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മൈവന വെന്സ്റഷന്സ്റ മൈോഫ റ്റ വവയറിൽ കൃഷി ഭവന്സ്റ ഉെമയോക്തോക്കള്ക്കോയി ഡിജിറ്റൽ
ഒപ്പ
(Digital
Signature)
മേഖവപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള
ൈൌകേയിം
ലഭയ ോക്കിയിട്ടുണ്ട .
ആയതിമലക്കോയി നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ മേഖവപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉെമയോഗിക്കുന്ന
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെമേണ്ടതോയ കോേയങ്ങള് ആണ ചുവവ പ്രതിെോദിക്കുന്നത .

ഡിജിറ്റൽ സൈനിിംഗിനുള്ള ൈിസ്റ്റിം ആവശ്യകത
ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ മേഖവപ്പടുത്തുന്നതിനോയി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആവശ്യ ോയ ഉെകേണങ്ങള്.
1. വിന്സ്റമഡോൈ ഓപ്പമററ്റിിംഗ ൈിസ്റ്റിം
2. മ ോൈില്ല ഫയര്മഫോക്സ വവബ വരൌൈര് (വവര്ഷന്സ്റ 50 ൽ കുറവോയിേിക്കണിം)
3. ജോവ റണ്സ ിം എന്സ്റവമയണ്വ ന്റ (Java Runtime Environment) – JRE version 8 ഉിം
അതിനു മുകളിമലക്കുള്ള മവര്ഷന്സ്റ ആണ ഉെമയോഗിക്കുന്നത .
4. ഡിജിറ്റൽ ൈിമേച്ചര് മ ോക്കണ്

വവബ വരൌൈര്
Mozilla Firefox വവര്ഷന്സ്റ െേിമശ്ോധിക്കുന്നതിനോയി Mozilla Firefox browser തുറന്ന Help
Menu വിൽ നിന്നിം About Firefox തിേവെടുക്കുക. (See Figure 1)

Figure 1 : Firefox version check

തു ര്ന്ന ലഭിക്കുന്ന ൈ രീനിൽ വവര്ഷന്സ്റ അറിയുവോന്സ്റ ൈോധിക്കുിം. അതിൽ വവര്ഷന്സ്റ 70.0.1
ആണ ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്തിേിക്കുന്നത . (see figure 2)
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Figure 2 : Firefox version information

(Mozilla Firefox Version 50 നു മുകളിൽ ആവണങ്കിൽ ആയതു uninstall വെയ തു Version 50 നു
തോവെ ഉള്ള ഏവതങ്കിലിം മവര്ഷന്സ്റ install വെയ്യുകമയോ അല്ലോത്ത െക്ഷിം 50 ൽ തോവെ ഉള്ള
വവര്ഷന്സ്റ േണ്ടോ തു Mozilla Firefox ആയി install വെയ്യുകമയോ വെയ്യുക)
ചുവവ വകോടുത്തിേിക്കുന്ന link ഇൽ നിന്നിം Mozilla Firefox, Java (Digital signature
വെയ്യുന്നതിനോയി ോത്രിം) എന്നിവ വഡൌണ്മലോഡ വെയ തു install വെേോവുന്നത ആണ .
https://drive.google.com/drive/folders/1WNwJqw2SrLdQPBxI-bvBblxSEYDbKBR?usp=sharing

Java Runtime Environment (JRE) Installation
Java മപ്രോഗ്രോമുകള് റണ് വെയ്യുന്നതിനോയി
Java Runtime Environment
(JRE)ആവശ്യ ോണ . JRE ആണ Digital Signature Certificate ഉെമയോഗിച്ച digital sign
വെയ്യുന്നത . ൈോധോേണ ആയി digital signature certificate USB token നിൽ ആണ
ലഭയ ോകുന്നത .
JRE ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്യുന്നതിനോയി JRE വവര്ഷന്സ്റ 8 ൽ കൂടുതലള്ള വവര്ഷന്സ്റ
വഡൌണ്മലോഡ വെമേണ്ടതോണ .
JRE ഇന്സറോള് പെയ്യുന്ന വിധം
1. Double click വെയ തു installation Exe open വെയ്യുക

Sevana Pension Digital Sign User Manual

Ver 1.0

Page 4 of 21

Figure 3 : JRE installation account control

2. Install ബട്ടനിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക

Figure 4 : JRE Installation

3. OK ഇൽ Click വെയ്യുക

Figure 5 : JRE License Agreement

4. Installation ആേിംബിക്കുന്നതോണ
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Figure 6 : JRE Installation Progress

5. Iinstallation കെിഞ്ഞു “You have successfully installed Java” എന്ന message
വരുന്നതോണ . Close ഇൽ Click വെയ്യുക.

Figure 7 : JRE installation completion

ജാവ ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധം
JRE ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ തു കെിെോൽ java യിൽ വെമേണ്ടുന്ന ര ീകേണങ്ങള് ആണ ചുവവ
പ്രതിെോദിക്കുന്നത . ആയതിനോയ Control Panel ഇൽ All control panel items ൽ നിന്നിം Java
വതേവെടുക്കുക (see Figure 8)
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Figure 8 : Windows Control panel

അമപ്പോള് ചുവവ മെര്ത്തിേിക്കുന്ന മെോവല യുള്ള ൈ രീന്സ്റ ലഭിക്കുിം. (See Figure 9)

Figure 9 : Java Control Panel

ആയതിൽ നിന്നിം mark വെയ്തിട്ടുള്ള മെോവല Security എന്ന വ നു തിേവെടുത്തു Security
level എന്നള്ളത HIGH ആക്കുക. ആയതിനു മശ്ഷിം വലതു വശ്ത്തുള്ള “Edit Site List”
Sevana Pension Digital Sign User Manual

Ver 1.0

Page 7 of 21

എന്നള്ളതിൽ click വെയ്യുക. ചുവവ മെര്ത്തിേിക്കുന്ന മെോവലയുള്ള ൈ രീന്സ്റ ലഭിക്കുിം. (See Pic
10)

Figure 10 : Java Control Panel exception list

തു ര്ന്ന ലഭിക്കുന്ന screen ഇൽ നിന്നിം “ADD” എന്നതിൽ click വെയ തു
“https://welfarepension.lsgkerala.gov.in" എന്ന URL (Figure 10ൽ) mark വെയ്തിേിക്കുന്ന
മെോവല “Location” എന്നതിൽ മേഖവപ്പടുത്തി ok button ഇൽ click വെയ തു screen close
വെയ്യുക.

മ ോൈില്ല ഫയര്മഫോക്സ വവബ വരൌൈര് ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്യുന്ന വിധിം
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫയര്മഫോക്സ വവബ വരൌവൈറിവന്റ 50 ൽ കുറെ വവര്ഷന്സ്റ ആണ ഡിജിറ്റൽ
സൈന്സ്റ വെയ്യുന്നതിനുമവണ്ടി ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെമേണ്ടത . ഏറ്റവുിം പുതിയ വവര്ഷന്സ്റ ഇന്സ്റമസ്റ്റോള്
വെയ്തിട്ടുവണ്ടങ്കിൽ അതുഅണ്ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെേോവത തവന്ന 50 ൽ കുറെ വവര്ഷന്സ്റ
ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്യുന്ന േീതിയോണ തോവെ െറെിേിക്കുന്നത .
ഫയര്മഫോക്സ വവബ വരൌവൈറിവന്റ 50 ൽ കുറെ വവര്ഷന്സ്റ (വവര്ഷന്സ്റ 49) തോവെ
കോണുന്ന കണ്ണിയിൽ നിന്ന വഡൌണ്മലോഡ വെേോവുന്നതോണ .
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/49.0/win64/en-GB/
വഡൌണ്മലോഡ വെയ്ത ഫയൽഓപ്പണ് വെയ്യുക (Firefox Setup 49.0.exe). Run ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക
വെയ്യുക.
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Figure 11: Open file security warning

ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ തു തു ങ്ങുന്നതിനോയി Next ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക (Figure 12)

Figure 12 : Firefox installation setup

വൈറ്റപ്പ ഓെ ഷനിൽ Custom വൈലക വെയ ത Next ക്ലിക്ക വെയ്യുക.
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Figure 13 : Firefox custom installation

1. Destination folder എന്നത default location ഇൽ നിന്നിം ോറ്റി മവവറ location
തിേവെടുക്കുക. (Eg:- C:\Firefox49)

Figure 14 : Firefox install location

On my Desktop, In my Start Menu Programs Folder എന്നീ േണ്ട check box കളിം Uncheck
വെയ തു Next ൽ Click വെയ്യുക
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Figure 15 : Firefox installation setup shortcut

Next ൽ Click വെയ തു തിേവെടുത്ത location മലക്ക firefox install വെയ്യുക.

Figure 16 : Firefox installation selection of installation location
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Launch firefox എന്നതിവന Uncheck വെയ തു finish ഇൽ click വെയ്യുക

Figure 17 : Firefox browser installation wizard completion

ഇങ്ങവന install വെയ്ത firefox വന്റ Shortcut create വെയ്യുവോനോയി, desktop ൽ വവച്ച right
click വെയ ത New എന്നതിൽ നിന്നിം Shortcut തിേവെടുക്കുക

Figure 18 : Desktop shortcut creation

പുതിയതോയി Install വെയ്ത location തിേവെടുത്തു അതിൽ നിന്നിം firefox.exe
തിേവെടുക്കുക, ആയതിവന്റ കൂവ -P –no-remote എന്നിം കൂവ type വെയ്യുക.
(Eg:- C:\Mozilla\firefox.exe –P –no-remote)
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Figure 19 : Desktop shortcut

ഉെിത ോയ മെേ shortcut ഇൽ നൽകി installation പൂര്ത്തീകേിക്കുക.

Figure 20 : Nameing of Shortcut

1. അടുത്തതോയി Multiple Firefox ഉെമയോഗിക്കുന്നതിനോയി Profile Create
വെമേണ്ടതോണ . അതിനോയി പുതിയതോയി Create വെയ്ത shortcut ഇൽ double click
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വെയ്യുക . “Use of selected profile without asking at Startup” എന്ന Checkbox
തിേവെടുക്കുക . ആയതിനു മശ്ഷിം Create Profile എന്നത തിേവെടുക്കുക.

Figure 21 : Firefox profile creation

2. വപ്രോസഫൽ രിമയറ്റ വെയ്യുന്നതിനോയി Next ൽ Click വെയ്യുക.

Figure 22 : Firefox Profile creation wizard
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3. Profile തിേിച്ചറിയുവോനോയി ഉെിത ോയ മെേ നൽകി Finish ൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക.

Figure 23 : Firefox profile nameing

4. ചുവവ കോണുന്നത മെോവല പുതിയ Profile create ആകുിം ആയതു (Firefox49) select
വെയ്യുകയുിം, Use the selected profile without asking at startup എന്ന വെക്ക മബോക്സ
ിക്ക വെയ ത Start Firefox എന്നതിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക.

Figure 24 : Choosing firefox profile

5. Browser ഓപ്പണ് ആകുമമ്പ്യോള് Tools വ നുവിൽ നിന്നിം Options തിേവെടുക്കുക.
വ നു ഒന്നിം ൈ രീനിൽ കോണുന്നിവല്ലങ്കിൽ Alt കീ അ ര്ത്തുക, അമപ്പോള്
ൈ രീനിന്സ്റവറ മുകള്ഭോഗത്തോയി വ നു കോണുവോന്സ്റ ൈോധിക്കുിം.
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Figure 25 : Firefox Options

6. തു ര്ന്ന വരുന്ന screen ഇൽ നിന്നിം Advanced തിേവെടുക്കുക Update എന്ന
വ നുവിൽ നിന്നിം select “ Never check for updates (not recommended: security
risk)” എന്നത തിേവെടുക്കുക. ഇത വളവേ പ്രധോനവപ്പട്ടതോണ ഇത വെയ്തിവല്ലങ്കിൽ
ഫയര്മഫോക്സ വരൌൈര് 50 ൽ കൂടുതലള്ള മവര്ഷനിമലക്ക അെ മഗ്രഡ
വെേവപ്പമട്ടക്കോിം.

Figure 26 : Disabling updates in FIrefox

Sevana Pension Digital Sign User Manual

Ver 1.0

Page 16 of 21

7. ഫയര്മഫോക്സ വരൌമൈേിവന്റ വവര്ഷന്സ്റ 49 തവന്നയോണ ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്തത എന്ന
ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഇതിനോയി Help വ നുവിൽ നിന്നിം About വതേവെടുക്കുക.
ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്ത വവര്ഷന്സ്റ 49.0 എന്ന കോണുവോന്സ്റ ൈോധിക്കുിം.

ഡിജിറ്റൽ ൈിമേച്ചര് മ ോക്കണ് ഇന്സ്റമസ്റ്റോള് വെയ്യുന്ന വിധിം
Digital signature token കമ്പ്യൂട്ടറിവന്റ USB Port ൽ insert വെയ്യുക. തു ര്ന്ന token ന്സ്റവറ driver
install വെമേണ്ട screen വരുന്നതോയിേിക്കുിം. Next/Yes ആവശ്യ ോയവ തിേവെടുത്തു
മുമന്നോട്ടു മെോകുക. ഉദോഹേണിം ആയി Trust key യുവ ഏതോനുിം installation screens ചുവവ
മെര്ക്കുന്ന)

സേവന പെന്ഷന് സേോഫ്റ്റപവയറില് എന്സറോള് പെയ്യുന്ന വിധം
പുതിയതോയി

ഇന്സ്റമസ്റ്റോള്

വെയ്ത
ഫയര്മഫോക്സ
വരൌൈറിൽ
https://welfarepension.lsgkerala.gov.in എന്ന വവബ സൈറ്റ ഓപ്പണ് വെയ ത അപ്രൂവ
വെയ്യുന്നതിനോയി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള യുൈര് ഐഡിയുിം െോസ് മവര്ഡിം ഉെമയോഗിച്ച മലോഗിന്സ്റ
വെയ്യുക. ഇ തു വശ്ത്തുള്ള Digital Signature എന്ന വ നു ഇൽ നിന്നിം Entrol Digital signature
എന്നത തിേവെടുക്കുക. (Figure 27)
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Figure 27 : Enrolling Digital Signature in Sevana Pension Software

തു ര്ന്ന ലഭിക്കുന്ന ൈ രീനിൽ “I accept the risk and want to run the application“ എന്നതിൽ
Tick വെയ തു Run എന്നതിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക (Figure 28)

Figure 28 : Pension Digital Signature Security Warning

തു ര്ന്ന ലഭിക്കുന്ന ൈ രീനിൽ കോണുന്ന മെോവല Serial Number എന്നതിൽ tick വെയ തു
Confirm ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക. Confirmed click on update എന്ന വ മസ്ജ വരുമമ്പ്യോള്
Update എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക. േണ്ട ബട്ടനുിം disable ആകുകയുിം വെയ്യുിം. (Figure 29)
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Figure 29 : Enroll Digial Signature

ഡിജി്ല് സേന് പെയ്യുന്ന വിധം
Entroll വെയ തു കെിെോൽ ഡിജിറ്റൽ സൈന്സ്റ വെയ്യുന്നതിനോയി approver മലോഗിനിൽ തവന്ന
Digital Signature എന്ന വ നുവിൽ നിന്നിം Sign Records എന്നത തിേവെടുക്കുക. (Figure
30)

Figure 30 : Enrolling Digital Signature

അമപ്പോള് വരുന്ന ൈ രീനിൽ view Pensioners എന്നതിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക. തു ര്ന്ന സൈന്സ്റ
വെമേണ്ട ഗുണമഭോക്തോകളവ വിവേങ്ങള് കോണിക്കുിം. അതിൽ സൈന്സ്റ
വെേോന്നള്ള
വറമക്കോര്ഡ തിേവെടുക്കുക. (Figure 31)

Figure 31 : Pensioners Digital Sign
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തു ര്ന്ന ലഭിക്കുന്ന ൈ രീനിൽ “ I accept the risk and want to run the application”
എന്നതിൽ വെക്ക വെയ്യുക . (Figure 32)

Figure 32 : Security warning

തു ര്ന്ന Run എന്ന ബട്ടണ് enable ആകുമമ്പ്യോള് ആയതിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക. ചുവവ
വകോടുത്തിേിക്കുന്ന മെോവല ഉള്ള screen ലഭിക്കുിം. (Figure 33)

Figure 33 : User PIN

തു ര്ന്ന sign ബട്ടണ് ക്ലിക്ക വെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക PIN മേഖവപ്പടുത്തുവോനുള്ള ൈ രീന്സ്റ
വരുന്നതോയിേിക്കുിം. ഡിജിറ്റൽ ൈിമേച്ചറിവന്റ PIN മേഖവപ്പടുത്തി OK ക്ലിക്ക വെയ്യുക. Data
Signed എന്ന message വേികയുിം തു ര്ന്ന OK ക്ലിക്ക വെയ്യുക. (Figure 34)
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Figure 34 : Digital Signing confirmation

ഡിജിറ്റൽ ൈിമേച്ചര് ഡീആക ിമവറ്റ വെയ്യുന്ന വിധിം
അപ്പ്രൂവര്
ോറുകമയോ ഡിജിറ്റൽ ൈിമേച്ചര് മ ോക്കന്സ്റ
ോമറ്റണ്ടി വരുകമയോ വെയ്യുന്ന
ൈോഹെേയത്തിൽ Digital Signature Deactivate വെയ്യുകയുിം പുതിയ Digital signature Entrol
വെമേണ്ടതോയുിം വരുന്ന. ആയതു വെയ്യുന്നതിനോയ Digital Signature എന്ന വ നുവിൽ നിന്നിം
Deactivate Digital signature എന്നത തിേവെടുക്കുക. തു ര്ന്ന ലഭിക്കുന്ന screen ഇൽ
എമപ്പ്രനോൽ വെയ്ത മ ോക്കന്സ്റ വിവേങ്ങള് കോണുവോന്സ്റ ൈോധിക്കുിം. (Figure 35)

Figure 35 : Deactivate digital signature

Select എന്നതിൽ check വെയ തു Deactivate ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക വെയ്യുക.
ചുവവ
മെര്ത്തിേിക്കുന്ന മെോവല “Are you sure want to deactivate the signature” എന്ന message
വരുന്നതോയിേിക്കുിം. (Figure 36)

Figure 36 : Deactivate signature confirmation message

OK എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്ക വെയ്യുക. Signature deactivated എന്ന message വരുകയുിം enroll
വെയ്ത മ ോക്കന്സ്റ വിവേങ്ങള് അപ്രതയക്ഷ ോകുകയുിം വെയ്യുിം.
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