
സസ്ഥാപന 

തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളളിലലെ മസ്ഥാനവ വളിഭവദശഷളി മസ്ഥാദനജ്ലമനന്റ് കകൈകൈസ്ഥാരരര്യം ലചെയ്യുന്നതളിനന്റ് ഐ ലകൈ എര്യം 
വളികൈസളിപളിച്ച ആപളിദക്കേഷന് ദസസ്ഥാഫന്റ് ലവയറസ്ഥാണന്റ് സസ്ഥാപന. 

ഉപദയസ്ഥാകസ്ഥാക്കേള
സസ്ഥാപനയളില് 3 തരതളിലുള്ള ഉപദയസ്ഥാകസ്ഥാക്കേളസ്ഥാണുള്ളതന്റ്. 
ഓപദററ്റര, ലവരളിഫയര, അപ്രൂവര. ഈ മൂന്നുതരര്യം ദലെസ്ഥാഗളിനുകൈളര്യം  അതതന്റ് തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനതളിലലെ 
ലസക്രട്ടറളി സുദലെഖ ദസസ്ഥാഫന്റ് ലവയറളില് സൃഷളിച്ചന്റ് ഓദരസ്ഥാ ദലെസ്ഥാഗളിനളിദലെകര്യം ദവണ്ട ജജീവനക്കേസ്ഥാലര നളിദയസ്ഥാഗളിക്കേണര്യം. 
സസ്ഥാധസ്ഥാരണയസ്ഥായളി ഓപദററ്റര ലസക്ഷന് ക്ലരകര്യം, ലവരളിഫയര സൂപ്രണര്യം, അപ്രൂവര ലസക്രട്ടറളി 
തലന്നയുമസ്ഥായളിരളികര്യം.  

ജജീവനക്കേസ്ഥാരുലടെ  വരകളിഗതവളിവരങ്ങള  ദരഖലപടുത്തുന്ന വളിധര്യം 

ഓപദററ്റര ദലെസ്ഥാഗളിന്
സസ്ഥാപന ലവബന്റ് കസറ്റളില് (www.apps.lsgkerala.gov.in/sthapana)ഓപദററ്ററസ്ഥായളി ദലെസ്ഥാഗളിന് ലചെയ്യുകൈ.

ജജീവനക്കേസ്ഥാരുലടെ വളിവരങ്ങള ദരഖലപടുത്തുന്നതളിനസ്ഥായളി Incumbency Details ല് Personal details ല് Add New ക്ലളിക്കേന്റ്
ലചെയ്യുകൈ.

ലസക്ഷന്, ജജീവനക്കേസ്ഥാരലന / ജജീവനക്കേസ്ഥാരളിയുലടെ ദപരന്റ്   എന്നളിവ ലസലെകന്റ്  ലചെയ്യുകൈ



തദദ്ദേശഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളളില് നളിലെവളില് വളിനരസളിച്ചളിട്ടുള്ള സസ്ഥാപനയളിലലെ വരകളിഗതവളിവരങ്ങള ലവബന്റ് 
ലമസ്ഥാഡഡ്യൂളളിദലെക്കേന്റ് ദപസ്ഥാരട്ടന്റ് ലചെയളിട്ടുണ്ടന്റ്. ഇങ്ങലന ദപസ്ഥാരട്ടന്റ്  ലചെയളിട്ടുള്ള വളിവരങ്ങള തസ്ഥാലഴെയുള്ള ദകൈസ്ഥാളങ്ങളളില് 
കൈസ്ഥാണസ്ഥാന് കൈഴെളിയുര്യം. പൂരളിപളിക്കേസ്ഥാത ദകൈസ്ഥാളങ്ങളളിദലെക്കേസ്ഥാവശരമസ്ഥായ അധളികൈവളിവരങ്ങള കടെപന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ദസവന്റ് 
ലചെയ്യുകൈ. (ദസവനപുസ്തകൈതളില് ദരഖലപടുതളിയതന്റ് പ്രകൈസ്ഥാരമസ്ഥായളിരളിക്കേണര്യം വളിവരങ്ങള ദരഖലപടുദതണ്ടതന്റ്)

 Incumbency Details ല് നളിദന്നസ്ഥാ വലെതുഭസ്ഥാഗതസ്ഥായളി കൈസ്ഥാണുന്ന കഹൈപര ലെളിങളിദലെസ്ഥാ Departmental Test ല്  ക്ലളിക്കേന്റ് 
ലചെയ്യുകൈ. വളിവരങ്ങള കടെപന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ദസവന്റ് ലചെയ്യുകൈ.  

അതളിനുദശഷര്യം Incumbency Details ല് നളിദന്നസ്ഥാ വലെതുഭസ്ഥാഗതസ്ഥായളി കൈസ്ഥാണുന്ന കഹൈപര ലെളിങളിദലെസ്ഥാ Educational 
qualifications ല് ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ. വളിവരങ്ങള കടെപന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ദസവന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 

മസ്ഥാസശമ്പളതളില് നളിന്നുര്യം തളിരളിച്ചുപളിടെളികന്ന തുകൈകൈളലടെ വളിവരങ്ങള ദരഖലപടുത്തുന്നതളിനസ്ഥായളി Incumbency 
Details ല്  Deduction Account head details നളിദന്നസ്ഥാ വലെതുഭസ്ഥാഗതസ്ഥായളി കൈസ്ഥാണുന്ന കഹൈപര ലെളിങളിദലെസ്ഥാ ക്ലളിക്കേന്റ് 
ലചെയ്യുകൈ. ഏലതലസ്ഥാര്യം ഇനങ്ങളളിലെസ്ഥാലണന്നന്റ് Deduction നന്റ്  തസ്ഥാലഴെയസ്ഥായുള്ള ദകൈസ്ഥാളങ്ങളളില് നളിന്നന്റ് ലതലര ലഞ്ഞെടുകകൈ. 
ലതസ്ഥാട്ടടുത ദകൈസ്ഥാളതളില് ജജീവനക്കേസ്ഥാരലന പ്രസ്തസ്തുതഇനതളിലലെ അക്കേക്കൗണ്ടന്റ് നമ്പര  കടെപന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ദസവന്റ് 
ലചെയ്യുകൈ.  ലതറ്റസ്ഥായളി വളിവരങ്ങള ദരഖലപടുതളിയളിട്ടുലണ്ടങളില്          ബട്ടന് ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയന്റ് ആ വളിവരങ്ങള നജീക്കേര്യം 
ലചെയസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണന്റ്.

അതളിനുദശഷര്യം Incumbency Details ല്  First Appointment Details ല്   ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ആദര നളിയമനതളിലന 
വളിവരങ്ങള കടെപന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ദസവന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 



ദസവന്റ് ലചെയസ്ഥാല് തസ്ഥാലഴെയസ്ഥായളി കടെപന്റ് ലചെയ വളിവരങ്ങള കൈസ്ഥാണസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണന്റ്. ലതറ്റസ്ഥായളി വളിവരങ്ങള 
ദരഖലപടുതളിയളിട്ടുലണ്ടങളില്          ബട്ടന് ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയന്റ് ആ വളിവരങ്ങള നജീക്കേര്യം ലചെയസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണന്റ്.

ലവരളിഫയര ദലെസ്ഥാഗളിന്
ലവരളിഫയറസ്ഥായളി ദലെസ്ഥാഗളിനന്റ്  ലചെയ്യുകൈ.
Incumbency Register ല് Personal details ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ.
Section, employee name എന്നളിവ ലസലെകന്റ്  ലചെയ്യുകൈ
ദസവന്റ് ലചെയ്യുകൈ. അപ്രൂവന്റ് ലചെയ്യുന്നതളിനന്റ് Forward ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ. തളിരുതലുകൈളലണ്ടങളില് ഓപദററ്റരക്കേന്റ് 
തളിരളിച്ചയകന്നതളിനസ്ഥായളി Return ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ.
അപ്രൂവര ദലെസ്ഥാഗളിന്
അപ്രൂവറസ്ഥായളി ദലെസ്ഥാഗളിനന്റ്  ലചെയ്യുകൈ.
Incumbency Register ല് Personal details ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ.
Section, employee name എന്നളിവ ലസലെകന്റ്  ലചെയ്യുകൈ
അപ്രൂവന്റ് ലചെയ്യുന്നതളിനന്റ് Approve  ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ. തളിരുതലുകൈളലണ്ടങളില് ഓപദററ്റരക്കേന്റ് തളിരളിച്ചയകന്നതളിനസ്ഥായളി 
Return ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ.

PRAN ദഫസ്ഥാര്യം ദരഖലപടുത്തുന്ന വളിധര്യം
PRAN ദഫസ്ഥാര്യം ദരഖലപടുത്തുന്നതളിനന്റ് Contributory Pension എന്ന ലമനുവളില്  നളിന്നുര്യം PRAN form ല് Select 
Employees ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ
ദകൈസ്ഥാര്യംദബസ്ഥാ ദബസ്ഥാകളില് നളിന്നുര്യം ലസക്ഷന് ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 
PRAN ദഫസ്ഥാര്യം ദരഖലപടുദതണ്ട ജജീവനക്കേസ്ഥാരുലടെ ദപരുകൈള ലെളിസളില് നളിന്നുര്യം ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ. ദസവന്റ് ലചെയ്യുകൈ.



 Next ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ.
നസ്ഥാലെന്റ് ഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥായസ്ഥാണന്റ് ദഫസ്ഥാര്യം ദരഖലപടുദതണ്ടതന്റ്. Section A, B, C, D എന്നളിങ്ങലന യഥസ്ഥാ ക്രമര്യം ദരഖലപടുത്തുകൈ. 
ഓദരസ്ഥാ ലസക്ഷനസ്ഥായളി ദസവന്റ് ലചെയ്യുകൈ.   
PRAN ദഫസ്ഥാര്യം ലവരളികഫ ലചെയ്യുന്ന വളിധര്യം
ലസക്ഷനളില് നളിന്നുര്യം ദസവന്റ് ലചെയ്യുദമ്പസ്ഥാള ലവരളിഫയറുലടെ ദലെസ്ഥാഗളിനളില് വന്നളിരളികര്യം. ലവരളികഫ ലചെയ്യുന്നതളിനന്റ്
Contributory Pension എന്ന ലമനുവളില് നളിന്നുര്യം PRAN form ല് Select Employees ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ
ദകൈസ്ഥാര്യംദബസ്ഥാ ദബസ്ഥാകളില് നളിന്നുര്യം ലസക്ഷനന്റ്  ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 
PRAN ദഫസ്ഥാര്യം ലവരളികഫ ലചെദയണ്ട ജജീവനക്കേസ്ഥാരുലടെ ദപരന്റ് ലെളിസളില് നളിന്നുര്യം ലതലരലഞ്ഞെടുകകൈ.
Verify  ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 

PRAN ദഫസ്ഥാര്യം അപ്രൂവന്റ് ലചെയ്യുന്ന വളിധര്യം

Contributory Pension എന്ന ലമനുവളില് നളിന്നുര്യം PRAN form ല്  Select Employees ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ
ദകൈസ്ഥാര്യംദബസ്ഥാ ദബസ്ഥാകളില് നളിന്നുര്യം ലസക്ഷന് ലസലെകന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 
PRAN ദഫസ്ഥാര്യം ലവരളികഫ ലചെദയണ്ട ജജീവനക്കേസ്ഥാരുലടെ ദപരന്റ് ലെളിസളില് നളിന്നുര്യം ലതലരലഞ്ഞെടുകകൈ. 
Approve ക്ലളിക്കേന്റ് ലചെയ്യുകൈ. 


