


ഹയർെസ�ൻ�റി �നിയർ  സീനിയർ �േമാഷനിൽ 
��ിേ���വ 

ഹയർെസ�ൻ�റി സർ�ീസിൽ �നിയർ സീനിയർ �േമാഷൻ സംബ�മായ കാര��ളാണ് 
േപാ�ിൽ വിശദികരി��ത്.സീനിയർ ത�ിക ഗസ�ഡ് ത�ികയായ�െകാ�് സർ�ീസ് 
സംബ�മായ കാര��ളിൽ ചില മാ����് 

                വിശദികരി�� �ാധാന വിഷയ�ൾ 

I)  റിലീവ് െച�� ഘ�ം 
 

�നിയർ ത�ികയിൽ നിലവി�� �ളിൽ 

നി�് െചേ��� കാര��ൾ 

 

A) Relieving Order- DGE�െട �േമാഷൻ ഉ�രവ് referenceൽ െകാ��െകാ�്  �ളിൽ 
നി�്  അധ�ാപകെന സമയബ�ിതമായി വി�തൽ െച�ാ�� Relieving Order ത�ാറാ�ണം. 
അധ�ാപകൻ എ�� Casual Leaveെന�റി�് ഓർഡറിൽ �ചി�ി�ണം. 
 

 

 

    B ) Relieving Entry in Transfer Portal  

                      ഹയർെസ��റി Transfer & Joining േപാർ�ലിെ� അ�ിൻ ലി�ിൽ 
(http://dhsetransfer.kerala.gov.in) േലാഗിൻ െച�് �േമാഷൻ ലഭി� അധ�ാപകെ� Name 
െസല�് െച�േശഷം �ാപനേമധാവി Date of Joining with AN/FN �ത�മായി നൽകി റിലീവ് 
െച�ക.  
 
ൈസ�ിൽ എെ��ി�ം ����െ��ിൽ പി�ീട് ൈസ�് അപ്േഡ�് െച�ാൽ മതിയാ�ം.  
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C ) Relieve in Spark - �ാർ�ിൽ Service matters-Fresh appointment to new 
post-Relieve from current post എ� ലി�ിൽ കയറി റിലീവ് െച�ക 

 

 

�ാർ�ിൽ ��ിേ��വ 

 

�േവശനകാലഘ�ം- �േവശനകാലഘ��െ��ിൽ �ത�മായി ദിവസ�ൾ 
�ചി�ി�ണം.ആ ദിവസ�ൾ കഴി�് െതാ��� ദിവസമാണ് �തിയ �ളിൽ 
േജായിൻ െചേ��ത്. 

 

Part time salary- Process part time salary എ��ിട�് Yes 
എ�െകാ��ണം.േനാൺ ഗസ�ഡ്(�നിയർ) ത�ികയിെല ശ�ളം നിലവി�� 
�ളിൽ നി�തെ� വാ�ണം. 

 

 

D) Process LPC in Spark- റിലീവ് െചയ്ത േശഷം LPC എട� �ക.പ�തിയ സ്�ളിൽ 

നി�് േജായിനിങ് റിേ�ാർ�് കി�ിയേശഷമാണ് LPC അയ��െകാട� േ��താണ്.LPC 3 

എണ� ം ഒ�ി�് െകാട� �ാവ��താണ്(AG Office,Treasury,Office copy in new school) 

 

E ) Service Book Entry- പ�തിയ സ്�ളിൽ നി�് േജായിനിങ് റിേ�ാർ�് 

കി�ിയേശഷമാണ് സർ�ീസ് ബ��് അയ��െകാട� േ��ത് . �േമാഷൻ ഗസ�ഡ് 

തസ്തികയിേല�ായ�െകാ�് േനാൺ ഗസ�ഡ് തസ്തികയിെല(�നിയർ) മ� ഴ� വൻ 

എൻ�ിയ� ം വ��ിയാണ് പ�തിയ സ്�ളിേല�് അയ��െകാട� േ��ത് 

F) GPF,SLI,GIS Passbook entry- LPC �കാരം  Deduction െചയ്ത അവസാനമാസം 

വെരയ�� GPF,SLI,GIS പാസ്ബ��കളിൽ ഓേരാ േപജില�ം  �ിൻസിപലിെനെകാ�് 

ഒ�ിടീ�് സീൽ െച�ി�ണം. 
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സർ�ീസ് ബ��് എൻ�ിയിൽ ��ിേ��വ 

             സർ�ീസ് ബ��ിെല റണ� ിംഗ് എൻ�ിയില�ം േകാളം എൻ�ിയില�ം 

�േമാഷൻ ഓർഡർ സ� ചി�ി��െകാ�് എഴ� തിെവ�ക.ലീവ് എൻ�ികൾ 

പ� ർ�ിയാ�ണം. 

സർ�ീസ് െവരിഫിേ�ഷൻ എൻ�ി - സർ�ീസ് ബ��ിെല അവസാനേപജിെല 

സർ�ീസ് െവരിഫിേ�ഷൻ എൻ�ി എല� ാ സാ��ികവർഷ�ിെ�യ�ം 

അവസാനമാണ് സാധാരണയായി െച�ാറ��ത്. 

           �േമാഷൻ സാഹചര��ിൽ റിലീവ് െച����വെരയ�� 

െവരിഫിേ�ഷൻ എൻ�ി വ��ക. 

HPL എൻ�ി- സാധാരണയായി Half Pay Leave,Commutted Leave 

എട� �േ�ാഴാണ് സർ�ീസ് ബ��ിെല അവസാനേപജിെല ലീവ്േപജിൽ എൻ�ി 

വ��ാറ��ത്. 

           �േമാഷൻ സാഹചര��ിൽ റിലീവ് െച����വെരയ�� Half Pay 

Leave കണ���ി എഴ� തിെവ�ക.സർ�ീസിൽ ഒ� വർഷം പ� ർ�ിയാ�േ�ാൾ 

20 Half Pay Leave ആണ് �ഡി�് ആവ�ക. 

സറ�ർ ലീവ് എൻ�ി- സാധാരണയായി ആർ�ിതാവധി എട� �േ�ാഴാണ് 

സർ�ീസ് ബ��ിെല അവസാനഭാഗെ� സറ�ർ ലീവ്േപജിൽ എൻ�ി 

വ��ാറ��ത്.  

         �േമാഷൻ സാഹചര��ിൽ റിലീവ് െച����വെരയ�� സറ�ർ ലീവ് 

േപജിൽ �ഡി�ില�� എല� ാ ലീവ�ം എൻ�ി വ��ക.േനാൺ ഗസ�ഡ് 

തസ്തികയിൽ �ഡി�് ആയ ആർ�ിതാവധി ഗസ�ഡ് തസ്തികയിെല പ�തിയ 

ശ�ളനിര�ിൽ സറ�ർ െച�ാവ��താണ്. 
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II) േജായിൻ െച�� ഘ�ം 

 

സീനിയർ ത�ികയിൽ �തിയ �ളിൽ 

നി�് െചേ��� കാര��ൾ 
 

a) Joining in new school-  

                  �േവശനകാലഘ�ം അവകാശെ�ട� �ിെല�ിൽ വിട� തൽ െചയ്ത ദിവസ�ിന് 

�ടർ�യായി പ�തിയ സ്�ളിൽ Relieving Orderഉം Promotion Orderെ� േകാ�ിയ�മായി 

േജായിൻ െച��ക. 

Attendance Registerൽ Promotion Orderഉം Joining Date with FN/AN സ� ചി�ി��െകാ�് 

അധ�ാപകെന ഒ�ിടി�ി�ക. 

െവേ�ഷൻ കാലയളവ് ആെണ�ിൽേപാല�ം  Joining Timeൽ(FN/AN) മാ�ം ഒ�ിടീ�ാൻ 

��ി�ണം. 

 

b ) Joining in SPARK -  

 

               SPARK ൽ Service matters-Fresh appointment to new 

post-Join in new post ൽ േജായിൻ െച�ി�ക. 

 

c) Joining Entry in HigherSecondary Transfer Portal 

       
                                ഹയർെസ��റി Transfer & Joining േപാർ�ലിെ� അഡ്മിൻ ലി�ിൽ 

(http://dhsetransfer.kerala.gov.in) േലാഗിൻ െചയ്ത് Transfer & promotion ലി�ിൽ 
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�േമാഷൻ ലഭി� അധ�ാപകെ� Name െസലക� ്  െചയ്തേശഷം സ�ാപനേമധാവി Date of 

Joining with AN/FN �ത�മായി നൽ�ക. 

 

�ടർ�് ജനേറ�് െച�െ�ട� �വ േഫാമ�കൾ.  

 Joining Report 

 RTC 

 

 Joining Report �ധാനമായ� ം അയേ��ത് Appointment Authority ആയ Directorate 

േല�ാണ്.�ടാെത AG Office,RDD Office, Treasury, Previous school എ�ിവിട�ളിേല�ം 

RTC സഹിതം അയ�ാവ��താണ്. 

 Previous school േല�് അയ�േ�ാൾ LPCയ�ം സർ�ീസ് ബ��ം േഫാർേവഡ് െചേ��ത് 

സ� ചി�ി�ാം. 

 

ൈസ�ിൽ എെ��ില� ം �ശ� �ള�െ��ിൽ മാ�വലായി Joing Report, RTC എ�ിവ മാ�വൽ 

ആയി ത�ാറാ�ി പി�ീട് ൈസ�് അപ്േഡ�് െചയ്താൽ മതിയാ�ം.  

 

Date of Joining അപ്േഡ�് െചയ്തേശഷം Teachers ലിസ� ിൽ Edit Employee ലി�ിൽ നി�ം 

അധ�ാപകെന െസലക� ്  െചയ്ത് മ�ഴ� വൻ വിവര�ള�ം കാണാവ��താണ്. 

 

d) Document to be Submitted to Directorate 

 ഹയർെസ�ൻ�റി ഡയറ�േറ�ിേല�് അയേ��വ 
      

 Covering Letter/Joining Report 
 Joined RTC  
 Copy Of  appointment  Order 
 

e) Service Book Entry in new School-   

        �ൻ�ളിൽ നി�ം ലഭി� സർ�ീസ് ��ിൽ റ�ിംഗ് ഏൻ�ിയിൽ �േമാഷൻ ഓർഡർ 
�ചി�ി�െകാ�് എൻ�ി വ��ി സീൽ െച�ക. 

 

f) Joining date entry in LPC  -   

        �ൻ�ളിൽ നി�ം ലഭി� LPC�െട ര�ാം േപജിെ� അവസാനം Joining Time with 
FN/AN എൻ�ി വ��ി സീൽ െച�ക. 
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g) Document to be Submitted to Accountant General 

 
AG Office-എജിസ് ഓഫീസിേല�് അയേ�� േരഖകൾ) 

 Covering Letter/Joining Report 

 Joined RTC  

 Gazetted Entitlement Register 

 Last Pay Certificate  

 Service Book  

 Copy of Appointment Order  
 

III) Gazetted Entitlement Number/AG Salary Slip 

        ഗസ�ഡ് ത�ികയിൽ േജായിൻ െച��വർ�് ആദ�െ� ശ�ളം ലഭി��തിനായി 
ഏജിയിൽ നി�് Gazetted Entitlement Number ഉം ഏജി േപ�ി�ം 
ലഭിേ����്.േജാലിയിൽ �േവശി�േശഷം ഏജി�് അയ�� േരഖകളിൽ Gazetted 
Entitlement Register ഉൾെ����്.ഗസ�ഡ് ജീവന�ാരെ� �ടർ�� വാർഷിക 
േവതനവർ�നവ്,അവധി �ട�ിയ എ�ാ സർ�ീസ് കാര���ം അതിലാണ് േരഖെ����ത്. 

േനാൺ ഗസ�ഡ് ത�ികയി��വർ ഗസ�ഡ് ത�ികയിേല�് �േവശനം ലഭി�േ�ാൾ 
എൽ.പി.സി� �റേമ സർ�ീസ് ��് �ടി അയേ����്.അ�െന അയ�േ�ാൾ േനാൺ 
ഗസ�ഡ് ത�ിയിെല ആർ�ിതാവധി�ം അർ�േവതനാവധി�ം �ർ�ിയാ�ി സർ�ിസിസ് 
��ിൽ എൻ�ി വ��ിയാണ് ഏജിയിേല�യേ��ത്. 

��മാസം വെര എൽ.പി.സി െവ�് പഴയ െ�യിലിൽ ശ�ളം വാ�ാ��താണ്.�ാർ�ിൽ 
എൽ.പി.സി എൻ�ി കൺേഫം െച�ണം.ഏജി �ിപ് കി�ിയാൽ സാലറി അരിയറായി 
എ��ാ��താണ്. 

ഏജി �ിപ് KSEMPൈസ�ിൽ നി�് Download െച�ാം.�ാർ�ിൽ രജി�ർ െച� 
െമയിലിൽ അ�ാ�് െച�ി�െ��ിൽ അവിെട നി�ം Download െച�ാം. �ാർ�ിൽ ഏജി 

�ിപ് DDO Login Salary Matters-Changes in the Month-
Validate/Accept AG payslip എ� ലി�ിൽ �ി�് െച�് Verify and accept slips 

from AG േപജിെല �ിപ് എൻ�ി പരിേശാധി�് Validate and Accept �ി�് െച�ാൽ 

�ാർ�ിൽ സാലറി േ�ാസസ് െച�ാൻ സാധി�ം. 
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�ാർ�ിൽ SDO Code Service matters-Personal Details-Present Service 
Details ൽ േചർ�ക. 

   എജിസ് �ിപ് - ഫ�് അേ�ായിൻെമൻ�ിൽ എജിസ് �ിപ് കി�ിയാൽ പിെ� ആദ�െ� 
ഇൻ�ിെമൻ�ി�ം െ�ാേബഷ�ം എജിയിൽ നി�് �ിപ് ഇഷ� െചേ����്.പി�ീട് ഇഷ� 
െച�� �ിപിെല നിർേ�ശമ�സരി�് െ�യിൽ പരിധി കട�േ�ാേഴാ, േ�ഡ്, േപ റിവിഷൻ, 
�ാവലി�് അലവൻസ്,ലീവ് സറ�ർ,െമഡി�ൽ റീ ഇേ��്െമൻ�്,െ�ഷ�ൽ അലവൻസ് 
എ�ിവ െ�യിം െച�േ�ാേഴാ  ആണ` സാധാരണ ഗതിയിൽ �തിയ എജിസ് �ിപ് 
ആവശ�മായി വ��ത്. നിലവിൽ ഗസ�ഡ് േപാ�ിലിരിെ� വ�� �േമാഷേനാ, േനാൺ 
ഗസ�ഡിൽ നി�ം ഗസ�ഡിേല�� �േമാഷേനാ ഉ� സ�ർഭ�ിൽ ��മാസം വെര �ിപ് 
ഇ�ാെത പഴയ െ�യിലിൽ തെ� ശ�ളം വാ�ാ��താണ`. 

KSEMP-അ�ൗ��് ജനറൽ ൈസ�് 

https://ksemp.agker.cag.gov.in/ 

. 

ഗസ�ഡ് ജീവന�ാർ�് എജി �ിപ് ഡൗൺേലാഡ് െച�് ബി�ിെ� �െട �ഷറിയിൽ 
സമർ�ി�ാൻ സാധി�ം.ജീവന�ാർ�ം ഡിഡിഒ �ം �ഷറി ഓഫീസർ�ം ഇതിൽ േലാഗിൻ 

െച�ാൻ സാധി�ം. വ��ിഗതമായി േലാഗിൻ െച�്  ജിപിഎഫ് വരിസംഖ��െട �ഡി�് �ി�ം 
പരിേശാധി�ാ��താണ് 

ജീവന�ാർ ആദ� തവണ Create/Forgot Password എ�തിൽ �ി� െച�ക.  

�ടർ�് 1. െപൻ ന�ർ (PEN) 2. ഇെമയിൽ (Email) 3. െമാൈബൽ ന�ർ (Mobile no) 
എ�ിവ െകാ��ാൽ �ാർ�ിൽ രജി�ർ െച�ി�� ജീവന�ാ�െട ഇെമയിൽ 

ഐഡിയിേല�് പാേസ�ർഡ് േഫാർേവഡ് െച�ം.  

 

IV)   Probation 

െ�ാേമാഷൻ ത�ികയിെല �ാരംഭ ഘ�മാണ് െ�ാേബഷൻ.  

��വർഷെ� �ടർ�യായ േസവനകാല�ിടയിൽ ര�വർഷെ� േസവനം 
�ർ�ിയാ�ണെമ�താണ് െ�ാേബഷൻ സംബ�ി� സാധാരണ വ�വ�. കാഷ�ൽ 
അവധി,�സവാവധി എ�ിവ െ�ാേബഷൻ കാലയളവിൽ ഡ��ിയായി കണ�ാ�ം.മ�് 
അവധികൾ,ൈഡസ് േനാൺ ആയി �ഖ�ാപി�െ��ി�� കാലയളവ് എ�ിവ െ�ാേബഷൻ 
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കാല�ിടയിൽ വ�ാൽ അ��ം കാലം �ടി കഴിേ� െ�ാേബഷൻ കാലാവധി 
തീ�ക��.നിലവിെല കാലയളവിൽ െ�ാെബഷൻ തിക�ാെത വ�ാൽ െ�ാേബഷൻ 
�നരാരംഭി�ണം.  

എ� തീ�തിയിലാേണാ ��ികരമായി െ�ാേബഷൻ �ർ�ിയാ��ത് ആ തീ�തി�െട 
െതാ��� ദിവസം രാവിെല �തൽ �ാബല��ിലാണ് ഇൻ�ിെമ�് �വദി��ത്.  

എ�ാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ശ�ളം �നർനിർണയി�േ�ാൾ ഉ�ാ�� വർ�നവ് 
അത�സരി�് അ�വദി�ം. െ�ാേബഷൻ ഘ��ിൽ സർ�ീസ് ��് പാർ�് ബിയിെല േകാളം 
എൻ�ിയിൽ Nature of Appointment� േനെര Probationer എെ��താ��്. 

   

ര� വർഷം �ർ�ിയായൽ നി�ിത �േഫാർമയിൽ െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ െച�ാ�� 

അേപ� ഡയറ�േറ�ിേല�് അയ�െകാ��ണം.  

V)   iExam Transfer 

       പരീ�ാസംബ�മായ ഇൻവിജിേലഷൻ, വാേല�ഷൻേജാലികൾ�ായി ഐഎ�ാമിെല 
Teachers Listൽ നി�് റിലിവ് െച�് �തിയ �ളിൽ േജായിൻ െച�ിേ����്.എജി �ിപ് 
കി�ിയേശഷം ഐഎ�ാമിെല Basic Pay മാ�ി നൽകണം. 

VI)   HSST 

      പിഎസ് സി നിയമന�ിൽ അൈഡ�സ് തീ�തിയാണ് സീനിേയാറ�ി 
നി�യി��െത�ിൽ �േമാഷനിൽ Order Dateഉം സീരിയൽന��മാണ് സീനിേയാറ�ി 
നി�യി��ത്. �നിയർ   ത�ികയിെല സർ�ീസ് സാധാരണയായി െപൻഷൻ,േപറിവിഷൻ 
െവയിേ�ജ്, വാേല�ഷൻ ചീഫ് എ�ിവെ�ാെ� പരിഗണി�ം 

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