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Date Format
dd/mm/yyyy  എന്ന  ഫഫഫോര്മഫോററ്റിലഫോണണ്  ഫപേ  ഫറ്റിക്ഫസേഷന്  കണ്സേള്ട്ടനറ്റിലല  തറ്റിയ്യതറ്റികലളെലഫോല

കണകഫോകറ്റിയറ്റിരറ്റിക്കുന്നതണ്.  അതുലകഫോണ്ടു തലന്ന ഫസേഫോഫണ്  ലവെയര്  ഉപേഫയഫോഗറ്റിക്കുന്നതറ്റിനു  മുമഫോയറ്റി  കലപേപ്യൂട്ടററ്റിലല
ഫഡേറണ് ഫഫഫോര്മഫോറണ്  dd/mm/yyyy എന്നതറ്റിഫലകണ് മഫോറ്റുക. ഇതറ്റിനഫോയറ്റി Control Panel ഫപേഫോയറ്റി Regional
Language English (United Kingdom)  എന്നഫോകറ്റിയഫോല് മതറ്റി. ഫഡേറണ് ഫഫഫോര്മഫോറണ്  ശരറ്റിയലലങറ്റില്
കകഫോളെറ്റിഫഫയറ്റിലഗണ്  സേര്വവ്വീസേണ്,  ഇന്കറ്റിലമനണ്  തറ്റിയ്യതറ്റി  എന്നറ്റിവെയറ്റില്  വെവ്യതവ്യഫോസേല  വെരല.  പേലരല  ഇന്കറ്റിലമനണ്

തറ്റിയ്യതറ്റിയറ്റില് വെവ്യതവ്യഫോസേല വെരന്നു എന്നു പേറയുന്നതണ് ഫഡേറണ് ഫഫഫോര്മഫോറണ് ശരറ്റിയലഫോത്തതുലകഫോണഫോണണ്.

മഫോഫകഫോസേണ്
ഫപേ ഫറ്റിക്ഫസേഷന് കണ്സേള്ട്ടനണ്  മഫോഫകഫോസേണ് എഫനബ്ള്ഡേണ്  എക്സല് വെര്കണ് ഷവ്വീറഫോണണ്.  അതുലകഫോണ്ടു തലന്ന ഇതറ്റിലല

ബട്ടണുകലളെലഫോല പ്രവെര്ത്തറ്റികണലമങറ്റില് എക്സല് ഓപ്ഷനറ്റില് മഫോഫകഫോസേണ് ഇഫനബറ്റിള് ലചെഫയ്യണതുണണ്.
എക്സല് 2007/2010 ഫവെര്ഷനറ്റില് മഫോഫകഫോസേണ് ഇഫനബറ്റിള്  ലചെയ്യഫോന് ടറ്റി.ഡേറ്റി.എസേണ് കണ്സേള്ട്ടനണ് തുറക്കുഫമള് വെരന്ന

ലസേകപ്യൂരറ്റിററ്റി വെഫോണറ്റിലഗറ്റില് Enable Content എന്നറ്റിടത്തണ് കറ്റികണ് ലചെയഫോല് മതറ്റി. എക്സല് 2003 ഫവെര്ഷനറ്റില് Excel Option>>
Security>>Macros ല് ഫപേഫോയറ്റി മഫോഫകഫോസേണ് ഇഫനബറ്റിള് ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്. 

Protect with Password
ഫപേ  ഫറ്റിക്ഫസേഷന്  കണ്സേള്ട്ടനണ്  Password  നല്കറ്റി  സേലരകറ്റികണല  എന്നുള്ളവെര്  മഫോതല  Create
Password എന്ന ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയ്യുക. അലഫോത്തവെര്കണ് Office Details ഫരഖലപ്പെടുത്തുക.

Password നല്കുന്നതറ്റിനഫോയറ്റി ഫഹഫോല ഫപേജറ്റില്  "Create password”  എന്ന ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.  തുടര്ന്നണ് വെരന്ന
വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില് യൂസേര് ലസേലകണ് ലചെയ്യണല.  Guest, User  എന്നറ്റിങ്ങലന രണണ് യൂസേര് ആണുള്ളതണ്.  ഓഫരഫോ യൂസേര്ക്കുല വെവ്യതവ്യസ
ആക്സസേണ് ഫററണ് ആണണ് നല്കറ്റിയറ്റിരറ്റിക്കുന്നതണ്.  Guest നു ററ്റിഫപ്പെഫോര്ട്ടുകള് മഫോതഫമ കഫോണഫോന് സേഫോധറ്റിക. ഡേഫോറ എനര് ലചെയ്യണലമങറ്റില്
User ലസേലകണ് ലചെയ്യണല. 



User  ലസേലകണ്  ലചെയ്തു  കഴറ്റിഞഫോല്  submit  ബട്ടണ്  അമര്ത്തറ്റിയഫോല്  വെരന്ന Create

password  എന്ന ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്   password നല്കറ്റി സേലരകറ്റികഫോവുന്നതഫോണണ്.
ഒരറ്റികല്  password നല്കറ്റിയഫോല് പേറ്റിന്നവ്വീടണ്  ഉപേഫയഫോഗറ്റികണലമങറ്റില്  യൂസേര് ഫലഫോഗറ്റിന്

ലചെഫയ്യണതുണണ്.
എന്നഫോല് എഫപ്പെഫോള് ഫവെണലമങറ്റിലല  password  നവ്വീകല  ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.  ഇതറ്റിനഫോയറ്റി

ഫഹഫോല ഫപേജറ്റിലല Change password എന്ന ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ് വെരന്ന വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്
യൂസേര്  ലസേലകണ്  ലചെയണ്   password  നല്കറ്റി  submit  ബട്ടണ്  അമര്ത്തറ്റിയഫോല്

വെരന്ന Change password  എന്ന ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്  password ഒന്നുല നല്കഫോലത
തഫോലഴയുള്ള  Change  password   എന്ന  ബട്ടണ്  കറ്റികണ്  ലചെയണ്  password   നവ്വീകല

ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.
ഫപേ ഫറ്റിക്ഫസേഷന് കണ്സേള്ട്ടനണ്  1.52  ല് പുതുതഫോയറ്റി ഫചെര്ത്ത ഒര ജനറല് ലസേററ്റിലഗണ്  ബട്ടനുല  3  ഡേഫോറഫോ എന്ടറ്റി

ബട്ടണുകളല 2 ററ്റിഫപ്പെഫോര്ട്ടണ് ബട്ടണുകളല  രണണ് ഡേഫോറഫോ മഫോഫനജ്ലമനണ് ബട്ടണുകളമഫോണുള്ളതണ്.

ജനറല് ലസേററ്റിലഗണ് ബട്ടണ്
വെലതുഭഫോഗത്തണ്   Fixation Statement  ബട്ടണണ്  മുകളെറ്റിലഫോയറ്റി  ജനറല്

ലസേററ്റിലഗണ്  ഐകണ് കഫോണഫോല.  യൂണറ്റിഫവെഴറ്റിററ്റി  ജവ്വീവെനകഫോരലട ശമളെല
ഫറ്റിക്സണ്  ലചെയ്യുന്നതറ്റിനണ്  Pay  Revision  Category  എന്നതണ്

University  ആഫകണതഫോണണ്. ഫപേ  ഫറ്റിഫകഷന്  ഫസ്റ്റേറണ്ലമനറ്റില്
മുകളെറ്റില്  വെരന്ന ലപ്രഫോസേവ്വീഡേറ്റിലഗണ്  നമര്,  തറ്റിയ്യതറ്റി,  ഫറ്റിഫകഷനു ഫശഷല

തഫോലഴയുള്ള കകൗണര് ഫസേന് ഓഫവ്വീസേറുലട വെറ്റിവെരങ്ങള്,  ഏറവുല തഫോലഴ
വെലതുഭഫോഗത്തണ്  കഫോണുന്ന  saffeeq@gmail.com എന്ന  കഡേറ്റിറണ്
എന്നറ്റിവെ  ആവെശവ്യഫോനുസേരണല  കഫോണറ്റികഫോഫനഫോ  ഫസ്റ്റേറണ്ലമനറ്റില്  നറ്റിന്നുല

ഒഴറ്റിവെഫോകഫോഫനഫോ  ജനറല്  ലസേററ്റിലഗറ്റിലൂലട  സേഫോധറ്റിക്കുന്നതഫോണണ്.  ഇതറ്റിനു
പേറ്റിന്നറ്റിലള്ള എലന കഠറ്റിനഫോധകഫോനലത്ത മഫോനറ്റിചണ് ദയവു ലചെയണ് കഡേറ്റിറണ് നവ്വീകല
ലചെയ്യരലതന്നണ് അഫപേകറ്റിക്കുന്നു.

ഡേഫോറഫോ മഫോഫനജ്ലമനണ്   ബട്ടണുകള്
1. Import Data

1.41 ഉല  അതറ്റിനു  മുമ്പുമുള്ള  ഫവെര്ഷനറ്റില്  നറ്റിന്നുല  ഡേഫോറ
ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ്  ലചെയ്യുഫമഫോള്  3  ദറ്റിവെസേലത്ത  ഫബഫോകണ്  സേര്വവ്വീസേണ്

തഫോലന  വെരന്നതഫോണണ്.  ഇവെ  Edit  Employee  വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്
കഫോണുന്ന Edit Broken Service ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ് കറ്റിയര് ലചെഫയ്യണതഫോണണ്.

ഫപേ ഫറ്റിഫകഷന് കന്സേള്ട്ടനറ്റിലന മുന് ഫവെര്ഷനറ്റില് നറ്റിങ്ങള് എനര് ലചെയറ്റിരറ്റിക്കുന്ന ഡേഫോറ  ഈ ഫവെര്ഷനറ്റിഫലകണ് ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ്
ലചെയ്യണലമന്നുലണങറ്റില് മഫോതല ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ് ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയ്യുക. അലഫോത്തവ്ര് ഓഫവ്വീസേണ് ഡേവ്വീലറയറ്റില്സേണ് ഫരഖലപ്പെടുത്തുക.

ഈ ബട്ടണ് ഉപേഫയഫോഗറ്റിചണ്  ഫപേ ഫറ്റിക്ഫസേഷന് കണ്സേള്ട്ടന്റണ്  മുന് ഫവെര്ഷനറ്റിലല മുഴുവെന് ഡേഫോറയുല വെളെലര എളപ്പെത്തറ്റില്
ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ് ലചെയ്യഫോന് സേഫോധറ്റിക്കുല. ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ് ബട്ടണറ്റില് കറ്റികണ് ലചെയ്തു വെരന്ന പേഫോസേണ് ഫവെഡേണ് വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില് നറ്റിലവെറ്റിലല പേഫോസേണ് ഫവെഡേണ്

നല്കറ്റി സേബ്മറ്റിറണ് ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. 
തുടര്ന്നണ്  വെരന്ന വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റിലല  Browse  ബട്ടണ്

കറ്റികണ്  ലചെയണ്  ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ്  ലചെഫയ്യണ  ഫയല്

തറ്റിരലഞടുകഫോവുന്നതഫോണണ്.  നറ്റിങ്ങള്  തറ്റിരഫഞടുക്കുന്ന
ഫയലലന ഫപേരല നറ്റിലവെറ്റില് തുറന്നറ്റിരറ്റിക്കുന്ന ഫയലറ്റിലന
ഫപേരല  ഒരഫപേഫോലല  ആവെഫോതറ്റിരറ്റികഫോന്  പ്രഫതവ്യകല
ശ്രദറ്റിക്കുക.  ഫയല്  തറ്റിരലഞടുത്തു  കഴറ്റിഞഫോല്

Import  Data  ബട്ടണ് കറ്റികണ്  ലചെയണ്  തുടര്ന്നണ്  വെരന്ന
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കണ്ഫര്ഫമഷന്  ഫപേഫോപേണ്അപേണ്  വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്  yes  ബട്ടണ്

അമര്ത്തുക.  ഫഹഫോല  ഫപേജറ്റിഫലകണ്  തറ്റിരറ്റിച്ചു  വെരന്നതറ്റിനണ്
Cancel ബട്ടണ്  കറ്റികണ്  ലചെയ്യുക.  Yes  ബട്ടണ്  കറ്റികണ്  ലചെയഫോല്

ഡേഫോറഫോ  ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ്  ലചെയ്യലപ്പെടുന്നതഫോണണ്.  ഡേഫോറഫോ  ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ്  ലചെയ്തു
കഴറ്റിഞഫോല്  കണ്ഫര്ഫമഷന്  ലമഫസേജണ്  വെരന്നതഫോണണ്.  ഫപേ
ഫറ്റിക്ഫസേഷന്  കണ്സേള്ട്ടനണ്  ഫയലറ്റില്  നറ്റിന്നു  മഫോതഫമ  ഡേഫോറ

ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ് ലചെയ്യലപ്പെടുകയുള. മഫോതമല നറ്റിലവെറ്റില് ഡേഫോറയുലണങറ്റില്
ഡേഫോറ ഇലഫപേഫോര്ട്ടണ് സേഫോധവ്യമഫോകറ്റില. നറ്റിലവെറ്റിലല ഡേഫോറഫോ നവ്വീകല ലചെയ്യഫോന്

ഫഹഫോല ഫപേജറ്റിലല Clear Data ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.

2. Clear Data

നറ്റിലവെറ്റിലല  ഡേഫോറഫോ  നവ്വീകല  ലചെയ്യഫോന്
Clear  Data  ബട്ടണ്  കറ്റികണ്

ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.  കറ്റിയര്  ഡേഫോറഫോ
ബട്ടണറ്റില് കറ്റികണ്  ലചെയ്തു വെരന്ന പേഫോസേണ്
ഫവെഡേണ് വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില് നറ്റിലവെറ്റിലല പേഫോസേണ്
ഫവെഡേണ്  നല്കറ്റി  സേബ്മറ്റിറണ്  ബട്ടണ്
അമര്ത്തുക.  തുടര്ന്നണ്  വെരന്ന
കണ്ഫര്ഫമഷന്  ഫപേഫോപേണ്അപേണ്

വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്  yes  ബട്ടണ്
അമര്ത്തറ്റിയഫോല്  മുഴുവെന്  ഡേഫോറയുല

ഡേറ്റിലവ്വീറണ് ലചെയ്യലപ്പെടുന്നതഫോണണ്. ഡേഫോറ ഡേറ്റിലവ്വീറണ് ലചെയ്തു കഴറ്റിഞഫോല് കണ്ഫര്ഫമഷന് ലമഫസേജണ് വെരന്നതഫോണണ്. 

ഡേഫോറഫോ എന്ടറ്റി ബട്ടണുകള്

1. Office Details

ഓഫവ്വീസേണ് ഡേവ്വീലറയറ്റില്സേണ് ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്
വെരന്ന  വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്   സ്കൂള്/ഓഫവ്വീസേറ്റിലന

ഫപേരണ്, സ്ഥലല,  ഫപേ ഫറ്റിക്ഫസേഷന് അനുവെദറ്റിച്ചു

തഫരണ ഓഫവ്വീസേണ്  ഫമധഫോവെറ്റിയുലട  ഫപേരണ്,
തസറ്റിക,    എന്നറ്റിവെയുല  ഫവെണലമങറ്റില്
ലപ്രഫോസേവ്വീഡേറ്റിലഗ്സേണ്  ഡേവ്വീലറയറ്റില്സേറ്റില്  ഫപേ
ഫറ്റിക്ഫസേഷന്  ലപ്രഫോസേവ്വീഡേറ്റിലഗറ്റിലന  ഫയല്
നമരല  തറ്റിയ്യതറ്റിയുല  ഫചെര്കണല.  എലഫോ

വെറ്റിവെരങ്ങളല ഫചെര്ത്തണ്  Update ബട്ടണ് കറ്റികണ്
ലചെയണ് ഫസേവെണ് ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്. ഓഫവ്വീസേറ്റിലന
ഫപേരണ്  എനര്  ലചെയഫോല്  മഫോതഫമ  മറ്റു

ബട്ടണുകള്  പ്രവെര്ത്തറ്റിക്കുകയുള.  ഓഫവ്വീസേണ്
ഡേവ്വീലറയറ്റില്സേറ്റില് എലന്തെങറ്റിലല മഫോറല വെന്നഫോല്
ഓഫവ്വീസേണ്  ഡേവ്വീലറയറ്റില്സേണ് ബട്ടണ് കറ്റികണ്  ലചെയണ്
മഫോറങ്ങള് വെരത്തറ്റി അപ്ഫഡേറണ് ലചെയഫോല് മതറ്റി.



2. Add Employee
 Add Employee  ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ് വെരന്ന വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്

Basic Details, Fixation Details, Promotion/Grade Details
എന്നവ്വീ  മൂന്നണ്  ലസേകനുകള്  കഫോണഫോല.  Basic  Details  ലസേകനറ്റില്
ജവ്വീവെനകഫോരലന ഫപേരണ്,  തസറ്റിക,  ജനന തറ്റിയ്യതറ്റി,  സേര്വവ്വീസേറ്റില് പ്രഫവെശറ്റിച

തറ്റിയ്യതറ്റി കഫോറഗററ്റി എന്നറ്റിവെ നറ്റിര്ബന്ധമഫോയുല എനര് ലചെഫയ്യണതഫോണണ്.  പേഫോര്ട്ടണ്
ഫടല ജവ്വീവെനകഫോരനഫോലണങറ്റില് കഫോറഗററ്റി പേഫോര്ട്ടണ് ഫടല ലസേലകണ് ലചെയ്യണല.
സേര്വവ്വീസേണ്  ഫബകണ്  ഉലണങറ്റില്  Edit  Employee  ബട്ടണ് കറ്റികണ്  ലചെയണ്
ഫചെര്കണല. സേര്വവ്വീസേണ് ലവെയറ്റിഫറജറ്റിനണ് പേരറ്റിഗണറ്റിക്കുന്ന ഫബഫോകണ് സേര്വവ്വീസേണ്

ഉലണങറ്റില്  Edit  Employee  ബട്ടണ്  കറ്റികണ്  ലചെയണ്  ഫചെര്കണല.
Fixation  Details  ലസേകനറ്റില്  1/7/2014 ലല  ജവ്വീവെനകഫോരലന

അടറ്റിസ്ഥഫോന  ശമളെല,  ലസ്പെഷല്  ഫപേ,  അടുത്ത  ഇന്കറ്റിലമനണ്  തറ്റിയ്യതറ്റി,
1/7/2014 ലല തസറ്റിക,  നറ്റിലവെറ്റിലല ശമളെ ലസ്കെയറ്റില്,  പേരറ്റിഷ്കരറ്റിച ശമളെ

ലസ്കെയറ്റില് എന്നറ്റിവെ നറ്റിര്ബന്ധമഫോയുല എനര് ലചെഫയ്യണതഫോണണ്.

 Promotion/Grade Details ലസേകനറ്റില്  1/7/2014 നണ്  ഫശഷല

ലപ്രഫോഫമഫോഷഫനഫോ  ഹയര്  ഫഗ്രേഫഡേഫോ  ലഭറ്റിചറ്റിട്ടുലണങറ്റില്  മഫോതല  എനര്  ലചെയ്യുക.
ലപ്രഫോഫമഫോഷന്/ഹയര്  ഫഗ്രേഡേണ്  ലഭറ്റിച  തറ്റിയ്യതറ്റി,  ഫറ്റിഫകഷന്  റൂള്,   നറ്റിലവെറ്റിലല

ലപ്രഫോഫമഫോഷന്  ലസ്കെയറ്റില്,  പേരറ്റിഷ്കരറ്റിച  ലസ്കെയറ്റില്  എന്നറ്റിവെ  എനര്
ലചെഫയ്യണതഫോണണ്.  ലപ്രഫോഫമഫോഷന്/ഹയര് ഫഗ്രേഡേണ്  പ്രഫോബലവ്യ  തറ്റിയ്യതറ്റിയറ്റില് തലന്ന

ശമളെല ഫറ്റിക്സണ് ലചെയറ്റിട്ടുലണങറ്റില് Rule 28A/37A ലസേലകണ് ലചെയ്യുക. അടുത്ത
ഇന്കറ്റിലമനണ്  തറ്റിയ്യതറ്റിയറ്റിഫലകഫോണണ്  ഓപ്ഷന് നല്കറ്റിയറ്റിട്ടുള്ളലതങറ്റില്  Option
B  ലസേലകണ്  ലചെയ്യുക.  ഫഗ്രേഡേണ്  ഫനരലത്ത വെഫോങ്ങറ്റിയതു  കഫോരണല  ഫറ്റിഫകഷന്
ഇലലങറ്റില്  Rule 30  ലസേലകണ് ലചെയ്യുക. 01/07/14  നു മുമണ് ലപ്രഫോഫമഫോഷന്

ലഭറ്റിക്കുകയുല  Rule 28A Option(b) 01/07/14 നു ഫശഷല ഫറ്റിക്ഫസേഷന്
ലഭറ്റിക്കുകയുല ലചെയറ്റിട്ടുള്ളവെര് Other ലസേലകണ് ലചെയ്യുക. 

1/7/2014 നണ്  ഫശഷല  വെവ്വീണ്ടുല  ലപ്രഫോഫമഫോഷഫനഫോ  ഹയര്  ഫഗ്രേഫഡേഫോ
ലഭറ്റിചറ്റിട്ടുലണങറ്റില്  മഫോതല  തഫോലഴയുള്ള  പ്ലസേണ്  ബട്ടണ്  അമര്ത്തറ്റി  വെറ്റിവെരങ്ങള്
ഫചെര്കഫോവുന്നതഫോണണ്. ഫമനസേണ് ബട്ടണ് അമര്ത്തറ്റി രണഫോല ലപ്രഫോഫമഫോഷന് /ഫഗ്രേഡേണ്

വെറ്റിവെരങ്ങള് നവ്വീകല ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.
100 എലഫപ്ലഫോയറ്റിലയ വെലര ഇങ്ങലന ഫചെര്കഫോവുന്നതഫോണണ്. എന്നഫോല് ഒര

ഫപേരറ്റില് ഒന്നറ്റിലധറ്റികല എലഫപ്ലഫോയറ്റിലയ ഫചെര്കഫോന് സേഫോധറ്റികറ്റില, 

3. Edit Employee

Edit  Employee  ബട്ടണ് കറ്റികണ്  ലചെയണ്  വെരന്ന വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്

Delete,  Update,  Cancel  എന്നവ്വീ  ബട്ടണുകള്  കഫോണഫോല.  എഡേറ്റിറണ്
അലലങറ്റില്  ഡേറ്റിലവ്വീറണ്  ലചെഫയ്യണ  എലഫപ്ലഫോയറ്റിലയ  ആദവ്യല  ലസേലകണ്  ലചെയ്യുക.
ഡേറ്റിലവ്വീറണ്  ബട്ടണ് അമര്ത്തറ്റി  എലഫപ്ലഫോയറ്റിലയയുല  ബന്ധലപ്പെട്ട  എലഫോ  ഡേഫോറയുല

ഡേറ്റിലവ്വീറണ്  ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.   ഡേറ്റിലവ്വീറണ്  ലചെയ  ഡേഫോറ  ഒരറ്റികലല
തറ്റിരറ്റിലചടുകഫോനഫോവെറ്റില.  ആവെശവ്യമുള്ള മഫോറങ്ങള് വെരത്തറ്റി  അപ്ഫഡേറണ്  ബട്ടണ്

കറ്റികണ്  ലചെയണ്  ഡേവ്വീലറയറ്റില്സേണ് അപ്ഫഡേറണ്  ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.  മുന് ഫപേജറ്റിഫലകണ്
തറ്റിരറ്റിച്ചുവെരഫോന്  Cancel ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയ്യുക.
പ്ലസേണ്,  ഫമനസേണ്  ബട്ടണുകള്  അമര്ത്തറ്റി  രണഫോല  ലപ്രഫോഫമഫോഷന്  /ഫഗ്രേഡേണ്
വെറ്റിവെരങ്ങള് കൂട്ടറ്റിഫചര്കഫോഫനഫോ നവ്വീകല ലചെയ്യഫോഫനഫോ സേഫോധറ്റിക്കുന്നതഫോണണ്.



LWA Details 

സേര്വവ്വീസേണ് ഫബകണ് ഉലണങറ്റില് Edit LWA Period ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്

ഫചെര്കണല.  Edit  LWA  Period  ബട്ടണ്  കറ്റികണ്  ലചെയണ്  വെരന്ന
വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്  പേരമഫോവെധറ്റി  മൂന്നു   സേര്വവ്വീസേണ്  ഫബകണ്  വെലര
ഫചെര്കഫോവുന്നതഫോണണ്.  സേര്വവ്വീസേണ്  ഫബകണ്  എലഫോല  ഫചെര്ത്തു  കഴറ്റിഞഫോല്

Submit ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്  മുന് വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില് വെരന്നതഫോണണ്. ഇങ്ങലന
ഫചെര്ത്ത  സേര്വവ്വീസേണ്  ഫബകറ്റിലന   ആലക  കഫോലയളെവെണ്  ഫപേജറ്റില്
കഫോണുന്നതഫോണണ്.   Clear  LWA  ബട്ടണ്  കറ്റികണ്  ലചെയണ്   എനര്  ലചെയ

സേര്വവ്വീസേണ് ഫബകണ്  നവ്വീകല ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.

Broken Service 
സേര്വവ്വീസേണ്  ലവെയറ്റിഫറജറ്റിനണ്  പേരറ്റിഗണറ്റിക്കുന്ന

ഫബഫോകണ്  സേര്വവ്വീസേണ്  ഉലണങറ്റില്  Edit
Employee ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ് ഫചെര്കണല. Edit
Broken  Service  ബട്ടണ് കറ്റികണ്  ലചെയണ്  വെരന്ന
വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്  പേരമഫോവെധറ്റി  പേത്തണ്  ഫബഫോകണ്
സേര്വവ്വീസേണ്  വെലര  ഫചെര്കഫോവുന്നതഫോണണ്.  ഫബഫോകണ്
സേര്വവ്വീസേണ്  എലഫോല  ഫചെര്ത്തു  കഴറ്റിഞഫോല്

Submit ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്  മുന് വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില്
വെരന്നതഫോണണ്.  ഇങ്ങലന  ഫചെര്ത്ത  ഫബഫോകണ്

സേര്വവ്വീസേറ്റിലന ആലക കഫോലയളെവെണ് ഫപേജറ്റില് കഫോണുന്നതഫോണണ്.  Clear All ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ്  എനര് ലചെയ ഫബഫോകണ് സേര്വവ്വീസേണ്
നവ്വീകല ലചെയ്യഫോവുന്നതഫോണണ്.

ററ്റിഫപ്പെഫോര്ട്ടണ് ബട്ടണുകള്

1. Fixation Statement

Fixation Statement ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ് വെരന്ന വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില് ആദവ്യല  Employee ലസേലകണ് ലചെയ്യുക.  പ്രറ്റിനണ്

ബട്ടണ് ഉപേഫയഫോഗറ്റിചണ് പ്രറ്റിനണ് എടുകഫോവുന്നതഫോണണ്. പ്രറ്റിനണ് എടുത്തണ് കഴറ്റിഞഫോല് ഫഹഫോല ഫപേജറ്റിഫലകണ് തറ്റിരറ്റിച്ചുവെരന്നതഫോണണ്.

2. Undertaking

Undertaking ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയണ് വെരന്ന വെറ്റിന്ഫഡേഫോയറ്റില് ആദവ്യല  Employee ലസേലകണ്  ലചെയ്യുക.  പ്രറ്റിനണ് ബട്ടണ്

ഉപേഫയഫോഗറ്റിചണ് പ്രറ്റിനണ് എടുകഫോവുന്നതഫോണണ്. പ്രറ്റിനണ് എടുത്തണ് കഴറ്റിഞഫോല് ഫഹഫോല ഫപേജറ്റിഫലകണ് തറ്റിരറ്റിച്ചുവെരന്നതഫോണണ്.

Quick Help

കകറ്റികണ് ലഹല്പ്പെണ് വെറ്റിന്ഫഡേഫോ വെരന്നതറ്റിനണ് കകറ്റികണ് ലഹല്പ്പെണ് ബട്ടണ് കറ്റികണ് ലചെയ്യുക. 
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Feedback & Support

നറ്റിങ്ങളലട സേലശയങ്ങള്ക്കുല അഭറ്റിപ്രഫോയങ്ങളല അററ്റിയറ്റികഫോന് ഫഫസേണ് ബുകണ് ഫപേജണ് സേന്ദര്ശറ്റിക്കുക.
 https://www.facebook.com/  payfixation

My Facebook Profile Link:
 https://www.facebook.com/saffeeq

My website link: 
http://saffeeq.com/

http://saffeeq.com/
https://www.facebook.com/saffeeq
https://www.facebook.com/tdsconsultant2014
https://www.facebook.com/tdsconsultant2014
http://keralaservice.org/index.php/en/download/doc_download/117-pay-fixation-consultant-v-1-40
http://keralaservice.org/index.php/en/download/doc_download/117-pay-fixation-consultant-v-1-40

