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നിര്കമ്മീഷണര്്്

എല്ലോ്വരോജക്റ്ററ്്ഡയേക്ടര്മോര്ക്കും
എല്ലോ്അ ിസ്റ്റന്ററ്്ഡെലപറവമന്േറ്കമ്മീഷണര്മോര്ക്കും
എല്ലോ്സലോക്കറ്്ഡെലപറ വമന്േറ്ഓഫീ ര്മോര്ക്കും
ര്,
െിഷയം്: ഗ്രോമെിക

നിര്െകുപ്പറ്-്ആര്്.്ആര്.്ഓൺലലന്്-്

ംബന്ധിച്ചറ്

സൂചനിര്്:1. ലോന്േറ്േെനിര ്കമ്മീഷണറുവട്28.05.2019,്19.06.2019 എന്നീ്തീയതികളിവല
എല്.്ആര്്.്(ബി2)-22358/19്നിരമ്പര്്്കത്തുക്്
2. 04.12.2019 വല്NIC്യുല്്്നിരിന്നുള്ള്ഇവമയില്്്
സൂചനിരകളിസലക്കറ് ശ്രദ്ധ് ക്ഷണിക്കുന്നു.് േെനിരൂ് േിക്കെേി് നിരടപടികളിവല് കോലതോമ

ം്

ഒഴിെോക്കുന്നതിന്വേ് ഭോഗമോയി് 01.01.2017് മുതല്് ആര്്.് ആര്.ഓൺലലന്് സ ോഫ്റ്റ്വെയര്്
നിരടപ്പിലോക്കുകയും് തുടര്ന്നറ് േെനിരൂ് േിക്കെേി് രകോരം് െരുന്ന് കുടിശ്ശിക് തുക് ഈ് വപവെന്േറ് െഴി്
വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള്

ംെിധോനിരം്ഏര്വപ്പടുത്തുകയും്വചയ്തിരുന്നു.

സലോക്കറ് പഞ്ചോയത്തുകളില്് രധോനിരമോയും് വെഡറ-ഓഫറ-അക്കൗണ്ടറ,് ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ്
എന്നിങളവനിര് രണ്ടിനിരങളളില്ൂടി് നിരല്കിയിടുള്ള്ള് തുകയോണറ് േെനിരൂ് േിക്കെേി് നിരടപടിക്് രകോരം്
ഈടോക്കനിരോയുള്ളതറ.് എന്നോല്,് സ ോഫ്റ്റ്വെയേില്് വെഡറ-ഓഫറ -അക്കൗണ്ടറ് െഴി് േിക്കെേി്
നിരടത്തുന്നതിനുള്ള് ൗകരയം് മോത്രമോണറ് ഏര്വപ്പടുത്തിയിരുന്നതറ .് േെനിരൂ് ഡിപ്പോര്ട്ടറവമന്േറ -മോയുള്ള്
ചര്ച്ചകവളതുടര്ന്നറ,് ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ് െഴി് േിക്കെേി് നിരടത്തുന്നതിനുള്ള്
സ ോഫ്റ്റ്വെയേില്്ഇസപ്പോ്്ലഭയമോക്കിയിടുള്ണ്ടറ.
ഓസരോ് സലോക്കിലം് വെഡറ് ക്ലര്ക്കിനും (RA – Clerk)് ബി.ഡി.ഓ./വ

ംെിധോനിരംകൂടി്

ക്രട്ടേി് (RA - Approving

Authority)്യ്ക്കുമോണറ് സലോഗിന്്അനുെേിയ്ക്കുന്നതറ.്വെഡറ-ഓഫറ -അക്കൗണ്ടറ,്ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ് എന്നീ്

െയസ്തതരീതിയിലള്ള്േിക്കെേി്നിരടപടിക്ക്കോയി്അര്ഥനിരോധികോരിക്്വെസേവേ്യൂ ര്്ഐഡിക്്് സനിരസടണ്ടതുണ്ടറ.് യൂ ര്് ഐഡി-ക്ലഭിക്കുന്നതിനിരോയി് തോവഴ് പേയുന്ന് സഫോര്മോറ്റില്്്
ഗ്രോമെിക നിര്കമ്മീഷണസേറ്റിസലയ്ക്കറ് അേിയിക്കുന്ന്മുേയ്ക്കറ് ക്രിസയറ്ററ് വചയ്തറ് നിരല്കുന്നതോണറ . വെഡറഓഫറ -് അക്കൗണ്ടറ് െഴിയോസണോ് ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ് െഴിയോസണോ് േിക്കെേി് നിരടപടി് വീകരിക്കുന്നതറ്
എന്നറ്രസതയകം്സൂചിപ്പിസക്കണ്ടോതോണറ.്

Proforma for creation of User IDs for Online Revenue Recovery
Name of Block :
Mode of RR : Through Head of Account / through Bank Account ? :

Name of Dist.:
Sl. No.

PEN

Name of Officer

Designation
BDO
(RA - Approving Authority)
Head Clerk
(RA – Clerk)

Mobile No.

ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ് െഴിയുള്ള്േിക്കെേിക്ക്കോയി്സലോഗിന്്വചയ്ത്സശങ്ഷം്ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ്
െിെരങള്് (ഐ.എഫറ.എ

റ . ി.,് ബോങ്കിന്വേ് സപരറ,് ബ്രോഞ്ചിവന്റ് സപരറ,് അക്കൗണ്ടറ് നിരമ്പര്്

തുടങളിയെ)് സചര്ത്തസശങ്ഷം് ആയതറ് അപ്പ്രൂെറ് വചയ്തു് ലഭിക്കുന്നതിനിരോയി് അക്കൗണ്ടറ് െിെരങള്്്
ഉ്വപ്പടുന്ന് ബോങ്കറ് പോ

റ് ബുക്കിവന്റ് മുന്്സപജിവന്റ് സ്കോന്്് വചയ്ത് സകോപ്പി് ഉ്വപ്പവട്്

കമ്മീഷണസേറ്റിസലക്കറ്ഇവമയില്്െഴി്അേിയിച്ചോല്്മതിയോകും.്ഒരിക്കല്്്അപ്പ്രൂെറ്വചയ്തോല്്്പിവന്ന്
ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ് െിെരങള്്് ഒരുകോരണെശങ്ോലം് മോറ്റോന്്് കഴിയില്ല് എന്നതിനിരോല്്് രസ്തുത്
െിെരങള്്്

െളവര്

ശ്രദ്ധോപൂര്േം്

സചര്സക്കണ്ടതോണറ.്

അപ്പ്രൂെറ്

വചയ്തത്

അേിയിപ്പറ്

കമ്മീഷണസേറ്റില്്നിരിന്നറ് ലഭയമോയോല്,്തുടര്ന്നറ് വെഡറ് ക്ലര്ക്കിവന്റയും്ബി.ഡി.ഓ.്യുവടയും്സലോഗിന്്
െഴി്േെനിരൂ്േിക്കെേി്നിരടപടി്വചയ്യോവുന്നതോണറ.്
വെഡറ-ഓഫറ -അക്കൗണ്ടറ് െഴിയുള്ള് േിക്കെേിക്ക്കോയി് ബി.ഡി.ഓ.യുവടയും് വെഡറ ്
ക്ലര്ക്കിന്വേയും് PEN് ആണറ് user് id് ആയി് ലഭിക്കുന്നതറ.് എന്നോല്്,് ബോങ്കറ് അക്കൗണ്ടറ് െഴിയുള്ള്
േിക്കെേിക്ക്കോയി് 0807് എന്ന് നിരമ്പരിസനിരോടുകൂടി് PEN് സചര്ന്ന് id് ആണറ് സലോഗിന്്് ഐഡി് ആയി്
ലഭിക്കുന്നതറ.് (ഉേോെരണമോയി് 203249 ആണറ് PEN് എങ്കില്്് സലോഗിന്്് ഐഡി് 0807203249

എന്നോയിരിയ്ക്കും.)
വെഡറ-ഓഫറ -അക്കൗണ്ടറ് െഴിയുള്ള് േിക്കെേിക്ക്കോയി് ആെശങ്യമോയ് വെഡറ -ഓഫറഅക്കൗണ്ടുക്്് സ ോഫ്റ്റ്വെയര്-ല്്് ഇസപ്പോ്്് ലഭയമോണറ.് യൂ ര്് ഐഡി് ലഭിച്ചസശങ്ഷം് വെഡറ്
ക്ലര്ക്കിവന്റയും്ബി.ഡി.ഓ.്യുവടയും്സലോഗിന്്െഴി്േെനിരൂ്േിക്കെേി്നിരടപടി്വചയ്യോവുന്നതോണറ.
ഗ്രോമെിക

നിര് െകുപ്പിവല് േെനിര ് േിക്കെേി് നിരടപടിക്്് എസകോപ്പിക്കുന്നതറ് ആര്്.് ആര്.്

ഓൺലലന്് സനിരോഡല്്് ഓഫീ ര്്് ആയ് സജോയിന്ററ് ഡെലപറവമന്ററേറ് കമ്മിഷണര്്് (എച്ചറ് &് റ്റി)്
ആണറ.്്(നിരിലെില്്്ശ്രീ.്ഷോജി്ക്ലമന്ററ ).്
ഈ്
ോെചരയത്തില്് േെനിരൂ് േിക്കെേി് നിരടപടിക്്
വീകരിക്കോനുള്ള് സലോക്കറ്
പഞ്ചോയത്തുക്് ഉടവനിര് തവന്ന് സമല്്് െിെരിച്ച് രകോരം് രസ്തുത് നിരടപടിക്് വചസയ്യണ്ടതോണറ്
എന്ന്െിെരം്അേിയിക്കുന്നു.്
െിശങ്വസ്തതസയോവട,
്്് ഒപ്പറ്്്്്്
്്്ഗ്രോമെിക നിര്കമ്മീഷണര്
ഉത്തരെിന്്്രകോരം
വഡപ ട്ടി്ഡയേക്ടര്്്(പി്&്എം)്്

