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’ബ്ലൂ കാർഡ് നേടുക
ब्लू कार्ड प्राप्त करें

എന്താണ് ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ്?

ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കാവുന്ന കാലയളവിൽ സ്പോൺസർ

1.

നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പെർമിറ്റ്

फ्लेक्सी परमिट क्या है ?
एक परमिट आपको बहरीन साम्राज्य में स्वतंत्र रूप से रहने और एक या दो
साल की नवीकरणीय अवधि के लिए प्रायोजक के बिना किसी भी गैर-विशिष्ट

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കാലയളവിലും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ത�ൊഴിലുടമയ�ോട�ൊപ്പം

ഇല്ലാതെ ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രമായി താമസിക്കാനും ജ�ോലിചെയ്യാനും

പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും .
2.

നിങ്ങൾക്ക്

ഒരേ

കാലയളവിൽ

ഒന്നിലധികം

ത�ൊഴിലുടമകളുമായി

മുഴുവൻ സമയമ�ോ പാർട്ട് ടൈം ജ�ോലി ചെയ്യാം.
3.

നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതി സാധുതയുള്ളിടത്തോളം കാലം യാത്ര ചെയ്യാനും
മടങ്ങാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് നൽകുന്നു.

4.

काम करने की इजाजत दे ता है ।

നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ പുതുക്കാവുന്ന റെസിഡൻസിയും
,multiple യാത്രാ വിസയും ഉണ്ടായിരിക്കും

फ्लेक्सी परमिट के क्या फायदे हैं?
1.

आप अपनी इच्छानुसार किसी भी अवधि के लिए अनुबंध के आधार

2.

आप एक ही अवधि में एक से अधिक नियोक्ता के साथ पर
्ण ालिक या
ू क

3.
4.

1

परअपने या किसी नियोक्ता के साथ काम कर सकते हैं।
अंशकालिक के साथ काम कर सकते हैं।

यह आपको यात्रा करने और लौटने की आजादी दे ता है जब तक आपका
निवास परमिट मान्य है

आपके पास एक या दो साल का नवीकरणीय निवास होगा, साथ ही साथ
कई यात्रा वीजा भी होगा।
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ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് ഇനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റിന് അർഹതയുള്ളത് ആർക്കാണ്?

1.

1.

റദ്ദാക്കിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുള്ള പ്രവാസി ജീവനക്കാർ.

2.

കാലഹരണപ്പെട്ട വർക്ക് പെർമിറ്റുള്ള പ്രവാസി ജീവനക്കാർ *.

3.

ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതും ലേബർ ക�ോടതിയിൽ കേസ് ഉള്ളതുമായ പ്രവാസി

ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് - ഈ പെർമിറ്റ് ഉടമയെ ഏതെങ്കിലും ന�ോൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജ�ോലികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു,
മാത്രമല്ല റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, സലൂണുകൾ, ഹ�ോട്ടലുകൾ എന്നിവയിൽ
ജ�ോലിചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ല

2.

ഫ്ലെക്സി

ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി

.
പെർമിറ്റ്

-

ഈ

പെർമിറ്റ്

ഉടമയെ

ഏതെങ്കിലും ന�ോൺ-സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജ�ോലികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ
പ്രാപ്തമാക്കുകയും

റെസ്റ്റോറന്റുകൾ,

സലൂണുകൾ,

ഹ�ോട്ടലുകൾ

2.

*

എന്നിവയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (ഒരു

फ्लेक्सी परमिट के लिए कौन पात्र है ?

പ്രത്യേക

1.

प्रवासी श्रमिक जिसका कार्य परमिट रद्द या (समाप्त) हौ गया है ।

2.

प्रवासी श्रमिक जिसका कार्य परमिट समय सीमा समाप्त है ।

മെഡിക്കൽ

പരിശ�ോധന

ആവശ്യമാണ്).

फ्लेक्सी परमिट के नियम और विनियम क्या हैं?
1.

ജീവനക്കാർ
ആശ്രിതർ ഇല്ലാതെ.

फ्लेक्सी परमिट - यह परमिट धारक को किसी भी गैर-विशिष्ट नौकरियों में

काम करने में सक्षम बनाता है इसमें रे स्टोरें ट, सैलन
ू और होटल में काम
करने का अनमति
नही है।
ु

3.

ऐसे कर्मचारी, जिन्हें अपना वेतन नहीं मिला है और जिनके पास श्रम
न्यायालय में मामला है

फ्लेक्सी होस्पिटलिटी परमिट - यह परमिट धारक को किसी भी गैर-विशिष्ट

नौकरियों में काम करने में सक्षम बनाता है और इसमें रे स्टोरें ट, सलन
ू और
होटल में काम करने की अनमति
है। (एक विशेष चिकित्सा परीक्षण की
ु
आवश्यकता है)।
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എനിക്ക് ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റിന് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന്

ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റിനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും?

1.

1.

ലേബർ

മാർക്കറ്റ്

റെഗുലേറ്ററി

വെബ്സൈറ്റ് www.lmra.bh

അത�ോറിറ്റിയുടെ

ന�ോർത്തേൺ Sitra

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന

(എൽഎംആർഎ)

എൽഎംആർഎയുടെ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ

സന്ദർശിച്ച് «എക്സ്പ്രസ് സേവനം»

ഐഡി (സിപിആർ) നമ്പർ അടങ്ങിയ ഒരു സന്ദേശം 33150150 ലേക്ക് മാത്രം

ഉപയ�ോഗിക്കുക.

അയയ്ക്കുക

2.

17103103 എന്ന ക�ോൾ സെന്റർ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

3.

നിങ്ങളുടെ ഐഡി (സിപിആർ) നമ്പർ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സന്ദേശം

നിങ്ങളുടെ യ�ോഗ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എൽഎംആർഎയിൽ

33150150 ലേക്ക് അയയ്ക്കുക

നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

2.

3.

मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फ्लेक्सी परमिट के लिए योग्य हूं या
नहीं?
1.

श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण (एलएमआरए) वेबसाइट www.lmra.bh

3.

17103103 पर कॉल सेंटर नंबर से संपर्क करें ।
एक टे क्स्ट संदेश 33150150 को
(सीपीआर) संख्या

भेजें जिसमें केवल आपकी आईडी

1.

ക�ോൾ സെന്റർ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

उत्तरी सित्रा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एलएमआरए की शाखा पर जाएं,
या अपने मोबाइल फोन से 33150150 को एक टे क्स्ट संदेश भेजें जिसमें
आपका आईडी (सीपीआर) संख्या होना है ।

2.

अगरT आप फ्लेक्सी परमिट के लिए योग्य हैं, तो आपको एलएमआरए
से एक टे क्स्ट संदेश प्राप्त होगा जिसमें आपकी पात्रता शामिल होने की

होना चाहिये।

पष्टि
होगी।
ु
3.

5

flexi പെർമിറ്റിനായി യ�ോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ചേരാനുള്ള

फ्लेक्सी परमिट के नियम और विनियम क्या हैं?

पर जाएं और सुनिश्चित करने के लिए «एक्सप्रेस सेवा» का उपयोग करें ।
2.

നിങ്ങൾക്ക്

कॉल सेंटर के माध्यम से आवेदन करना।

6

പെർമിറ്റ് ഇഷ്യു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ

സിത്രയിലെ എൽഎംആർഎ ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ

എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടത്?

ഞാൻ എന്ത് ക�ൊണ്ടുവരണം?

1.

നിങ്ങളുടെ appointment തീയതിയും സമയവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന്

1.

നിങ്ങളുടെ മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിൽ എൽഎംആർഎ ക�ോൾ സെന്റർ

പാസ്പ�ോർട്ട്

17103103 ബന്ധപ്പെടും.
2.

മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും ഒരു സന്ദർശനത്തിൽ പൂർത്തിയാകും.

നിങ്ങളുടെ

പാസ്പ�ോർട്ട്

കുറഞ്ഞത്

ആറുമാസത്തേക്ക്

സാധുതയുള്ളതായിരിക്കണം (അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക്

2.

ആവശ്യമില്ല).

നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് പൂർണമായ�ോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ചോ
ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ / ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചോ അടയ്ക്കാം).

फ्लेक्सी परमिट के नियम और विनियम क्या हैं?
1.

आपकी नियु क्ति की तारीख और समय की पु ष्टि करने के लिए
एलएमआरए कॉल सें ट र 17103103 द्वारा आपके मोबाइल फोन पर
आपको सं प र्क किया जाएगा।

2.

7

पू र ी प्रक्रिया एक यात्रा में पू र ी की जाएगी।

फ्लेक्सी परमिट के नियम और विनियम क्या हैं?
1.

आपका पासपोर्ट कम से कम छह महीने के लिए मान्य होना चाहिए

2.

आप फ्लेक्सी परमिट शु ल ्क का भु ग तान एक वर्ष या दो वर्ष के लिए

(आपको आवे द न का समय पासपोर्ट कि जरूरत नही है ) ।
कर सकते हैं नकद, क्रे डिट या डे ब िट (लाभ) कार्ड द्वारा।

8

ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൽഎംആർഎയിൽ എന്തുചെയ്യും?
एलएमआरए में जब मैं आता हूं तो क्या किया जाएगा?

1

2
ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖ സിനിമ കാണിക്കും.

फ्लेक्सी परमिट के बारे में एक प्रारं भिक फिल्म दिखाया जाएगा।

നിങ്ങളുടെ ഫ�ോട്ടോ, ഒപ്പ്, വിരലടയാളങ്ങൾ എന്നിവ എടുക്കും.

आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर और उं गली प्रिंट ले जायें गे ।

3
നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് ഫീസ് അടയ്ക്കും

आप फ्लेक्सी परमिट शुल्क का भुगतान करें गे।

9
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4
നിങ്ങളുടെ നീല കാർഡ് ലഭിക്കും.

आप क ो अ प न ा न ी ला क ार्ड प् राप्त होग ा।

ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റിന്റെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും
എന്തൊക്കെയാണ്?
1.

നിങ്ങളുടെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഫീസ്
അടയ്ക്കണം

2.

എല്ലായ്പ്പോഴും

നിങ്ങളുടെ

നീല

കാർഡ്

നിങ്ങളുടെ

കൈവശം

ഉണ്ടായിരിക്കണം
3.

ബഹ്റൈൻരാജ്യത്തിന്റെനിയമങ്ങളുംചട്ടങ്ങളുംനിങ്ങൾലംഘിക്കരുത്.

4.

നിങ്ങൾ ഹ�ോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് ഹ�ോൾഡർ അല്ലാത്തപക്ഷം
(റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹ�ോട്ടലുകൾ, സലൂണുകൾ) പ്രവർത്തിക്കരുത് .

5.

5

ഒരു ഫ്ലെക്സി വർക്കറുടെ കീഴിൽ ആശ്രിതരെ അനുവദിക്കില്ല .

फ्लेक्सी परमिट के नियम और विनियम क्या हैं?
1.

आपका परमिट रद्द होने से बचने के लिए आपको अपनी मासिक फीस

സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുക

2.

हम आपको हर समय अपना ब्लू कार्ड रखने की सलाह दे ते हैं ।

ब ्लू क ा र्ड प् रा प ्त क र ने के ब ा द , ए न प ी आ र ए मु ख ्या ल य में अ प ने

3.

आपको बहरीन राज्य के कानू न और नियमों का उल्लंघन नहीं करना

4.

जब तक आप आतिथ्य फ्लेक्सी परमिट धारक नहीं हैं (रे स ्तरां , होटल

5.

फ्लेक्सी परमिट धारक के तहत किसी भी आश्रित को अनु मति नहीं

का भु ग तान करना चाहिए।

ബ്ലൂ കാർഡ് ലഭിച്ച ശേഷം, എൻപിആർഎ ആസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ താമസാനുമതി

न िव ा स प र म ि ट क ा मु ह र ल ग ा एं ।

चाहिए।
और सै लू न ) में काम न करें ।
दी जाती है ।
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എന്താണ് ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് ഫീസ്?
1.

ഫ്ലെക്സി പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഫീസ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക്

749

ദിനാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 427 ദിനാർ, പുതുക്കൽ ഫീസ് ഒരു

फ्ले क ्सी परमिट फीस क्या हैं ?
1.

और एक वर्ष के लिए 427 दिनार है , नवीनीकरण शु ल ्क एक वर्ष के

വർഷത്തേക്ക് 322 ദിനാർ, രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് 644 ദിനാർ എന്നിവയാണ്.

രണ്ട്വർഷത്തേക്ക്

ഫ്ലെക്സി

ആര�ോഗ്യ

റെസിഡൻസ്

യാത്രാടിക്കറ്റ്

ആകെ

പെർമിറ്റ്

സുരക്ഷാ

പെർമിറ്റ്

ഇൻഷുറൻസ്**(BD)

ഫീസ്

ഫീസ്(BD)

ഫീസ്

വിപുലീകരണം

500

144

15

लिए 322 दिनार और 644 दिनार दो साल हैं ।

(BD)

90

749

500

144

-

-

फ्ले क ्सी

स्वास्थ्य

एक समय के लिए

यात्रा टिकट

कु ल फीस

परमिट

दे ख भाल

निवास विस्तार

बीमा **

(BD)

शु ल ्क

(BD)

* (BD)

(BD)

(BD)

ലക്കം

രണ്ട്വർഷത്തേക്ക്

फ्लेक्सी परमिट जारी करने की फीस 2 साल के लिए 749 दिनार

दो साल के

500

144

15

90

749

दो साल के

500

144

-

-

644

एक साल

250

72

15

90

427

एक साल के

250

72

-

-

322

लिए मु द् दा

644

പുതുക്കുക

लिए

नवीनी करण
ഒരുവർഷത്തേക്ക്

250

72

15

90

427

250

72

-

-

322

ലക്കം
ഒരുവർഷത്തേക്ക്

के लिए मु द् दा

लिए नवीनी

പുതുക്കുക

करण

* ഒറ്റത്തവണ ഫീസ്

* एै क बर का शु ल ्क।

* * ഒറ്റത്തവണ റീഫണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫീസ്.

* * एै क बर का रिफं डेब ल फीस।

2.

ബഹ്റൈൻ ഫിനാൻസിംഗ് കമ്പനിയുടെ (ബിഎഫ്സി) ഏതെങ്കിലും
ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പ്രതിമാസ ഫീസ് (ബിഡി

3.

30 )

ഓര�ോ ഇടപാടിനും (5) ദിനാറ് ,ഒറ്റത്തവണ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീസ് .

എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ഞാൻ ഫീസ് നൽകണം?
ഫ്ലെക്സിപെർമിറ്റ്നൽകാന�ോപുതുക്കാന�ോഉള്ളനിങ്ങളുടെസന്ദർശനവേളയിൽ.
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2.

बहरीन फाइनें सि ग
ं कं पनी (बीएफसी) के किसी भी ब्रैच में मासिक
शु ल ्क (बीडी 30 ) भु ग तान करना हैं ।

നൽകണം.

3.

एैक बर का प्रशासनिक शल
ु ्क(5) दीनार हर एक प्रत्येक लेनदे न के लिए।

मु झे शु ल ्क कै सा और कब भु ग तान करना चाहिए?

फ्लेक्सी परमिट जारी करने या नवीनीकृ त करने को आने के दौरान।

14

फ्लेक्सी परमिट के नियम और विनियम क्या हैं?

പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ്
1.

നിങ്ങളുടെ

പാസ്പ�ോർട്ട്

ആറുമാസത്തിൽ

കുറയാതെ

1.

आपका पासपोर्ट कम से कम छह महीने के लिए मान्य

2.

आपका मोबाइल नं ब र महत्वपू र्ण है , हमें अपना अपडे ट दे ने

3.

मध्यस्थों या निकासी एजें ट ों का उपयोग न करें , अफवाहों पर

സ ാ ധു വ ാ യ ി ര ിക്ക ണ ം .
2.

നിങ്ങളുടെ മ�ൊബൈൽനമ്പർപ്രധാനമാണ്, നമ്പർഅപ്ഡേറ്റായിരിക്കിണം.

LMRA

അത�ോറിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്

ഉറപ്പാക്കുക
3.

മിഡിൽമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ഏജന്ററ്മാരെ ഉപയ�ോഗിക്കരുത്,
കിംവദന്തികൾ വിശ്വസിക്കരുത്, ഞങ്ങളുടെ ക�ോൾ സെന്ററുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട്നിങ്ങളുടെഎല്ലാവിവരങ്ങളുംസ്ഥിരീകരിക്കുക17103103.

4.

ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾക്ക് പ�ോലീസിനെയ�ോ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയ�ോ റഫർ

ബഹ്റൈൻ

രാജ്യത്തിന്റെ

ബഹുമാനിക്കുക.
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ആചാരങ്ങളെയും

പാരമ്പര്യങ്ങളെയും

विश्वास न करें और हमारे कॉल सें ट र 17103103 से सं प र्क
करके और अपनी सारी जानकारी की पु ष्टि करें ।

अपने

5.

किसी भी विवाद के लिए पु लि स या सं बं ध ित अधिकारियों

6.

बहरीन किं गडम के रीति-रिवाजों और परं प राओं का सम्मान

ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എംബസിയിൽ പ�ോകാം.
6.

के लिए LMRA पर अपना नं ब र ज़रूर अपडे ट करें ।

4.

നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് കരാർ
രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ത�ൊഴിലുടമയ്ക്കൊപ്പം

5.

होना चाहिए।

अधिकारों

व्यावसायिक
नियोक्ता

के

को

समझौते
साथ।

सु न िश्चित
का

करने

के

दस्तावे ज ीकरण

लिए,
करें

अपने

अपने

को सं प र्क करें ।
करें ।
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Important Numbers

17

LMRA Call Center

17506055

Flexi Permit Call Center

17103103

Expatriate Protection and Assistance Centre

995

Emergency

999

18

www.lmra.bh
17 103 103
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20

സിത്ര വ്യവസായ വികസന സേന കേന്ദ്രം
എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
सी ट् रा औ द ् यो ग ि क सेव ा कें द्र क ह ां स ् थि त है ?

www.lmra.bh
1 7 1 03 1 0 3

