
വവിദദദ്യാഭദദ്യാസവകുപവിനന്റെ  29-1-2016  നലെ  29/2016    നമ്പര്  ഉത്തരവവ പ്രകദ്യാരരം  നവിയമനതടസരം
ഒഴവിവദ്യാകുകയരം  അതുവഴവി  2011  മുതലുള്ള  നവിരവധവി  എയവഡഡവ  സ്ക്കൂള്  അദദദ്യാപകരുനട  നവിയമനരം
അരംഗഗീകരവിക്കനപടുകയരം നചെയ.  എനദ്യാല് നവിയമനത്തഗീയതവി മുതല് ഉത്തരവവിറങവിയ 2016 ജനുവരവി
29  വനരയള്ള ഇവരുനട ശമ്പളരം  ഇവര്ക്കവ  കകയവില് കവിടവില.  ആ തുക പവി.എഫവിലലെക്കവ  ക്രഡവിറവ
നചെയ്യണനമനദ്യാണവ ലമല്പറഞ്ഞ ഉത്തരവവില് പറഞ്ഞവിരവിക്കുനതവ. 

ഇതനുസരവിചവ  2016  നഫബ്രുവരവി  മുതല്  സദ്യാര്ക്കവിലൂനട  ശമ്പളരം  തയ്യദ്യാറദ്യാക്കുനതവിനവ  നമുക്കവ
സദ്യാധവിക്കുനമങവിലുരം  ഈ  കദ്യാലെയളവവിനലെ  തുക  പവി.എഫവിലലെക്കവ  ക്രഡവിറവ  നചെയ്യുനതവിനവ  ലവണ
അപവലഡഷനനദ്യാനരം  ഇലത  വനര  സദ്യാര്ക്കവില്  വരുത്തവിയവിടവില.  ലമല്പറഞ്ഞ  കദ്യാലെയളവവിനലെ  തുക
സദ്യാര്ക്കവ  വഴവി  പവി.എഫവിലലെക്കവ  ക്രഡവിറവ  നചെലയ്യണതവിനനക്കുറവിച്ചുള്ള  നവിര്ലദ്ദേശരം  ഇവവിനടയണവ.
മദ്യാനുവലെദ്യായവി  സദ്യാലെറവി  തയ്യദ്യാറദ്യാക്കുനതവിനുരം  അതവ  പവി.എഫവിലലെക്കവ  ക്രഡവിറവ  നചെയ്യുനതവിനുമുള്ള
മദ്യാര്ഗങള്  മദ്യാതവ സവ  ലബദ്യാഗവിലൂനട  പങ്കുനവയ്ക്കണനമനവ  ഒലടനറ  ലപര്  ആവശദനപടവിരുന.

ഇലതക്കുറവിചദ്യാണവ  ചുവനട  വവിശദഗീകരവിക്കുനതവ.  സരംശയങളരം  കൂടവിലചര്ക്കലുകളനമലദ്യാരം
ലബദ്യാഗവില്ത്തനന കമന്റെദ്യായവി ലപദ്യാസവ നചെയ്യദ്യാവുനലതയള.

ആദദദ്യം വവേണ്ടതത് പപ  .  എഫത് അദ്യംഗതതദ്യം

ലകരള  എയവഡഡവ  സ്ക്കൂള്  എരംലപദ്യായഗീസവ  നപ്രദ്യാവവിഡന്റെവ  ഫണവിലലെക്കുള്ള(KASEPF)

അരംഗതത്വനമടുക്കുകയരം  പവി.എഫവ  നമ്പര് ലെഭവിക്കുകയരം  നചെയദ്യാല് മദ്യാത്രലമ  നമുക്കവ  നവിയമനത്തഗീയതവി
മുതല്  29/1/2016  വനരയള്ള  തുക  പവി.എഫവ  അക്കക്കൗണവിലലെക്കവ  ക്രഡവിറവ  നചെയ്യദ്യാനദ്യാകൂ  എനവ
നമുക്കറവിയദ്യാരം.  അതുനകദ്യാണ്ടു  തനന  ഈ  ഉത്തരവവ  പ്രകദ്യാരരം  നവിയമനരം  ലെഭവിച  അദദദ്യാപകര്
നവിര്ബന്ധമദ്യായരം  ലകരള  എയവഡഡവ  സ്ക്കൂള്  എരംലപദ്യായഗീസവ  നപ്രദ്യാവവിഡന്റെവ  ഫണവിലലെക്കുള്ള
അരംഗതത്വത്തവിനവ  അലപക്ഷ  നല്കവിയവിരവിക്കണരം.  

സര്വേവീസത് ഹപസ്റ്ററപ അപത്വഡേഷന

അലപക്ഷ നല്കുനലതദ്യാനടദ്യാപരം  തനന എരംലപദ്യായവിയനട  സര്വഗീസവ  ഹവിസറവി  അപവലഡറവ  നചെയ്യുക.
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എങവില്  മദ്യാത്രലമ,  ഈ  പ്രക്രവിയകള്ക്കു  ലശഷരം  എരംലപദ്യായവിയനട  ലപ  റവിവവിഷന്  നടത്തദ്യാന്
സദ്യാധവിക്കുകയള.  

Multiple Month Salary   എകക്സെല് വഫഫോര്മഫോറപല് മഫോനുവേലഫോയപ തയഫോറഫോകഫോദ്യം

പവി.എഫവ നമ്പര് ലെഭവിക്കുനതവിനു മുലമ്പ മനറദ്യാരു പ്രധദ്യാനനപട ലജദ്യാലെവി നമുക്കവ നചെയ നവലയ്ക്കണതുണവ.
എനക്സെല്  ലഫദ്യാര്മദ്യാറവില്  നവിയമനത്തഗീയതവി  മുതല്  29/1/2016  വനരയള്ള  ശമ്പളവവിവരങള്
കൃതദതലയദ്യാനട  എന്റെര്നചെയവ  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ  ഓഫഗീസനറനക്കദ്യാണവ  കക്കൗണര്  കസന്  നചെയ്യവിക്കണരം.

സദ്യാര്ക്കവില്  Salary  Matters-Processing-Multiple  Month  Salary-Multiple  Month  Salary

Processing  ലൂനട  ഈ  കദ്യാലെയളവവിനലെ  ശമ്പളരം  നപ്രദ്യാസസവ  നചെനയടുക്കദ്യാനമങവിലുരം  ബവിലവിനലെ
സരംഖദകള്  നതറദ്യായവിരവിക്കദ്യാന്  ഇടയണവ.  അതുനകദ്യാണവ  അലത  മദ്യാതൃകയവില്ത്തനന  ഒരു  എനക്സെല്
ലഫദ്യാര്മദ്യാറവ തയ്യദ്യാറദ്യാക്കവി അതവില് ഈ തുകകള് ലരഖനപടുത്തവി നമുക്കവ മദ്യാനുവലെദ്യായവി സമര്പവിലക്കണ
ബവില് തയ്യദ്യാറദ്യാക്കദ്യാവുനതദ്യാണവ.

മഫോനുവേല് ബപലപല് കകൗണ്ടര് സസന കചെയപകല്

ലമല്പറഞ്ഞ മദ്യാനുവല് ബവില് തയ്യദ്യാറദ്യാക്കവിക്കഴവിഞ്ഞവ വവിവരങളവില് നതറ്റുകളവിനലനവ ഉറപവിച ലശഷരം
ഇതവ  ബന്ധനപട  എ.ഇ.ഒ/ഡവി.ഇ.ഒനയനക്കദ്യാണവ  കക്കൗണര്  കസന്  നചെയ്യവിക്കുക.  ഈ  വവിവരങള്
അവവിനട സൂക്ഷവിചവിട്ടുള്ള ഓലരദ്യാ മദ്യാസലത്തയരം പഴയകദ്യാലെ ബവില്ലുകളവില് എഴുതവി ലചെര്ക്കണനമനദ്യാണവ
നവിയമരം.  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഓഫഗീസുകളവിനലെ നവിര്ലദ്ദേശപ്രകദ്യാരരം ഇക്കദ്യാരദങനളലദ്യാരം നചെയ ലശഷരം ബവില്
കക്കൗണര് കസന് നചെയ വദ്യാങ്ങുക. ഇലതദ്യാനട ഏറവുരം പ്രധദ്യാനനപട ലജദ്യാലെവി പൂര്ത്തഗീകരവിച്ചുനവനര്തരം.

പപ  .  എഫത് നമ്പര് ലഭപച്ചു കഴപഞഫോല് സഫോര്കപല് ഉള്കപ്പെടുതഫോദ്യം

തുടര്നവ പവി.എഫവ അരംഗതത്വ നമ്പര് ലെഭവിച്ചു കഴവിഞ്ഞദ്യാല് സദ്യാധദ്യാരണ നചെയ്യുനതു ലപദ്യാനലെ പവി.എഫവില്
ഓലരദ്യാ  മദ്യാസവുരം  അടലക്കണ  സബവസവിപവഷന്  എമക്കൗണ്ടുരം  അരംഗതത്വ  നമ്പറരം  സദ്യാര്ക്കവില്  Salary

Matters-Present Salary-Deductions ല് ലരഖനപടുത്തുക. 

മഫോനുവേല് ബപലപകല വഗഫോസത് തുക സഫോര്കപല് അലവേനസഫോയപ ഉള്കപ്പെടുതഫോദ്യം

മദ്യാനുവലെദ്യായവി തയ്യദ്യാറദ്യാക്കവിയ ബവിലവിലുള്ളതുരം പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ നചെലയ്യണതുമദ്യായ തുക വരവദ്യായരം
നചെലെവദ്യായരം സദ്യാര്ക്കവില് ജഗീവനക്കദ്യാരനന്റെ അക്കക്കൗണവിലലെക്കവ എന്റെര് നചെയ്യുകയദ്യാണവ അടുത്ത ലജദ്യാലെവി.
അലദ്ദേഹത്തവിനന്റെ  അടുത്ത  മദ്യാസനത്ത  ശമ്പളബവില്ലുമദ്യായവി  ഇതവ  ലെയവിപവിചദ്യാണവ  നമുക്കവ  നചെലയ്യണതവ.
ഇതവിനദ്യായവി സദ്യാര്ക്കവില്  Salary  Matters-Changes  in  the  Month-Allowance  History  തുറക്കുക.

ഇവവിനട  Department,  Office,  Employee  എനവിവ നല്കുക.  ഇലതദ്യാനട ജഗീവനക്കദ്യാരനന്റെ ലപരവിനു
തദ്യാനഴ പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ നചെലയ്യണ തുക ഉള്നപടുത്തദ്യാരം. 
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From Date  ആയവി തുക ഏതവ മദ്യാസനത്ത ശമ്പളബവിലവിലെദ്യാലണദ്യാ പവി.എഫവ ക്രഡവിറവ നചെയ്യുനതവ ആ
മദ്യാസനത്ത ഒനദ്യാരം തവിയതവിയരം  To Date  ആയവി അലത മദ്യാസനത്ത അവസദ്യാനതഗീയതവിയരം നല്കുക.

Allowance  എനതവില്  Salary  Arrear(39  )  തവിരനഞ്ഞടുത്തവ  Amount  ആയവി  മദ്യാനുവലെദ്യായവി
തയ്യദ്യാറദ്യാക്കവിയ  ബവിലവിനലെ  Gross  Salary യരം  എന്റെര്  നചെയ്യുക.  ഇലതദ്യാനട  ആ  ബവിലവിനലെ  തുക
അലെവന്സദ്യായവി സദ്യാര്ക്കവില് ലരഖനപടുത്തനപട്ടു.  ഇവവിനട ഒരു എന്ടവി നല്കവിയദ്യാല് പവിനന ഡവിലെഗീറവ
നചെയ്യദ്യാനദ്യാവവിലദ്യാനയന  കദ്യാരദരം  പ്രലതദകരം  ഓര്ക്കുക. ഡവിലെഗീറവ  നചെയ്യുനതവിനു  പകരരം  എമക്കൗണവ
പൂജദമദ്യാക്കവി  മദ്യാറ്റുകലയ  നവിവൃത്തവിയള.  അലതദ്യാനടദ്യാപരം  ഈ  എന്ടവിയവില്  From,  to  ആയവി
നല്കവിയവിട്ടുള്ള  മദ്യാസലമതദ്യാലണദ്യാ  ശമ്പളബവിലവില്  മദ്യാത്രലമ  ഈ  അലെവന്സവ  വരവദ്യായവി  വരവികയള
എന കദ്യാരദവുരം പ്രലതദകരം ഓര്ക്കണരം.

മഫോനുവേല് ബപല് സഫോലറപ ബപല്ലുമഫോയപ കമര്ജത് കചെയ്യുന്ന വേപധദ്യം

Salary Matters-Changes in the month തുറക്കുക. അതവില് ജഗീവനക്കദ്യാരനന്റെ ലപരവ തവിരനഞ്ഞടുക്കുക.

ഇലപദ്യാള്  ലപജവിനന്റെ  ഇടതുവശത്തവ  തദ്യാനഴയദ്യായവി  Auto  Calculated  Allowances ല്  ലനരലത്ത
ലരഖനപടുത്തവിയ Allowance, Amount. Termin. Date എനവിവ വനവിട്ടുനണനവ ഉറപ്പു വരുത്തുക. 
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ഇനവി ഈ തുക നമുക്കവ പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ നചെലയ്യണതുണവ.  ഇലത ലപജവില് വച്ചു തനനയദ്യാണവ
ഇക്കദ്യാരദവുരം  നചെലയ്യണതുണവ.  നതദ്യാട്ടുവലെതു  വശത്തുള്ള  Other  Deductions ല്  Deductions  ആയവി
Arrear to KASEPF(396) തവിരനഞ്ഞടുത്ത ലശഷരം പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ നചെലയ്യണ തുക Amount

ആയരം നല്കുക. Details എനതവ പവി.എഫവ നമ്പറദ്യാനണനവ അറവിയദ്യാമലലദ്യാ. From Date ആയവി തുക
ലെയവിപവിക്കുന മദ്യാസനത്ത ഒനദ്യാരം തവിയതവിയരം To Date ആയവി അലത മദ്യാസനത്ത അവസദ്യാനതഗീയതവിയരം
ലനരനത്ത നല്കവിയ ലപദ്യാനലെ തനന നല്കദ്യാരം.

ജഗീവനക്കദ്യാരനന്റെ ലപജവില് ഏറവുരം തദ്യാനഴയള്ള Total Earnings ഈ മദ്യാസനത്ത ശമ്പളവുരം മദ്യാനുവലെദ്യായവി
തയ്യദ്യാറദ്യാക്കവിയ ബവിലവിനലെ  Gross Amount  ഉരം ലചെര്നതദ്യായവിരവിക്കുരം.  Total Deduction  എനതവ ഈ
മദ്യാസനത്ത മറ്റു കവിഴവിവുകളരം മദ്യാനുവലെദ്യായവി തയ്യദ്യാറദ്യാക്കവിയ ബവിലവിനലെ പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ നചെലയ്യണ
തുകയരം ലചെര്നതദ്യായവിരവിക്കുരം. കദദ്യാഷവ നചെയ്യദ്യാനുള്ള ബദ്യാലെന്സവ എമക്കൗണവ എനതവ മദ്യാനുവല് ബവിലവിനലെ
30/1/2016, 31/1/2016 എനഗീ തഗീയതവികളവിനലെ കദദ്യാഷവ നചെലയ്യണ തുകയരം ബവില് മദ്യാറന മദ്യാസനത്ത
നനറവ സദ്യാലെറവിയരം ലചെര്നതദ്യായവിരവിക്കുരം.

(എനക്സെല്  ഫയലെവില്  മദ്യാനുവല്  ബവില്  പ്രവിപയര്  നചെയ്യുന  ഘടത്തവില്  ലവണനമങവില്  30/1/2016,

31/1/2016  തഗീയതവികളവിനലെ  സദ്യാലെറവിയരം  പവി.എഫവിലലെക്കവ  ലെയവിപവിക്കദ്യാവുനതദ്യാണവ.
അങവിനനയദ്യാനണങവില് ഈ ഘടത്തവില് മദ്യാനുവല് ബവിലവിനലെ മുഴുവന് തുകയരം പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ
നചെയ്യദ്യാനദ്യായവിരവിക്കുരം ഉള്ളതവ.)

സഫോലറപ കപഫോസസത് കചെയഫോദ്യം

ഇനവി  Salary  Matters-Processing-Salary-Monthly  Salary  Processing  വഴവി  സദ്യാലെറവി  നപ്രദ്യാസസവ
നചെയ്യദ്യാരം.  നപ്രദ്യാസസവിങവ പൂര്ത്തവിയദ്യായ ലശഷരം സദ്യാലെറവി ബവില് പരവിലശദ്യാധവിക്കുക.  മദ്യാനുവല്ബവിലവിനലെ
Gross  Salary  തുക  Allowance ആയരം  Deductions ല്  പവി.എഫവില്  ക്രഡവിറവ  നചെലയ്യണ  തുകയരം
വനവിടവിലലനയനവ പരവിലശദ്യാധവിക്കുക. 

NB:  Allowance  History  യവിലുരം  Other  Deductions  ലുരം  From,  To  date  കള്  തന്
മദ്യാസലത്തതദ്യാനണങവില് മദ്യാത്രലമ തന് മദ്യാസനത്ത ബവിലവില് അതവ  കദ്യാണവിക്കുകയള എന കദ്യാരദവുരം
പ്രലതദകരം ഓര്ലക്കണതദ്യാണവ.

വവിവരങള് കൃതദമദ്യാനണങവില് സദ്യാലെറവി ബവില്ലുരം വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ ഓഫഗീസര് കക്കൗണര്കസന് നചെയവിട്ടുള്ള
മദ്യാനുവല് ബവില്ലുരം ലചെര്ത്തവ ടഷറവിയവില് സമര്പവിക്കദ്യാരം.

ട്രഷറപയപല് ബപല് മഫോറപയതപനു വശേഷദ്യം മഫോനുവേലഫോയപ ഈ വേപവേരങ്ങള് സഫോര്കപല് വചെര്കഫോദ്യം

ബവില് മദ്യാറവിയതവിനു ലശഷരം മദ്യാനുവല് ബവിലവിനലെ ഓലരദ്യാ മദ്യാസലത്തയരം ശമ്പളവവിവരങള് മദ്യാനുവലെദ്യായവി
സദ്യാര്ക്കവില് എന്റെര് നചെയ്യണരം. ഇതവിനദ്യായവി Salary Matters-Manually Drawn വഴവിയദ്യാണവ വവിവരങള്
സദ്യാര്ക്കവിലലെക്കവ എന്റെര് നചെലയ്യണതവ. 
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(വലുതദ്യായവി കദ്യാണദ്യാന് ചെവിത്രത്തവില് കവിക്കവ നചെയ്യുക)

Month/Year  ആയവി ഓലരദ്യാ മദ്യാസവുരം,  Drawn Date  ആയവി ശമ്പളലത്തദ്യാനടദ്യാപരം ലചെര്ത്തവ മദ്യാനുവല്
ബവില് ടഷറവിയവില് എന്കദദ്യാഷവ നചെയ തഗീയതവി, Payment Types  ആയവി Regular  എനരം നല്കുക.

(Arrear  അല  എന  കദ്യാരദരം  പ്രലതദകരം  ശ്രദവിക്കുക.  ഇവവിനട  Arrear  എന  ലചെര്ത്തദ്യാല്  Pay

Revision  സമയത്തവ സദ്യാലെറവി വവിവരങള് ലെഭദമല എനള്ള നമലസജവ കദ്യാണവിക്കുനതു മൂലെരം മുലനദ്യാട്ടു
ലപദ്യാകദ്യാനദ്യാവവില). 

അതവിനു തദ്യാനഴ  Basic Pay, DA, HRA, CCA, Spl Leave Salary  എനവിവ നല്കുക.  വവിവരങള്
നതറവിനലനവ ഉറപ്പു വരുത്തവി  Confirm  നചെയ്യുക.  ഇങനന നവിയമനത്തഗീയതവി മുതല്  2016  ജനുവരവി
വനരയള്ള  ഓലരദ്യാ  മദ്യാസലത്തയരം  വവിവരങള്  ഇവവിനട  എന്റെര്  നചെയ്യദ്യാരം.  

ഇനപ വപ റപസവേസത് കചെയഫോദ്യം

ലമല്പറഞ്ഞ  ലജദ്യാലെവികനളലദ്യാരം  പൂര്ത്തഗീകരവിചദ്യാല്  ഇനവി  എരംലപദ്യായവിയനട  ലപ  റവികവസവ
നചെയ്യദ്യാവുനതദ്യാണവ.  ഇതവിനദ്യായവി  അനവില് സദ്യാറവിനന്റെ  ലപ റവികവസവ  നചെയ്യുന വവിധരം എന ലപദ്യാസവ
ലനദ്യാക്കുമലലദ്യാ.  

ഈ ലപദ്യാസവിനനക്കുറവിച്ചുള്ള നവിങളനട അഭവിപ്രദ്യായങള്,  സരംശയങള്,  കൂടവിലചര്ക്കലുകള് എനവിവ
ലബദ്യാഗവില്  കമന്റെവ  നചെയ്യുമലലദ്യാ.  അതനുസരവിചവ  ലബദ്യാഗവില്  മദ്യാറങള്  വരുത്തുനതദ്യായവിരവിക്കുരം.

അതുനകദ്യാണവ അപവലഡഷന്സവിനവ മദ്യാതവ സവ ലബദ്യാഗവിനലെ ഈ ലപദ്യാസവിനന ആശ്രയവിക്കുക.

NB:  ടഷറവിയവിലുരം  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ  വകുപവിലുരം  സദ്യാര്ക്കവിലുരം  ഉള്ള  ഉലദദദ്യാഗസ്ഥര്ക്കവ  ലെഭവിക്കുന
നവിര്ലദ്ദേശങള്ക്കനുസരവിചവ ലമല്പറഞ്ഞ കദ്യാലെയളവവിനലെ സദ്യാലെറവി പവി.എഫവിലലെക്കവ ക്രഡവിറവ നചെയ്യുന
ഈ ലപദ്യാസവില് പറഞ്ഞവിരവിക്കുന രഗീതവിയവില് വദതദദ്യാസരം വലനക്കദ്യാരം.  അതുനകദ്യാണവ ഇക്കദ്യാരദരം ഉറപ്പു
വരുലത്തണ ബദ്യാധദത പൂര്ണ്ണമദ്യായരം വദ്യായനക്കദ്യാര്ക്കു തനനയദ്യായവിരവിക്കുരം.

5 www.mathsblog.in

http://mathematicsschool.blogspot.in/2016/04/pay-revision-and-new-salary.html
https://1.bp.blogspot.com/-waPc-HbFlHE/WHugu_Ea0MI/AAAAAAAAFiQ/hENSQ2KHU1QBIKv0fa4Tjzf58XX4V6_TgCLcB/s1600/Manual%2BEntry.png

