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    Chief Minister’s Computer Cell 

സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടല് ചോര്ട്ജ ്റുടസ വിവ ങിങള് പ ോര്ട്ടലിില് 
ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിള മാര ോര്ട്ഗപളഖ 

28/03/2022-ിലി സ.ഉ.(സോധോ) നം.111/2022/ഉ.ഭ. .ങ പ്രകോളം ിസക്രപടറിയറ്റ ്
ങകുപ്പുകളിലം, സംസ്ഥോനിെ സര്ട്കോര്ട്/ അര്ട്ധ സര്ട്കോര്ട്/ സവയംഭളണ/ ി ോതുപഖലി 
സ്ഥോ ന് ഉെിവ, സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് പലിോഗിന് അള ങദിച്ചിട്ടുമാര എല്ലോ   
റുടസുകളിലം 2022 ഏപ്രില് 30-ന് മുന് ോയി  സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടല് ചോര്ട്ജ് റുടസിറ 
നിയിച്ച് പ രുങിങള് സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് ഉിെടുത്തുെണിിനു ്  നിര്ട്പേശിച്ചിച്ചിട്ടുട.് 
ആയതുപ്രകോളം നിയികിെട ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ പ രുങിങള് സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് 
ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിന് സഹോയകളോകുിനു യൂസര്ട് ോനവല് ചുങിവ പചര്ട്ുന്നു. 

2.  ചോര്ട്ജ ്റുടസ വിവ പ രുങിങള് സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് ഉിെടുത്തുന്നതിനു ങിധം 

 സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് പലിോഗിന് ിചയ്തോല്  ളോളികളുിവ pendency സംബന്ധിച്ച pop-up 
window ആണ് ആദയോയിട് കോണുിനുള.് പ്രസ്തുള Window close ിചയ്തോല് ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ 
പ രുങിങള് ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിള മാര Window കോണോന് സോധിും. (ചിത്രം 1)  

 

(ചിത്രം 1) 

അളില് OK ബടണ് ക്ലിക് ിചയ്യുക. തുവര്ട്ിനു് ങരുിനു window-യില് ചോര്ട്ജ ് റുടസ വിവ 
Permanent Employee Number/റുടസ് ID നമ്പര്ട്, പ ള്, ളസ്തിക, ിോബബല് നമ്പര്ട്, റുടസ ്
പുോണ് നമ്പര്ട്, ഇ-ിയില് ങിലിോസം, റുടസ് സ്ഥിളി ിചയ്യുിനു ജില്ല എിനുട ങിങള് നല്കി  

 ബടണ് ക്ലിക് ിചയ്യുക (ചിത്രം 2). പ ോര്ട്ടലിില് നിലിങില് പലിോഗിന് അള ങദിച്ചിട്ടുമാര 
ഉപദയോഗസ്ഥനോിണങ്കില് PEN നല്കുിനു സയന്നതളിിനു പ രുങിങള് ബന്ധിെട 
ുടല്ുകളില് കോണോന് സോധിും. ഇപ്രകോളം ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ പ രുങിങള് 
പ ോര്ട്ടലിില് ഉിെടുത്തുെോവുിനുളോണ്.  
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(ചിത്രം 2) 

 

 എിനു Menu-ങിിലി  വോബ് ങഴിയം ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ 
പ രുങിങള് പ ോര്ട്ടലിില് ഉിെടുത്തുന്നതങോന് കഴിയം. പുതുളോയി നിയികിെടുത്തുിനു 
റുടസ വിവ പ രുങിങള് ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിന,് Charge Officer details എിനു Menu-ങിിലി 
Change Charge Officer വോബ് ക്ലിക് ിചപേടളോണ് (ചിത്രം 3). ബന്ധിെട ുടല്ുകളില് 

ങിങള് നല്കി  ബടണ് ക്ലിക് ിചയ്്ത പുളിയ റുടസ വിവ ങിങള് പ ോര്ട്ടലിില് 
പളഖിെടുത്തുെോവുിനുളോണ.്  

3.  ചോര്ട്ജ ്റുടസ വിവ ങിങള് edit ിചയ്യുിനു ങിധം 

    പ ോര്ട്ടലിില് ഉിെടുത്തുെിയിട്ടുമാര ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ ങിങള് Charge Officer 

Details എിനു ിള ങില്  എിനു വോബില് കോണോന് സോധിും. (ചിത്രം 3).  ഇങിിവ 
നിന്നും നിലിങിലമാര ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ ളസ്തിക, ിോബബല് നമ്പര്ട്, ഇ-ിയില് ഐഡി, 

റുടസ് പുോണ് നമ്പര്ട്, റുടസ് സ്ഥിളി ിചയ്യുിനു ജില്ല എിനുട ങിങള്  ബടണ് 
ഉ പയോഗിച്ച് update ിചേോന് സോധിും.  
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(ചിത്രം 3) 

 

4.  ചോര്ട്ജ് റുടസിറ നിയിുിനുളിന് തലടുത്തുളല് സയം ആങശിച്ചയിങ്കില് (ചിത്രം 1)-ല് 

കോണുിനു എിനു ബടണ് ക്ലിക് ിചേോവുിനുളോണ്. തുവര്ട്ിനു്  ചോര്ട്ജ ് റുടസിറ 
നിയിുിനുളിള മാര സയ ളിധി ങയക്തോുിനു സപേശിച്ചം കോണിുിനുതും  (ചിത്രം 4) അളില് 
OK ബടണ് ക്ലിക് ിചയ്്ത മുപിനുോട് പ ോകോവുിനുതുോണ്.  

 

(ചിത്രം 4) 

5.  2022 ഏപ്രില് 30-ന് മുന് ് ചോര്ട്ജ് റുടസ വിവ ങിങള് സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് 
ഉിെടുത്തുെോനോണ് നിര്ട്പേശിച്ചം നല്കിയിട്ടുമാരള്. സ സയ ളിധി കഴിഞാലോല് OK ബടണ് 
ോത്രി ഉടോകുകയള്ളൂ. റുടസ വിവ ങിങള് ഉിെടുത്തുെിയളിള  പശിച്ചാം ോത്രി 
പ ോര്ട്ടലിിിലി റ്റ് പ്രങര്ട്െന് നവന്നതങോന് കഴിയകയള്ളൂ.  
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 ളോളി ളടര്ട്െോകല് പുപളോഗളി അങപലിോകനം ിചേോന് ങകുെ് ിസക്രടറിോരും ങകുെ ്
അധയക്ഷന്മോരും ജില്ലോളലി ഉപദയോഗസ്ഥരും നവന്നതിനു പ്രളിോസ പയോഗെിിെ റിപെോര്ട്ട ് 

പ ോര്ട്ടലിില് ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിള മാര ോര്ട്ഗപളഖ 

 

മുഖയന്ത്രിയിവ ി ോതുജന  ളോളി  ളിഹോള സംങിധോനം ങഴി ബകോ വിനു  ളോളികളുിവ 
ളടര്ട്െോകല് പുപളോഗളി ങകുെ് ിസക്രടറിോരും ങകുെ് അധയക്ഷന്മോരും ജില്ലോളലി ഉപദയോഗസ്ഥരും 
ള്ളുിവ നിയന്ത്രണെിലമാര ഉപദയോഗസ്ഥരുിവ പയോഗം ങിളിച്ച് പചര്ട്െ ്ങിലിയിരുെണിന്നും,   
റിപെോര്ട്ട് മുഖയന്ത്രിയിവ കമ്പൂടര്ട് ിസല്ലിന് ലിഭയോകണിന്നും  15.11.2021-ിലി സിഎംസിസി-
9/35/2021-സിഎംസിസി നമ്പര്ട് സര്ട്ുലിര്ട്  പ്രകോളം നിര്ട്പേശിച്ചിച്ചിട്ടുട്. റിപെോര്ട്ട ്
സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിിിലി Review Meeting Report എിനു Menu ഉ പയോഗിച്ച് പ ോര്ട്ടലിില് 
ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിന് സഹോയകളോകുിനു യൂസര്ട് ോനവല് ചുങിവ പചര്ട്ുന്നു.  

സി.എം.ഒ.പ ോര്ട്ടലിില് പലിോഗിന് ിചയ്തോല് കോണുിനു   എിനു Menu-
ങിലൂിവയോണ് (ചിത്രം 1) പയോഗം സംബന്ധിച്ച റിപെോര്ട്ട ് സര്ട്െിപകടള്. സ Menu-ങില്  

      എിനുട ളട് വോബുകളോണുമാരള്. അങപലിോകന പയോഗം സംബന്ധിച്ച ങിങള് 
ഉിെടുത്തുന്നതിനുളിന് New Report വോബില്, പയോഗം ങിളിച്ചുതലടിയ ഉപദയോഗസ്ഥിെ പ ള്, ളസ്തിക, 
ളടയളി, ജില്ല, പയോഗെില്  ിങ്കടുത്തുെങരുിവ എണ്ണം,  ളടര്ട്െോകോന് പശിച്ചാിുിനു  ളോളികളുിവ 

എണ്ണം എിനുട ങിങള് നല്പകടളോണ.് pdf രൂ െിലമാര പയോഗ നവ വി കുറിെ്  
ബടണ് ഉ പയോഗിച്ച് Browse ിചിയ്തടുത്തുെ് upload ിചപേടളോണ്. Remarks ു ടല്ഡില് പയോഗം 

സംബന്ധിച്ച ങിങള് പചര്ട്പകടളോണ.് തുവര്ട്ിനു്  ബടണ് ക്ലിക് ിചയ്്ത റിപെോര്ട്ട് 
സര്ട്െികോവുിനുളോണ.്  

(ചിത്രം 1) 

ഇപ്രകോളം സര്ട്െിുിനു റിപെോര്ട്ട്ടുക Report List എിനു വോബില് കോണോന് കഴിയം. (ചിത്രം 2) 

സര്ട്െിച്ച റിപെോര്ട്ട്ടുക  ബടണ് ഉ പയോഗിച്ച്  Download ിചേോവുിനുളോണ.്  
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(ചിത്രം 2) 

 

 

 

 

 

 

 


