










ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  ട്രാന്സ്ഫര് ആപ്ലിക്കേ�ഷന്

ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ ക്കേ�ാം സബ്മിഷന്

ആപ്ലിക്കേ�ഷനിക്കേ��് പ്രക്കേ�ശിക്കുന്ന �ിധം

ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ ക്കേ�ാം സബ്മിറ്്റ ചെ&യ്യുന്നതിക്കേ��ായി അതാത്  സ്ഥാപനത്തിചെ� ചെസക്രട്ടറി /

DDP/ADP   തുടങ്ങിയ ക്കേമ�ധികാരികള് സുക്കേ�ഖ ആപ്ലിക്കേ�ഷന�ില് പ്രക്കേ�ശിച്്ച ജീ�ന�ാര്

�്  യൂസര് ക്രിക്കേയറ്്റ ചെ&യ്ത് നല്ക്കേകണ്ടതാണ്.  അതിനായി  https://plan.lsgkerala.gov.in/ എന്ന

URL ഉപക്കേയാഗിക്കേ�ണ്ടതാണ്.

ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ

ആപ്ലിക്കേ�ഷനിക്കേ��് പ്രക്കേ�ശിക്കുന്നതിനായി  https://generaltransfer.lsgkerala.gov.in/ എന്ന 

സൈസറ്റില് പ്രക്കേ�ശിക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

&ിത്രം 1
ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ  ക്കേ�ാം  സബ്മിറ്്റ   ചെ&യ്യുന്നതിക്കേ��ായി  ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ  ആ�ശ്യമുള്ള

ജീ�ന�ാര് അ�ര�രുചെട സുക്കേ�ഖ  യൂസര് ഐഡിയും  പാസ് ക്കേ�ഡും  ഉപക്കേയാഗിച്്ച

ആപ്ലിക്കേ�ഷനിക്കേ��്  പ്രക്കേ�ശിക്കേ�ണ്ടതാണ്.  (നി��ില് Operator/Verifier/Approver

ക്കേ�ാഗിനുകള് create  ചെ&യ്ത�ര്�്  ടി  യൂസര് ഐഡിയും  പാസ് ക്കേ�ഡും

https://plan.lsgkerala.gov.in/
https://generaltransfer.lsgkerala.gov.in/


ഉപക്കേയാഗി�ാവുന്നതാണ്.)  ആപ്ലിക്കേ�ഷനിക്കേ��്  പ്രക്കേ�ശിച്ചാല് &ിത്രം  2  ല്

കാണുന്നക്കേപാലുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.

&ിത്രം 2

Incumbency details അപ്രൂ�് ചെ&യ്ത് കഴിഞ്ഞ ജീ�ന�ാര്�് മാത്രക്കേമ Transfer Request Form

submit ചെ&യ്യാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ജീ�ന�ാരുചെട ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ ക്കേ�ാം സബ്മിറ്്റ ചെ&യ്യുന്നതിക്കേ��ായി Sthapana Id/ Pen No

ആ�ശ്യമാണ്. ഇത് കാണുന്നതിനുക്കേ�ണ്ടി ഇടത് �ശത്ത് കാണുന്ന Dashboard എന്ന ചെമനു�ില്

നിന്്ന Submitted Incumbecy Forms  എന്നതില് ക്ലി�് ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ(്&ിത്രം 2.1).

&ിത്രം 2.1

ഇ�ിചെട അതാത്  സ്ഥാപനത്തിചെ� അപ്രൂ�്  ചെ&യ്ത എല്ലാ  ജീ�ന�ാരുക്കേടയും  Incumbency

Details കാണാന് കഴിയുന്നതാണ്. 



Transfer Request

Transfer Request എന്ന Main Menu �ില് നിന്്ന  Transfer Request എന്ന Sub Menu �ില്  

ക്ലി�് ചെ&യ്യുക്കേ�ാള്  &ിത്രം 2.2 ല് കാണുന്നതു ക്കേപാചെ�യുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.

&ിത്രം 2.2

ഇ�ിചെട Sthapana  Id/Pen  Number  ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.  അക്കേ�ാള് &ിത്രം  2.3  ല് കാണുന്ന

ക്കേപാലുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.

&ിത്രം 2.3

Transfer  Type  Combo  യില്  നിന്നും  Transfer  Type  ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.  ഇ�ിചെട ഈ

ജീ�ന�ാരന് അനു�ദനീയമായ റിക്വസ്്റ്റ കാണാന് കഴിയും.  

NB:- LD Clerk തസ്തികയില് ഉള്ള ജീ�ന�ാരന് ജില്ലാത� ട്രാന്സ്ഫര് മാത്രക്കേമ അ�ിചെട കാണാന്

കഴിയുകയുള്ളൂ. 

ജീ�ന�ാരചെ� Incumbency അപ്രൂ�് ചെ&യ്തിട്ടില്ലചെയങ്കില്  &ിത്രം  2.4  ല് കാണുന്ന ക്കേപാലുള്ള

സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.



&ിത്രം 2.4 

Incumbency  Details  അപ്രൂ�്  ചെ&യ്തിട്ടുചെണ്ടങ്കില് &ിത്രം  2.5  ല് കാണുന്നക്കേപാലുള്ള സ്ക്രീന്

�ഭിക്കും.

&ിത്രം2.5

• റിക്വസ്്റ്റ സബ്മിറ്്റ ചെ&യ്യുന്നതിക്കേ��ായി  Click here  എന്നതില് ക്ലി�് ചെ&യ്താല് &ിത്രം

2.6 ല് കാണുന്നതുക്കേപാചെ�യുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.

&ിത്രം 2.6



Basic Details( Personal Details)

• ഇ�ിചെട Incumbency Details ല് ക്കേരഖചെ�ടുത്തിയ �ി�രങ്ങള് കാണാന് കഴിയും. 

• ട്രാന്സ്ഫര് തരം എന്നതില് നിന്നും അനു�ദനീയമായ തരം ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക. 

• സ്ഥിരമായി  താമസിക്കുന്ന ജില്ല എന്ന ക്കേകാക്കേ�ാ  ക്കേബാക്സില്  നിന്നും  ജീ�ന�ാരന്

സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന ജില്ല ഏചെതന്്ന ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.

• സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥ�ം എന്നതില് സ്ഥ�ം ഏചെതന്്ന ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക. 

• സ്ഥിരമായി  താമസിക്കുന്ന തക്കേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം എന്ന ക്കേകാക്കേ�ാ ക്കേബാക്സില് 

നിന്നും  തക്കേ�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഏചെതന്്ന ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.

• സ്ഥ�ം മാറി  �ന്ന രീതി  എന്ന ക്കേകാക്കേ�ാ ക്കേബാക്സില് നിന്നും സ്ഥ�ം മാറ്റം  �ന്ന രീതി

ഏചെതന്്ന ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.

• �ിംഗം എന്നതില് നിന്്ന ആ�ശ്യമായ option ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.

• ക്കേ�ാംക്കേസ്റ്റഷന്  മാറ്റുന്നതിന്  അക്കേപക്ഷ സമര്�ിക്കുന്നുക്കേണ്ടാ  എന്നതില് 'ഉണ്ട്'  എന്ന

option  ആണ്  ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുന്നചെതങ്കില് ചെസക്രട്ടറിയുചെട സാക്ഷ്യപത്രം  attach

ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ്.

NB :-  ജീ�ന�ാരചെ� ക്കേ�ാം ക്കേസ്റ്റഷന് സര്വ്വീസില് പ്രക്കേ�ശിച്ചക്കേശഷം ഒരു പ്രാ�ശ്യം

മാത്രക്കേമ മാറ്റാന്  സാധിക്കുകയുള്ളൂ .  ഇപ്രകാരം  ക്കേ�ാം  ക്കേസ്റ്റഷന്  മാറ്റി  സമര്�ിക്കുന്ന

സ്ഥ�ംമാറ്റ അക്കേപക്ഷകളില് ജീ�ന�ാരന് സര്വ്വീസില് ഒരു പ്രാ�ശ്യം മാത്രക്കേമ ക്കേ�ാം

ക്കേസ്റ്റഷന് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന ചെസക്രട്ടറിയുചെട സാക്ഷ്യപത്രം attach ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ്.

&ിത്രം 2.7



• നി��ിചെ� തസ്തികയിക്കേ�ക്കുള്ള നിയമന ഉത്തര�് ന�ര് ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.

• നി��ിചെ� തസ്തികയിക്കേ�ക്കുള്ള നിയമന ഉത്തര�് തീയതി  ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.

• നിയമനം �ഭിച്ച ജില്ല ഏചെതന്്ന ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.

നി��ിചെ� തസ്തികയിലുള്ള സീനിക്കേയാറിറ്റി �ി�രങ്ങള് (&ിത്രം 2.7)

• സീനിക്കേയാറിറ്റി  പട്ടികയുചെട കാ�യള�്  എന്നു മുതല് എന്നു �ചെര എന്നത്

ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.

•   സീനിക്കേയാറിറ്റി ന�ര്   ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.

• �ീഡര് കാറ്റഗറിയില് ഉള്ള സീനിക്കേയാറിറ്റി �ി�രങ്ങള് ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.

• �ീഡര് കാറ്റഗറിയിചെ� സീനിക്കേയാറിറ്റി ന�ര്  ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക.

&ിത്രം 2.8

• സ്ഥ�ം മാറ്റം ആ�ശ്യചെ�ടാനുള്ള കാരണം എന്നതില് 500 character  ല് ക�ിയാത്ത

കാരണം ക്കേരഖചെ�ടുത്തുക. അതിനുക്കേശഷം ‘Save Personal Details’ എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി�്

ചെ&യ്യുക.

Basic  Details  ക്കേസ�്  ചെ&യ്ത്  കഴിഞ്ഞാല് അടുത്തത്  Servivce  Details  ആണ്.   ഏചെതങ്കിലും

കാരണ�ശാല് ആപ്ലിക്കേ�ഷനില് നിന്്ന  Sign  Out  ചെ&യ്താല് അതു�ചെര ക്കേസ�്  ചെ&യ്ത

�ി�രങ്ങള് കാണാനും  എഡിറ്്റ  ചെ&യ്യാനും  കഴിയും .  അതിനായി  ക്കേ�ാഗിന് ചെ&യ്ത്  കഴിഞ്ഞ്



Transfer  Request  എന്ന Main  Menu  �ില് നിന്്ന   Transfer  Request  എന്ന Sub

Menu ചെതരചെഞ്ഞടുത്താല് 2.9 ല് കാണുന്നക്കേപാചെ�യുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.

&ിത്രം 2.9

ഇ�ിചെട ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&യ്താല് &ിത്രം 3 ല് കാണുന്നക്കേപാലുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും.

&ിത്രം 3

�ി�രങ്ങള് ക്കേരഖചെ�ടുത്തി Edit Personal Details എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&യ്താല് മതിയാകും.



Service Details

• Service Details  എന്നതില് ക്ലി�് ചെ&യ്താല് &ിത്രം  3.3  ല് കാണുന്നക്കേപാലുള്ള സ്ക്രീന്

�ഭിക്കും. 

 

&ിത്രം 3.4

• ഇ�ിചെട Incumbency ക്കേ�ാമില് ക്കേരഖചെ�ടുത്തിയ �ി�രങ്ങളാണ് �ഭിക്കുന്നത്.  

• ഇ�ിചെട ഓക്കേരാ  ക്കേസ്റ്റഷനിക്കേ�യും  സര്�ീസ്  ഡീചെറ്റയില്സില്  Transfer  Type  നിര്

ബന്ധമായും ക്കേരഖചെ�ടുക്കേത്തണ്ടതാണ്. 

• അതിനുക്കേശഷം  താചെഴ കാണുന്ന "എചെ� മുഴു�ന്  സര്�ീസ്  കാ�യള�്  സംബന്ധിച്ച

�ി�രങ്ങളും  മുകളില്  പറയുന്ന പ്രകാരം  ട്രാന്സ്ഫര്  അ�്ലിക്കേ�ഷനിലൂചെട എചെ�

സ്ഥ�ംമാറ്റ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന്  എനി�്  സമ്മതമാചെണന്നു സാക്ഷ്യചെ�ടുത്തുന്നു " .

എന്ന check  box  ടി�്  ചെ&യ്ത്  Confirm  Service  Details  എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി�്

ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതും ആണ്.

• Transfer Type എല്ലാം ക്കേരഖചെ�ടുത്താചെത Confirm Service Details എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി�്

ചെ&യ്താല് &ിത്രം 3.4.1 ല്  കാണുന്നക്കേപാചെ�യുള്ള സ്ക്രീന് �ഭിക്കും. 

&ിത്രം 3.4.1



• Service  �ി�രങ്ങള് കൃത്യമായി  ക്കേരഖചെ�ടുത്തി  Confirm  Service  Details   എന്നതില്

ക്ലി�് ചെ&യ്താല് &ിത്രം  3.4.2  ല് കാണുന്ന ക്കേപാലുള്ള ചെമക്കേസജ്  �ഭിക്കും .  അതില് OK

ബട്ടണ്  ക്ലി�്  ചെ&യ്യുക.  (ഇ�ിചെട ക്കേരഖചെ�ടുത്തിയ  �ി�രങ്ങള് �ീണ്ടും  edit

ചെ&യ്യുന്നതിനായി   'സര്�ീസ്  കാ�യള�ിചെ� ട്രാന്സ്ഫര്  സൈട�്  മാറ്റണചെമങ്കില്  ഈ

ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&യ്യുക. (All Service Details Transfer Type Data Will be

Cleared While Editing)’)’ എന്ന check box ല് click ചെ&യ്ത്  'Edit Service Details’

എന്ന button click ചെ&യ്യുക.

&ിത്രം 3.4.2

Leave Details

അടുത്തത് Leave Details ആണ് ക്കേരഖചെ�ടുക്കേത്തണ്ടത് (&ിത്രം 4).

 

&ിത്രം 4

നി��ിചെ�  തസ്തികയിലുള്ള �ീ�്  �ി�രങ്ങള് മാത്രമാണ്  ക്കേരഖചെ�ടുക്കേത്തണ്ടത് .  തസ്തിക,

�ീ�ിചെ� തരം ,  �ീ�്  എന്നു മുതല് ,  �ീ�്  എന്നു �ചെര തുടങ്ങിയ  �ി�രങ്ങളാണ്

ക്കേരഖചെ�ടുക്കേത്തണ്ടത്.  ചെമഡി�ല് സര്ട്ടി�ി�റ്്റ  �ാജരാ�ിയിട്ടുചെണ്ടങ്കില് 'ഉണ്ട്'  എന്ന

ഓപ്ഷന് ബട്ടണ് ചെതരചെഞ്ഞടുക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

• Add ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&യ്താല് തുടര്ന്നും �ീ�് ഡീചെറ്റയിസ് ആഡ് ചെ&യ്യാവുന്നതാണ്.



• �ീ�് ഒന്നും തചെന്ന എടുത്തിട്ടില്ലാചെയങ്കില് "മുകളില് നല്കിയിരിക്കുന്ന �ീ�് തരത്തിലുള്ള

�ീവുകചെളാന്നും തചെന്ന ഞാന് എടുത്തിട്ടില്ല" എന്ന ചെ&ക്ക്കേബാക്സില് ക്ലി�് ചെ&യ്ത് Confirm

Leave Declaration എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ്.  

Add Criteria Details

സ്ഥ�ം  മാറ്റത്തിന്  ക്കേ�ണ്ടി  സര്�ാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുചെട അടിസ്ഥാനത്തില്

പ്രക്കേത്യക  മുന്ഗണനയുള്ള പക്ഷം  അ�യുചെട �ിശദ  �ി�രം   ആണ്  ഇ�ിചെട

ക്കേരഖചെ�ടുക്കേത്തണ്ടത്.  'അനുക�ാര്�മായ കാരണങ്ങള്', 'മുന്ഗണനാര്�മായ കാരണങ്ങള്'

തുടങ്ങി 28 Criteria  Details നിന്നും ആ�ശ്യമായത് ചെതരചെഞ്ഞടു�ാവുന്നതാണ്.

• Criteria Details  ചെതരചെഞ്ഞടുത്ത്  Choose File  എന്നതില് ക്ലി�്  ചെ&യ്ത്   ഇതുമായി

ബന്ധചെ�ട്ട ക്കേഡാക്യുചെമ�് അറ്റാച്്ച ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ്. (അറ്റാച്്ചചെമ�് പരമാധി 1 MB �ചെര

മാത്രക്കേമ പാടുള്ളൂ ).  അറ്റാച്്ച  ചെ&യ്തത്  ഒഴി�ാ�ണം  എങ്കില് Remove  ബട്ടണ് ക്ലി�്

ചെ&യ്യാവുന്നതാണ്. (&ിത്രം 5). 

• Relation  ക്കേരഖചെ�ടുക്കേത്തണ്ട Criteria  കളില് ആ�ശ്യമായത്  combo box  ല്നിന്്ന

ചെതരചെഞ്ഞടുക്കേ�ണ്ടതാണ്. 

&ിത്രം 5

• മുന്ഗണന  ഒന്നും  തചെന്ന ബാധകം  അല്ല എങ്കില്  "മുകളില്  പറയുന്ന മുന്ഗണന
മാനദണ്ഡങ്ങള്  ഒന്നും  തചെന്ന എനി�്  ബാധകമല്ല "  എന്ന ചെ&�്  ക്കേബാക്സില് ക്ലി�്
ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ്. അതിനുക്കേശഷം Save എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&ക്കേയ്യണ്ടതാണ്. 



Requested Station

&ിത്രം 6

സ്ഥ�ം  മാറ്റം  ആ�ശ്യചെ�ടുന്ന ക്കേസ്റ്റഷനുകള് മുന്ഗണനാ  ക്രമത്തില് ഇ�ിചെട
ക്കേരഖചെ�ടുത്താവുന്നതാണ്. 

• ജില്ല എന്ന ക്കേകാക്കേ�ാ  ക്കേബാക്സില് നിന്നും  ജില്ല ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക .  ഓ�ീസ്  എന്ന
ക്കേകാക്കേ�ാ  ക്കേബാക്സില് നിന്നും  ആ  ജില്ലയിചെ� ഏത്  ക്കേസ്റ്റഷനിക്കേ��ാണ്  സ്ഥ�ം  മാറ്റം
ആ�ശ്യം  എന്നത്  ചെതരചെഞ്ഞടുക്കുക.  അതിനുക്കേശഷം  Add  ബട്ടണ് ക്ലി�്
ചെ&യ്യാവുന്നതാണ്.  തുടര്ന്നും  അടുത്ത ക്കേസ്റ്റഷന് ഇക്കേത രീതിയില്
ക്കേരഖചെ�ടുത്താവുന്നതാണ്. 

• അതിനുക്കേശഷം  Submit  ബട്ടണ് ക്ലി�്  ചെ&യ്താല് &ിത്രം  6.1  ല് കാണുന്ന ക്കേപാചെ�
"ക്കേ�ാം സബ്മിറ്്റ ചെ&യ്തതിനുക്കേശഷം തിരുത്തലുകള് അനു�ദിക്കുന്നതല്ല" എന്ന ചെമക്കേസജ്
�ഭിക്കും. അതില് Ok ബട്ടണ് ക്ലി�് ചെ&യ്യുക. 

&ിത്രം 6.1

• അക്കേ�ാള് &ിത്രം  6.2  ല് കാണുന്ന ക്കേപാചെ� ചെമക്കേസജ്  �ഭിക്കും .  അതില് Ok  ബട്ടണ്
ക്ലി�് ചെ&യ്യുക.

&ിത്രം 6.2



•  ക്കേ�ാം സബ്മിറ്്റ ചെ&യ്തുകഴിഞ്ഞാല് തിരുത്തലുകള് ഒന്നും അവു�ദിക്കുന്നതല്ല.  

• ഈ റിക്വസ്്റ്റ ചെ�രി�ിക്കേ�ഷനു ക്കേ�ണ്ടി അടുത്ത ക്കേ�ാഗിനില് ക്കേപാകും.

Work Flow 

ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ  ക്കേ�ാം   സബ്മിറ്്റ  ചെ&യ്തുകഴിഞ്ഞാന് ഇതിചെ� ചെ�രി�ിക്കേ�ഷനും  തുടര്ന്്ന
അപ്രൂ�ലും ഉണ്ട്. അതിചെ� നടപടിക്രമമാണ് ചു�ചെട പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 

ജില്ലാത� ട്രാന്�ര് റിക്വസ്്റ്റ 

• ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/ADP ADP  ഓ�ീസിചെ� ജീ�ന�ാര്  സബ്മിറ്്റ ചെ&യ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റുകള്
അതാത് സ്ഥാപനത്തിചെ� ചെസക്രട്ടറിമാര് അപ്രൂ�് ചെ&യ്യുന്നു .      ചെസക്രട്ടറി/ADP ADP റിക്വസ്്റ്റ
അപ്രൂ�് ചെ&യ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് DDP ഓ�ീസിചെ� ചെ�രി�യര് ചെ�രിസൈ� ചെ&യ്യുന്നു .

തുടര്ന്്ന  DDP അപ്രൂ�് ചെ&യ്യുന്നതാണ്.

• Employee (Transfer Request) --->> LB Secretary (Transfer LB Approval) --->> DDP
Verifier login (Transfer request ddp verification) --->> DDP login (Transfer Request
DDP Approval)

• DDP  ഓ�ീസില് ജില്ലാത�  ട്രാന്സ്ഫറിന്  റിക്വസ്്റ്റ  സബ്മിറ്്റ  ചെ&യ്തുകഴിഞ്ഞാല് DDP

ഓ�ീസിചെ� തചെന്ന ചെ�രി�യര് ക്കേ�ാഗിനിക്കേ�ക്കും തുടര്ന്്ന  DDP  ക്കേ�ാഗിനില്  അപ്രൂ�്
ചെ&യ്യാനും കഴിയും. 

സംസ്ഥാനത� ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ  

• ജീ�ന�ാരന് സംസ്ഥനത� ട്രാന്സ്ഫര് റിക്വസ്്റ്റ ചെ&യ്യുന്ന മുറയ്ക്ക്   LB Secretary അപ്രൂ�്
ചെ&യ്യുകയും  തുടര്ന്്ന   DDP  ചെ�രിസൈ� ചെ&യ്യുന്നു .  തുടര്ന്്ന   Director  of  Panchayat

അപ്രൂ�് ചെ&യ്യുന്നു.

• Employee (Transfer Request) ---  >> LB Secretary (Transfer LB Approval) --->> DDP
Verifier login (Transfer request ddp verification) --->> DDP login (Transfer Request
DDP Approval) --  DP Office verifier login (Transfer request DOP verification) ----
Director of Panchayath login (Transfer Request DOP Approval)


