
ലലലോക്കല് സലോപനയയില് നയിനന്ന് സലോപന വവെബയിലലക്കന്ന്  ബയില് വെയിവെരങ്ങള് ടലോന്സ്ഫര

വചെയ്യുന വെയിധധ

സലോപന ആപയിലക്കഷനയില്  അതലോതന്ന് മലോസവത്തെ  വെയിവെരങ്ങള് ലരഖവപടുത്തെയി ശമ്പളബയില്

ജനലറേറന്ന് വചെയ്യുക. അതയിനുലശഷധ ബയില് ഫഫൈനല് ആയലോല് അടുത്തെമലോസധ ആക്കയി സലോപന

ആപയിലക്കഷന് വസറന്ന്  വചെയ്യുക.    ചെയിതധ  1 ല്  കലോണുനലപലോലുള്ള  സസ്ക്രീന് ലഭയികധ,എലലോ

മലോസവധ മൂനലോധ തസ്ക്രീയതയി മുതല് മലോതലമ ഈ സസ്ക്രീന് ലഭയികകയുള. ഇതയില്  ലസവെന്ന് ബട്ടണ

കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക

ചെയിതധ 1

അലപലോള്  ഏതന്ന് മലോസധ മുതല് ഡലോറലോ അപന്ന് ലലലോഡന്ന് വചെയലോനുവണ്ടെനന്ന് കലോണയികന ഒരു സസ്ക്രീന്

കലോണലോധ. OK ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക (ചെയിതധ 1.1). തുടരനന്ന് " Generation month and year

is updated successfully" എന വമലസജന്ന് ലഭയികധ.(ചെയിതധ1.2) അതയില്  OK ബട്ടണ കയിക്കന്ന്

വചെയ്യുക.

ചെയിതധ 1.1

( ചെയിതധ1.2)
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 അടുത്തെതലോയയി  പഞലോയത്തുകളയിലുള്ള സലോപന  STS  ആപയിലക്കഷന് തുറേകക.  അലപലോള്

അപ് ലലലോഡന്ന്  വചെലയണ്ടെ ഡലോറലോ കലോണലോവനതലോണന്ന്(ചെയിതധ  (2)).  ഇതയിവല  "upload master

data" എന ബട്ടണ  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക . 

ചെയിതധ 2

അലപലോള് Details verified by Secretary  എനന്ന് വമലസജന്ന് ലബലോകന്ന് ലഭയികധ  (ചെയിതധ  2.1)

അതയില്  yes എന ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക. തുടരനന്ന് Master data uploaded എന വമലസജന്ന്

ലബലോകന്ന് ലഭയികധ ( ചെയിതധ 2.2)അതയില്  OK ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

ചെയിതധ 2.1

ചെയിതധ 2.2
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അടുത്തെതലോയയി   Bill  data യുധ  അപ് ലലലോഡന്ന്  വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്.  വതലോട്ടുമുമ്പന്ന്  മലോസ്റ്റര  ലഡറലോ

അലപലോഡന്ന് വചെയന്ന് അലതരസ്ക്രീതയിയയില് തവന Bill data യുധ അപ് ലലലോഡന്ന്  വചെയ്യുക. ഇതയിനലോയയി

Upload Bill data  എന ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക (ചെയിതധ 3). അലപലോള് ബയില് ഡസ്ക്രീവറയയില്സന്ന്

അപന്ന് ലലലോഡന്ന് വചെയുനതലോയയി വമലസജന്ന് ലഭയികധ അലപലോഡന്ന് വചെയണവമങയില് അതയില് "Yes"

എന ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.(ചെയിതധ 3.1).

 ചെയിതധ 3

ചെയിതധ 3.1

അലപലോള് Bill data verified by Secretary  എനന്ന് വമലസജന്ന് ലബലോകന്ന് ലഭയികധ (ചെയിതധ 3.2)

അതയില്  yes എന ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക. 
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ചെയിതധ 3.2

തുടരനന്ന് Bill data uploaded എന വമലസജന്ന് ലബലോകന്ന് ലഭയികധ അതയില്  OK ബട്ടണ കയിക്കന്ന്

വചെയ്യുക(ചെയിതധ 3.3). ഇലപലോള് എലലോ ഡലോറയുധ വവെബയില് എത്തെയിക്കഴയിഞ.

ചെയിതധ 3.3

ഒരു കലോരരധ പ്രതരകധ ശ്രദയികക ഇതുവെവരയുള്ള ബയില് ലഡറലോ വചെയ്തുകഴയിഞയിട്ടുധ  Upload

Bill  data  യയില് കയിക്കന്ന്  വചെയലോല്  "No bill  data  pending to  upload"  എന വമലസജന്ന്

ലബലോകന്ന് ലഭയികധ(ചെയിതധ 3.4). അതയില് OK ബട്ടണ കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

ചെയിതധ   3.4  
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സലോധഖര ആപയിലക്കഷനയില് വപന്ഷന് ലകലോണടയിബബ്യൂഷന് ലരഖവപടുത്തുന വെയിധധ.

ലപയ്വമനന്ന്  ഓരഡര  വസലകന്ന്  വചെയ്യുക.  ലപയ്വമനന്ന്  ഫടപന്ന്  Pay  and  allowance

വതവരവഞടുകക.  ഫൈങ്ഷനറേയി,  ഫൈങ്ഷന്  തുടങ്ങയിയവെ  വസലകന്ന്  വചെയ  Account  head

Salaries  വതവരവഞടുത്തെന്ന്  recoveries ല് ലകലോണടയിബബ്യൂട്ടറേയി വപന്ഷന് ഉള്ളവെരക്കന്ന്  other

recoveries എന വഹെഡന്ന് വതവരവഞടുത്തെന്ന്  തുക ഫടപന്ന് വചെയന്ന് വകലോടുകക(ചെയിതധ1).

ചെയിതധ1

തലദ്ദേശഭരണസലോപനധ  അടലക്കണ്ടെ  തുക.  210500101  Employer's  contribution  എന

വചെലവ വഹെഡയില് ബുക്കന്ന് വചെയന്ന് ലവെവറേ ലപയ്വമനന്ന്  ഓരഡര വചെയ്യുക(ചെയിതധ 2).
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ചെയിതധ  2  
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സലോപന വവെബന്ന് ആപയിലക്കഷന് പ്രവെരത്തെന സഹെലോയയി

തലദ്ദേശഭരണസലോപനങ്ങളയിവല  എസ്റ്റലോബയിഷന്ന് വമനന്ന്  വെയിഭലോഗധ  സുഗമവധ  സുതലോരരവമലോകക

എന  ലകരലത്തെലോവട  ഇന്ഫൈര  ലമഷന്  ലകരളലോ  മയിഷന്  വെയികസയിപയിചന്ന്  പുറേത്തെയിറേക്കയിയ

ആപയിലക്കഷന് ലസലോഫന്ന് വവെയറേലോണന്ന്  സലോപന വവെബന്ന്“ ”.  ജസ്ക്രീവെനക്കലോരുവട സരവസ്ക്രീസന്ന് ബുക്കന്ന്

വെയിവെരങ്ങള്,  01.04.2013  മുതല്  ലജലോലയിയയില്  പ്രലവെശയികന  മുഴുവെന്  ജസ്ക്രീവെനക്കലോരകധ

ലകലോണടയിബബ്യൂട്ടറേയി  വപന്ഷന്  -PRAN  (Permanent  Retirement  Account  Number)

വെയിവെരങ്ങള്,  NPS  (National  Pension  Scheme) വെയിവെരങ്ങള്  ലരഖവപടുത്തുക

തുടങ്ങയിയവെയലോണന്ന് വവെബന്ന് ആപയിലക്കഷവന പ്രലതരകതകള്. 

തലദ്ദേശഭരണസലോപനത്തെയില് ഡലോറ എന്ടയി നടത്തെയി പഞലോയത്തെന്ന് ഡയറേക്ടരക്കന്ന് ഡലോറ

ഫകമലോറുനതയിനുധ,  NPS വവെബന്ന് ഫസറയിലലയന്ന്  ഡലോറ  ഫകമലോറുനതയിനുള്ള  സധവെയിധലോനവധ

സലോപന  വവെബന്ന്  ആപയിലക്കഷനയില്  ഉള് വപടുത്തെയിയയിട്ടുണ്ടെന്ന്.  തലദ്ദേശഭരണ  സലോപനത്തെയിവല

ജസ്ക്രീവെനക്കലോരകധ,  പഞലോയത്തെന്ന് ഡയറേക്ടലറേറയിവല ജസ്ക്രീവെനക്കലോരകധ ലസലോഫന്ന് വവെയറേയില്

പ്രലവെശയിക്കലോനുള്ള User  Name,  Password എനയിവെ ബന്ധവപട്ട ജസ്ക്രീവെനക്കലോരക്കന്ന്

ലഭരമലോക്കയിയയിരയികധ.  ഇവെ ഉപലയലോഗയിചന്ന് ആപയിലക്കഷനയില് പ്രലവെശയികനതയിനുധ

ലഭയിചയിരയികന Password മലോറ്റുനതയിനുമുള്ള സധവെയിധലോനവധ ലസലോഫന്ന് വവെയറേയില്

ഉള്വപടുത്തെയിയയിട്ടുണ്ടെന്ന്.

പ്രവെരത്തെനരസ്ക്രീതയി  :-  

തലദ്ദേശഭരണസലോപനത്തെയില്  മൂനന്ന്  തരധ  ഉപലയലോകലോക്കളലോണന്ന്  സലോപന  വവെബന്ന്

ആപയിലക്കഷന് ഉപലയലോഗയികനതന്ന്  1) Operator (Clerical Level Employees) 2) Verifier

(AS/JS/HC/ Secretary Assigned Officer), 3) Approver (Secretary/ Charge Officer).

പഞലോയത്തെന്ന്  ഡയറേക്ടലറേറന്ന്  ഓഫൈസ്ക്രീസയില്,  Operator എന ഉപലയലോകലോവെലോണന്ന്  ഉള്ളതന്ന്.  ഈ

ജസ്ക്രീവെനക്കലോരന് തലദ്ദേശഭരണസലോപനങ്ങളയില് നയിനധ ലഭയികന ഡലോറ വഡഡൌണ ലലലോഡന്ന് വചെയന്ന്

NPS വവെബന്ന് ഫസറയിലലയന്ന് അപന്ന് ലലലോഡന്ന് വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്.

Operator LB :-
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1. www.apps.lsgkerala.gov.in/Sthapana എന വവെബന്ന് ഫസറയിലന്ന്  പ്രലവെശയികക.

2. PRAN Form വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ PRAN Updation എന സബന്ന് വമനു വതരവഞടുകക.

Selection  Section  ലകലോലബലോ ലബലോകയിലന്ന്  നയിനധ General/Part  Time  Employees

വതരവഞടുകക.

3. തുടരന്ന് നന്ന് ലഭയികന പട്ടയികയയിലന്ന്  PRAN നമ്പരന്ന്  ലഭരമലോയയിരയികധ,  തയിരുത്തെലുകലളലോ

കൂട്ടയിലചരന്ന് ക്കലുകലളലോ ഉവണ്ടെങയിലന്ന്  മലോറധ വെരുത്തെയിയലശഷധ Select എന വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന്

ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി ലസവെന്ന് വചെയ്യുക.

NPS -   വെയിവെരങ്ങളന്ന്      ലരഖവപടുത്തുന     വെയിധധ  

NPS  ലലക്കന്ന് അപന്ന് ലഡറന്ന് വചെലയണ്ടെ വെയിവെരങ്ങളന്ന്  സലോപന വവെബന്ന് ഫസറയിലന്ന് 

ലഭരമലോയയിരയികധ.  വസഷനന്ന്  കലോരന്ന് ക്കന്ന് ഈ വെയിവെരങ്ങളന്ന്  പരയിലശലോധയിചന്ന് വവെരയിഫൈയരന്ന് ക്കന്ന്

ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്. 

4. NPS വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ NPS  Processing-Entry എന സബന്ന് വമനു

വതരവഞടുകക.

5. Section  (general/Part  Time  Employees),  Month,  Year എനയിവെ

വതരവഞടുത്തെന്ന്  എന ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക. തുടരന്ന് നന്ന് ലഭയികന പട്ടയികയയിലന്ന് 

ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് വചെലയണ്ടെ എധലപലോയയിസയിവന വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന് ലനവരയുള്ള Status  എന

വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി ലസവെന്ന് ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയലശഷധ Forward  ബട്ടണന്ന് 

കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

a.  വവെരയിഫൈയരന്ന് /അപ്രൂവെരന്ന്  തയിരയിവക അയചയിരയികന ഫൈയലുകളന്ന് 

വതരവഞടുക്കലോനന്ന്  Return  Details എന വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി

 എന ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

b. തയിരയിവക വെനയിരയികന ഫൈയലുകളന്ന്  തയിരുത്തെലുകളന്ന്  വെരുത്തെയി ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന്

വചെയ്യുലമ്പലോളന്ന്   എന വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആലക്കണ്ടെതലോണന്ന്.

Verifier LB:-

6. NPS വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ NPS Processing  Verification – വതരവഞടുകക.

7. Section  (general/Part  Time  Employees),  Month,  Year എനയിവെ

വതരവഞടുത്തെന്ന്  എന ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക. തുടരന്ന് നന്ന് ലഭയികന പട്ടയികയയിലന്ന് 
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ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് വചെലയണ്ടെ എധലപലോയയിസയിവന വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന് ലനവരയുള്ള Status  എന

വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി Forward ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

8. Return വചെയണവമങയില്  എധലപലോയയിസയിവന വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന് ലനവരയുള്ള വചെക്കന്ന്

ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി Return ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.  റേയിലട്ടണന്ന്  വചെയ്യുന ഫൈയലുകളന്ന് 

വസഷനന്ന്  കലോരന്ന് ക്കയിനന്ന് ലഭരമലോകധ.

Approver LB:-

9. NPS വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ NPS Processing  Approval – വതരവഞടുകക.

10. Section  (general/Part  Time  Employees) വതരവഞടുത്തെന്ന്  എന

ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.  തുടരന്ന് നന്ന് ലഭയികന പട്ടയികയയിലന്ന്  ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് വചെലയണ്ടെ

എധലപലോയയിസയിവന വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന് ലനവരയുള്ള വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി Approve

ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

11. Return വചെയണവമങയില്  എധലപലോയയിസയിവന വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന് ലനവരയുള്ള വചെക്കന്ന്

ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി Return ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.  റേയിലട്ടണന്ന്  വചെയ്യുന ഫൈയലുകളന്ന് 

വസഷനന്ന്  കലോരന്ന് ക്കയിനന്ന് ലഭരമലോകധ.

12. അപ്രൂവെന്ന് വചെയ വെയിവെരങ്ങളന്ന്  പഞലോയത്തെന്ന് ഡയറേക്ടലറേറയിലലക്കന്ന് ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന്

വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്.  ഇതയിനലോയയി NPS വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ Forward  to  Panchayat

Directorate  വതരവഞടുകക.

13. തുടരനന്ന് ലഭയികന സസ്ക്രീനയില്   എന ലയിങയില് കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.  തുടരന്ന് നന്ന്

ലഭയികന പട്ടയികയയിലന്ന്  ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് വചെലയണ്ടെ എധലപലോയയിസയിവന വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന്

ലനവരയുള്ള വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി Forward  to  Directorate എന ബട്ടണന്ന് 

കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക. 

14. Forward to Panchayat Directorate വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ Return വചെയ്യുനവതങയിലന്ന് 

റേയിലട്ടണന്ന്  ആകന വെയിവെരങ്ങളന്ന്  അപ്രൂവെറുവട ലലലോഗയിനയിലന്ന്  തവന NPS  Processing  –

Approval  വമനുവെയിലന്ന്  ലഭരമലോകധ അവെയിവട നയിനധ വെസ്ക്രീണധ ഫൈയലന്ന്  റേയിലട്ടണന്ന് 

വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്.

Panchayat Directorate Staff:-

15. NPS വമനുവെയിലന്ന്  നയിനധ National Pension Scheme Details വതരവഞടുകക.
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16. Month, Year,  Date എനയിവെ വതരവഞടുത്തെന്ന്  എന ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന്

വചെയ്യുക.  അലപലോളന്ന്  NPS  വെയിവെരങ്ങളന്ന്  ലരഖവപടുത്തെയി സബ്മയിറന്ന് വചെയയിരയികന എലലോ

പഞലോയത്തുകളുവടയുധ വെയിവെരങ്ങളന്ന്  ലഭരമലോകധ. ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് വചെലയണ്ടെ പഞലോയത്തുകളുവട

വെയിവെരങ്ങളന്ന് ക്കന്ന് ലനവരയുള്ള വചെക്കന്ന് ലബലോകന്ന് ആക്ടസ്ക്രീവെന്ന് ആക്കയി ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന് ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന്

വചെയ്യുക.

17. തുടരന്ന് നന്ന് ലഭയികന File Creation Process എന ലപജയിലന്ന്  നയിനധ ലഫൈലോരന്ന്  ലവെഡന്ന്

വചെയ തയിയതയി വതരവഞടുത്തെന്ന് Select the batch type എനതയിനുലനവരയുള്ള Create as

new batch ഓപ്ഷനന്ന്  വതരവഞടുത്തെന്ന്  എന ബട്ടണന്ന്  കയിക്കന്ന് വചെയ്യുക.

a. Create as new batch :- 

b. Attach with last batch :- 

18. ഇങ്ങവന വചെയ്യുലമ്പലോളന്ന്  വവെബന്ന് വബഡൌസറേയിലന്ന്  വസറന്ന് വചെയയിരയികന Download Path

ലലയന്ന് .txt ലഫൈലോരന്ന് മലോറയിലന്ന്  ഫൈയലന്ന്  ജനലറേറന്ന് വചെയന്ന് ലഭയികധ.  ഇങ്ങവന ലഭയികന വടക്സ്റ്റന്ന്

ഫൈയലന്ന്  NPS വവെബന്ന് ഫസറയിലലയന്ന് അപന്ന് ലലലോഡന്ന് വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്.

19. അപന്ന് ലലലോഡന്ന് വചെയ്യുലമ്പലോളന്ന്  Transaction  ID  ലഭരമലോകനതലോണന്ന്,  ഇങ്ങവന

ലഭരമലോകന ID, Update Transaction ID എന വമനു വെഴയി batch ID ക്കന്ന് അനുസൃതമലോയയി

അപന്ന് ലഡറന്ന് വചെലയണ്ടെതലോണന്ന്.

20. അപന്ന് ലഡറന്ന് വചെയ്യുന വടകന്ന് ഫൈയലന്ന്  റേയിജക്ടന്ന് ആവകയലോവമങയിലന്ന്  ഈ ഫൈയലന്ന് 

ബന്ധവപട്ട തലദ്ദേശഭരണ സലോപനത്തെയിലലയന്ന് തയിരയിവക അയക്കലോവനതലോണന്ന്.
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