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ആമഽഖം 

നമ്മൾ എലലഺവരഽും DSC (Digital Signature Certificate ) ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നവർ 
ആണ്   ഇുപഺ  നമ്മൾ എലലഺവരഽും  രഷറ഻യ഻ൽ   ബ഻ലല് എലലഺും ഇ 

സബ്മ഻റ്റ് ീെയഽന്നത് DSC  ഉപുയഺഖ഻ച്ചഺണ് അത് ീഔഺണ്ട് തീന്ന DSC 

ഔഽറ഻ച്ച് എലലഺവരഽും അറ഻ഞ്ഞഽ ഔഺണഽും.. ഇന഻ ഇവ഻രഽന്ന് DSC ഇലലഺത്ത 
രഽ ഒഫ഼സ് എന്നത് നമ്മൾക്കഽ സങ്കൽപ഻ക്കഺൻ ഔഴ഻യഽഔയ഻ലല.. 

ഇവ഻ീര DSC ീഔഺണ്ട് ൂസൻ ീെയഽുപഺൾ നമ്മഽീര പ് ആുണഺ ഇത഻ൽ 
വരഽന്നത് ????? പ഻ീന്ന എന്തഺ ഇത഻ൽ വരഽന്നത് ??? 

ശര഻ അത് ുപഺീെ....സഺധഺരണയഺയ഻  പ് എന്ത഻നഺ ???നമ്മൾ 
തീന്നയഺുണഺ ഇത് അയച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് അലലങ്ക഻ൽ നമ്മഽീര 
അറ഻ുവഺരഽഔാര഻യഺുണഺ  ഇത് എന്ന് ഉറപ഻ക്കഺൻ ആണ് നമ്മൾ 
സഺധഺരണയഺയ഻ ു ഺഔൿാീമന്റസ഻ൽ എലലഺും പ് ഇരഽന്നത് ...ഇങ്ങീന 
രഽ ുപപർ നമ്മൾ പ഻െു രഺൾക്കഽ ീഔഺരഽക്കഽുപഺൾ നമ്മഽീര 
അറ഻ുവഺീര അലല ഇത് എന്ന് ര഻ക്കലഽും നമ്മൾക്കഽ ന഻ുഷധ഻ക്കഺൻ 
ഔഴ഻യ഻ലല... 

ഇങ്ങീന നമ്മഽീര പ് രഺൾ ഔഽറച്ചു തവണ എഴഽത഻ ുനഺക്ക഻യഺൽ 
ുവീറ രഺൾക്കഽ നമ്മഽീര ുപഺീല പ് ഇരഺൻ െ഻ലുപഺൾ 
സഺധ഻ുച്ചക്കഺും.. 

അീപഺ പ഻ീന്ന ഇന്റർീനറ്റ് എന്ന ുലഺഔത്തഽഔാര഻ രഽ ഫയൽ ൂഔമഺറ്റും 
ീെയ്യീപരഽുപഺൾ ഫയല഻ന്ീറ അവസ്ഥീയ ഔഽറ഻ച്ച് 
പറുയണ്ടത഻ലലുലഺ….നമ്മഽീര ഫയൽ എുപഺ ?? ആർക്കഽ ുവീണീമങ്ക഻ൽ 
മഺറ്റങ്ങൾ വരഽത്തഺും....അുപഺൾ നമ്മൾക്കഽ ഔ഻െുന്ന ഫയൽ അലലങ്ക഻ൽ 
 ഺറ്റഺ ആ ീവക്ത഻ തീന്നയഺുണഺ നമ്മൾക്കഽ അയച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് .അലലങ്ക഻ൽ 
ഇരക്ക് ീവച്ച് ആീരങ്ക഻ലഽും ഇ  ഺറ്റ ൽ മഺറ്റങ്ങൾ വരഽത്ത഻യ഻െ഻ലല  എന്ന് 
നമ്മൾ എങ്ങീന വ഻ശവസ഻ക്കഽും???? 

സതൿത്ത഻ൽ എന്തഺണ് ഇ DSC ?? 

DSC ഔഽറ഻ച്ച് പറയഽന്നത഻നഽ മഽൻപ് Encryption  ആൻഡ് Decryption 

എന്തഺ എന്ന് അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കണും.. 

For Eg:    ARUN എന്ന രഽ ീരക്സ്റ്റ് ഫയല഻ീന Encrypt ീെയ്തഽ  ZQTM എന്ന 
വഺക്ക് ആക്ക഻ മഺറ്റ഻...ഇവ഻ീര എന്തഺ നരന്നത് ഒുരഺ ീലറ്ററ഻ന്ീറ 
ീതഺെു പഽറഔ഻ീല ീലറ്റർ ആക്ക഻യഺണ്  encrypt ീെയ്തത്...ഇുപഺൾ 
ലഭ഻ച്ച  ഺറ്റഺ ZQTM.  Encrypt  ീെയ്ത  ഺറ്റഺ ആണ്..ഇന഻ ഇത്  ഺറ്റഺ 
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ലഭ഻ക്കഽന്ന രഽ ീവക്ത഻ക്സ്റ് വഺയ഻ക്കണും എങ്ക഻ൽ ഇത് decrypt 

ീെയ്യണും...encrypt  ീെയ്തത഻ന്ീറ ുനീര റ഻ുവഴ്സ് ീെയ്തഺൽ 
മത഻....ഇത് ുബസ഻ക്സ്റ് ആയ഻െുള്ള രഽ ുഔഺണ്സപ്റ്റ് ആണ്... 

െഽരഽക്ക഻ പറഞ്ഞഺൽ നമ്മഽീര രഽ  ഺറ്റഺ മീറ്റഺരഺൾക്കഽ വഺയ഻ക്കഺൻ 

പറ്റഺത്ത ര഼ത഻യ഻ൽ ആഔഽന്നത഻ന് ആണ് encryption എന്ന് പറയഽന്നത്.. 

അത് ുപഺീല ത഻ര഻ച്ചു encryption  ീെയ്ത  ഺറ്റ നമ്മൾക്കഽ വഺയ഻ക്കഺൻ 

പറ്റഺവഽന്ന ര഼ത഻യ഻ൽ ആഔഽന്നത഻ന് ആണ്  decryption എന്ന് 
പറയഽന്നത്..ഇീതലലും ീെയഽന്നത് രഽ ുപഺഖഺമ഻ന്ീറ സഹഺയുത്തഺരഽ 

ഔാര഻യഺണ്. ഈ ുപഺഖഺമഽഔീള  key എന്ന് വഺക്ക് ീഔഺണ്ടഺണ് 
സാെ഻പ഻ക്കഽന്നത്.. 

Encryption ീെയ്യഺൻ ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്ന key  ീയ നമഽക്സ്റ് Private Key എന്ന് 

വ഻ള഻ക്കഺും അത് ുപഺീല decryption ീെയ്യഺൻ ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്ന key ീയ  

നമഽക്സ്റ് Public key എന്ന് വ഻ള഻ക്കഺും. private key നമ്മഽീര ൂഔയ഻ൽ 
മഺതമഺണ് ഉണ്ടഺവഽഔ...അത് പഺസ്് ുവർഡ് ീപഺെക്സ്റ്രഡ് ആണ്.അത് 
ീഔഺണ്ട് ഒുരഺ തവണ നമ്മൾ  ഻ജ഻റ്റല഻ ൂസൻ ീെയ്യുുപഺഴഽും ഇ 
പഺസ്് ുവർഡ് ൂരപ് ീെയ്തഽ ീഔഺരഽക്കണും. 

എന്തറ സരവറ്റ( ക഼ തവച്ച( encrypt തെയ്ത ഫിക്കയൽ.. ആ ഡഺറ്റഺ റ഻സ഼വ് 

തെയഽന്ന ആൾ എന്തറ രബ്ല഻ക് ക഼ തവച്ച( തകഺണ്ട( മഺതഗ്നമ decrypt തെയ്തഽ 
ഓപ്പൺ ആ്റ്ഽവഺൻ സഺധ഻്റ്ഽകയഽള്ളു...ഇ രണ്ടഽ ക഼ കളും തമ്മ഻ൽ 
മഺത്തമഺറ്റ഻്റ്ല഻ കതെക് ഡ് ആണ് എന്നർത്ഥം.. 

രഽ ഔഺരൿും ുെഺദ഻ക്കീെ ഇങ്ങീന  ഻ജ഻റ്റല഻ ൂസൻ ീെയ്തഽ രഽ  ഺറ്റഺ 
നമ്മൾക്കഽ ഔ഻െ഻..നമ്മൾ അത്  അയഺളുീര പബ്ല഻ക്സ്റ് ഔ഼ ീവച്ച് ഒപൺ 
ആക്കഽവഺനഽും സഺധ഻ച്ചു...പീെ നമ്മൾ എങ്ങീന മനസ഻ലഺക്കഽും ഇത് 
ശര഻ക്കഽും നമ്മൾക്കഽ അയച്ചു തന്ന ആളുീര ഔ഼ തീന്നയഺുണഺ എന്ന് ??? 

അീലലങ്ക഻ൽ ഇരയ്ക്കഽ ീവച്ച് ആീരങ്ക഻ലഽും ഇത഻ൽ മഺറ്റും വരഽത്ത഻.. മഺറ്റും 

വരഽത്ത഻യ ആളുീര ൂപവറ്റ് ഔ഼ ീഔഺണ്ട് encrypt ീെയ്ത  ഺറ്റഺ 
ആുണഺ നമ്മൾക്കഽ തന്നത് ??? 

അത് ീഔഺണ്ട് തീന്നയഺണ് digital signature എന്ന ആശയും മഺറ഻ digital 

signature certificate  (DSC) എന്നത഻ീലക്സ്റ് എത്ത഻യത്.. 

ഇവ഻ീര നമ്മൾ രഽ ഫയൽ  ഻ജ഻റ്റൽ ൂസൻ ീെയഽുപഺൾ അത഻ന്ീറ 
ഔാീര രഽ സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് ഔാര഻ അറ്റഺച്ച് ീെയ്യീപരഽന്നഽ...ഇ 
ീസര്ര഻ഫ഻ക്കറ്റ഻ൽ തഺീഴ പറയഽന്ന ഔഺരൿങ്ങൾ അരങ്ങ഻െുണ്ടഺവഽും. 
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1) DSC ഉരമസ്ഥന്ീറ ുപര് 

2) അയഺളുീര പബ്ല഻ക്സ്റ് ഔ഼ ആൻഡ് അത഻ന്ീറ ഔഺലഺവധ഻ 

3) ഇ ീവക്ത഻ക്സ്റ് DSC നൽി഻ഔ഻യ ഏജൻസ഻ ീനയ഻ും 

4) ഏജൻസ഻യഽീര  ഻ജ഻റ്റൽ സ഻ുേച്ചർ 

 ഻ജ഻റ്റൽ ൂസൻ ീെയ്ത രഽ ഫയല഻ൽ ഇ ഔഺരൿങ്ങൾ എങ്ങീനയഺ 
ുനഺക്ക഻ മനസ഻ലഺഔഽന്നത്  എന്ന് നമഽക്ക് പ഻ീന്ന ുനഺക്കഺും. 

DSC ആരഺണ് െമ്മൾ്റ്ഽ അെഽവദ്഻ച്ചു െൽകഽന്നത് ???? 

ഇന്തൿയ഻ൽ DSC ഇഷൿാ ീെയഽന്നത് ീസൻരൽ ഖവൺീമന്റ഻നഽ ഔ഼ഴ഻ൽ 

ഉള്ള  Controller of Certifying  Authorities (CCA) ആണ്.. സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് 

ഇഷൿാ ീെയ്യുന്നത഻ന് ആയ഻ CCA യഽീര ഔ഼ഴ഻ൽ 8 ഏജൻസ഻ഔീള 

െഽമതലീപെുത്ത഻െുണ്ട് ....ഇ ഏജൻസ഻ഔൾ Certifying Authorities (CA)  

എന്നറ഻യീപരഽന്നഽ..ഇ  ഏജൻസ഻ഔളഺണ് നമ്മഽക്സ്റ് DSC ഇഷൿാ ീെയ്തഽ 
തരഽന്നത്.. തഺീഴ പറയഽന്നവയഺണ് വ഻വ഻ധ ഏജൻസ഻ഔൾ 

 

 ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ുേച്ചറഽഔീള അവയഽീര ഉപുയഺഖത്ത഻ീെ അര഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ  

Class-2, Class-3, DGFT എന്ന഻ങ്ങീന മാന്നഺയ഻ തരും ത഻ര഻ച്ച഻െുണ്ട്. 

സഺധഺരണ ബ഻ലലുഔൾ  സമർപ഻ക്കഽന്നത഻നഽും ഇൻഔും രഺക്സ്റ്സ്  ഇ-
ഫയല഻ുംഖ഻നഽും, ുഫഺും-16 ഇഷൿഽ ീെയ്യുന്നത഻നഽീമലലഺും Class-2  ഻ജ഻റ്റൽ  
സ഻ുേച്ചറഺണ് ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നത്. Class-3 സ഻ുേച്ചർ  ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നത് 
ഇ-ീരണ്ടർ  സുംബന്ധ഻ച്ച ആവശൿങ്ങൾക്കഺണ്. DGFT  ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നത് 
സഺധനങ്ങൾളുീര ഔയറ്റുമത഻, ഇറക്കഽമത഻ തഽരങ്ങ഻യ ആവശൿങ്ങൾക്കഺണ്.  

 



    Arunnath r                                  JA  ST Ayrkunnam                   Mob : 96 33 62 62 83 Page 5 
 

ഇലക്സ്റ്ുരഺണ഻ക്സ്റ് മഺധൿമത്ത഻ലാീര ഫയൽ ൂഔമഺറ്റും ീെയ്യീപരഽുപഺൾ  

അത഻ൽ നമ്മൾ പ് ഇരഽന്നത഻ന് ഈഔവൽ ആണ്  ഇ DSC ീവച്ച് certify 

ീെയഽുപഺൾ.. 

ഇൻഫർുമഷൻ  ീരക്സ്റ്ുനഺളജ഻ ആക്സ്റ്്-2000 (IT Act-2000) പഔഺരും 
 ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ുേച്ചറ഻ന് ൂഔീയ്യഺപ഻ന് തഽലൿമഺയ ന഻യമ സഺധഽത 
നൽഔ഻യ഻െുണ്ട്. അത് ീഔഺണ്ട്  ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ുേച്ചർ  ഔാെ഻ുച്ചർത്ത് 
രഽ ഇലക്സ്റ്ുരഺണ഻ക്സ്റ് ു ഺഔൿഽീമെ് ൂഔമഺറ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഺൽ  അത഻ൽ  
ന഻ന്ന് പ഻ൻമഺറഽന്നത഻ുനഺ അത് ന഻ുഷധ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺ  ഻ജ഻റ്റൽ  
സ഻ുേച്ചറ഻ീെ ഉരമസ്ഥന് സഺധ഻ക്ക഻ലല. 

 ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ുേച്ചർ  സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് രഽ ുസഺററ്റ്   ഫയലഺണ്.  
ഇത഻ീെ പഺധഺനൿവഽും സഽരെ഻തതവവഽും ഔണക്ക഻ീലരഽത്ത് ഇത് 
ഇുപഺൾ  നൽഔഽന്നത് USB Token എന്നറ഻യീപരഽന്ന, സഺധഺരണ 
ീപൻൂ വ് പോല ുപഺീല ുതഺന്ന഻ക്കഽന്ന രഽ  ഻ൂവസ഻ലഺണ്. 

.

 

മഽഔള഻ൽ ഔഺണഽന്നത് ആണ് െഽരഽക്കും െ഻ല USB ുരഺക്കണഽഔൾക്സ്റ് 
ഉദഺഹരണും.. 
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DSC എങ്ങതെ ഒരഽ കപൿാടറ഻ൽ രവർത്ത഻പ്പ഻്റ്ഺം???? 

നമ്മഽീര DSC രഽ ുസഺററ്റ് ഫയലഺയ഻ USB ുരഺക്കൺല഻ൽ ആണുലലഺ 
ഉള്ളത്...ഇത് ര഻ക്കലഽും ഔപൿാെറ഻ൽ ുനര഻െ് പവർത്ത഻ക്ക഻ലല...ഇത്  
പവർത്ത഻പ഻ക്കഺനഺയ഻ രഽ ആപ്ല഻ുക്കഷൻ അലലങ്ക഻ൽ ൂ വർ 
നമ്മൾക്കഽ ആവശൿമഽണ്ട്…അത് ുപഺീല തീന്ന സ്പഺർക്ക഻ലഽും , 

ബ഻ുംസ഻ലഽും DSC ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ൂസൻ ീെയ്യഺൻ NICDSigner എന്ന 
ആപ്ല഻ുക്കഷന്ീറ സഹഺയും ആവശൿമഺണ്. രഽ ഔപൿാെറ഻ൽ 

എങ്ങീനയഺ ആദൿമഺയ഻ രഽ ഔപൿാെറ഻ൽ DSC ഇൻറഺൾ ീെയഽന്നത് 
എീന്നലലഺും എലലഺും തഺീഴ വ഻ശദ഻ഔര഻ച്ച഻െുണ്ട്.. 

ഇീപഺ നമ്മഽീര ഒഫ഼സഽഔള഻ൽ എലലഺും DSC ീവച്ച് ബ഻ലല് മഺറഽന്നത് 
ീഔഺണ്ട് ഔപൿാെറ഻ൽ ഇീതലലും ുനരീത്ത തീന്ന ഇൻറഺൾ 
ീെയ്ത഻െുണ്ടഺവഽും. രഽ DDO രഺൻസ്ഫർ ആയ഻ നമ്മഽീര ഒഫ഼സ഻ൽ 
വരഽുപഺഴഽും , അലലങ്ക഻ൽ DSC യഽീര ഔഺലഺവധ഻ ത഼രഽുപഺൾ എലലഺും 

നമ്മൾ DSC ന്നഽീര ബ഼ുംസ഻ലഽും സ്പഺർക്ക഻ലഽും രജ഻റർ 
ീെുയണ്ടതഽണ്ട്...ഇവ഻ീര രഽ ഔഺരൿും ശദ്ധ഻ക്കഽഔ പഽത഻യതഺയ഻ 
വരഽന്ന ഒഫ഼സറഽീര അലലങ്ക഻ൽ പഽത഻യതഺയ഻ എരഽത്ത DSC .. ഈ DSC 

ുരഺക്കൺ ൂ വർ നമ്മഽീര ഔുംപൿാെറ഻ൽ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ഇത് വ഼ണ്ടഽും 
ഇൻറഺൾ ീെയ്യണ്ട ആവശൿമ഻ലല...EG: ുനരീത്ത ഇരഽന്ന ഒഫ഼സർ 
proxkey ആണ് ഉപുയഺഖ഻ച്ച഻രഽന്നത് എങ്ക഻ൽ ത഼ർച്ചയഺയഽും അത഻ന്ീറ 
ുരഺക്കൺ ൂ വർ ഔപൿാെറ഻ൽ ഉണ്ടഺവഽും അത് ീഔഺണ്ട് ഇത് 
വ഼ണ്ടഽും ഇൻറഺൾ ീെുയണ്ടത഻ലല. അത് ുപഺീല തീന്ന മറ്റ് USB 

ുരഺക്കണഽഔളുും 

    DSC  ുരഺക്കൺ                                                ുരഺക്കൺ ൂ വർ 

1) Proxkey                                                        WD Proxkey 

                                                                                        

2) Trustkey                                                         Trustkey Tool 
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3) Epass                                                                  Epass2003 

                                             

നമ്മഽീര ൂഔയ഻ൽ ഇുപഺ ഉള്ള DSC യഽീര ുരഺക്കൺ ൂ വർ 
ഔപൿാെറ഻ൽ ഉുണ്ടഺ എന്നറ഻യഺനഺയ഻  

വ഻ൻു ഺസ് 7  ആണ്  എങ്ക഻ൽ  start 

 

എന്ന ഐക്കൺ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ..തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല രഽ 
വ഻ൻു ഺ വരഽന്നതഺണ് അത഻ൽ നമ്മഽീര ുരഺക്കൺ  ഏതഺുണഺ 
അത഻ന്ീറ ൂ വർ ീനയ഻ും എന്റർ ീെയഽഔ...മഽഔള഻ൽ ആ 
ൂ വർ ല഻റ് ീെയഽന്നത് ഔഺണഺും.. 

വ഻ൻു ഺസ് 8 ഒർ 10 അണഽങ്ക഻ൽ രഺസ്ക്സ്റ്ബഺറ഻ൽ ഔഺണഽന്ന 
വ഻ൻു ഺസ് ഐക്കൺ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

 

നമ്മഽീര ുരഺക്കൺ ൂ വർ ീനയ഻ും എന്റർ ീെയഽഔ. ഔപൿാെറ഻ൽ 
ആ ൂ വർ ഇൻറഺൾ ീെയ്ത഻െുീണ്ടങ്ക഻ൽ ഇത് ുപഺീല 
ഔഺണഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽും 
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ഉബഽണ്ടഽവ഻ൽ  ആണ് എങ്ക഻ൽ Application ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

 

നമ്മഽീര ുരഺക്കൺ ൂ വർ ീനയ഻ും എന്റർ ീെയഽഔ. ഔപൿാെറ഻ൽ 
ആ ൂ വർ ഇൻറഺൾ ീെയ്ത഻െുീണ്ടങ്ക഻ൽ ഇത് ുപഺീല 
ഔഺണഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽും 

 

 

നമ്മഽീര ുരഺക്കൺ ൂ വർ ഔപൿാെറ഻ൽ ുനരീത്ത തീന്ന ഉള്ളത് 
ീഔഺണ്ട് വ഼ണ്ടഽും ഇൻറഺൾ ീെുയണ്ടത഻ലല ഇന഻  അരഽത്ത 
ീറപ഻ുലക്സ്റ് ുപഺവഺും 
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DSC ബ഻ംസ഻ലഽം സ്രഺർ്റ്഻ലഽം രജ഻സ്റ്റർ തെയഽന്ന വ഻ധം 

ബ഻ുംസ഻ൽ DSC രജ഻റർ ീെയ്യുവഺനഺയ഻ USB Token സ഻റത്ത഻ീെ USB 

ുപഺർെ഻ൽ  ഗര഻പ഻ക്കഽഔ..ീവബ് ബൗസർ ഒപൺ ീെയ്തഽ 

treasury.kerala.gov.in/bims/ എന്ന അ സ്് ൂരപ് ീെയ്തഽ എന്റർ 
ഔ഼ പസ്് ീെയഽഔ. തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല വ഻ൻു ഺ ഒപൺ 
ആയ഻ വരഽന്നതഺണ് അത഻ൽ 

 

DSC Registration/Renewal എന്ന ല഻ങ്ക഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. തഽരർന്ന് 
വരഽന്ന വ഻ൻു ഺ ൽ  

 

നമ്മഽീര DDO ുഔഺഡ് ഉും ഒഫ഼സറഽീര ീപൻ നപറഽും ൂരപ് 

ീെയ്തഽ Next ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

 

ഇങ്ങീന രഽ ീമുസജ് വരഽും അത഻ൽ proceed ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

അുപഺൾ തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല രഽ വ഻ന്ു ഺ വരഽും  
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ഇത഻ൽ രഷറ഻,  ഻പഺർ്ീമൻറ് ,ഒഫ഼സ് , DDO ീ സ഻ുേഷൻ 
എന്ന഻വുയഺീര രജ഻സ്ുരഷൻ  ഼ീറ്റയ഻ൽസ് ഔഺണഺൻ ഔഴ഻യഽും 
ഇത഻ൽ ഔഺണഽന്ന proceed എന്ന ബെൺ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

തഽരർന്ന് USB Token പഺസ്് ുവർഡ് നൽഔഺൻ  ഉള്ള ഒപ്ഷൻ വരഽും 

  

അത഻ൽ പഺസ്് ുവർഡ്  എന്റർ ീെയ്തഽ OK ബെണ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുഔ. 

 

നമ്മഽീര DSC  ഼ീറ്റയ഻ൽസ് ഔഺണഽവഺൻ ഔഴ഻യഽും..അത഻ൽ Register 
എന്ന ബെണ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. തഽരർന്ന് വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ  
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Confirm എന്ന ബെൺ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. ഔഽറച്ചു ീസക്കൻഡ് ീവയ഻റ്റ് 
ീെയഽഔ..തഽരർന്ന് ഇത് ുപഺീല രഽ ീമുസ്ജ് ഔഺണഺൻ സഺധ഻ക്കഽും 

 

OK എന്ന ബെൺ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. .തഽരർന്ന് തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല 
രഽ വ഻ൻു ഺ  ഔഺണഺും 

 
അത഻ൽ Print എന്ന ബെണ഻ൽ  ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയ്തഽ രജ഻സ്ുരഷൻ  റ഻ഔവറ്  
ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയ്യഺും.(െ഻ല ഗ്നെരതത്ത ര഻ന്് എന്ന ഓപ്ഷൻ 
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വന്ന഻തലലങ്ക഻ൽ ..ഒര഻്റ്ൽ കഽ ഻ രജ഻സ്റ്റർ തെയഽക.) ഇത് അതത് 
രഷറ഻യ഻ൽ  സമർപ഻ക്കഽഔ..DSC   ഷറ഻യ഻ൽ  െ഻ന്നഽം ഓൺസലെഺയ഻ 
അരാവ് തെയ്തഽ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ  മഺതഗ്നമ െമഽ്റ്( സ്രഺർക് , 
ബ഻ംസ഻ലാത യഽള്ള ബ഻ലലുകൾ  ഡ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ഗ്നേച്ചർ  ഉരഗ്നയഺഗ഻ച്ച( ഇ-
സബ്മ഻റ്റ( തെയ്യഺൻ  സഺധ഻്റ്ഽകയഽള്ളൂ.. 

രജ഻റർ ീെയ്യഺൻ പറ്റുന്ന഻ലല, അലലങ്ക഻ൽ റ഻ഔവറ് പ഻ന്റ് ൽ 
ുനരീത്ത ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന DDO യഽീര ീനയ഻ും ആണ് വരഽന്നത് എങ്ക഻ൽ 
രഷറ഻യ഻ൽ ുഔഺണ്ടഺക്സ്റ്് ീെയ്തഽ ുനരീത്ത ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ 
ീെയ്ത഻െുള്ള DSC Terminate ീെയഽഔ..എന്ന഻െു വ഼ണ്ടഽും ശമ഻ക്കഽഔ 

രജ഻സ്ുരഷൻ  റ഻ഔവറ് ന്ീറ രഽ മഺതിഔ െഽവീര നൽഔഽന്നഽ.. 
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സ്രഺർ്റ്഻ൽ രജ഻സ്റ്റർ തെയഽന്ന വ഻ധം 

USB Token സ഻റത്ത഻ീെ USB ുപഺർെ഻ൽ  ഇൻുസർെ് ീെയ്തത഻നഽ  ുശഷും 
സ്പഺർക്ക഻ൽ ുലഺഖ഻ൻ ീെയഽഔ. 

Administration എന്നത഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്ത് തഺീഴ ഔഺണഽന്ന  ല഻റ഻ൽ  
ന഻ന്ന് New Registration / Renewal of DSC എന്നത഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

 

തഽരർന്ന് വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ  New DSC Registration / Renewal എന്ന 
ബെണ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

 

തഽരർന്ന് USB Token പഺസ്് ുവർഡ് നൽഔഺൻ  ഉള്ള ഒപ്ഷൻ വരഽും 
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അത഻ൽ പഺസ്് ുവർഡ്  എന്റർ ീെയ്തഽ OK ബെണ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുഔ. 

 

 ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ുേച്ചർ  ീസലക്സ്റ്് ീെയ്യുന്നത഻നഽള്ള വ഻ൻു ഺ 
പതൿെീപരഽും.അത഻ൽ ീനയ഻ും ,  ഻ജ഻റ്റൽ  സ഻ുേച്ചർ  ഔഺലഺവധ഻ 
എന്ന഻വീയലലഺും ഔഺണഺും.ീനയ഻ും ന്ീറ മഽൻപ഻ൽ ഔഺണഽന്ന സർക്ക഻ൾ 
ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഽ ഒുക്ക ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

ഇുപഺൾ Successfully Registered DSC in SPARK എന്ന ീമുസജ് 
ഔഺണഺും..ഇുതഺീര സ്പഺർക്ക഻ീല നരപര഻ഔൾ പാർത്ത഻യഺയ഻ 

 

ബ഻ലല( ഇ സബ്മ഻റ്റ( തെയഽവഺൻ DSC ആവശൿമഽള്ളത് ഗ്നരഺതല 
തതന്നയഺണ്…ബ഻ലല( രഺസ്സ( ആ്റ്ഽന്നത഻െഽ DSC ആവശൿമഽള്ളത് 
തകഺണ്ട(  ഷറ഻ ഓഫിക്ക഼സർമഺരഽം അവരഽത  DSC  ഗ്നകഺർട഻സ് ൽ 
രജ഻സ്റ്റർ തെയ്ത഻ര഻്റ്ണം..രഽത഻യ DSC എ ഽ്റ്ഽഗ്നബഺളും , 
 ഺൻസ്ഫിക്കർ ആയ഻ ഗ്നരഺകഽഗ്നപഺഴഽം ഗ്നരഺകഽന്ന ഓഫിക്ക഼സ഻ൽ  DSC 

രജ഻സ്റ്റർ തെയ്യണം ..അത് ഗ്നരഺതല തതന്ന െ഻ലഗ്നപ്പഺൾ ജാെ഻യർ 
സഽരണ്ട( മഺർ ഓഫിക്ക഼സറഽത  െഺർജ് വഹ഻്റ്ഽഗ്നപഺളും ബ഻ലല( 
രഺസ്സ( ആ്റ്ഽവഺൻ DSC  ഗ്നകഺർട഻സ് ൽ രജ഻സ്റ്റർ തെയ്യണം.. 
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ന഻ലവ഻ൽ  ുഔഺർെ഻സ് ൽ ഉള്ള  DSC terminate ീെയ്തഺൽ മഺതുമ 
പഽത഻യ ആളുീര//DSC ുഔഺർെ഻സ് ൽ രജ഻റർ ീെയഽവഺൻ 
സഺധ഻ക്കഽഔയഽള്ളു. 

അത഻നഺയ഻ ഒഫ഼സർ ീലവല഻ൽ ുഔഺർെ഻സ് ൽ ുലഺഖ഻ൻ ീെയഽഔ. 

DSCTreasury-DSC Confirmation എന്ന ീമനഽവ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

 

തഽരർന്ന് ഒപൺ ആയ഻ വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ Edit എന്ന 
ഒപ്ഷന഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 

 

ഇുപഺൾ തഺീഴ ഔഽറച്ചു DSC ല഻റ് ഔഺണഽും...അത഻ൽ ആക്സ്റ്റ്റ഼വ് പോല 
ആയ഻െുള്ള DSC യഽീര ുനീര ൂററ്റ് ൂസഡ് എ ഻റ്റ് എന്ന 
ഒപ്ഷന഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

 

തഽരർന്ന് തഺീഴ DSC  ഼ീറ്റയ഻ൽസ് ഔഺണഺൻ സഺധ഻ക്കഽും. 
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ഇവ഻ീര റ഻ല഼വ് പോലഡ് ു റ്റ് എന്ന ുഔഺളും മഺതും ഫ഻ൽ ീെയ്തഽ 
നൽഔഽഔ..(എന്നഺുണഺ ഇത് ീെയഽന്നത് ആ ത഼യത഻ നൽഔഽഔ ) 

തഽരർന്ന് Save എന്ന ബെണ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. ഇുപഺൾ ുഔഺർെ഻സ് ൽ 
ന഻ന്നഽും ുനരീത്ത ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന DSC ുപഺയ഻... ഇന഻ പഽത഻യത് 
രജ഻റർ ീെയ്യഺും 

USB Token സ഻റത്ത഻ീെ USB ുപഺർെ഻ൽ  ഗര഻പ഻ക്കഽഔ. എന്ന഻െ് 
ുഔഺർെ഻സ് ൽ 

DSC-Treasury DSC Registration  എന്ന ീമനഽവ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

തഽരർന്ന് ഒപൺ ആയ഻ വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ Entry എന്ന 
ഒപ്ഷന഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 
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രഷറ഻ ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഽ ീഔഺരഽക്കഽഔ..ീപൻ നപർ എന്റർ 
ീെയഽഔ (ആരഽീര DSC ആുണഺ രജ഻റർ ീെയഽന്നത് അവരഽീര PEN ), 

ത഼യത഻ ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഽ തഺീഴ ഔഺണഽന്ന proceed എന്ന ബെണ഻ൽ 
ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

തഽരർന്ന് USB Token പഺസ്് ുവർഡ് നൽഔഺൻ  ഉള്ള ഒപ്ഷൻ വരഽും 

  

അത഻ൽ പഺസ്് ുവർഡ്  എന്റർ ീെയ്തഽ OK ബെണ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുഔ.  

നമ്മഽീര DSC  ഼ീറ്റയ഻ൽസ് ഔഺണഽവഺൻ ഔഴ഻യഽും..അത഻ൽ Save എന്ന 
ബെണ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

ഇുതഺീര DSC ുഔഺർെ഻സ്  ുസവ് പോല ആയ഻ ഇന഻ ഇത് ഔൺുഫും 
ീെയ്യണും.  
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ഔൺുഫും ീെയഽവഺനയ഻ DSC DSC-Treasury Confirmation എന്ന 
ീമനഽവ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

തഽരർന്ന് ഒപൺ ആയ഻ വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ Confirm എന്ന 
ഒപ്ഷന഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 

 

ഇവ഻ീര നമ്മഽീര രഷറ഻യഽീര ീനയ഻ും ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഽ ല഻റ് 
എന്നത഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽുപഺൾ ഇുപഺൾ നമ്മൾ രജ഻സ്റർ ീെയ്ത 
DSC ഔഺണഺൻ ഔഴ഻യഽും അത഻ൽ ഔൺുഫും എന്നത് ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല രഽ ീമുസ്ജ് ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ്. 

 

ഇുതഺീര ുഔഺർെ഻സ് ൽ DSC രജ഻സ്ുരഷൻ നരപര഻ഔൾ 
പാർത്ത഻യഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞഽ.. 
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ബ഻ലല( E-Submit  തെയ്യഺൻ ഗ്നെരം അലലങ്ക഻ൽ   ഷറ഻ ഓഫിക്ക഼സർ 

ബ഻ലല( രഺസ്സഺകഽന്ന ഗ്നെരതത്ത ഉണ്ടഺവഽന്നഽ DSC എറർ 

1) 

 

ഇങ്ങീന രഽ എറർ  ീമുസജഺണ് സഺധഺരണയഺയ഻ ഔാരഽതൽ  
ുപർക്കഽും ഔഺണഽന്നത്. ഇത഻ീെ അർത്ഥും ന഻ങ്ങളുീര ഔപൿാെറ഻ൽ  

USB Token പവർത്ത഻ക്കഽന്നത഻നഺവശൿമഺയ ൂ വറഽഔൾ  NICDSigner 

എന്ന അപ്ല഻ുക്കഷന഻ൽ  ഻റ്റക്സ്റ്് ീെയ്ത഻െ഻ലല എന്നഺണ്.. 

* DSC ുരഺക്കൺ USB Port ന഻ന്നഽും remove  ീെയഽഔ...എന്ന഻െ് ന്നഽീര USB 

ുരഺക്കൺ  ഔണക്സ്റ്് ീെയഽഔ. നമ്മഽീര സ഻റത്ത഻ീെ രഺസ്ക്സ്റ് ബഺറ഻ൽ  
വലതഽ മാലയ഻ലഽും NICDSign ഐക്കൺ  പതൿെീപരഽും. വന്ന഻ലല എങ്ക഻ൽ 
desktop ൽ ഉള്ള NICDSign എന്ന ഐക്കൺ  ബ഻ൾ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയ്തഽ 
ഒപൺ ീെയഽഔ. 

 

ഈ ഐക്കണ഻ൽ  Right Click ീെയ്യുഔ. അുപഺൾ  പതൿെീപരഽന്ന 
ല഻റ഻ൽ ന഻ന്നഽും Settings എന്ന ഒപ്ഷന഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ ഔഺണഺും. 
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 അത഻ൽ  Select Your 

USB Token എന്നത഻ന് ുനീരയഽള്ള ുഔഺുപഺ ുബഺക്സ്റ്സ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്ത് നമ്മഽീര  ഻ൂവസ് ൂരപ് ഏീതന്ന് ീസലക്സ്റ്് ീെയ്യുഔ.. 
Proxkey, Trustkey, ഇവ രണ്ടഽും അലലഺത്ത മീറ്റഺന്നഺണ് നമ്മഽക്ക് ലഭ഻ച്ച 
 ഻ൂവസ് എങ്ക഻ൽ  ല഻റ഻ൽ  ഔഺണഽന്ന Custom എന്നത് ീസലക്സ്റ്് 
ീെയ്തഺൽ  മത഻. 

എന്ന഻െു ുസവ് പോല ബെൻ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ…. 

ുസവ് പോല ീെയ്യുന്നത഻ന് മഽൻപ് രഽ ഔഺരൿും ശദ്ധ഻ക്കഽഔ  ഻ൂവസ് 
ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തുപഺൾ അത഻ന്ീറ ുരഺക്കൺ ൂ വറഽും തഺീഴ 
ുരഺക്കൺ ൂ വർ എന്ന ുബഺക്സ്റ്സ഻ൽ  വന്ന഻െുുണ്ടഺ എന്ന് 
...വന്ന഻െ഻ലല എങ്ക഻ൽ ുരഺക്കൺ ൂ വർ എന്ന് ുബഺക്സ്റ്സസ഻നഽ 
ുനീര ഔഺണഽന്ന ുഫഺൾ ർ ഒപൺ ീെയ്തഽ തഺീഴ പറയഽന്ന 
ൂ വർ ഫയൽ ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഽ ുസവ് പോല ീെയഽഔ.. 

epass2003   :  C:\Windows\System32\eps2003csp11v2.dll  

M Token     :  C:\Windows\System32\CryptoIDA_pkcs11.dll 

അുപഺൾ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല  രഽ ീമുസജ്  
പതൿെീപരഽന്നഽ.  
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അത഻ന് ുശഷും USB Token 

ന്ന്  ഻സ്ഔണക്സ്റ്് ീെയ്ത് വ഼ണ്ടഽ ഔണക്സ്റ്് ീെയഽഔ. 

ഉബഽണ്ടഽവ഻ൽ ആണ് എങ്ക഻ൽ 

ഈ പഽത഻യ രഺബ഻ൽ treasury.kerala.gov.in/bims/ ൂസറ്റ് ഒപൺ 
ീെയ്യുഔ. 

സ്ഔ഼ന഻ന്ീറ നരഽക്കഽള്ള Instructions for Digital Signature ൽ ക്ല഻ക്കഽഔ .
അത഻ൽ മാന്നഺമതഽള്ള Add browser exception for DS ൽ ക്ല഻ക്കഽഔ. 

ഇുപഺൾ രഽ പഽത഻യ രഺബ് ഔാര഻ ഒപൺ ആയ഻ വരഽും . 

അത഻ൽ Your Connection is not Private എന്ന രഽ ീമുസജ് ഔഺണഺും ..
അത഻ന് െഽവെ഻ൽ Advanced എന്ന രഽ ബെൻ ഔഺണഺും  ..അത഻ൽ 
ക്ല഻ക്കഽുപഺൾ ഔഽറച്ചുഔാര഻ തഺീഴയഺയ഻ proceed to local host എന്ന രഽ 
ല഻ങ്ക് ഔഺണഺും  ..അത഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ..ഇന഻ പഴയ സ്പഺർക്ക് 
രഺബ഻ുലയ്ക്ക് ത഻ര഻ീഔ ുപഺവഽഔ ..ര഻ക്കൽ ഔാര഻ ബ഻ലല് ൂസൻ 
ീെയ്തഽ ുനഺക്കഽഔ. 

2)   

 

Epass ുരഺക്കൺ ഉപുയഺഖ഻ക്കഽന്നവര഻ൽ ആവഽും ഇങ്ങീന രഽ 
ീമുസജ് ഔഽരഽതലഺയ഻യഽും ഔഺണഽന്നത്. മഽഔള഻ൽ പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന 
അീത ീറപ് പ഻ന്തഽരരഽഔ.. 

 

3) 
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ഇത് രഽ എറർ അലലഺ.. ഇത് രഽ XML viewer വ഻ൻു ഺ ആണ്. ഇ 
വ഻ൻു ഺയഽീര തഺീഴ ഔൺുഫും ൂസൻ എന്ന രഽ ബെൺ ഉണ്ട് 
അത് നമ്മൾക്കഽ ഇവ഻ീര ഔഺണഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് മഺതും....ഇ 
ബെൺ ഔഺണഽവഺനഺയ഻  Ctrl     +    -   ഔ഼ഔൾ  അമർത്തഽഔുയഺ 
അീലലങ്ക഻ൽ  Ctrl ബെൺ  അമർത്ത഻പ഻ര഻ച്ചുീഔഺണ്ട് മൗസ഻ീല സ് ുഔഺൾ  
ബെൺ  തഺുഴക്ക് ത഻ര഻ക്കഽഔുയഺ ീെയ്യുഔ..അലലങ്ക഻ൽ സ്ഔ഼ൻ rotate 

ീെയ്യുഔുയഺ ീെയ്യഺും (Ctrl +Alt  പസ് ീെയ്തഽ Arrow keys പസ് 
ീെയഽഔ ) 

4) 

 

സ്പഺർക്ക഻ൽ ഉള്ള ുപരഽും ആധഺറ഻ൽ ഉള്ള ുപരഽും അലല DSC യ഻ൽ 
ഉള്ളത്. സ്പഺർക്ക഻ൽ ഉള്ള ുപര഻ൽ DSC എരഽത്തഽ എങ്ക഻ൽ വർക്ക് ആഔഽും 
സ്പഺർക്ക഻ൽ വല഻ു റ്റഡ് ആയ ആധഺർ പഔഺരും ഉള്ള ുപര഻ൽ)ഇത് 
ീലറ്റർ ുഔസ് ീസൻസ഻റ്റ഼വ് പോല ആണ് (DSC എരഽത്തഺലഽും വർക്ക് ആഔഽും 
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സ്പഺർക്ക഻ൽ ആധഺർ വല഻ു റ്റഡ് അീലലങ്ക഻ലഽും ഇുത എറർ ആണ് 
ഔഺണഽഔ. 

service matters | personal details | present service details  ുപജ഻ൽ ആധഺർ 
നപർ verify ീെയഽഔ.സ്പഺർക്ക഻ൽ ഉള്ള ുപരഽും വല഻ു റ്റഡ് ആയ 
ആധഺർ പഔഺരും ഉള്ള ുപരഽും ഔഺണഺും. 

DSC ുസഺററ്റ് ീവയർ ഒപൻ ീെയ്ത് അത഻ൽ  സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് ീമനഽ ഒപൻ 
ീെയ്ത് സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് ുപര് ുനഺക്ക഻ ുപര഻ീല വൿതൿഺസും മനസ഻ലഺക്കഺും. 

മഺറ്റും ഉീണ്ടഔ഻ൽ DSC എരഽത്ത ഏജൻസ഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് സ്പഺർക്ക് ഐ ഻ 

ഔഺർഡ്  ുപര് പഔഺരും DSC മഺറ്റ഻ വഺങ്ങഽഔ. 

5) 

 

DSC ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ ീെയ്ത഻െുണ്ടഺവ഻ലല....അലലങ്ക഻ൽ DSC 

രഷറ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽും ഔൺുഫും ീെയ്യുന്നത഻ന് മഽൻപ് ബ഻ലല് അപൂവ് പോല 
ീെയ്യഺൻ ശമ഻ച്ചു...DSC ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ ീെയ്ത഻െ഻ലല എങ്ക഻ൽ 
ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ ീെയഽഔ...ീെയ്തതഺണ് എങ്ക഻ൽ ര഻ക്കൽ ഔഽര഻ 

പ഻ൻറ് ഓെ് എരഽത്ത് രഷറ഻യ഻ൽ നൽഔ഻ DSC ഔൺുഫഺും 
ീെയ്യ഻പ഻ക്കഽഔ. 

6) 

 

DSC ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ ീെയ്ത഻െുണ്ടഺവ഻ലല....അലലങ്ക഻ൽ DSC 

രഷറ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽും ഔൺുഫും ീെയ്യുന്നത഻ന് മഽൻപ് ബ഻ലല്  E-Submit 
ീെയ്യഺൻ ശമ഻ച്ചു...DSC ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ ീെയ്ത഻െ഻ലല എങ്ക഻ൽ 
ബ഻ുംസ഻ൽ രജ഻റർ ീെയഽഔ...ീെയ്തതഺണ് എങ്ക഻ൽ ര഻ക്കൽ ഔഽര഻ 
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പ഻ൻറ് ഓെ് എരഽത്ത് രഷറ഻യ഻ൽ നൽഔ഻ DSC ഔൺുഫഺും 
ീെയ്യ഻പ഻ക്കഽഔ. അത഻ന് ുശഷും ബ഻ലല് E-Submit ീെയഽഔ. 

DSC Verification or DSC Validation 

ഇീപഺ സർക്കഺർ ഒഫ഼സ഻ീല ഫയൽ ഇരപഺരഽഔൾ എലലഺും eoffice 

എന്ന ഫയൽ മഺുനജ് ീമന്റ് സ഻റത്ത഻ലാീര ആണ്...അത് ീഔഺണ്ട് 
തീന്ന രഽ ഒഫ഼സ഻ൽ ന഻ന്നഽും മീറ്റഺരഽ ഒഫ഼സ഻ുലക്സ്റ്  രഽ 
ഒർ ർ അലലങ്ക഻ൽ രഽ സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് അതഽമലലങ്ക഻ൽ ഒഫ഼സ് 
ഔഺരൿങ്ങളുമഺയ഻ ബന്ധീപെ ഏീതഺരഽ ുരകയഽും ഇുപഺ DSC 

ീവച്ചഺണ് നമ്മൾക്കഽ ലഭ഻ക്കഽന്നത്. 

ഇ ഫയൽ രഽ PDF ുഫഺർമഺറ്റ് ൽ ആയ഻ര഻ക്കഽും നമ്മൾക്കഽ 
ലഭ഻ക്കഽഔ അത് ീഔഺണ്ട് തീന്ന ഇ ഫയൽ ഒപൺ ീെയ്യുവഺനഺയ഻ 
Adobe Acrobat Reader DC എന്ന ുസഺററ്റ് ീവയർ ആവശൿമഺണ്. 

ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയ്വഺനഺയ഻ ഇവ഻ീര ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ  

EG: 

മഽഔള഻ൽ 
ഔഺണഽന്നത് DSC ീവച്ച് ൂസൻ ീെയ്ത രഽ ഫയല഻ന് ഉദഺഹരണും 
ആണ്..നമ്മൾ  ഇ ഫയൽ ഒപൺ ീെയഽുപഺൾ  ഇങ്ങീന 
ആയ഻ര഻ക്കഽും ഔഺണഽവഺൻ സഺധ഻ക്കഽന്നത് .. 

രഽ ഔഺരൿും മനസ഻ലഺയ഻െുണ്ടഺവഽും തഺീഴ ഒഫ഼സറ഻ന്ീറ ീനയ഻ും 
ഉള്ളത് ീഔഺണ്ട് ആ ഒഫ഼സർ ആണ് ഇത് ൂസൻ 
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത്...തഺീഴ ീനയ഻ും ഉള്ളത് ീഔഺണ്ട് ഇത് ൂസൻ 
ീെുയണ്ട ആൾ ആ ഒഫ഼സർ തീന്നയഺണ്...പീെ നമ്മൾ എങ്ങീന 
വ഻ശവസ഻ക്കഽും ആ ഒഫ഼സർ തീന്നയഺുണഺ ൂസൻ 
ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് ????? 

https://get.adobe.com/reader/download/?installer=Reader_DC_2020.009.20063_English_for_Windows&os=Windows%208.1&browser_type=KHTML&browser_dist=Chrome&dualoffer=false&mdualoffer=true&cr=true&stype=7619&a=McAfee_Security_Scan_Plus&a=McAfee_Safe_Connect
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തഽരക്കത്ത഻ൽ രഽ സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് ന്ീറ ഔഺരൿും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 
ഒർക്കഽന്നഽുണ്ടഺ ???? Digital Signature Certificate ുനഺക്ക഻ ീവര഻ഫ഻യ 
ീെയ്യഺും അത഻നഽമഽൻപ് ഇ സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് CCA അുംഖ഼ഔര഻ച്ചതഺുണഺ 
എന്നറ഻യണും അത഻ന് സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് വഺല഻ു റ്റ് ീെയ്യണും 

signature  ( രഽ മഞ്ഞ ന഻റത്ത഻ൽ ? മഺർക്ക് ഔഺണഽന്നവ഻ീര ) ഔഺണഽന്ന 
ഭഺഖത്തഽ ൂററ്റ് ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. തഽരർന്ന് വരഽന്ന ല഻റ഻ൽ ന഻ന്നഽും 

 

Show Signature Properties ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. ഇങ്ങീന ഒപൺ ആയ഻ 
വരഽന്ന വ഻ൻു ഺ ൽ ന഻ന്നഽും 

 

Show Signature Certificate എന്നത഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

തഽരര്ന്നഽ വരഽന്ന വ഻ൻു ഺ ൽ ന഻ന്നഽും trust ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 
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 അത഻ന്ീറ തഺീഴ 
ഔഺണഽന്ന  Add to Trusted Certificates ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ(ഇങ്ങീന ആഡ് 
ീെയ്തഽ ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ രഽ സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ് രഽ തവണ വഺല഻ു റ്റ് 
ീെയ്തഺൽ മത഻യഺവഽും അരഽത്ത തവണ ഇുത DSC ീവച്ച് രഽ 
ഫയൽ ലഭ഻ച്ചഺൽ ഒുെഺമഺറ്റ഻ക്സ്റ് ആയ഻ വഺല഻ു റ്റ് ആയ഻ുക്കഺളുും) 

 

മഽഔള഻ൽ ഔഺണഽന്ന ുഔഺളും ര഻ക്സ്റ് ീെയ്തഽ OK ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 

വ഼ണ്ടഽും ുനരീത്ത ഔണ്ടുപഺീല രഽ വ഻ൻു ഺ ആവഽും ഒപൺ 
ആവഽഔ അത഻ൽ 
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Validate Signature എന്നത഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 

അുതഺീര signature ന്ീറ അവ഻ീര ഇുപഺ രഽ പച്ച ന഻റത്ത഻ൽ ര഻ക്സ്റ് 
വന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത് ഔഺണഺും 

 

ഇന഻ നമ്മൾക്കഽ സർെ഻ഫ഻ക്കറ്റ്  ന്ന് പര഻ുശഺധ഻ച്ച് ുനഺക്കഺും  

Show Signature properties  എന്നത഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 
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Show Signature Certificate  എന്നത഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. 
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ഈ ര഼ത഻യ഻ലാീര നമ്മൾക്കഽ ഉറപ഻ക്കഺും ൂസൻ ീെയ്ത഻ര഻ക്കഽന്നത് 
ആ ഒഫ഼സർ തീന്നയഺുണഺ എന്ന്...ഇതഽുപഺീല ഒഫ഼സ഻ൽ 
ലഭ഻ക്കഽന്ന ഫയലഽഔളുീര DSC  പര഻ുശഺധ഻ച്ച് ഉറപ് വരഽത്തഺും. 

ആദ്ൿമഺയ഻ ഒരഽ  കപൿാടറ഻ൽ  DSC ഗ്ന ഺ്റ്ൺ ആൻഡ് NICDsigner 

ഇൻസ്റ്റഺൾ തെയഽന്ന വ഻ധം (Windows) 

                                               ഇന്റർീനറ്റ് ഔണെനഽള്ള ഏതഽ ഔപൿാെറ഻ൽ 

ഇരഽന്നഽീഔഺണ്ട് നമ്മഽക്സ്റ് നമ്മഽീര ബ഻ലല് എലലഺും DSC ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ഇ-
സബ്മ഻റ്റ് ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്...ഇതഽവീര DSC ന്നഽും ഇൻറഺൾ 
ീെയ്യഺത്ത രഽ ഔപൿാെറ഻ൽ എങ്ങീന നമഽക്സ്റ് DSC ുരഺക്കൺ 
ൂ വറഽും , NICDSigner ഇൻറഺൾ ീെയഽന്നത് എന്ന് ുനഺക്കഺും.. 

NICDSigner എന്ന ആപ്ല഻ുക്കഷൻ ഔപൿാെറ഻ൽ പവർത്ത഻പ഻ക്കഽവഺൻ 
ജഺവയഽീര സഹഺയും ആവശൿമഺണ്. ജഺവ ഔപൿാെറ഻ൽ ഇൻറഺൾ 
ീെയ്ത഻െുുണ്ടഺ എന്നറ഻യഺൻ ആയ഻ Control Panel-Programs ക്ല഻ക്സ്റ് 
ീെയഽഔ. 

 

ഇലലങ്ക഻ൽ നമ്മഽര സ഻റും ുപഺപർെ഼സ് ുനഺക്ക഻ എത  ബ഻റ്റ് OS 

ആണ് എന്ന്  മനസ഻ലഺക്ക഻ അീത ബ഻റ്റ് ഉള്ള ജഺവ ഇൻറഺൾ 
ീെയഽഔ. 

സ഻റും ുപഺപർെ഼സ് ുനഺക്കഽവഺനഺയ഻ Control Panel-System and 

SecuritySystem  
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Install Java 64-bit     Download 

Install Java 32-bit     Download 

ജഺവ നമ്മഽീര സ഻റത്ത഻ൽ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ുരഺക്കൺ ഇൻറഺൾ 
ീെയഽന്നത഻ീലക്സ്റ് ഔരക്കഺും… 

DSC അരങ്ങ഻യ USB Token ഔപൿാെറ഻ീെ ഏീതങ്ക഻ലഽും രഽ 
യഽ.എസ്.ബ഻ ൂ വ഻ൽ  ഇൻസർെ് ീെയ്യുഔ. തഺീഴ ഔഺണഽന്ന 

ുപഺലഽള്ള രഽ AutoPlay വ഻ൻു ഺ തഽറന്ന് വരഽും. 

 

ഇത഻ൽ  Run Setup.exe എന്നത഻ൽ   ബ഻ൾ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. (അഥവഺ 
ന഻ങ്ങൾ  AutoPlay ഒപ്ഷൻ   ഻ുസബ഻ൾ  ീെയ്ത഻െുീണ്ടങ്ക഻ൽ  My 

Computer ഒപൺ  ീെയ്ത് CD Drive(X) ProxKey  Setup.exe എന്ന 
ഫയല഻ൽ   ബ഻ൾ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

തഽരർന്ന്  Do you want to allow the following program to make changes to the 

computer..? എന്നത഻ൽ  Yes എന്ന ബെൺ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

https://treasury.kerala.gov.in/bims/dsc/jdk-8u131-windows-x64.exe
https://treasury.kerala.gov.in/bims/dsc/jdk-8u172-windows-i586.exe
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തഽരർന്ന് അൽപ സമയത്ത഻നഽള്ള ഇൻറുലഷൻ  
പാർത്ത഻യഺവഽഔയഽും തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ ലഭ഻ക്കഽഔയഽും 
ീെയ്യുും. ഇത഻ൽ  Finish ബെൺ  അമർത്തഽഔ. 

 

Epass ആയഺലഽും Trustkey   USB Token ആയഺലഽും ഇത഻ീെ ഇൻറുലഷൻ  
ര഼ത഻ ഇത് ുപഺീല തീന്നയഺണ്. 

ProxKey Token Driver   Download 

ePass2003 Token Driver   Download 

TrustKey Token Driver   Download 

NICDsigner ഇൻറഺൾ ീെയഽന്നത് 

നമ്മഽീര ബ഻ുംസ഻ലഽും ,സ്പഺർക്ക഻ലഽും DSC ീവച്ച് ൂസൻ ീെയഽവഺൻ 
രഽ ആപ്ല഻ുക്കഷന്ീറ സഹഺയും ആവശൿമഺണ് എന്ന് 
തഽരക്കത്ത഻ൽ പറഞ്ഞ഻രഽന്നുലലഺ അത഻ന് നമ്മീള സഹഺയ഻ക്കഽന്ന രഽ 
ആപ്ല഻ുക്കഷൻ ആണ് NICDSign.. ഇ ആപ്ല഻ുക്കഷൻ Bims ുലഺഖ഻ൻ 
ുപജ഻ൽ   ൗൺുലഺഡ്സ് എന്ന ല഻ങ്ക഻ൽ ന഻ന്നഽും ീ ൗൺുലഺഡ് 
ീെയ്ീതരഽക്കഺും. 

NICDSign  ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയ്യഺനഺയ഻ ഇവ഻ീര ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 

ഇീപഺ ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയ്ത NICDSign എന്ന ഫയല഻ൽ   ബ഻ൾ  
ക്ല഻ക്ക് ീെയഽഔ.. തഽരർന്ന്  Do you want to allow the following program to 

make changes to the computer..? എന്നത഻ൽ  Yes എന്ന ബെൺ  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുഔ. 

https://www.e-mudhra.com/Repository/downloads/WD_PROXKey_new.exe
https://www.e-mudhra.com/Repository/downloads/ePass2003_Setup.zip
https://www.e-mudhra.com/Repository/downloads/Trust_Key.exe
https://treasury.kerala.gov.in/bims/dsc/NICDSign.exe
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ഇൻറുലഷൻ  ആരുംഭ഻ക്കഽുപഺൾ  തീന്ന തഺീഴ ഔഺണഽന്ന Browser 

Configuration പാർത്ത഼ഔര഻ച്ച഻െ഻ലല എന്ന് ഔഺണ഻ക്കഽന്ന വഺണ഻ും  
ീമുസജ് പതൿെീപരഽും 

.  

OK എന്ന ബെണ഻ൽ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ. തഽരർന്ന് വരഽന്ന 
വ഻ൻു ഺഔള഻ൽ  Next ബെൺ  ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയ്തഽ മഽുന്നഺെ് ുപഺവഽഔ. 

 



    Arunnath r                                  JA  ST Ayrkunnam                   Mob : 96 33 62 62 83 Page 33 
 

 

ഇൻറുലഷൻപാർത്ത഻യഺയ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഺൽ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ 
ദിശൿമഺഔഽും. അവ഻ീര Finish ബെൺ  അമർത്തഽഔ. 

 

തഺീഴ ഔഺണഽന്ന രഽ ഔമഺെ് ുബഺക്സ്റ്സ് പതൿെീപെ്  

 

3 ീസക്കെ് ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ  അപതൿെമഺഔഽും. NICDSign പവർത്ത഻ച്ചു 
തഽരങ്ങ഻യ഻ര഻ക്കഽന്നഽ. 

USB ുരഺക്കൺ  ഔണക്സ്റ്് ീെയഽഔ. നമ്മഽീര സ഻റത്ത഻ീെ രഺസ്ക്സ്റ് 
ബഺറ഻ൽ  വലതഽ മാലയ഻ലഽും NICDSign ഐക്കൺ  പതൿെീപരഽും. 
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വന്ന഻ലല എങ്ക഻ൽ desktop ൽ ഉള്ള NICDSign എന്ന ഐക്കൺ  ബ഻ൾ 
ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയ്തഽ ഒപൺ ീെയഽഔ. 

 

ഈ ഐക്കണ഻ൽ  Right Click ീെയ്യുഔ. അുപഺൾ  പതൿെീപരഽന്ന 
ല഻റ഻ൽ ന഻ന്നഽും Settings എന്ന ഒപ്ഷന഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ ഔഺണഺും 

 

അത഻ൽ  Select Your USB Token എന്നത഻ന് ുനീരയഽള്ള ുഔഺുപഺ 
ുബഺക്സ്റ്സ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്ത് നമ്മഽീര  ഻ൂവസ് ൂരപ് ഏീതന്ന് 
ീസലക്സ്റ്് ീെയ്യുഔ.. Proxkey, Trustkey, ഇവ രണ്ടഽും അലലഺത്ത 
മീറ്റഺന്നഺണ് നമ്മഽക്ക് ലഭ഻ച്ച  ഻ൂവസ് എങ്ക഻ൽ  ല഻റ഻ൽ  ഔഺണഽന്ന 
Custom എന്നത് ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഺൽ  മത഻. 

എന്ന഻െു ുസവ് പോല ബെൻ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ…. 

ുസവ് പോല ീെയ്യുന്നത഻ന് മഽൻപ് രഽ ഔഺരൿും ശദ്ധ഻ക്കഽഔ  ഻ൂവസ് 
ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തുപഺൾ അത഻ന്ീറ ുരഺക്കൺ ൂ വറഽും തഺീഴ 
ുരഺക്കൺ ൂ വർ എന്ന ുബഺക്സ്റ്സ഻ൽ  വന്ന഻െുുണ്ടഺ എന്ന് 
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...വന്ന഻െ഻ലല എങ്ക഻ൽ ുരഺക്കൺ ൂ വർ എന്ന് ുബഺക്സ്റ്സസ഻നഽ 
ുനീര ഔഺണഽന്ന ുഫഺൾ ർ ഒപൺ ീെയ്തഽ തഺീഴ പറയഽന്ന 
ൂ വർ ഫയൽ ീസലക്സ്റ്് ീെയ്തഽ ുസവ് പോല ീെയഽഔ.. 

epass2003   :  C:\Windows\System32\eps2003csp11v2.dll  

M Token     :  C:\Windows\System32\CryptoIDA_pkcs11.dll 

അുപഺൾ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല  രഽ ീമുസജ്  
പതൿെീപരഽന്നഽ. 

 അത഻ന് ുശഷും USB 

Token ന്ന്  ഻സ്ഔണക്സ്റ്് ീെയ്ത് വ഼ണ്ടഽ ഔണക്സ്റ്് ീെയഽഔ. 

ഇതെർതെറ്റ( തബറസറഽകള഻ൽ  െ഻ല തസറ്റ഻ംഗ്സസ് 
െ ഗ്നത്തണ്ടതഽണ്ട(. എന്നഺൽ മഺതഗ്നമ െമ്മഽക് DSC ബ഻ംസ഻ലഽം , 
സ്രഺർ്റ്഻ലഽം , ഗ്നകഺർട഻സ്റലഽം ഉരഗ്നയഺഗ഻്റ്ഽവഺൻ 
സഺധ഻്റ്ഽകയഽള്ളു 

ഖാഖ഻ൾ  ുഔഺും ബൗസർ  ഒപൺ  ീെയ്ത് അ സ് ബഺറ഻ൽ  തഺീഴ 
ഔഺണഽന്ന അ സ്  ൂരപ്  ീെയ്ത് എെർ  ഔ഼ അമർത്തഽഔ 

chrome://flags/#allow-insecure-localhost 

അുപഺൾ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ പതൿെമഺഔഽും. അത഻ൽ  
ആദൿമഺയ഻ ഔഺണഽന്ന (മഞ്ഞ ന഻റത്ത഻ൽ) ഒപ്ഷൻ  എനഺബ഻ൾ  
ീെയ്യുഔ 
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ഈ ഒപ്ഷൻ  എനഺബ഻ൾ  ീെയ്യുന്നുതഺരഽഔാര഻ ഈ വ഻ൻു ഺയഽീര 
തഺീഴ വലതഽ മാലയ഻ലഺയ഻ Relaunch Now എന്ന രഽ ബെൺ  
പതൿെീപരഽും. അത഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ 

 

ഇുതഺീര  ഖാഖ഻ൾ  ുഔഺും ബൗസർ  റ഼റഺർെ് ആയ഻ വര഻ഔയഽും 
ീസറ്റ഻ും സ് പാർത്ത഻യഺവഽഔയഽും ീെയ്യുന്നഽ.. 

ുമഺസ഻ലല ഫയർുഫഺക്സ്റ്സ് ബൗസർ  ഒപൺ  ീെയ്ത് അ സ് 
ബഺറ഻ൽ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന അ സ്  ൂരപ്  ീെയ്ത് എെർ  ഔ഼ 
അമർത്തഽഔ 

https://treasury.kerala.gov.in/bims/dsc/rootCA.crt 

 

അുപഺൾ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന രഽ   വ഻ൻു ഺ  ഒപൺ ആയ഻ വരഽും 
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രറ് ുബഺക്സ്റ്സ഻ൽ ര഻ക്സ്റ് ീെയ്തഽ. തഺീഴ ഉള്ള OK ബെൺ ക്ല഻ക്സ്റ് 
ീെയഽഔ 

ഇുതഺീര ീസറ്റ഻ും സ് പാർത്ത഻യഺവഽഔയഽും ീെയ്യുന്നഽ. 

ഉബഽണ്ടഽവ഻ൽ  DSC ഗ്ന ഺ്റ്ൺ ആൻഡ് NICDsigner 

ഇൻസ്റ്റഺൾ തെയഽന്ന വ഻ധം  

DSC Token Installation 

ുനരീത്ത നമ്മൾ വ഻ൻു ഺസ഻ൽ  ീെയ്തതഽ ുപഺീല USB Token 

ുനഺീരഺപും നൽഔ഻യ഻െുള്ള ുസഺററ്റ് ീവയർ  ഉബഽണ്ടഽവ഻ൽ  
ഇൻറഺൾ  ീെയ്യഺൻ  സഺധ഻ക്ക഻ലല...ല഻നക്സ്റ്സ഻ൽ ഇൻറഺൾ ീെയ്യഺവഽന്ന 
ുരഺക്കൺ ഫയലഽഔൾ ബ഻ുംസ഻ൽ  ൗൺുലഺഡ്സ് എന്ന ല഻ങ്ക഻ൽ  
ഉണ്ട്. (ഇത് ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയഽുപഺൾ നമ്മൾക്കഽ NICDSigner, token 

install file , എന്ന഻വ ലഭ഻ക്കഽും ) അത് ുവണീമങ്ക഻ൽ ീ ൗൺുലഺഡ് 
ീെയ്യഺും..അലലങ്ക഻ൽ ഇ-മഽദ എന്ന ൂസറ്റ഻ലഽും ഇത് ലഭ഻ക്കഽും... 

ProxKey Token Driver   Download 

ePass2003 Token Driver  Download 

TrustKey Token Driver   Download 

DSCSigner  Download 

ഞൻ ഇുപഺൾ proxkey ആണ് ഇൻറഺൾ ീെയ്യഺൻ ുപഺവഽന്നത്… 
ഇൻറഺുളഷൻ ഫയൽ ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയ്യഺും.. ീ ൗൺുലഺഡ് 
ീെയ്ത ുരഺക്കൺ ഫയൽ ഇുപഺ രഽ സ഻പ് ആയ഻െഺഔഽും 
ലഭ഻ച്ച഻െുണ്ടഺവഽഔ..ഇന഻ ഇത് ജറ് ന്ന് extract ീെയഽഔ...ഇുപഺ 

https://www.e-mudhra.com/Repository/downloads/ProxKey_Linux.zip
https://www.e-mudhra.com/Repository/downloads/ePass2003_Linux.zip
https://www.e-mudhra.com/Repository/downloads/TrustKey_linux.zip
https://treasury.kerala.gov.in/bims/dsc/NICDSign.deb


    Arunnath r                                  JA  ST Ayrkunnam                   Mob : 96 33 62 62 83 Page 38 
 

നമ്മൾക്കഽ ഇൻറഺൾ ീെയ്യണ്ട ഫയൽ ഔഺണഺും .deb എന്നഺയ഻ര഻ക്കഽും 
ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. 

ഔ഼ ുബഺർ ഻ീല Ctrl +Alt +T  പസ് ീെയഽഔ ഇുപഺ രഽ ീരർമ഻നൽ 
വ഻ന്ു ഺ ഒപൺ ആയ഻െുണ്ടഺവഽും. 

sudo dpkg -i  ഇതഺണ് ഏീതഺരഽ ുസഺറീറ്റീവയറഽും  ഇൻറഺൾ 
ീെയഽുപഺൾ ൂരപ് ീെുയ്യുണ്ട ഔമഺെ് ..അത഻ന് ുശഷും ഇൻറഺൾ 
ഫയല഻ന്ീറ ീനയ഻ും അത് ുപഺീല എന്റർ ീെയഽഔ. 

 

sudo dpkg -i wdtokentool-trustkey_1.1.0-1_all.deb 

അത഻ന് ുശഷും എെർ  ഔ഼ അമർത്തഽഔ സ഻റും പഺസ് തഽരർന്ന് .
 ആവശൿീപരഽുംുവർഡ്… ( ഇവ഻ീര പഺസ്് ുവർഡ് എന്റർ 
ീെയഽുപഺൾ അത് ഔഺണഽവഺൻ സഺധ഻ക്ക഻ലല...ീതറ്റഺീത പഺസ്് ുവർഡ് 
എന്റർ ീെയ്തഺൽ മത഻) 
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അത് നൽഔ഻ വ഼ണ്ടഽും എെർ  ഔ഼ അമർത്തഽഔ. ഇുതഺീര ഇൻറുലഷൻ  
ുപഺസസ് ആരുംഭ഻ക്കഽുംതഺീഴ ഔഺണഽന്ന   യഺയ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഺൽപാർത്ത഻ .
. ഔഺണഽന്നതഺണ്വ഻ൻു ഺ 

 

ഇത് ുപഺീല തീന്ന മറ്റ് ുരഺക്കണഽഔളുും ഇൻറഺൾ ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്. 

NICDsigner ഇൻറഺൾ ീെയഽന്നത് 

ബ഻ുംസ഻ൽ   ൗൺുലഺഡ്സ് എന്ന ല഻ങ്ക഻ൽ ഉള്ള DSCSigner for Linux 

എന്നഺ ഫയൽ ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയഽഔ. 

NSCDSigner എന്ന ുസഺററ്റ് ീവയറീെ ഔാീര 
ജഺവയഽും ഇൻറഺൾ  ീെയ്യീപരഽും. അത് ീഔഺണ്ട് 
നമ്മൾക്കഽ ജഺവ ഇൻറഺൾ ീെുയണ്ടത഻ലല 

NSCDSigner ീ ൗൺുലഺഡ് ീെയ്യുവഺനഺയ഻ ഇവ഻ീര ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ 

ുനരീത്ത തീന്ന ുപഺീല ഇത് രഽ സ഻പ് ഫയലഺയ഻െഺവഽും 

ലഭ഻ക്കഽഔ..അത് extract ീെയഽഔ..  

https://treasury.kerala.gov.in/bims/dsc/NICDSign.deb
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ഔ഼ ുബഺർ ഻ീല Ctrl +Alt +T  പസ് ീെയഽഔ ഇുപഺ രഽ ീരർമ഻നൽ 
വ഻ന്ു ഺ ഒപൺ ആയ഻െുണ്ടഺവഽും 

sudo dpkg -i  ഇതഺണ് ഏീതഺരഽ ുസഺറീറ്റീവയറഽും  ഇൻറഺൾ 
ീെയഽുപഺൾ ൂരപ് ീെുയ്യുണ്ട ഔമഺെ് ..അത഻ന് ുശഷും ഇൻറഺൾ 
ഫയല഻ന്ീറ ീനയ഻ും അത് ുപഺീല എന്റർ ീെയഽഔ. 

sudo dpkg -i NICDSign.deb 

 

അത഻ന് ുശഷും എെർ  ഔ഼ അമർത്തഽഔ  സ഻റും പഺസ്തഽരർന്ന് .
ുവർഡ് ആവശൿീപരഽും. അത് നൽഔ഻ വ഼ണ്ടഽും എെർ  ഔ഼ അമർത്തഽഔ. 
ഇുതഺീര ഇൻറുലഷൻ  ുപഺസസ് ആരുംഭ഻ക്കഽും .
. ഔഺണഽന്നതഺണ്തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ  യഺയ഻ക്കഴ഻ഞ്ഞഺൽപാർത്ത഻ 
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ഇൻറഺുളഷൻ എലലഺും പാർത്ത഻യഺയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ ഔപൿാെർ ന്ന് 

റ഼റഺർ് ീെയഽഔ....ഒൺ ആയ഻ ഔഴ഻ഞ്ഞഺൽ DSC ുരഺക്കൺ usb 

ുപഺർെ഻ൽ ഇന്ുസര്് ീെയഽഔ. 

NICDSigner എന്ന ആപ്ല഻ുക്കഷൻ  ഇുപഺ  റഺർെ് ീെയ്യുഔയഽും 
ീ സ്ക്സ്റ്ുരഺപ഻ൽ  മഽഔള഻ൽ  വലത് ഭഺഖത്തഺയ഻   വ഻ൻു ഺ ഔഺണഺൻ 
സഺധ഻ക്കഽും. 

 

Settings എന്ന ഒപ്ഷന഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുഔ. 

തഺീഴ ഔഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺ ഔഺണഺും. 



    Arunnath r                                  JA  ST Ayrkunnam                   Mob : 96 33 62 62 83 Page 42 
 

 അത഻ൽ  Select Your 

USB Token എന്നത഻ന് ുനീരയഽള്ള ുഔഺുപഺ ുബഺക്സ്റ്സ഻ൽ  ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്ത് നമ്മഽീര  ഻ൂവസ് ൂരപ് ഏീതന്ന് ീസലക്സ്റ്് ീെയ്യുഔ.. 
Proxkey, Trustkey,ഇവ രണ്ടഽും  അലലഺത്ത മീറ്റഺന്നഺണ് നമ്മഽക്ക് ലഭ഻ച്ച 
 ഻ൂവസ് എങ്ക഻ൽ  ല഻റ഻ൽ  ഔഺണഽന്ന Custom എന്നത് ീസലക്സ്റ്് 
ീെയ്തഺൽ  മത഻. 

എന്ന഻െു ുസവ് പോല ബെൻ ക്ല഻ക്സ്റ് ീെയഽഔ… 

അുപഺൾ  തഺീഴ ഔഺണഽന്ന ുപഺീല  രഽ ീമുസജ്  
പതൿെീപരഽന്നഽ.  

അത഻ന് ുശഷും USB 

Token ന്ന്  ഻സ്ഔണക്സ്റ്് ീെയ്ത് വ഼ണ്ടഽ ഔണക്സ്റ്് ീെയഽഔ. 

ബൗസറഽഔള഻ീല ീസറ്റ഻ങ്സ്   വ഻ൻു ഺസ഻ൽ  
ീെയ്തതഽുപഺലത്തീന്നയഺണ്..... 

ഇുതഺീര DSC ുരഺക്കൺ നമ്മൾക്കഽ ഉബഽണ്ടഽവ഻ലഽും ഉപുയഺഖ഻ക്കഺും.. 

               Thank you for Reading 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

                                                                   End 

 


