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സേവന പെന്ഷന് - സേമനിധി സ
ുകരളത്ത഻ീല

ുേമന഻ധ഻

ു

ോര്ഡ് പമോഡ്യൂള്

ഺര്ഡ്ഽകള഻ീല, ുേമന഻ധ഻

െദ്ധത഻കള്

പ്െകഺരം വ഻തരണം ീെയ്യുന്ന ീെന്ഷനഽകള് വ഻തരണം ീെയ്യുന്നത഻ന്
അംഗങ്ങളുീട

വയക്ത഻ഗത

ഇന്ഫര്ുമഷന്

ുകരള

വ഻വരങ്ങള്
മ഻ഷന്

ുശഖര഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻

വ഻കസ഻പ്പ഻ച്ച

ുസഺഫ്റ്റ്
ീവയറഺണ് ുസവന ീെന്ഷന് - ുേമ ു
ുകരളത്ത഻ീല

എലലഺ

ുേമഫണ്റു

ആപ്ല഻ുക്കഷന്

ഺര്ഡ് ീമഺഡ്യാള്.

ഺര്ഡ്ഽകള഻ുലയഽം

അംഗങ്ങളുീട

പ്െഺഥമ഻ക വ഻വരങ്ങള് ുരഖീപ്പടഽത്ത഻, കിതയത ഉറപ്പു വരഽത്തഽകയഺണ്
ആദയഘട്ടത്ത഻ല്
തരത്ത഻ലഽള്ള

ീെുയ്യണ്ത്.

ഇത഻നഺയ഻

ഉെുയഺക്തഺക്കളഺണ്

ഉെുയഺക്തഺക്കളും

ആപ്ല഻ുക്കഷന഻ല്നഺലഽ

ുവണ്ത്.

ആപ്ല഻ുക്കഷന഻ല്

ഒുരഺ

ീെുയ്യണ്

കഺരയങ്ങള്

തരം
തഺീഴ

ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നഽ.

1. അഡ്മിനിസ്ടസരേറ്റര് (Administrator)
ുസവന

ീവല്ീഫയര്

അര്ത്ഥത്ത഻ലഽം
ഒുരഺ

ന഻യപ്ദ്ന഻ക്കഽന്ന

ുേമന഻ധ഻

ഉണ്ഺയ഻ര഻ക്കഽം.
തങ്ങളുീട

ീെന്ഷന്

ഒുരഺ

ുേമന഻ധ഻

ക഼ഴ഻ലഽള്ള

ു

എലലഺ

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ര്.

ആളഺണ്

ഒഫ഼സ഻നഽം

ഒുരഺ

ആപ്ല഻ുക്കഷന്

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ര്
ഺര്ഡ്

ഒഫ഼സഽകളുീട

അഡ്മ഻ന഻നഽം
വ഻ശദഺംശങ്ങള്,

ആപ്ല഻ുക്കഷന് ഉെുയഺഗ഻ുക്കണ് സ഼്റ – ീസേന് ന഻ശ്ചയ഻ക്കല്,
ആപ്ല഻ുക്കഷന഻ുല

ഉെുയഺക്തഺക്കീള ന഻ുയഺഗ഻ക്കല് തഽടങ്ങ഻യ

കഺരയങ്ങീളലലഺം ീെയ്യണം.
സര്ക്കഺര഻ല്
അടയഺളവഺക്കഽം

ന഻ന്നഽം

ലഭ഻ക്കഽന്ന

ഉെുയഺഗ഻ച്ചഺണ്

ഉെുയഺക്തിനഺമവഽം

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ര്

ുമല്

െറഞ്ഞ ൂസ്഻ല് ുലഺഗ഻ന് ീെുയ്യണ്ത്. ുലഺഗ഻ന് ീെയ്തത഻ന്
ുശഷം

തങ്ങളുീട

ുരഖീപ്പടഽത്തണം.

ക഼ഴ഻ലഽള്ള

ഒഫ഼സഽകള്

അടഽത്തതഺയ഻

ഒുരഺ

ൂകകഺരയം

ീെുയ്യണ്

ജ഼വനക്കഺര്ക്കറ

സംവ഻ധഺനം

ീെയ്യണം.

തഽടര്ന്നറ

ഒുരഺ

ഏീതലലഺമഺീണന്നറ
സ഼്റ

ുലഺഗ഻ന്

/

ീസേന്

ീെയ്യഺനഽള്ള

ുേമന഻ധ഻

ു

ഺര്ഡ്
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ഒഫ഼സ഻ുലയഽം ആപ്ല഻ുക്കഷന് ഉെുയഺഗ഻ുക്കണ് സ഼്റ / ീസേന്
ുരഖീപ്പടഽത്തണം.
മാന്നറ

തലങ്ങള഻ലഽള്ള

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ുീട
പ്െഺഥമ഻ക

ക഼ഴ഻ലഽമഽള്ളത്.

വ഻വരങ്ങള്

െര഻ുശഺധ഻ച്ചറ

കിതയത

അംഗ഼കര഻ക്കഽന്നത഻നഽ

ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ന
ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ന

ുവണ്഻

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ുീടയഽം
ഉെുയഺക്തഺക്കള്ക്കറ

ഉെുയഺക്തഺക്കളഺണ്

രഽ

ുലഺഗ഻ന്

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ര് (മഽകള഻ല്

ീെന്ഷണര്മഺരഽീട
operators
Verifier,

Approving

ക഼ഴ഻ലഽമഽള്ള

ഒുരഺ

ഈ

സംവ഻ധഺനം

,

അത്

വ഻വരങ്ങള്

Officer.
മാന്നറ

ഒുരഺ
തരം

രഽക്കഽന്നത഻ന്

െറഞ്ഞ ഉുദയഺഗസ്ഥന്) ുലഺഗ഻ന്

ീെയ്യണം.
അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്ര് ആപ്ല഻ുക്കഷന഻ല് പ്െുവശ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻
www.welfarepension.lsgkerala.gov.in എന്ന ീവബ് ൂസ്഻ല് പ്െുവശ഻ച്ചറ
തഺീഴ ഇടതഽഭഺഗത്തറ കഺണഽന്ന Official login എന്ന ല഻ങ്കറ ക്ല഻ക്കറ
ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 1)

(െ഻പ്തം 1)
തഽടര്ന്നറ

വരഽന്ന

സ്ടപ്ക഼ന഻ല്

തങ്ങള്ക്കറ

ലഭ഻ച്ച

ഉെുയഺക്തിനഺമവഽം അടയഺളവഺക്കഽം ുരഖീപ്പടഽത്ത഻ െ഻പ്തത്ത഻ല്
കഺണഽന്ന

ുകഺഡ്

ുരഖീപ്പടഽത്തഽക.
ു

Welfare

ീതഺട്ടു
Board/CDS

തഺീഴയഽള്ള
User

ഺക്സ഻ല് ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. ുലഺഗ഻ന്

Login

ുകഺളത്ത഻ല്
എന്ന

ീെക്കറ

ട്ടന് ക്ല഻ക്കറ ീെയ്ത്

ആപ്ല഻ുക്കഷന഻ല് പ്െുവശ഻ക്കഽക. െ഻പ്തം 2
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െ഻പ്തം 2
ഒുരഺ

അഡ്മ഻ന഻സ്ടുപ്ട്റഽം

തങ്ങളുീട

ക഼ഴ഻ലഽള്ള

ുലഺഗ഻ന്

ീെയ്തത഻നഽുശഷം

ഒഫ഼സഽകള്

ഏീതലലഺമഺീണന്നറ

ുരഖീപ്പടഽത്തണം. ഇത഻ന് user management എന്ന ീമനഽവ഻ല് WFBOffice Creation ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 3)

(െ഻പ്തം 3)
തഽടര്ന്നറ

ഒഫ഼സ഻ന്ീറ

ീെയ്യുന്നത്

എന്ന഻വ

തരം,

ഏതഽ

ജ഻ലലയ഻ലഺണ്

ീതീരീഞ്ഞടഽക്കഽക.

Office

code

സ്ഥ഻ത഻
എന്ന

ുകഺളത്ത഻ല് ന഻ലവ഻ല് ഉെുയഺഗ഻ക്കഽന്ന ഒഫ഼സ്ട ുകഺഡ് ൂടപ്പറ
ീെയ്യുക. ന഻ലവ഻ല് ുകഺഡ് ഇീലലങ്ക഻ല് െഽത഻യതഺയ഻ ീരണ്ണം
ഉണ്ഺക്കഺവഽന്നതഺണ്. ഇങ്ങീന െഽത഻യ ുകഺഡ് സിഷ്ട഻ക്കഽുപഺള്
ഒുരഺ

ഒഫ഼സഽം

ീെീട്ടന്നറ

ത഻ര഻ച്ചറ഻യത്തക്കവ഻ധം

ുവണം

ഉണ്ഺുക്കണ്ത്. വ഻ലഺസം ുഫഺണ് നപര് എന്ന഻വ ൂടപ്പറ ീെയ്ത്
ുസവ്ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 4)
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(െ഻പ്തം 4)
െഽത഻യത് ീെയ്യഺനഺയ഻ new ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. ഇങ്ങീന ഒുരഺ
ഒഫ഼സഽം create ീെയ്യണം.
ഇുപ്പഺള് എലലഺ ഒഫ഼സഽകളും വന്നഽ കഴ഻ഞ്ഞഽ. അടഽത്തത് ഏത്
സ഼്റ / ീസേനഺണ് ഡ്ഺ്ഺ എന്പ്ട഻ നടുത്തണ്ത്, സ഼്റ / ീസേന്
ീവര഻ൂഫ

ീെയ്യണം,

ആരഺണ്

അപ്ൊവര്

തഽടങ്ങ഻യ

കഺരയങ്ങീളലലഺം ീെയ്യണം
ഇത഻ന് user management എന്ന ീമനഽവ഻ല് WFB- User Creation ക്ല഻ക്കറ
ീെയ്യുക തഽടര്ന്നറ വരഽന്ന സ്ടപ്ക഼ന഻ല് ന഻ര്ദ്ദ഻ഷ്ട ുകഺളങ്ങള഻ല് ുെര്
ൂടപ്പറ

ീെയ്യുക.

ഉെുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ

(operator,

തരം

verifier,

Approver) ീതീരീഞ്ഞടഽക്കഽക. മ്ു വ഻വരങ്ങളും ൂടപ്പറ ീെയ്ത്
ുസവ് ീെയ്യുക. ഉെുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ െത്തക്ക ീമഺൂ
ന഻ര്ബ്ബന്ധമഺയ഻

ൂടപ്പറ

ീെയ്യണം.

കഺരണം

ഈ

ല് നപര്
ീമഺൂ

ല്

നപറ഻ുലക്കഺണ് തഺല്ക്കഺല഻ക െഺസ്ടുവഡ് എസ്ട എംഎസ്ട ആയ഻
വരഽന്നത്.

ുസവ്

ഉെുയഺക്തഺക്കീള

ീെയ്തഺല്
ല഻സ്റ്ററ

തഺീഴയഺയ഻

ീെയ്യുന്നതഺണ്.

ന഻ലവ഻ലഽള്ള

െഽത഻യ

ുലഺഗ഻ന്

സിഷ്ട഻ക്കഽന്നത഻ന് new ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 5)
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(െ഻പ്തം 5)
ഇങ്ങീന ഒുരഺ ഒഫ഼സ഻ുലയഽം ആപ്ല഻ുക്കഷന് ഉെുയഺഗ഻ുക്കണ്
എലലഺ

ജ഼വനക്കഺരഽീട

വ഻വരങ്ങളും

ുരഖീപ്പടഽത്തഽക.

ഒുരഺ

ഏീതങ്ക഻ലഽം രഽ സ഼്റ / ീസേനഽമഺയ഻

ഉെുയഺക്തഺവ഻ുനയഽം

ന്ധ഻പ്പ഻ക്കഽകയഺണ് ഇന഻ ീെുയ്യണ്ത്. ഇത഻ന് user management
എന്ന

ീമനഽവ഻ല്

ഒഫ഼സ഻ന്ീറ

WFB-

User

Seat

ുെര്,

ഉെുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ

ുെര്

Mapping

ക്ല഻ക്കറ

ഉെുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ
എന്ന഻വ

ുകഺംു

ഺ

ീെയ്യുക.
ുറഺള്

ു

ഺക്സ഻ല്

ന഻ന്നഽം ീതീരീഞ്ഞടഽക്കഽക. സ഼്഻ന്ീറ ുെര് ൂടപ്പറ ീെയ്യുക.
ുസവ് ീെയ്യുക. അുപ്പഺള് പ്െതയേമഺകഽന്ന വ഻വരങ്ങള഻ല് view &
allocate ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 6)
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(െ഻പ്തം 6)

[ഇങ്ങനെ നെയ്യുന്നതു വഴി പ്രസ്തുത സീറ്റ് / നസക്ഷെില് െിലവിലുള്ള

ജീവെക്കാര് മാറി പുതിയവര് വന്നാലുും കുഴപ്പമില്ല. ഉദ്യാഗസ്ഥനെ ഈ
സീറ്റില് െിന്നും de allocate നെയ്ത് പുതിയ ഉപദയാക്താവിനെ Allocate
നെയ്യാന് സാധിക്കും. (വയക്തികള് മാറി വന്നാലുും സീറ്റ് / നസക്ഷന് മാറില്ല
എന്നര്ഥും അതുദപാനല ഒരു സീറ്റില് ഒന്നിലധികും ഉപദയാക്താക്കനള
allocate നെയ്യാനും സാധിക്കില്ല.) ]
2. സഡ്റ്റോ എന്രേി ഓപ്പസററ്റര് -(Operator)
ീെന്ഷന്

വഺങ്ങഽന്ന

ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ന

അംഗങ്ങളുീട

പ്െഺഥമ഻ക

ഉെുയഺക്തഺക്കളഺണ്

വ഻വരങ്ങള്

ഒപ്പുറ്ര്മഺര്.

ആദയമഺയ഻ ുലഺഗ഻ന് ീെയ്യുുപഺള് തങ്ങളുീട ീമഺൂ

ല് നപറ഻ല്

വന്ന യാസര് ഐഡ്഻ യഽം െഺസ്ടുവഡ്ഽമഽെുയഺഗ഻ച്ചറ ുലഺഗ഻ന്
ീെയ്യുക. തഽടര്ന്നറ െഺസ്ടുവഡ് മഺ്ഺനഽള്ള സ്ടപ്ക഼ന഻ല് old password
എന്നറ കഺണഽന്ന ഭഺഗത്തറ ഇുപ്പഺള് ലഭ഻ച്ച െഺസ്ടുവഡ്
ീെയ്യുക.

new

password

എന്നറ

കഺണഽന്ന

ഭഺഗത്തറ

ൂടപ്പറ
െഽത഻യ

െഺസ്ടുവഡ് ൂടപ്പറ ീെയ്യുക . (െ഻പ്തം 7)
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(െ഻പ്തം 7)
രഽ ീെന്ഷണറഽീട വ഻വരങ്ങള് ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത഻ന് Registration
ീമനഽവ഻ല് WFB - Pensioner Data entry ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 8)

(െ഻പ്തം 8)
രഽ ീെന്ഷണറഽീട വ഻വരങ്ങള് ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്നത഻ന് Registration
ീമനഽവ഻ല് WFB - Pensioner Data entry ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. ആധഺര് നപര്
ൂടപ്പറ ീെയ്യുക.Duplication & Verify with adhar എന്ന

ട്ടന് ക്ല഻ക്കറ

ീെയ്യുക. ആധഺര് ൂസ്഻ല് െരസയമഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള വ഻വരങ്ങള്
കഺണഺവഽന്നതഺണ്.ുെര്,
ന഻ര്

െഽരഽഷുനഺ

ന്ധമഺയഽം ൂടപ്പറ ീെയ്യണം.

സ്ടപ്ത഼ുയഺ,

എന്ന഻വ

ഺക്ക഻ ലഭയമഺയ വ഻വരങ്ങള്

ൂടപ്പറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 9)

(െ഻പ്തം 9)
തഽടര്ന്നറ വരഽന്ന സ്ടപ്ക഼ന഻ല് mode of payment എന്ന ുകഺംു

ഺ

ു

ഺക്സ഻ല് ന഻ന്നഽം ീെന്ഷന് െണം ഏതഽ ര഼ത഻യ഻ല് ലഭ഻ക്കണം

[(

ഺങ്കറ വഴ഻ / ഇലക്ുപ്ടഺണ഻ക് മണ഻ുയഺഡ്ര് (eMO) ] എന്നറ

ീതീരീഞ്ഞടഽക്കഽക. (െ഻പ്തം 10)
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(െ഻പ്തം 10)
ഺങ്കറ

മഽുഖനയഺീണങ്ക഻ല്
IFS

ുരഖീപ്പടഽത്തഽക.

Code

അീക്കൌണ്റ

മഺപ്തം

ൂടപ്പറ

ീെയ്തഺല്

വ഻വരങ്ങള് ലഭയമഺകഽം. IFSC അറ഻യ഻ീലലങ്ക഻ല്
പ്

വ഻വരങ്ങള്
ഺക്ക഻

ഺങ്ക഻ന്ീറ ുെരഽം

ഺഞ്ഽം ീതീരീഞ്ഞടഽത്തറ, അീക്കൌണ്റ നപര് ൂടപ്പറ ീെയ്ത്

ുസവ് ീെയ്യുക. eMO അത് ീസലക്ട് ീെയ്ത് ുസവ് ീെയ്യുക.
(െ഻പ്തം 10a)

(െ഻പ്തം 10a)
ുസവ്

ആകഽന്ന

മഽറക്കറ

പ്െതയേമഺവഽന്നതഺണ്.

ീെന്ഷനര്

െ഻ന്ന഼ടഽള്ള

ഐ

ീതീരച്ച഻ലഽകള്ക്കറ

ഡ്഻
ഈ

ഐഡ്഻ ഉെുയഺഗ഻ക്കഺവഽന്നതഺണ്. Submit for verification ക്ല഻ക്കറ
ീെയ്ത്

െര഻ുശഺധനക്കഺയ഻

ുമലഽുദയഺഗസ്ഥന്

അയച്ചു

ീകഺടഽക്കഽക
3. പവരിഫൈയര് - (Verifier)
ീെന്ഷന്

വഺങ്ങഽന്ന

െര഻ുശഺധ഻ച്ചറ
ീവര഻ൂഫയര്.
ീമഺൂ

ല്

അംഗങ്ങളുീട

കിതയത

ഉറപ്പുവരഽത്തഽന്ന

ആദയമഺയ഻
നപറ഻ല്

െഺസ്ടുവഡ്ഽമഽെുയഺഗ഻ച്ചറ

പ്െഺഥമ഻ക

ുലഺഗ഻ന്
വന്ന

ഉെുയഺക്തഺവഺണ്

ീെയ്യുുപഺള്

യാസര്

ുലഺഗ഻ന്

വ഻വരങ്ങള്
തങ്ങളുീട

ഐഡ്഻

ീെയ്യുക.

യഽം
തഽടര്ന്നറ

െഺസ്ടുവഡ് മഺ്ഺനഽള്ള സ്ടപ്ക഼ന഻ല് old password എന്നറ കഺണഽന്ന
ഭഺഗത്തറ ഇുപ്പഺള് ലഭ഻ച്ച െഺസ്ടുവഡ്

ൂടപ്പറ ീെയ്യുക. new
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password എന്നറ കഺണഽന്ന ഭഺഗത്തറ െഽത഻യ െഺസ്ടുവഡ്
ീെയ്യുക

.

രഽ

ീെന്ഷണറഽീട

വ഻വരങ്ങള്

ൂടപ്പറ

ീവര഻ൂഫ

ീെയ്യുന്നത഻ന് Registration ീമനഽവ഻ല് WFB - Pensioner Verification
ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 10)

(െ഻പ്തം 10)
Pensioner search എന്ന ുകഺളത്ത഻ല് ീെന്ഷനര് ഐഡ്഻ ൂടപ്പറ
ീെയ്ത് view ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.

ആധഺര് നപര് ന്നഽകാട഻ ീവര഻ൂഫ ീെയ്യുക. െര഻ുശഺധ഻ച്ചത഻ന്
ുശഷം ുസവ് ീെയ്ത്. Submit for Approval ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.
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(െ഻പ്തം 11)

ല഻സ്റ്റ഻ല് ന഻ന്നഽം അപ്ൊവ് ീെുയ്യണ് ഒഫ഼സീറ ീതീരീഞ്ഞടഽത്തറ
Submit for Approval ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. കാടഽതല് ത഻രഽത്തലഽകള് ഇന഻
വരഽത്തഽവഺന് സഺധ഻ക്ക഻ലല എന്ന സുേശം തഺീഴ വരഽന്നതഺണ്.
(െ഻പ്തം 11)
Return

ത഻രഽത്തലഽകളുീണ്ങ്ക഻ല്

ക്ല഻ക്കറ

ീെയ്ത്

ഫയല്

ത഻ര഻ച്ചയക്കഽക.

(െ഻പ്തം 11)
ഈ

വ഻വരങ്ങള്

അപ്ൊവ്

ീെയ്യുന്നത഻നഺയ഻

ഇുപ്പഺള്

അപ്ൊവര്ക്കറ ലഭയമഺയ഻ട്ടുണ്ഺകഽം
4. അരെൂവിിംഗ് ഓൈീേര് - (Approver)
ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന്

കഴ഻ഞ്ഞ

വ഻വരങ്ങള്

അപ്ൊവ്

ീെയ്യുന്ന

ഉെുയഺക്തഺവഺണ് അപ്ൊവര്. ആദയമഺയ഻ ുലഺഗ഻ന് ീെയ്യുുപഺള്
തങ്ങളുീട

ീമഺൂ

ല്

നപറ഻ല്

െഺസ്ടുവഡ്ഽമഽെുയഺഗ഻ച്ചറ

വന്ന

ുലഺഗ഻ന്

യാസര്

ഐഡ്഻

ീെയ്യുക.

യഽം

തഽടര്ന്നറ

െഺസ്ടുവഡ് മഺ്ഺനഽള്ള സ്ടപ്ക഼ന഻ല് old password എന്നറ കഺണഽന്ന
ഭഺഗത്തറ ഇുപ്പഺള് ലഭ഻ച്ച െഺസ്ടുവഡ്

ൂടപ്പറ ീെയ്യുക. new

password എന്നറ കഺണഽന്ന ഭഺഗത്തറ െഽത഻യ െഺസ്ടുവഡ്

ൂടപ്പറ

ീെയ്യുക .
രഽ

ീെന്ഷണറഽീട

വ഻വരങ്ങള്

അപ്ൊവ്

ീെയ്യുന്നത഻ന്

Registration ീമനഽവ഻ല് WFB - Pensioner Approve ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.
(െ഻പ്തം 12)

Information Kerala Mission

ുസവന ീെന്ഷന് - ുേമന഻ധ഻ ു

കരട് – ഉദ്ധരണ഻ െഺട഻ലല

ഺര്ഡ് ീമഺഡ്യാള്

(െ഻പ്തം 12)
അപ്ൊവ് ീെുയ്യണ് ല഻സ്റ്ററ കഺണഺവഽന്നതഺണ്.

View

ക്ല഻ക്കറ

ീെയ്ത്

െര഻ുശഺധ഻ച്ചറ Approve

ഒുരഺരഽത്തരഽുടയഽം

വ഻വരങ്ങള്

ട്ടന് ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.

ുര സമയം 50 ുെരഽീട വ഻വരങ്ങളഺയ഻ര഻ക്കഽം ല഻സ്റ്ററ ീെയ്യുന്നത്.
രഽമ഻ച്ചറ അപ്ൊവ് ീെയ്യുന്നഽീണ്ങ്ക഻ല് select all എന്ന ീെക്കറ
ു

ഺക്സ഻ല് ക്ല഻ക്കറ ീെയ്ത് അപ്ൊവ് ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്. Next 50

ക്ല഻ക്കറ ീെയ്തഺല് അടഽത്ത 50 എണ്ണം ല഻സ്റ്ററ ീെയ്യും
ര഻ക്കല്

അപ്ൊവ്

ീെയ്ത

വ഻വരങ്ങള്

ഏീതങ്ക഻ലഽം

കഺരണത്തഺല് മഺ്ം വരഽത്തണീമങ്ക഻ല് Registration ീമനഽവ഻ല് WFB
– Unlock Pensioner Approval ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.

ീെന്ഷനര് ഐ ഡ്഻

ൂടപ്പറ ീെയ്യുക. View ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.
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ീെന്ഷണറഽീട

ഐഡ്഻

ീെന്ഷനറഽീട

ക്ല഻ക്കറ

ീെയ്ത്

വ഻വരങ്ങള്

കഺണഺവഽന്നതഺണ്.

കരട് – ഉദ്ധരണ഻ െഺട഻ലല

ഺര്ഡ് ീമഺഡ്യാള്

െ഻ന്ന഼ട്

unlock

ീെയ്യുക.

ഒപ്പുറ്റഽീട
ആവശയമഽള്ള

ഈ

ുലഺഗ഻ന഻ല്
മഺ്ങ്ങള്

ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്

രഽ

ീെന്ഷണീറ

ഏീതങ്ക഻ലഽം

സഺഹെരയത്ത഻ല്

ീെന്ഷന്

ീകഺടഽക്കഽന്നത഻ല് ന഻ന്നറ ഴ഻വഺക്കഽന്നഽീണ്ങ്ക഻ല് വരഽത്തണീമങ്ക഻ല്
Registration ീമനഽവ഻ല് WFB – Suspension/Revoke ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.
ീെന്ഷനര് ഐ ഡ്഻ ൂടപ്പറ ീെയ്യുക. View ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. Ok ക്ല഻ക്കറ
ീെയ്യുക

Pensioner ( ID/Code/Aadhar -2010000017 ) Suspended Successfully.
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Suspend ീെയ്ത രഽ ീെന്ഷണറഽീട സസ്ടീെന്ഷന് ഴ഻വഺക്ക഻
Revoke

ീെയ്യണീമന്നഽീണ്ങ്ക഻ല് Registration ീമനഽവ഻ല് WFB –

Suspension/Revoke ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.

ീെന്ഷനര് ഐ ഡ്഻ ൂടപ്പറ

ീെയ്യുക. View ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക

. Ok ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക
Pensioner ( ID/Code/Aadhar -2010000017 ) Revoked Successfully.

ആപ്ലിസേഷനില് ലഭ്യമോയ റിസപ്പോര്ട്ടുകള്
1. Consolidated status report
ുഡ്്ഺ എന്പ്ട഻ ൊര്ത്ത഻യഺക്ക഻യത്, ീവര഻ഫ഻ുക്കഷന് കഴ഻ഞ്ഞത്,
അപ്ൊവ് ീെയ്തത് എന്ന഻ങ്ങീനയഽള്ള റ഻ുപ്പഺര്ട്ടുകള് ക഻ട്ടുന്നത഻ന്
Registration ീമനഽവ഻ല് WFB - Consolidated status ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക.
Download

ട്ടന് ക്ല഻ക്കറ ീെയ്ത് ഒുരഺന്നഽം Excel ുഫഺര്മഺ്഻ല്

ീഡ്ൌണ്ുലഺഡ് ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്. (െ഻പ്തം 13)
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ുസവന ീെന്ഷന് - ുേമന഻ധ഻ ു

കരട് – ഉദ്ധരണ഻ െഺട഻ലല

ഺര്ഡ് ീമഺഡ്യാള്

(െ഻പ്തം 13)

2. Pensioner list

(െ഻പ്തം 14)

(െ഻പ്തം 15)

ആപ്ലിസേഷനില് ലഭ്യമോയ മറ്റു സേവനങ്ങള്
1. വയക്തിഗതവിവരങ്ങള് മോറ്റുന്ന വിധിം
ര഻ക്കല് ൂടപ്പറ ീെയ്ത് ുസവ് ീെയ്ത വ഻വരങ്ങള്ക്കറ മഺ്ം
സംഭവ഻ക്കഽകയഺീണങ്ക഻ല്

ഒുരഺ

ഉെുയഺക്തഺവ഻നഽം

വയക്ത഻ഗത വ഻വരങ്ങള് മഺ്ഺവഽന്നതഺണ്. ഇത഻നഺയ഻

തന്ീറ

user profile

ീമനഽ ക്ല഻ക്കറ ീെയ്ത് update profile ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 16)

Information Kerala Mission

ുസവന ീെന്ഷന് - ുേമന഻ധ഻ ു

ഺര്ഡ് ീമഺഡ്യാള്

കരട് – ഉദ്ധരണ഻ െഺട഻ലല

(െ഻പ്തം 16)

ന഻ലവ഻ലഽള്ള

വ഻വരങ്ങള്

ദിശയമഺകഽം.

മഺ്ം

വരഽുത്തണ്

ുകഺളങ്ങള഻ല് അവശയമഺയ മഺ്ങ്ങള് വരഽത്ത഻ ുസവ് ീെയ്യുക.
(െ഻പ്തം 17)

(െ഻പ്തം 17)

2. െോസ്ട്സവഡ് മോറ്റുന്ന വിധിം
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ുസവന ീെന്ഷന് - ുേമന഻ധ഻ ു

ഒുരഺ

കരട് – ഉദ്ധരണ഻ െഺട഻ലല

ഺര്ഡ് ീമഺഡ്യാള്

ഉെുയഺക്തഺവ഻നഽം

െഺസ്ട്
ുവഡ്

എപ്ത

തവണ

ുവണീമങ്ക഻ലഽം മഺ്ഺവഽന്നതഺണ്. ഇത഻ന് user profile ീമനഽ ക്ല഻ക്കറ
ീെയ്ത് change password ക്ല഻ക്കറ ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 16)
തഽടര്ന്നറ

െഺസ്ടുവഡ് മഺ്ഺനഽള്ള സ്ടപ്ക഼ന഻ല് old password എന്നറ

കഺണഽന്ന ഭഺഗത്തറ ഇുപ്പഺള് ലഭ഻ച്ച െഺസ്ടുവഡ്

ൂടപ്പറ ീെയ്യുക.

new password എന്നറ കഺണഽന്ന ഭഺഗത്തറ െഽത഻യ െഺസ്ടുവഡ് ൂടപ്പറ
ീെയ്യുക . ുസവ് ീെയ്യുക. (െ഻പ്തം 18)
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