
SPARK - DA Arrear Preparation

       SPARK  ഉപോയോഗിച് salary bill   തയോറോകിയ കോലയളവിെല pay drawn particulars സോരകിലണ്.

   എനോല പഴയ രീതിയില salary bill   തയോറോകിയ കോലയളവിെല pay drawn particulars സോരകിലില. 

   അതിനോല പഴയ രീതിയില salary bill   തയോറോകിയ കോലയളവിെല DA Arrear  തയോറോകോന

pay drawn particulars  നലോകണതണ്.  

              (ഉദോഹരണതിന്,   ഒര സോപനം 2010 September  മതല SPARK  ഉപോയോഗിച് salary bill 

തയോറോകന. 2011 January   യിെല ശമളോതോെടോപം 2010 July  മതല 2010 December   വെരയള DA 

Arrear   കടി തയോറോകണം.    പോക 2010  July,  2010  August     എനീ രണ് മോസെത pay  drawn 

particulars സോരകിലില.  ഇത് െകോടകണം)

പഴയ രീതിയില   salary   വാങിയ കാലയളവിെല   pay drawn particulars   സാരകിേലക് നലകന രീതി  .  

Salary Matters – Manually Drawn

  കിടന പതിയ window  യില Office, Employee  ഇവ select െചയക

  വലത വശത് month, year

Drawn Date

Basic Pay    തടങിയ കോരയങള നലകക

Regular/Arrear/Surrender   എന ഭോഗത് salary bill  ആെണങില Regular,

      EL Surrender Bill   ആെണങില Surrender

 ഇങെന bill   െന സവഭോവമനസരിച് നലകക.

 ബോധകമലോത field -  ല 0  നലകി confirm െചയക

   ഇങെന ആവശയമോയ മോസങളിെല pay drawn particulars നലകക.
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DA Arrear Preparation

1.  Salary Matters – Processing – Arrear – DA Arrear

2.    കിടന പതിയ window  യില DA Processing  നള period  നലകക (ഉദോ: 07/2010  -  12/2010 )

3.  DDO Code, Bill Type  ഇവ select െചയക

4.  Select Employees  എനതില click  െചയക

            (All Employees  എന option  ഉപോയോഗികോതിരികനതോണ് നലത്. Bill  ല

       ആെരോെകയണ് എനറിയോന കഴിയില)

5.    വലതവശത് അരഹരോയ Employees   െന ോപര് കോണോം.

6. DA Arrear    തയോറോോകണവരെട ോപരിന ോനോരയള box  ല കികക.

7.  Click on Submit

8.  job waiting   എന കണോല Click on Refresh button

9.  job completed successfully   എന കണോല DA Arrear Bill തയോറോയികഴിഞ

Retirement    ന് ഒരകമോയി PF Close  െചയവര, DA Arrear    പണമോയി ൈകപറനവര -  ഇവരെകോെക 

Bills and Schedules   ല നിനം Arrear Bill (inner and outer)   എടത് ടഷറിയില നലകോം.
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Merging DA Arrear with Monthly Salary

 പലരകം  DA Arrear     ോപോവിഡന്ഫണിോലയ് ലയിപിോകണതോയി വരം  .    അതിനോയി െചോയണത്  ...  

1.     മകളില പറഞിരികന രീതിയില DA Arrear Bill  തയോറോകക. Bills and Schedules   ല നിനം 

Arrear Bill    എടത് ശരിയോെണന് ഉറപ് വരതക.

2.  Salary Matters – Processing – Arrear – Merge arrear with salary എടകക. 

3.    കിടന പതിയ window  യില DDO Code,  Arrear processed year, month  ഇവ നലകക. 

         (ഉദോ: DA Arrear Bill  തയോറോകിയത് 2011 January  യിലോെണങില year – 2011  എനം month - 

January  എനം നലകക) 

4.  DA Arrear Bill    െന വിവരങള display ആകം.  ലയിപികോനള Bill    െന വലത ഭോഗത കോണന 

      box  ല കികക. 

5. Credit to GPF through Salary bill  എനത് select   െചയനതിനോവണി അതിെന ഇടതഭോഗത 

    കോണന വതതില കികക. 

6.    ഏത മോസെത Salary   യിലോണ് DA Arrear   ലയിപിോകണെതന വിവരം Arrear to be merged with 

salary for year   എന ഭോഗത നലകക.

7.  Click on Proceed.  (DA Arrear Bill    െന വിവരങള അപതയകമോകം)

8.  Salary matters – Processing – Monthly salary തയോറോകക.  ഇതില DA Arrear ോചരനിടണോവം.
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DA Arrear Bill     ലയിപിച  Monthly salary Bill     കയോനസല െചയോനള കമം  

1. Salary matters – Processing – Salary – Cancell processed salary

2. Salary matters – Processing – Arrear – Cancell merged arrear

3. Salary matters – Processing – Arrear -  Cancell processed arrear
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 Note : 

           1. 2010 January  മതലള DA Arrear     മോതെമ ോമലപറഞ രീതിയില തയോറോകോന കഴിയനള.

           2. Salary arraear (Increment arrear, Grade Fixation arrear etc.)      ഉെണങില അത്

       തയോറോകിയതിന ോശഷോമ DA Arrearതയോറോകോവ.
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