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സസെക്രട്ടറതി (അഡതിനതിസസ്റ്റ്രേഷന)
സക.എസെസ.ഇ.ബതി. ലതിമതിറ്റഡസ
വവദദ്യുതതി ഭവനര, പട്ടര.
സെര്
വതിഷയര : ബസയയോസമടതികസ അറ്റന്റനസെസ മയോസനജ്സമന്റസ സെരവതിധയോനര നടപയോക്കുന്നതസ സെരബനതിചസ
സൂചന : PSI/ID Card/2011 dt.23.03.2015
സമല്സൂചനപ്രകയോരര
നതിര്സദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള
ബസയയോസമടതികസ
അറ്റന്റനസെസ
മയോസനജ്സമന്റസ
സെരവതിധയോനര
നടപയോക്കുന്നതുമയോയതി ബനസപട്ടസ സെരഘടനയുസട അഭതിപ്രയോയര ചുവസട സചര്ക്കുന.
1. നതിലവതില് ഓസരയോ ജജീവനകയോരനര ദതിവസെര പത്തുമതിനട്ടസ വജീതര സഗ്രേസെസ സെമയര കതിട്ടുനണസ. അതസ മയോസെസത്തേകസ
ഒന്നതിച്ചു സചര്ത്തേസ 250 മതിനട്ടസ എന്ന നതിലയതില് പരതിമതിതസപടുത്തേതിയതസ അരഗജീകരതിക്കുന. എന്നയോല് മൂനദതിവസെര
സഗ്രേസെസ സെമയവര കഴതിഞസ 20 മതിനട്ടസ വസര തയോമസെതിചസ വന്നയോല് പകുതതി ലജീവസ എന്ന ഇന്നസത്തേ സതിതതികസ പകരര
250 മതിനട്ടസ സഗ്രേസെസ സെമയത്തേതിനസ പുറത്തേസ ഓസരയോ മതിനട്ടതിനര ലജീവസ നഷ്ടസപടുന്നതസ ശരതിയല. ആയതതിനയോല് സഗ്രേസെസ
സെമയത്തേതിനസ പുറത്തുവരുന്ന ഓസരയോ നയോല്പതുമതിനട്ടതിനര (രണസ 20 മതിനട്ടസ എന്ന നതിലയതില്) അതതിസന്റ
ഭയോഗത്തേതിനര അര ദതിവസെസത്തേ ഏസതങതിലര സയയോഗഗ്യമയോയ ലജീവസ നഷ്ടസപടുസമന്ന നതിലയതില് നതിര്സദ്ദേശര
മയോസറ്റണതുണസ.
2. കൃതഗ്യമയോയതി സജയോലതികസ ഹയോജരയോകുന്നവര്കസ 30 മതിനട്ടസ അധതിക സഗ്രേസെസ സെമയര അനവദതിക്കുസമന്ന ഖണതിക 33 സല
പരയോമര്ശത്തേതിനസ യയോസതയോരര്ത്ഥവമതില. ഓസരയോ മയോസെവര കൃതഗ്യമയോയതി ഹയോജരയോകുന്ന ജജീവനകയോരനസ അടുത്തേ മയോസെര
മുപതസ മതിനട്ടസ അധതിക സഗ്രേസെസ സെമയര എന്നയോകതിമയോറ്റതിയയോല് ഇതസ ഗുണകരമയോകുര.
3. കണ്സടയോളതിങസ ഓഫജീസെറതില് നതിന്നസ അനവയോദര വയോങതി വവകുസന്നരങളതില് ഒരുമണതിക്കൂര് വസര സനരസത്തേ
സപയോകയോന നതിലവതില് സെസൗകരഗ്യമുണസ. എന്നയോല് തന്നതിട്ടുള്ള നതിര്സദ്ദേശങളതില് ഈ സെസൗകരഗ്യര കയോണുന്നതില.
കണ്സടയോളതിങസ ഓഫജീസെറതില് നതിന്നസ അനവയോദര വയോങതി വവകുസന്നരങളതില് ഒരുമണതിക്കൂര് വസര സനരസത്തേ
സപയോകുന്നതുര സഗ്രേസെസ സെമയത്തേതിസന്റ പരതിധതിയതില് ഉള്സപടുസത്തേണതുണസ.
4. മുസതിര സെമുദയോയത്തേതില്സപട്ട ജജീവനകയോര്കസ സവള്ളതിയയോഴ്ചകളതില് പ്രയോര്ത്ഥനകസ അനവദതിക്കുന്ന മുകയോല്മണതിക്കൂര്
അധതിക സെമയര സജയോലതിസചയസ നതികസത്തേണതയോണസ എന്ന നതിര്സദ്ദേശര ശരതിയല. നതിലവതില് യയോസതയോരു വതിധ
അധതികസജയോലതിയുര സചയ്തുസകയോണല പ്രയോര്ത്ഥനകസ അനവയോദര നല്കുന്നതസ. അസതനതിലയതില്ത്തേസന്ന
അധതികസെമയസജയോലതികൂടയോസത തസന്ന പ്രയോര്ത്ഥനകസ അവസെരസമയോരുസകണതുണസ.
5. സഫ്ലെകതിബതിള് വര്കതിങസ സെമയര സെരബനതിച നതിര്സദ്ദേശങളതില് ചതിലമയോറ്റങള് സവണതുണസ. സെയോധയോരണ
സജയോലതിസെമയര രയോവതിസല 10 മണതിമുതല് വവകജീട്ടസ അഞസ മണതിവസര ആയതിരതിക്കുര എന്ന നതിബനന
അരഗജീകരതിക്കുസമയോള്ത്തേസന്ന
രയോവതിസല
ഒമതരമുതല്
വവകജീട്ടസ
അഞരവസര
ഒഫജീസെസ
പ്രവര്ത്തേനസെമയമയോയതിരതിക്കുസമനര ഇതതിനതിടയതില് ഉചകസ 1.15 മുതല് 2.00 മണതിവസര ഭക്ഷണസെമയമുള്സപസട
7 മണതിക്കൂര് ജജീവനകയോരന സജയോലതിയതില് ഉണയോയതിരതികണര എനര നതിശ്ചയതികയോവന്നതയോണസ. ഇതനസെരതിചസ
ഒമതരകസ പഞസ സചയ്യുന്നയയോള് നയോലരകസ പുറത്തുസപയോകുന്നതതിനസ സഗ്രേസെസ സെമയര ആവശഗ്യമയോകുകയതില.
അസതസപയോസല രയോവതിസല 10.10 നസ പഞസ സചയസ സജയോലതിയതില് കയറുന്നയയോള്കസ വവകജീട്ടസ 5.10 നസ സഗ്രേസെസ സെമയര
കൂടയോസത പുറത്തുസപയോകയോര. സഫ്ലെകതി സെമയക്രമര മുനകൂട്ടതി സതസരസഞടുകണര എന്ന നതിബനന ഒഴതിവയോക്കുകയുര
സവണര. ഈ നതിലയതില് സഫ്ലെകതിബതിള് ആയ സജയോലതിസെമയര നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനസ കമമ്പ്യൂട്ടര് സെരവതിധയോനര
നതിലവതിലള്ള സെയോഹചരഗ്യത്തേതില് യയോസതയോരു പ്രയയോസെവര ഉണയോകുകയതില. ഓഫജീസെസ സമധയോവതികസ സയയോഗര നടത്തുക
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സപയോലള്ള ചതില നതിശ്ചയതികസപട്ട അടതിയന്തതിരസെയോഹചരഗ്യത്തേതില് ഈ സഫ്ലെകതി സെമയക്രമര റദ്ദുസചയസ നതിശ്ചതിത
സെമയത്തേസ ജജീവനകയോസരയോടസ ഹയോജരയോകയോന നതിര്സദ്ദേശതികയോവന്നതയോസണനര തജീരുമയോനതികയോര. ഇങതിസനയയോയയോല്
അത്തേരര ആവശഗ്യങള്ക്കുള്ള പരതിമതിതതികള് ഒഴതിവയോകയോനയോകുര. ഇതസ മുനകൂട്ടതി നതിശ്ചയതിചസ അറതിയതികയോന
ഓഫജീസെസ സമധയോവതികസ ഉത്തേരവയോദതിത്തേമുണയോകണര.
ബസയയോസമടതികസ അറ്റന്റനസെസ മയോസനജ്സമന്റസ സെരവതിധയോനര നതിലവതില് വരുന്നസതയോസട നതിലവതിലള്ള സെയോധയോരണ
അറ്റന്റനസെസ രജതിസ്റ്റര് ഇലയോതയോകുസമന്നസ പറഞതിട്ടുള്ളതസ പ്രയോസയയോഗതികമയോസണയോ എന്നതസ പരതിസശയോധതികണര.
നതിര്സദ്ദേശതികസപട്ട സെരവതിധയോനര തതികച്ചുര കുറ്റമറ്റതയോകുന്നതുവസര
നതിലവതിലള്ള അറ്റന്റനസെസ രജതിസ്റ്ററുകളര
സെമയോന്തരമയോയതി ഉണയോയതിരതിക്കുന്നതസ തര്കങള് ഒഴതിവയോക്കുന്നതതിനസ സെഹയോയതിക്കുര. മയോത്രമല കണ്സടയോളതിങസ
ഓഫജീസെര് എലയോ ദതിവസെവര ബസയയോസമടതികസ സെരവതിധയോനത്തേതില് നതിനര റതിസപയോര്ട്ടസ എടുത്തേസ ഫയല് സചയസ
സവക്കുന്നതസ പ്രയോസയയോഗതികമല. മയോസെത്തേതിസലയോരതികല് (ഇസപയോഴസത്തേസപയോസല എലയോ മയോസെവര 15 നസ)
ബസയയോസമടതികസ സെരവതിധയോനത്തേതില് നതിനള്ള കണ്സസെയോളതിസഡറ്റഡസ റതിസപയോര്ട്ടുര അറ്റന്റനസെസ രജതിസ്റ്ററതില് നതിനള്ള
വതിവരങളര ഒത്തുസനയോകതി ഹയോജര് റതിസപയോര്ട്ടസ നല്കുന്നതയോണസ പ്രയോസയയോഗതികര. ക്രസമണ അറ്റന്റനസെസ രജതിസ്റ്റര്
സൂക്ഷതിക്കുന്നതസ ഒഴതിവയോകയോവന്നതയോണസ. അതതിനയോല് ഒരു സകയോലസത്തേസകയോ ആറുമയോസെസത്തേസകയോ സെമയോന്തരമയോയതി
അറ്റന്റനസെസ രജതിസ്റ്റര് കൂടതി സൂക്ഷതികയോന നതിര്സദ്ദേശതിക്കുന.
ലജീവസ മുനകൂട്ടതി നതിശ്ചയതിക്കുകയുര അസപക്ഷതിക്കുകയുര സചസയ്യേണതുസണന്ന നതിര്സദ്ദേശര സെസയോഗതയോര്ഹമയോണസ. പസക്ഷ
ചതില പ്രസതഗ്യക സെന്ദര്ഭങളതില് ഒരു വതിഭയോഗത്തേതിസല ലജീവസ മസറ്റയോരു വതിഭയോഗത്തേതിസലകസ മയോസറ്റണ സെയോഹചരഗ്യര
ഉണയോകയോറുണസ. (അതയോയതസ ചതില ദതിവസെങളതില് കയോഷസല് ലജീവസ എടുത്തേതസ കമമ്പ്യൂട്ടഡസ ലജീവയോകതിസയയോ
മസറ്റസതങതിലര സയയോഗഗ്യമയോയ ലജീവയോസയയോ മയോറ്റുന്നതസ അരദതിവസെസത്തേ ലജീസവടുസകണ സെന്ദര്ഭത്തേതില് കയോഷസല് ലജീവസ
ഇലയോതയോകുന്നതസ ഒഴതിവയോകയോന ജജീവനകയോസര സെഹയോയതികയോറുണസ.) ഇങതിസനയുള്ള മയോറ്റങള് നതിയമവതിരുദ്ധമയോയ
ഒന്നല. ഇതതിനസ ജജീവനകയോരനസ അവസെരമുണയോകണര. ഓഫജീസെസ സമധയോവതിയുസട അനവയോദസത്തേയോസട ഒരു
മയോസെത്തേതിനള്ളതില് ഇത്തേരര മയോറ്റങള് വരുത്തേയോന ജജീവനകയോരനസ അനവയോദര സകയോടുകണര.
സപയോതുജനങള് നതിരന്തരമയോയതി ബനസപടുന്ന വവദദ്യുതതി ഭവനതിലര വവദദ്യുതതി ഓഫജീസുകളതിലര ആകസെസ
നതിയന്ത്രണര ഏര്സപടുത്തുന്നതസ പ്രയോസയയോഗതികമയോയതി നതിരവധതി പ്രശ്നങളണയോക്കുര.
ആകസെസ നതിയന്ത്രണര
ഏര്സപടുത്തുന്നതസ ഒഴതിവയോസകണതയോണസ.
സെരഘടനയോപ്രവര്ത്തേനസെസയോതന്ത്രഗ്യര ഏസതയോരു ജജീവനകയോരസന്റയുര ഓഫജീസെറുസടയുര പ്രയോഥമതിക അവകയോശമയോണസ.
അതഗ്യയോവശഗ്യ
സെന്ദര്ഭങളതില്
ഓഫജീസെസ
കയോമയതിനകളര
ഏസറ
സെമയസമടുകയോത്തേ
മറ്റു
പ്രചരണപ്രവര്ത്തേനങളസമയോസക ഓഫജീസെസ പ്രവര്ത്തേനസെമയത്തുതസന്ന നടസത്തേണതി വരയോറുണസ. ഇത്തേരര
പ്രവര്ത്തേനങള് ഓഫജീസെസ സജയോലതികസള ബയോധതികയോസത കൂടുതല് കയോരഗ്യക്ഷമമയോയുര സജയോലതികള് വജീട്ടതില് നതിന
നതിര്വഹതിച്ചുസമയോസക പരതിഹരതിക്കുന്നതതിലര സെരഘടനയോപ്രവര്ത്തേകര് ശ്രദ്ധതികയോറുണസ. പുതതിയ സെരവതിധയോനര
ഇത്തേരത്തേതിലള്ള സെരഘടനയോപ്രവര്ത്തേനസെസയോതന്ത്രഗ്യസത്തേ ഹനതിക്കുന്നതയോകരുസതന്നസ സെരഘടന ആവശഗ്യസപടുന.
നതിര്സദ്ദേശതിചതിട്ടുള്ള ചട്ടങളതില് നതിനസകയോണ്ടുതസന്ന ഉദയോരമയോയസെമജീപനര ഉറപ്പുവരുത്തേതിയയോല് ഇകയോരഗ്യങളതില്
തര്കങളണയോകയോസത സകയോണ്ടുസപയോകയോന കഴതിയുസമന്നയോണസ ഞങള് കരുതുന്നതസ. ഏതസ പരതിഷ്കരണങള്
നടപയോക്കുസമയോഴര ഇകയോരഗ്യര കൂടതി ശ്രദ്ധയതിലണയോകണസമന്നസ അഭഗ്യര്ത്ഥതിക്കുന.

വതിശസസ്തതസയയോസട

ജനറല് സസെക്രട്ടറതി

