ലലലോക്കല്ലബലോഡഡി ക ളഡി ല് പ്രവര്തഡി ക്കു ന്ന സലോപന ലപ ലറലോള് വഴഡി ലകലോണ്ടഡി ബ ബ്യൂ ട്ട റഡി പപന്ഷന് അരഡി യ ര്
ലരഖപപ്പെടുത്തുന്ന വഡി ധ ധ.
1. സലോപന ലപലറലോള്
ലലലോക്കല്ലബലോഡഡികളഡിപല ജജീവനക്കലോരുപടെ എന് പഡി എസസ് കുടെഡിശഡിക അടെക്കുന്നതഡിനുള്ള സധവഡിധലോനപതകുറഡിചലോണസ് ഇവഡിപടെ
പ്രതഡിപലോദഡിക്കുന്നതസ്. സലോപന പവബഡിലലക്കസ് ലഡറലോ ലഭഡിക്കുന്നതഡിനസ് ആദദധ ഗലോമപഞലോയത്തുകളഡില് വഡിനദസഡിചഡിട്ടുള്ള ലലലോക്കല്
സലോപനയഡിലലോണസ് വഡിവരങ്ങള് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതസ്. അതഡിനുലശഷമലോണസ് പവബഡിലലക്കസ് വഡിവരങ്ങള് ടലോന്സഫര് പചെയ്യുന്നതസ് . ആദദധ
ലലലോക്കല് സലോപനയഡില് വഡിവരങ്ങള് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതസ് എങ്ങപനപയന്നസ് ലനലോക്കലോധ.
സലോപനയഡില് ലകലോണ് ടഡി ബ ബ്യൂ ട്ട റഡി പപന്ഷന് അരഡി യ ര് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതസ് ലപബഡി ല് ജനലററസ് പചെയ്യുന്നതഡി ന സ്
മുമലോകണധ എന്ന കലോരദധ പ്രലതദകധ ശ്രദഡി ല ക്കണ്ടതലോണസ് . സഡിപഡി അരഡിയര് എന്നതുപകലോണ്ടസ് ഉലദ്ദേശഡിക്കുന്നതസ് എന്പഡിഎസസ്
തുടെങ്ങഡിയ 01/04/2013 മുതല് 31/07/2015 വപരയുള്ള 28 മലോസലതതലോണസ്. ഇതഡില് ചെഡില ഗലോമപഞലോയത്തുകള് ജജീവനക്കലോരഡില് നഡിന്നസ്
ലകലോണ്ടഡിബബ്യൂട്ടറഡി പപന്ഷന് തുക പഡിടെഡിക്കുകയുധ അതസ് ഡയറക്ടലററഡിലലക്കസ് എക്സല് ലഫലോര്മലോറസ് അടെക്കധ അയച്ചുപകലോടുതഡിട്ടുണ്ടസ് . സഡിപഡി
അരഡിയര് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതഡിനുലവണ്ടഡി സലോപനയഡിപല Transaction എന്ന പമനുവഡിപല NPS Arear Recovery എന്നതഡില് കഡിക്കസ്
പചെയ്യുക(ചെഡിതധ1).അലപ്പെലോള് ചെഡിതധ 1.1 ല് കലോണുന്നലപലോലുള്ള സജീന് ലഭഡിക്കുധ.

ചെഡിതധ 1
ഇതഡില് പസക്ഷന് എന്ന ലകലോലമലോലബലോക്സഡില് നഡിനധ പസക്ഷന് പതരപഞ്ഞെടുക്കുക. Employee എന്നതഡില് നഡിനധ അരഡിയര് റഡിക്കവറഡി
പചെലയ്യേണ്ട ജജീവനക്കലോരപന്റെ ലപരുധ പതരപഞ്ഞെടുക്കുക. അടുതതസ് Payment selection ആണസ്. അതലോയതസ് ഏതസ് രജീതഡിയഡിലലോണസ്
കുടെഡിശഡിക അടെക്കണ്ടതസ് എന്നലോണസ് ഇതുപകലോണ്ടസ് ഉലദ്ദേശഡിക്കുന്നതസ്.
1. Lumpsum - ഇതസ് പ്രകലോരധ ഒറതവണയലോയഡി കുടെഡിശഡിക അടെക്കലോന് സലോധഡിക്കുധ.
2. 10 Equal Instalments - ഇതസ് 10 മലോസതഡില് കൂടുതല് കുടെഡിശഡിക അടെക്കലോനുപണ്ടങഡില് 10 തുലദ തവണയലോയഡി അടെക്കലോവുന്നതലോണസ്.
(ഉദലോഹരണമലോയഡി ഒരലോള്ക്കസ് 15 മലോസമലോയഡി 22000 രൂപ അടെക്കലോനുപണ്ടങഡില് 2200 രൂപ വചസ് 10 തുലദതവണയലോയഡി
അടെച്ചുതജീര്ക്കലോവുന്നതലോണസ്.)
3. Monthly Instalments - ഇതസ് കുടെഡിശഡിക മലോസലോമലോസധ അടെക്കുന്നതഡിനുള്ള സധവഡിധലോനമലോണസ്.
ഇവയഡില് ഏതസ് രജീതഡിലവണധ എന്നസ് തജീരുമലോനഡിക്കുന്നതസ് അതലോതസ് ജജീവനക്കലോരനലോണസ് .

ചെഡിതധ1.1

പതരപഞ്ഞെടുത ജജീവനക്കലോരന് ലജലോയഡിനസ് പചെയ്ത വര്ഷവുധ മലോസവുധ മുതലലോണസ് ഇതഡില് കലോണഡിക്കുന്നതസ് . ഇതഡില് cp amount പൂജദധ
കലോണുന്നതസ് മുന്മലോസങ്ങളഡിപല സലോപന ലപബഡില്ലുകളഡില് സഡിപഡി പഡിടെഡിക്കലോതതലോണസ് . എപമമൌണ്ടസ് കലോണുന്നതസ് മുന്മലോസങ്ങളഡിപല
സലോപന ലപബഡില്ലുകളഡില് സഡിപഡി പഡിടെഡിചതലോണസ് ഒപ്പെധ already recoverd from the employee എന്നതഡില് ടെഡികസ് മലോര്ക്കസ് കലോണുകയുധ
പചെയ്യുധ. ഇങ്ങപന മലോര്ക്കസ് പചെയ്തതസ് ജഡിവനക്കലോരനസ് തഡിരഡിപക പകലോടുതതലോപണങഡില് ടെഡികസ് മലോര്ക്കസ് ഒഴഡിവലോക്കഡിയലോല് മതഡിയലോകുധ.
അതഡിനുലശഷധ സഡിപഡി എപമമൌണ്ടസ് എന്ന ലകലോളതഡില് അതലോതസ് മലോസധ അടെലക്കണ്ട തുക ലരഖപപ്പെടുത്തുക. ഏപതങഡി ലു ധ മലോസപത
വഡി വ രങ്ങള് ഡഡി ഡ ഡി യു ധ എക്സലുധ ആക്കഡി പഞലോയതസ് ഡയറക്ടലററഡി ല ലക്കസ് അയചഡി ട്ടു പണ്ടങഡി ല് Sent to Directorate through
Excel എന്ന പചെക്ലബലോക്സസ് നഡി ര് ബന്ധമലോയുധ ടെഡി ക സ് മലോര്ക്കസ് പചെയ്തഡി ര ഡി ക്ക ണധ (ചെഡി ത ധ1.1.1).

ചെഡിതധ1.1.1
ലടെലോട്ടല് എപമമൌണ്ടഡിനുലനപര ആപക തുകയുധ റഡിക്കലവഡഡിനു ലനപര മുമസ് പഞലോയതസ് പഡിടെഡിച തുകയുധ ബലോലന്സഡിനു ലനപര ഇനഡി
അടെക്കലോനുള്ള തുകയുധ കലോണഡിക്കുന. 10 Equal Instalments എന്നതലോണസ് പതരപഞ്ഞെടുതസ് ലസവസ് പചെയ്തപതങഡില് ചെഡിതധ 1.2 ല്
കലോണുന്നലപലോലുള്ള സജീന് ലഭഡിക്കുധ. ഇതഡില് save instalment details in case of 10 Equal Instalments എന്നതഡില് 10 തുലദ
തവണയുപടെ വഡിവരങ്ങള് ലരഖപപ്പെടുലതണ്ടതലോണസ്. അതലോതസ് മലോസതഡിനുലനപര instalments no ലകലോലമലോലബലോക്സഡില്നഡിനധ
ഇന്ലസലോള്പമന്റെസ് പതരപഞ്ഞെടുക്കുക. ആ ഇന്ലസലോള്പമന്റെസ് ഓലരലോ മലോസവുധ എത തുകയലോപണന്നസ് കലോണഡിക്കുധ. അതലോയതസ് 15
മലോസലതക്കസ് 22000 രൂപ അടെവുള്ള ഓരലോള്ക്കസ് ആദദപത മലോസധ 1 എന്ന ഇന്ലസലോള്പമന്റെസ് പതരപഞ്ഞെടുതലോല്
എപമമൌണ്ടഡിനുലനപര 2200 എന്നസ് കലോണഡിക്കുധ. അടുത മലോസതഡിനുലനപര പഡിപന്നയുധ 1 എന്ന ഇന്ലസലോള്പമന്റെസ് പതരപഞ്ഞെടുതലോല്
ഓലരലോ മലോസതഡിനുലനപരയുധ 1100 എന്നലോയഡിരഡിക്കുധ കലോണഡിക്കുക. ഇങ്ങപന 10 ഇന്ലസലോള്പമന്റെസ് ഏപതലോപക്ക മലോസലതതലോണസ് എന്നസ്
പതരപഞ്ഞെടുതസ് Save instalment details എന്നതഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്തസ് ലസവസ് പചെയ്യുക.

ചെഡിതധ1.2
ടലോന്സ്ഫര് ആയ ജജീ വ നക്കലോരപന്റെ സഡി പഡി അരഡി യ ര് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്ന വഡി ധ ധ
സഡി
പഡി അരഡി യ ര്
ലരഖപപ്പെടുലതണ്ടതസ്
ടലോന്ഫര്
ആയ ജഡി വ നക്കലോരന്
ഇലപ്പെലോള്
ലജലോലഡി പ ചെയ്യുന്ന
ലലലോക്കല്ലബലോഡഡി യ ഡി ല ലോണസ് . ഈ ജഡി വ നക്കലോരന് അരഡി യ ര് കലോലയളവഡി നു ള്ളഡി ല് ലവപറ ലലലോക്കല്ലബലോഡഡി യ ഡി ല് ലജലോലഡി
പചെയ്തഡി ട്ടു പണ്ടങഡി ല് ആ മലോസങ്ങളഡി പ ല അരഡി യ ര് ഡജീ പ റയഡി ല് സസ് ഇലപ്പെലോള് ലജലോലഡി പ ചെയ്യുന്ന ലലലോക്കല് ലബലോഡഡി യ ഡി ല ലോണസ്
എന്റര് പചെയ്തസ് പകലോടുലക്കണ്ടതസ് . . ആ ജഡി വ നക്കലോരന് മുമസ് ലജലോലഡി പചെയ്തഡി രു ന്ന ലലലോക്കല്ലബലോഡഡി യ ഡി ല്
നഡി ന ധ
തുകലയലോപടെലോപ്പെധ തരുന്ന പഷഡബ്യൂ ള് പ്രകലോരമലോണസ് ( പഞലോയതസ് ഡയറക്ടലററഡി പ ല തജീ രു മലോന പ്രകലോരധ) ആ കലോലയളവഡി പ ല
സഡി പഡി അരഡി യ ര് ഡജീ പ റയഡി ല് ലരഖപപ്പെടുലതണ്ടതസ് . . ബലോക്കഡി വഡി വ രങ്ങള് മുകളഡില് വഡി വ രഡി ച ഡി ര ഡി ക്കു ന്ന രജീ ത ഡി യ ഡി ല് തപന്ന
ലരഖപപ്പെടുലതണ്ടതലോണസ് . .

ലസവസ് പചെയ്തസ് കഴഡിഞ്ഞെലോല് നഡിലവഡില് പതരപഞ്ഞെടുത ജഡിവനക്കലോരപന്റെ ലപരസ് ലഡിസഡിറഡില് നഡിന്നസ് ഒഴഡിവലോകുധ. ഇനഡി
എപന്തെങഡിലുധ പതറ്റുകള് ഉപണ്ടങഡില് അതസ് Edit NPS Arrear Recovery എന്ന ബട്ടണഡില്കഡിക്കസ് പചെയ്തസ് (ചെഡിതധ1.3) തഡിരുതലുകള്
വരുലതണ്ടതലോണസ്. ലസവസ് പചെയ്ത ആള്ക്കലോരുപടെ വഡിവരങ്ങള് മലോതമലോണസ് എഡഡിറസ് സജീന് വഴഡി ലഭഡിക്കുന്നതസ് (ചെഡിതധ1.3.1) പതലോട്ടുമുമസ്
ലരഖപപ്പെടുതഡിയ ഏതസ് വഡിവരധ ലവണപമങഡിലുധ കറക്ടസ്പചെയ്യേലോവുന്നതലോണസ്.

ചെഡിതധ1.3

ചെഡിതധ1.3.1

ഇങ്ങപന കറക്ടസ് പചെയ്തസ് വഡിവരങ്ങള് എലലോധ ലരഖപപ്പെടുതഡിയതഡിനുലശഷധ സലോപന STS എന്ന ആപഡിലക്കഷന് ഉപലയലോഗഡിചലോണസ്
വഡിവരങ്ങള് പവബഡിലലക്കസ് അയക്കുന്നതസ്. ഒരുകലോരദധ പ്രലതദകധ ശ്രദഡി ല ക്കണ്ടതസ് STS വഴഡി വഡി വ രധ പവബഡി ല ലക്കസ് ടലോന്സ്ഫര്
പചെയ്തലോല് പഡി പ ന്ന ഒരഡിക്ക ലുധ അയച വഡി വ രങ്ങള് കറക്ടസ് പചെയ്യേലോല് സലോധഡി ക്ക ഡി ല . STS തുറന്നലോല് ചെഡിതധ 1.4 ല്
കലോണുന്നലപലോലുള്ള സജീന് ലഭഡിക്കുധ. അതഡില് Upload CP Arear എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക.

ചെഡിതധ1.4

ഗലോമപഞലോയത്തുകളഡില് നലോഷണല് പപന്ഷന് സജീ മ ഡി ല് (NPS)സലോപന പവബസ് ലസലോഫസ് പവയര് വഴഡി അരഡി യ ര്
വഡി വ രങ്ങള് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്ന വഡി ധ ധ.
2.സലോപന എന്പഡി എ സസ്
ഈ ആപഡിലക്കഷനഡില് ഓപ്പെലററര്, പവരഡിഫയര്, അപ്രൂവര് എന്നജീ മൂന്നസ് ലലലോഗഡിനുകളലോണസ് ഗലോമപഞലോയത്തുകളഡില് ഉള്ളതസ്
ഓപ്പെലററര് ലലലോഗഡി ല്
അരഡിയര് വഡിവരങ്ങള് പവബഡില് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതഡിനുലവണ്ടഡി ഓപ്പെലററര് ലലലോഗഡിനഡില് പ്രലവശഡിക്കുക(ചെഡിതധ 2.1).

ചെഡിതധ2.1
ഓപ്പെലററര് ലലലോഗഡിനഡില് പ്രലവശഡിചലോല് ചെഡിതധ 2.2 ല് കലോണുന്നലപലോലുള്ള സജീന് ലഭഡിക്കുധ. എന് പഡി എസസ് അരഡിയര് എന്ന പമനുവഡില്
നഡിന്നസ് അരഡിയര് റഡിക്കവറഡി പതരപഞ്ഞെടുക്കുക. അതഡില് പസക്ഷന് ലകലോലമലോ ലബലോക്സഡില് നഡിനധ പസക്ഷന് പതരപഞ്ഞെടുതസ് View
Employee എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക. അലപ്പെലോള് അരഡിയര് അടെലക്കണ്ട ആള്ക്കലോരുപടെ ലഡിസസ് കലോണുധ. അതഡില് തുക
ടലോന്സഫര് പചെലയ്യേണ്ട ആള്ക്കലോരുപടെ പസലക്ടസ് എന്നപചെകസ് ലബലോക്സഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്തസ് ലസവസ് ബട്ടണ് കഡിക്കസ് പചെയ്തലോല് Saved
Sucessfully എന്ന പമലസജസ് ലഭഡിക്കുധ അതഡിനുലശഷധ ബലോങസ് ടലോന്സലോഷന് വഡിവരങ്ങള് ലരഖപപ്പെടുത്തുന്നതഡിനുലവണ്ടഡി ബലോങസ്
ടലോന്സലോഷന് ഡജീപറയഡില്സസ് ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക. അലപ്പെലോള് ചെഡിതധ 2.3 ല് കലോണുന്നലപലോലുള്ള ബലോങസ് ടലോന്സലോഷന്
ഡജീപറയഡില്സസ് എന്ന ലപജസ് ലഭഡിക്കുധ.

ചെഡിതധ2.2
ഇതഡില് Branch name, Branch, BranchCode, Date of Deposit, Amount Deposited എന്നഡിവ ലരഖപപ്പെടുത്തുക. അതഡിനുലശഷധ
പറഫറന്സസ് നമര് ലരഖപപ്പെടുത്തുക. റഫറന്സസ് നമര് എന്നതസ് ഒരു പഡലപ്പെലോസഡിറഡില് എത ലപര്ക്കസ് അടെച്ചു എന്നതസ്
അറഡിയുന്നതഡിനുലവണ്ടഡിയലോണസ് അതസ് ബലോങഡില് നഡിന്നസ് ലഭഡിക്കുന്ന നമര് ആയഡിരഡിക്കുധ. ഇങ്ങപന ഓലരലോ ടലോന്സലോഷനുധ ലരഖപപ്പെടുത്തുക.
അതഡിനുലശഷധ പസലക്ടസ് ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്തസ് save Bank Details എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക.അതഡിനുലശഷധ List of

employees to update the reference number എന്നതഡില് ഓലരലോ ജഡിവനക്കലോരലന്റെയുധ ലപരഡിനസ് ലനപര റഫറന്സസ് നമര് എന്ന
ലകലോലമലോ ലബലോക്സഡില് നഡിനധ പതലോട്ടസ് മുകളഡില് ലരഖപപ്പെടുതഡിയ റഫന്സസ് നമര് പതരപഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതുവഴഡി ഈ ജജീവനക്കലോരനസ് ഏതസ്
ബലോങസ്
ടലോന്സലോഷന്
വഴഡിയലോണസ്
അടെചപതന്നസ്
മനസഡിലലോക്കലോന്
കഴഡിയുധ.
അതഡിനുലശഷധ
Save Details and Foewarded to Verifier എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക.അതഡിനുലശഷധ പവരഡിഫയര് ലലലോഗഡിനഡില് പ്രലവശഡിക്കുക.

ചെഡിതധ2.3
പവരഡി ഫ യര് ലലലോഗഡി ന ഡി ല്
പവരഡിഫയര് ലലലോഗഡിനഡില് ലപ്രലവശഡിചസ് എന് പഡി എസസ് അരഡിയര് എന്ന പമനുവഡില് നഡിന്നസ് അരഡിയര് റഡിക്കവറഡി
പതരപഞ്ഞെടുക്കുക അതഡില് പസക്ഷന് പതരപഞ്ഞെടുതസ് View Employee എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക. അലപ്പെലോള് ഓപ്പെലററര്
അയച വഡിവരങ്ങള് ലഭഡിക്കുധ. അതഡില് Details of Emp എന്നതഡിപല ആലരലോയഡില്(>>) കഡിക്കസ് പചെയ്തലോല് ഓപ്പെലററല് ലലലോഗഡിനഡില്
ലസവസ് പചെയ്ത ജജീവനക്കലോരുപടെ വഡിവരങ്ങള് കലോണലോന് സലോധഡിക്കുധ വഡിവരങ്ങള് പരഡിലശലോധഡിചസ് ശരഡിയലോപണങഡില് പസലക്ടസ് ബട്ടണ് കഡിക്കസ്
പചെയ്തസ് ലഫലോര്ലവഡസ് പചെയ്യ്തലോല് ഈ വഡിവരധ അപ്രൂവറുപടെ ലലലോഗഡിനഡിലലക്കസ് ലപലോകുധ ഒപ്പെധ Details are saved successfully and
forwarded പമലസജസ് ലഭഡിക്കുധ. പതറലോയ വഡിവരമലോപണങഡില് Reject Reason ലരഖപപ്പെടുതഡി Return എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്തലോല്
ഓപ്പെലറററുപടെ ലലലോഗഡിനഡിലലക്കസ് ലപലോകുധ(ചെഡിതധ2.4).

ചെഡിതധ2.4

അപ്രൂവര് ലലലോഗഡി ല്
അപ്രൂവര് ലലലോഗഡിനഡിലലക്കസ് പ്രലവശഡിചസ് എന് പഡി എസസ് അരഡിയര് എന്ന പമനുവഡില് നഡിന്നസ് അരഡിയര് റഡിക്കവറഡി
പതരപഞ്ഞെടുക്കുക അതഡില് പസക്ഷന് പതരപഞ്ഞെടുതസ് View Employee എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്യുക(ചെഡിതധ2.5). അലപ്പെലോള്
പവരഡിഫയര് പവരഡിഫഫ പചെയ്തസ് അയച വഡിവരങ്ങള് ലഭഡിക്കുധ. അതഡില് Details of Emp എന്നതഡിപല ആലരലോയഡില്(>>) കഡിക്കസ്
പചെയ്തലോല് പവരഡിഫയര് ലലലോഗഡിനഡില് ലസവസ് പചെയ്ത ജജീവനക്കലോരുപടെ വഡിവരങ്ങള് കലോണലോന് സലോധഡിക്കുധ വഡിവരങ്ങള് പരഡിലശലോധഡിചസ്
ശരഡിയലോപണങഡില് പസലക്ടസ് ബട്ടണ് കഡിക്കസ് പചെയ്തസ് ലഫലോര്ലവഡസ് പചെയ്യ്തലോല് ഈ വഡിവരധ ഡയറക്ടലററഡിപല ഓപ്പെലറററുപടെ
ലലലോഗഡിനഡിലലക്കസ് ലപലോകുധ. പതറലോയ വഡിവരമലോപണങഡില് Reject Reason ലരഖപപ്പെടുതഡി Return എന്ന ബട്ടണഡില് കഡിക്കസ് പചെയ്തലോല്
ഓപ്പെലറററുപടെ ലലലോഗഡിനഡിലലക്കസ് ലപലോകുധ.

ചെഡിതധ2.5

How to do Transferred employees details
19-12-2016 ല് അഡജീ ഷ ണല് ഡയറക്ടര് ശ്രജീ ഈപ്പെന് ഫലോന്സഡി സ സ് അവറുകളുപടെ അദദക്ഷതയഡില് കൂടെഡിയ
മജീറഡിധഗഡില്, സലധ മലോറഡിലപലോയ NPS ഉള്ള ജജീവനകലോര്ക്കസ് ചുവപടെ പറയുന്ന കലോരദങ്ങള് പചെയ്യുവലോന് തജീരുമലോനധ
എടുത്തു
1. ഓണ് ഫണ്ടഡില് NPS തുക പഡിടെഡിചഡിടെലോപത ടലോന്സ്ഫര് ആയഡിട്ടുള്ള ജജീവനക്കലോരുപടെ കലോരദതഡില് നഡിലവഡിപല
പഞലോയതസ് ബലോക്കസ് ലലലോഗസ് തുക (LB contribution) ഒടുലക്കണ്ടതുധ പഴയ പഞലോയതഡില് നഡിനധ
തുക റജീ കൂപ്പെസ് പചെലയ്യേണ്ടതുമലോണസ്
2. നഡിലവഡില് NPS തുക ഓണ് ഫണ്ടഡില് പഡിടെഡിചഡിട്ടസ് ടലോന്സ്ഫര് ആയഡിട്ടുള്ള ജജീവനക്കലോരുപടെ കലോരദതഡില് പഴയ
പഞലോയതസ് പുതഡിയ പഞലോയതഡിനസ് തുക പഷഡബ്യൂള് സഹഡിതധ ഫകമലോറഡി പുതഡിയ പഞലോയതസ് തുക
ബലോങഡില് ഒടുക്കഡി ആ വഡിവരധ സലോപന പവബസ് വഴഡി ടലോന്സ്ഫര് പചെലയ്യേണ്ടതുമലോണസ്
3. 01/08/2015 നസ് ലശഷമുള്ള ബലോക്കസ് ലലലോഗസ് തുക ലരഖപപ്പെടുതലോനുള്ള പസമൌകരദധ തുടെര്ന വരുന്ന സലോപന
update ല് ലഭദമലോക്കുന്നതലോണസ്

