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缐ർക്കുയംുർ 
 

   വിഷയട: പഞ്ചായത്ത്  വകുപ്്  -  ഭരണ  ജാഗത  -  缐ടസ്പെൻഷനിൽ  ആയ 
ജകവനക്കാരുടെ ഔദദാാഗിക ഐ.ഡയറി. (തിരിച്ച്ിയൽ കാർഡയറ്), ഡയറിജിറ്റൽ
缐ിദഗച്ചർ 缐ർടിസിക്കറ്റ് ( DSC Dongle),  CUG ടമാബബൈൽ Sim Card, IKM
ദ缐ാഫ്  ടവയർ ദയംുാഗിൻ ഐ.ഡയറി,  ഔദദാാഗിക  缐കൽ  എനിവ
缐്ണ്ടർ ടചെയ്യുനത്- 缐ർക്കുയംുർ പു്ട്പവിക്കുക. 
 

    
                  പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ിടയംു ജകവനക്കാർ 缐ടസ്പെൻഷനിൽ ആകുപന ദവളയിൽ
അവരുടെ ഔദദാാഗിക  ഐ .ഡയറി. കാർഡയറ്  (തിരിച്ച്ിയൽ  കാർഡയറ്),  ഡയറിജിറ്റൽ
缐ിദഗച്ചർ  缐ർടിസിക്കറ്റ്  (  DSC  Dongle),  I  ദ缐ാഫ്  ടവയർ  ദയംുാഗിൻ  ഐ.ഡയറി,  
ടമാബബൈൽ  CUG Sim  Card,   ഔദദാാഗിക 缐കൽ തെടിയവ  缐്ണ്ടർ ടചെൊടത
അവരുടെ ബകവശട വച്ച ്ദരുപദയാഗട ടചെയ്യുനതായി ശദയിൽട്ടിടണ്ട്. അഴിമതി
രഹിതവുട,  കാരാക്ഷമവുട,  സുതാരാവുമായ ഒിീരു 缐ിവിൽ 缐ർ്ക缐്  缐ടവിാനാനട എന
യംുക്ഷാപ്രാപ്തിയ്ക്ക്  െി  പ്രവർത്തികി വിതംാതട സൃഷ്ിക്കുകകയുട,  ഉദദാാഗസരുടെ ഭാഗത
നികണ്ടാകുപന ഇത്തരട  പ്രവണതകി  പ  ഞ്ചായത്ത്  വകുപ്ി  അവമതി്്
ഉണ്ടാക്കുകകയുട ടചെയ്യുവാൻ ഇെയാകുപട എന് വകക്ഷിക്കുക. 
 

              ദമൽ  缐ാഹചെരാത്തിൽ 1960 ടയംു ദകരള 缐ിവിൽ 缐ർ്ക缐് (തരട തിരിവുട,
നിയനണവുട അ്കപീലുംട  )  ചെടടി പ്രകാരട  缐ടസ്പെൻഷനിൽ ആകുപന പ ഞ്ചായത്ത്
വകുപ്ിടയംു ജകവനക്കാർ  താടഴ പ്കയുന നെപെിമങമടി  കർശനമായി
പായംുിദക്കണ്ടതാണ്. 
 
1)  ഓഫീസക缐്  അറ്റൻഡയറൻ ്്  മതൽ  ജനിയർ  സപ്രണ്ട്  വടരകയുയ
ജകവനക്കാർ 缐ടസ്പെൻഷൻ  ആകുപന ദവളയിൽ  അവരുടെ ഔദദാാഗിക  ഐ .ഡയറി
(തിരിച്ച്ിയൽ കാർഡയറ്  ),    ഔദദാാഗിക  缐കൽ  തെടിയവ  ഓഫീസക缐്  ദമാനാവിയായ
ഗാമ പ  ഞ്ചായത്ത് ട缐മങട്ിടയ ഏൽപൽ്ിദക്കണ്ടതട ആയത് 缐ടബൈധിച്ച വിവരട ഗാമ
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പ  ഞ്ചായത്ത്  ട缐മങട്ി  ദരോൂയംുട  缐ടസ്പെൻഷൻ  ഉത്തരവ്  പു്ട്പവിച്ച
അാനികാരിടയ അ്ിയിദക്കണ്ടതമാണ്.
 
2)  അ缐ിസ്റ്റൻ ്് ട缐മങട്ി 缐ടസ്പെൻഷൻ ആകുപന ദവളയിൽ െിയാടടെ ഔദദാാഗിക
ഐ.ഡയറി  (തിരിച്ച്ിയൽ കാർഡയറ്  )  ഡയറിജിറ്റൽ 缐ിദഗച്ചർ 缐ർടിസിക്കറ്റ്  ( DSC Dongle),
ഔദദാാഗിക  缐കൽ  തെടിയവ   ഓഫീസക缐്  ദമാനാവിയായ  ഗാമ  പ  ഞ്ചായത്ത്
ട缐മങട്ിടയ ഏൽപൽ്ിദക്കണ്ടതട  ആയത്  缐ടബൈധിച്ച വിവരട  ഗാമ  പ  ഞ്ചായത്ത്
ട缐മങട്ി  ദരോൂയംുട  缐ടസ്പെൻഷൻ  ഉത്തരവ്  പു്ട്പവിച്ച അാനികാരിടയ
അ്ിയിദക്കണ്ടതമാണ്.
 
3)  ഗാമ  പഞ്ചായത്ത്  ട缐മങട്ി 缐ടസ്പെൻഷൻ  ആകുപന ദവളയിൽ  ഔദദാാഗിക
ഐ.ഡയറി.  (തിരിച്ച്ിയൽ  കാർഡയറ്  )  ഡയറിജിറ്റൽ  缐ിദഗച്ചർ  缐ർടിസിക്കറ്റ്  (  DSC
Dongle) Mobile CUG  SIM Card  ഔദദാാഗിക 缐കൽ തെടിയവ  പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയടി
ഡയറയ്ടറുട് ഏൽപൽ്ിദക്കണ്ടതട ആയത് 缐ടബൈധിച്ച വിവരട ദരോൂയംുട 缐ടസ്പെൻഷൻ
ഉത്തരവ്  പു്ട്പവിച്ച അാനികാരിടയ അ്ിയിദക്കണ്ടതമാണ് .  കൂൊടത ട缐മങട്ി
ഉപദയാഗിചവരുന  ദ缐വന,  缐ാടോ,  缐ദങതട,  缐കർമ,  സചെിക,  缐ഞ്ചയ
തെടിയ  എല്ാവിാന  ഓഫീലബയംുൻ ദയംുാഗിൻ  ഐഡയറികടട  ഐ.ടക.എട.  മോന്തിരട
താത്കായംുികമായി  ദബ്ലാക്ക്  ടചെദെണ്ടതട,  ആയതി  ഐ.ടക.എട ജില്ാ ടെെിക്കൽ
ഓഫീസക缐ർക്ക്  നിർദദശട  നൽദകണ്ടതട  െി  വിവരട  പഞ്ചായത്ത്  ടഡയറപയടി  ഡയറയ്ടറുർ
ഉ്്് വരുദത്തണ്ടതമാണ്.  െി ട缐മങട്ി ദ缐വനത്തിൽ പുനഃപ്രദവശിക്കുന ദവളയിൽ
പുതിയ ദയംുാഗിൻ, പാ缐് ദവർഡയറ് എനിവ അ വദിദക്കണ്ടതാണ്.
 
4)  ടപർദസാമൻ缐്  ആഡയറിറ്റ്  യണിറ്റിദയംുകയുട,  എഡയറിപി,  ഡയറിഡയറിപി  ഓഫീസക缐ിദയംുകയുട,
പഞ്ചായത്ത്  ഡയറയ്ടറുദ്റ്റിദയംുകയുട  അ ബൈധ വിഭാഗടളിദയംുകയുട   ജകവനക്കാർ
അവരവരുടെ ഔദദാാഗിക  ഐ.ഡയറി  (തിരിച്ച്ിയൽ കാർഡയറ്  )  ഡയറിജിറ്റൽ 缐ിദഗച്ചർ
缐ർടിസിക്കറ്റ്  (  DSC  Dongle)  Mobile  CUG  SIM Card  ഔദദാാഗിക  缐കൽ തെടിയവ
缐ടസ്പെൻഷൻ ആകുപന ദവളയിൽ ഓഫീസക缐് ദമാനാവി മുാടക ഏൽപൽ്ിദക്കണ്ടതാണ്. 
 
 
                 െി  നെപെിമങമടളിൽ വകഴ വരുതന ജകവനക്കാർടക്കതിടര 1960  ടയംു
ദകരള 缐ിവിൽ 缐ർ്ക缐്  (തരട തിരിവുട,  നിയനണവുട അ്കപീലുംട  )  ചെടടി പ്രകാരട
കർശന അച്ചെക്ക നെപെി 缐്കകരിക്കുനതാണ്. 
 
               ഈ 缐ർക്കുയംുർ  എല്ാ  ജകവനക്കാരിദയംുകട  എതകടവന്  ബൈധട്ട
ഓഫീസക缐് ദമാനാവികി ഉ്പവരുദത്തണ്ടതാണ്.               
          

 
 

DR.P.K.JAYASREE IAS
DIRECTOR OF PANCHAYATH
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പകർ്്:-
1. ഈ ഓഫീസക缐ിടയംു എല്ാ ജകവനക്കാർക്കുട ( ബൈധട്ട ഓഫീസക缐് ദമാനാവികി മദേന)
2. ബൈധട്ട ഓഫീസക缐് ദമാനാവികിക്ക് ( പ ഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയടി ഡയറയ്ടറുർ മദേന )
3. എല്ാ പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയടി ഡയറയ്ടറുർമാർക്കുട
4. അഡ്മിനിദസ്റ്റ്രേറ്റകവ് അ缐ിസ്റ്റ്് , പ ഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുദ്റ്റ്
5. ഈ ഓഫീസക缐ിടയംു എല്ാ ട缐ക്ഷൻ സപ്രൻമാർക്കുട ബാഞ്ച് ഓഫീസക缐ർമാർക്കുട
6. പ ഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുർ/ അഡയറിഃ ഡയറയ്ടറുർ/ ദജാഃ ഡയറയ്ടറുരുടെ 缐ി.എയ്ക്ക്
7. 缐ിസ്റ്റട മാദനജർ / പബ്ൈളി缐ിറ്റി ഓഫീസക缐ർ
8. കരുതൽ / അാനികട
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