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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4410 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഏത് രജി�ാർ ഓഫീസി�ം ആധാരം രജി�ർ െച�ാ�� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം നൗഷാദ് 
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ)

ആധാരം സം�ാനെ� ഏത് രജി�ാർ
ഓഫീസി�ം രജി�ർ െച�ാ�� പ�തി നിലവിൽ
വ� േശഷം നാളി�വെര രജി�ർ െച�
ആധാര��െട കണ�് ജി� തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) �മി�െട ആധാരം സം�ാനെ� ഏത് രജി�ാർ
ഓഫീസി�ം രജി�ർ െച�ാെമ�� പ�തി
നിലവിലി�. എ�ാൽ 30.10.2020 തീയതിയിെല
സ.ഉ(പി)നം.146/2020/നി.വ �കാരം �ാവര

വ��മായി ബ�െ�� ആധാരം, ��ത വ�
�ിതി െച�� ജി�യിെല ഏത് സബ് രജി�ാർ
ഓഫീസി�ം രജി�ർ െച�ാൻ കഴി�ം. ഇ�കാരം
14 ജി�കളി�ം 18.10.2021 വെര രജി�ർ െച�
ആധാര��െട കണ�് �വെട േചർ��. �മ നം
ജി� എ�ം 1 തി�വന��രം 1442 2 െകാ�ം 908
3 പ�നംതി� 196 4 ആല�ഴ 295 5 േകാ�യം 374
6 ഇ��ി 192 7 എറണാ�ളം 275 8 ��ർ 283 9
പാല�ാട്  227 10 മല�റം 1128 11 േകാഴിേ�ാട്
643 12 വയനാട്  135 13 ക�ർ 1371 14
കാസർേഗാഡ്  550 ആെക 8019

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�ക�െട ജി� തിരി�� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവിൽ 14 ജി�കളിലായി 315
സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ ഉ�്. ഓഫീ�ക�െട
ജി� തിരി�� വിവരം �വെട േചർ��.
തി�വന��രം - 41 സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ.
അമരവിള, ആര�നാട് , ആ�ി�ൽ, ബാലരാമ�രം,
ചാല, ചിറയിൻകീഴ് , കട�ാ�ർ, ക�റ,
കാ�ിരം�ളം, കന�ാ�ള�ര. കര�ളം, കാ�ാ�ട,
കവല�ർ, കഴ��ം, കിളിമാ�ർ, �ള�ർ,
���കാൽ, മലയിൻകീഴ് , ���ം�ഴ, നഗ�ർ,
നാവായി�ളം, െന�മ�ാട് , േനമം, െന�ാ�ിൻകര,
ഊ���ലം, ഒ�േശഖരമംഗലം, പാേലാട് ,
പാറ�ാല, പ�ം, െപ��ടവിള, �വാർ,
േപാ�ൻേകാട് , ശാ�മംഗലം, തി�വ�ം,
തി�വന��രം (�ിൻസി�ൽ), വാമന�രം,
വർ�ല, െവ�നാട് , െവ�റട, െവ�ാ�ർ,
വി�ര. െകാ�ം - 30 സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ
അ�ൽ, അ�ാ�ം�ട് , ചടയമംഗലം, ചാ��ർ,
ചവറ, ചിതറ, ഇരവി�രം, എ�േകാൺ, കട�ൽ,
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കലയ�രം, ക�ന�ർ, �രനാഗ��ി
(�ിൻസി�ൽ), �രനാഗ��ി (അഡീഷണൽ),
കിളിെകാ�ർ, െകാ�ം, െകാ�ാര�ര
(�ിൻസി�ൽ), െകാ�ാര�ര (അഡീഷണൽ),
െകാ�ിയം, �ള��ഴ, ��റ, ഓ�ിറ, ഓ�ർ,
പര�ർ, പ�നാ�രം, പ�ാഴി, �യ�ളളി, �ന�ർ,
ശാ�ാംേകാ�, �രനാട് , േതവല�ര. പ�നംതി� –
15 സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ ആറ�ള, അ�ർ,
ഏനാ�്, ഏനാദിമംഗലം, കട�നാട് , കട�,
േകാഴേ�രി, േകാ�ി, മ���ി, പ�ളം,
പ�നംതി�, െപ�നാട് , റാ�ി, തി�വ�,
െവ�ി�ളം. ആല�ഴ – 20 സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�കൾ ആല�ഴ, അ�ല�ഴ, ഭരണി�ാവ്,
െച��ർ, േച�ാട് , െചറിയനാട് , േചർ�ല,
ഹരി�ാട് , കരീല�ള�ര, കായം�ളം, കീരി�ാട് ,
��ിയേതാട് , മാ�ാർ, മാരാരി�ളം, മാേവലി�ര,
�റനാട് , പാണാവ�ി, പ�ണ�ാട് , �ളി��്,
��ന�ലം. േകാ�യം - 23 സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�കൾ ച�നാേ�രി, ഈരാ�േപ�,
എ�േമലി, ഏ�മാ�ർ, ക����ി,
കാ�ിര��ി, ക�ക�ാൽ, കിട�ർ,
േകാ�യം(അഡീഷണൽ), േകാ�യം (�ിൻസി�ൽ),
െകാ�വനാൽ, ��വില�ാട് , �വ��ി, മീന�ിൽ,
പാ�ാടി, ��ാർ, ����ി, രാമ�രം, തലയാഴം,
തലേയാല�റ�്, െത�ണ, ൈവ�ം, വാ�ർ.
ഇ��ി – 9 സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ അറ�ളം,
േദവി�ളം, കാരിേ�ാട് , ക��ന, പീ�േമട് ,
രാജ�മാരി, െതാ��ഴ, ഉ��ൻേചാല, േതാ�ാം�ടി.
എറണാ�ളം – 25 സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ
ആല�ാട് , ആ�വ, അ�മാലി, െച�മനാട് ,
േച�മംഗലം, ഇട��ി, എറണാ�ളം, ക�ർ�ാട് ,
െകാ�ി, ��ാ��ളം,, േകാതമംഗലം, ���ംപടി,
�ഴി�ി�ി, മരട് , �ള���ി, �വാ��ഴ,
ഞാറ�ൽ, േനാർ�്പറ�ർ, െപ��ാ�ർ, പിറവം,
േപാ�ാനി�ാട് , ��ൻ�റിശ് , �ീ�ലനഗരം,
��ാ�ര, ��ണി�റ. ��ർ – 30 സബ്
രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ അ�ി�ാവ്, അ�േ�ാട് ,
അ�മനട, അ�ി�ാട് , അ�േ�ാൾ, ചാല�ടി,
ചാവ�ാട് , േചല�ര, േചർ�്, എ�മെ��ി,
ഇരി�ാല�ട, കേ��ംകര, കാ�ർ, േകാടാലി,
െകാ���ർ, േകാ��ടി, ��ം�ളം, ��ന�ർ, മാള,
മതിലകം, ��േ�രി, ��ർ, െന�ായി, ഒ��ര,
പഴയ�ർ, ��യാർ, ��ർ, വട�ംകര,
വാടാന��ി, വട�ാേ�രി. പാല�ാട്  – 23 സബ്
രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ അഗളി, അലന�ർ,
ആല�ർ, െചർ�ളേ�രി, ചി�ർ, െകാഴി�ാംപാറ,
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േകാ�ായി, �മരന�ർ, �ഴൽമ�ം, കട�ഴി�റം,
െകാ�വാ�ർ, െകാ�ംേകാട് , മ�ാർ�ാട് ,
െനൻമാറ, ഒലവേ�ാട് , ഒ��ാലം, പാല�ാട് ,
പറളി, പ�ാ�ി, െഷാർ�ർ, ��ാല,
വട�ാേ�രി, വിള�ർ. മല�റം – 27 സബ്
രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ അരിേ�ാട് , െകാട�ൽ,
എട�ര, എട�ാൾ, കൽ�കേ�രി, എടവ�,
െകാേ�ാ�ി, േകാ��ൽ, ��ി�റം, ക�വാര��്,
മ�ര�റ�്, േവ�ര, മല�റം, മേ�രി, േമലാ�ർ,
േമാ�ം, �ർ�നാട് , നില�ർ, പര�ന�ാടി,
െപരി�ൽമ�, െപാ�ാനി, േത�ി�ലം, താ�ർ,
തി�ർ, തി�ര�ാടി, വ�ർ, വാഴ�ാട് .
േകാഴിേ�ാട്  – 33 സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ
അഴി�ർ, ബാ�േ�രി, ചാല�റം, ചാ�മംഗലം,
േചല�ർ, േചമേ�രി, േചവാ�ർ, എടേ�രി,
ഫേറാ�്, ക��ിൽ, കേ�ാടി, കാവി��ാറ,
േകാടേ�രി, െകാ�വ�ി, �രാ��്,
െകായിലാ�ി, േകാഴിേ�ാട് , ���ാടി, മാ�ർ,
മീൻച�, േമ�ാ�ർ, ��ം, നാദാ�രം, ന�വ�ർ,
പേ�ാളി, േപരാ�, താമരേ�രി ഠൗൺ, തി�വ�ർ,
തി�വ�ാടി, �േണരി, വടകര, വില�ാ�ി�ി,
െവ�്ഹിൽ. വയനാട്  – 7 സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�കൾ കൽ��, മാന�വാടി, പനമരം,
�ൽ��ി, �ൽ�ാൻ ബേ�രി, ൈവ�ിരി,
െവ���. ക�ർ – 23 സബ് രജി�ാർ
ഓഫീ�കൾ അലേ�ാട് , അ�ര��ി, െചാ�ി,
ഇരി�ർ, കാട�ിറ, കല�ാേ�രി, ക�ി��ി, ക�ർ,
കതി�ർ, ��പറ�്, മാതമംഗലം, മ��ർ,
പാ�ർ, പ��ർ, പഴയ�ാടി, േപരാ�ർ,
െപരിേ�ാം, �ീക�ാ�രം, തലേ�രി, തളി�റ�്,
ഉളിയിൽ, ഉളി�ൽ, വളപ�ണം. കാസർേഗാഡ്  – 9
സബ് രജി�ാർ ഓഫീ�കൾ ബദിയ��, ബളാൽ,
േഹാസ്�ർഗ്, കാസർേഗാഡ് , മേ�ശ�രം,
നീേലശ�രം, രാജ�രം, ��രി�ർ, ഉ�മ.

(സി)

സം�ാന�് ഏെത�ി�ം ജി�യിൽ �തിയതായി
സബ് രജി�ാർ ഓഫീസ്  അ�വദി�ണെമ�
നിർേ�ശം സർ�ാർ ��ാെക�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) ഉ�്. തി�വന��രം ജി�യിൽ പന�ർ,
എറണാ�ളം ജി�യിെല രാമമംഗലം, പ���ി,
മല�റം ജി�യിൽ െപ��ട�്, ക�ർ ജി�യിൽ
മ�ിൽ, കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ െച�വ�ർ
�ട�ിയ �ല�ളിൽ സബ് രജി�ാർ
ആഫീ�കൾ അ�വദി�� വിഷയം സംബ�ി�

െ�ാേ�ാസ�കൾ പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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