
 SPARK DOUBTS

 QUESTION AND ANSWERS
Q:1  Retired  ആയ ജജീവനകക്കാരനന്റെ  PEN  ഉപയയക്കാഗഗിചച്ച്  Salary  Bil l  Process
കഴഗിയുനഗില?
An:റഗിട്ടയയഡച്ച്  ആയ  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  PEN  ഉപയയക്കാഗഗിചച്ച്  Salary  Bill  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കാന്  കഴഗിയഗില  Retired നചെയ്യുന  DDO  യകക്കാഡച്ച്  മനറക്കാരു  ജജീവനകക്കാരനച്ച്
നല്കുകയക്കാണച്ച്  യവണ്ടതച്ച്.  DDO  Change  എന  ഓപച്ച്ഷനഗിലൂനടെ  ഇതച്ച്  നചെയക്കായ.
വരുന  മക്കാസങ്ങളഗില്  റഗിട്ടയയര്ഡച്ച്  ആകുന  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Salary  മറച്ച്
ജജീവനകക്കായരക്കാനടെക്കാപയ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്  കഴഗിയക്കാറഗില.  എനക്കാല്  പസ്തുത
ജജീവനകക്കാനന്റെതു  മക്കാത്രമക്കായഗി  Salary  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കായ.  റഗിട്ടയയര്ഡച്ച്  ആകുന
ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Salary  മറച്ച്  ജജീവനകക്കായരക്കാനടെക്കാപയ  തനന  യപക്കാസസച്ച്
നചെയയണ്ടതുനണ്ടങഗില്  Retirement  Date  മക്കാറഗിനകക്കാടുതക്കാല്  മതഗിയക്കാകുയ.
(എയഗിഡഡച്ച്  സച്ച്കൂളുകള്കച്ച്  ഇങ്ങനന  നചെയണനമങഗില്  AEO/DEO  ഓഫജീസഗില്
നഗിനച്ച്  ഡക്കാറ  Unlock  നചെയ്തുകഗിയട്ടണ്ടതുണ്ടച്ച്)  Bill  Process  നചെയ്തതഗിനു  യശേഷയ
ശേരഗിയക്കായ Retirement Date നകക്കാടുകക്കാന് മറകരുതച്ച്.
 
Q:2 Pay Revision  നല്കഗിയതഗിനു യശേഷയ  DA Arrear  യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തയപക്കാള്
മമനസച്ച് തുക കക്കാണഗിക്കുന.? 

An:  Salary  Matters -> Pay Revision 2014 -> Pay  Revision Fixation  എന
ഓപച്ച്ഷന് എടുതച്ച് പസ്തുത ജജീവനകക്കാരനന്റെ ഓപച്ച്ഷന് തഗിയതഗി നല്കഗി  Confirm
Details,  Compute  എനഗിവ നല്കഗി  Update  click  നചെയ്യുക.  തുടെര്നച്ച്  Arrear  Bill
യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തക്കാല്  ബഗിലച്ച്  ശേരഗിയക്കായഗി  വരുനതക്കായഗി  കക്കാണക്കായ.  റഗിമവസച്ച്ഡച്ച്
സച്ച്നകയഗിലഗില് അരഗിയര് ബഗിയലക്കാ സക്കാലറഗി  ബഗിയലക്കാ നപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച്  Encashmet
Details നകക്കാടുത്തു കഴഗിഞക്കാല് പഗിനന Pre Revised സച്ച്നകയഗിലഗിയലകച്ച് മക്കാറക്കാനക്കാകഗില.
നചെയണനമനനണ്ടങഗില് സച്ച്പക്കാര്കച്ച് ഓഫജീസുമക്കായഗി ബന്ധനപടെണയ.
  
Q:3 Employees Details യലക്കാക്കു നചെയക്കാന് യവനറ പക്കാസച്ച് യവഡച്ച് ആവശേശ്യമുയണ്ടക്കാ
?
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An:  യഥക്കാര്ഥതഗില്  DDO,  Controlling  Officer എനഗിവര്  നവയവ്വേനറ
ചുമതലയുള്ളവരക്കാണച്ച്.  ഇയപക്കാഴനത നഗിലയച്ച്  DDO നയ തനന Controlling Officer
അക്കുനതു നകക്കാണ്ടച്ച് യവനറ പക്കാസച്ച് യവഡച്ച് യവണനമനഗില. ഇയപക്കാഴനത DDO യുനടെ
PEN ഉപയയക്കാഗഗിചച്ച് യലക്കാകച്ച് നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്. 

Q:4 Employees Data യലക്കാക്കു നചെയ്തക്കാല് അണ് യലക്കാക്കു നചെയക്കാന് സക്കാധഗിക്കുയമക്കാ
?
An:  Administration ->  Unlock Employee Record  എന ഓപച്ച്ഷന് വഴഗി  ഇതു
നചെയക്കായ. Unlock  നചെയക്കാനുള്ള കക്കാരണയ കക്കാണഗികണയ.  (എയഗിഡഡച്ച് സച്ച്കൂളുകള്കച്ച്
ഇങ്ങനന നചെയണനമങഗില് AEO/DEO ഓഫജീസുമക്കായഗി ബന്ധനപടെണയ) 

Q:5 എനതക്കാനക Data യക്കാണച്ച് യലക്കാക്കു നചെയയണ്ടതച്ച് ?
An: Administration -> Lock Employee Record  ല് കക്കാണുന എലക്കാ കക്കാരശ്യങ്ങളുയ
യലക്കാക്കു നചെയയണ്ടതക്കാണച്ച്. 

Q:6  Upload നചെയ്ത Photo മക്കാറഗി മനറക്കാരു യഫക്കായട്ടക്കാ നല്കക്കാന് എന്തു നചെയണയ
?
An:  Administration  ->  Edit  Employee  Record  വഴഗി  ഇതു  നചെയക്കാന് കഴഗിയഗില.
യഫക്കായട്ടക്കാ  Edit  നചെയക്കാന്  Service Matters -> Personal  Details  എന ഓപച്ച്ഷന്
എടുതച്ച് ജജീവനകക്കാരനന നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്തച്ച് യഫക്കായട്ടക്കാ എഡഗിറച്ച് നചെയക്കായ.  (എയഗിഡഡച്ച്
സച്ച്കൂളുകള്കച്ച്  ഇങ്ങനന  നചെയണനമങഗില്  AEO/DEO  ഓഫജീസഗില്  നഗിനച്ച്  ഡക്കാറ 
Unlock നചെയ്തുകഗിയട്ടണ്ടതുണ്ടച്ച്) 
Q:7 Date  of Joining in  Govt.  Service  ,  Date  of joining in  the Dept.
എനഗിവ എനക്കാണച്ച് നല്യകണ്ടതച്ച് ?

An:  ഏറവുയ ആദശ്യനത സര്വ്വേജീസച്ച് തനന രണ്ടഗിടെത്തുയ നല്കുനതക്കാണച്ച്.  ഇയപക്കാള്
നലതച്ച്. 
Q:8  ലജീവച്ച്  അകക്കൗണ്ടഗില് വഗിവരങ്ങള് യചെര്തച്ച്  Save  നചെയക്കാന് ശ്രമഗികയമക്കാള്
Proceed ബട്ടണ് Active ആകുനഗില ?

An:  Edit  Employee  Record  വഴഗി  ജജീവനകക്കാരനന  നസലകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്തച്ച്  മുകളഗിലുള്ള
Leave  Account  എടുകയമക്കാഴക്കാണച്ച്  ഇങ്ങനന  സയഭവഗിക്കുനതച്ച്.  ഇതഗിനു  പകരയ
Service Matters -> Leave -> Leave Account എടുതച്ച് ജജീവനകക്കാരനന നസലകച്ച്ടെച്ച്
നചെയ്തക്കാല് Proceed ബട്ടണ് Active ആയഗിരഗിക്കുനതു കക്കാണക്കായ.
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 Q:9  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Salary  Details  ല്  യചെര്ക്കുന  Deductions  നന്റെ
കക്കാലക്കാവധഗി തജീരുയമക്കാള് പസ്തുത ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച് Delete നചെയയണ്ടതുയണ്ടക്കാ ?

An: Deductions യചെര്ക്കുയമക്കാള് From date ഉയ To date ഉയ നല്കുകയക്കാണച്ച് നലതച്ച്.
To  date  നല്കുകയക്കാനണങഗില്  പസ്തുത  തഗിയതഗി  വനര  മക്കാത്രയമ  Deduction
നടെക്കുകയുള. മക്കാത്രമല Deduction history പഗിനജീടെച്ച് കക്കാണുകയുയ നചെയക്കായ. 

Q:10  Benefit  Details  യചെര്ക്കുയമക്കാള്  Sum  Assured  എന  യകക്കാളയ
പൂരഗിപഗികക്കാനത Save നചെയക്കാന് പറ്റുനഗില.

An:  GPF,  KASEPF,  GIS,  SLI  തുടെങ്ങഗിയ  പല  സച്ച്കജീമുകള്ക്കുയ  Sum  Assured
കൃതശ്യമക്കായഗി  നല്കക്കാന്  കഴഗിയഗില.  ഇങ്ങനന  വരുയമക്കാള്  Sum  Assured  എന
യകക്കാളതഗില് 0 നല്കഗി Insert നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്. 

Q:11  Aided  സച്ച്കൂളഗില്  PEN  ലഭഗിച  ഒരു  ജജീവനകക്കാന്  ഗവ  സര്വ്വേജീസഗിയലകച്ച്
വരുയമക്കാള് പുതഗിയ PEN എടുയകണ്ടതുയണ്ടക്കാ ?

An:  Aided  സച്ച്കൂളഗില്  നഗിനയ  പുതഗിയ  ഗവ  സച്ച്കൂളഗിയലകച്ച്  ടക്കാന്സഫര്
നചെയ്യുകയക്കാണച്ച് യവണ്ടതച്ച്. പുതഗിയ PEN എടുയകണ്ടതഗില. 

Q:12  സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ  സക്കാലറഗി  എടുക്കുനതച്ച്  ഇടെകച്ച്  നഗിര്തഗിയതഗിനു  യശേഷയ
മക്കാനുവല്  ആയക്കാണച്ച്  3  മക്കാസയ  ബഗിലച്ച്  നചെയ്തതച്ച്.  വജീണയ  സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ  ബഗിലച്ച്
എടുകക്കാന് എന്തു നചെയണയ ?

An:  Break  വന  മക്കാസനത  ഓയരക്കാരുതരുയടെയുയ  Pay  മക്കാനുവല്  യഡക്കാണ്  വഴഗി
നല്കണയ.  ഇന്കഗിനമന്റെച്ച്,  യഗ്രേഡച്ച്  പയമക്കാഷന്,  Last  Pay  Change  date,  Next
Increment  date  തുടെങ്ങഗിയ  അപച്ച്യഡഷനുകള്  വരുതഗിയഗിരഗികണയ.  (Last  Pay
Change  date,  Next  Increment  date  തുടെങ്ങഗിയ  അപച്ച്യഡഷനുകള്  എയഗിഡഡച്ച്
സച്ച്കൂളുകള്കച്ച്  നചെയണനമങഗില്  AEO/DEO  ഓഫജീസഗില്  നഗിനച്ച്  ഡക്കാറ  Unlock
നചെയ്തുകഗിയട്ടണ്ടതുണ്ടച്ച്) 

Q:13 Arrear Bil ls (Salary Arrear, DA Arrear എനഗിവ) യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന്
കഴഗിയുനഗില ?

An:  അരഗിയര് യപക്കാസസച്ച് നചെയണനമങഗില് ആദശ്യയ നമ്മുനടെ സക്കാലറഗി ഡജീറയഗില്സച്ച്
സച്ച്പക്കാര്കഗില് യവണയ.  അതക്കായതച്ച് നമ്മള് എനച്ച് മുതലക്കായണക്കാ സച്ച്പക്കാര്കഗില് ബഗില്
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നചെയക്കാന്  തുടെങ്ങഗിയതച്ച്  അതച്ച്  മുതലുള്ള  അരഗിയറുകള്  മക്കാത്രയമ  നമുകച്ച്  എടുകക്കാന്
സക്കാധഗിക.  അതുനകക്കാണ്ടച്ച്  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  സക്കാലറഗി  ഡജീമറല്സച്ച്  ഇനലങഗില്  ഉയണ്ടക്കാ
എനച്ച്  പരഗിയശേക്കാധഗികക്കാന്  -  Salary  Matters  ->  Drawn  Salary  വഴഗി  യനക്കാക്കുക.
Salary Matters -> Manually Drawn വഴഗി അതച്ച് നല്കഗിയതഗിനു യശേഷയ അരഗിയറുകള്
യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുക. 

Q:14 HRA നതറക്കായഗിട്ടക്കാണച്ച് വരുനനതങഗില് നമുകച്ച് തഗിരുതക്കാന് കഴഗിയുയമക്കാ  ?

An:  ഓഫജീസച്ച് നസറച്ച് നചെയ്യുന സമയതച്ച്  HRA Class  യനക്കാകഗിയഗിട്ടക്കാണച്ച്  HRA  നസറ്റു
നചെയ്യുനതച്ച്. ഇതഗില് മക്കാറയ വരുതണനമങഗില് സച്ച്പക്കാര്കഗിയലകച്ച് നമയഗില് നചെയണയ 

Q:15  സച്ച്പക്കാര്കച്ച്  ബഗിലഗില്  ജജീവനകക്കാരുനടെ  യപരുകള്  വരുനതച്ച്  കമതഗിലല
.ഇതച്ച് കമതഗിലക്കാകക്കാന് എന്തു നചെയണയ ?

An:  PEN  നന്റെ  ആയരക്കാഹണ  കമതഗിലക്കാണച്ച്  ഇയപക്കാള്  വരുനതച്ച്.  ഏതു
കമതഗിലക്കായണക്കാ  യവണ്ടതച്ച്  അതു  സൂചെഗിപഗിച്ചു  നകക്കാണ്ടച്ച്  സച്ച്പക്കാര്കഗിയലകച്ച്  നമയഗില്
നചെയ്യുക മക്കാത്രയമ മക്കാര്ഗമുള 
Q:16  DDO  ആയഗിരുന  Headmaster  മനറക്കാരു  വഗിദശ്യക്കാലയതഗിയലകച്ച്  സ്ഥലയ
മക്കാറയ കഗിട്ടഗിയക്കാല് DDO യുനടെ ചെക്കാര്ജച്ച് മക്കാറക്കാന് എനനക്കാനക നചെയണയ  ?

An: DDO യചെയച്ച്ഞച്ച് നചെയ്യുകയക്കാണച്ച് ആദശ്യയ യവണ്ടതച്ച്  .അതഗിനു യശേഷയ പുതഗിയതക്കായഗി
വന  DDO  യച്ച്  Establishment Interface  കഗിട്ടുനതഗിനു യവണ്ടഗി  SPARK Help Desk
മക്കായഗി  ബന്ധനപടെണയ.  തുടെര്നച്ച്  ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  നചെയക്കായ.  Establishment  Interface
കഗിട്ടഗിയക്കായല  ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  നചെയക്കാനുയ,  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാനുയ  മറ്റുയ
സക്കാധഗിക്കുകയുള . 

Q:17 An employee has two  PEN. How to remove duplicate PEN of this
employee ?
An:  ഒരഗികല്  Create  നചെയ്ത  PEN  പഗിനജീടെച്ച്  സക്കാധക്കാരണ യൂസര്കച്ച് റഗിമൂവച്ച് നചെയക്കാന്
കഴഗിയഗില. സച്ച്പക്കാര്കച്ച് Help Desk യലകച്ച് അറഗിയഗിക്കുക. 

Q:18 How to add GPAI deduction to al l employees of an office ?

An: GPAI  യപക്കാലുള്ള ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച് എലക്കാ ജജീവനകക്കാര്ക്കുയ ഒയര യപക്കാലുള്ളതക്കാണച്ച്.
ഇതരയ  ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച്  ഓയരക്കാ  ജജീവനകക്കാരയനയുയ  നസലകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്തച്ച്
നല്യകണ്ടതഗില. Salary Matters -> Changes in the month -> Deductions ->
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Deduction to all എന ഓപച്ച്ഷന് വഴഗി നചെയക്കായ 

Q:19 Onam Bonus Calculation നടെതക്കാന് യവണ്ടഗി Bonus Calculation യപജച്ച്
എടുക്കുയമക്കാള് Bonus നച്ച് അര്ഹരക്കായ ചെഗിലരുനടെ യപരുകള് കക്കാണുനഗില ?

An:  യപരുകള്  കക്കാണക്കാതതഗിനു  കക്കാരണയ  കഴഗിഞ  ഒരു  വര്ഷനത  സക്കാലറഗി
സച്ച്പക്കാര്കഗില്  ഇലക്കാതതക്കാണച്ച്.  കഴഗിഞ  ഒരു  വര്ഷനത  സക്കാലറഗി  സച്ച്പക്കാര്കഗില്
ഉയണ്ടക്കാ എനച്ച് പരഗിയശേക്കാധഗികക്കാന് Salary Matters -> Drawn Salary Details എടുതച്ച്
യനക്കാകക്കാവുനതക്കാണച്ച്.  ഇനലങഗില്  Manually  Drawn  എന  സക്കൗകരശ്യയ  ഉപയയക്കാഗഗിചച്ച്
മുന്  മക്കാസങ്ങളഗിനല  സക്കാലറഗി  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  യചെര്ത  യശേഷയ  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്. 

Q:20 Encashment Details ല് ബഗില് മടെപച്ച് നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയക്കാന് കഴഗിയുനഗില
?

An: Encashment Details  നല്കക്കാനത  കൂടുതല് കക്കാലയ ബഗില്ലുകള് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച്
കഗിടെനക്കാല്  പസ്തുത  ബഗിലച്ച്  Hide  ആയഗി  മക്കാറുനതക്കാണച്ച്.  പഗിനജീടെച്ച്  അവ  നസലകച്ച്ടെച്ച്
നചെയക്കായനക്കാ  Encashment  Details  നല്കക്കായനക്കാ  കഴഗിയഗില.  ഇങ്ങനന  വരുയമക്കാള്
സച്ച്പക്കാര്കച്ച് നഹല്പച്ച് നഡസച്ച്കുമക്കായഗി ബന്ധനപടെണയ.
 

Q:21  Other  al lowances  ല്  നല്കുനവ  Terminate  നചെനയ്തങഗിലുയ  ബഗില്
യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുയമക്കാള് വജീണയ Amount കക്കാണഗിക്കുനതഗിനു കക്കാരണയ.

An:  Termination  Date  നല്കുനതച്ച്  ശേരഗിയലക്കാതതു  നകക്കാണ്ടക്കാണഗിതച്ച്.  Amount
മുഴുവനക്കായഗി Terminate നചെയണനമങഗില് തനക്കാസതഗിനന്റെ അവസക്കാനനത തഗിയതഗി
Termination  date  ആയഗി  നല്കുക.  Remove  allowance  from  all  എന
ഓപച്ച്ഷന്  ഉപയയക്കാഗഗിച്ചുയ  ഇതച്ച്  നചെയക്കായ.  (Salary  Matters  ->  Changes  in  the
month -> Allowances -> Remove from all) 

Q:22 bil l യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തതഗിനുയശേഷയ HPL വനക്കാല് spark ല് എന്തുനചെയ്യുയ?
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An: bill cancell നചെയ്തച്ച് HPL യചെര്തച്ച് വജീണയ യപക്കാസസച്ച് നചെയണയ 

Q:23  DA  Arrear  മക്കാനുവലഗി  യഡക്കാണ്  വഴഗി  നല്കുയമക്കാള്  ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച്
നല്കയണക്കാ ?

An: ആ യപജഗിനല എലക്കാ വഗിവരങ്ങളുയ നല്കണയ.

Q:24  Earned  Leave  തയക്കാറക്കാക്കുയമക്കാള്  8  ദഗിവസനത  അവധഗികക്കാലനത
പരഗിശേജീലനതഗില്  പനങടുത  ഒരു  അദശ്യക്കാപകനച്ച്  No  of  Days  എത്ര
നകക്കാടുകണയ.
An:8*30/നവയകഷന് കക്കാലയ ( N*30/V)
   
Q:25 Encashment Details ല് ബഗില് മടെപച്ച് നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയക്കാന് കഴഗിയുനഗില
?

An: Encashment Details  നല്കക്കാനത  കൂടുതല് കക്കാലയ ബഗില്ലുകള് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച്
കഗിടെനക്കാല്  പസ്തുത  ബഗിലച്ച്  Hide  ആയഗി  മക്കാറുനതക്കാണച്ച്.  പഗിനജീടെച്ച്  അവ  നസലകച്ച്ടെച്ച്
നചെയക്കായനക്കാ  Encashment  Details  നല്കക്കായനക്കാ  കഴഗിയഗില.  ഇങ്ങനന  വരുയമക്കാള്
സച്ച്പക്കാര്കച്ച്  നഹല്പച്ച്  നഡസച്ച്കുമക്കായഗി  ബന്ധനപടെണയ.  ആവശേശ്യമഗിലക്കാതച്ച്  ബഗില്ലുകള്
ഉടെന് തനന Delete നചെയ്യുനതക്കാണച്ച് നലതച്ച്. 

Q:26  Other  al lowances  ല്  നല്കുനവ  Terminate  നചെനയ്തങഗിലുയ  ബഗില്
യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുയമക്കാള് വജീണയ Amount കക്കാണഗിക്കുനതഗിനു കക്കാരണയ.

An:  Termination  Date  നല്കുനതച്ച്  ശേരഗിയലക്കാതതു  നകക്കാണ്ടക്കാണഗിതച്ച്.  Amount
മുഴുവനക്കായഗി Terminate നചെയണനമങഗില് തനക്കാസതഗിനന്റെ അവസക്കാനനത തഗിയതഗി
Termination  date  ആയഗി  നല്കുക.  Remove  allowance  from  all  എന
ഓപച്ച്ഷന്  ഉപയയക്കാഗഗിച്ചുയ  ഇതച്ച്  നചെയക്കായ.  (Salary  Matters  ->  Changes  in  the
month -> Allowances -> Remove from all) 

Q:27  LWA(Leave  Without  Al lowance)  യചെര്തഗിട്ടുയ  Salary  യപക്കാസസച്ച്
നചെയ്യുയമക്കാള് LWA Amount കട്ടച്ച് നചെയ്തതക്കായഗി കക്കാണുനഗില.

An: LWA to date ഒരു മക്കാസതഗില് കൂടുതല് നല്കഗിയക്കാല് മുഴുവന് ദഗിവസനതയുയ
ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തു വരുയനതക്കായഗി  കക്കാണഗിനണ്ടച്ച്.  Leave  Entry  യഗില്  LWA
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യചെര്ക്കുയമക്കാള് ഒരു മക്കാസയ മക്കാത്രമക്കായഗി എന്റെര് നചെയ്തക്കാല് ഈ പശയ പരഗിഹരഗികക്കാന്
സക്കാധഗിക്കുയ  ഉദക്കാഹരണമക്കായഗി  01-04-2013  മുതല്  15-06-2013  വനര  ഒരക്കാള്  LWA
ആനണങഗില്  മൂനച്ച് മക്കാസങ്ങളക്കായഗി ലജീവച്ച് എന്റെര് നചെയക്കായ. 01-04-2013 to 30-04-
2013, 01-05-2013 to 31-05-2013 , 01-06-2013 to 15-06-2013 എനഗിങ്ങനന... 

Q:28 Onam Advance Recovery Processing എങ്ങനനയക്കാണച്ച് ?

An: Salary Matters -> Changes in the month -> Loans -> Excempt recovery
1. Recovery start month and year(ഏതച്ച് മക്കാസയ മുതല്  റഗികവറഗി തുടെങ്ങണയ)
2. No of Instalments (എത്ര മക്കാസങ്ങള് നകക്കാണ്ടക്കാണച്ച് അടെച്ചു തജീര്യകണ്ടതച്ച് ) 
3. Include all emp.with basic less than (Pay എത്ര രൂപയഗില് കുറവുള്ളവര്കക്കാണച്ച് 
Loan യപക്കാസസച്ച് നചെയയണ്ടതച്ച് )
4. Select employee ബട്ടണ് കഗികച്ച് നചെയ്തച്ച് അര്ഹരക്കായവനര നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്യുക.    
5. Confirm നചെയ്യുക.  

Q:29  ഒരു  മക്കാസയ  GPF  അഡഡക്കാന്സച്ച്  ഫജീസച്ച്  നചെയ്തു.  അടുത  മക്കാസയ  രണ
മക്കാസനത റഗികവറഗി ഒനഗിച്ചു വനക്കാല് എന്തു നചെയണയ ?

An:  Salary  Matters  ->  Changes  in  the  month  ->  Loans  ->  Loan  Details
എടുതച്ച് Loan Close നചെയ്ത യശേഷയ പുതഗിയ യലക്കാണ് നകക്കാടുക്കുക.  

Q:30  സക്കാലറഗി  ബക്കാങച്ച്  വഴഗിയക്കാകക്കാന്  Salary  Details ല് ബക്കാങഗിനന്റെ വഗിവരങ്ങള്
നല്കക്കാന് കഴഗിയക്കാതതഗിനു കക്കാരണയ

An: Salary Matters -> Changes in the month -> Present Salary  വഴഗിയക്കാണച്ച്
ബക്കാങച്ച് വഗിവരങ്ങള് നല്യകണ്ടതച്ച്. Salary matters -> Pay Revision -> Pay Revision
2014 Editing വഴഗി നചെയ്യുയമക്കാഴക്കാണച്ച് ബക്കാങച്ച് വഗിവരങ്ങള് കക്കാണക്കാതതച്ച്. 

Q:31  ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  ആയഗി  വനയക്കാളുനടെ  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തയപക്കാള്  HRA
നതറക്കായഗി കക്കാണഗിക്കുന.

An:  മുമനത  ഓഫജീസഗിനന്റെ  HRA  സച്ച്നകയഗില്  വശ്യതശ്യസ്തമക്കായഗിരഗിക്കുയ..  റഗിലജീവഗിങച്ച്
തഗിയതഗിയുയ യജക്കായഗിനഗിങച്ച് തഗിയതഗിയുയ പരഗിയശേക്കാധഗിചച്ച് നതറ്റുനണ്ടങഗില് Service History
എഡഗിറച്ച് നചെയ്തച്ച് ശേരഗിയക്കായ തഗിയതഗികള് നല്കഗിയക്കാല് മതഗി. 

Q:32 Increment  sanction നചെയക്കാന് ശ്രമഗിക്കുയമക്കാള് , Increment Sanction
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failed.Related data is exit  in the service history  എന എറര് നമയസജച്ച്
കക്കാണഗിക്കുന.?

An: Last Pay change date  ഉള്നപടുന തഗിയതഗി സര്വ്വേജീസച്ച് ഹഗിസ്റ്ററഗിയഗില് ഉള്ളതു
നകക്കാണ്ടക്കാണച്ച്  ഇങ്ങനന  സയഭവഗിക്കുനതച്ച്.  Service  Matters  ->  Personal  Details
എടുതച്ച് Service History യഗിനല അവസക്കാനനത എന്ടഗി ഡഗിലജീറച്ച് നചെയ്തക്കാല് മതഗി. 

Q:33  ഒരു ജജീവനകക്കാരന്റെ കഴഗിഞ കുനറ മക്കാസങ്ങളഗിനല സക്കാലറഗി  ഇയപക്കാഴക്കാണച്ച്
Sanction ആയതച്ച്. സച്ച്പക്കാര്കഗില് ഇതച്ച് എങ്ങനന യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കായ.

An:  Salary  matters  >  Processing>multiple  month  salary>multiple  month
salary Processing 

Q:34 Increment Sanction നചെയക്കാന് Employee യുനടെ യപരച്ച് കക്കാണുനഗില.

An:  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  യപരച്ച്  കക്കാണക്കാതതഗിനച്ച്  പല  കക്കാരണങ്ങളുണ്ടച്ച്.  1.  പസ്തുത
ജജീവനകക്കാരന് നസലകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്ത ബഗില് മടെപഗില്  (Est  Bill  UPSA,  Est  Bill  HSA
etc....)നപടെക്കാതതു  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗികക്കായ.  2.  Increment  date  ശേരഗിയലക്കാതതു
നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ.  3.  ജജീവനകക്കാനന്റെ  ഇയപക്കാള്  കഗിടെക്കുന  Scale  of  Pay
നതറക്കായഗിട്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ  എന്റെര്  നചെയ്തഗിട്ടുണ്ടക്കാവുക.  Service  Matters  ->  Personal
Details -> Present service details  എടുതച്ച്  Designation  മക്കാറഗി നകക്കാടുതച്ച്  Scale
of Pay ശേരഗിയക്കാകക്കായ. 

Q:35 Transfer  ആയഗി വന വശ്യകഗിയുനടെ സക്കാലറഗി  Part Salary  ആയഗി പഴയ
ഓഫജീസഗില് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തു. ബക്കാകഗി പുതഗിയ ഓഫജീസഗില് യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന്
പറ്റുനഗില.  'An  unexpected  error  occured  ......  എനനമയസജച്ച്
വനനകക്കാണ്ടഗിരഗിക്കുന.

An: 
1. Loan Freeze നചെയ്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ എനച്ച്  യനക്കാകക്കായ.
2. LWA ഈ കക്കാലഘട്ടതല് യചെര്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ എനച്ച് യനക്കാകക്കായ.
3. Basic pay യഗില് പുതഗിയ ഓഫജീസഗില് മക്കാറയ വനഗിട്ടുയണ്ടക്കാ എനച്ച് പരഗിയശേക്കാധഗികക്കായ. 
ഉനണ്ടങഗില് Pay Revision Editing വഴഗി Edit നചെയ്തച്ച് ബഗിലച്ച് യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കായ.

Gigi Varughese .SPARK 2017 gigi09chirathalackal@gmail.com



Q:36 DA Arrear നമര്ജച്ച് നചെയക്കാന് കഴഗിയുനഗില.

An:  ഒയര  DA arrear  തനന പല തവണ  Process/Merge  നചെയ്തച്ച്  Cancel  നചെയ്തച്ച്
വജീണയ  Process  നചെയ്യുയമക്കാള്  അതഗിനന്റെ  യകക്കാപഗി  Allowance  history  യഗില്
കഗിടെക്കുനണ്ടക്കാകുയ.  അങ്ങനന വരുയമക്കാള് വജീണയ  merge  നചെയക്കാന് അനുവദഗികഗില.
Allowance history  യഗില് നഗിനയ പസ്തുത  Entry delete  നചെയ്തച്ച്  Merge  നചെയ്തക്കാല്
മതഗി. 

Q:37 DA അരഗിയര് ബഗിലച്ച് എടുതയപക്കാള് സക്കാലറഗിയുനടെ  DA  അരഗിയര് കഗിട്ടഗി  EL
Surrender DA അരഗിയര് കൂടെഗി കഗിട്ടക്കാന് എന്തു നചെയണയ.

An:  യനരഗിട്ടച്ച്  മടെപച്ച്  നചെയ്തച്ച്  നകക്കാടുതക്കാല്  മതഗി.  DA  Arrear  മക്കാനുവലക്കായഗി  കണ
പഗിടെഗിചച്ച്  salary  matters  ->deduction  ->deduction  ല്  Arrear  PF  ലുയ  salary
matters ->Changes in  the month ->  Present  salary  ല്  Allowances other
than  HRA  ല്  Arrear  DA  Adnl.  ലുയ  കണ  പഗിടെഗിച  Amount  നകക്കാടുതച്ച്  ബഗിലച്ച്
യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തക്കാല്  സക്കാലറഗി  നമയഗിന്  ബഗിലഗില്  വരുയ.  എനക്കാല്  ഇങ്ങനന
നചെയ്യുയമക്കാള്  Due/Drawn statement  യവനറ തയക്കാറക്കായകണ്ടഗിവരുയ. Deductions  ല്
നല്കുയമക്കാള് From, To date നല്യകണ്ടതഗില. 

Q:38 Confirm Encashment Details  ?

An:സക്കാധക്കാരണ  ബഗില്ലുകളഗില്  Bill  No,  Cash  Amount,  Encashment  Date,  TC`
Amount, POC No  എനഗിവ മക്കാത്രയ നല്കഗിയക്കാല് മതഗി.  ബഗിലഗിനല  Amount  നചെകച്ച്
ആയഗിട്ടക്കാണച്ച് മക്കാറുനനതങഗില്  Cheque Amount  ല് നല്കണയ.  പണമക്കായഗി മക്കാത്രയ
മക്കാറഗിനയടുക്കുന  തുകയക്കാണച്ച്  Cash  Amount  ല്  നല്യകണ്ടതച്ച്.  ടഷറഗികള്
സക്കാധക്കാരണയക്കായഗി ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച് എലക്കായ  Transfer Credit  നചെയ്യുകയക്കാണച്ച് പതഗിവച്ച്.
അതുകനകക്കാണ്ടച്ച് എലക്കാ ഡഗിഡക്ഷന്സുയ യചെര്തച്ച് TC Amount ല് നല്കഗിയക്കാല് മതഗി.
RBR:  Reserve  Bank  Remittance  -  
TC: Transfer Credit .**ഇയപക്കാള് ട ഷറഗി update നചെയ്യുയ

Q:39  Pay  Revision  Arrear അരഗിയറഗിനന്റെ  കൂനടെ  DA  Arrear  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കാന് കഴഗിയുയമക്കാ ?

An:  കഴഗിയഗില. ആദശ്യയ Pay Revision Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച് ടഷറഗിയഗില് Submit
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നചെയ്തതഗിനു യശേഷയ അടുത മക്കാസയ DA Arrear Process നചെയ്തക്കാല് മതഗി. 

Q:40 Manual ly Drawn option ല് എങ്ങനനയക്കാണച്ച് തുക നല്യകണ്ടതച്ച് ?

An: മുമച്ച് ബഗില്ലു വഴഗി മക്കാറഗിനയടുത തുക അയത പടെഗിയക്കാണച്ച് ഇവഗിനടെ നല്യകണ്ടതച്ച്. മറച്ച്
കക്കാല്കുയലഷന്സച്ച് ഒനയ മക്കാനുവലഗി യഡക്കാണഗില് നല്യകണ്ടതഗില. 

Q:41  Batch Dies non  വഴഗി  Dies non  യചെര്തക്കാല്  Leave Entry  യഗില്  Dies
non യചെര്കയണക്കാ ?
An:  യചെര്യകണ്ടതഗില.  പയക്ഷ  batch  dies  non  ഓപച്ച്ഷന്  വഴഗി  യചെര്തഗിട്ടുയ
ചെഗിലയപക്കാള്  Leave Entry  യഗില്  Dies non  വരുനതക്കായഗി കക്കാണുനഗില.  അതക്കായതച്ച്
Batch dies non വഴഗി യചെര്തക്കാലുയ Leave Entry  യഗില് Dies Non കയറഗിയഗിട്ടുയണ്ടക്കാ
എനച്ച് പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുനതച്ച് നനക്കായഗിരഗിക്കുയ. 

Q:42 GPF,  KASEPF  തുടെങ്ങഗിയവയുനടെ യലക്കാണുകള് അടെച്ചു തജീരുനതഗിനു മുമച്ച്
പുതഗിയ യലക്കാണ് എടുക്കുയമക്കാള് എങ്ങനനയക്കാണച്ച് സച്ച്പക്കാര്കഗില് യചെര്യകണ്ടതച്ച് ?

An:  ഇങ്ങനന  വരുയമക്കാള്  പഴയ  യലക്കാണ്  യകക്കാസച്ച്  നചെയ്തച്ച്  പുതഗിയ  യലക്കാണ്
എടുക്കുകയക്കാണച്ച് യവണ്ടതച്ച്.  പുതഗിയ യലക്കാണ് എന പറയുനതച്ച് പഴയ യലക്കാണഗിനന്റെ
ബക്കാകഗിയുള്ള തുകയുയ പുതഗിയതക്കായഗി എടുക്കുന തുകയുയ കൂടെഗിയചര്നതക്കായഗിരഗിക്കുയ. ഈ
തുകയുനടെ അനുബന്ധമക്കായ മറച്ച് വഗിവരങ്ങളുമക്കാണച്ച് നല്യകണ്ടതച്ച്. 

Q:43  ഒരക്കാളുനടെ  Deductions  നല്കുയമക്കാള്  Deductions  നന്റെ  Serial  Number
എങ്ങനനയക്കാണച്ച് നല്യകണ്ടതച്ച് ?

An:  Deductions  നന്റെ  Serial  Number  എനക്കാല്  ഒനഗിചച്ച്  സജീരഗിയല്  നമര്
നകക്കാടുകലല. ഓയരക്കാ Deductions നുയ Serial Number നല്കണയ. ഉദക്കാഹരണമക്കായഗി
ഒരു  ജജീവനകക്കാരനച്ച്  5  LIC  deductions  ഉനണ്ടങഗില്  1,2,3,4,5  എനഗിങ്ങനന
നല്കക്കായ.  അയത ജജീവനകക്കാരനച്ച്  3  SLI  deductions  ഉനണ്ടങഗില് അതഗിനുയ  1,2,3
എനഗിങ്ങനന  നല്കക്കായ.  PF  തുക  വര്ദഗിപഗിക്കുയമക്കാള്  പുതഗിയതക്കായഗി  കൂട്ടഗിയ  തുക
പുതഗിയ ഐറമക്കായഗി യചെര്ക്കുകയക്കാണച്ച് യവണ്ടതച്ച്. 

Q:44 part Time ജജീവനകക്കാര്കച്ച് HRA വരക്കാതഗിരഗികക്കാന് എന്തു നചെയണയ ?

An: Main menu -> Service Matters -> Personal Details -> Present Service
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Details  ->  Service  Category  'State  Sabodinate    എനതഗിനു  പകരയ
Part Time Staff എനക്കാകഗി മക്കാറഗിയക്കാല് മതഗി. 

Q:45  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  User  name  ,  password  ഇവ  നല്കഗിയതഗിനു  യശേഷയ
ഏതക്കാനുയ  അക്ഷരങ്ങളുയ  മടെപച്ച്  നചെയക്കാന്  ആവശേശ്യനപടെക്കാറുണ്ടച്ച്.  ഇതച്ച്
എനഗിനക്കാണച്ച് ?

An:നപക്കാതുജനങ്ങളഗില്  നഗിനയ  പസഗിദനപടുതലുകള്  സഡജീകരഗിക്കുന
നവബച്ച് മസറ്റുകളഗില് സഡയയ പവര്തഗിക്കുന സയങതങ്ങള് ഉപയയക്കാഗഗിചച്ച് അതരയ
നവബച്ച് മസറ്റുകനള  ദുരുപയയക്കാഗയ  നചെയക്കാറുണ്ടച്ച്.  ഇതരയ  പവൃതഗികള്
തടെയുനതഗിനക്കായഗി രൂപയനല്കഗിയ സയങതയ അഥവക്കാ നചെറുപരജീക്ഷണമക്കാണച്ച് കക്കാപച്ച്ച
അഥവക്കാ  കക്കാപച്ച്ചക്കായകക്കാഡുകള്.  നഗിറങ്ങള്  യചെര്തയതക്കാ  വഗികലമക്കാകഗിയയതക്കാ  ആയ
അക്ഷരങ്ങളുയ,  അകങ്ങളുയ  കലര്ന  എഴുത്തുകള്
പസഗിദനപടുത്തുനയക്കാനളനകക്കാണ്ടച്ച്  വക്കായഗിയചക്കാ/യകട്ടഗിയട്ടക്കാ  നവബച്ച് യപജുകളഗിയലകച്ച്
പകര്തഗി അതച്ച് നവബച്ച് സര്വറുകളഗില് വചച്ച്  പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുന.  രണ്ടച്ച് എഴുത്തുകളുയ
സമക്കാനമക്കാനണങഗില്  പസഗിദനപടുതലുകള്  സഡജീകരഗിക്കുന.  അനലങഗില്  വജീണയ
ശ്രമഗിക്കുവക്കാന്  ആവശേശ്യനപടുന.  വക്കാക്കുകള്  വഗികലക്കാമക്കായതഗിനക്കാലുയ,  വഗിവരങ്ങള്
നവബച്ച് സര്വറുകളഗില്  നഗിനയ  വരുനതഗിനക്കാലുയ  കൃത്രഗിമ  സയങതയ  നകക്കാണ്ടച്ച്  ആ
എഴുത്തുകള് കണപഗിടെഗിക്കുവക്കാന് സക്കാധഗിക്കുകയഗില. 2000 ല് ലൂയഗിസച്ച് യവക്കാണ് ആന്,
മക്കായനഡല് ബയ,  നഗിയകക്കാളക്കാസച്ച് നജ യഹക്കാപര്,  യജക്കാണ് ലക്കാങച്ച്യഫക്കാര്ഡച്ച് എനഗിവരക്കാണച്ച്
കക്കാപച്ച്ചയച്ച്  രൂപയ  നകക്കാടുതതച്ച്.  Capture  എന  ഇയഗജീഷച്ച് പദതഗില്  നഗിനമക്കാണച്ച്
Captcha  രൂപയ നകക്കാണ്ടതച്ച്. "Completely  Automated  Public  Turing test to tell
Computers  and  Humans  Apart"  എനതഗിനന്റെ  ചുരുകമക്കാണച്ച്  CAPTCHA.
സച്ച്പക്കാര്കച്ച്  CAPTCHA യഗില്  'ഒ'  ഉപയയക്കാഗഗികക്കാറഗില  0(പൂജശ്യയ)  ആണച്ച്
ഉപയയക്കാഗഗിക്കുനതച്ച്.

Q:46 Deductions  ല്  Account Number  യചെര്തഗിട്ടുനണ്ടങഗിലുയ  PF Schedule
ല് Account Number കക്കാണുനഗില ?

An: Main Menu -> Service Matters -> Personal Details -> Present Service
Details  -> PF Number  യചെര്ക്കുക. PF  ഇലക്കാതവര്കച്ച്  (eg.  Sisters )  DA arrear
Cash ആയഗി ലഭഗികക്കാന് ,PF Number യചെര്കരുതച്ച്,PF Type Select ആയഗി നല്കുക.

Q:47  Daily  Wages  നന്റെ  ശേമളയ  സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്
കഴഗിയക്കാതതച്ച് എന്തുനകക്കാണ്ടക്കാണച്ച് ?
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An: Daily Wages staff നപര്മനന്റെച്ച് എയയപക്കായഗി അല. അതുനകക്കാണ തനന PEN
ലഭഗികഗില.  തക്കാല്കക്കാലഗിക  ജജീവനകക്കാരനക്കായഗി  register  നചെയണയ  (ആധക്കാര്  യപരച്ച്
,സച്ച്പക്കാര്കഗിനല  യപര്  ഒരു  യപക്കാനല  ആകണയ) Accounts---->Register
Temporary employee give all details including bank details .while relieving
terminate the employee otherwise he/she can't work in another office as a
daily wage staff.

Q:48  Salary  Arrear  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്  ബഗില്  മടെപച്ച്  നസലകച്ച്ടെച്ച്
നചെനയ്തങഗിലുയ ജജീവനകക്കാരനന്റെ യപരച്ച് കക്കാണഗിക്കുനഗില.

An: 1. Bil l Type  പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.(Salary Matters -> Changes in the month ->
Present  Salary)  2.  Present  Salary  Confirm  നചെയ്യുക.  (Salary  Matters  ->
Changes in the month -> Present Salary) 3. Salary Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുന
കക്കാലഘട്ടതഗിനല  സക്കാലറഗി  സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ  എനച്ച്
പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തഗിട്ടഗിനലങഗില്  Manually  Drawn  വഴഗി  തുകകള്
നല്കണയ.  4.  Date of Retirement  പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക. To Date  റഗിട്ടയര് നചെയ്യുന
മക്കാസമക്കാനണങഗില്  ലഗിസ്റ്റഗില്  യപരച്ച്  കക്കാണഗികഗില.  അങ്ങനന  വരുയമക്കാള്  Date  of
retirement  മക്കാറഗി  നല്കഗി  (Service  Matters  ->  Personal  Details  ->  Present
Service  Details  ->  Date  of  Retirement)  Arrear  Salary  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കായ.
യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തു  കഴഗിഞതഗിനു  യശേഷയ  ശേരഗിയക്കായ  റഗിട്ടയര്നമന്റെച്ച്  തഗിയതഗി
നല്കഗിയഗിരഗികണയ.) 

Q:49  ഒരു  ജജീവനകക്കാരനച്ച്  Increment  നല്കക്കാന്  മറന  യപക്കായഗി.  പഗിനജീടെച്ച്
എങ്ങനന കഴഗിഞ Increment നല്കുയ.

An: 1.  വഗിട്ടു യപക്കായ  Increment  കൃതശ്യമക്കായഗി  Service History  യഗില് യചെര്കണയ.  2.
ഇയപക്കാഴനത  Basic pay  മക്കാനുവലക്കായഗി മക്കാറഗിനകക്കാടുകണയ  (Salary matters -> Pay
Revision 2014 -> Pay Revision Editing - Basic Pay) 3. Increment  യചെര്കക്കാന്
വഗിട്ടു യപക്കായ മക്കാസയ മുതലുലള്ള Salary Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയണയ.
  
Q:  50  കഴഗിഞ  മൂനച്ച്  വര്ഷമക്കായഗി  LWA  ഉള്ളയക്കാള്കച്ച്  Prof:  tax
സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച് വരുനതച്ച് എന്തുനകക്കാണ്ടക്കാകുയ.
 An:  ഇയപക്കാഴനത Present Salary (Salary Matters -> Changes in the month
->  Present  Salary  )  നവച്ചു നകക്കാണ്ടക്കാകുയ  Prof:  Tax  കണകക്കാക്കുനതച്ച്.  ഇങ്ങനന
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വരുയമക്കാള്  ടെക്കാകച്ച്സച്ച്  കണകക്കാക്കുയമക്കാള്  ലജീവഗിലുള്ള  ജജീവനകക്കാരനന  നസലകച്ച്ടെച്ച്
നചെയക്കാതഗിരുനക്കാല് മതഗി. 
 
Q: 51  Bonus Calculation  സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ നടെത്തുയമക്കാള് അര്ഹരക്കായവരുനടെ
യപരുകള് കക്കാണഗിക്കുനഗില. ? 

An:  ഒരു  പയക്ഷ  യബക്കാണസച്ച്  പരഗിധഗിയഗില്  ഉള്നപടെക്കാതവരക്കായഗിരഗിക്കുയ.  യബക്കാണസച്ച്
സയബന്ധഗിച ഗവ സര്ക്കുലര് പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക. അനലങഗില് കഴഗിഞ ഒരു വര്ഷനത
സക്കാലറഗി  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  ഇലക്കാതതു  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ.  Manualy  Drawn  (Salary
Matters -> Manually Drawn )  വഴഗി സച്ച്പക്കാര്കഗില് ഇലക്കാത സക്കാലറഗി നല്കഗിയക്കാല്
യബക്കാണസച്ച്  കക്കാല്ക്കുയലറച്ച്  നചെയ്തു  വരുയ.  Manually  Drawn  വഴഗി  നല്കുന  തുകകള്
നതറക്കായഗിരുനക്കാലുയ  യബക്കാണസച്ച്  കക്കാലക്കുയലഷന്  നതറക്കായഗി  കക്കാണഗിക്കുയ.  മക്കാനുവലഗി
യഡക്കാണ്  വഴഗി  റഗുലര്  സക്കാലറഗിക്കു  പകരയ  അരഗിയര്  നല്കഗിയക്കാലുയ  യബക്കാണസച്ച്
കക്കാല്ക്കുയലഷന് നതറക്കായഗി കക്കാണഗിക്കുയ

.  Q:  52  Festival  Al lowance  നച്ച്  അര്ഹമക്കായ  കക്കാലഘട്ടതഗില്  സര്വ്വേജീസഗില്
ഉണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുകയുയ അതഗിനു യശേഷയ റഗിട്ടയര് ആവുകയുയ നചെയ്ത ജജീവനകക്കാരനന്റെ
നഫസ്റ്റഗിവല് അലവന്സച്ച് എങ്ങനന സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കായ ? 

An:  ഇതരയ  യകസുകളഗില്  ജജീവനകക്കാരന്  സര്വ്വേജീസഗില്  ഇലക്കാതതുനകക്കാണ്ടച്ച്
മക്കാനുവലക്കായഗി  ബഗിലച്ച്  നകക്കാടുക്കുനതക്കാണച്ച്  നലതച്ച്.അതലക്കാനത  സച്ച്പക്കാര്കഗില്
റഗിട്ടയര്നമന്റെച്ച്  തഗിരുതഗിയുയ  മറ്റുയ  നഫസ്റ്റഗിനല്  അലവന്സച്ച്  ബഗില്  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കാന് ശ്രമഗികരുതച്ച്.

 Q:  53  Acquittance  Report  ല്  എലക്കാവരുയടെയുയ  യപരുകള്  വരുനഗില.
കക്കാരണയ ?

 An:  അകഡഗിറന്സച്ച് ഗ്രൂപഗില് ഉള്നപടെക്കാതതു നകക്കാണ്ടക്കാണച്ച് റഗിയപക്കാര്ട്ടഗില് യപരുകള്
വരക്കാതതച്ച്.  Salary  Matters  ->Changes  in  the  month  ->  Present  Salary  ->
Acquittance Group ല് മക്കാറയ വരുതഗിയക്കാല് മതഗി. 

Q: 54. Probation Declare നചെയ്യുനതച്ച് എങ്ങനന ?

An: Salary Matters -> Personal Details -> Probation  വഴഗി നപക്കായബഷന് യപജച്ച്
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എടുതച്ച് Details എന്റെര് നചെയ്തച്ച് Confirm നചെയക്കായ 

Q:  55.  Probation  Declare  നചെയ്തതഗിനു  യശേഷയ  മുന്  Date  ല്  Increment
പക്കാസക്കാക്കുനതച്ച് എങ്ങനന ?

An:  ആദശ്യനത  Increment  പക്കാസക്കാക്കുനതച്ച്  പലയപക്കാഴുയ മക്കാസതഗിനന്റെ ആദശ്യനത
ദഗിവസയ  നവച്ചു  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗികഗില.  ഇടെക്കുള്ള  ദഗിവസമക്കായഗിരഗിക്കുയ.  ഇങ്ങനന
വരുയമക്കാള് ഇടെക്കുള്ള തഗിയതഗിയഗില്  Pay Change  വരുതക്കാന്  Promotion Option
ഉപയയക്കാഗഗികക്കായ.  നപക്കായമക്കാഷന് യപജഗില്  New Designation New Basic Pay with
effect  from Order  No Order Date  തുടെങ്ങഗിയവ  ശേരഗിയക്കായഗി  നല്കഗി കണ്യഫയ 
നചെയക്കായ.  തുടെര്നച്ച്  Increment  പക്കാസക്കാകഗിയ  മുതലുള്ള  Salary  Arrear  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കായ.  (Salary  Matters  -> Processing ->  Arrear  -> Salary  Arrear)  Salary
Arrear Bill  എടുക്കുയമക്കാള്  Gross, Net  എനഗിവ  0  എനച്ച് കക്കാണഗിക്കുനനണ്ടങഗില്
Promotion ശേരഗിയക്കായഗി വജീണയ നല്കണയ. Promotion നല്കുന കക്കാലഘട്ടയ Service
History  യഗില് ഉനണ്ടങഗില് അവ Delete  നചെയ്തച്ച്  Promotion നല്കണയ. Promotion
കണ്യഫയ നചെയ്യുന സമയതച്ച് Data Updated Successfully Message വരണയ. 

Q:  56.  How  to  Add  GPF/KASEPF  Loan  in  SPARK  ?  യലക്കാണ്  അടെച്ചു
തജീരക്കാനത പുതഗിയ യലക്കാണ് എടുയകണ്ടഗി വരുയമക്കാള് എന്തു നചെയണയ ?

An:  In case of availing PF loan, when there is already an existing loan, it is
suggested to close the old loan and enter the new loan afresh.  യലക്കാണ്
അടെച്ചു തജീരക്കാനത പുതഗിയ യലക്കാണ് എടുയകണ്ടഗി വരുയമക്കാള് പസ്തുത യലക്കാണ് യകക്കാസച്ച്
നചെയണയ. യലക്കാണ് യപജഗില് (Salary Matters -> Changes in the Month -> Loan
-> Loan Details) ഏറവുയ തക്കാനഴ Close Loan എന ലഗിങച്ച് കക്കാണക്കായ. ഇവഗിനടെ കഗികച്ച്
നചെയ്തച്ച് ആവശേശ്യമക്കായ കക്കാരശ്യങ്ങള് നല്കഗി യസവച്ച് നചെയണയ. തുടെര്നച്ച് പഴയ യലക്കാണഗില്
ബക്കാകഗിയുള്ള തുകയുയ പുതഗിയതക്കായഗി എടുക്കുന തുകയുയ യചെര്തച്ച് പുതഗിയ യലക്കാണക്കായഗി
എന്റെര് നചെയണയ. 

Q:  57.  Encash  നചെയ്ത  കഴഗി ഞ  മക്കാസനത  സക്കാലറഗി  ബഗിലച്ച്  അറഗിയക്കാനത
കക്കാന്സല്  നചെയ്തു.  പസ്തുത  ബഗിലച്ച്  ഈ  മക്കാസയ  വജീണയ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തക്കാല്
മതഗിയയക്കാ ?
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An: അങ്ങനന യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുയമക്കാള് ബഗില് നമര്, സച്ച്പക്കാര്കച്ച് യകക്കാഡച്ച്, എന്കക്കാഷച്ച്
തഗിയതഗി തുടെങ്ങഗിയവ മക്കാറുനതക്കാണച്ച്.  മക്കാത്രമല ബഗിലച്ച് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുന ഈ മക്കാസയ
ഏനതങഗിലുയ  ജജീവനകക്കാരനച്ച്  ഇന്കഗിനമന്റെച്ച്  പക്കാസക്കാകഗിയഗിട്ടുനണ്ടങഗില്  പൂതഗിയ
നബസഗികച്ച്  യപ  പകക്കാരമുള്ള  സക്കാലറഗിയക്കായഗിരഗിക്കുയ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തച്ച്  വരുനതച്ച്.
അതുനകക്കാണ്ടച്ച് കക്കാന്സല് നചെയ്ത പഴയ മക്കാസനത സക്കാലറഗി Manually Drawn (Salary
Matters -> Manually Drawn)  ഓപച്ച്ഷനഗിലൂനടെ നല്കുനതക്കാണച്ച് നലതച്ച്. (See Q:40
for Manually  Drawn)

  
Q:  58.  Retire  ആയ  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  DA  Arrear  എങ്ങനന  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കായ ?

An: Retire ആയ ജജീവനകക്കാരനന്റെ DA Arrear  സച്ച്പക്കാര്കഗിലൂനടെ തനന DA Arrear
യപക്കാസസച്ച്  നചെയണനമനനണ്ടങഗില്  റഗിട്ടയര്  നചെയ്ത  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Date  of
Superannuation  (Service  Matters  ->  Personal  Details  ->  Personal
Memmoranda ->Date of Superannuation) Future Date ആകഗി മക്കാറഗിനകക്കാടുതച്ച്
Confirm  നചെയ്തച്ച്  DA  Arrear  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്.  യപക്കാസസച്ച്
നചെയ്തതഗിനു  യശേഷയ  Date  of  Superannuation  പഴയതു  തനന  ആകഗി
മക്കാറഗിനകക്കാടുകക്കാന് മറകരുതച്ച്.
OR 

service  matters  >  Retirements>Retirements  കഗികച്ച്  നചെയ്തച്ച്  ആവശേശ്യമക്കായ
കക്കാരശ്യങ്ങള് നല്കഗി confirm നചെയണയ >salary matters >processing >Arrear >DA
Arrear >DA Arrear Retired emplyoyees.

Q: 59. അകഡഗിറന്സച്ച് യറക്കാളഗില് എലക്കാ ജജീവനകക്കാരുനടെ യപരുകളുയ വരുനഗില ? 

An:  Salary  Matters  ->  Changes  in  the  Month  ->Present  Salary  എടുതച്ച്
അകഡഗിറന്സച്ച്  യറക്കാളഗില്  യപരു  വരക്കാത  ജജീവനകക്കാരുനടെ  യപരച്ച്  നസലകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്തച്ച്
ശേരഗിയക്കായ അകഡഗിറന്സച്ച് നല്കഗി കണ്യഫയ നചെയ്യുക. പഗിനജീടെച്ച് Salary Matters -> Pay
Rivision  2014->  Pay  Revision  Editing  എടുതച്ച്  അകഡഗിറന്സച്ച്  യറക്കാളഗില്  യപരു
വരക്കാത ജജീവനകക്കാനര നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്തച്ച് ശേരഗിയക്കായ അകഡഗിറന്സച്ച് നല്കഗി കണ്യഫയ
നചെയ്യുക. 
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Q: 60.യപക്കാഫഷണല് ടെക്കാകച്ച്സച്ച് സച്ച്പക്കാര്കഗില് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുയമക്കാള് ഒരക്കാളുനടെ
യപരു മക്കാത്രയ വരുനഗില.

An:  യപക്കാഫഷണല്  ടെക്കാകച്ച്സച്ച്  വരക്കാതതഗിനു  കക്കാരണയ  പസ്തുത  ജജീവനകക്കാരനന്റെ
Personal Details ല് Physically Handicapped Yes or No എനളഗിടെതച്ച് 'No' എനച്ച്
നകക്കാടുതക്കാല് മതഗി. 

Q:  61.  ഏതക്കാനുയ വര്ഷങ്ങളക്കായഗി  ദജീര്ഘ കക്കാല അവധഗിയഗിലുള്ള ജജീവനകക്കാരന്
ഇടെയ്ക്കു  നവചച്ച്  ലജീവച്ച്  കശ്യക്കാന്സല്  നചെയ്തച്ച്  വജീണയ  യജക്കാലഗിയഗില്  പയവശേഗിച്ചു
എനഗിരഗികനട്ട.  ലജീവച്ച്  കശ്യക്കാന്സല്  നചെയ്തച്ച്  വജീണയ  യജക്കാലഗിയഗില്  പയവശേഗിചതു
മുതലുള്ള  സക്കാലറഗി  ഏതക്കാനുയ  മക്കാസങ്ങള്ക്കു  യശേഷയ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയയണ്ടഗി
വരുയമക്കാള് എങ്ങനനയക്കാണച്ച് നചെയയണ്ടതച്ച് ? 

An:  പഴയ മക്കാസങ്ങളഗിനല സക്കാലറഗി ഒനഗിചച്ച് സക്കാലറഗി അരഗിയര് ആയഗി  യപക്കാസസച്ച്
നചെയക്കാനമങഗിലുയ അങ്ങനന യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുന ബഗിലഗില് പഗി എഫച്ച് ഉള്നപനടെയുള്ള
ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച് ഒനയ തനന കക്കാണുകയഗില.  ഡഗിഡക്ഷന്സച്ച് കൂടെഗി ഉള്നപടുന ബഗിലച്ച്
കഗിട്ടണനമനനണ്ടങഗില്  ഓയരക്കാ  മക്കാസനത  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയയണ്ടഗി  വരുയ.
അതക്കായതച്ച്  ഒരു  മക്കാസനത  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തച്ച്  അതഗിനന്റെ  Encashment
Details നകക്കാടുതതഗിനു യശേഷയ അടുത മക്കാസനത ബഗിലച്ച് യപക്കാസസച്ച് നചെയണയ. ടഷറഗി
ഒബച്ച്ജകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്യുനഗിനലങഗില്  ഒനഗിചച്ച്  സക്കാലറഗി  അരഗിയര്  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്
നചെനയ്തടുകക്കാവുനതക്കാണച്ച്. 

Q:  62.  Transfer  നചെയ്യുയമക്കാള്  Lock  നചെയ്ത  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Data  അണ്
യലക്കാകച്ച് നചെയയണക്കാ?
 
An:  തജീര്ചയക്കായുയ.  അണ്  യലക്കാകച്ച്  നചെയ്ത  യശേഷയ  Transfer  നചെയ്യുക. 
Q:  63.  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  കണ്യടക്കാളഗിങച്ച്  ഓഫജീസനറ  കഗിയയറച്ച്  നചെയക്കാന്  എന്തു
നചെയണയ?
 An: ജജീവനകക്കാരുനടെ  ഡക്കാറ യലക്കാക്കു നചെയക്കാനുയ അണ്യലക്കാക്കു നചെയക്കാനുയ കണ്യടക്കാളഗിങച്ച്
ഓഫജീസര്  ആവശേശ്യമക്കാണച്ച്.  2013  ആഗസ്റ്റച്ച്  മക്കാസയതക്കാടു  കൂടെഗി  കണ്യടക്കാളഗിങച്ച്
ഓഫജീസനറ  കഗിയയറച്ച്  നചെയക്കാനുള്ള  നമനു  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  നഗിനയ  എടുത്തു  കളഞ.
അതഗിനക്കാല്  ഇനഗിയുയ  കണ്യടക്കാളഗിങച്ച്  ഓഫജീസനറ  കഗിയയറച്ച്  നചെയക്കാതവര്
സച്ച്പക്കാര്കച്ച്നഹല്പച്ച് നഡസച്ച്കുമക്കായഗി ബന്ധനപടെണയ. PH: 04712579700. 
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Q:  64.  Salary  Arrear  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്യുയമക്കാള്  Amount  നതറക്കായഗി
കക്കാണഗിക്കുന. എനക്കായഗിരഗിക്കുയ കക്കാരണയ ?
 
An: ഏതക്കാനുയ സക്കാധശ്യതകള് നമുകച്ച് പരഗിയശേക്കാധഗികക്കായ.

1.Salary Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുന കക്കാലഘട്ടതഗിനല സക്കാലറഗി സച്ച്പക്കാര്കച്ച് 
അകക്കൗണ്ടഗില് ഉണ്ടക്കായഗിരഗികണയ. ഇനലങഗില് Manually Drawn വഴഗി (Salary Matters
-> Manually Drawn) നല്കഗിയഗിട്ടച്ച് Salary Arrear Process നചെയണയ.

2.ഈ കക്കാലഘട്ടതഗിനല Salary Arrear മുന് മക്കാസതഗില് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തുതച്ച് 
കഗിടെക്കുനയണ്ടക്കാ എനച്ച് യനക്കാക്കുക. ഇങ്ങനന യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച് കഗിടെക്കുനനണ്ടങഗിലുയ 
Salary Arrear നതറക്കായഗി കക്കാണഗിക്കുയ.

3.ഒയര കക്കാലഘട്ടതഗില് തനന Salary Arrear ഉയ DA Arrear ഉയ യപക്കാസസച്ച് 
നചെയയണ്ടതുനണ്ടങഗില് ആദശ്യയ യപക്കാസസച്ച് നചെയയണ്ടതച്ച് Salary Arrear ആണച്ച്. 
അതഗിനു യശേഷയ DA Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുക. In the case of employees having 
both da arrear and salary arrear for the same period, first process salary 
arrear then process da arrear. To effect latest changes in data, Cancel 
previous processing and process again. The arrear processing will be correct
only if All the previous bills including salary, da arrear, leave surrender need 
to be processed through SPARK or it should be entered through manually 
drawn option
Q: 65. സച്ച്പക്കാര്കഗില് യലക്കാഗഗിന് നചെയ്തയപക്കാള് Establishment interface മക്കാറഗി 
Employee Interface എനക്കായഗി കക്കാണുന. മക്കാത്രമല Main Menu വഗിനല 
Salary Matters തുടെങ്ങഗിയവ കക്കാണുനഗില. Salary യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാനുയ 
പറ്റുനഗില.
 
An:  DDO/HM  നച്ച്  Grade  Promotion  നല്കുയമക്കാള്  ചെഗിലയപക്കാള്  ഇങ്ങനന
സയഭവഗിക്കുനണ്ടച്ച്.  എന്തു  തനനയക്കായക്കാലുയ  TVM  Spark  help  Desk  നു  മക്കാത്രയമ
Establishment  Interface  വജീനണ്ടടുത്തു  തരക്കാന്  സക്കാധഗിക്കു.  Service  matters  ->
Promotion വഴഗി Grade നല്കുനതഗിനു പകരയ Service History അപച്ച്യഡറച്ച് നചെയ്തച്ച്
ഈ പശയ വരക്കാതഗിരഗികക്കാന് ശ്രദഗികക്കായ. 
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Q:  66.  Salary  Arrear  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്യുയമക്കാള്  HRA  (Due)  നതറക്കായഗി
കക്കാണഗിക്കുന. എന്തു നചെയ്യുയ. ?
 
An: Salary Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുയമക്കാള് HRA (Due) നതറക്കായഗി കക്കാണഗിക്കുനതഗിനച്ച് 
രണ്ടച്ച്കക്കാരണങ്ങള് ഇവഗിനടെ പരഗിയശേക്കാധഗികക്കായ.

1.Last Pay Change മുതലുള്ള കക്കാലഘട്ടയ Service History യഗില് ഉള്ളതു 
നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗികക്കായ. Service Histroy യഗിനല അവസക്കാനനത എന്ടഗി Delete നചെയ്തച്ച്
Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തക്കാല് മതഗി.
2. Salary Arrear യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുന കക്കാലയളവഗില് യജക്കാലഗി നചെയ്തഗിരുന 
ഓഫജീസഗിനന്റെ യപരച്ച് നതറക്കായഗിട്ടക്കായണക്കാ സച്ച്പക്കാര്കഗില് ഉള്ളതച്ച് എനച്ച് യനക്കാക്കുക. (Salary
Matters -> Pay Revision 2014-> Pay Revision Editing -> Service History ) 

Q:  67.  ഒരു മക്കാസനത സക്കാലറഗി  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തച്ച്  പഗി  എഫച്ച്  നഷഡഡ്യൂള്
പരഗിയശേക്കാധഗിചയപക്കാള്  ഒരു  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  നഷഡഡ്യൂള്  ഒരു  യപജഗിലുയ  മറ്റുള്ള
എലക്കാവരുനടെയുയ  യപരുകള്  അടുത  യപജഗിലുമക്കായഗി  വരുന.  എലക്കാവരുയടെയുയ
യപരുകള് ഒരുമഗിചച്ച് ആകക്കാന് എന്തു നചെയണയ ? 

An: നതറഗികഗിടെക്കുന ജജീവനകക്കാരനന്റെ PF Type പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക (Service Matters
-> Personal Details -> Present Service Details -> PF Type). PF Type നസലകച്ച്ടെച്ച്
നചെയക്കാതതു നകക്കാണ്ടച്ച് ഇങ്ങനന സയഭവഗികക്കാറുണ്ടച്ച്. 

Q: 68.ബക്കാകഗി അടെയക്കാനുള്ള PF യലക്കാണ് മുഴുവനക്കായുയ ഒറ മക്കാസതഗില് അടെയക്കാന്
സക്കാധഗിക്കുയമക്കാ
 ? 
An:  അടെകക്കാന്  സക്കാധഗിക്കുയ.  ഇതു  വനര  അടെചതച്ച്  വച്ചു  നകക്കാണ്ടച്ച്  യലക്കാണ്  യകക്കാസച്ച്
നചെയ്യുക. (Salary Matters -> Changes in the month -> Loan -> Loan Details ->
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Close Loan (യപജഗിനന്റെ ഏറവുയ തക്കാനഴ) കഗികച്ച് നചെയ്തച്ച് കഴഗിഞ മക്കാസയ നവച്ചു നകക്കാ
ണ്ടച്ച്  യലക്കാണ് യകക്കാസച്ച്  നചെയക്കായ).  പഗിനജീടെച്ച്  അടെയക്കാന് ബക്കാകഗിയുള്ള തുക മുഴുവന് ഒറ
Amount  ആയഗി  നകക്കാടുത്തുനകക്കാണ്ടച്ച്  പുതഗിയ  യലക്കാണ്  ആയഗി  എന്റെര്
നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്. 

Q:  69.  Salary  Arrear  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്യുയമക്കാള്  Deduct  to  PF  എന
യകക്കാളതഗില് ഒനയ വരുനഗില. ? 

An:  1.  ആ  മക്കാസയ  പഗി  എഫച്ച്  യലകച്ച്  യപക്കായകണ്ടതുയണ്ടക്കാ  എനച്ച്  പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.
2.  Service  Details  ല്  PF  Type  യചെര്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ  എനച്ച്  പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക. 
3. PF No യചെര്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ എനച്ച് പരഗിയശേക്കാധഗികണയ 

Q:  70.  DA  അരഗിയര്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തയപക്കാള്  Balance  യകക്കാളങ്ങളഗില്  ഒനയ
കക്കാണുനഗില.

An:  അരഗിയര്  കഴഗിഞ  ഏനതങഗിലുയ  മക്കാസയ  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ  എനച്ച്
പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക. Drawn Salary Details (Main Menu -> Salary Matters -> Drawn
Salary  Details)  എടുതച്ച്  യനക്കാകഗിയക്കാല്  ഇതഗിനു  മുമച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തഗിരഗിക്കുന
Monthly Salary, Arrear എനഗിവ കക്കാണക്കാവുനതക്കാണച്ച്.

Q: 71.Property Return File  നചെയക്കാന് കഴഗിയുനഗില. Filing Authority is not
defined  for  the  Employee.  Cannot  Proceed  എന  നമയസജച്ച്  വന
നകക്കാണ്ടഗിരഗിക്കുന.

An:  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  നസറച്ച്  നചെയക്കാതതു  നകക്കാണ്ടച്ച്  .  സച്ച്കൂളുകള്  തല്കക്കാലയ
മക്കാനുവലക്കായഗി Property Return സമര്പഗിചക്കാല് മതഗിയക്കാകുയ.

Q:  72.  എയഗിഡഡച്ച്  സച്ച്കൂളുകളഗിനല  ജജീവനകക്കാരുനടെ  Present  Salary  യഗിനല
Basic  Pay  എങ്ങനന  Change  നചെയക്കായ.  ഇയപക്കാള്  Locked  ആയഗി  കക്കാണുന.
മക്കാത്രമല Pay Revision Editing എന ഇയപക്കാള് കക്കാണുനമഗില.

An:  പുതഗിയ  Basic  Pay  യഗിയലകച്ച്  മക്കാറക്കാനക്കാനണങഗില്  Promotion  നകക്കാടുതച്ച്
നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്.  Unlock  നചെയക്കാന്  AEO/DEO  ഓഫജീസുമക്കായഗി  ബന്ധനപട്ടക്കാല്
മതഗിയക്കാകുയ. Pay Revision Editing എന നമനു എയഗിഡഡച്ച് സച്ച്കൂളുകള്കച്ച് ലഭശ്യമല.
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എനക്കാല് ഈ നമനു AEO/DEO ഓഫഗിസുകള്കച്ച് ലഭശ്യമക്കാണച്ച്.

Q:  73.  Monthly  Salary  Bil l  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തയപക്കാള്  PF  നഷഡഡ്യൂള്
ലഭഗിക്കുനഗില.  No  Employee  to  display  എന  Error  നമയസജച്ച്  ആണച്ച്
വരുനതച്ച് ?

An: ഇതഗിനു കക്കാരണയ Present Salary Details ലുയ Present Service Details ലുയ PF
Type  രണ്ടക്കായഗി  യചെര്തഗിരഗിക്കുനതു  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ  ഇങ്ങനന  വരുനതച്ച്.
1.Service Matters -> Personal Details ->Present Service Details  നല PF Type
പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.
2.  Salary Matters -> Changes in the month -> Present Salary -> Others
Deductions -> PF Type പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.

രണ്ടഗിലുയ  ഒയര  PF  Type  തനനയക്കാനണനച്ച്  ഉറപ്പു  വരുത്തുക.    
Please check and update PF type under the menu, service matters---
personal  memoranda----present  service  details-----PF  type,  also
check  and  update  the  same  in  present  salary  details-------
deductions----PF type. otherwise PF schedule report generation
 wil l fail.
Q: 74. പഴയ DA അരഗിയര്  PF ല് ലയഗിപഗിയകണ്ടതച്ച് എങ്ങനന ?

An: ഡഗി.എ അരഗിയര് സച്ച്പക്കാര്കഗില് നപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന് 
സക്കാധഗികക്കാതതക്കാനണങഗില്, Due-Drawn Statement മക്കാനഡലക്കായഗി തയക്കാറക്കാകഗിയയശേഷയ
അരഗിയര് തുക Allowance History യഗില് Arrear Deraness Allowance ആയുയ 
Deductions ല് Arrear to PF ആയുയ യചെര്തച്ച് ഏനതങഗിലുയ ശേമളബഗിലഗില് നമര്ജച്ച്
നചെയക്കായ. ശേമള ബഗിലഗിനന്റെ കൂനടെ മക്കാനഡല് യസ്റ്ററച്ച്നമന്റെച്ച് യചെര്തച്ച് സബച്ച്മഗിറച്ച് നചെയ്തക്കാല് 
മതഗി.(G.O DA ലയഗിപഗികക്കാന്  നഗിലവഗില് ഉനണ്ടങഗില് )

Q: 75. ജജീവനകക്കാരുനടെ Details Lock/Unlock നചെയക്കാന് എന്തു നചെയണയ ?

എയച്ച്ഡഡച്ച് സച്ച്കൂളക്കാനണങഗില്, എ.ഇ.ഒ/ ഡഗി.ഇ.ഒ നയ സമജീപഗികണയ. അലക്കാതവര്
സച്ച്പക്കാര്കഗിയലകച്ച് യഫക്കാറയ നമര്-5 ഇ-നമയഗില് നചെയ്തച്ച് കണ് യടക്കാളഗിങ്ങച്ച് ഓഫജീസനറ 
നസറച്ച് നചെയണയ.

Q: 76. നഫസ്റ്റഗിവല് അഡഡക്കാന്സച്ച് ഡഗിഡക്ഷന് ചെഗില മക്കാസങ്ങളഗില് Last Inst 
No ശേരഗിയക്കായഗി കക്കാണുനഗില. എന്തു നചെയണയ ?
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An:  പല  ഓഫജീസുകളഗിലുയ  ഈ നതറച്ച്  കക്കാണഗിക്കുനണ്ടച്ച്.  ഒരു  പയക്ഷ  Encashment
Details  നകക്കാടുക്കുയമക്കാള്  TC  Amount  എനതച്ച്  Total  Dedu.+fes  Adv
നകക്കാടുകക്കാതതു  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ  ഇങ്ങനന  വരുനതച്ച്.  അലക്കാനത  നകക്കാടുതക്കാല്
Fes  Adv  തഗിരഗിചടെചഗില  എന  രഗിതഗിയഗിലക്കാണച്ച്  കണകഗില്  വരുനതച്ച്  ഒരു  മക്കാസയ
മക്കാത്രമക്കായണക്കാ  നതറക്കായഗി കക്കാണഗിക്കുനനതനച്ച് യനക്കാക്കുക.  ചെഗിലയപക്കാള് അടുത മക്കാസയ
കൃതശ്യമക്കായഗി  വരുനണ്ടച്ച്.  അതു  നകക്കാണ്ടച്ച്  ഒനകഗില്  യലക്കാണ്  യകക്കാസച്ച്  നചെയ്തയശേഷയ
വജീണയ പുതഗിയ യലക്കാണക്കായഗി ബക്കാകഗി  Amound,  Last Inst  No  തുടെങ്ങഗിയവനയക്കാനക
ശേരഗിയക്കായഗി നകക്കാടുകക്കാവുനതക്കാണച്ച്.  അനലങഗില് തഗിരഗിചടെവച്ച്  തജീരുനതഗിനു മുമച്ച്  Last
Inst No ഏനതങഗിലുയ മക്കാസയ ശേരഗിയക്കാവുനയണ്ടക്കാ എനച്ച് പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.

Q:  77.  ഒരു  മക്കാസതഗില്  ഒരു  ജജീവനകക്കാരനച്ച്  കൂടുതല്  ശേമളയ  കക്കാഷച്ച്  നചെയ്തു
യപക്കായക്കാല് സച്ച്പക്കാര്കഗില് എങ്ങനന അതച്ച് ശേരഗിയക്കാകക്കാന് പറ്റുയ ?

An:  അധഗികയ  വക്കാങ്ങഗിയ  തുക  നചെലക്കാന്  മുയഖേന  ടഷറഗിയഗില്  തഗിരഗിചടെകണയ.
സച്ച്പക്കാര്കഗില്  മക്കാനുവലഗി  യഡക്കാണ്  (Salary  Matters  ->  Manualy  Drawn)  എന
യപജഗില്  അധഗികയ  വക്കാങ്ങഗിയ  തുകയുനടെ  വഗിശേദമക്കായ  വഗിവരങ്ങള്  അതക്കാതച്ച്
യകക്കാളങ്ങളഗില് മമനസച്ച് ചെഗിഹയ ഉപയയക്കാഗഗിചച്ച് നല്കണയ.

Q:  78.  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  ഇലക്കാത  ഓഫജീസഗിയലകച്ച്  ഒരക്കാള്  നഡപഡ്യൂയട്ടഷനഗില്
യപക്കായക്കാല്  ആദശ്യനത  ഓഫജീസഗില്  നഗിനയ  അയക്കാനള  ഒഴഗിവക്കാകക്കാന്  എന്തു
നചെയണയ ?

An:  തല്കക്കാലയ  ആ  ജജീവനകക്കാരനന  ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  നചെയക്കാന്  നഗിര്വ്വേക്കാഹമഗില.
അങ്ങനന  വരുയമക്കാള്  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയനപടുനതഗില്  നഗിനയ
ഒഴഗിവക്കാക്കുകയക്കാണച്ച് യവണ്ടതച്ച്.  ഇതഗിനക്കായഗി പസ്തുത ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Present Salary
യഗിനല ഇയപക്കാഴുള്ള Bill Type മക്കാറഗി 'Select' എനച്ച് നല്കഗി Confirm നചെയണയ.

Q:  79.  സച്ച്പക്കാര്കഗില്  എലക്കാ  ജജീവനകക്കാരുയടെയുയ  നമക്കാമബല്  നമര്
യചെര്യകണ്ടതുയണ്ടക്കാ
 ?
എലക്കാ  ജജീവനകക്കാരുയടെയുയ  ശേരഗിയക്കായ  നമക്കാമബല്  നമര്  നല്കക്കാന്  സച്ച്പക്കാര്കച്ച്
ആവശേശ്യനപട്ടഗിട്ടുണ്ടച്ച്.  പക്കാസച്ച് യവഡച്ച്  മറന  യപക്കായക്കാന്  റജീനസറച്ച്  നചെയ്തു  നകക്കാണളള
നമയസജച്ച്  അയച്ചു  തരക്കാനക്കായഗിരഗികക്കായ  നമക്കാമബല്  നമര്  അപച്ച്യഡറച്ച്  നചെയക്കാന്
ആവശേശ്യനപടുനതച്ച്.
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Q:  80.  Aided  schoolil  ജജീവനകക്കാരുനടെ  Incriment  Promotion  sanction
AEO  /  DEO  യലക്കു  യഫക്കാര്യവഡച്ച്  നചെയയണ്ടതക്കാണയലക്കാ.സച്ച്പക്കാര്കച്ച്  വഴഗി
എങ്ങഗിനനയക്കാണച്ച് AEO/DEO യഗിയലകച്ച് Forward നചെയ്യുനതച്ച് ?

An:  Service  Matters  - >  Increment  Sanction  ->  All  Designations,  Revised
Scale,  Annual  Increment,  മക്കാസയ  എനഗിങ്ങഗിനന  നസലകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്തച്ച്  Proceed
നല്കുയമക്കാള്  ഇന് കഗിനമന്റുള്ളവരുനടെ  യപരുകള്  കക്കാണക്കായ.  ഇന്കഗിനമന്റെച്ച്
പക്കാസക്കാകക്കാനുള്ളവനര നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്ത യശേഷയ തക്കാനഴയുള്ള Forward For Approval
കഗികച്ച് നചെയ്യുക.  പഗിനജീടെച്ച്  View Status of Forwarded Applications  കഗികച്ച് നചെയ്തച്ച്
മക്കാസയ നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്തച്ച് Proceed നകക്കാടുതക്കാല് AEO/DEO യഗിയലകച്ച് യഫക്കാര്വക്കാര്ഡച്ച്
നചെയ്ത  ഇന് കഗിനമന്റെച്ച്  അയപക്ഷ  റഗിജകച്ച്ടെച്ച്  നചെയനപട്ടഗിട്ടുയണ്ടക്കാ/  ഓതന്റെഗിയകറച്ച്
നചെയനപട്ടഗിട്ടുയണ്ടക്കാ എനറഗിയക്കാനുയ ഓതന്റെഗിയകറച്ച്  നചെയനപട്ടഗിട്ടുനണ്ടങഗില് റഗിയപക്കാര്ട്ടച്ച്
എടുകക്കാനുയ സക്കാധഗിക്കുയ.

Q: 81. ഒരു ജജീവനകക്കാരന് സസച്ച്നപന്റെച്ച് നചെയനപട്ടഗിട്ടുനണ്ടങഗില് 
എങ്ങനനയക്കാണച്ച് സച്ച്പക്കാര്കഗില് യചെര്ക്കുനതച്ച് ?    subsistence al lowance 
എങ്ങനനയക്കാണച്ച് യചെര്ക്കുനതച്ച് ?
An: Service Matters- Personal Details- Disciplanary Actions ല് സസച്ച്പന്ഷന് 
വഗിവരങ്ങള് യചെര്ക്കുക. അതഗിനച്ച് യശേഷയ Salary Matters- Subsistence Allowance 
ല് ആ ജജീവനകക്കാരനന നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്തച്ച് ആവശേശ്യമക്കായ വഗിവരങ്ങള് യചെര്ത യശേഷയ 
ശേമളയ നപക്കാസസച്ച് നചെയ്തക്കാല് മതഗി.
 
Q:  82.  ഒരു  സച്ച്കൂളഗിനല  ഒയര  യഗ്രേ ഡഗിനല  ഒയര  അടെഗിസ്ഥക്കാനശേമളയ  വക്കാങ്ങുന
അധശ്യക്കാപകര്  പല  യപസച്ച്നകയഗിലഗില്  ആണച്ച്  ബഗിലഗില്വരുനതച്ച്.  എങ്ങനന
ശേരഗിയക്കാക്കുയ?

An: Designation വശ്യതശ്യസ്ഥമക്കായഗി കഗിടെക്കുനതു നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ ഇങ്ങനന വരുനതച്ച്.
Administration-  Code  Masters-  Designations  ല്  എലക്കാ  Designations  ഉയ
അവയുനടെ സച്ച്നകയഗിലുകളുയ കക്കാണക്കായ.
 
Q:  83.  SDO  യുനടെ  സക്കാലറഗി  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്  സക്കാധഗിക്കുനഗില.  Employee
Selection failed എനക്കാണച്ച് കക്കാണഗിക്കുനതച്ച്.എന്തു നചെയണയ ?
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An: Present Service Details  നലയുയ  Present Salary Details  നലയുയ  SDO Code
ഒനച്ച്  തനനയക്കായണക്കാനയനച്ച്  പരഗിയശേക്കാധഗിക്കുക.  Bill  Type  ഉയ  ശേരഗിയക്കായണക്കാനയനച്ച്
യനക്കാകണയ.

Q:  84.  ഒരു  Aided  School  നല  ജജീവനകക്കാരഗി  അധഗികമക്കായഗി  വക്കാങ്ങഗിയ  തുക
നചെലക്കാന് മുയഖേന തഗിരഗിചടെച്ചു. Manual ly drawn salary  യഗില് Basic pay -680,
DA  -340  എനഗിങ്ങനന  യചെര്തച്ച്  Confirm  നചെയ്തയപക്കാള്  Gross  total
മമനസച്ച്  തുക  കക്കാണുകയുയ  Amount  can  not  be  less  than  zero  എന
message കക്കാണഗിക്കുകയുയ നചെയ്യുന

An:  Manually  Drawn  Salary  യഗില്  Regular/Arrear/Surrender  എനതഗിനച്ച്
Arrear നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്യുക

Q:  85.  Aided  School  നല  യഗ്രേഡച്ച്  പയമക്കാഷന്  നലഗി  FORWARDING
FAILED,PLEASE CHECK THE INPUTS ,  AND TRY  എന എറര് നമയസജച്ച്
ആണച്ച് വരുനതച്ച്

An:  പയമക്കാഷന്  ഒരഗികല്  Forward  നചെയ്തഗിട്ടുണ്ടക്കായഗിരുനതച്ച്  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ
ഇങ്ങനന വരുനതച്ച്.  ഒരഗികല്  Forward  നചെയ്തതച്ച് വജീണയ ഒന കൂടെഗി പരഗിയശേക്കാധഗിച്ചു
യനക്കാക്കുക  (Salary  Matters-  View  Status  of  Forwarded  Details)  ഈ  പശയ
പരഗിഹരഗിക്കുനതഗിനച്ച്  യവണ്ടഗി  AEO/DEO  ഓഫജീസുകള്കച്ച്  Pay  Revision  Editing
എയനബഗിള്  നചെയ്തു  നകക്കാടുതഗിട്ടുണ്ടച്ച്.  അതഗിനക്കാല്  പയമക്കാഷന്  ഓതന്റെഗിയകറച്ച്
നചെയ്യുനതഗിനച്ച് എ.ഇ.ഒ ഓഫജീസുമക്കായഗി ബന്ധനപട്ടക്കാല് മതഗി.
 
86. സക്കാലറഗിയഗില് Deductions എങ്ങനനനയലക്കായ യചെര്കക്കായ ?

An: മൂനച്ച് തരതഗില് യചെര്കക്കായ.
1. Main Menu -> Salary Matters - Deductions -> Deductions 
2.Main Menu -> Changes in the month -> Present Salary ->  Deducitons
3. Main Menu -> Pay Revision 2014 -> Pay Revision Editing -> Deductions
ഇതഗില് രണ്ടക്കാമതച്ച് പറഞഗിരഗിക്കുന Main Menu -> Changes in the month -> 
Present Salary ->  Deducitons മക്കാര്ഗയ എലക്കാ ഓഫജീസുകള്ക്കുയ 
പയയക്കാജനനപടുനതക്കാണച്ച്. മറ്റുള്ളവ Aided School കള്കച്ച് ലഭശ്യമല.
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87.  LWA  ആയ  ഒരു  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  പസ്തുത  മക്കാസങ്ങള്  ഉള്നപട്ട  DA
അരഗിയര്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തയപക്കാള്  പസ്തുത  ജജീവനകക്കാനന്റെ  യപരച്ച്
കക്കാണഗിക്കുനഗില.

An:  പസ്തുത  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  ആ  മക്കാസങ്ങളഗിനല  സക്കാലറഗി  യപക്കാസസച്ച്
നചെയനപടെക്കാതതു  നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗികക്കായ  ഇങ്ങനന  സയഭവഗിക്കുനതച്ച്.  ഇതഗിനു
പരഗിഹക്കാരമക്കായഗി  സക്കാലറഗി  അരഗിയര് അരഗിയര് യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്യുകയുയ പഗിനജീടെച്ച്  DA
അരഗിയര് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുക. അതഗിനു യശേഷയ സക്കാലറഗി അരഗിയര് കക്കാന്സല് നചെയ്തു
കളയക്കാവുനതക്കാണച്ച്.

88: Deductions എങ്ങനനനയലക്കായ യചെര്കക്കായ ?

An: 1.Salary Matters -> Changes in the month -> Present Salary 
2. Salary Matters -> Deductions -> Deductions എനഗിങ്ങനന Deductions 
യചെര്കക്കായ.

89:  എയച്ച്ഡഡച്ച്  സച്ച്കൂളഗിനല  ഒരു  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  ഇന്കഗിനമന്റെച്ച്  തഗിയതഗി
നതറക്കായഗിട്ടക്കാണച്ച് യചെര്തഗിരഗിക്കുനതച്ച്. എങ്ങനന ശേരഗിയക്കാകക്കായ. ?

An: എയഗിഡഡച്ച് സച്ച്കൂളഗിനല ജജീവനകക്കാരുനടെ വഗിശേദ വഗിവരങ്ങള് എലക്കായ ശേരഗിയക്കായഗി
എന്റെര് നചെയ്തതഗിനു യശേഷമക്കാണച്ച് ഡക്കാറ യലക്കാക്കു നചെയ്തഗിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതഗിനക്കാല് പഗിനജീടെച്ച്
എഡഗിറഗിങച്ച്  സച്ച്പക്കാര്കച്ച്  അനുവദഗിക്കുനഗില.  സച്ച്പക്കാര്ക്കുമക്കായഗി  ബന്ധനപടുക മക്കാത്രയമ
വഴഗിയുള
.
90:  DA  അരഗിയര്  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തയപക്കാള്  Gross  Ammount,  Net
Amount എനഗിവ  0  ആയഗി കക്കാണഗിക്കുന ?

An:  ഇയപക്കാള്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്ത  കക്കാലഘട്ടതഗിനല  DA  അരഗിയര്  ഇതഗിനു  മുമച്ച്
ഏനതങഗിലുയ മക്കാസയ യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തഗിട്ടുയണ്ടക്കാ എനച്ച് യനക്കാക്കുക.

91:  ഈ  മക്കാസയ  റഗിട്ടയര്  നചെയ്യുന  നഹഡച്ച് മക്കാസ്റ്ററുനടെ  ശേമളയ  മക്കാത്രമക്കായഗി
യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തയപക്കാള്  Data mismatch found for  the PEN 500770.  Can
not Proceed എന എറര് നമയസജച്ച് വരുന ?
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An:  ഇങ്ങനന വരുയമക്കാള്  All Employees  കഗികച്ച് നചെയ്തച്ച് ബഗിലച്ച് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്തക്കാല്
മതഗി.

92:  റഗിട്ടയയര്ഡച്ച്  ആയ  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  DA  അരഗിയര്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്
ശ്രമഗിക്കുയമക്കാള് ജജീവനകക്കാരനന്റെ യപരച്ച് നസലകച്ച്ടെച്ച്നചെയക്കാന് കഴഗിയുനഗില.

An:  റഗിട്ടയര്നമന്റെച്ച്  തഗിയതഗിക്കു  മുമക്കായഗി  പസ്തുത  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  DA  Arrear
യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്  ശ്രമഗികണയ.  റഗിട്ടയര്നമന്റെച്ച്  തഗിയതഗി  കഴഗിഞ  യപക്കാനയങഗില്
റഗിട്ടയര്നമന്റെച്ച് തഗിയതഗി വശ്യതശ്യക്കാസനപടുതഗി അരഗിയര് യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്.
യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തതഗിനു  യശേഷയ  റഗിട്ടയര്നമന്റെച്ച്  തഗിയതഗി  മുമനതയപക്കാനല  ആകക്കാന്
മറകരുതച്ച്.OR Processing DA Arrear of Retired Employees (Give retirement
first, Please ensure that Bank account Number is correct)

93:DA  അരഗിയര്  സക്കാലറഗിയഗില്  നമര്ജച്ച്  നചെയക്കാന്  ശ്രമഗിക്കുയമക്കാള്  നമര്ജച്ച്
ആകക്കാതതച്ച് എന്തുനകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ ?

An  :  ഒരു  കക്കാരണയ  ഒരു  ഓഫജീസഗിനല  ജജീവനകക്കാര്കച്ച്  ഒയര  യപക്കാലുള്ള  PF  Type
അലക്കാത്തു നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുയ.  പഞക്കായതച്ച് സച്ച്കൂളഗിലുയ  മറ്റുയ  നപക്കാട്ടക്ഷന് പകക്കാരയ
ഗവ: അധശ്യക്കാപകനര നഗിയമഗികക്കാറുണ്ടച്ച്.  ഇങ്ങനന വരുയമക്കാള് പസ്തുത സ്ഥക്കാപനതഗില്
രണ്ടച്ച്  തരയ  PF  Type  നഗിലവഗിലുണ്ടക്കാകുയ  GPF  ഉയ  KASEPF  ഉയ.  രണ്ടച്ച്  കക്കാരശ്യങ്ങള്
ഇതരയ  സന്ദര്ഭങ്ങളഗില്  നചെയക്കാന്  സക്കാധഗിക്കുയ  1.  വശ്യതശ്യസ്ഥ  PFType  ഉള്ളവരുനടെ
മക്കാത്രമക്കായഗി DA Arrear ബഗില്ലുകള് യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുക. അനലങഗില് യനരഗിട്ടച്ച് അരഗിയര്
തുകകള് മടെപച്ച് നചെയ്തച്ച് യചെര്ക്കുക. 

94.  Leave  Surrender  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തതഗിനു  യശേഷയ  ബഗിലഗില്
നതറ്റുകണ്ടയപക്കാള്  ആ  ബഗിലച്ച്  Cancel  നചെയക്കാന്  ശ്രമഗിച്ചു.  എനക്കാല്  ബഗില്ലു
Cancel  നചെയക്കാന്  കഴഗിയുനഗില.  Leave  Account  ല്  എന്ടഗി  ഉണ്ടച്ച്  എന
എറര് നമയസജക്കാണച്ച് വരുനതച്ച്.

An:  ഇങ്ങനന വരുയമക്കാള് Leave Account (Service Mattters ->Leave -> Leave
Account) യപജച്ച് ഓപണ് നചെയ്തച്ച് അകക്കൗണ്ടഗില് ഉള്ള ലജീവുകള് മുഴുവന് Delete നചെയ്ത
യശേഷയ Leave Surrender ബഗിലച്ച് Cancel നചെയക്കാന് കഴഗിയുനതക്കായഗി കക്കാണക്കായ.
95.  ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  ആയ  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  പക്കാര്ട്ടച്ച്  സക്കാലറഗി  ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച്
നചെയ്തയപക്കാള് Gross Amount യനകക്കാള് അധഗികയ Deduction ഉള്ളതക്കായഗി കണ.
എന്തു നചെയണയ ?
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An: Employees whose deductions exceed gross pay are listed above. In the
case  of  Co-op  Recovery  deductions,  Click  "  View  "  link  to  view  Co.Op.
Recovery details of that employee. This deduction can be avoided for this
month by clicking the link " Avoid this month". Cancel the processed salary
and process again to reflect the new change. Deductions other than Co.Op
Recovery  can  be  edited  through  present  salary  details  of  the  employee
before reprocessing

96.  DA  അരഗിയര്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തതതഗിനു  യശേഷയ  Outer  ബഗിലച്ച്  എടുകക്കാന്
സക്കാധഗിക്കുനഗില.  'Error  in  retrieving  Arrear  Salary  Drawn !'.  എന എറര്
നമയസജക്കാണച്ച് വന നകക്കാണ്ടഗിരഗിക്കുനതച്ച്.

An:  DA  അരഗിയര്  ബഗിലഗിനന്റെ  Outer  bill  ജനയററച്ച്  നചെയ്യുയമക്കാള്
ഉണ്ടക്കായഗിനകക്കാണ്ടഗിരഗിക്കുന  'Error  in  retrieving  Arrear  Salary  Drawn !'.  എന
എറര്  പരഗിഹരഗികക്കാന്  ഇതു  വനര  സച്ച്പക്കാര്കഗിനച്ച്  കഴഗിഞഗിട്ടഗില.
പരഗിഹരഗികനപടുനതു വനര Inner bill മക്കാത്രയ നകക്കാടുതക്കാല് മതഗി.

97. Aided സച്ച്കൂളഗിനല സക്കാലറഗി യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന് ശ്രമഗിക്കുയമക്കാള്  Data 
mismatch found for the PEN 123456 can not proceed എന error 
നമയസജച്ച് ആണച്ച് വരുനതച്ച്.

An: AEO/DEO ഓഫജീസഗില് ഈ ജജീവനകക്കാരനന്റെ ഓഥന്റെഗിയകഷന് ശേരഗിയക്കായഗി 
നല്കഗിനയങഗില് മക്കാത്രയമ സക്കാലറഗി യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന് സക്കാധഗിക. AEO/DEO 
ഓഫജീസുമക്കായഗി ബന്ധനപടുക.

98. സൂപര് ആനുയവഷനഗിലുള്ള ഒരു അധശ്യക്കാപകനന്റെ സക്കാലറഗി മക്കാത്രമക്കായഗി എലക്കാ 
മക്കാസവുയ യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന് കഴഗിയുയമക്കാ ?

An:  സൂപര്  ആനുയവഷനഗിലുള്ള  അധശ്യക്കാപകനച്ച്  മക്കാര്ചച്ച്  വനരയുള്ള  ശേമളയ
ലഭഗിയകണ്ടതുനണ്ടങഗില് എലക്കാ മക്കാസവുയ പയതശ്യകമക്കായഗി ബഗിലച്ച്  യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കാന്
കഴഗിയഗില.  ചെഗിലയപക്കാള്  ജൂമല  മക്കാസനത  സക്കാലറഗി  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്
കഴഗിയഞകക്കായ. എനക്കാല് ആഗസ്തച്ച് മുതല് പസ്തുത ജജീവനകക്കാര് സച്ച്പക്കാര്കഗില് നഗിനയ
ഓയട്ടക്കാമക്കാറഗികക്കായഗി  ഒഴഗിവക്കാകനപടുനതക്കായഗിരഗിക്കുയ.  ഇങ്ങനന  സയഭവഗികക്കാതഗിരഗികക്കാന്
ജജീവനകക്കാരനന്റെ  സൂപര്  ആനുയവഷന്  തഗിയതഗി  മക്കാറഗിനകക്കാടുയകണ്ടതക്കാണച്ച്.
(എയഗിഡഡച്ച് സച്ച്കൂള് ആനണങഗില് AEO/DEO) തലതഗില് ബന്ധനപടെണയ. 
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99 Onam Festival Advance Bil l ജനയററച്ച് നചെയ്യുയമക്കാള് Invalid year എന 
എറര് നമയസജച്ച് കക്കാണഗിക്കുന ? 

An: Onam Advance Bil എന യപജച്ച് എടുക്കുയമക്കാള് ആദശ്യയ Month നസലകച്ച്ടെച്ച് 
നചെയ്യുക. പഗിനജീടെച്ച് DDO Code, Adv Type എന കമതഗില് നസലകച്ച്ടെച്ച് നചെയ്യുക. 

100 ഒരഗികല് നല്കഗിയ LWA ഡഗിലജീറച്ച് നചെയക്കാന് കഴഗിയക്കാതതച്ച് 
എന്തുനകക്കാണ്ടക്കാണച്ച് ? 

An: ഇനഗി മുതല് ഒരു ജജീവനകക്കാരനച്ച്  LWA നല്കഗികഴഗിഞക്കാല് ഡജീലജീറച്ച് നചെയക്കാന് 
കഴഗിയഗില. ഡഗിലജീറച്ച് നചെയണനമനനണ്ടങഗില് സച്ച്പക്കാര്കച്ച് നഹല്പച്ച് നഡസച്ച്കുമക്കായഗി 
ബന്ധനപയടെണ്ടഗി വരുയ 
 
101.  ഇ  സബച്ച്മഗിഷന്  യപജഗില്  ടഷറഗി  ഒബച്ച്ജകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്ത  ബഗിലച്ച്  കക്കാണുനഗില.
എന്തുനകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗികക്കായ? 

An:  ഇ-സബച്ച്മഗിഷന് കശ്യക്കാന്സല് നചെയക്കാന് യവണ്ടഗി  Accounts -> Bills  -> Cancel
Submitted  Bill  എന  എന  കമതഗിലക്കാണച്ച്  ഇ-സബച്ച്മഗിഷന്  കശ്യക്കാന്സല്
നചെയയണ്ടതച്ച്.  ഈ  യപജഗില്  ഒബച്ച്ജകച്ച്ടെച്ച്  നചെയ്ത  ബഗിലച്ച്  കക്കാണുനഗിനലങഗില്  സ്റ്റക്കാറസച്ച്
യപജഗിനല  view status  കഗികച്ച്  നചെയക്കാതതു നകക്കാണ്ടക്കായഗിരഗികക്കായ.  അതഗിനക്കാല്  View
Status (Accounts-> Bills -> View Submitted Pay Bills)കഗികച്ച് നചെയ്തതഗിനു യശേഷമ
ഈയപജച്ച് എടുക്കുക. 

Q:103  We  can't  Add  Deductions  in  the  Other  Deduction  Section
(Salary Matters -> Changes in  the month -> Other Deductions). This
is a Govt School 

An:  Please  take  another  option,  Salary  Matters  ->  Pay  Revision  ->  Pay
Revision Editing -> Add item in the Other deduction Section 

Q:104.  ഇകഴഗിഞ  മക്കാസയ  നക്കാലക്കായ  തഗിയതഗി  (AN)  ഒരു  ജജീവനകക്കാരന്
ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  ആയഗി  മനറക്കാരു  ഓഫജീസഗിയലകച്ച്  യപക്കായഗി.  പക്കാര്ട്ടച്ച്  സക്കാലറഗി  Yes
നകക്കാടുത്തു നകക്കാണ്ടച്ച്  റഗിലജീവച്ച്  നചെയ്യുകയുയ നചെയ്തു.  പയക്ഷ ഈ ഓഫജീസഗില് നഗിനയ
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യപക്കാസസച്ച്  നചെയയണ്ട  4  ദഗിവസനത  സക്കാലറഗി  യപക്കാസസച്ച്  നചെയ്തയപക്കാള്  ബഗില്
തുക  മമനസച്ച്  ആയഗി  കക്കാണഗിക്കുകയുയ  യപക്കാസസഗിങഗില്  എറര്  കക്കാണഗിക്കുകയുയ
നചെയ്യുന.? 

An:  ഏതക്കാനുയ  ദഗിവസങ്ങള്  മക്കാത്രയ  യജക്കാലഗി  നചെയ്തച്ച്  പുതഗിയ  ഓഫജീസഗിയലകച്ച്
ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  ആകുയമക്കാള്  കുറച്ചു  ദഗിവസനത  സക്കാലറഗി  മക്കാത്രയമ  ആദശ്യനത
ഓഫജീസഗില്  യപക്കാസസച്ച്  നചെയക്കാന്  കഴഗിയു.  അയത  സമയയ  ഇങ്ങനന  യപക്കാസസച്ച്
നചെയ്യുന  സക്കാലറഗിയയകക്കാള് കൂടുതല്  Deductions  ഉണ്ടക്കായഗിരഗിക്കുകയുയ നചെയ്യുയമക്കാള്
Net  Amount  മമനസച്ച്  തുക  കക്കാണഗിക്കുകയുയ  സക്കാലറഗി  യപക്കാസസഗിങഗില്  എറര്
കക്കാണഗിക്കുകയുയ  നചെയ്യുയ.  Net  Amount  യനകക്കാള്  കൂടുതല്  Deductions  Amount
വരഗികയക്കാനണങഗില്  ഓയരക്കാ  Deductions  ഉയ  കഴഗിഞ  മക്കാസയ വച്ചു നകക്കാണ്ടച്ച്  ഫജീസച്ച്
നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്.  (ഉദക്കാ:  ജൂണ്  മക്കാസതഗിനല  സക്കാലറഗിയക്കാണച്ച്  യപക്കാസസച്ച്
നചെയയണ്ടനതങഗില് Deductions നന്റെ To Date 31-05-2013 എനച്ച് നല്കക്കായ.). പയക്ഷ
ഇവഗിനടെ ജജീവനകക്കാരനന റഗിലജീവച്ച് നചെയ്തു കഴഗിഞ യശേഷമക്കാണച്ച് 4 ദഗിവസനത സക്കാലറഗി
യപക്കാസസച്ച് നചെയ്യുകയുയ മമനസച്ച് തുക കക്കാണഗിക്കുകയുയ നചെയ്തതച്ച്. ഇങ്ങനന വരുയമക്കാള്
ടക്കാന്സച്ച്ഫര്  ആയ  ജജീവനകക്കാരനന്റെ  Deductions  ഫജീസച്ച്  നചെയക്കാന്  ആദശ്യനത
ഓഫജീസഗിനച്ച്  സക്കാധശ്യമല.  ഇവഗിനടെ  നചെയക്കാവുനതച്ച്  Join  നചെയ്ത  പുതഗിയ  ഓഫജീസഗില്
നഗിനയ Deductions ഫജീസച്ച് നചെയക്കാവുനതക്കാണച്ച്.  അങ്ങനന ഫജീസച്ച് നചെയ്തതഗിനുയശേഷയ
ആദശ്യനത ഓഫജീസഗില് 4 ദഗിവസനത സക്കാലറഗി യപക്കാസസച്ച് നചെയക്കായ.    

Q105.
Increment  July  1  ആയ  ഒരു  ജജീവനകക്കാരന്  14-7-2017  ല്  Transfer
ആയക്കാല് increment നല്കഗിയതഗിനുയശേഷനമ transfer നചെയക്കാവു.

Q 106. How PRAN can be added in SPARK , if not avilable ?

 PRAN  will  be  automatically  updated  in  SPARK.See  service  matters---
>Personal  details---->present  service  details  to  verifiy  whether  PRAN  is
added.If so ,please insert NPS deduction (NPS contribution in the state) in
present  salary  menu.  If  PARN  is  no  there,send  e-mail  to
snokerala.fin@kerala.gov.in with name, PEN & PRAN for updation.

Q107   How DDO registration  number  can  be  added  in  SPARK,if  not
available?
DDO Registration number wil l be automatical ly updated in SPARK. See
Admin/Profile  ---Code masters---DDO for DDO registration Number.If

Gigi Varughese .SPARK 2017 gigi09chirathalackal@gmail.com

mailto:snokerala.fin@kerala.gov.in


it  is  not  there  ,  please  send  email  quoting  10  digit  DDO  code  &
Registration number to  snokerala.fin@kerala.gov.in

Q108.Whom to contact for DDO Registration number?

Sub/District Treasuary

Q109.Who can approve Claims?

The officer whose PEN is available in DDO table(admin/profile code—
masters...DDO)only can approve claims

Q110.How NRA,TA PF can enter in SPARK?

Through  Accounts--->Claim  Entry  ,Approve,Make  bil l  from  approved
claims.
Q111.What  to  do  when  name  of  an  employee  is  not  listing  for  Pay
revision 2014 fixation?

Please update service history .If he/she is on LWA , please update it.

Q112.Login password is lost or login blocked ?

Users  can  use  forget  password  link  in  login  page  via  OTP  sent  to
users mobile.

Q113.Login terminated?

Please contact district treasury .Normal ly users other than DDO wil l be
given login privilege for short period.

Q114.If Bank name is not in LISt ?
Please  request  bank  to  send  e  mail  to  spark.fin@kerala.gov.in from
their offical id
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Q115. How can generate new employee PEN ?

Admin-->New  Employee..give  al l  details   Personal  Contact  Service
forward  to  AEO/DEO.  Land  Phone  number  Mobile  number  are
*mandatory.

Q116.  Wil l  retired  employee  wil l  list  for  salary  ,  arrear  or  claims
processing?
Yes Employees retired within 2 years back will be listed

Q117. How Medical claims bil l  can be entered ?

in Bill type under column BE enter amount allotted .
Then enter details through Claim entry...

Q118. LIC premium Deduction through SPARK?

Deduction code 303 ,Policy number 9 digit  due date enter as correctly.
First policy sequence no 0 second as 1,etc..

Q119. Various forms visit?
Www.info.spark.gov.in

Form 3 is for DDO Login settings
Form 5 for controlling officer setting mail scanned copies to 
info@spark.gov.in

or visit nearest district treasury

Q120.Can A DDO having only charge of an office can be set?

Yes .in that case login for bill generation can be given to a senior most 
officer in that office and DDO name can be set with charge office.Please 
mention that in Form 3
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