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No.AHD/3760/2018-IT II മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേററ്റ്
വികാസ് ഭവൻ,തിരുവനന്തപുരം -33

റേ6ാൺ : 0471 -2302283
ഇരെമയിൽ : directorah.ker@nic.in 

തീയതി :13/06/2022
സർക്കുലർ 

    വിഷയം:
-

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേററ്റ് - ഐ ടി - Aadhaar Enabled Biometric
Attendance  System (AEBAS)-  ജീവനക്കാരുരെട  വിവരങ്ങൾ  റേ[ാർട്ടലിൽ
അ[്റേഡറ്റ് രെ]യ്യുന്നത് -  നിർറേ`ശങ്ങൾ പുറരെപ്പടുവിയ്ക്കുന്നു.

    സൂ]ന:- 13/01/2020  രെല  സ.ഉ(സാ.ധാ)നം.192/2020/രെ[ാ.ഭ.വ  നമ്പർ  സർക്കാർ
ഉത്തരവ്.

      സൂ]നയിരെല സർക്കാർ ഉത്തരവ്  പ്രകാരം ഭരണ നവീകരണത്തിരെl ഭാഗമായി
സർക്കാർ  ആ6ീസുകളുരെട  പ്രവർത്തനം  കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും  ജീവനക്കാരുരെട
കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുമായി എല്ലാ സർക്കാർ ആ6ീസുകളിലും സ്പാർക്കുമായി
ബന്ധിപ്പിച്ചു രെകാണ്ട് ബറേയാരെമട്രിക്  6ിംഗർ പ്രിl്  അറ്റlൻസ്  മാറേനരെ~l് സിസ്റ്റം 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.  ഇതിരെl ഭാഗമായി ഡയറക്ടറേററ്റിലും,
ഡയറക്ടറുരെട  റേനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതുമായ  എല്ലാ  ഓ6ീസുകളിലും  (ടി
ഓ6ീസ്  സമുച്ചയത്തിൽ/  റേകാമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സബ് ഓ6ീസുകളും
ഉൾരെപ്പരെട)  Aadhaar  Enabled  Biometric  Attendance  System  (AEBAS)
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി നട[ടികൾ ഇതിനകം തരെന്ന സ്വീകരിച്ച ്കഴിഞ്ഞു.
       സ്പാർക്ക്  അധിഷ്ഠിത  ബറേയാരെമട്രിക്  [ ഞ്ചിംഗ്  സിസ്റ്റം  നടപ്പിലാക്കുന്നതിരെl
ആദ്യ[ടിയായി,  അറ്റlൻസ്  റേ[ാർട്ടലിൽ  റേലാഗിൻ  രെ]യ്യുന്നതിനായി  മൃഗസംരക്ഷണ
വകുപ്പിന്  റേനാഡൽ ഓ6ീസറുരെട റേലാഗിനും, അറ്റൻഡൻസ് റേ[ാർട്ടലിൽ ജീവനക്കാർക്ക്
സ്വയം employee രജിസ് റേട്രഷൻ രെ]യ്യുന്നതിനാവശ്യമായ URL (രെവബ് സൈസറ്റ് അഡ്രസ്)
ഉം  അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സ്പാർക്ക്  അധിഷ്ഠിത  ബറേയാരെമട്രിക്  [ഞ്ചിംഗ്  സിസ്റ്റം  വഴി
അറ്റlൻസ്  റേരഖരെപ്പടുത്തുന്നതിന്  റേമൽ  പ്രസ്താവിച്ച  ഡയറക്ടറേററ്റിലും,  ഡയറക്ടറുരെട
റേനരിട്ടുള്ള  നിയന്ത്രണത്തിൽ  വരുന്നതുമായ  എല്ലാ  ഓ6ീസുകളിലും  (ടി  ഓ6ീസ്
സമുച്ചയത്തിൽ/ റേകാമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പിരെl എല്ലാ സബ് ഓ6ീസുകളിലും
ഉൾരെപ്പരെട)  SPARK  വഴി  ശമ്പളം  വാങ്ങുന്ന  എല്ലാ  ജീവനക്കാരും
https://klahd.attendance.gov.in എന്ന റേ[ാർട്ടലിൽ  user  registration എന്ന രെമനു വഴി  
employee രജിസ് റേട്രഷൻ 30/06/2022 ന് മുമ്പായി സ്വയം പൂർത്തീകരിറേ�ണ്ടതാണ്. 
                 എല്ലാ  ജീവനക്കാരും  Employee  രജിറേ�ഷൻ  പൂർത്തീകരിയ്ക്കുന്നതിനായി
താരെഴ [റയുന്ന നിർറേ`ശങ്ങൾ [ാലിറേ�ണ്ടതാണ്. 
1. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്  ഡയറക്ടറേററ്റിലും,  ഡയറക്ടറുരെട  റേനരിട്ടുള്ള

നിയന്ത്രണത്തിൽ  വരുന്നതുമായ  എല്ലാ  ഓ6ീസുകളിലും  (ടി  ഓ6ീസ്
സമുച്ചയത്തിൽ/റേകാമ്പൗണ്ടിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പിരെല  എല്ലാ  സബ്
ഓ6ീസുകളും  ഉൾരെപ്പരെട)  ഉള്ള,  SPARK  വഴി  ശമ്പളം  വാങ്ങുന്ന  എല്ലാ
ജീവനക്കാരും,https://klahd.attendance.gov.in  എന്ന റേ[ാർട്ടലിൽ  user  registration
എന്ന രെമനു വഴി രജിസ് റേട്രഷൻ സ്വയം നിർവ്വഹിറേക്കണ്ടതാണ്.

2. ദിവസറേവതനം/  താൽക്കാലികം/  റേകാൺട്രാക്റ്റ്  ജീവനക്കാർ  രജിറേ�ഷൻ
തത്കാലം  നടറേത്തണ്ടതില്ല.  ഇതിനായി  പ്രറേത്യക  നിർറേ`ശം  [ിന്നീട്
പുറരെപ്പടുവിക്കുന്നതാണ്. 

3.ആ6ീസിൽ ലാ[് റേടാപ്പ്  /  കമ്പ്യൂട്ടർ  ലഭ്യമല്ലാത്ത ജീവനക്കാർക്ക്  രെമാസൈബൽ
റേ6ാൺ  വഴി  ഇത്  നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്.  അവരവരുരെട  രെസക്ഷൻ

File No.AHD/3760/2018-IT II



സൂപ്രണ്ടുമാർ/  ആ6ീസർമാർ  എന്നിവരുരെട  സഹായം  ഇക്കാര്യത്തിറേല�ായി
ഉ[റേയാഗി�ാവുന്നതാണ്. 

4.എല്ലാ ആ6ീസർമാരും  അവരുരെട കീഴിൽ / രെസക്ഷനിൽ  റേജാലി രെ]യ്യുന്ന എല്ലാ
ജീവനക്കാരെരയും ഈ സർക്കുലർ സംബന്ധിച്ച നിർറേ`ശങ്ങൾ അറിയിറേക്കണ്ടതും,
ആവശ്യരെമങ്കിൽ  രജിറേ�ഷൻ  നടത്തുന്നതിന്  റേവണ്ട  സഹായങ്ങൾ
രെ]റേ¨ണ്ടതുമാണ്.  ആയതിൽ  വീഴ്ച  വരുത്തുന്നത്  കർശനമായി
നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതാണ്. 

5. രജിറേ�ഷൻ രെ]യ്യുന്ന സമയത്ത് അവരവർ റേജാലി റേനാക്കുന്ന ഓ6ീസ് തരെന്ന
രെസലക്ട്  രെ]യത്  മുറേന്നാട്ട്  റേ[ാകാൻ  പ്രറേത്യകം  ശ്രദ്ധിറേക്കണ്ടതാണ്.  റേമൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള  ഏരെതങ്കിലും  ഓ6ീസുകൾ  ടി  റേ[ാർട്ടലിൽ  ലിസ്റ്റ്
രെ]യ്യുന്നില്ലാരെയങ്കിൽ,  NIC  വഴി  ആയത്  റേ]ർത്ത്  നൽകുന്നതിനായി
itd.ahd@kerala.gov.in എന്ന ഇ-രെമയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധരെപ്പടാവുന്നതാണ്.

6. രജിറേ�ഷൻ നടത്തുന്നതിനായി ആധാർ കാർഡ് നമ്പറും  [ാറേസ്പാർട്ട് സൈസസ്
റേ6ാറേട്ടായും നിർബന്ധമാണ്. 

7. https://klahd.attendance.gov.in  എന്ന റേ[ാർട്ടലിൽ  user  registration  രെമനു വഴി  
employee രെരജിസ് റേട്രഷൻ  നടറേത്തണ്ട വിധം താരെഴ രെകാടുക്കുന്നു. 
1. Kindly fill the entries as mentioned in the aadhaar card.   
2. Upload your recent scanned/digital picture in ".jpg" format of max    file size

100 KB 
3. Please review the form before submission         

8.  ഡീരെറ്റയിൽസ് സബ്മിറ്റ് രെ]യ്തതിന് റേശഷം ഒരു Attendance ID (8 അക്ക ഡിജിറ്റൽ
നമ്പർ) രജിസ്റ്റർ രെ]യ്ത ജീവനക്കാരരെl രജിറേ�ഡ് രെമാസൈബൽ  നമ്പറിലും ,ഇ-
രെമയിലിലും  ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ്.  ഇത്  സൂക്ഷിച്ച്  വറേ�ണ്ടത്  പ്രധാനവും,  അതാത്
ജീവനക്കാരുരെട  മാത്രം  ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കുന്നതാണ്.  പ്രസ്തുത  id  
ഉ[റേയാഗിച്ച ് റേലാഗിൻ എന്ന രെമനുവിൽ  Forgot  Password  option  ഉ[റേയാഗിച്ച്
സ്വന്തം  password  set  രെ]¨ാവുന്നതുമാണ്.  ഭാവിയിൽ  തങ്ങളുരെട  അറ്റlൻസ്
സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ടി റേ[ാർട്ടൽ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്.     

      എല്ലാ  ജീവനക്കാരും  https://klahd.attendance.gov.in എന്ന  റേ[ാർട്ടലിൽ  user
registration  30/06/2022  ന്  മുമ്പായി  പൂർത്തീകരിച്ചിരിറേ�ണ്ടതാണ്.  അല്ലാത്ത  [ക്ഷം
SPARK വഴി ശമ്പളം മാറുന്നതിന് പ്രയാസം റേനരിടാവുന്നതാണ്.
               ഈ സർക്കുലറിരെl സൈകപ്പറ്റ് രസീത് മടക്കത്ത[ാലിൽ ലഭ്യമാറേക്കണ്ടതാണ്.

 

Director
 സ്വീകർത്താവ്
1.എല്ലാ നിയന്ത്രറേണാറേദ്യാഗസ്ഥർക്കും  (അവരവരുരെട ഓ6ീസിറേലയും,  ടി ഓ6ീസ്

സമുച്ചയത്തിറേലാ,  റേകാമ്പൗണ്ടിറേലാ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  വകുപ്പിരെl  എല്ലാ
ഓ6ീസിറേലയും ജീവനക്കാരെര റേരഖാമൂലം അറിയിറേക്കണ്ടതാണ്)

2. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേററ്റിരെല എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും. 
3. റേമൽ സൂ]ിപ്പിച്ച എല്ലാ ഓ6ീസുകളിറേലയും റേനാട്ടീസ് റേബാർഡുകൾ 
4.ഐറ്റി ഓ6ീസർ (രെവബ് സൈസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി) 
5. റേസ്റ്റാക്ക് 6യൽ ഐ ടി II 
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