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സാരകില   Pay Revision   നടതന രീതി  

1. Pay Revision നടതനതിന്  SPARK േലയ്  പേവശിയനതിന മമായി, Pay Fixation 

നടതി േമലധികാരിയില നിന് അംഗീകാരം േനടിയിരികണം.

2. അനേയാജയമായ Option Date  കെണതി  Pay Fixation നടതനതിന്,  സഹായകമായ 

പല software കളം ലഭയമാണ്. 

                  (maths blog  – ല ഇതിനള software കളം Pay Fixation  നടതനതമായി 

ബനെപട വിശദീകരണങളം  ലഭയമാണ്) 

3. SPARK  – ല പേവശിയക. Service History  കതയമാെണങില മാതെമ ശരിയായി  Pay 

Revision നടതാന കഴിയ. അതിനാല  Administration  Edit Employee Record – വഴി 

PEN നമര നലകി Service History എനതില click െചയക.  

4. Service History  യില ഒര  Entry  െയങിലം േനരേത നടതിയിടെണങില പിനീടള 

ഓേരാ  pay  change  ഉം  automated  updation  നടനിടണാവം.  Service  History 

നലകിയിടിെലങില ആവശയമായ വിവരങള നലി 01/07/2009 മതലള  Service History 

പരണമാകക.  ഓേരാ  entry  യെടയം  ഇടതവശത  കാണന  select  ബടണില  click 

െചയാല, വലതവശത് അതിെന details പതയകമാകം. ഓേരാ entry യം Service Book 

മായി ഒതേനാകി കതയമാെണന് ഉറപാകക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
http://mathematicsschool.blogspot.com/2011/03/pay-fixation.html
http://www.mathsblog.in/
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5. Salary Matters  Pay Revision 2009  Pay Revision Status – – എന ഭാഗെതതക.

6. Designation wise List ആണ് ഇവിെടനിനം ലഭിയനത്. സാപനതിലള ഓേരാ 

     Designation നലി List എന ബടണില click െചയക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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 7.  ഈ  രീതിയില ഒര സാപനതിലള  മഴവന ജീവനകാരെടയം  Report  എടത് 

Revised Scale, Pre-Revised Scale ഇവ ശരിയാെണന് ഉറപാകക. 

എെനങിലം െപാരതേകടെണങില  concerned DMU -വമായി ബനെപേടാ  Subject  

"PR  2009"  എന്  സചിപിച്   വിശദവിവരങള  info@spark.gov.in  എന  E-mail  

വിലാസതില അയേചാ പരിഹരിചതിനേശഷം തടരനള കാരയങള െചയക.

8. Salary Matters  Pay Revision 2009  Pay Revision Fixation – – എന ഭാഗെതതക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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9. Employee Name െസലക് െചയക.

10.Employee  െയ സംബനിച വിശദവിവരങള പതയകെപടം.  ഇതില  Non-Qualifying 

Service  (in  days)   0  – എനം  Option  Date  (dd-mm-yyyy)   01/07/2009  – എനം 

കാണിചിരികം.  ഈ  രണ്  field  കളില  മാതേമ  നമക്  entry  നടതാന  കഴിയ. 

01/07/2009  െല  Basic Pay, Scale of Pay,  െവയിേറജിന്  പരിഗണികാവന സരവീസ് 

കാലയളവ്  -  മതലായവയം  പദരശിപിചിരികം.  ഈ  വിവരങെളലാം  കതയമാെണന് 

ഉറപാകക.  Basic Pay -യില വയതയാസമെണങില അത് Service History യിെല mistake 

െകാണാണ്. അവിെട െചന് correct െചയക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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11.Non-Qualifying Service (in days)  ഉെണങില അത്  enter  െചയക. Option Date (dd-

mm-yyyy)  എന  field -ല അനേയാജയമായ  Option Date  ഉം നലകക. Keyboard  െല 

Tab key അമരതക. നലകിയ option date െല Basic Pay, Scale of Pay, െവയിേറജിന് 

പരിഗണികാവന സരവീസ് കാലയളവ് - മതലായവ പദരശിപികം. ഈ വിവരങെളലാം 

കതയമാെണന് ഉറപാകക.

12. Increment -ന് പരിഗണിച  Broken Service  ഉെണങില അതം  Service Weightage -ന് 

പരിഗണികം.  അത്  enter  െചയന രീതി േപജ്  09 -ല  Broken Service enter    െചയന   

രീതി എന Heading -ല പേതയകം നലകിയിരികന. Broken Service ഉെണങില അത് 

enter െചയതിനേശഷം തടരനള കാരയങള െചയക.

13.Promotion Details  പദരശിപിചിടെണങില ഇടതവശതള  edit link -  ല  click  െചയ് 

promotion type െസലക് െചയണം.

14.എലാ വിവരങളം ശരിയാെണങില Confirm Details എന ബടണില click െചയക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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15.തടരന് Compute എന ബടണില click െചയക.

16.ഇേത  േപജ്  scroll  െചയ്  ഏറവം  താെഴെയതക.  Pay  Fixation  Statement  എന 

ബടണില click െചയക. Statement ലഭികം.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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17.എലാ വിവരങളം ശരിയാെണങില  Update  എന ബടണില  click  െചയക.  ഇേതാെട 

database പതിയ വിവരങളനസരിച് update െചയെപടിരികം.

18.ഇനി  Pay  Revision  മായി  ബനെപട്  ഏെതങിലം  Editing  ആവശയമെണങില  Salary 

Matters  Pay Revision 2009  Pay Revision Edting– – എന ഭാഗെതതക. 

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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19.Employee Name െസലക് െചയക. Basic Pay, Last pay change date, Next Increment 

date ഇവ ആവശയമെണങില  (ആവശയമെണങില മാതം) Edit െചയാം.

20.HRA, HTA  തടങിയ അലവനസകള  (Revised and Pre-Revised Scale) 01/02/2011 

മതല പതകിയ നിരകിലാണ് ലഭികനത്. HRA  automated calculation ആണ്. നമള 

ഒനം  െചേയണതില.  എനാല   HTA  തടങിയ  അലവനസകള  Edit  െചയ്  പതിയ 

നിരകിലാകണം. അലവനസകള Edit െചയതിന േശഷം confirm എന ബടണില click 

െചയക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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21.  Salary  Matters   Pay Revision2009 -  Pay  Revision Arrear  Processing  – എന 

കമതില Pay Revision Arrear തയാറാകാം.

22.  തടരന്   Salary Matters  Pay Revision2009 - Pay Revision Arrear Bill  – എന 

കമതില Bill ഡൗണേലാഡ് െചയാം.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broken Service enter   െചയന രീതി  

    1. Administration  Edit employee record – എന ഭാഗെതതക.

2. PEN  നമര  െകാടത്  keyboard  -െല  Tab  key  അമരതക.  Personal  Memoranda 

തറനവരം. Present Service Details എന Link -ല click െചയക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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3. Please save before going to next page. Do you want to proceed ?  “ ” എന message 

വരം. OK െകാടകക.

4. Broken Service ഇലാത ഒരാളക്  Date of join in Gov Service,  Date of joining in 

the Department - ഇത രണം ഒേര date ആയിരികം.

5. Broken Service ഉെണങില  Date of join in Gov Service എന Field -ല 

Broken Service ആരംഭിച  തീയതി നലകക. 

Date of joining in the Department  എന Field -ല സിരനിയമനം ആരംഭിച തീയതി 

നലകക.

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips


IT@school, Idukki                                                                                                                       11/12

6. മകളില screenshot -ല കാണന ഉദാഹരണം ശദികക. 

     Broken Service ആരംഭിച  തീയതി - 02/02/1991 

     സിരനിയമനം ആരംഭിച തീയതി    - 29/07/1997

7. Confirm ബടണ click െചയക. Record updated succesfully എന message ലഭിയം.

8. മകളില  കാണിച ഉദാഹരണതില Broken service ഇങെനയാെണന് കരതക.

                   Broken service    - 02/02/1991  28/03/1991   55 days– →

                                              -15/06/1991  23/03/1992   283 days– →

                                             - 20/06/1992  25/03/1997   1739 days– →

                                                                                      ---------------------

                                                                              ആെക     2077 days

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips
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9.  02/02/1991 നം 29/07/1997 നം ഇടയള Non-Qualifying Service എത ദിവസെമന് 

 കണകാകണം. അത്  290 days എന കിടം.

10.   Non-Qualifying Service കറവ െചയനതിന് Salary Matters  Pay Revision 2009    –

  Pay Fixation – എന േപജിെലതക. 

11.Employee  െയ  െസലക്  െചയേമാള  അയാളെട  details  കാണാം.   Non-Qualifying 

Service  എന  Field -ല  Non-Qualifying Service  എത ദിവസെമന് നലകക.(മകളില 

കാണിച ഉദാഹരണതില 290 days)

www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

http://www.itsidukki.wordpress.com/spark-tips

