
SALARY FIXATION ASSISTANT 2021- INSTRUCTIONS 
AND HELP 

ആദ്യമായി ഡ ൌണ്ലാഡ് ഡെയ്ത ഫയല് എക്സ്ട്രാകറ്റ്  ഡെയ്തു 
ഡ ടക്സ്രാപ്പ് ലക്ക് മാറ്റുക . അതില് ഫയല് Payfixation2021.xls എന്ന 

ഫയൽ ഉണ്ടാക ും 

ഇതിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി നരത്തി എങ്ങഡെ ഉപയാഗിക്കാഡമന്ന് 
ൊക്കാാം . താഡെയുള്ള  ട്കീന് ൊക്കുക . അതില് ഇന്നഡെ 
 റ്റ് കാണിക്കുന്ന കാളെിെു െഡെ ആൊ മാര്ക്ക്ക് 
െല്കിയിട്ടുണ്ട് .  അതില്  റ്റ് കാണിക്കുന്ന കാളെില് 
തീയതി കാണിക്കുന്നതിന് മുന്പാണ് മാസാം 
കാണിക്കുന്നഡതങ്ങില് (ഉദ്ാ : ഡഫ്രുവെി 19 എന്നത് 19-02-2021 
അഡലെങ്ങില്  19 February  (British –UK- Date system എന്നതിെു പകൊം 2-
19-2021  അഡലെങ്ങില്  Feb-19-2021എന്നാഡണങ്കില്  (American –US- Date 

System) അതില് കാംപുട്ടെിന്ഡെ  റ്റ് ഫാര്ക്മാറ്റ്  മാറ്റാെുാം 
ആവശ്യഡപ്പരുന്നുണ്ട് . വിന് ാസില്  റ്റ് ഫാര്ക്മാറ്റ്  
മാറ്റുന്നത് എങ്ങഡെഡയന്നു ഈ പജിന്ഡെ  താഡെ 
 െല്കിയിട്ടുണ്ട്.  

 

 

 റ്റ് ഫാര്ക്മാറ്റ്  മാറ്റിയ ശ്ഷാം ‘Entry Salary Details’ ക്ലിക്ക് ഡെയ്യുക.  
അപ്പാള് താഡെ പെയുന്ന ട്കീന് കാണുാം . ഈ ട്കീെിഡല 



എലൊ കാളങ്ങളുാം എന്്രി ഡെയ്യണ്ട കാെയാം ഇലെ . ഡവളുെ 
(white) െിെമുള്ള കാളങ്ങള് മാ്താം എന്്രി ഡെയ്താല് മതി .  

അതായത്  

പര്  കാപിറ്റല് ഡലറ്റെില് ( കാളാം സി  2  -C2) 

തടതികയുഡര പര് : ഇപ്പാെെത് ( കാളാം സി  4  -C4) 
(നിർബന്ധമില്ല) 

തടതികയുഡര പര് : 01-07-2014 ലത് ( കാളാം സി  4  -C4) 
തടതികയുഡര പര് : ഇപ്പാെെത് ( കാളാം സി  4  -C4) 
(നിർബന്ധമില്ല) 

തടതികയുഡര പര് : ഇപ്പാെെത് ( കാളാം സി  4  -C4) 
(നിർബന്ധമില്ല) 

 

ജെെ തീയതി , ഡപന് , ഡെഗുലര്ക് സര്ക്വീട ആൊംഭിച്ച തീയതി  
എന്നിവ   

വലഡെ ഭാഗഡെ കാളെില് ( കാളാം ഇ 4  -E4) 

01-07-2019 ഡല രസിക്സ് പ – അതായത് അന്ന ദ്ിവസാം 
ഏഡതങ്കിലുാം ഇന്്കിഡമന്് , ഡ്പാമാഷന് , ്ഗഡ് എന്നിവ 
കിട്ടിയിട്ടുന്ഡരങ്ങില് അതരക്കാം ഉള്ള തുക വണാം എന്്രി 
ഡെയ്യണ്ടത്. 



 

ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്കേ സ്കെയില് കെരകെടുേുന്നൊണ് . 01-07-

2019  നിങ്ങളുകട ക്കേ സ്കെയില് (ഇക്കപാള് ഉള്ളെല്ല )എശ്െയാകെന്ന് ക്കേ 
കരജിസ്ടര് ക്കനാേി െകണ്ടത്തുെ . അെിനു ക്കരഷം ഇടെു വരത്ത് 
ൊെുന്ന ക്കൊളത്തില് ക്ലിേ് കെയ്യുെ . അക്കപാള് ൊകെ ൊെുന്ന 
ക്കോകല് ഒരു ആക്കരാ ബട്ടണ്  ക്ലിേ് കെയ്െ കെല്ലിന്കെ വല്െു ഭാഗത്ത്  
ൊൊം .ആ ബട്ടെില് ക്ലിേ് കെയ്യുക്കപാള് ഒരു ക്കശ്രാപ് കരൌണ് 
കെനു ല്ഭിേും .അെില് നിന്നും 01-07-2019 ഇല് ഉള്ള ഇക്കപാള് ഉള്ള ക്കേ 
സ്കെയില് കെരകെടുേുെ . അക്കപാള് െകന്ന YOUR SUGGESTED SCALE 

 എന്ന ക്കബാക്െില് നിങ്ങള്ക്േ് നിര്ക്കേരിേകപട്ട േുെിയ രപള 
സ്കെയില് ശ്േെയക്ഷകപടും. 



ഇത് നിങ്ങളുകട സ്കെയില് കെരകെടുോനുള്ള െൂണ്ടു പലക 
ൊശ്െൊണ് . അെിനു കൊട്ടു ൊകെ ഉള്ള കവളുത്ത ക്കൊളത്തികല് 
രപള സ്കെയില് െൂടി അെിന് ശ്േൊരം (YOUR SUGGESTED SCALE  )കെല്ക്് 
കെയ്ൊല് ൊശ്െക്കെ ക്കേ സ്കെയില്           കെരകെടുപു 
േൂര്ത്ത്തിയാവുന്നുള്ളൂ. അകല്ലങ്ങില് ക്കേ ഫിക്ക്കെഷന് കെറ്റ് വരാന് 
ൊധ്യെ ഉണ്ട്. ൊകെ ഉള്ള                ഉോഹരെത്തില്  ഇത് 
ൊൊം  

 

  

4 (നാല്)  ഇല് HRA േ് ക്കവണ്ടി െിറ്റി /കടൌണ് / െറ്റുള്ളവ 
കെരകെടുേുെ  . േകക്ഷ ഓര്േുെ േുെുേിയ HRA േ് 01-02-2021 
 െുെല് ൊശ്െക്കെ ശ്ോബല്യം ഉള്ളു.  

അെിനു ക്കരഷം 5 ഇല് (അഞ്ച്)  കനക്റ് ഇന്കശ്െകെന്റ്റ് ക്കരറ്റ് എന്ശ്ടി 
കെക്കയ്യണ്ടെുണ്ട് .കനക്റ് ഇന്കശ്െകെന്റ്റ് ക്കരറ്റ് എന്നാല് ഇക്കപാള് 
നില്വില് ഉള്ള സ്കെയില് ശ്േൊരം (prerevised)  01-07-2019 കവച്ചു 
അടുത്ത ഇന്കശ്െകെന്റ്റ് എന്ന് വരുകെന്ന് എന്ശ്ടി കെയ്യുെ (ഉോ 01-09-
2019 ,  01-12-2019 , 01-04-2020  എന്നിങ്ങകന ) അകെ െെയം നില്വികല് 
സ്കെയില്ില് 01-07-2019 നു ആണ് ഇന്െശ്്കെന്റ്റ് വരുന്നകെങ്ങില് 
കനക്റ് ഇന്ശ്െികെന്് ക്കരറ്റ് 01-07-2020  എന്നാണ് എന്ശ്ടി കെക്കയ്യണ്ടത് .  

 

01-07-2019 ശ്ഷാം ്പാമാഷന് ഉഡണ്ടങ്കില്  

01-07-2019  ക്കരഷം ക്കശ്ോക്കൊഷന് ഉകണ്ടങ്കില് പാര്ക്ട്ട്  II  ഇല് എന്ശ്ടി 
ഇടെം . അെിനായി NO എന്ന് ൊെിേുന്ന കെല്ലില് ക്ലിേ് കെയ്െു 



അെിന്കെ റാറ്റസ് ‘YES’  എന്നാേെം . അെിനു ക്കരഷം കശ്ോക്കൊഷന് 
ക്കരറ്റ് എന്ശ്ടി കെയ്യെം . േിന്നീടു വല്െു വരത്തുള്ള അടുത്ത 
ക്കൊളത്തില് ക്കശ്ോക്കൊഷന്കെ െൂള് ( 28A(a), 28A(b),37A,30 എന്നിങ്ങകന 
കെരകെടുേെം  . 01-07-2019 ആണ് കശ്ോക്കൊഷന് എങ്കിക്കല്ാ 
അെിനു െുന്് ആണ് കശ്ോക്കൊഷന് എങ്കിക്കല്ാ ഇവികട ഒന്നും െകന്ന 
കെക്കയ്യണ്ടെില്ല . റാറ്റസ് ‘ക്കനാ’ (NO) ആക്കൊ എന്ന് ക്കനാേിയാല് െെി. 
അെികല് െീയെിയും സ്കെയില് ഓഫ് ക്കേ യും ഒന്നും ക്കനാകേണ്ട 
ൊരയെില്ല. അത് ഫിക്ക്കെഷകന ബാധ്ിേുെയുെില്ല. എന്നാല് െുെളില് 
 േെെ ക്കോകല്  01-07-2019  ഇല് ആണ് കശ്ോക്കൊഷന് എങ്കില് 
കശ്ോക്കൊഷന് െിട്ടിയെിനു ക്കരഷം ഉള്ള ക്കബെിക് ക്കേ ആണ് െുെളില് 
ൊെിച്ച ക്കോകല് 01-07-2019 കല് ക്കബെിക് ക്കേ ആയി ആേയക്കെ െകന്ന 
എന്ശ്ടി കെക്കയ്യണ്ടത്. 

 

 

 

  

അെിനു ക്കരഷം ക്കൊഫ്റ്റ് കവയെിന്കെ വല്െു വരത്ത് ൊെുന്ന 

ANALYSIS (Fix 2021),  ARREAR ,UNDERTAKING   എന്നീ ബട്ടെുെള് 

ക്ലിേ് കെയ്െു ൊകെ േെയും ശ്േൊരം കറകെന്റ്റ് െള് ൊൊനും ശ്േിന്് 
എടുോനും ൊധ്ിേും .  ശ്േിന്് എടുോന് െീ ക്കബാര്രില് ‘Ctrl” 

  എന്ന ബട്ടണ് അെര്ത്തി േിടിച്ച ക്കരഷം ‘P” എന്ന ബട്ടണ് 
അെര്ത്തുെ . എന്നിട്ട് എന്െര് െീ ശ്േസ് കെയ്യുെ. അരിയര് 
ക്കേജില് ല്ീവ് െെണ്ടര് െൂടി ഇക്കപാള് െെോോം . െെണ്ടര് 
െീയെിയും േിവെവും അരിയര് ക്കേജില് എന്ശ്ടി കെയ്യെം  



1. Fix 2021 Page 

  

2. Arrear Entry Page 

 

 

  DA ARREAR , PAY ARREAR PAGE എന്നീ പേജുകളിപേക്്ക പേോകുന്നതിനു മുൻേ്  ചിേ 

പ്േോഥമിക  എൻപ്രികൾ നരത്തെണ്ടതുണ്ട്.  

01-01-2019 to 01-06-2019 വത്തെയുള്ള പേസിക് പേ, കൂരോത്തത   ഈ കോേയളവിത്തേ SLS 

വിവെങ്ങൾ (േെമോവധി നോത്തേണ്ണം വത്തെ , ഒപെോ ജീവനക്കോെനനുസെിച്്ച) ഈ പേജിൽ 

നൽകുക. അതിനു പേഷം തോത്തെ കോണുന്ന DA arrear and Pay Arrear  എന്നീ 
പേജുകളിപേക്്ക പേോകുക 

 



3 DA Arrear and Pay arrear Pages 

 

 

 

 

 

 

 



4. Manual Entry page 

ഇതു ആവശ്യമമങ്കിൽ  മോനുവൽ ആയി േുതിയ  േമ്പളവും അെിയറും കണക്കോക്കോൻ 
പവണ്ട പേജ് ആണ്. ഇതിൽ േെയ പേസിക് ത്തേ ഇരത് വേത്തെ പകോളങ്ങളിൽ എന്പ്റി ത്തചയ്ത ് 

േുതിയ േമ്പള വും അെിയറും കണക്കോക്കുന്ന ഒെു രൂള് ആണ്. പ്േിന്റ് എരുക്കുകയും ആവോം  

കൂരോത്തത തോത്തെ ഒെു QUICK FINDER TOOL കൂരി ഉണ്ട്. ഇതിൽ  േെയ പേസിക് പേ എന്പ്റി 

ത്തചയ്തോൽ േുതിയ പേസിക് ത്തേയും ത്തതോട്ടരുെ ഇൻപ്കിത്തമന്റും േഭിക്കും . കൂരോത്തത ആ 

സ്ത്തകയിേിൽ അരുെ് സ്ത്തെജും േഭിക്കും .േെയ ്സ്ത്തകയിൽ നൽകിയോൽ േുതിയ 

സ്ത്തകയിൽ കോണിച്്ച തെികയും ത്തചയ്ും 

  

 

.



5. PENSIONER PAGE 

ഈ പേജിൽ ത്തേൻഷണർമോർക്ക് ഉള്ള രൂൾ ആണ്. േെയ ത്തേൻഷൻ നൽകിയോൽ േുതിയ 

ത്തേൻഷനും ത്തേൻഷൻ േെിഷ്കെണത്തെ തുരർന്ന ്ഉള്ല അെിയറും േഭിക്കും . 

 

 

 



6. PART TIME 

ഇതു േോർട്ട് ടരം ജീവനക്കോെുത്തര േമ്പളവും അെിയറും കണക്കോക്കോൻ ഉള്ള രൂൾ ആണ്.  

ആദ്യും ശ്മ്പള സ്മകയിൽ മതരമെര ക്ക ക . േിന്നീര ്ഇരത് വേത്തെ പകോളങ്ങളിൽ 

പേസിക് ത്തേ പപ്രോപ്്പ ത്തരൌണിൽ നിന്നും ത്തതെത്തെരുക്കുക.  വയതയസ്ഥ  േമ്പള 

സ്ത്തകയിേുകൾക്ക്  വയതയസ്ഥ   പേസിക് പേ സ്പെജുകളും ഇൻപ്കിത്തമന്റ ്ഉം  ആയതിനോൽ 

േമ്പള സത്്തകയിേുകൾ ത്തതെത്തെരുക്കുന്നതിൽ വയതയോസം വന്നോൽ ചിേത്തപ്പോൾ #NA #REF 

എററുകൾ വെോൻ സോധയത ഉണ്്ട.  

ഇവിത്തരയ്ം QUICK FINDER TOOL ത്തകോരുെിട്ടുണ്്ട. േുതിയ പേസിക് ത്തേയും ഇൻപ്കിത്തമന്െ് 

ത്തെജുകളും ഇവിത്തര ക്ത്തണ്ടെോം . 

 

 

 

 

 

 



6. Service Calculator 

േീവ് പവക്കൻസ്സി, എമ്പ്പളോയ്ത്തമന്റ ്സർവീസ് തുരങ്ങിയ ത്തപ്േോക്കൺ 

സർവീസ് ദിനങ്്ങങ്ങൾ കണക്കോക്കോനും സർവീസിത്തേ LWA പേോേുള്ള 

ദിനങ്ങൾ കുറച്ചുള്ള സർവീസ് കണക്കോക്കോനും ഉള്ല ഒെു സർവീസ് 

കോൽക്കുപേറർ കൂരി ഇതിൽ ഉൾത്തക്കോള്ളിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

 

 

 



വിൻഡഡാസ് ഇൽ  റ്റ് ഫാര്ക്മാറ്റ് എങ്ങിഡെ മാറ്റാം എന്ന് താഡെ 
വിവെിക്കുന്നു  

ആദയം കമ്പയൂട്ടറിനത്്തറ Control Panel ഇൽ പേോകുക . അതിത്തേ െീജിയണിൽ 

പരറ് പ ോർമോറ് English India അത്തെങ്കിൽ Date Format DD/MM/YYYY  ആയി ത്തസറ് 

ത്തചയ്ുക. തോത്തെയുള്ള സ്പ്കീനുകൾ കോണുക 

 

 

 

അതിൽ Clock and Region അത്തെങ്കിൽ Region and Language ഒേ്ഷനിൽ ത്തചെുക 



 

 



 

 



 

 

 

ലിെക്സ്സില് / ഉരുണ്ടു   റ്റ് ഫാര്ക്മാറ്റ് എങ്ങിഡെ മാറ്റാം എന്ന് താഡെ 
വിവെിക്കുന്നു  

ആദ്യാം   ഉരുണ്ടു വിഡല ഡസറ്റിാംഗ്സട ഡമെു ക്ലിക്ക് ഡെയ്യുക . 
സാധാെണയായി ഒെു െ്കെിന്ഡെ (വീല് ) അരയാളാം കാണാാം  

 

അതില് ക്ലിക്ക് ഡെയ്യുപാള് താഡെ കാണുന്ന ഒെു ഡമെു കാണാാം 
.അതില് ലാാംഡഗെജ് സപ്പാര്ക്ട്ട് (language support ) ക്ലിക്ക് ഡെയ്യുക . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

അക്കപാള് ൊകെ ൊെുന്ന കെനു ൊൊം അെില് രീജിക്കയാെല് 
ക്കഫാര്ൊറ്റ്  ക്ലിേ് കെയ്ൊല് ൊകെ ൊെുന്ന ക്കോകല് ഇംഗ്ലീഷ് = 

യുനനട്ട് 
ക്കററ്റ്െ 
എന്ന് 
െണ്ടാല് 
അെിന്കെ 
ഇംഗ്ലീഷ് ( 
യുനനട്ട് 
െിങ്ങ്രം 
)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അകല്ലങ്ങില് English – India എന്നാേുെ. അെിനു ക്കരഷം apply system wide 

എന്ന് ക്ലിേ് കെയ്െു ക്കക്ലാകെ കെയ്യുെ . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അ
െിനു 
ക്കര
ഷം 

ഈ ക്കൊഫ്റ്റ് കവയര് ഉബുണ്ടുവില് െുെന്നെിനു ക്കരഷം ൊകെ 
േെയുന്ന ക്കോകല് ഓക്കരാ ക്കരറ്റ് കെല്ലികല്യും ( ആകെ നാല് 
കെല്ലുെള്) ക്കരറ്റ് ക്കഫാര്ൊറ്റ്  ൊറ്റുെ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



അെിനായി കെൌെിന്കെ വല്െു ബട്ടണ് ഒരു ക്കരറ്റ് കെല്ലില് കവച്ച 
നെറ്റ് ക്ലിേ് കെയ്യുെ. അൊയത് കെൌെിന്കെ വല്െു ഭാഗത്ത് ഉള്ള 
ബട്ടണ് ക്ലിേ് കെയ്യുെ. അക്കപാള് ൊകെ ൊെുന്ന കെനുവില് നിന്നും 
format cell കെല്ക്് കെയ്യുെ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

അക്കപാള് ൊകെകത്തത് ക്കോകല് ക്കരറ്റ് കെേ്ഷനില് English USA എന്ന് 
ൊെിച്ച കെനുവില് ക്ലിേ് കെയ്െു അവികട  English _UK അകല്ലങ്ങില്  

English- India എന്നിവയില് ഏകെങ്കില്ും ഒന്ന് കെല്ക്് കെയ്യുെ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ok  ബട്ടണ് ക്ലിേ് കെയ്യുെ. ഇത് െകന്ന നാല് ക്കരറ്റ് ക്കൊളങ്ങളില്ും 
ആവര്ത്തിേുെ . ക്കെവ് കെയ്െത് െപയൂട്ടര് രിസ്ടാര്ത്റ്റ് കെയ്യുെ. 

എന്നിട്ട് ക്കരറ്റ് ക്കൊളങ്ങള് ഒന്നുകൂരി അെെു കെല്ലുെളില് നടപ് 
കെയ്െു കൊടുേുെ.  

 

ഈ ക്കൊഫ്കറ്റെയര് ഇക്കപാെും അ്ക്കരറ്റ് കെയ്െു കൊണ്ടിരിേുെ . 
ഏറ്റവും േുെിയ ക്കവര്ഷന് ൊകെ േെയുന്ന കവബ്നെറ്റ്ഇല് നിന്നും 
കരൌണ്ക്കല്ാഡ് കെയ്യാം െൂടാകെ കഫസ്ബുേ്  ക്കേജും നല്ക് കെയ്യാം . 
വില്ാെങ്ങള്  

Shijoy James Thalakkottur 

Assistant State Tax Officer 

State GST Department  

Office of the Joint Commissioner 

State GST Complex, Jawahar Nagar 

Kozhikode -6 

Web address 

http://shijoy.tripod.com 

Phone 9447529426 

Like page 

 

http://shijoy.tripod.com/
https://www.facebook.com/payrevision

