
സ്ഥാപന ക .പി.ഇ.പി.എഫ ്
ഓണലലൈന  ആപിക്ക്ലിക്കേഷന

തക്ക്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ികലൈ  ജീവവന്ലിക്കേ്ഥാരുകു ക്ക്്ഥാവിഡന് ഫണ് വിവരങ്ങള

ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള ഓണലലൈന   ആപിക്ക്ലിക്കേഷന   ക്കസ്ഥാക്റ് ക്റ്യറാണ്ഥാണ്  സ്ഥാപന

ക .പി.ഇ.പി.എഫ് (www.kpepf.lsgkerala.gov.in). 

I) സുക്കലൈഖ ക്കസ്ഥാ്്റകവയര മുക്കഖന ഉപക്കയ്ഥാക്ഥാ്ലിക്കേകളിലെ  ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധം��ന

1. തക്ക്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതികലൈ കസക്രട്ടറാണി സുക്കലൈഖ ആപിക്ക്ലിക്കേഷനില

(www.plan.lsgkerala.gov.in)  ക്കലൈ്ഥാഗിിന   കചെയ് കസഷന   ക്ഥാര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ ,  കജീ.എസ്/എച്.സി

എന്നിവര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  ആപിക്ക്ലിക്കേഷന   ഉപക്കയ്ഥാഗിിക്കുന്നതിനുള അനുമതി നലല ലല .

2. Settings Menu – Add User കതരക്ഞെടുത ്Implementing Office Name കതരക്ഞെടുക്കു .

3. തുുരന്്ന രന്്ന  “New User” എന്ന ബട്ടണ   കി്ലിക്കേ ് കചെയയത്് Full  Name,  Designation,

Mobile Number, User Type എന്നിവ കതരക്ഞെടുത് ക്കസവ് കചെയ്യു .

4. തുുരന്്ന രന്്ന  Seat management  Seat Settings കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു .  Add New Seat ബട്ടണ   കി്്ലിക്കേ

കചെയ് Seat കന ക്കപര് (ഉദാ്ഥാഹരണന B1, C1, A2) ക്കരഖകരേഖപ്പെടുതി ക്കസവ ്കചെയ്യു .

5. Seat Role  എന്ന ക്ക ്ഥാളിലെ തില   നിന്നന Privilege  കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു .  Add Suite to Seat -  Button

കി്്ലിക്കേ കചെയ് Suite, Application, Role എന്നിവ കതരക്ഞെടുത ്Update കചെയ്യു .

6. User Edit  എന്ന ക്ക ്ഥാളിലെ തില   നിന്നന Assign User  കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു . User name കതരക്ഞെടുത്

Update  ബട്ടണ   കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു . ഇങ്ങകന KPEPF  ആപിക്ക്ലിക്കേഷന   ഉപക്കയ്ഥാഗിിക്ക്ലിക്കേണ മുഴുവന

ഉപക്കയ്ഥാക്ഥാ്ലിക്കേകളിലെ യും ന ആപിക്ക്ലിക്കേഷനിക്കലൈയ്്ക കൂട്ടിക്കചര്ലിക്കേ്ഥാര്ലിക്കേ്ഥാവുന്നത്ഥാണ് .

2. ജീനന തിയതി, ക്കജീ്ഥായിനിനഗി ്തിയതി എന്നിവ ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധം��ന.

ജീവവന്ലിക്കേ്ഥാരുകു കക്രഡിറ്  ്ഥാരഡ ് ആപിക്ക്ലിക്കേഷന ് വഴി ലൈഭിക്കുന്നതിന്ഥായി എല്ഥാ ജീവവന്ലിക്കേ്ഥാരു

ക്കുയും ന ജീനന തിയതി ക്കരഖകരേഖപ്പെടുക്കതണത്ഥാണ്.  ഇങ്ങകന ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്ന ജീനന തിയതിയ്ഥാണ്



പിന ് (PIN)  നമ്പര്ഥായി ഉപക്കയ്ഥാഗിിക്ക്ലിക്കേണത ് (ഉദാ്ഥാ.  25.05.1984  ആണ് ജീനനതിയതി എങിലൈ് പിന്

നമ്പര്ഥായി ഉപക്കയ്ഥാഗിിക്ക്ലിക്കേണത ്“25051984”). 

നിലൈവില  പിന  നമ്പര്ഥായി കസറ ്കചെയിരിക്കുന്നത ്"123” എന്ന്ഥാണ.്

 കസഷനക്ഥാ നക്ഥാര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  ക്കലൈ്ഥാഗിിന  കചെയ്യു .

 Settings Menu – Service Details കതരക്ഞെടുക്കു .

 തുുരന്്ന രന്്ന   ലൈഭിക്കുന്ന ഗ്രിിഡില  നിന്നന Account No കതരക്ഞെടുക്കു .

 അതിനുക്കശഷന Date of  Birth,  Date of  Commencement  of  Continuous  Service

എന്നിവ ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തു .  തുുരന്്ന രന്്ന  Save  ബട്ടണ   കി്ലിക്കേ ് കചെയ്യുക്കമ്പ്ഥാള   Date of

Retirement  ലൈഭിക്കുന്നത്ഥാണ.് (എല്ഥാ ജീവവന്ലിക്കേ്ഥാരുകുയും ന വിവരങ്ങള   ഒരുമിച്

ക്കരഖകരേഖപ്പെടുതിയക്കശഷന കവരിലഫ കചെയ് ക്കഫ്ഥാര ക്കവഡ ് കചെയ്യു )

2.1 ജീനന തിയതി, ക്കജീ്ഥായിനിനഗി ് തിയതി എന്നിവ കവരിലഫ കചെയ്യുന്ന വിധം��ന.

തക്ക്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതികലൈ കസഷന   ക്ഥാര്ലിക്കേ് ര്ലിക്കേ്  ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങള,

ഒന്നകൂകു കവരിലഫ കചെയക്കശഷന ജൂനിയര  സൂ്ണ്,  കസക്രട്ടറാണി എന്നിവര

പരിക്കശ്ഥാധം��ിചക്കശഷന ഡയറാണക്ടക്കറാണറിക്കലൈയ്ക് അനഗിവ ്ഥാരതിന്ഥായി സമരരേഖപ്പെി രരേഖപ്പെിക്ക്ലിക്കേണത്ഥാണ് .

ഇതിന്ഥായി....

 Inbox എന്ന കമനുവില   നിന്നന “Service Det” കതരക്ഞെടുക്കു .

 തുുരന്്ന രന്്ന  ലൈഭിക്കുന്ന ഗ്രിിഡില  Verify കചെ്്ലിക്കേ ക്കബ്ഥാക് കി്്ലിക്കേ കചെയ് Ok ബട്ടണ് കി്്ലിക്കേ കചെയ്

Forward കചെയ്ഥാവുന്നത്ഥാണ്.

 എക്തെങിലുംന തരതിലുംള തിരുതലും ള   ആവശആവശ്യകമങില  “ Reject”  ബട്ടണ   കി്്ലിക്കേ കചെയ്

റാണിജീക്്ട കചെയ്യുക്കമ്പ്ഥാള ,  ഫയല   തിരിക  കസഷന   ക്ഥാ ര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേികന  Inbox  ല   ലൈഭആവശ്യമ്ഥാലന.

തുുരന്്ന രന്്ന  ആവശആവശ്യമ്ഥായ തിരുതലും ള  വരുതി ഫയല   Resubmit കചെയ്ഥാവുന്നത്ഥാണ്.



Localbody  ല  list കചെയ്ഥാത employees കന add കചെയ്യുന്ന വിധം��ന

 Secretary login ല  Settings menu ല  നിന്നന Set Employee select കചെയ്യു .

 Account no. enter കചെയ് find button click കചെയ്യു .

 List  കചെയ്യുന്ന Employee name select  കചെയ്  Transfer  order  no.  & date enter  കചെയ് “>”

button click കചെയ് add കചെയ്യു . 

 ഇത് Update കചെയ്ഥാന  Update button click കചെയ്യു .

 നിലൈവിലുംള Employee  list  ല   നിന്നന ആകരകയങിലുംന  Remove  കചെയണകമങില   ആ

Employee യും കു ക്കനരക്കുരക്കുള  check button disable കചെയ് Update button click കചെയ്യു .

3. ഓക്കര്ഥാ മ്ഥാസക്കതയും ന പി എഫ ്തു  അുക്കുന്നതികന വിവരങ്ങള ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധം��ന

ക്ഥാര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  ക്കലൈ്ഥാഗിിന  Monthly Subscription ക്കരഖകരേഖപ്പെടുതി കവരിലഫ കചെയ്യുന്ന വിധം��ന.

 ഗ്രി്ഥാമപഞ്ഥായതില   പി എഫ് കസക്ഷന  ല  ്ഥാരആവശ്യന കചെയ്യുന്ന കര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  അക്ക്ദേഹതികന

ക്കലൈ്ഥാഗിിനില ്ക്കവശിക്കു .

 PF Services എന്ന കമനുവികലൈ Monthly Transaction എന്ന കമനുവില  കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു .

 ലൈിസ് ക്കബ്ഥാകില നിന്നന വരഷ രഷവുന  മ്ഥാസവുന  കതകരക്ഞെടുക്കു . 

 Chalan detailsഎന്ന ഭ്ഥാഗിത് ചെലൈ്ഥാന  നമ്പറുംന മറ വിവരങ്ങളുംന നലല ലല 

 ഒന്നിക്കലൈകറാണയും കണങില  ADD ബട്ടന കി്്ലിക്കേ കചെയ് വിവരങ്ങള നലല ലല .

 Schedule details  നു ത്ഥാകഴ എത ക്കപരുകു വിശദാ്ഥാനശങ്ങളിലെ ്ഥാണ ്ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്ഥാന  ക്കപ്ഥാലന്നത് എന്്ന

No of Rows എന്ന ഭ്ഥാഗിത് ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തു . അതയും ന വരി ള  ത്ഥാകഴ  ്ഥാണുന്നത്ഥാണ്.

 ഓക്കര്ഥാരുതരുക്കുയും ന അക്ലിക്കേക്കൌണ് നമ്പര   ലുര്േഖപ്പെ കചെയ് ക ്ഥാടുക്കുക്കമ്പ്ഥാള   Name എന്ന ക്ക ്ഥാളിലെ തില 

ക്കപര്  ്ഥാണുന്നത്ഥാണ് . മറ വിശദാ്ഥാനശങ്ങള ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തു . ക്കസവ ്കചെയ്യു .

 Inbox  കമനുവില   ഈ വിവരന  ്ഥാണ്ഥാവുന്നത്ഥാണ്.  Forward for Approval  എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടന 

കി്്ലിക്കേ കചെയ് കവരിഫിക്ക്ലിക്കേഷന ്അയക്ക്ലിക്കേണ ഫയല   കതകരക്ഞെടുക്കു .  Forward  ബട്ടന   കി്്ലിക്കേ



കചെയ് കവരിഫിക്ക്ലിക്കേഷന്ഥായി ഗ്രി്ഥാമ പഞ്ഥായതികന കജീ എസ് /  എച് സി ക്കലൈ്ഥാഗിിനിക്കലൈ്്ലിക്കേ

അയക്കു .

  റാണക്ഷനുക്കവണി റാണിക്കട്ടണ   കചെയകരേഖപ്പെടുന്ന ഫയലും ള , കസഷന  ക്ഥാര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേികന  ഇനക്കബ്ഥാകില

Returned for Modification എന്ന ഭ്ഥാഗിത് ലൈഭആവശ്യമ്ഥാലന.

3.1 പഞ്ഥായത ് കജീ എസ ് കവരിലഫ  കചെയ്യുന്ന വിധം��ന

 Inbox എന്ന കമനുവില  കവരിഫിക്ക്ലിക്കേഷന ്അയച വിവരങ്ങള  ്ഥാണ്ഥാന സ്ഥാധം��ിക്കുന.

 ത്ഥാകഴയ്ഥായി Forward for Approval,  Returned for  modification   എന്നവ രണ ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ

ബട്ടണു ള   ്ഥാണ്ഥാന സ്ഥാധം��ിക്കുന.

 Forward  for  Approval എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടന  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward  ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ

കചെയ്ഥാല  അപ്രൂവ ്കചെയ്യുന്നതിന് ക്കവണി ഗ്രി്ഥാമ പഞ്ഥായതികലൈ കസക്രട്ടറാണിയും കു ഇനക്കബ്ഥാകില

എത്തുന.

    3.2 കസക്രട്ടറാണി  കവരിലഫ  കചെയ്യുന്ന വിധം��ന.

 Inbox എന്ന കമനുവില  കവരിഫിക്ക്ലിക്കേഷന ്അയച വിവരങ്ങള  ്ഥാണ്ഥാന സ്ഥാധം��ിക്കുന.

 കവരിലഫ കചെക്കയണ ഫയല  കതകരക്ഞെടുക്കു ..

 Verified for  Approval  എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Approve  ബട്ടണില   കി്്ലിക്കേ

കചെയ്ഥാല  ഡി ഡി പി ഓഫവസികലൈ കര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേികന  ഇനക്കബ്ഥാകില എത്തുന.

 എക്തെങിലുംന തിരുതലും ള    ഉകണങില   എലഡി ലഡി  കര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേിനകറാണ നകറാണ

ഇനക്കബ്ഥാകിക്കലൈ്്ലിക്കേ തിരിചയക്കുന്നതിന് Returned  For  Modification  എന്ന ബട്ടണില   കി്്ലിക്കേ

കചെയ് Reason for return എന്ന ഭ്ഥാഗിത ്തിരിചയ്ലിക്കേ്ഥാനുള  ്ഥാരണവുന ലുര്േഖപ്പെ കചെയ്   Forward

ബട്ടണ കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു .

3.3 ഡി.ഡി.പി  ഓഫവസില കവരിലഫ കചെയ്യുന്ന വിധം��ന.

 ഡിഡിപി ഓഫവസികലൈ കര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  Inbox എന്ന കമനുവില   കവരിഫിക്ക്ലിക്കേഷന ്അയച ഫയല 

കതകരക്ഞെടുക്കു .



 Verified  for  Approval  എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ

കചെയ്ഥാല  ഡി ഡി പി ഓഫവസികലൈ കജീ എസികന ഇനക്കബ്ഥാകില എത്തുന.

 കജീ എസ് Verified for Approval എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward ബട്ടണില

കി്്ലിക്കേ കചെയ്ഥാല  ഡി ഡി പി യും കു  ഇനക്കബ്ഥാകില എത്തുന.

 ഡിഡിപി Verified for Approval എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില   കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward ബട്ടണില 

കി്്ലിക്കേ കചെയ്ഥാല  പഞ്ഥായത് ഡയറാണക്ടക്കറാണറികലൈ കര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേികന  ഇനക്കബ്ഥാകില എത്തുന.

 എക്തെങിലുംന തിരുതലും ള    ഉകണങില   എലഡി ലഡി  കര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേിനകറാണ നകറാണ

ഇനക്കബ്ഥാകിക്കലൈ്്ലിക്കേ തിരിചയക്കുന്നതിന് Return  എന്ന ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Reason  for

return എന്ന ഭ്ഥാഗിത ്തിരിചയ്ലിക്കേ്ഥാനുള  ്ഥാരണവുന ലുര്േഖപ്പെ കചെയ്   Forward ബട്ടണ  കി്്ലിക്കേ

കചെയ്യു .

  റാണക്ഷനുക്കവണി റാണിക്കട്ടണ  കചെയകരേഖപ്പെടുന്ന ഫയലും ള , കസഷന ക്ഥാര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേികന  ഇനക്കബ്ഥാകില

Returned for Modification എന്ന ഭ്ഥാഗിത് ലൈഭആവശ്യമ്ഥാലന.

3.4 പഞ്ഥായത ് ഡയറാണക്ടക്കറാണറില  കവരിലഫ  കചെയ ് അപ്രൂവ ് കചെയ്യുന്ന  വിധം��ന.

 പഞ്ഥായത് ഡയറാണക്ടക്കറാണറികലൈ കര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  Inbox എന്ന കമനുവില   നിന്നന  കവരിഫിക്ക്ലിക്കേഷന്

അയച ഫയല  കതകരക്ഞെടുക്കു .

 കര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  Verified  for  Approval എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward

ബട്ടണില   കി്്ലിക്കേ കചെയ്ഥാല   പഞ്ഥായത് ഡയറാണക്ടക്കറാണറികലൈ കജീ എസികന ഇനക്കബ്ഥാകില 

എത്തുന.

 കജീ എസ് Verified for Approval എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward ബട്ടണില

കി്്ലിക്കേ കചെയ്ഥാല  എസ് എസികന  ഇനക്കബ്ഥാകില എത്തുന.

 എസ് എസ് Verified  for  Approval എന്ന ക്കറാണഡിക്കയ്ഥാ ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ് Forward

ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ കചെയ്ഥാല  Accounts officer കു ഇനക്കബ്ഥാകില  എത്തുന.

 തുുരന്്ന രന്്ന  Accounts officer ഫയല  അപ്രൂവ് കചെയ്യു .



 എക്തെങിലുംന തിരുതലും ള    ഉകണങില   എലഡി ലഡി  കര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേിനകറാണ നകറാണ

ഇനക്കബ്ഥാകിക്കലൈ്്ലിക്കേ തിരിചയക്കുന്നതിന് Returned For Modification എന്ന ബട്ടണില  കി്്ലിക്കേ

കചെയ് Reason  for  return എന്ന ഭ്ഥാഗിത് തിരിചയ്ലിക്കേ്ഥാനുള  ്ഥാരണവുന ലുര്േഖപ്പെ കചെയ്

Forward ബട്ടണ കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു .

  റാണക്ഷനുക്കവണി റാണിക്കട്ടണ  കചെയകരേഖപ്പെടുന്ന ഫയലും ള , കസഷന ക്ഥാര്ലിക്കേി ര്ലിക്കേികന  ഇനക്കബ്ഥാകില

Returned for Modification എന്ന ഭ്ഥാഗിത് ലൈഭആവശ്യമ്ഥാലന.

4. Subscription Amount Change കചെയ്യുന്ന വിധം��ന

സബ്ിപ്ഷനഷന   തു  change കചെക്കയണ ജീവവന്ലിക്കേ്ഥാരകന വിവരങ്ങള  ുി തക്ക്ദേശഭരണ

സ്ഥാപനതില  ലൈഭആവശ്യമ്ഥാലന്നികലങില കസക്രട്ടറാണി ക്കലൈ്ഥാഗിിനില  “Settings Menu” ല  നിന്നന

“Set  Employee” എന്ന സബകമനു കതരക്ഞെടുത് ബന്ധകരേഖപ്പെട്ട ജീവവന്ലിക്കേ്ഥാരകന

കതരക്ഞെടുത് ുി തക്ക്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതിക്കലൈയ്ക ്കൂട്ടിക്കചര്ലിക്കേ്ഥാ ര്ലിക്കേ്ഥാവുന്നത്ഥാണ് .

 ഗ്രി്ഥാമപഞ്ഥായതില  പി എഫ് കസക്ഷന ല  ്ഥാരആവശ്യന കചെയ്യുന്ന കര്്ലിക്കേ ര്്ലിക്കേ  അക്ക്ദേഹതികന 

ക്കലൈ്ഥാഗിിനില ്ക്കവശിക്കു .

 PF Services എന്ന കമനുവികലൈ Subscription Change എന്ന കമനുവില  കി്്ലിക്കേ കചെയ്യു .

 തുുരന്്ന രന്്ന   Account Number ക്കരഖകരേഖപ്പെടുതിയക്കശഷന Change കചെക്കയണ തു , Application 

Date എന്നിവ ക്കരഖകരേഖപ്പെടുതി ക്കസവ ്കചെയ്യു .

 തുുരന്്ന രന്്ന  കസക്രട്ടറാണി ഈ വിവരങ്ങള അനഗിവ രിക്ക്ലിക്കേണത്ഥാണ്. ഇതിന്ഥായി

o Inbox  എന്ന കമനുവില   നിന്നന Subscription  Change  കതരക്ഞെടുത്

കസഷന   ക്ഥാര്ലിക്കേ് ര്ലിക്കേ്  ക്കരഖകരേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങള,  ഒന്നകൂകു കവരിലഫ

കചെയക്കശഷന ജൂനിയര  സൂ്ണ് ക്കഫ്ഥാരക്കവഡ് കചെയ് കസക്രട്ടറാണി്ലിക്കേ് അപ്രൂവ്

കചെയ്ഥാവുന്നത്ഥാണ്.

5. Remittance Status Report



തക്ക്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ില   നിന്നന അയചതുന അയ്ലിക്കേ്ഥാനുളതുമ്ഥായ  കചെലൈ്ഥാന   വിവരങ്ങള  ഡി.ഡി.പി,

എ.ഒ എന്നിവരുകു ക്കലൈ്ഥാഗിിനില  ലൈഭആവശ്യമ്ഥാലന.  ഈ റാണിക്കരേഖപ്പെ്ഥാരട്ട്  ്ഥാണുന്നതിന്ഥായി  File  Status  –  Remittance

Status എന്ന കമനു കതരക്ഞെടു്ലിക്കേ്ഥാവുന്നത്ഥാണ്.


