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േകരള വാ ർ അേതാറി ി

വാ
ന

. 1544/E1/2021/െക ഡ

ജലഭവ ,
അേതാറി ി ക ാംപസ്
െവ യ ലം

എ
തീയതി: 03.06.2021
സ

വിഷയം:- േകരള വാ
അേപ

അേതാറി ി - ജീവന
ണി
ത് സംബ

ല

ാര ം - 2021-2022 വ ഷെ
ി ്

െപാ

ലമാ ം -

ചന :- 1. GO(P)NO.3/2017/P&ARD Dated 25/02/2017 ന ർ സർ ാർ ഉ രവ്.
2. 10.02.2021 െല ഇേത ന ർ സർ ലർ
3. വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസി െട 22.04.2021 ന് ബ . മാേനജിംഗ് ഡയറ െട
അധ
തയിൽ ാർക് മാേനജർ, എൻ ഐ സി തിനിധി എ ിവ മായി നട മീ ിംഗ് .
4. 17.04.2021 െല ഇേത ന ർ സർ ലർ
5. 28.05.2021 െല ഇേത ന ർ സർ ലർ
6. 02.06.2021 െല ഇേത ന ർ സർ ലർ
േകരള വാ
അേതാറി ിയിെല വിവിധ ത ികകളിെല 2021 െല െപാ
ചന-1 െല സർ ാർ ഉ രവിെല പരാമ ശ
വിേധയമായി
ണി

അേപ
ജി-

ാർ

്

രീതികളി

െവ

ൈസ ്

അേപ

ചന സർ ാർ ഉ

ഖാ

ിരം ഓ

കൾ സ ീകരി

രവിെല നിർേ ശ

ിൽ സർ ാർ നിർേ ശ

ാൻ ർ അേപ

ജനറൽ
സംവിധാന

സമ

ിേ

ത്. മ

ൾ ം വിേധയമായി NIC (National Informatics

ൾ

ാൻ ർ അേപ

തമായി മാ േമ മാ

ർ മാ ം േ ാസ ് െച

കൾ

.

ൾഉ ാ ക
റ

ിറ

ത്.

ത്

ർ മാ ം ഈ േസാ ്െവയർ

ി െടയായിരി ം.

െച ് േലാ

് െചേ

േജാലികെള ബാധി
തെ

ി െടയാണ് ജനറൽ

കൾ േ ാസ ് െച ് കരട് പ ിക ം അ ിമ പ ിക ം

DDO മാർ ഉൾ െട

എ ാ

ക

ി

ത .

ൾ ം, ഈ സർ ലറിെല പരാമർശ

Centre) തയാറാ ിയ േസാ ്െവയർ സംവിധാന
േസാ ്െവയർ സംവിധാന

ൈലനായി ാണ് അേപ

ലം മാ
.

ജീവന

എ ാ DDO മാ ം
ൻപായി ജി-

താണ്. DDO മാ െട െ

ാർ

ാൈഫ കൾ 05.06.2021-നകം അ േഡ ്

ാൈഫ കൾ േലാ

് െച

ത് ജി

ാർ

ിെ

മ

കയി .

ാ െട ം

യാണ് ഉൾെ

െട ം െ

എ ാ ഉേദ ാഗ

െ

ാൈഫ കളിൽ

ിയിരി
ചന-6
ിൽ ഉൾെ

ത് എ
കാരം
േ

അവർ

ത് ഉറ ാേ
സി

ീകരി ി

നിലവിൽ

േജാലിെച

ത

ികകൾ

താണ്.
Sanctioned Strength 05.06.2021

താണ്.
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07.06.2021
ാർക്

െ

േശഷം

ത

ാൈഫലി െട
അേപ

ൻപാെക സമ
ഇ

14.06.2021 വെര അേപ

കാരം

ഫയ

െട
ിേ

(അ ക

ാ ഹ

അേപ

ലംമാ അേപ
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സി

േമൽ പറ
യാെതാ

്

അേപ

അവ െട
സമർ ി

േരഖക ം DDO/ ഓഫീസ്

മ ്

നട

േമധാവി

ിയേശഷം DDO/ഓഫീസ്

ിൻറ് േകാ ിേയാ, അ ബ
് െലവൽ ഓഫീസർ
സി

ീകരിേ

രം 5 മണിവെര കരട് ലി

താണ്. െഹഡ് ഓഫീസിെല

എ

േരഖകേളാ

് അയേ

തി .

താണ്.
ിേ

ആേ

ഇ-െമയിൽ

ഇ-െമയിൽ വിലാസ

പ

ൾ ഇ-

വിലാസ

ളിേല

ിൽ

് അയ

ത .

ൾ പരിേശാധി ് തീർ ാ

ീകരിേ

െട

generaltransferkwa@gmail.com

കൾ പരിഗണി
പ

ാർ

് (െഡപ ി ചീഫ് എൻജിനീയർ (ജനറൽ)), ജി-

് െലവൽ ഓഫീസർ കരട് പ ിക

േഖന

ആേ

ഓൺൈലനായി

പരിേശാധന

കൾ ഒഴിെക) േ

െമയിൽ
അേപ

ൈലനായി ജീവന

അ ബ

താണ്. അേപ

തൽ 24.06.2021 ൈവ േ

ാ

,

ക െട

20.06.2021
സമർ ി

താണ്.

് െലവൽ ഓഫീസർ

നൽേക

19.06.2021 നകം േ

ഓ

താണ്.

ലഭി

ി െട അയ

െച ാ

ിൻറ്-ഉം

േമധാവി 17.06.2021 നകം േ
ാർ

ക

ിയ േശഷം 28.06.2021 ന്

ൻപായി അ

ിമ പ ിക

താണ്.
സമയ

മ

ൾ

ത മായി പാലിേ

കാരണവശാ ം ദീർഘി ി

നൽ

താണ്. േമൽ നി

യി ിരി

സമയ

മം

ത .

1. െപാ
ലംമാ ം
1.1) േകരള വാ
അേതാറി ിയിെല ജീവന ാ െട െപാ
ലംമാ മായി ബ
െ
് വ
തല
ി
നാളി വെര
സി ീകരി
മാനദ
ം, മാ
നി േ ശ
ം, സ
ല ക
ം,
അറിയി ക
ം, 2021 െല െപാ
ലംമാ
ിയയി
സാ ത ഉ ായിരി
ത .
ഈ
ഉ രവി
ഖ
ിക 1 ത
8 വെര
തിപാദി
വവ
ക
ം േമ
ചനക
കാര
സ
ാ
ഉ ര ക
ം
കാലാകാല ളി
സ
ാ
റെ
വി
ഉ ര ക
ം
വിേധയമായി ായിരി ം 2021 െല െപാ
ലംമാ ം നട ിലാ
ത്.
1.2) ചീഫ് എൻജിനീയർ (എ ്.ആർ.ഡി.&ജനറൽ) െ
മതലയിലായിരി ം 2021 െല െപാ
ലംമാ ം
ീകരി
ത്.
െപാ
ലംമാ
ിനായി അേപ
സ ീകരി
ം,
ാ
േയാഗ ത
സംബ
ി
പ ിക
സി ീകരി
ം ഓ ൈല
േഖന ആയിരി ം. 2021 വ ഷെ
െപാ
ലംമാ ം, അ
െപാ
ലംമാ
ി
അേപ
ണി
വെര
ലംമാ
ം ടി
പ ികയി
നി ം നട
താണ്.
1.3) നിലവി
ിരം ജീവന ാര ാ തിനാ ഉ ായ ഒഴി ക ഓ
േവ
സിയാ ം, നിലവി
ജീവന ാ
ലംമാ െ
നിമി
ം ഉ ാ
ഒഴി ക
റീേ െ
റ് േവ
സിയാ ം,
പരിഗണി െ
ം. സ
ാ ഉ രവ് കാരം 3 വ ഷ
ിലധികം ഒ േ ഷനി േജാലി െച
വ െട
ാനം റീേ െ
റ് േവ
സിയായി കണ ാ
താണ്.
1.4) െഡപ േ ഷ
കാലയളവ്/പഠനാവശ
ി
അവധി എ ിവ
ലംമാ
ിന് അ ഹത
കാലയളവായി പരിഗണി
ത . മ വ
കളി െഡപ േ ഷ േശഷം വ
ി തിരിെക േജാലിയി
േവശി വ
് അവ
തിരിെക േജാലിയി
േവശി തി േശഷ
കാലയളവിെല േ ഷ
സീനിേയാറി ി മാ േമ ലഭി ക
.
2. ഉേദ ാഗ കാലൈദ ഘ ം
2.1) നിലവി
േ ഷനി , ാ
റിന് അേപ ി േ ാ
ത ികയി
30.04.2021 തീയതിയി
വ ഷേമാ, അതിലധികേമാ തിക
ജീവന ാെരയാണ്
െപാ
ലംമാ
ിന്
പരിഗണി
ത്. സീനിയ ആയ ഉേദ ാഗ
ആവശ െ
േ ഷനി
തായി / െ ാേമാഷൻ
വഴിേയാ നിയമനം ലഭി
ജീവന ാർ ട
െവ ി അവ
ലംമാ
ിന് വിേധയരാ
താണ്. ജല
അേതാറി ി െട
ഗമമായ നട ി ിനായി എ ാ ത ികക െട ം ഉേദ ാഗകാലൈദർഘ ം 3 വർഷം

Page 2 of 27

Draft #6 of File 1544/E1/2021/KWA Approved by Managing Director on 03-Jun-2021 06:15 PM - Page 3

ആയിരി ം.
2.2) േഹാം ജി യിേല ് ാ
റിന് അേപ ി
തിന് നിലവി
േ ഷനി 3 വ ഷം ഡ ി/സ ീസ്
ീകരി ണെമ ി . എ ാ
ാ
റിന് അേപ ി േ ാ
ത ികയിെല ആെക സ ീസ് 3
വ ഷേമാ അതിലധികേമാ ഉ വെര പരിഗണി തി േശഷം മാ േമ ഇ ാര
ി
മ
വെര
പരിഗണി ക
.
2 . 3 ) "അ
െപാ
ലംമാ
ി
നിയമാ
ത
അ ഹത ലഭി ം" / "അ
െപാ
ലംമാ
ി
പെ
േ
താണ്", എ ് ഇതിേനാടകം ഉ രവ് ടി വ
് േമധാവിയിൽ നി ം
േനടിയി
വ
് േരഖക െട അടി
ാന
ി െപാ
ലംമാ
ി പെ
ാ
താണ്.
2.4)
ലംമാ
ിന് അേപ ി ാ
ഒരാെള ഒ
േത ക േ ഷനി
വ ഷെ
േസവനം
ിയാ ിയ കാരണ ാ
ലം മാ
ത . എ ാ
നിലവി
േ ഷനി ,
ാ
റിന്
അേപ ി േ ാ
ത ികയി 30.04.2021 ന്
വ ഷേമാ അതിലധികേമാ
ിയാ
ലം
മാ
ിന് അ ഹത
മെ ാരാ അേപ ക ടി േ ഷനിേല ്
ലം മാ ം ആവശ െ
ി
ി ടി
ലം മാ ം നട ിലാ
താണ്.
2.5) െഡപ േ ഷനി
നി ം/ ന േവതനാവധിയി
നി ം മട ി വ ് 30.04.2021 തീയതിയി
വ ഷം തികയാ
ജീവന ാ െട ത ികയിേലയ ,്
ാ
റിന് അ ഹത
വ
ലംമാ ം
ആവശ െ
പ ം, െഡപ േ ഷനി
നി ം/ന േവതനാവധിയി
നി ം മട ി വ
വ
ലംമാ
ിന് വിേധയരാ
താണ്.
2.6)
(എ)
േത ക സാഹചര
ളി െപാ താ പര ാ
ം ജീവന ാെര മാ
തിന് ടി കാലൈദ ഘ ം
ഒ തട മ .
(ബി) ഒ ത ികയിേലാ ഒ ിലധികം ത ികകളിേലാ ഒ ജി യി 5 വ ഷ
ി
ത കാലം
േജാലി െച ി
വെര ആ ജി
് റേ
്
ലം മാ ാ
താണ്.
(സി) നിലവിെല േ ഷനി 3 വ ഷേമാ, ഒ ത ികയിെലാ ഒ ിലധികം ത ികകളിേലാ നിലവിൽ
ർ
ിെയ
ജി യി
5 വ ഷേമാ േസവനം
ിയാ ിയവ
നി ബ
മാ ം
ലംമാ
ിന് അേപ ിേ
താണ്.
3. അ ക ാ ഹ
ലംമാ ം
3.1)
(1).
തരമായ ഏെത ി ം അ ഖേമാ അപകടേമാ നിമി
ം ജീവന ാരന്/ജീവന ാരി ്
ായിയായ അവശത സംഭവി ക ം ആയത് നിമി
ം ജീവന ാരന്/ജീവന ാരി ് പരസഹായം
േവ ി വ ക ം െച ക (
തരമായ അ ഖ
എ ് വിവ ി
ത് കര ,
എ ിവ
ദാനം െച വ , അവയവം മാ ി െവ ലിന് വിേധയമായവ ,
തരമായ േരാഗ ായ ക ാ സ ,
േ ാഗം, പ ാഘാതം എ ിവ മാണ്.)
(2). വിദ
ചികി
മെ ാരിട ം ലഭ മ ാ
െമഡി
േബാ ഡി െറ സ ിഫി
ി െറ
അടി
ാന
ി വ
് തലവ സാ
െ
ക.
(3). ഭ
ാവിേനാ, ജീവന ാരെന/ജീവന ാരിെയ
മാ ം ആ ിയി കഴി
മകേനാ,
മക േ ാ, മാതാവിേനാ, പിതാവിേനാ
തരമായ േരാഗം പിടിെപ ക ം ജീവന ാര െറ
സാ ി
ം പരിചരണ ം അത ാ ാേപ ിതമാ ക ം െച ക
എ ിവയിേലെത ി ം
സാഹചര
ഉ ജീവന ാ അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ിന് അേപ ി വാ അ ഹരാണ്.
3.2 ഭി േശഷി
ജീവന ാ േമ
റ
കാരണ
ടി ഉെ
ി
മാ ം അ ക ാ ഹ
ലം
മാ
ിന്
അേപ ി ാ
മതിയാ ം. േമ
റ
കാരണ
ബാധകമ ാ
ഭി േശഷി
ജീവന ാ
് െപാ
ലംമാ
ി
ഥമഗണനീയേമാ പരിര
ി െ
വേരാ ആയ വിഭാഗ
ി െറ
ആ
ല
ി നിയമ കാര
േത ക
ഗണന ലഭി ം.
3.3 അ ക ാ ഹ സാഹചര
ശരിയാെണ ് ഉറ വ
തിന് അ ക ാ ഹ
ലം മാ
ി
അേപ ക
െഹഡാഫീസി
പരിേശാധനയ ് വിേധയമാ
ം
പരിേശാധനയ ്
േശഷം തിരെ
െ
അേപ ക െട ചികി സ/അവശത സംബ
ി പരിേശാധന െമഡി
േബാ ഡി
പാെക നട
ം ടി െമഡി
േബാ ഡി െറ സ ിഫി
ടി പരിഗണി
അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ി
ലി ്
സി ികരി
മാണ്.
െത ായേതാ െത ി ാരണാ
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ജനകമായേതാ ആയ വിവര
ന കി അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ി േറ ലി ി ആെര ി ം ക
യതായി
യി
െപ ാ
ടി അ ക ാ ഹ
ലംമാ ം റ ് െച
ം അേ ാ
നിലവി ളള
ഓ
േവ
സിേല ് ടിയാ
ലംമാ ം െച െ
മാണ്.
3.4 ഓേരാ ത ികയി
ഓ
/ റിേ െ
റ് േവ
സി െട 10% (പരമാവധി) ആണ് അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ിന്
അ വദി
ത്.
ഒ
ത ികയിെല
േവ
സി
മെ ാ
ത ികയിേല ്
അ വദി
ത . േയാഗ രായ അേപ കരിെ
ി അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ിന് നീ ി െവ െ
േവ
സി
ലംമാ
ാ നിക
െ
താണ്.
3.5 ആ ിത െട ചികി സ/അവശത െട ആവശ
ിേല ് അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ിന്
അേപ ി
വ , ടി ആ ിത
്വ ഷ
ിലധികമായി ജീവന ാേരാെടാ ം ട യായി താമസി
വ
എ ത് നിയമനാധികാരിെയ നീതികരി
വിധം േബാ ൈ േ
താണ്.
3.6 2021 െല അ ക ാ ഹ
ലംമാ
ി േറ കാലാവധി ഒ
വ ഷം
ിയാ ിയതി
േശഷം
ന;പരിേശാധിേ
താണ്. അ ക ാ ഹ
ലംമാ ം ഒ േ ഷനി പരമാവധി 5 വ ഷമാ ം ഒ
ഓഫീസി 3 വ ഷമാ ം നിജെ
ിയിരി
.
4. ഓ ഷ ക
4.1)
ലംമാ
ിന്
ഗണനാ
മ ി
ഓ ് െച േ ാൾ ഖ

അേപ ി േ ാ ഓേരാ അേപ ക ം എ
ഓ ഷ ക േവണെമ ി ം
ചി ി ാ
താണ്. ഒ
േത ക േ ഷനിേല ് ഒ ിൽ
തൽ വ
ികൾ
ിക 6-െല ൻഗണനാ മം പാലി െകാ ് ാൻ ർ അേലാ ്െമ ് നട ം.

5. േ ഷ ൻ
5.1) ഒ
ജി യിെല ഒ
ഓഫീസിൽ നി ം 5 കിേലാമീ ർ
ളവി
ഓഫീ കളിെല ാൻ റി
അേപ ി േ ാ
ത ികയിെല സർവീസ് ഒേര േ ഷനിെല സർവീസായി കണ ാ
താണ്. 5
കിേലാമീ ർ
ളവി
ിെല സർവീസ് ഒേര േ ഷനിെല സർ ീസായി കണ ാ
താണ്. േ ഷൻ
എ ത് ജീവന ാരൻ അവസാനം േജാലി െച ഓഫീസ് എ
ചി ി
ത്.
5.2) ജീവന ാരൻ
ിരമായി താമസി
ജി യാണ് േഹാം േ ഷനായി പരിഗണി
ത്. സർവീസിൽ
േവശി സമയ ്
ിരമായി താമസി ി
ജി യിൽ നി ം വിവാഹ ാേലാ, മ കാരണ ളാേലാ
ിര േമൽവിലാസം മാറിയി െ
ിൽ അത് എ
തൽ എ ം എ െകാെ
ം േ ായിങ് &
ഡി േബ ിംഗ് ഓഫീസെറ േരഖാ ല
െതളിവ് സഹിതം േബാധ െ
ി േഹാം േ ഷനിൽ
നിർബ
മാ ം മാ ം വ
ിയിരി ണം. െത ായേതാ, െത ി ാരണാജനകേമാ ആയ കാരണ ൾ
ഉപേയാഗി ് േഹാം േ ഷനിൽ വ
വാൻ പാ
ത .
5.3) സ
ം ജി യിേല ് / ഓ ് െച ജി യിേല ് ഉ
ലം മാ
ിന് ഒ ിൽ
തൽ ജി കളിെല
സർവീസ് െമാ
ിൽ കണ ിെല
താണ്. (വിവിധ േകഡ കളി
സർവീ കൾ െമാ
ിൽ
കണ ിെല
താണ്).
6. ൻഗണനാ മം
6.1) ജീവന ാരെ /ജീവന ാരി െട പരിഗണനയി
അേപ
െട സമയ
േ ഷനിെല,
ാൻ റി
അേപ ി േ ാ
ത ികയിെല
ടർ യാ
ൈദർഘ ം (േ ഷൻ സീനിേയാറി ി),
െപാ
ലം മാ
ി
മാനദ
മായിരി
താണ്. ഓേരാ ത ികയിെല ം ജീവന ാെര േ ഷൻ
സീനിേയാറി ി െട അടി
ാന
ിൽ മീകരി േശഷം താെഴ പറ
രീതിയിൽ ൻഗണനാ മം പാലി
റാ ് പ ിക പെ
താണ്.
6.2) ഉേദ ാഗ
ിൽ നി ം വിരമി ാൻ ര വർഷം മാ
ജീവന ാർ ് ഒ ാമതായി ൻഗണന
നൽ
താണ്. ഇവരിൽ ര ് അേപ കെര ഒ ി ് പരിഗണിേ
ത് ആയി വ േ ാൾ ആദ ം
വിരമിേ
ആളിന് ൻഗണന നൽ ം.
6.3)
സവാവധിയിൽ നി ം മട ിവ
ജീവന ാെര ം 31.08.2007 െല സർ ാർ ഉ രവ് (പി)
ന ർ.391/2007/ഫിൻ- ൽ വ വ
െച ി
കാരം
ിെയ ദെ
തി
അവധി ്
അർഹരായി
സം
ാന സർ ാരിെല വനിത ജീവന ാെര ം അവർ എവിെട നി ാേണാ അവധിയിൽ
േവശി ത് അേത േ ഷനിേല ് തെ
ഒ വർഷ ാലേ
് നിയമി
താണ്. അവർ അവ െട
ഇ െ
േവ ൻസിയിേല ്
ലംമാ ം കി ാൻ അേപ ി കയാെണ ിൽ അവ െട അേപ
്
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അ
ൻഗണന നൽ
താണ്.
6.4). ർഘടമായ േമഖലകളിൽ േജാലി െച
ജീവന ാർ ് ര
വർഷം
ർ
ിയാ
റ ്
ലമാ
ി
അർഹത ഉ ായിരി
ം ഉചിതമായ േ ഷൻ ലഭി
തിന് അവർ ് അ
ൻഗണന ഉ ായിരി
മാണ്. ഇേത വിഭാഗ
ിൽ ഒ ിൽ
തൽ അേപ ക െ
ിൽ അവ െട
ർഘടമായ േമഖലയിെല ആെക േസവന ൈദർഘ ം കണ ാ ി ൻഗണന നൽ
താണ്. നിലവിെല
നിയമം അ സരി ് ഹിൽ ാ
അലവൻസ് നൽകിവ
ഓഫീ കെളയാണ് ർഘട േമഖലകളായി
പരിഗണി
ത്.
6.5). ഉേദ ാഗ
ിൽ നി ം വിരമി ാൻ ര വർഷം മാ
ജീവന ാർ,
സവാവധിയിൽ നി ് മട ി
വ
ജീവന ാർ, ർഘടമായ േമഖലകളിൽ േജാലിെച
ജീവന ാർ എ ീ
മ ിൽ ൻഗണന
നൽകിയതി േശഷം അ
ൻഗണന ലഭി
ത്, വികലാംഗരായ ജീവന ാ െട അേപ
ാണ്.
അതി േശഷം ഓ ിസം/ െസറി ൽ പാൾസി ബാധി
ിക െട മാതാപിതാ ൾ ് ൻഗണന ലഭി ം.
(വികലാംഗത/അ ഖം െതളിയി
െമഡി ൽ േബാർഡിെ
ഏ ം
തിയ സർ ിഫി
്
ഹാജരാേ
താണ്). ഈ ര
വിഭാഗ ാ ം
ലംമാ
ിന് അേപ ി ാ
പ ം നിലവി
ാപന
ിൽ ട ം.
6.6 േത ക ൻഗണനയർഹി
ഥമഗണനീയേമാ പരിര
ി െ
വേരാ ആയ വിഭാഗ ാെരയാണ്
അ
തായി പരിഗണി
ത്.
ഒഴി കളിേല
ലംമാ
ി ം നിയമന
ി ം േവ ി
ആവശ
ിേല ായി പരിര
ി െ
/ ഥമഗണനീയ വിഭാഗ ൾ
സംര
ണം പരമാവധി 5
വർഷം ആയി നിജെ
ിയിരി
. ഈ ൻഗണനാ കാര
ലമാ ം അതാത് കാ ഗറിയിെല
ലംമാ
ിെ
20%
ിൽ അധികരി കയി . പരിര
ി െ
എ ാ വിഭാഗ
െട ം െമാ ം
ശതമാനം
ലമാ
ി േവ ി
ഒഴി ക െട െമാ ം സംഖ ാബല
ിെ
പരമാവധി 30% മായി
പരിമിതെ
ിയിരി
.
പരിര
ി െ
/ ഥമഗണനീയ വിഭാഗ ൾ ്
വെട േചർ
മ ിലാണ് ൻഗണന നൽ
ത്.

1. പ ികജാതി/പ ികവർ

ിൽെ

ജീവന

ാർ

2. അ രായ ഉേദ ാഗ
ർ
3. വികലാംഗരായ ജീവന ാർ (GO(MS)18/2017/P&ARD dated 29/08/2017 ന് വിേധയമായി)
4. ക ം ബധിര മായ ജീവന ാർ
5. െസറി

ൽ പാൾസി ഉൾെ െട

െപാ

റവ്, ആസിഡ് ആ

മണ

ചലന ൈവകല ം, േഭദെ

ം, അസാധാരണമായ

ിന് വിേധയമായവർ, േപശി സംബ

മായ അ

ഖ

വർ.

(Locomotor disability including cerebral palsy, cured leprosy, dwarfism, acid attack victim,
muscular dystrophy).

6. മാനസിക
7.

ിമാ
സംര

ംഉ

വർ (Mental disability)
ിക െട

ി

8. ഓ ിസം/െസറി

ജീവന

മാതാപിതാ

ൾ/

ിമാ

സേഹാദര

ാർ

ൽ പാൾസി ബാധി

ിക െട മാതാപിതാ

ൾ

9. 50% ന് കളിൽ വികലാംഗത
ിക െട മാതാപിതാ ൾ
10. ബധിര ം ക മായ
ിക െട മാതാപിതാ ൾ/ 40 ശതമാന
ിക െട മാതാപിതാ

ർണമാ ം

െള

ിൽ

റയാ

കാ ൈവകല

ൾ

11.
ിൽ മരണെ
വ െട ആ ിതർ (ഭാര /ഭർ
ാവ്/അ ൻ/അ /മകൻ/മകൾ)
12. സ ാത
സമരേസനാനിെയ സംര
ി
മകൻ/മകൾ
13. വിധവകൾ/വിഭാര ർ/ നർവിവാഹം െച ാ
വിവാഹേമാചിതർ
14. മി വിവാഹിതർ
15. നിയമപരമായി
ികെള ദെ
ി
ജീവന ാർ
16. അംഗീ ത സർവീസ് സംഘടനക െട സം

ാന

ജനറൽ െസ

റി / സം

ാന

ഷറർ /
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ജി ാ

സിഡ

് / ജി ാ െസ

റി

17. ൈസനിക േസവനം ർ ിയാ ിയ ജീവന ാർ
18. ജവാെ ബ
(ഭാര /ഭർ
ാവ്/അ ൻ/അ /മകൻ/മകൾ)
19. അർ
ൈസനിക വിഭാഗം, േദശീയ അേന ഷണ ഏജൻസി എ
ഉേദ ാഗ
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20.

െട ഭാര /ഭർ

ാവ്/അ ൻ/അ

വാസി േകരളീയ െട ഭാര /ഭർ

ിവയിൽ

േജാലിേനാ

/മകൻ/മകൾ.

ാവ്

6.7 ജീവന ാരെ േഹാം ജി
് റ ് ഏ ം
തൽ േസവനൈദർഘ
(ഔ ് േ ഷൻ സർവീസ്
ത
) ജീവന ാർ ് ഔ ് േ ഷൻ സർവീസ് േപായി ിെ
അടി
ാന
ിൽ അ
തായി
ൻഗണന നൽ
താണ്. േഹാം ജി
െട െതാ
ജി
് 1, അ
ിേല ് 2 എ
രീതിയിൽ
േപായി ് നിജെ
ി ഓേരാ ജി യി ം േജാലി േനാ ിയ വർഷം െകാ ് ണി ് ലഭി
േപായി ്
ആണ് ഔ ് േ ഷൻ സർവീസ് േപായി ായി കണ ാ
ത്.
6.8 ഒേര
ാപന
ിേല ് ഒ ിലധികം േപെര
ലം മാ
ിനായി പരിഗണിേ
ി വരിക ം
ഖ
ിക 6.1
തൽ 6.7 വെര
കാര
ൾ ഇവരിൽ
ല മായി വരിക ം െച ാൽ, ഇവർ
ആവശ െ
േ ഷനിൽ നി ം ഏ ം അകെല േജാലി െച
യാൾ തിരെ
െ
ം.
6.9 ഒേര
ാപന
ിേല ് ഒ ിലധികം േപെര
ലംമാ
ിനായി പരിഗണിേ
ിവരിക ം ഖ
ിക
6.1
തൽ 6.8 വെര
കാര
ൾ ഇവരിൽ
ല മായി വരിക ം െച ാൽ
ലംമാ
ിന്
ആവശ െ
ത ികയിെല സർവീസ് സീനിേയാറി ി
ത
യാൾ െതരെ
െ
ം.

7. നിരസി ൽ
7.1 പര രം മാ
ിന് േവ ി
7.2. ജീവന ാ െട ബ
നിരസി
താണ്.
7.3. ഓൺൈലൻ േഖനയ ാ

അേപ കൾ പരിഗണി
ത .
േളാ ആ ിതേരാ മ ാെര ി േമാ
അേപ

കൾ പരിഗണി

സമർ ി

അേപ

കൾ

ത .

8. തട വാദ ൾ
8.1 ജീവന ാ െട കരട്
ലം മാ
ൾ ം നിയമന ൾ ം എതിെര
തട വാദ ൾ ചീഫ്
എൻജിനീയർ (എ ്.ആർ.ഡി.&ജനറൽ)
ാെക സമർ ി ാ
താണ്. ഉ രവിൽ പറ
ിരി
ഏെത ി ം
വവ
കൾ
വ ാഖ ാനി
തി
അധികാര
ാനം
മാേനജിംഗ്
ഡയറ ർ
ആയിരി
താണ്.
െവ േടസപതി എസ്., ഐ .എ .എസ്.
മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ
സ ീക

ഉ

പക

ട

ാവ്
1. എ ാ ജീവന ാർ ം
2. എ ാ DDO/ ഓഫീസ് േമധാവികൾ

ം

ം
1. GO(P)NO.3/2017/P&ARD Dated 25/02/2017
2. INDIVIDUAL USER MANUAL FOR ONLINE GENERAL TRANSFER

്:1. ഔേദ ാഗിക െവബ്ൈസ ിൽ

സി

ീകരി

തിനായി
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2. പ ിക് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർ, േകരള ജല അേതാറി ി - പ മാധ മ ളിൽ അറിയി ്
നൽ
തിനായി
3. PA to AM / PA to TM / CA to CE(HRD&GL) / CA to CE(P&O) / CA to FM&CAO / CA to
CLO / CA to DCE(GL) / DCE(Vigilance) / CA to SR AO / AO(Est&Admn) / AO(Pay Slip &
Pension) / SS (Est) / JS (Est) / All Sections in Administrative Wing / G-SPARK Team / All
Units in Head Office/ File / SF
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KERALA WATER AUTHORITY
GENERAL TRANSFER - 2021
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INDIVIDUAL USER MANUAL FOR ONLINE GENERAL TRANSFER

SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION FOR GENERAL TRANSFER
Steps for submitting online applications for general transfer are described below
1. ACCESS SPARK WEBSITE: SPARK website can be accessed through the URL,
http://117.193.73.96/gspark/sparklogin.aspx
Open your web browser such as Google chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer etc. In
the Address bar type the address http://117.193.73.96/gspark/sparklogin.aspx as given in FIG 1.
.

FIG 1

2. ACCESS ONLINE APPLICATION:
Click the link Application for general transfer available below the Sign in button. A new
window will appear on the screen (FIG 2) with the title Online Application for General Transfer.
Here you have to enter the PEN and the Mobile number registered in SPARK and click on ‘Go’
button. (If mobile number is not registered in SPARK or there is change in mobile number, the
applicant has to contact his establishment (DDO) for updating his/her mobile number in the
personal contact details page in SPARK)
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FIG 2
Case (1) Fresh application: On clicking the GO>> button, the below seen page (FIG 2a) will appear
on the screen with the links ‘Apply for transfer’and ‘View application status’. To get the online
application, click the link ‘Apply for transfer’.

FIG 2a
Case (2) Draft application already saved: For the cases of draft application already saved and if
the GO>> button is clicked, system will display a screen for generating and entering OTP. Now click
on Generate OTP for verification and enter the OTP received in your mobile in the textbox
provided for the same.
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FIG 3
3. VERIFICATION OF DETAILS:
Once you enter OTP, Proceed button will become active. On clicking the ‘Proceed’ button in
FIG 3 you can see the page as displayed below, click on ‘Apply for transfer’ link [FIG 2a], then
personal details page will open as in FIG 4. You may verify the entered details such as Name,
Department, PEN, Designation etc. and if the details found correct, proceed to apply. If the details
seen there are not correct, get it corrected through respective establishment/ DDO.

FIG 4
(If there is any error message shown such as error in Service history or data is not locked, then you
have to contact your DDO for making necessary corrections before proceeding further)
4. CONFIRM YOU NEED TRANSFER:
It is made mandatory to answer the query in Serial No. 19 ‘whether transfer required’. If
your selection is ‘Yes’, then proceed to query No. 20, this option allows you to select the’ Station to
which Transfer is Requested’ in the order of your Preference.
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FIG 5
If you belong to any priority category, then tick the relevant box available in the list. In this
case, you have to attach the supporting documents with the signed hard copy of application while
you submit it to the authorities.
Even if transfer is not required now, the employees can mark their preferred stations, as per
the order of preference; so whenever employees transfer occurs on administrative ground , system
will show their choice of station by priority, this will help the employees not being transferred to a
location not in their priority list. All the employees are advised to mark their preference.

FIG 6

5. SAVE DRAFT APPLICATION:
After filling the necessary columns, you may click on the check box of the declaration as a
token of acceptance. This will enable the ‘Save Draft’ button. To save the application click on the
‘Save Draft’ button. Even after saving the application you can make corrections and save multiple
times until the application is submitted.

Page 24 of 27

Draft #6 of File 1544/E1/2021/KWA Approved by Managing Director on 03-Jun-2021 06:15 PM - Page 25

6. SUBMITTING APPLICATION:
a. If the entered details/selected options are correct, then click the ‘Generate OTP for
verification’ for further verification. Make sure the One Time password is received in your
registered mobile number.
b. Use the ‘Submit application ‘button [FIG 7] for submitting the application after entering
OTP.

FIG 7
Once you submit the application, SPARK will provide you an application number. Applicant
should ensure that, they have got the application number.
7. PRINT APPLICATION:
If all the above steps are completed successfully, you will be able to take hard copy printout
of the submitted application through Print Application. The hard copy of application should be
signed by the applicant and submitted to Head of Office attaching documentary proof of priorities
claimed if any

.
WARNING: No editing will be permissible after submitting the application!!!
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8. VIEWING APPLICATION STATUS:
Status of the Submitted application will be available for viewing in the ‘View application
status’ option. Here you have to enter the PEN, mobile number registered in SPARK once again to
generate OTP through ‘Generate OTP for verification’. Through this option, the applicant can view
the current status of application and check whether this is being processed under District Level
Officer (DLO) or State Level Officer (SLO), accepted or rejected by the approving authority.

FIG 8

FIG 9
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9. VIEWING APPLICATION:
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An applicant can view online application for general transfer through ‘View Transfer
Request’.

FIG 10
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