
 

അടിയന്തിരം
പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറുടടട കാരാായംുയം

പബ്ലിക് ഓഫീസക缢് പി ഓഫീ , 695033 ,
തിരുവനന്തപുരം

directorofpanchayat@gmail.com 
0471-2323286 തകയതി : 16/11/2019

പഞ്ചായത്ത് ഡയറയ്ടറു്
 
എലാ തദദ്ദേശ 缢്യംഭരണ സാപന ട缢െക്രട്ിമാ്കം 
(നഗരകാരാ ഡയറയ്ടറു് / പഞ്ചായത്ത് ടഡയറപയുട്രടി ഡയറയ്ടറു് മുഖാാന്തിരം)
缢്,
   വിഷയം: 缢ാമൂഹാ സരരകാ ടപെഷെ - മസ്റ്റ്ിങ് 缢ംിചി^.്
   സൂചന: 13/11/2019 തകയതിയിടയംു 650901/ എ缢്.എസ്.缢ി ിി2/17/ധന നമ് കത്ത്.
                  സൂചനയിദയംുക ശ്രരകണികക .  ഗുണദഭാ്ാവ്  അരകയ
ദകനത്തിതിൽ  ആധാടം,  ടപെഷെ  ഐഡയറിുമായി  എത്തി  മസ്റ്റ്  ടചയ്
അവ缢രത്തിതിൽ മസ്റ്റ്ിംഗ്  fail  ആകു്തിനുള്ള കാരണളും ,  പരിഹാരവും  ചവടട
ദച്കക. 

Fail ആകാനുള്ള കാരണളൾ പരിഹാരം 

ദ缢വനയിടയംു ആധാ് നമരും യ ാ്ാ 
നമരും വാതാാ缢ം ഉള്ളതിനാതിൽ 

ഗുണദഭാ്ാക്കൾ  ആധാ്  നമരുമായി
പ്രാദശ്ദേശിക 缢്ക്കാരിതിൽ എത്തി യ ാ്ാ
ആധാ്  നമ്  ദ缢വനയിതിൽ
ഉൾടപ്ദത്ത്താണ്.  തുട്്്  വക്ം
അരകയിതിൽ എത്തി മസ്റ്റ് ടചദ്്താണ്

ആധാ്  കാ്ഡയറ്  UIDAI  缢ടസ്പെന്റ്
ടചയ്തിരിക്തിനാതിൽ 

ഗുണദഭാ്ാവ്  അരകയ  ദകനത്തിതിൽ
ിചടപ്രട് ആധാ് Activate ടചയ്ത ദ്ദേശഷം
മസ്റ്റ്  ടചദ്്താണ്.  ഇതിന്
മസ്റ്റ്ിംഗുമായി  ിചമിലത്തതും  ഇതിടന്റ
സക缢് 缢്ക്കാ് നതിൽകു്തുമല. 

ആധാ്  കാ്ഡയറ്  ദ缢വനയിതിൽ
ഉൾടപ്ത്തിയി്രടിലാത്തതിനാതിൽ

ആധാ്  കാ്ഡയറ്  പ്രാദശ്ദേശിക  缢്ക്കാ്
ട缢െക്രട്ി  ദ缢വനയിതിൽ  ഉൾടപ്്ക  .
അതിന്  ദ്ദേശഷം  ഗുണദഭാ്ാവ്
അരകയയിതിൽ എത്തി മസ്റ്റ് ടചയക.

ഗുണദഭാ്ാവിടന്റ ിദയാടമരിക്ക്
വിവരളൾ യംുഭിക്കാത്ത 缢ാഹചരാത്തിതിൽ 

അരകയയിതിൽ  എത്തി  ആധാ്  Up  date
ടചയ്ത ദ്ദേശഷം  മസ്റ്റ്  ടചയക .  ഇതിന്
മസ്റ്റ്ിംഗുമായി  ിചമിലത്തതും  ഇതിടന്റ
സക缢് 缢്ക്കാ് നതിൽകു്തുമല. 
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ആധാ്  ഒഴിവാക്കി  നതിൽകിയവരിതിൽ
ിദയാടമരിക്ക്  മസ്റ്റ്ിംഗ്  നടത്താെ
ശ്മിക് അവ缢രത്തിതിൽ 

പ്രസ്തുത  വാ്ിുടട ആധാ്  പുതുതായി
ദ缢വനയിതിൽ  ഉൾടപ്്ക.  തുട്്്
അരകയയിതിൽ  എത്തിതിൽ  ിദയാടമരിക്ക്
മസ്റ്റ്ിംഗ് നടത്താെ നി്ദദ്ദേശം നതിൽകുക. 

                മസ്റ്റ്ിംഗ്  Fail  ആകു് അവ缢രത്തിതിൽ  ഇത്  缢ംിചി^്  പ്രാദശ്ദേശിക
缢്ക്കാ് ട缢െക്രട്ിുടട Login-തിൽ fail status യംുഭാമാകും. ആധാ് മുഖാാന്തിരം മസ്റ്റ്ിംഗ്
നടത്താനുളള  缢ാഹചരാം  ഇല എ്്  പ്രാദശ്ദേശിക  缢്ക്കാ്  ട缢െക്രട്ിറ്  ഉത്തമ
ദിാധാം ഉളള 缢ാഹചരാത്തിതിൽ ഗ缢റഡയറ് ഓഫീസക缢ടടട life certificate  ദ缢വനയിതിൽ
upload  ടചദ്്തും ഗുണദഭാ്ാവ്  ജകവി^ിരിപു്്  എ്്  ദിാധാടപ്രടതിന്  ദ്ദേശഷം
പ്രാദശ്ദേശിക  缢്ക്കാ്  ട缢െക്രട്ി  manual  mustering  നടദത്ത്തുമാണ്.  ആധാ്
ഒഴിവാക്കി  നതിൽകിയവരിതിൽ,  നിയംുവിലും  ആധാ്  എ്ത്തി്രടില എ്്  ഉത്തമദിാധാം
ഉളളവ്ക്ക് മാനുവതിൽ മസ്റ്റ്ിംഗ് ടചയ്ത് നതിൽകാവു്താണ്.
                ഒരു ഗുണദഭാ്ാവ്  പ്രാദശ്ദേശിക  缢്ക്കാ്  ട缢െക്രട്ിടയ 缢മകപിക്
അവ缢രത്തിതിൽ  ആ  ഗുണദഭാ്ാവ്  അരകയയിതിൽ  എത്തി  മസ്റ്റ്ിംഗ്  നടത്താെ
ശ്മി^ വാ്ിയാടണ്ിതിൽ  Fail  status പ്രാദശ്ദേശിക  缢്ക്കാ്  ട缢െക്രട്ിറ്
യംുഭാമാകു്താണ്.  അത്തരത്തിതിൽ Fail status  ഉട്്ിതിൽ മാത്രമദമ മാനുവതിൽ മസ്റ്റ്ിംഗ്
ടചയ്ത്  നതിൽകാെ  കഴിുകുളളകത.  ഗുണദഭാ്ാവിടന ദനരിതിൽ  ക്്  ദിാധാടപ്രട
ദ്ദേശഷം മാത്രമദമ manual mustering ടചയ്ത് നതിൽകാെ പാ്ള. 

വി്ദേശ്സ്തതദയാടട

DINESH KUMAR BK
JOINT DIRECTOR
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