
User Manual 

You must be an Indian Citizen(or of foreign origin) of legal marriageable age or over as per the laws of the 

country and within the limits specified on this website. 

 You must be a member of the Malankara Syrian Catholic Community. 

To register, you must submit a valid e-mail address and valid Mobile Number. 

The Password to Login will be generated and send to your registered email id.  

Login with your username (your email id) and Password and update your profile.  

Upload your Photographs, Updates your Personal details and mark your preferences of Partner.  

Pay the registration fee through online payment gateway.  

Your registration details and profile will be examined and approved within 24 hours. You can view best 

matches on the basis of your profile details and expected preferences of Partner.  

You can send and receive interest and shortlist profiles.  

ഉപയ ോക്തൃ മോനുവൽ 

- നിങ്ങൾ നി മപരമോ  വിവോഹ പ്പോ യമോ അതിൽ കൂടുതയ ോ ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ 

പൗരനോ ിരിക്കണം (അല്ലെങ്കിൽ രോജ്യത്തിന്ല്ലെ നി മങ്ങൾക്കനുസൃതമോ ി ഈ 

ല്ലവബ് സസറ്റിൽ വയക്തമോക്കി  പരിധിക്കുള്ളിൽ). 

 - നിങ്ങൾ മ ങ്കര സിെി ൻ കയത്തോ ിക്കോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ിൽ അംഗമോ ിരിക്കണം. 

- രജ്ിസ്റ്റർ ല്ലെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ സോധുവോ  ഒരു ഇ-ല്ലമ ിൽ വി ോസവും സോധുവോ  

ല്ലമോസബൽ നമ്പെും സമർപ്പിക്കണം. 

- യ ോഗിൻ ല്ലെയ്യോനുള്ള പോസ് യവഡ് സൃഷ്ടിക്കുക ും നിങ്ങളുല്ലട രജ്ിസ്റ്റർ ല്ലെയ്ത  ഇല്ലമ ിൽ 

ഐഡി ിയ ക്്ക അ  ്ക്കുക ും ല്ലെയ്യും. 

- നിങ്ങളുല്ലട ഉപയ ോക്തൃനോമവും (നിങ്ങളുല്ലട ഇല്ലമ ിൽ ഐഡി) പോസ് യവഡും ഉപയ ോഗിച്ച് 

പ്പയവശിച്ച് നിങ്ങളുല്ലട ല്ലപ്പോസൈൽ അപ്യഡറ്്റ ല്ലെയ്യുക. 

- നിങ്ങളുല്ലട യൈോയടോപ്ഗോൈുകൾ  അപ് യ ോഡുല്ലെയ്യുക, നിങ്ങളുല്ലട സവകോരയ വിശദോംശങ്ങൾ  

അപ് യഡറ്റുല്ലെയ്യുക ും പങ്കോളി ുല്ലട മുൻ ഗണനകൾ  അട ോളല്ലപ്പടുത്തുക ും ല്ലെയ്യുക. 

- ഓൺസ ൻ യപ ് ല്ലമന്െ് യഗറ്്റ യവ വഴി രജ്ിസ്യപ്ടഷൻ ൈീസ് അട ്ക്കുക. 

- നിങ്ങളുല്ലട രജ്ിസ്യപ്ടഷൻ വിശദോംശങ്ങളും ല്ലപ്പോസൈ ും പരിയശോധിച്ച് 24 

മണിക്കൂെിനുള്ളിൽ അംഗീകരിക്കല്ലപ്പടും. നിങ്ങളുല്ലട ല്ലപ്പോസൈൽ വിശദോംശങ്ങളുല്ലട ും 

പങ്കോളി ുല്ലട പ്പതീക്ഷിച്ച മുൻഗണനകളുല്ലട ും അടിസ്ഥോനത്തിൽ നിങ്ങൾക്്ക മികച്ച 

ല്ലപോരുത്തങ്ങൾ കോണോൻ കഴി ും.  

- നിങ്ങൾക്്ക തോൽപ്പരയവും യഷോർട്  ിസ്റ്റ ്ല്ലപ്പോസൈ ുകളും അ  ് ക്കോനും സവീകരിക്കോനും 

കഴി ും 


