
         ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

വ഻ൻു ഺസ് ഓപ്പുററ്഻ിംഗ് സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ  ഻ജ഻റ്ൽ സ഻ുേച്ചർ 
 ഻ൂവസ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഽവഺൻ ആദ്ൿമഺയ഻ സ഻സ്റ്റിം സജ്ജമഺുക്കണ്ട 
തഽിം രജ഻സ്ുേഷൻ നേുത്തണ്ടതഽമഽണ്ട്. അത഻നഺയ഻ അഞ്ചഽ 
കഺരൿങ്ങളഺണ് ീെയ്യുവഺനഽള്ളത്. 

  

1. ഇൻസ്റ്റുലഷൻ( ഻ എസ് സ഻ ൂ വർ ോൾ, ഻ എസ് സ഻ 
ൂസനർ) 

2. ീബൌസർ ുകഺൺഫ഻ഗുറഷൻ 
3. ബ഻ിംസ് രജ഻സ്ുേഷൻ/റ഻നൿാവൽ  
4. സ്പഺർക് രജ഻സ്ുേഷൻ/റ഻നൿാവൽ  
5. ഇ-സബ്മ഻ഷൻ 

 

1. ഇൻസ്റ്റഗ്നേഷൻ(ഡി എസ് സി ഡ്രഡവർ ടൂൾ, ഡി എസ് സി 
ഡ്സനർ) 

 

 ഻ എസ് സ഻  ൂസനർ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുവഺൻ തഺീഴ പറയഽന്നവ 
സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണിം 

 ഒറഺക്ക഻ൾ  ജഺവ 8 റൺൂേിം  
 വ഻ൻു ഺസ഻ന് പരൿഺപ്തമഺയ  ഻ എസ് സ഻ ുേഺക്കൺ 
ൂ വർ 

 

1.1.  ഻ എസ് സ഻ ുേഺക്കൺ ൂ വർ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുന്ന വ഻ധിം 

    ുപഺസ്ക഼(ProxKey) ുേഺക്കൺ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുന്ന വ഻ധമഺണ് 
വ഻വര഻ക്കഽന്നത്. മറ്ു  ുേഺക്കണഽകൾ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യഺനഽിം ഇുത 
ര഼ത഻ പ഻ന്തഽേർന്നഺൽ മത഻യഺകഽിം. ആദ്ൿിം  ഻ എസ് സ഻ ുേഺക്കൺ, 
സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ കണക്് ീെയ്യുക. സ്റ്റഺർട്ട് ീമനഽവ഻ൽ  ബ്ല്യാ ഻ 
ുേഺക്കൺ ഐക്കൺ ൂററ്് ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. ുശഷിം ഇൻസ്റ്റഺൾ ഓർ 
റണ്ണ഻ങ് ുപഺഗഺിം ഫിം മ഼ ഻യ ീസലക്് ീെയ്യുക.  
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ഈ  ര഼ത഻യ഻ൽ ഇസ്റ്റുലഷൻ പാർത്ത഻യഺക്കഽക. ഇൻസ്റ്റഺൾ 
ീെയ്തഽ ത഼രഽുപഺൾ ഫ഻ന഻ഷ് ബട്ടൺ വരഽിം. അത഻ൽ ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുക. 

 

 

 

1.2.  ഻ എസ് സ഻  ൂസനർ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുന്ന വ഻ധിം 
 
 ഻ എസ് സ഻  ൂസനർ ീ ൌൺുലഺഡ് ീെയ്യഺനഽള്ള ല഻ങ്ക് (url) 
https://www.info.spark.gov.in/?page_id=1501 

 
ുേഺക്കൺ ൂ വർ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്തത഻നഽ ുശഷിം  ഻ എസ് 
സ഻ ൂസനർ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീെയ്യഺിം.  അത഻നഺയ഻  ഻ എസ് സ഻  
ൂസനർ  ുസഺഫ്റ്റ്്ീവയർ  ഐക്കൺ  ബ഻ൾ ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുക. 
 

https://www.info.spark.gov.in/?page_id=1501
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         ബൌസർ ുകഺൺഫ഻ഗുറഷൻ പാർത്ത഻യഺക്കഽന്നത഻ന്  

         സ്ക഼ന഻ൽ  ഒരഽ സുേശിം പദ്ർശ഻പ്പ഻ക്കീപ്പേഽിം.  
        അത് ഓുക്ക    ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക  

          

 

 

 

ഇൻസ്റ്റുലഷൻ പാർത്ത഻യഺക്കഽന്നത഻ന് ' ീനക്സ്റ്റ് ' എന്ന ബട്ടൺ അമർ 
ത്തഽക.  

  

 

 

 ഻ എസ്  സ഻ ുസഺഫ്റ്റ്്ീവയർ ഇൻുസ്റ്റഺൾ ീെയ്യുന്നത഻നഺയ഻ ഇൻസ്റ്റഺൾ 

ബട്ടണ഻ൽ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. ഇങ്ങീന ഇൻസ്റ്റുലഷൻ പക഻യ 
പാർത്ത഻യഺക്കഽക. 
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ഇൻസ്റ്റുലഷൻ പാർത്ത഻യഺയ഻(ഫ഻ന഻ഷ് ) 

 എന്ന്  തഺീഴ കഺണ഻ച്ച഻ര഻ക്കഽന്നത് ുപഺീല വ഻ൻു ഺ ദ്ിശൿമഺകഽന്നഽ. 
അത഻ൽ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
 

 
 
ഇൻസ്റ്റഺുളഷൻ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ, േഺക്സ് ബഺറ഻ന്ീറ  വലത് വശത്ത് 
(ുേഺക്കൺ  സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ കണക്് ീെയ്ത഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ൽ)   ഻ എസ് സ഻  
ൂസനർ  ഐക്കൺ കഺണഽിം. ുേഺക്കൺ ൂേപ്പ് മഺറ്ുന്നത഻ന്, ഐക്കണ഻ൽ 

ൂററ്് ക്ല഻ക്കഽ  ീെയ്ത് ീസറ്഻ിംഗ്സ് എേഽക്കഽക . 
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തഽേർന്ന് ുേഺക്കൺ ീസലക്് ീെയ്യുക. 

 

 

ശര഻യഺയ ുേഺക്കൺ ീസലക്് ീെയ്തത഻നഽ ുശഷിം ുസവ് ബട്ടൺ 
ക്ല഻ക്ക഻ൽ ീെയ്യുക. 

 

 

 ഻ൂവസ് റ഻മാവ്  ീെയ്തഽ ഒര഻ക്കൽ കാേ഻ കണക്് ീെയ്യുക 

 

 

2. ബരരൌസർ ഗ്ന ോൺഫിഗഗ്നേഷൻ 

    ഻ എസ് സ഻  ൂസനർ  ഇൻസ്റ്റഺുളഷന് മഽൻപ് ീബൌസർ 
ുകഺൺഫ഻ഗുറഷൻ നേുത്തണ്ടതഽണ്ട്. ഓുരഺ ബൌസറ഻ലഽിം 
വൿതൿസ്തമഺയ ുകഺണ്ഫ഻ഗുറഷൻ ആണ് ീെയ്യഺനഽള്ളത്. 

 ഗ്ന ോസിേ ഫയർഗ്നഫോക്സസ് 
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ുമഺസ഻ല ഫയർുഫഺക്സ് ീബൌസർ ഓപ്പൺ ീെയ്തഽ തഺീഴ 
പറയഽന്ന പഺത്ത് അ സ് ബഺറ഻ൽ ീകഺേഽത്തഽ എന്റർ ക഼ 
പസ് ീെയ്യുക. 
 

about:preferences#privacy 

 

ഇുപ്പഺൾ കഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ വൿഽ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് ഓപ്ഷൻ 

ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 

 

 

 
 

 

അത഻ൽ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുുപഺൾ ഓപ്പൺ ആയ഻വരഽന്ന 
വ഻ൻു ഺയ഻ൽ അുതഺറ഻ട്ട഼സ്  േഺബ഻ീല ഇുപഺർട്ട്  ബട്ടൺ 
ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
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ുനരീത്ത  ഻ എസ് സ഻ ൂസനറ഻ീനഺപ്പിം  ീ ൌൺുലഺഡ് 
ീെയ്ത എസ് എസ് എൽ  ുഫഺൾ റ഻ലഽള്ള 'റാട്ട് സ഻ എ' 
സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് ഇവ഻ീേ ഇുപഺർട്ട് ീെയ്യുക. ഓപ്പൺ ീകഺേഽക്കഽക 

 

 

 

ഓപ്പൺ ീെയ്യുുപഺൾ വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ ‘േസ്റ്റ് ദ്഻സ് സ഻എ  
ഐ ന്റ഻ൂഫ ീവബ്ൂസറ്്’ എന്ന ആദ്ൿീത്ത ഓപ്ഷൻ 
ീസലക്് ീെയ്തഽ ഓുക്ക  ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
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സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് ഇുപഺർട്ട് ീെയ്തഽ കഴ഻ഞ്ഞഺൽ  ഻ എസ് സ഻    
ഉപുയഺഗ഻ക്കഽവഺൻ ുമഺസ഻ല ഫയർുഫഺക്സ് ീബൌസർ 
സജ്ജമഺകഽിം. 

 ഗാഗ഻ൾ ുകഺമ് 
 
ഗാഗ഻ൾ ുകഺമ് ീബൌസർ ഓപ്പൺ ീെയ്തഽ തഺീഴ 
പറയഽന്ന പഺത്ത് അ സ് ബഺറ഻ൽ ീകഺേഽത്തഽ എന്റർ ക഼ 
പസ് ീെയ്യുക. 
 
chrome://flags/#allow-insecure-localhost 

 

ഇുപ്പഺൾ  വ഻ൻു ഺയ഻ൽ മഞ്ഞ ന഻റത്ത഻ൽ കഺണഽന്ന 
ഓപ്ഷൻ   ഻ുസബ഻ൾ മഺറ്഻ എുനബ഻ൾ ആക്കഽക 

 

 

 
 

അത഻നഽ ുശഷിം ുപജ഻ന്ീറ തഺഭാഭഺഗത്തഽ കഺണഽന്ന 
‘റ഼ുലഺഞ്ച്   ’ ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക   

 

 
 

ഇതയഽമഺയഺൽ  ഻ എസ് സ഻ ഉപുയഺഗ഻ക്കഽവഺൻ ഗാഗ഻ൾ 
ുകഺമ് ീബൌസർ സജ്ജമഺകഽിം. 
 

 ഇന്റർീനറ്് എക്സ്ുലഺറർ 

 

 



ഇന്റർീനറ്് എക്സ്ുലഺറർ ബൌസറ഻ൽ ുമഺസ഻ല 
ഫയർുഫഺക്സ഻ൽ ീെയ്യുന്നത് ുപഺീല സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് 
ഇുപഺർട്ട് ീെയ്യുകയഺണ് ുവണ്ടത്. ഇത഻നഺയ഻ 
 ഇന്റർീനറ്് എക്സ്ുലഺറർ ബൌസറ഻ൽ ോൾസ്  

 ീമനഽ  ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക 

 

 

 
 

ോൾസ് ീമനഽവ഻ൽ ഇന്റർീനറ്് ഓപ്ഷൻ ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുക 

 

 

 
 

 

      

    

Tools Menu 



ഇുപ്പഺൾ കഺണഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ 'സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്' ഓപ്ഷൻ  

   ക്ല഻ക്ക്  ീെയ്യുക 

 

 
 
അത഻ൽ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുുപഺൾ ഓപ്പൺ ആയ഻വരഽന്ന 
വ഻ൻു ഺയ഻ൽ ഇുപഺർട്ട്  ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക 
 

 
 

ഇുപഺർട്ട്  ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുുപഺൾ  സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്  
ഇുപഺർട്ട് വ഻സഺർഡ് എന്ന വ഻ൻു ഺ ഓപ്പൺ ആകഽിം. 
ഇത഻ൽ  ീനക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
   



 
 

ുനരീത്ത  ഻ എസ് സ഻ ൂസനറ഻ീനഺപ്പിം  ീ ൌൺുലഺഡ് 
ീെയ്ത എസ് എസ് എൽ  ുഫഺൾ റ഻ന്ീറ പഺത്ത് ഇവ഻ീേ 
ബൌസ് ീെയ്തഽ ീസലക്് ീെയ്യുക. ുശഷിം 'റാട്ട് സ഻ എ ' 
സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് ഇുപഺർട്ട്  ീെയ്യുവഺൻ ഇന഻ വരഽന്ന രണ്ടഽ 
വ഻ന്ു ഺകള഻ൽ  ീനക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 

 

 



 

ഇന഻ വരഽന്ന വ഻ൻു ഺയ഻ൽ ഫ഻ന഻ഷ് ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 

 

 

തഽേർന്ന് വരഽന്ന  യുലഺഗ് ുബഺക്സ഻ൽ 'ീയസ് ' ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്യുക. 

 

 

 

ഇുപ്പഺൾ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് ഇുപഺർട്ട് പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ ഒരഽ 
ീമുേജ് കഺണഺിം. അത഻ൽ ഓുക്ക ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
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മഽകള഻ൽ വ഻വര഻ച്ചീതല്ഺിം ഒരഽ കപൿാട്ടറ഻ൽ  ഻ജ഻റ്ൽ 
സ഻ുേച്ചർ  ഻ൂവസ് ഉപുയഺഗ഻ക്കഺൻ സജ്ജമഺക്കഽന്ന വ഻ധമഺണ്. 
ഇന഻ ഉള്ളത് ബ഻ിംസ്, സ്പഺർക് എന്ന഻ അല഻ുക്കഷമഽകള഻ൽ  ഻ 
എസ് സ഻ ഉപുയഺഗ഻ച്ചു ബ഻ൽ സമർപ്പ഻ക്കഽന്ന ര഼ത഻യഺണ്. 

 

 

 

3. ബ഻ിംസ് രജ഻സ്ുേഷൻ/ റ഻നൿാവൽ 
 
 ഻ജ഻റ്ൽ സ഻ുേച്ചർ  ഻ൂവസ് ബ഻ിംസ഻ൽ രജ഻സ്റ്റർ/ 
റ഻നൿാവൽ ീെയ്യുവഺൻ ുഹഺിം ുപജ഻ൽ കഺണഽന്ന  ഻ എസ് 
സ഻ രജ഻സ്ുേഷൻ/റ഻നൿാവൽ ല഻ങ്ക഻ൽ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
 

 
 



             

           10 അക്ക  ഻  ഻ ഒ ുകഺഡ് നൽകഽക, തഽേർന്ന്  

            ീനക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക 

 

 
 
ഇുപ്പഺൾ  േഷറ഻, ഻പ്പഺർ്ീമൻറ്,ഓഫ഼സ്, ഻ ഻ഒ യഽീേ 
ീ സ഻ുേഷൻ  എന്ന഻വയഽൾീപ്പേഽന്ന രജ഻സ്ുേഷൻ  
 ഼ീറ്യ഻ൽസ് ല഻സ്റ്റ് ീെയ്യീപ്പേഽിം. ഇത഻ൽ കഺണഽന്ന ീപഺസ഼ഡ് 
ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക.  
 

 
 
ഇുപ്പഺൾ ഒരഽ പ഻ ഻എഫ്റ് സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് ജനുററ്് ആകഽിം. 
ഇതയഽിം കഴ഻ഞ്ഞഺൽ ബ഻ിംസ് രജ഻സ്ുേഷൻ പാർത്ത഻യഺകഽിം 
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ബ഻ിംസ഻ൽ ന഻ന്നഽിം ീ ൌൺുലഺഡ് ീെയ്ത അക്ുനഺളജ഻ീമൻറ് 
ീലറ്ർ അതഺതഽ േഷറ഻യ഻ൽ സമർപ്പ഻ക്കഽക. 
 
 

4. സ്പഺർക് രജ഻സ്ുേഷൻ/റ഻നൿാവൽ  
 
 ഻ജ഻റ്ൽ സ഻ുേച്ചർ  ഻ൂവസ് സ്പഺർക്ക഻ൽ രജ഻സ്റ്റർ/ 
റ഻നൿാവൽ ീെയ്യുവഺൻ സ്പഺർക്ക഻ൽ ുലഺഗ഻ൻ ീെയ്തത഻നഽ 
ുശഷിം അഡ്മ഻ന഻സ്ുേഷൻ ീമനഽവ഻ൽ ‘നൿാ രജ഻സ്റ്റർ/ 
റ഻നൿാവൽ ഓഫ്റ്  ഻ എസ് സ഻’ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ 
ീെയ്യുക 
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തഺീഴ കഺണഽന്ന നൿാ രജ഻സ്റ്റർ/ റ഻നൿാവൽ ബട്ടൺ ക്ല഻ക്ക് 
ീെയ്തഽ രജ഻സ്ുേഷൻ നേത്തഺിം. ഒര഻ക്കൽ രജ഻സ്ുേഷൻ  
കഴ഻ഞ്ഞഺൽ വഺല഻ ഻റ്഻ പ഼ര഼ഡ്, വ഻ൻു ഺയ഻ൽ കഺണഽവഺൻ 
കഴ഻യഽിം. 
 

  
 
രജ഻സ്ുേഷൻ  ഓപ്ഷൻ ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുുപഺൽ  ഻ ഻ഒ യഽീേ 
ൂകവശമഽള്ള  ഻ൂവസ഻ന്ീറ ുേഺക്കൺ പഺേ് ുവർഡ് 
ീകഺേഽക്കഽവഺനഽള്ള ുബഺക്സ് ദ്ിശൿമഺകഽിം. അത഻ൽ  
പഺേ് ുവർഡ് ീകഺേഽത്തഽ ഓുക്ക ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
 



 
 
ഇുപ്പഺൾ ീനയ഻ിം ീവര഻ഫ഻ുക്കഷൻ നേത്തഽന്ന ഒരഽ ുബഺക്സ് 
ഓപ്പൺ ആകഽിം അത഻ൽ ുേഺക്കണ഻ൽ ഉള്ള ീനയ഻ിം, 
സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്് വഺല഻ ഻റ്഻ പ഼ര഼ഡ് എന്ന഻വ ദ്ിശൿമഺകഽിം. 
ഇത഻ൽ കഺണഽന്ന ീെക്ക് ുബഺക്സ് ീസലക്് ീെയ്തഽ ഓുക്ക 
ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. ീനയ഻ിം മഺച്ച് ആകഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ സ്പഺർക് 
രജ഻സ്ുേഷൻ പാർത്ത഻യഺകഽിം. 
 

 
 
ീനയ഻ിം മഺച്ച് ീെയ്യുന്ന഻ല് എങ്ക഻ൽ, സർവ഼സ് മഺുറ്ഭാസ് -- 
ുപർസണൽ  ഼ീറ്യ഻ൽസ് -- പസന്റ് സർവ഼സ്  ഼ീറ്യ഻ൽസ് 
ഓപ്ഷൻ വഴ഻  ആധഺർ ീവര഻ൂഫ ീെയ്തഽ അപ്ു റ്് 
ീെയ്യുക. ുശഷിം വ഼ണ്ടഽിം രജ഻സ്ുേഷൻ നേത്തഽക. 
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 ഻ൂവസ് (ുേഺക്കൺ) മഺറ്഻ീയേഽക്കഽകുയഺ  ഻ ഻ഒ  
മഺറ഻വരഽകുയഺ ീെയ്തഺൽ ഇുത ഓപ്ഷൻ9 നൿാ രജ഻സ്റ്റർ/ 
റ഻നൿാവൽ) വഴ഻ റ഻നൿാ ീെയ്യുവഺനഽിം കഴ഻യഽിം. 
 

 
 
സ്പഺർക് രജ഻സ്ുേഷൻ  കാേ഻ പാർത്ത഻യഺയഺൽ ബ഻ല്ുകൾ 
േഷറ഻യ഻ുലക്ക്  അയയ്ക്കഺൻ കഴ഻യഽിം 
 

5. ഇ-സബ്മ഻ഷൻ 
 
 
സ്പഺർക്ക഻ൽ അക്കൌണ്ട്സ് ീമനഽവ഻ൽ  ഇ- സബ്മ഻ഷൻ 
ുപജ഻ൽ ഇന഻ അപ്പൂവ് ആൻഡ് സബ്മ഻റ്് ീകഺേഽക്കഽുപഺൾ 
മഽൻപ് പറഞ്ഞ  ുേഺക്കൺ പഺേ് ുവർഡ് കാേ഻ ീകഺേഽക്കണിം. 
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ുേഺക്കൺ പഺേ് ുവർഡ് എന്റർ ീെയ്തഽ ീനക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ 
ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക. 
 

 
 
 
 
 

എുപ്പഺൾ ഇ-സബ്മ഻ഷൻ പാർത്ത഻യഺയതഺയ഻ ീമുേജ് കഺണിം. 
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