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സർക്കുലർ നം  . DDDKER/2561/2021-ITCELL     
 വിഷകം:- ക്ഷീര വികസന വപ്പ –ജീവീവനകോര്യംം- e ഓഫീസപ സംവിധോനം 

ഏർപ്ടുത്തികതപ തുർ നിർറശങ്ങൾത -സംബന്ധിചപ
             
               നിലവിൽ  ക്ഷീരവികസന  വപ്ിപപ റക്ടറ്േിേം  എലോ  വിലോതല  
ഓഫീസകകളിേം  e-office  സംവിധോനം വനിനിപ.  എനിനം  മിക ഓഫീസകകളിൽ നിന്നം  CRU
പമകിലിറലകപ  അകക്കുന pdf  കത്തുകളുപു ഫിസികൽ  റകോ്ി ,  വീണം  റപോ്പ  മറഖഖേനന
അകക്കുനതോകി റക്ടറ്േിൽ  CRU  കകകോര്യംം പചെയന ഉറദദ്യംോോഗസർ  അ്ികിചിനിപ. 
ഇത്തരത്തിൽ  വിവിധ ചെോനേകത മറഖഖേനന ഒറര കത്തപ അകറകി ആവങ്യംമില. അതപ e office
സംവിധോനത്തിൽ  പവെറപത multiple  receipts  create  പചെയനതിനു ഇുവരുത്തുകംം, section
ക്ലോർകിനപ ഒറര വിഷകത്തിൽ multiple receipts ലഭിക്കുകംം, duplicate receipts close പചെറയ്യേിി
വരികംം  പചെയന്ന.  file  റപ്രോസസ്സിൾിനുുള് കത്തുകത   CRU  വിറലകപ  മോതം  pdf  ആകി
അകചോൽ  മതികോപം  എന നിർറശങ്ങം  e  office  ഉപറകോോിക്കുന എലോ  ഓഫീസകതക്കും
നൽപന്ന.

1. File  റപ്രോസസ്സിൾിനുുള് കത്തുകത  റക്ടറ്േിപല CRU  വിറലകപ മോതം  pdf  ആകി
അകചോൽ  മതികോപം.  CRU  വിറലകപ  അകച pdf  കത്തുകളുപു ഫിസികൽ റകോ്ി ,
വീണം റപോ്പ മറഖഖേനന അകറകിതില.(exemption for applications to be forwarded to
AG, Medical board, Govt., service book etc) 

2. ഒരു വിഷകത്തിനുുള് കത്തും  ഉുള്ുകകം  ഒരു pdf  അേോചെപപമപപ  ആകി
അകറകിതോണപ.  വ്യംത്യംയസ വിഷകൾകളിേുള് കത്തുകത  ഉപിടെിൽ  വ്യംത്യംയസ pdf 
attachments ആകി പമകിലിൽ attach പചെയ്തു അകറകിതോണപ. 

3. എലോ  ഉറദദ്യംോോഗസരും  തൾളുപു സർകോർ  പമകിൽ  ID  തപന ഉപറകോോികോᘰ  
ശ്രദ്ധിക്കുക.  സർകോർ  പമകിൽ  ID  കിൽ  ലഭിക്കുന official  communication
അവോണിക്കുവോᘰ പോടുുള്തല. name.pennumber@kerala.gov.in  എന പമകിൽ  ID,  e-
office ഉപറകോോിക്കുന എലോവർക്കും ലഭ്യംമോണപ . Designation mail-ID ക്കു പു്റമ personal
mail-ID ംം  ദദിവസകം  access  പചെയ്തു official  communication  എപന്തടെിേം
ലഭ്യംമോകിനറിോപകനപ പരിറങോധിറകിതോണപ. 

4. e office  ഉപറകോോിക്കുന എലോ ഓഫീസകകളിേം തപോൽ  കകകോര്യംം  പചെയനതിനു 
CRU create പചെറയ്യേിതോണപ.

5. ബന്ധപ്ട്ട അധികോരി  approve  പചെയ്ത കത്തുകത  Despatch  by  self  അപലടെിൽ
Despatch by CRU option ഉപറകോോിചപ e office മറഖഖേനന തപന despatch പചെറയ്യേിതോണപ. 

6. എലോ  QCO  ഓഫീസകളും,  ക്ഷീര വികസന യൂണണിേപ  ഓഫീസകളും  2022  ഏപ്രിൽ  30 നപ
മᘰപോകി e office  സംവിധോനത്തിറലകപ പരിപർർമോകി മോറ്ിതോണപ. 

7. ഇത സംബന്ധിചപ സഹബോകത്തിനും സംങക നിവോരണത്തിനും  e-office technical hand
ശ്രീ. മനു (ph:9074342632, eoffice.dairy@kerala.gov.in), DFI ശ്രീമതി.ഷീവ (ph: 9496262296,
dfiitcell.dairy@kerala.gov.in) എനിവപര contact പചെയ്യേോകനതോണപ.  

8. IT  മിഷനിൽ നിന്നം  eoffice  പരിങീലനം ലഭിക്കുനതിനപ  IT Cell,  Assistant Director  ശ്രീ.
പ്രങോന്തിപന (ph:  9497639939,  ad-itcell.dairy@kerala.gov.in)  contact  പചെയ്തപ  തീകതി
നിശ്ചകിറകിതോണപ  .
              റമൽ നിർറശങ്ങൾത ്ത്യംമോകി പോലിറകിതോണപ 
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റക്ടർ

 

 പകർ്പഃ- 1)എലോ വിലോ ഓഫീസകതക്കും-ക്ഷീരവികസന യൂണണിറ്റുകതക്കു  
നിർറദദങം നൽപനതിനോകി, DTC കതക്കും, മേപ വിലോതല   വപ്പ 
ഓഫീസകതക്കും, എലോ സബപ ഓഫീസകതക്കും

  2)All IT Cell members
  3)ശ്രീ. മനു, eoffice technical hand. (eoffice.dairy@kerala.gov.in)
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