
കകേരള സസംസസ്ഥാന തയ്യൽ തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി കക്ഷേമ നഴിധഴി കബസ്ഥാർഡഡ

തവെബഡ സസറഡ  ഉപകയസ്ഥാഗക്രമസം

തവെബഡ സസറഡ ഉപകയസ്ഥാഗഴികക്കേണ്ട വെഴിധസം



‘tailorwelfare.in’ എന്ന  സസറഡ  അഡ്രസഴിലൂതടെ  ഈ  തവെബഡ സസറഡ  ഉപകയസ്ഥാകസ്ഥാവെഴിനഡ

ലഭഭ്യമസ്ഥാക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.   ഉപകയസ്ഥാകസ്ഥാവെഴിതന്റെ  ആവെശഭ്യസ്ഥാനുസരണസം  ഭസ്ഥാഷ  മലയസ്ഥാളസം/ഇസംഗഗ്ലീഷഡ

തഴിരതഞ്ഞെടുക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  തവെബഡ സസറഡ  നൽകുന്ന  കസവെനങ്ങൾ  ‘Home’  കപജഴിൽ  ലഴിങ്കുകേളസ്ഥായഴി

നൽകേഴിയഴിരഴിക്കുന. കസവെനങ്ങൾ ലഭഭ്യമസ്ഥാകേസ്ഥാൻ ലഴിങ്കുകേൾ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ മതഴിയസ്ഥാകുസം.

 New Member Registration (അസംഗതത്വ രജഴിസഡ കട്രേഷൻ)

പുതുതസ്ഥായഴി  രജഴിസ്റ്റർ  തചെയ്യുന്ന  അകപക്ഷേകേനഡ  അസംഗതത്വതഴിനഡ  കവെണ്ടഴിയുള്ള  അകപക്ഷേ  ഇതുവെഴഴി

സമർപഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അസംഗതത്വ  വെഴിവെരങ്ങൾ  എന്റെർ  തചെയ്യുകേ. ചുവെപഡ നഴിറതഴിൽ സ്റ്റസ്ഥാർ നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള

വെഴിവെരങ്ങൾ നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ.  കശഷസം അകപക്ഷേകേനഡ അകപക്ഷേ നമർ ലഭഴിക്കുകേയുസം അകപക്ഷേകേൻ നൽകേഴിയ തമസ്ഥാസബൽ നമറഴിൽ

‘SMS’ ലഭഴിക്കുകേയുസം തചെയ്യുന. 



കനസ്ഥാമഴിനഴികേളുതടെ വെഴിവെരസം  : കനസ്ഥാമഴിനഴികേളുതടെ വെഴിവെരങ്ങൾ കരഖതപടുതഴി ‘Save’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. ‘Print

Application Details’ എന്ന ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ അകപക്ഷേയുതടെ പഴിൻറഡഔട്ടഡ ലഭഴിക്കുന. 

അകപക്ഷേ  ‘Approve/Reject’  തചെയ്യുന്നതഡ  അകപക്ഷേഴിച്ച  ജഴില്ലയഴിതല  ജഴില്ലസ്ഥാ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ

ഓഫഗ്ലീസറസ്ഥായഴിരഴിക്കുസം.  ജഴില്ലസ്ഥാ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസർ  അകപക്ഷേ  ‘Approve’  തചെയഡ തസ്ഥാൽ  10  അക്കേമുള്ള

രജഴിസഡ കട്രേഷൻ നമർ ലഭഴിക്കുന. ഇങ്ങതന രജഴിസഡ കട്രേഷൻ നമർ ലഭഴിച്ചസ്ഥാൽ മസ്ഥാത്രകമ തയ്യൽ തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി കക്ഷേമ

നഴിധഴി കബസ്ഥാർഡഴിലുള്ള അസംഗങ്ങൾക്കേഡ കവെണ്ടഴിയുള്ള പവെർതനങ്ങൾ തചെയ്യസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കുകേയുള.  

നൽകേഴിയ അസംഗതത്വ വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ അകപക്ഷേ നമറസം,  ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം നൽകേഴി

‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Update’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. ജഴില്ലസ്ഥാ



എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ  ‘Approve’ തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല.  അകപക്ഷേ ‘Reject’

തചെയഡ തസ്ഥാൽ  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം  നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ

തഴിരുതഴിയ കശഷസം അകപക്ഷേ Resubmit തചെയ്യസ്ഥാൻ ‘Resubmit’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

കനസ്ഥാമഴിനഴിയുതടെ  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുത്തുവെസ്ഥാൻ/നഗ്ലീക്കേസം  തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  കനസ്ഥാമഴിനഴിയുതടെ വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Edit’  ബട്ടണഴിൽ

കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  കനസ്ഥാമഴിനഴിയുതടെ  വെഴിവെരങ്ങൾ  നഗ്ലീക്കേസം  തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ  ‘Delete’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ജഴില്ലസ്ഥാ

എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസർ  ‘Approve’  തചെയ  അകപക്ഷേയഴിതല  കനസ്ഥാമഴിനഴിയുതടെ  വെഴിവെരങ്ങൾ  ‘Update/Delete’

തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല.

 New Registration Status (രജഴിസഡ കട്രേഷൻ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ)

അകപക്ഷേകേൻ  ഓൺസലനസ്ഥായഴി സമർപഴിച്ച  അകപക്ഷേയുതടെ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ഇതുവെഴഴി

പരഴികശസ്ഥാധഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അകപക്ഷേ അതസ്ഥാതഡ ജഴില്ലസ്ഥാ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ അകപക്ഷേ  അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ

സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Approved’  എനസം  അതഴികനസ്ഥാതടെസ്ഥാപസം  പതഡ  അക്കേമുള്ള  രജഴിസഡ കട്രേഷൻ  നമറസം

ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ   സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Rejected’  എനസം  നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ  കേസ്ഥാരണവുസം

ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  അകപക്ഷേ  അതസ്ഥാതഡ  ജഴില്ലസ്ഥാ  ഓഫഗ്ലീസഡ  45  ദഴിവെസതഴിനകേസം  അപപ്പ്രൂവെഡ  തചെയഴിതല്ലങഴിൽ

അകപക്ഷേയുതടെ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Hold’  ആയഴി  മസ്ഥാറസം.  ‘Rejected/Hold’  സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുള്ള  അകപക്ഷേ  റഗ്ലീസബഡ മഴിറഡ

തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. അതഴിനസ്ഥായഴി അകപക്ഷേ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

വെഴിവെരങ്ങൾ പരഴികശസ്ഥാധഴിച്ച കശഷസം ‘Resubmit’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. 

 View ID Card (തഴിരഴിച്ചറഴിയൽ കേസ്ഥാർഡഡ)



അസംഗതത്വ രജഴിസഡ കട്രേഷൻ നമർ,  ജനന തഗ്ലീയതഴി എന്നഴിവെ നൽകേഴി  ‘View Id Card’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ. ഇതുവെഴഴി ഐഡഴി കേസ്ഥാർഡഡ പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. 

 Online Payment (ഓൺസലൻ പണഅടെവുകേൾ)

അസംഗതത്വ  രജഴിസഡ കട്രേഷൻ  നമറള്ള  അകപക്ഷേകേനഡ  Net  Banking,  Debit  Card,  Credit  Card

എന്നഴിവെ ഉപകയസ്ഥാഗഴിച്ചഡ  Members Registration Fee,  Passbook Fee,  ID Card Fee, Subscription

(അസംശദസ്ഥായസം)  Fee,  Fine,  Member  Renewal  Fee  മുതലസ്ഥായ  പണമഴിടെപസ്ഥാടുകേൾ  ഇതുവെഴഴി

നടെതസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. അതഴിനസ്ഥായഴി രജഴിസഡ കട്രേഷൻ നമർ നൽകേഴി ‘Load Details’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

അകപക്ഷേകേൻതറ ഇതമയഴിൽ,  തമസ്ഥാസബൽ നമർ എന്നഴിവെ നൽകുകേ.  തുടെർന്നഡ  ‘Select Payment Amount’

എന്ന  ലഴിസ്റ്റഴിൽ  നഴിനസം  ഏതഡ  പണമഴിടെപസ്ഥാടെസ്ഥാണഡ  നടെത്തുന്നതതന്നഡ  തസലകഡ  തചെയ  കശഷസം ‘Pay  Amount’

ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ. പണമഴിടെപസ്ഥാടെഡ  നടെതഴിയ  കശഷസം  അകപക്ഷേകേൻ നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബൽ  നമറഴിൽ

വെഴിവെരങ്ങൾ ‘SMS’ ആയഴി ലഭഴിക്കുസം.



 Online Payment Status (ഓൺസലൻ അടെവെഡ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ)

അസംഗസം ഓൺസലനസ്ഥായഴി  പണമഴിടെപസ്ഥാടെഡ  നടെതഴിയതഴിൻതറ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ഇതുവെഴഴി  അറഴിയസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കുസം.

അതഴിനസ്ഥായഴി അസംഗതത്വ നമർ നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Success’ ആതണങഴിൽ

Payment Slip പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാസം. 



 Remittance Details (അടെവുകേൾ)

അസംഗസം തയ്യൽ തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിൽ ഏതതസ്ഥാതക്കേ പണമഴിടെപസ്ഥാടുകേൾ നടെതഴിയഴിട്ടുണ്ടഡ

എന്നഡ ഇതുവെഴഴി പരഴികശസ്ഥാധഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. അസംഗതത്വ നമർ എന്റെർ തചെയഡ തഡ  ‘View’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

അസംഗസം അടെച്ച പണസം സസംബന്ധഴിച്ച വെഴിവെരങ്ങൾ കേസ്ഥാണസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. ‘Voucher Number’-ൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ

പണമടെച്ച തഗ്ലീയതഴിയ്ക്കനുസരഴിച്ചഡ രസഗ്ലീതഡ ലഭഭ്യമസ്ഥാകുസം.  ‘Pdf’ ഐക്കേണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ പണമടെച്ച വെഴിവെരസം പഴിൻറഡ

എടുതഡ സൂക്ഷേഴിക്കേസ്ഥാസം.

 View Bank Remittance Card (ബസ്ഥാങഡ കേസ്ഥാർഡഡ)

അസംഗതഴിനഡ ബസ്ഥാങഡ വെഴഴി അസംശദസ്ഥായസം അടെയ്ക്കുന്നതഴിനഡ കവെണ്ടഴിയുള്ള കേസ്ഥാർഡഡ ഇതുവെഴഴി പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാസം.

അതഴിനസ്ഥായഴി അസംഗതത്വ നമർ എന്റെർ തചെയഡ തഡ  ‘View Bank Card’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.



 Apply for Benefits (ആനുകൂലഭ്യസം)

തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ  നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിൽ  രജഴിസ്റ്റർ  തചെയഴിട്ടുള്ള  അസംഗതഴിനഡ  ലഭഭ്യമസ്ഥാകുന്ന

ആനുകൂലഭ്യങ്ങൾ  (വെഴിവെസ്ഥാഹ  ധനസഹസ്ഥായസം,  പസവെസ്ഥാനുകൂലഭ്യസം),  തപൻഷൻ  (റഴിട്ടയർതമൻറഡ  തപൻഷൻ,

കുടുസംബതപൻഷൻ, അവെശതസ്ഥാ തപൻഷൻ) എന്നഴിവെയ്ക്കു കവെണ്ടഴിയുള്ള അകപക്ഷേ ഇതുവെഴഴി സമർപഴിക്കേസ്ഥാസം.

 Scheme (ആനുകൂലഭ്യസം)

o വെഴിവെസ്ഥാഹ ധനസഹസ്ഥായതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ

അസംഗതത്വമുള്ള വെഭ്യകഴിക്കേഡ വെഴിവെസ്ഥാഹ ധനസഹസ്ഥായതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ ഇതുവെഴഴി സമർപഴിക്കേസ്ഥാസം. അതഴിനസ്ഥായഴി

രജഴിസ്റ്റർ നമറസം,  ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ കശഷസം വെഴിവെരങ്ങൾ എന്റെർ



തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ നഴിറതഴിൽ സ്റ്റസ്ഥാർ നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള വെഴിവെരങ്ങൾ നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.  വെഴിവെരങ്ങൾ

നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമറസം  അകപക്ഷേയുതടെ

പഴിൻറഡഔട്ടുസം ലഭഴിക്കുന.  നൽകേഴിയ തമസ്ഥാസബൽ നമറഴിൽ  അകപക്ഷേ നമർ ‘SMS’ ആയഴി ലഭഴിക്കുസം. നൽകേഴിയ

വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ അകപക്ഷേകേൾ തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

അകപക്ഷേ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം

‘Update’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. ‘Approve’ തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല. 

അകപക്ഷേ അതസ്ഥാതഡ ജഴില്ലസ്ഥാ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Approved’ എനസം

നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’  എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  ‘Rejected’

സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുള്ള  അകപക്ഷേ  റഗ്ലീസബഡ മഴിറഡ  തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Resubmit’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ. 



o പസവെസ്ഥാനുകൂലഭ്യതഴിനുള്ള അകപക്ഷേ

അസംഗതത്വമുള്ള  വെഭ്യകഴിക്കേഡ  പസവെസ്ഥാനുകൂലഭ്യതഴിനുള്ള  അകപക്ഷേ  ഇതുവെഴഴി  സമർപഴിക്കേസ്ഥാസം.  അതഴിനസ്ഥായഴി

രജഴിസ്റ്റർ നമറസം,  ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ കശഷസം വെഴിവെരങ്ങൾ എന്റെർ

തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ നഴിറതഴിൽ സ്റ്റസ്ഥാർ നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള വെഴിവെരങ്ങൾ നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.  വെഴിവെരങ്ങൾ

നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമറസം  അകപക്ഷേയുതടെ

പഴിൻറഡഔട്ടുസം ലഭഴിക്കുന.  നൽകേഴിയ തമസ്ഥാസബൽ നമറഴിൽ  അകപക്ഷേ നമർ ‘SMS’ ആയഴി ലഭഴിക്കുസം. നൽകേഴിയ

വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ അകപക്ഷേകേൾ തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

അകപക്ഷേ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം

‘Update’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. ‘Approve’ തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല. 

അകപക്ഷേ അതസ്ഥാതഡ ജഴില്ലസ്ഥാ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Approved’ എനസം

നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’  എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  ‘Rejected’

സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുള്ള  അകപക്ഷേ  റഗ്ലീസബഡ മഴിറഡ  തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Resubmit’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ. 

 Pension (തപൻഷൻ)



o റഴിട്ടയർതമൻറഡ തപൻഷനുള്ള അകപക്ഷേ

രജഴിസ്റ്റർ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ കശഷസം വെഴിവെരങ്ങൾ

എന്റെർ  തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ  നഴിറതഴിൽ  സ്റ്റസ്ഥാർ  നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള  വെഴിവെരങ്ങൾ  നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം  നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.

വെഴിവെരങ്ങൾ  നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമറസം

അകപക്ഷേയുതടെ  പഴിൻറഡഔട്ടുസം  ലഭഴിക്കുന.  നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബൽ  നമറഴിൽ  അകപക്ഷേ  നമർ ‘SMS’  ആയഴി

ലഭഴിക്കുസം. നൽകേഴിയ  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ  അകപക്ഷേകേൾ  തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി  നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള

ലഴിങഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം  നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.

വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Update’  ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ‘Approve’  തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’

തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല. 

അകപക്ഷേ അതസ്ഥാതഡ ജഴില്ലസ്ഥാ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Approved’ എനസം

നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’  എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  ‘Rejected’

സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുള്ള  അകപക്ഷേ  റഗ്ലീസബഡ മഴിറഡ  തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Resubmit’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ. 



o കുടുസംബതപൻഷനുള്ള അകപക്ഷേ

രജഴിസ്റ്റർ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ കശഷസം വെഴിവെരങ്ങൾ

എന്റെർ  തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ  നഴിറതഴിൽ  സ്റ്റസ്ഥാർ  നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള  വെഴിവെരങ്ങൾ  നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം  നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.

വെഴിവെരങ്ങൾ  നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമറസം

അകപക്ഷേയുതടെ  പഴിൻറഡഔട്ടുസം  ലഭഴിക്കുന.  നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബൽ  നമറഴിൽ  അകപക്ഷേ  നമർ ‘SMS’  ആയഴി

ലഭഴിക്കുസം. നൽകേഴിയ  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ  അകപക്ഷേകേൾ  തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി  നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള

ലഴിങഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം  നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.

വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Update’  ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ‘Approve’  തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’

തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല. 

അകപക്ഷേ  അതസ്ഥാതഡ  ജഴില്ലസ്ഥാ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസർ  അപപ്പ്രൂവെഡ  തചെയഡ തസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Approved’  എനസം

നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’  എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  ‘Rejected’

സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുള്ള  അകപക്ഷേ  റഗ്ലീസബഡ മഴിറഡ  തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Resubmit’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ.



o അവെശതസ്ഥാ തപൻഷനുള്ള അകപക്ഷേ

രജഴിസ്റ്റർ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ കശഷസം വെഴിവെരങ്ങൾ

എന്റെർ  തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ  നഴിറതഴിൽ  സ്റ്റസ്ഥാർ  നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള  വെഴിവെരങ്ങൾ  നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം  നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.

വെഴിവെരങ്ങൾ  നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമറസം

അകപക്ഷേയുതടെ  പഴിൻറഡഔട്ടുസം  ലഭഴിക്കുന.  നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബൽ  നമറഴിൽ  അകപക്ഷേ  നമർ ‘SMS’  ആയഴി

ലഭഴിക്കുസം. നൽകേഴിയ  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ  അകപക്ഷേകേൾ  തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി  നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള

ലഴിങഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം  നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.

വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Update’  ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ‘Approve’  തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’

തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല. 

അകപക്ഷേ അതസ്ഥാതഡ ജഴില്ലസ്ഥാ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Approved’ എനസം

നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’  എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  ‘Rejected’

സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുള്ള  അകപക്ഷേ  റഗ്ലീസബഡ മഴിറഡ  തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി  അകപക്ഷേ  നമറസം,  ജനന  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Resubmit’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ.



 Trade Union (കട്രേഡഡ യൂണഴിയൻ)

ഇതഴിൽ പധസ്ഥാനമസ്ഥായുസം  ‘Trade  Union Enlist  (എൻലഴിസ്റ്റഡ)’,  ‘Trade Union Co-ordinator

(ഭസ്ഥാരവെസ്ഥാഹഴി)’, ‘Trade Union E-Payment (പണമടെവെഡ)’ എന്നഗ്ലീ മൂന്നഡ തമസ്ഥാഡക്യൂളുകേളസ്ഥാണുള്ളതഡ.

 Trade Union Enlist   (  എൻലഴിസ്റ്റഡ  )



o Trade Union Enlist Registration     (  കട്രേഡഡ യൂണഴിയൻ എൻലഴിസ്റ്റഡ അകപക്ഷേസ്ഥാ കഫസ്ഥാസം  )

തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ  നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിതല   കട്രേഡഡ  യൂണഴിയനുകേൾക്കേഡ  ഇതുവെഴഴി  രജഴിസ്റ്റർ

തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അസംഗതത്വ  വെഴിവെരങ്ങൾ  എന്റെർ  തചെയ്യുന്നതഴികനസ്ഥാതടെസ്ഥാപസം  അകപക്ഷേകേൻ  ഒരു  പസ്ഥാസഡ കവെഡസം

(മഴിനഴിമസം length 5) കൂടെഴി നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ. ചുവെപഡ നഴിറതഴിൽ സ്റ്റസ്ഥാർ നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള വെഴിവെരങ്ങൾ നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം

എന്റെർ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  നൽകേഴിയ  കശഷസം  ‘Apply’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  കശഷസം  അകപക്ഷേകേനഡ

അകപക്ഷേ നമർ ലഭഴിക്കുകേയുസം അകപക്ഷേകേൻ നൽകേഴിയ തമസ്ഥാസബൽ നമറഴിൽ ‘SMS’ ലഭഴിക്കുകേയുസം തചെയ്യുന. 

ജഴില്ലസ്ഥാ  ഓഫഗ്ലീസുകേളുതടെ  വെഴിവെരങ്ങൾ  : കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻതറ  കേഗ്ലീഴഴിൽ  വെരുന്ന  ജഴില്ലസ്ഥാ  ഓഫഗ്ലീസുകേളുതടെ

വെഴിവെരങ്ങൾ ഓകരസ്ഥാന്നസ്ഥായഴി കരഖതപടുതഴി ‘Save’  ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ‘Print  Application Details’

എന്ന  ലഴിങഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയഡ തസ്ഥാൽ  അകപക്ഷേയുതടെ  പഴിൻറഡഔട്ടഡ  ലഭഴിക്കുന.  അകപക്ഷേ  ‘Approve/Reject’

തചെയ്യുന്നതഡ ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസറസ്ഥായഴിരഴിക്കുസം. 

വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ അകപക്ഷേകേൾ തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി ഇവെഴിതടെ  ‘ Click തചെയുകേ’

എന്ന  ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  തുടെർന്നഡ അകപക്ഷേ നമറസം,  പസ്ഥാസഡ കവെഡസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ

കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Update’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ

ഓഫഗ്ലീസർ ‘Approve’ തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല.

ജഴില്ലകേളുതടെ   വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുത്തുവെസ്ഥാൻ/നഗ്ലീക്കേസം  തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ അകപക്ഷേ നമറസം,  പസ്ഥാസഡ കവെഡസം  നൽകേഴി

‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. ജഴില്ലകേളുതടെ വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Edit’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

ജഴില്ലകേളുതടെ വെഴിവെരങ്ങൾ നഗ്ലീക്കേസം തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ ‘Delete’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ

‘Approve’ തചെയ അകപക്ഷേയഴിതല ജഴില്ലകേളുതടെ വെഴിവെരങ്ങൾ ‘Update/Delete’ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല.



                            

o Trade Union Enlist  Registration Statu  s     (  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ  എൻലഴിസ്റ്റഡ  അകപക്ഷേസ്ഥാ

സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  )



അകപക്ഷേകേൻ  ഓൺസലനസ്ഥായഴി  സമർപഴിച്ച  അകപക്ഷേയുതടെ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ഇതുവെഴഴി

പരഴികശസ്ഥാധഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അകപക്ഷേ  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസർ  അപപ്പ്രൂവെഡ  തചെയഡ തസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ

‘Approved’ എനസം കട്രേഡഡ യൂണഴിയനഡ ‘20’-ൽ തുടെങ്ങുന്ന എട്ടഡ  അക്കേമുള്ള ഒരു എൻലഴിസ്റ്റഡ നമറസം കൂടെസ്ഥാതത

ഓകരസ്ഥാ ജഴില്ലസ്ഥാ ഓഫഴിസുകേൾക്കുമുള്ള തവെർചെച്യുൽ അക്കേക്കൗണ്ടഡ നമർ  (TKTB20-district code  ഉൾതപടുന്ന  16

അക്കേമുള്ള  നമർ),  യൂസർതനയഴിസം,  പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ  എന്നഗ്ലീ  വെഴിവെരങ്ങളുസം  ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ

സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Rejected’  എനസം  നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ  കേസ്ഥാരണവുസം  ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയതന്റെയുസം,

ജഴില്ലകേളുതടെയുസം വെഴിവെരങ്ങൾ ‘Pdf’ ഐക്കേണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാസം. 

കട്രേഡഡ  യൂണഴിയതന്റെ  കേഗ്ലീഴഴിലുള്ള  ജഴില്ലസ്ഥാ  ഓഫഗ്ലീസുകേൾക്കേഡ  ലഭഴിച്ച  തവെർചെച്യുൽ  അക്കേക്കൗണ്ടഡ  നമർ

(TKTB20-district code  ഉൾതപടുന്ന  16  അക്കേമുള്ള നമർ),  ബസ്ഥാങഡ  ഐ എഫഡ  എസഡ  സഴി  കകേസ്ഥാഡഡ

(ICIC0000104),  തബനഴിഫഴിഷറഴി  തനയഴിസം  (Kerala  Tailoring Workers  Welfare  Fund Board)

എന്നഴിവെ ഉപകയസ്ഥാഗഴിച്ചഡ മുൻകൂറസ്ഥായഴി ബസ്ഥാങഴിൽ പണസം അടെയ്ക്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ .

 

 Trade Union Co-ordinator   (  ഭസ്ഥാരവെസ്ഥാഹഴി  )



o Trade  Union  Coordinator  Registration    (  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ  കകേസ്ഥാർഡഴികനറർ

രജഴിസഡ കട്രേഷൻ  )

തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  എന്നഡ  തതളഴിയഴിക്കുന്ന  തതസ്ഥാഴഴിൽ  പരഴിചെയ  സർട്ടഴിഫഴിക്കേറഡ  നൽകുന്നതഴിനസ്ഥായഴി

ചുമതലതപടുതഴിയഴിട്ടുള്ള  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ  ഭസ്ഥാരവെസ്ഥാഹഴിക്കേഡ,  അസംഗഗ്ലീകേസ്ഥാരതഴിനസ്ഥായുള്ള  അകപക്ഷേ  ഇതുവെഴഴി

സമർപഴിക്കേസ്ഥാസം.  അതഴിനസ്ഥായഴി  അകപക്ഷേ  നമർ/എൻലഴിസ്റ്റഡ  നമർ,  പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ  എന്നഴിവെ  നൽകേഴി  ‘Login’

ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

ഭസ്ഥാരവെസ്ഥാഹഴിയുതടെ  വെഴിവെരങ്ങൾ  എന്റെർ  തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ നഴിറതഴിൽ സ്റ്റസ്ഥാർ നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള വെഴിവെരങ്ങൾ

നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ.  വെഴിവെരങ്ങൾ നൽകേഴിയ കശഷസം ‘Apply’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  കശഷസം



അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമർ  ലഭഴിക്കുകേയുസം  അകപക്ഷേകേൻ  നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബൽ  നമറഴിൽ  ‘SMS’

ലഭഴിക്കുകേയുസം  തചെയ്യുന.  അകപക്ഷേ  ‘Approve/Reject’  തചെയ്യുന്നതഡ  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസറസ്ഥായഴിരഴിക്കുസം.

‘Print Application Details’ എന്ന ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ അകപക്ഷേയുതടെ പഴിൻറഡഔട്ടഡ ലഭഴിക്കുന. 

 വെഴിവെരങ്ങൾ തഴിരുകതണ്ടതുതണ്ടങഴിൽ അകപക്ഷേകേൾ തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി ഇവെഴിതടെ  ‘ Click തചെയുകേ’

എന്ന ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  തുടെർന്നഡ അകപക്ഷേ നമറസം,  ആധസ്ഥാർ നമറസം എന്റെർ തചെയഡ ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ

കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  വെഴിവെരങ്ങൾ  തഴിരുതഴിയ  കശഷസം  ‘Update’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ

ഓഫഗ്ലീസർ ‘Approve’ തചെയ അകപക്ഷേ ‘Update’ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല.

o Trade Union Coordinator Registration Status    (  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ കകേസ്ഥാർഡഴികനറർ

രജഴിസഡ കട്രേഷൻ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  )

അകപക്ഷേകേൻ  ഓൺസലനസ്ഥായഴി  സമർപഴിച്ച  അകപക്ഷേയുതടെ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ഇതുവെഴഴി

പരഴികശസ്ഥാധഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി അകപക്ഷേ നമറസം,  ആധസ്ഥാർ നമറസം എന്റെർ തചെയ്യുകേ.  കശഷസം ‘Show’

ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. അകപക്ഷേ ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Approved’

എനസം നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’ എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ. 



o Trade Union E-Payment   (  പണമടെവെഡ  )

അസംഗതത്വസം ലഭഴിച്ച കട്രേഡഡ യൂണഴിയനുകേൾ തവെർചെച്യുൽ അക്കേക്കൗണ്ടഡ നമർ,  ബസ്ഥാങഡ ഐ എഫഡ എസഡ സഴി

കകേസ്ഥാഡഡ,  തബനഴിഫഴിഷറഴി  തനയഴിസം  എന്നഴിവെ  ഉപകയസ്ഥാഗഴിച്ചഡ  മുൻകൂറസ്ഥായഴി  ബസ്ഥാങഴിൽ  പണസം  അടെച്ചതഴിനു  കശഷസം,

അസംഗതത്വസം  ലഭഴിക്കുകമസ്ഥാൾ  കേഴിട്ടുന്ന  യൂസർതനയഴിസം,  പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ  എന്നഴിവെ  നൽകേഴി  ‘Login’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ

തചെയ്യുകേ. കട്രേഡഡ യൂണഴിയനഴിതല ഓകരസ്ഥാ ജഴില്ലകേളുസം  ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസർ നൽകേഴിയ പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ Change

തചെയ്യണസം.  അതഴിനസ്ഥായഴി ‘Change  Password’ എന്ന  ഓപഡ ഷനഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.  കശഷസം Current

Password, New Password, Re-enter Password  എന്നഴിവെ നൽകേഴി ‘Change’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

തുടെർന്നഡ അകപക്ഷേകേനഡ നഴിലവെഴിലുള്ള പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ മസ്ഥാറഴി ഉപകയസ്ഥാഗഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  തുടെർന്നഡ  ‘Subscription’

ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  കശഷസം  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ പവെർതനങ്ങൾ‘ ’ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  ഇതഴിൽ പധസ്ഥാനമസ്ഥായുസം

മൂന്നഡ തമസ്ഥാഡക്യൂളുകേളസ്ഥാണുള്ളതഡ.



o കട്രേഡഡ യൂണഴിയൻ മുകഖനയുള്ള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ അടെവെഡ

രജഴിസ്റ്റർ  തചെയഴിട്ടുള്ള  അസംഗതഴിനഡ  കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ  വെഴഴി  അസംശദസ്ഥായസം/പഴിഴ  ഇതുവെഴഴി  അടെയ്ക്കസ്ഥാസം.

അസംഗതഴിൻതറ  രജഴിസ്റ്റർ  നമർ  നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അസംഗതഴിൻതറ  അസംഗതത്വ

വെഴിവെരങ്ങളുസം, ഇതുവെതര അടെച്ചഴിട്ടുള്ള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ വെഴിവെരങ്ങളുസം കേസ്ഥാണുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കുന. പുതുതസ്ഥായഴി അടെയഡ കക്കേണ്ട

അസംശസ്ഥാദസ്ഥായകമസ്ഥാ, പഴിഴകയസ്ഥാ (Fine), അതല്ലങഴിൽ ഇവെ രണ്ടുകമസ്ഥാ സസംബന്ധഴിച്ച വെഴിവെരങ്ങളുസം, തമസ്ഥാസബല് നമറസം

കരഖതപടുതഴി ‘Save’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  മുൻകൂറസ്ഥായഴി അടെച്ച തുകേയഴിൽ നഴിനസം പുതുതസ്ഥായഴി നൽകേഴിയ തുകേ

കുറയുന.  ട്രേസ്ഥാൻസസ്ഥാക്ഷേൻ  നടെന  കേഴഴിഞ്ഞെസ്ഥാൽ  അകപക്ഷേകേൻ   നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബല്  നമറഴിൽ  ‘SMS’

ലഭഭ്യമസ്ഥാകുസം. വെക്കൗച്ചർ നമറഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ പണമടെച്ച രസഗ്ലീതഡ പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. 

o കട്രേഡഡ യൂണഴിയൻ മുകഖനയുള്ള മറഴിനങ്ങളുതടെ അടെവെഡ



രജഴിസ്റ്റർ തചെയഴിട്ടുള്ള അസംഗതഴിനഡ കട്രേഡഡ യൂണഴിയൻ വെഴഴി മറഴിനങ്ങളുതടെ അടെവെഡ  (Registration Fees,

Duplicate Passbook Fees,  Duplicate ID Card Fee,  Right to Information Application Fees,
Right  to  Information  Copying Fees,  Membership  Renewal  Fees) ഇതുവെഴഴി  അടെയ്ക്കസ്ഥാസം.  അസംഗതത്വ

നമർ  നൽകേഴി  ‘Show’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  അസംഗതഴിൻതറ  അസംഗതത്വ  വെഴിവെരങ്ങളുസം,  ഇതുവെതര

അടെച്ചഴിട്ടുള്ള മറഴിനങ്ങളുതടെ വെഴിവെരങ്ങളുസം കേസ്ഥാണുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കുന.  തുടെർന്നഡ ഇനസം തസതലകഡ  തചെയഡ  തുകേയുതടെ

അടെവെഡ  സസംബന്ധഴിച്ച  വെഴിവെരങ്ങളുസം,  തമസ്ഥാസബല്  നമറസം  കരഖതപടുതഴി  ‘Save’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ.

മുൻകൂറസ്ഥായഴി അടെച്ച തുകേയഴിൽ നഴിനസം പുതുതസ്ഥായഴി നൽകേഴിയ തുകേ  കുറയുന.  ട്രേസ്ഥാൻസസ്ഥാക്ഷേൻ നടെന കേഴഴിഞ്ഞെസ്ഥാൽ

അകപക്ഷേകേൻ   നൽകേഴിയ  തമസ്ഥാസബല്  നമറഴിൽ  ‘SMS’  ലഭഭ്യമസ്ഥാകുസം.  വെക്കൗച്ചർ  നമറഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയഡ തസ്ഥാൽ

പണമടെച്ച രസഗ്ലീതഡ പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.

o തഡയഡ ലഴി റഴികപസ്ഥാർട്ടഡ

കട്രേഡഡ  യൂണഴിയൻ  മുൻകൂറസ്ഥായഴി  അടെച്ച  തുകേയുതടെ  വെഴിവെരങ്ങളുസം  അതഴിൽ  നഴിനസം  കുറവെഡ  തചെയ  തുകേ

സസംബന്ധഴിച്ച വെഴിവെരങ്ങളുസം  ഇതുവെഴഴി  പരഴികശസ്ഥാധഴിക്കുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കുസം.  മുൻകൂറസ്ഥായഴി  അടെച്ച തുകേയുതടെ  വെഴിവെരങ്ങൾ

മനസഴിലസ്ഥാക്കുവെസ്ഥാൻ  'വെരവെഡ' എന്ന ഓപഡ ഷൻ തസതലകഡ തചെയ്യുകേ.  മുൻകൂറസ്ഥായഴി അടെച്ച തുകേയഴിൽ നഴിനസം കുറവെഡ

തചെയ്യതപട്ട തുകേ സസംബന്ധഴിച്ച വെഴിവെരങ്ങൾ ലഴിസ്റ്റഡ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ  'തചെലവെഡ'  എന്ന ഓപഡ ഷൻ തസതലകഡ തചെയ്യുകേ.

അതഴിനു കശഷസം കട്രേഡഡ യൂണഴിയൻതറ കപരഡ/ജഴില്ല/ പണമടെച്ച തഗ്ലീയതഴി/മസ്ഥാസസം/സസ്ഥാമതഴികേ വെർഷസം എന്നഴിവെയഴിൽ

ഏതതങഴിലുസം ഒന്നഡ നൽകുകേ. പണമടെച്ച തഗ്ലീയതഴിയഴിൽ നഴിനസം കൃതഭ്യസം, മുൻപഡ, കശഷസം, ഇടെയ്ക്കഡ എന്നഗ്ലീ വെഭ്യവെസകേളഴിൽ



ആവെശഭ്യമുള്ള  ഓപഡ ഷൻ  തസതലകഡ  തചെയ്യുകേ.  കശഷസം ‘List’  ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകമസ്ഥാൾ  നൽകേഴിയ

വെഭ്യവെസയ്ക്കനുസരഴിച്ചഡ വെഴിവെരങ്ങൾ ലഭഭ്യമസ്ഥാകുസം. പഴിൻറഡ ഐക്കേണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തഡ  റഴികപസ്ഥാർട്ടഡ പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാസം.

  



 Membership Renewal 

o Membership Renewal Registration  (  അസംഗതത്വസം   പുതുക്കുന്നതഴിനുള്ള   അകപക്ഷേ  )

തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ  നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിൽ  അസംഗതത്വമുള്ള  വെഭ്യകഴിക്കേഡ  അസംഗതത്വസം  ഇതുവെഴഴി

പുതുക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി അസംഗതത്വ നമർ നൽകേഴി  ‘Show’ ബട്ടൺ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  ചുവെപഡ നഴിറതഴിൽ

സ്റ്റസ്ഥാർ നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള വെഴിവെരങ്ങൾ നഴിർബന്ധമസ്ഥായുസം നൽകകേണ്ടതസ്ഥാണഡ(10*  തതസ്ഥാഴഴിൽ  പരഴിചെയ  സർട്ടഴിഫഴിക്കേറഡ

‘Trade Union’-ൽ  നഴിനമസ്ഥാണഡ ലഭഴിച്ചതതങഴിൽ തവെർചെത്വൽ അക്കേക്കൗണ്ടഡ നമർ, യൂസർ തനയഴിസം,  പസ്ഥാസഡ കവെർഡസം

നൽകേഴി ‘Verify’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ കട്രേഡഡ യൂണഴിയതന്റെ കപരുസം ജഴില്ലയുസം കേസ്ഥാണസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ. ‘Employer’-

ൽ നഴിനമസ്ഥാണഡ ലഭഴിച്ചതതങഴിൽ കപരുസം,  കമൽവെഴിലസ്ഥാസവുസം നൽകേഴി തതസ്ഥാഴഴിൽ ഉടെമ രജഴിസഡ കട്രേഷൻ സർട്ടഴിഫഴിക്കേറഡ

അപഡ കലസ്ഥാഡഡ തചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണഡ.  ‘Assistant Labour Officer’-ൽ നഴിനമസ്ഥാണഡ ലഭഴിച്ചതതങഴിൽ തസ്ഥാലൂക്കേഡ നൽകേഴി

ALO സർട്ടഴിഫഴിക്കേറഡ അപഡ കലസ്ഥാഡഡ തചെകയ്യണ്ടതസ്ഥാണഡ). ഓഫഡ സലനസ്ഥായഴി  അസംഗതത്വതമടുത അസംഗങ്ങൾ ആദഭ്യമസ്ഥായഴി
ഓൺസലനസ്ഥായഴി അസംഗതത്വസം പുതുക്കുന്നതഴിനഡ അകപക്ഷേഴിക്കുകമസ്ഥാൾ പുതുക്കേൽ അകപക്ഷേയഴിലുള്ള അസംശസ്ഥാദസ്ഥായ അടെവെഡ

വെഴിവെരങ്ങളുസം  നൽകേഴി   ‘Apply’   ബട്ടണഴിൽ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ. അകപക്ഷേകേനഡ  അകപക്ഷേ  നമർ ലഭഴിക്കുകേയുസം

അകപക്ഷേകേൻ നൽകേഴിയ തമസ്ഥാസബൽ നമറഴിൽ ‘SMS’ ലഭഴിക്കുകേയുസം തചെയ്യുന. 

        ‘Print Renewal Application Details’ എന്ന ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയഡ തസ്ഥാൽ അകപക്ഷേയുതടെ

പഴിൻറഡഔട്ടഡ  ലഭഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ.  അകപക്ഷേ  ‘Approve/Reject’  തചെയ്യുന്നതഡ  അകപക്ഷേഴിച്ച  ജഴില്ലയഴിതല  ജഴില്ലസ്ഥാ

എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസറസ്ഥായഴിരഴിക്കുസം. അകപക്ഷേകേൾ   ‘Approve’  തചെയ്യുന്നതഴിനഡ  മുൻപഡ  തഴിരുതണതമങഴിൽ

അകപക്ഷേകേൾ തഴിരുത്തുന്നതഴിനസ്ഥായഴി ഇവെഴിതടെ‘  Click തചെയുകേ  എന്ന ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ’ .  അകപക്ഷേ നമറസം

അസംഗതത്വ നമറസം  നൽകേഴി  ‘View’ ബട്ടൺ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  അകപക്ഷേയഴിൽ മസ്ഥാറസം വെരുതഴി  ‘Update’ ബട്ടൺ

കഴിക്കേഡ തചെയ്യണസം.



o Membership  Renewal  Registration  Status  (  അസംഗതത്വസം     പുതുക്കുന്നതഴിനുള്ള

അകപക്ഷേയുതടെ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  )

                               അസംഗതത്വസം പുതുക്കുന്നതഴിനുള്ള അകപക്ഷേയുതടെ സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ഇതുവെഴഴി പരഴികശസ്ഥാധഴിക്കേസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.

അതഴിനസ്ഥായഴി അകപക്ഷേ നമറസം,  അസംഗതത്വ നമറസം നൽകേഴി  ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  അകപക്ഷേ ജഴില്ലസ്ഥാ

എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസർ  അപപ്പ്രൂവെഡ  തചെയഡ തസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ  ‘Approved’  എനസം  അപപ്പ്രൂവെഡ  തചെയ  തഗ്ലീയതഴിയുസം

നഴിരസഴിച്ചസ്ഥാൽ  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Rejected’ എനസം നഴിരസഴിച്ചതഴിൻതറ കേസ്ഥാരണവുസം  സ്റ്റസ്ഥാറസഡ ‘Applied’ ആതണങഴിൽ

അകപക്ഷേ ജഴില്ലസ്ഥാ ഓഫഗ്ലീസഡ അപപ്പ്രൂവെഡ തചെയഴിട്ടഴില്ല  എനസം ഉണ്ടസ്ഥായഴിരഴിക്കുന്നതസ്ഥാണഡ‘ ’ . 



 Corrections

തയ്യൽ തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിൽ അസംഗതത്വമുള്ള വെഭ്യകഴിക്കേഡ  Photo,  Signature,  Trade

Union Certificate, Experience Certificate, Age Proof Certificate, One and Same Certificate
മുതലസ്ഥായ  കരഖകേൾ  മസ്ഥാറസം  വെരുകതണ്ടകതസ്ഥാ,  തതറഡ  തഴിരുകതണ്ടകതസ്ഥാ  ആയഴിട്ടുതണ്ടങഴിൽ,  ഉപകയസ്ഥാകസ്ഥാവെഴിനഡ

ഇതുവെഴഴി സസ്ഥാധഴിക്കുസം. അതഴിനസ്ഥായഴി അസംഗതത്വ നമറസം, ജനന തഗ്ലീയതഴിയുസം നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

തുടെർന്നഡ ആവെശഭ്യമസ്ഥായ ഓപഡ ഷൻ തസതലകഡ തചെയഡ വെഴിവെരങ്ങൾ നൽകുകേ.

***************************************************************************



BACKLOG ENTRY FOR AKSHAYA (  അക്ഷേയ  )

തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ  നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിൽ  അസംഗതത്വമുള്ള  അസംഗങ്ങളുതടെ  തവെബഡ സസറഴിൽ

കൂട്ടഴികച്ചർക്കേസ്ഥാത Subscription (അസംശദസ്ഥായസം) അടെച്ച വെഴിവെരങ്ങൾ  ഓൺസലനസ്ഥായഴി ഡസ്ഥാറസ്ഥാ എൻട്രേഴി നടെത്തുവെസ്ഥാൻ

ഇതുവെഴഴി  സസ്ഥാധഴിക്കുന.  അക്ഷേയ  തസന്റെറകേൾകക്കേസ്ഥാ  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഡ  നഴിർകദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള

ഓഫഗ്ലീസുകേൾകക്കേസ്ഥാ  ഇതുവെഴഴി  എൻട്രേഴി  നടെത്തുവെസ്ഥാൻ  സസ്ഥാധഴിക്കുസം.  അതഴിനുകവെണ്ടഴി  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഴിൽ

നഴിനസം യൂസർതനയഴിമുസം പസ്ഥാസഡ കവെഡസം വെസ്ഥാങ്ങഴിയ കശഷസം തവെബഡ സസറഴിതല  ‘BACKLOG ENTRY FOR

AKSHAYA (അക്ഷേയ)’ എന്ന ലഴിങഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസഡ നൽകേഴിയ യൂസർതനയഴിമുസം പസ്ഥാസഡ കവെഡസം ഉപകയസ്ഥാഗഴിച്ചഡ Login തചെയ്യുകേ.



 Backlog Entry

അസംഗങ്ങളുതടെ അസംഗതത്വ നമർ നൽകേഴി ‘Show’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. അസംഗതഴിൻതറ വെഴിവെരങ്ങൾ,

ബസ്ഥാങഡ  അക്കേക്കൗണ്ടഡ  വെഴിവെരങ്ങൾ,  തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമനഴിധഴിയഴിൽ  അസംശദസ്ഥായസം  ഒടുക്കേഴിയതഡ  സസംബന്ധഴിച്ച

വെഴിവെരങ്ങൾ,  സകേപറഴിയഴിട്ടുള്ള  ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുതടെ  വെഴിവെരസം        (കക്ഷേമനഴിധഴി  തഴിരഴിച്ചറഴിയൽ  കേസ്ഥാർഡഴിൽ

കരഖതപടുതഴിയഴിട്ടുള്ളതഡ),  ഡക്യൂപഴികക്കേറഡ  വെസ്ഥാങ്ങഴിയഴിട്ടുള്ളതഡ  സസംബന്ധഴിച്ച  വെഴിവെരങ്ങൾ  എന്നഴിവെ  ഓകരസ്ഥാന്നസ്ഥായഴി

കരഖതപടുതഴി ‘Save’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. അടുത അസംഗതഴിൻതറ വെഴിവെരങ്ങൾ Add തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ ‘Clear’

ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. 



 Reports

o Backlog Entry Status

തയ്യൽ  തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി  കക്ഷേമ  നഴിധഴി  കബസ്ഥാർഡഴിൽ  Backlog  Subscription  Entry  നടെതഴിയഴിട്ടുള്ള

അസംഗങ്ങളുതടെ വെഴിവെരങ്ങൾ ഇതുവെഴഴി  അറഴിയുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കുസം.  Date/District/Akshaya  Centre  തസതലകഡ

തചെയഡ  ‘List’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  അകപക്ഷേഴിച്ചവെ  ‘Applied’ സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുസം,  ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസഡ

അപപ്പ്രൂവെഡ  തചെയ  അകപക്ഷേകേൾ  ‘Approved’  സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുസം,  നഴിരസഴിച്ച  അകപക്ഷേകേൾ  ‘Rejected’  സ്റ്റസ്ഥാറസഴിലുസം

കേസ്ഥാണതപടുന. പഴിൻറഡ ഐക്കേണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ വെഴിവെരങ്ങൾ പഴിൻറഡ എടുക്കേസ്ഥാസം.



 Change Password

ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസഡ അക്ഷേയ തസന്റെറകേൾക്കുസം ചെഗ്ലീഫഡ എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ ഓഫഗ്ലീസഡ നഴിർകദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള

ഓഫഗ്ലീസുകേൾക്കുസം നൽകേഴിയഴിട്ടുള്ള പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ അക്ഷേയ തസന്റെറകേൾകക്കേസ്ഥാ,  നഴിർകദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള ഓഫഗ്ലീസുകേൾകക്കേസ്ഥാ

ഇതുവെഴഴി  Change തചെയ്യസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണഡ.  അതഴിനസ്ഥായഴി  Current  Password,  New  Password,  Re-Enter

Password എന്നഴിവെ എന്റെർ തചെയഡ ‘Change’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

 Administration



ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഴിനഡ  മസ്ഥാത്രകമ  ഇതഴിതല  പവെർതനങ്ങൾ  തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ  സസ്ഥാധഴിക്കുകേയുള.

അക്ഷേയ  തസന്റെറകേൾകക്കേസ്ഥാ  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഡ  നഴിർകദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള  ഓഫഗ്ലീസുകേൾകക്കേസ്ഥാ  ഇതഴിതല

പവെർതനങ്ങൾ തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ സസ്ഥാധഴിക്കേഴില്ല.

o User Creation

തയ്യൽ തതസ്ഥാഴഴിലസ്ഥാളഴി കക്ഷേമ നഴിധഴി കബസ്ഥാർഡഴിൽ Backlog Subscription Entry നടെത്തുന്നതഴിനഡ കവെണ്ടഴി

ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഡ  അക്ഷേയ  തസന്റെറകേൾക്കുസം,  ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഡ  നഴിർകദ്ദേശഴിച്ചഴിട്ടുള്ള

ഓഫഗ്ലീസുകേൾക്കുസം കവെണ്ടഴിയുള്ള  Username,  Password ഇതുവെഴഴി  Create  തചെയ്യുന.  അക്ഷേയ തസന്റെറകേളുതടെ

വെഴിവെരങ്ങൾ,  Username, Password, User Level (State User, District User, Centre User)  എന്നഴിവെ

നൽകേഴി ‘Save’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.

തഴിരുതലുകേളുതണ്ടങഴിൽ തസ്ഥാതഴക്കേസ്ഥാണുന്ന  Table-ൽ നഴിനസം യൂസറഴിതന തസതലകഡ തചെയഡ വെഴിവെരങ്ങൾ

തഴിരുതഴിയ കശഷസം ‘Update’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.  



o Login Enable/Disable

ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഴിനഡ  ഏതതങഴിലുസം  യൂസറഴിതന  (Backlog  Data  Entry  നടെത്തുന്ന)

Enable/Disable ആക്കുവെസ്ഥാൻ ഇതുവെഴഴി സസ്ഥാധഴിക്കുസം. അതഴിനസ്ഥായഴി District, Akshaya Centre എന്നഴിവെ തസലകഡ

തചെയ്യുകേ.  തസതലകഡ  തചെയ  യൂസറഴിതന  Enable തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ  ‘Enable’ ബട്ടൺ  കഴിക്കേഡ  തചെയ്യുകേ,  Disable

തചെയ്യുവെസ്ഥാൻ ‘Disable’ ബട്ടൺ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ. 

 

o User Password Change



ചെഗ്ലീഫഡ  എകഴികേക്യൂട്ടഗ്ലീവെഡ  ഓഫഗ്ലീസഴിനഡ  യൂസറഴിനഡ  നൽകേഴിയ  പസ്ഥാസഡ കവെഡഡ  ഇതുവെഴഴി  Change തചെയ്യസ്ഥാൻ

സസ്ഥാധഴിക്കുസം.  District, Akshaya Centre, New Password, Re-Enter Password  എന്നഴിവെ എന്റെർ തചെയഡ

‘Change’ ബട്ടണഴിൽ കഴിക്കേഡ തചെയ്യുകേ.


