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LOGIN 

 
േപാർ ലിേലക്ക് പ്രേവശിക്കാനായി cmo.kerala.gov.in പരാതി പരിഹാര െസ ിെ  േഹാം 
േപജിെല ി‘ഔേദയ്ാഗിക േലാഗിൻ’ e  ലിങ്കിൽ കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 
 

 
 
തുടർ  വരു  ഔേദയ്ാഗിക േലാഗിൻ വിൻേഡായിൽ aനുവദിച്ച User name, Password 
uപേയാഗിച്ച ്േലാഗിൻ െചയയ്ുക.  
 

 

 



Password Reset 

 Password പുനക്രമീകരിക്കാൻ, iെമയിൽ ഐഡി aക്കൗ ിേലക്ക് ലിങ്ക് െചയയ്ണം. 
സ്ക്രീനിെ  മുകളിൽ വലത്  മൂലയിൽ പ്രദർശി ിക്കു  uപേയാക്താവിെ  േപര് 
കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

 േഡ്രാ ് ഡൗൺ േബാക്സിൽ, Settings കല്ിക്ക് െച ് Personal Settings ടാബിൽ കല്ിക്ക് 
െച ് iെമയിൽ വിലാസം േചർക്കുക 

 Account Settings ടാബിൽ കല്ിക്കുെച ് Password റീെസ ് െചയയ്ുക. 
 uപേയാക്താവ് Password മറ േപാെയങ്കിൽ, േലാഗിൻ േപജിെല Forget Password 

e തിൽ കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 
 iതിനകം ലിങ്കുെച  iെമയിൽ ഐഡി നൽകണം, Password Reset െചയയ്ാനു  

oരു ലിങ്ക് aനുബ  iെമയിൽ ഐഡിയിേലക്ക് ലഭിക്കും. 

 

CMDRF QUEUES 

CMDRF aേപക്ഷകളിൽ നടപടി സവ്ീകരിക്കാനായി വിൻേഡായുെട iടത് താെഴയു  
CMDRF e  ബ ണിൽ കല്ിക്ക് െചയയ്ുക 

 

CMDRF Approval 

1. Beneficiary List 

കളക്ടേറ ിൽ തുടർനടപടിക്കായി ലഭിച്ച aേപക്ഷകൾ ലി  െചയയ്ു . വിശദാംശം 
കാണു തിനും തുടർനടപടി സവ്ീകരിക്കു തിനും ഏെതങ്കിലും aപല്ിേക്കഷൻ കല്ിക്ക് 
െചയയ്ുക 



2. Reverted Application 

Revert െച  aേപക്ഷകൾ i െമനുവിൽ ലി ് െചയയ്ും. i രം aേപക്ഷകൾ തുടർ 
നടപടിക്കായി Forward െചയയ്ാനും Revert െചയയ്ാനും സാധിക്കും 

 

PROCESSED APPLICATION 

Application Processed 

നാളിതു വെര നടപടി സവ്ീകരിച്ച ്കഴി  aേപക്ഷകൾ Applications Processed e  
െമനുവിൽ കാണാവു താണ്. aേപക്ഷകളിൽ കല്ിക്ക് െച ാൽ നിലവിെല 
aേപക്ഷയുെട Status aറിയാൻ സാധിക്കും. 



CMDRF Menus 

GO Issued 

കളേക്ട്ര ് പരിധിയിെല aേപക്ഷകളിേ ൽ പുറെ ടുവിച്ച u രവുകൾ iവിെട ലി ് 
െചയയ്ും. aവ വർഷാടി ാന ിൽ Sort െചയയ്ാനും സാധിക്കും. 
 

 

DBT Failed Cases 

ട്രഷറി iടപാടുകളിൽ. Failed ആയവുെട ലി ് i െമനുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും 

DBT Report 

മാസാടി ാന ിലും,വർഷാടി ാന ിലുമു  DBT റിേ ാർ കൾ കാണാൻ 
സാധിക്കും. 

 

 

 

 



 

Date wise Dashboard 

GO ISSUED, COLLECTOR APPROVED, REJECTED APPLICATIONS, PAYMENT DONE 
e ിവയുെട വിശദാംങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 

 


