾ  വിവ്ഹ  ബനം  വവർ്പെടിയ

വകേകളിലം മ്ത്വ്/  പിത്വ്  ഉവപക്ഷിച്ചു വപ്യിടളള  വകേകളിലം കുട്ടി  ആരു്ര

കംരക്ഷണയില്വണ്  അതനകരിച്  മ്ത്വി്ൻറ/  പിത്വി്ൻറ  അവപക്ഷ്ടിയു്ര

അരി്്നടിൽ  വപര്  വചർട്  നല്ക ത്ണന്നം,  പതിപ്ദിച ് പര്മർശം  2

പക്രം വിശദമ്യ കർന്നലർ പറ്പെവിചിരുന്ന. എ ്ൽ   ദ്മതപത പ്ം ക്രണം

ഭ്രപത-ഭർട്ക്കന്മ്ർ  വവർപിരിർ്  ത്മകിന്ന  വകേകളിലം ,  കുട്ടി  ആരു്ര

കംരക്ഷണയില്വണ് അതനകരിച് മ്ത്വി്റ /പിത്വി്റ മ്തം അവപക്ഷ്ടിയു്ര

അരി്്നടിൽ വപര്  വചർന്ന തിന്    ബഹസ.  വകരള കം്്ന ബ്ല്വക്ശ

കമിഷൻ   മുൻപ്്ക വകസകൾ  വരുക്ടിയും ബഹസ.  കമീഷൻ ആയത് വിലയിരുടി

പര്മർശം.1  പക്രം  ദ്മതപത പ്ം  ക്രണം  ഭ്രപത -ഭർട്ക്കന്മ്ർ  വവർപിരിർ്
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ത്മകിന്ന  വകേകളിലം ,  കുട്ടി  ആരു്ര കംരക്ഷണയില്വണ്  അതനകരിച്

മ്ത്വി്റ /പിത്വി്റ മ്തം  അവപക്ഷ്ടിയു്ര അരി്്നടിൽ  വപര്

വചർന്ന തിന്  രജിസ്ർമ്ർക്ക്  അനമതി  നൽകി  ഉടരവ്  പറ്പെവിക്കണ്മ ്

പര്മർശം  1  പക്രം നിർവദശം നൽകിയതി്ൻറ അരി്്നടിൽ ദ്മതപത പ്ം

ക്രണം  ഭ്രപത-ഭർട്ക്കന്മ്ർ  വവർപിരിർ്  ത്മകിന്ന  വകേകളിലം  കരി  കുട്ടി

ആരു്ര കംരക്ഷണയില്വണ്  അതനകരിച്  മ്ത്വി്റ /പിത്വി്റ മ്തം

അവപക്ഷ്ടിയു്ര അരി്്നടിൽ വപര്  വചർന്ന തിന്   രജിസ്ർമ്ർക്ക്  അനമതി

നൽകി ഇതിന്ൽ ഉടരവ്കുന്ന.               

                വമൽ ഉടരവ്  എപ് രജിസ്റ്റ്ർമ്രും നിർബനമ്്ടിയും പ്ലിയ തിനം 

ബഹസ.  ബ്ല്വക്ശ  കമീഷ്ൻറ  വമൽ  പര്മർശടി്ല ഉടരവനകരിച്

പവർടിന്നവ്നം  എപ്  രജിസ്റ്റ്ർമ്വര്െം  കർശനമ്യി  നിർവദശിച ് ഇതിന്ൽ

ഉടരവ്  പറ്പെവിയന്ന.                                                       

                                                                                                   
RAMANKUTTY.M
CHIEF REGISTRAR 

പകർപ് :

• ബഹസ. വകരള കം്്ന ബ്ല്വക്ശ കമീഷൻ തിരുവനനപരം(ആമുുഖ കട് കഹിതം) 
• ബഹസ. ്കക്രട്ടറി, തവദശക്വയഭരണവകുപ്( ആമുുഖ കട് കഹിതം)  
• എപ് പഞ്ച്യട് ്ഡപയട്ടി ഡയറടർമ്ർന്നം(രി വിഷയം ്കക്രട്ടറിമ്രു്ര മീറിംഗിൽ അജണ്ടെയ്യി
കരി ഉൾ്പെവടണ്ടെത്ണ്. 

• എപ്  തവദശ  ജനന  മരണ രജിസ്ർമ്ർന്നം(  ഗ്ര്മ  പഞ്ച്യട്  /  വക്ർപവറഷൻ/  നഗരകഭ്
്കക്രട്ടറിമ്ർ മുുഖ്നിരം)

• ആഫീക് സപണ്ടെ്, കണ്ണൂർ കൻവറ്ൺമമെ്മൻറ് 
• എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറടർ, ഇൻഫർവമഷൻ വകരള മിഷൻ, തിരുവനനപരം 
• പബ്ലികിറി ആഫീകർ (പഞ്ച്യട് ഡയറടവററ്) 
• കരുതൽ/അധികം. 
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