1.എന്താണ് ഈ വെബ്്പ

ാർട്ടൽ വ

ാണ്ട് ഉപേശിക്കുന്നത് ?

സംസ്ഥാന സർക്കാർ / സർക്കാർ നിയന്ത്രിത ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ
ജീവനക്കാരുലട ജാതി / ഉപ ജാതി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു ശവണ്ടി സംസ്ഥാന
പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ ലവബ് ശപാർട്ടൽ .
പുതുതായി ലസർവീസിൽ ശേരുന്ന സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുൾലെലട നിെവിെുള്ള എല്ലാ സ്ഥിര
ജീവനക്കാരുലടയും വിവരങ്ങൾ സമയ ബന്ധിതമായി ഈ ലവബ് ശപാർട്ടെിൽ
ശേർശക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ട് .
ബഹുമാനലെട്ട മുഖയ മന്ത്രിയുലട അധ്യക്ഷതയിെുള്ള പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുലട സമിതിയാണ്
ലവബ് ശപാർട്ടെിൻലെ ന്ത്പവർത്തനം വിെയിരുത്തുന്നത് .

2.പ

ാഡൽ ഓഫീസറുവെ username ,password

ഷ്ടവെട്ടാൽ .

ത ലെ ശപരും
ഓഫീസ്സിന്ലെ ശപരും ശനാഡൽ ഓഫീസർ ആയി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഉശ്യാഗസ്ൻ
സഹിതം ecdesk.kscbc@gmail.com എന്ന email id യിശെക്ക് ലമയിൽ ലേയ്തതിനു ശേഷം KSCBC e-CDESK
മായി ബന്ധലെടണം

3.ഡിൊർെ്വെൻറ് യൂസറുവെ username ,password

ിട്ടുൊൻ.

പുതിലയാരു ഡിൊർട്ലമൻെ് യൂസലെ create ലേയ്യുന്നതും നഷ്ടലപട്ട username / password
വീലണ്ടടുക്കുന്നതിനും ശനാഡൽ ഓഫീസലെ ആണ് ബന്ധലെശടണ്ടത് .

4.സ്ഥലൊറ്റം

ിട്ടി െന്നെരുവെ െിെരങ്ങൾ വെബ് പ

ാർട്ടലിൽ പേർപക്കണ്ടതുപണ്ടാ ?

സ്ഥെ മാറ്റം കിട്ടി വന്നവരുലട വിവരങ്ങൾ പഴയ സ്ഥെത്തു നിന്നും ശേർത്തിട്ടുലണ്ടങ്കിൽ
പിന്നീട് ശേർശക്കണ്ടതില്ല .പലക്ഷ ഡിൊർട്ലമൻെ് മാെി വന്നവർ, പഴയ ഡിൊർട്ലമന്െിൽ നിന്നും
അവരുലട വിവരങ്ങൾ ഡിെീറ്റ് ലേയ്തതിനു ശേഷം പുതിയ ഡിൊർട്ലമന്െിൽ നിന്നും ശേർക്കണം.

5.

ാർട്ട് ടെം സവീെറുവെ െിെരങ്ങൾ പേർപക്കണപൊ ?
ശവണ്ട .ഫുൾ ടടം സവീെെുലട വിവരങ്ങൾ ശേർക്കണം

6. Deputation -ൽ പ ാലി വേയ്യുന്നെരുവെ െിെരങ്ങൾ എങ്ങവ

യാണു പേർപക്കണ്ടത് ?

Deputation -ൽ ശജാെി ലേയ്യുന്നവർ അവരുലട വിവരങ്ങൾ parental department ൽ നിന്നുമാണ്
ശേർശക്കണ്ടത് .

7. PEN ഇല്ലാത്തെർ എന്ത് വേയ്യണം
പ ർക് വഴി േമ്പളം ടകെറ്റുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും PEN ഉണ്ട്. PEN
നിെവിൽ സ്ാ
ഇല്ലാത്ത സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്കുള്ള unique employee id ലകാടുത്താൽ
മതിയാകും .

8. PEN Already Exist

ാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് വേയ്യണം ?

ecdesk.kscbc@gmail.com ശെക്ക് PEN, Name, Designation, Office name, Contact Number ഉൾലെലട
ലമയിൽ ലേയ്യുക

9. ആവരവയാവക്കയാണ് ഡിലീറ്റ് വേപയ്യണ്ടത് ?
ഡിൊർട്ലമൻെ് മാെി ശപാകുന്നവർ ,മരണം സംഭവിച്ചവർ ,െിട്ടയർലമൻെ് ആയിട്ടുള്ളവർ ,VRS
എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ,സർവീസിൽ നിന്നും terminate ലേയ്യലെട്ടിട്ടുള്ളവർ

10. ഡിലീറ്റ് വേയ്യാ

ുള്ള അധി

ാരം ആർക്കാണ് ?

അതാത് ശനാഡൽ ഓഫീസർക്ക്

11. പ

ാഡൽ ഓഫീസറുവെ പസെ

ം എെിവെയാണുള്ളത് ?

ട െറ്റിൽ / ലഹഡ് കവാർശട്ടഴ്്സിൽ
ബന്ധലെട്ട ഓഫീസിന്ലെ ഡയെക്ശ

12.

ുതിവയാരു പ

ാഡൽ ഓഫീസവറ

ിയെിക്കുന്നതി

്

ശകരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷനിലെ e-CDESK മായി ബന്ധലപടുക .

13. ിലെിലുള്ള
വേയ്യണം ?

ീെ

ക്കാരുവെ െിെരങ്ങൾ പരഖവെെുത്തുന്നത്

ൂർത്തിയായാൽ എന്ത്

ആ വിവരം കമ്മീഷലന തപാൽ മുഖാരരശമാ ഇലമയിൽ മുഖാരരശമാ അെിയിശക്കണ്ടതാണ്
.മാന്ത്തമല്ല ,ഭാവിയിൽ പുതുതായി ശേരുന്നവരുലടയും പിരിഞ്ഞു ശപാകുന്നവരുലടയും വിവരങ്ങൾ
യഥാസമയം ലവബ് ശപാർട്ടെിൽ update ലേശയ്യണ്ടതാണ് .

14. പ

ാഡൽ ഓഫീസർ ൊറിയാൽ

ടി -യാൻലെ username / password പുതുതായി ഇശത സ്ഥാനത്തു നിയമിക്കലെടുന്ന ഓഫീസർക്ക്
ടകമാറ്റം ലേയ്യുകയും പുതിയ ശനാഡൽ ഓഫീസെുലട വിവരം കമ്മീഷലന അെിയിക്കുകയും
ശവണം .
15. ഡിൊർെ്വെൻറ് യൂസർ ൊറിയാൽ
ടി -യാൻലെ സ്ഥാനശത്തക്ക് പുതുതായി വരുന്ന ഡിൊർട്ലമൻെ് യൂസർക്ക് , ശനാഡൽ
ഓഫീസർ യാലതാരു കാരണവോെും പുതിയ Username / Password നൽകാൻ പാടില്ല .പകരം പഴയ
യൂസെുലട Username / Password ടക മാെുകയും പുതിയ ആളുലട വിവരങ്ങൾ ന്ത്പസ്്തുത ഭാഗത്തു

update ലേശയ്യണ്ടതുമാണ് .

