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GOVERNMENT OF KERALA 

ഓൺലലൻ ആയിക ോൺഫിഡൻഷയൽ റികപോർട്www.score.kerala.gov.in ലൂടട സമർപിക്കോവുന്നതോണ്. 
 

ഓൺലലനോയി Confidential Report സമർപികക്കണ്ട രീതി. 
 

Reportee ടെകേണ്ടത് 
 

 

 Login വിവരങ്ങൾ enter ടെയ്ത് Login button-ൽ click ടെയ്തുടടന user ടടregistered mobile no.കലയ്ക്ക് 

ഒരു OTP SMS ആയി ലഭിക്കും 

 

 

 OTP enter ടെയ്തകശഷും confirm ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  
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 login ടെയ്ത കശഷും കഹോും കേജിൽ ഇടതു വശത്തു മു ളിൽ  ോണുന്ന  profile link click ടെയ്യു  

 

 തുടർന്ന് വരുന്ന കേജിൽ SPARK-ൽ തോങ്കടളക്കറിച്ച് ലഭയമോയ വിവരങ്ങടളല്ോും 

 ോണോവുന്നതോണ്. കൂടുതലോയി കെർക്കോനുള്ള വിവരങ്ങൾ കെർത്ത്„  കസവ് ‟ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 

ടെയ്യു . 
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 തുടർന്ന് CR സമർപിക്കന്നതിനോയി ഇടത് വശത്തു  ോണുന്ന My appraisals എന്ന  link click 

ടെയ്യു . 

 

 തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ വലതു  വശത്ത് രണ്ടു ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും. 

 അതിൽ Confidential Report ആണ് ഫയൽ ചെപേണ്ടത് എങ്കിൽ New eCR ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്യുക. 

 45 days താചഴയുള്ളവ Leave period, Suspension period തുടങ്ങി CR ആവശയമില്ലാത്ത 

കാലാവധിയുചണ്ടങ്കിൽ NCR  ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

 New eCR ക്ലിക്ക് ചെയ്തു താചഴ കാണുന്ന രീതിയിൽ തുടരുക 
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 CR സമർപികക്കണ്ട  ോലയളവുും ടസൽഫ് അലപൈസലും type ടെയ്തകശഷും കശഷും Proceed 

button click ടെയ്യു . 

 

 തുടർന്നു വരുന്ന കേജു ളിൽതോടഴ  ോണുന്നത് കേോടല  മറ്റ് വിവരങ്ങൾ കെർത്ത് CR 

സമർപിക്കോും 
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  വോളിഫികക്കഷൻ Add ടെയ്യു  

 

 എക്സ്േീരിയൻസ്Add ടെയ്യു  

 എക്സ്േീരിയൻസ് പലാ കവാളിഫിപക്കഷനിപലാ മാറ്റും ഉള്ളപപാൾ മാത്രും update ചെയ്താൽ  മതി. 
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 റികേോർട്ടിങ്  ഓഫീസർമോടരയും റിവൂയിങ് ഓഫീസർമോടരയും കൃതയമോയി തിരടെടുത്ത കശഷും 

Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 

 

 Add ചെയ്തത്  ശരി ആചണന്ന്  ഉറപ് വരുത്തിയ വരുത്തിയ പശഷും Proceed ചെയ്യുക 
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 Documents upload ചെോനുചണ്ടങ്കിൽ ചെയ്യുക .Remarks ആവശയചമങ്കിൽ ചകാടുക്കുക. 

 E-sign ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചമാബബൽ നമ്പറിപലക്ക് OTP 

വരുന്നതാണ്. 

 

 കറക്റ്റ് OTP ചകാടുത്ത പശഷും submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫയൽ റിപപാർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക് 

സമർപിക്കാും. 
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 CR സമർപിച്ച പശഷും ഫയൽ ചെയ്ത റിപപാർട്ട് Report ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാവുന്നതാണ്. 
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NCR സമർപിക്കവോൻ 

 

 Dashboard-ൽ വലതു വശത്ത് കാണുന്ന NCR എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  . 

 

 

 Non CR Declaration ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണും (Leave, suspension, below 45 days, 

waiting for posting ഇവയിൽ ഏചതങ്കിലും) തിരചെടുക്കുക. 

 തുടർന്ന് Proceed ചെയ്യുക. 
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 Counter Signing Authority Add ചെയ്ത പശഷും Proceed ചെയ്യുക. 

 

 Documents upload ചെോനുചണ്ടങ്കിൽ ചെയ്യുക .Remarks ചകാടുക്കുക. 

 E-sign ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചമാബബൽ നമ്പറിപലക്ക് OTP 

വരുന്നതാണ്. OTP enter ചെയ്തു submit ചെയ്യുക. 
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 Submit ചെയ്ത റിപപാർട്ട് കാണുവാനായി Report ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 

അപേക്ഷകർക്ക് അവരുചട CR സമർപിച്ചപശഷും മാറ്റും വരുത്തണചമങ്കിൽ Pullback   

ചെോവുന്നതാണ്. (റിപപാർട്ടിങ് ഓഫീസർ CR View ചെയ്തിട്ടിചല്ലങ്കിൽ  മാത്രപമ ഇത് 

സാധിക്കുകയുള്ളു  ) 

 

 Pullback ചെയ്യുവാനായി ഇടത് വശത്തു കാണുന്ന Pullback link click ചെയ്യുക. 
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 Pullback കവണടമന്നു ഉറപിച്ചകശഷും തുടർന്ന്CR edit/delete ടെേോവുന്നതോണ്. 

 

 അതിനോയി My Appraisals link click ടെയ്യു . തുടർന്നു Edit click ടെയ്യു . 

 CR -ഇൽമോറ്റങ്ങൾവരുത്തിയകശഷുംറികപോർട്ടിങ്ഓഫീസർക്ക്സമർപിക്കോും 
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റിവൂവിന് കശഷും ലഭിക്കന്ന CR  

 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർ അപരൂവ് ചെയ്ത CR Reportee യുചട inbox ഇൽ ലഭയമാകും. 

 ഇതിൽ സീചെട് പഫാും ഒഴിചകയുള്ള എല്ലാ പേജുകളും reportee യ്ക്ക് കാണാവുന്നതാണ് 

 തുടർന്ന് താചഴ കാണുന്ന പേജിൽ എത്തുന്നതാണ്. 

 

 ഇവിചട താങ്കൾക്ക് രണ്ടു ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 

 വിലയിരുത്തൽ അുംഗീകരിച്ചു എങ്കിൽ “I have read the report” ചസലക്ട് ചെയ്തു submit ചെയ്യുക. 

 വിലയിരുത്തലിൽ എതിർപ് ഉചണ്ടങ്കിൽ “I have objection” ചസലക്ട് ചെയ്തു ഒബ്ജക്ഷൻ ഫയൽ 

ചെയ്തു Secretary,General Administration Department അഥവാ Secretary,Law Department അഥവാ 

Secretary,Finance Department ഇവരിൽ reportee യുചട വകപിനു അനുസൃതമായുള്ള ഓഫീസർക്കു 

submit ചെയ്യുക. 

 താങ്കൾ submit ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ഷൻ Secretary(General Administration Department or Finance 

Department or Law Department)  ഇൽ ലഭയമാകും.  

 ചസെട്ടറി (ജനറൽ അഡ്മിനിപേഷൻ ഡിപാർട്ചമൻറ് അഥവാ ഫിനാൻസ് ഡിപാർട്ചമന്റ്  

അഥവാ പലാ ഡിപാർട്ചമന്റ്) objections േരിപശാധിച്ച പശഷും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ അന്തിമ 

റിപപാർട്ട് Reportee -യ്ക്ക്  തിരിചക ലഭയമാകും. 
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 അുംഗീകരിച്ച CR Reportee യുചട Inbox ഇൽ ലഭയമാകും.  

Reportee അതിൽ “I have read the report” എന്നത് ചെക്ക് ചെയ്തപശഷും submit ചെയ്യുപമ്പാൾ CR 

ഫയലിുംഗ് പൂർത്തിയാകന്നതാണ് 

CR ടെ സ്റ്റോറ്റസ് 

 

 Home കേജിൽ വലതു വശത്തോയി  ോണുന്ന Search CR ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ടെയ്യു . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 തുടർന്ന് PEN ട ോടുത്തു View ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്യു  .  

 ഇവിടട തോങ്കളുടട  CR ഫയലിടെ നിലവിടല  സ്ഥിതി അറിയോൻ  ഴിയും. 





ഓൺലലൻ ക ോൺഫിഡൻഷ്യൽ റികപോർട്   

 

റിക ോർട്ടിങ്  ഓഫീസർ ചെകേണ്ടത് 

 

 റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ login ചെയ്യു . തങ്ങളുചട  ീഴുകദയോഗസ്ഥർ സമർപിക്കുന്ന CR അവരുചട 

inbox -ൽ ലഭയമോകും. 

 താങ്കളുടെ കീഴുദ്യാഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച CR അല്ല inbox ൽ വന്നിട്ടുള്ളടതങ്കിൽ അവ അയച്ച 

ആൾക്ക് തടന്ന  send back ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

 eCR ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓകരോ ഫയലും  രിക ോധിച്ചു അപരൂവ് ചെേോവുന്നതോണ്. 

 



 

 ഓദരാ ദേജിലും Proceed ടെയ്യുക. ദേഡിുംഗ് ദേജിൽ എത്തുദപാൾ ഫാക്ടർ ദേഡിുംഗ് 

ആരുംഭിക്കാും . 

 

 

 



 

ഫോക്ടർ കേഡിുംഗ് 

 

ഫോക്ടർ കേഡിുംഗ്- summary 

 



 

 തുെർന്ന് സീടെെ് ദഫാമും പൂർത്തിയാക്കുക .ദേഷും Proceed ടെയ്യുക. 

 

 

 കേഡിുംഗ് നൽ ി സീചെട് കഫോമും പൂർത്തിയോക്കിയ ക ഷ്ും റിമോർക്സ് കരഖചപടുത്തു . 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർക്ക് സമർപിക്കു കയോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ ഉചണ്ടങ്കിൽ 

അടുത്ത റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക് ട്രോൻസ്ഫർ ചെയ്യു കയോ ചെേോും. 

 ട്രോൻസ്ഫർ ചെയ്തു  ിട്ടുന്ന റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർക്ക് കേഡിങ്ങിൽ മോറ്റും വരുത്തോവുന്നതോണ്. 

 റിമോർക്ക് കരഖചപടുത്തു . 

 



NCR ഫയൽ ടെയ്തിട്ടുള്ളടതങ്കിൽ Reporting Officer ചെകേണ്ടത  ്

 

 തങ്ങളുടെ കീഴുദ്യാഗസ്ഥർ സമർപ്പിക്കുന്ന NCR അവരുടെ inbox -ൽ ലഭയമാകും. 

 NCR ക്ലിക്ക് ടെയ്തു ഓദരാ ഫയലും േരിദോധിച്ചു അപ്പരൂവ് ടെയ്യാവുന്നതാണ്. 

 

 

 ഈ ദേജിൽ proceed ടകാടുത്തു തുെരുക. 

 



 

 ഓഫീസർക്ക് തങ്ങളുടെ റിമാർക്സ് ഇവിടെ ദരഖടപ്പടുത്തി submit ടെയ്യുകദയാ Reportee യ്ക്ക് 

തിരിച്ചയക്കുകദയാ ടെയ്യാും. 

 

 

 Submit ടെയ്ത Report ഓഫീസർക്ക് കാണണടമങ്കിൽ ഇെതു വേത്തു കാണുന്ന Sent ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് 

ടെയ്യുക 

 



 

 Pullback ചെയ്യുവോനോയി ഇടത് വ ത്തു  ോണുന്ന Pullback link click ചെയ്യു . 

 

 അതിനോയി Inbox link click ചെയ്യു . തുടർന്നു e-CR clickചെയ്യു  . 

 കേഡിങ്ങിൽ മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ക ഷ്ും റിവൂയിങ് ഓഫീസർക്ക് സമർപിക്കോും.( അഞ്ചിൽ 

കൂടുതൽ A അഥവോ കറഞ്ഞത് ഒരു D എങ്കിലും ഉചണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമോയും remark 

കരഖചപടുത്തണും) 

 

 

 



റിവൂയിങ് ഓഫീസർ ചെകേണ്ടത ്

 റികപോർട്ടിങ് ഓഫീസർ സമർപിക്കുന്ന CR Inbox ഇൽ ലഭയമോകും 

 eCR ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ക ഷ്ും ഓകരോ ക ജിലും proceed ചെയ്തു കേഡിുംഗ് ക ജിചല  കേഡിങ്ങിൽ മോറ്റും 

വരുത്തിയ ക ഷ്ും റിമോർക്കുും കരഖചപടുത്തു .( അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ A അഥവോ കറഞ്ഞത് ഒരു D 

എങ്കിലും ഉചണ്ടങ്കിൽ നിർബന്ധമോയും remark കരഖചപടുത്തണും) 

 

 

 Remarks ദരഖടപ്പടുത്തി  E-Sign ടെയ്തു submit ടെയ്യാവുന്നതാണ് . 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർക്ക്  CR അപ്പരൂവ് ചെയ്ത ക ഷ്ും CR-ൽ എചെങ്കിലും മോറ്റങ്ങൾ  

വരുത്തണചമങ്കിൽ pullback ചെേോും. അപരൂവ് ചെയ്ത CR Reportee യചട inbox ൽ എത്തുും. 





Secretary(Finance,General Administration,Law) ചെയ്യേണ്ടത് 

Login as Secretary (Finance, General Administration, Law)

 

 അയ്യേക്ഷകർ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ഷൻസും  eCR- രും ചെക്രട്ടറിയുചെ inbox ഇൽ ലഭ്യമാകും. 

 ചെക്രട്ടറിക്കു  ഓര ോ ഒബ്ജക്ഷൻസ് വോയിച്ച രേഷും eCR ചെലക്ട് ചെയ്തു േരിയ്യ ാധിച്ചു 

അുംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

 

 



 

 തുെർന്നു proceed ചെയ്യുയ്യപാൾ താചെ കാണുന്ന യ്യേജിൽ എത്തുന്നുന്നതാണ്. 

 

 യ്യേഡിുംഗ് സൂക്ഷ്മമായി  േരിയ്യ ാധിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. 

 റിമാർക്സും  ഒപ്പും  യ്യരഖചെടുത്തി അയ്യേക്ഷകന് തിരിചക return ചെോും. 

 



 

 ചെക്രട്ടറി യ്ക്കു Reportee യുചെ ഒബ്ജക്ഷൻസും റിരപോർട്ടും കാണാൻ ൊധിക്കുന്നതാണ്.  

 

 

ചെക്രട്ടറിയ്ക്കു objections േരിയ്യ ാധിച്ചു eCR അെരൂവ് ചെയ്ത യ്യ ഷും മാറ്റും വരുത്തണചമങ്കിൽ Pullback 

ചെോവുന്നതാണ്. (അയ്യേക്ഷകർ CR View ചെയ്തിട്ടിചെങ്കിൽ  മാത്രയ്യമ ഇത് ൊധിക്കുകയുള്ളു  ) 

 

 





GOVERNMENT OF KERALA 

Accepting Authority ചെയ്യേണ്ടത  ്

 Login as Accepting Authority  

 

 റിവൂയിങ് ഓഫീസർ പരിയ്യശോധിച്ച(സി- ഫ  ോം വിഭോഗത്തിൽ ഉള്ളവരുചെ) CR Accepting Authority 

യുചെ   inbox ഇൽ ലഭയമോകും. 

 Accepting Authority യ്ക്കു  ഓയ്യരോന്നും ചസലക്ട് ചെയ്തു അപ്പ്രൂവ് ചെേോവുന്നതോണ്. 

 അതിനോയി ഓയ്യരോ യ്യപജിലും proceed ച ോടുത്തു   തുെരോവുന്നതോണ്. 

 

 യ്യേഡിുംഗ് സൂക്ഷ്മമോയി  പരിയ്യശോധിച്ചു മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തോവുന്നതോണ്. 



GOVERNMENT OF KERALA 

 

 റിമോർക്സ് യ്യരഖചപ്പ്ടുത്തി അയ്യപക്ഷ ന് തിരിച  return ചെേോും. 

Accepting Authority അപ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അയച്ച CR-ഇൽ മോറ്റും വരുത്തണചമങ്കിൽ Pullback 

ചെേോവുന്നതോണ്. (അയ്യപക്ഷ ർ View ചെയ്തിട്ടിചെങ്കിൽ  മോത്രയ്യമ ഇത് സോധിക്കു യുള്ളു  ) 

 

 Pullback link click  ചെയ്ത യ്യശഷും   pullback button click ചെയ്യു  



GOVERNMENT OF KERALA 

 

 തുെർന്ന് CR inbox ഇൽ  നിന്നോം എടുത്തു പരിയ്യശോധിച്ച് അപ്പ്രൂവൽ ചെേോവുന്നതോണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNMENT OF KERALA 

Accepting Authority യ്ക്കു ഓൺലലൻ ആയി CR അപ്പ്രൂവ് ചെയ്യ ൻ  ഴിയോത്ത സോഹെരയത്തിൽ 

GA(CR Cell)Department ന് CR ചഡൌൺഫ  ഡ് ചെയ്തു physical ആയി ആപ്പ്രൂവൽ വ ങ്ങി അപ്

യ്യലോഡ് ചെേോൻ സോധിക്കുന്നതോണ്   

 Accepting Authority യുചെ inboxഇൽ  വന്നിട്ടുള്ള CR Accepting Authority view ചെേോത്തിെയ്യത്തോളും 

GA(CR Cell) Department നും ലഭയമോണ്. 

 GA(CR Cell) Department  ഓയ്യരോ CR download ചെയ്തത് Accepting Authority ചയ യ്യനരിട്ടു 

സമർപ്പ്ിച്ചു ഒപ്പ്് വോങ്ങിയ യ്യശഷും ആ CR സ്കോൻ ചെയ്തു അയ്യലോഡ്  ചെയ്യുന്നതോണ് . 

 അയ്യലോഡ്  ചെയ്ത CR Report, Accepting Authority യ്ക്കുും അയ്യപക്ഷ നും view ചെേോൻ സോധിക്കുും. 

 Accepting Authority യ്ക്ക് അപ്ഫ  ഡ് ചെയ്ത റിഫപ്പ് ർട്ട് ക ണുന്നതിന യി ഇടതു വശത്തുള്ള അപ്

ഫ  ഡ്  ിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.ഫശഷോം വ തു വശത്തു ക ണുന്ന  Report ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
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