
SPARK – GUIDE FOR BEGINNERSSPARK – GUIDE FOR BEGINNERS
( User code Password DDO code എനിവ െസറ് െചയതിന േശഷം െചേയണത്)

ജീവനകാരെട  സരവീസ്  ബക്  ഡിജിറൈലേസഷെന  ഭാഗമായി  െസകടറിേയറ്  

ജീവനകാരകായി  തടങിയ  സ്പാരക്  എലാ  സരകാര  ജീവനകാരകം  

ബാധകമാകിയിരികകയാണ്.  ഇതിെന  ആദയപടിയായി  ശമളവം  മറ  അലവനസകളം 

സാരകിലെട  േപാസസ്  െചയനതിന  തടകമിട .2012  ജനവരിയിെല  ശമളം  എലാ 

ഒഫീസകളം െസലഫ് േഡായിംഗ് ഓഫീസരമാരം സാരകിലെട േപാസസ് െചയണെമന  

ഗവ.ഉതരവകളം  ഇറങിയിരികകയാണ് .  പെക  പല  സാപനേമധാവികളം  എങിെന 

ശമളം േപാസസ് െചയണെമനറിയാെത ഇേപാഴം ഇരടില തപകയാണ് . 

എങിെന തടങാം?

ബൗസറില   www.spark.gov.in/webspark/   എന  അഡസ്  നലി  സാരക്  േലാഗിന 

ജാലകം   ദശയമാകക.  നിങളക  ലഭിച  യസര  േകാഡം  ,  പാസ്േവഡം  നലിയേശഷം  താെഴ  

േബാകില കാണന കയാരകറകളം ൈടപ് െചയ് സാരകിേലക് Sign In  െചയാം.

യസരേകാഡ്  ,  പാസ്േവഡ്  എനിവ  ലഭിച  േശഷം  ആദയമായി  േലാഗിന  െചയേമാള  

പാസ്േവഡ് മാറാനള ജാലകമായിരികം പതയകെപടക .

User code

Password

Characters

http://www.spark.gov.in/webspark/


മകളില  പഴയ  പാസ്േവഡം  താെഴയള  രണ  ഫീലഡകളില  പതിയ  പാസ്േവഡം  െകാടത്  

confirm െചയക. തടരന് പതിയ പാസ്േവഡ് ഉപേയാഗിച് േലാഗിന െചയണം

പാസ്േവഡ് മാറനതിനള ജാലകം

പതിയപാസ്േവഡ്  ഉപേയാഗിച്  േലാഗിന  െചയതിനേശഷം  താെഴ  െകാടത  രണ്  

െസപകള െചയ് ഓഫീസ് ബിലൈടപം , അകവിറനസം തയാറാകക.

Step 1: Bill Type Setting

േലാഗിന  െചയതിന  േശഷം  ആദയം  െചേയണത്  സാപനതിെന  bill  type  െസറ് 

െചയലാണ്. അതിന് Salary Matters െമനവില നിന് Est bill type തിരെഞടകക.



നിങളെട  സാപനതിെന  േപര്  അവിെട  കാണാം .  അതിന  താെഴയള  ടാബില  കിക്  െചയ്  

DDO Code െസലക് െചയാല താെഴ കാണന േപാെലയള ജാലകം പതയകെപടന. ഇതില 

SlNo  :  01  ,  02  , .  … എനിങെന(  ഉദാ:-UP  attached  ൈഹസളകളക്  salary  bill  രെണണം 

ഉണാകമേലാ.  അങിെന  വരന  സനരഭങളില  01,  02  എനീ  സിരിയല  നമറില  രണ്  ബില 

ൈടപകള െസറ്  െചയണം.  HS  Salary  bill  െകാടതേശഷം  Insert  െചയക.  േശഷം  SlNo  02 

െകാടത് UP Salary Bill  െകാടത് Insert െചയക.

SlNo BillType Head Of A/c Description Plan/NonPlanVoted/Charged

01 HS Salary 2202... . . . . . . . . Salary bill Non-Plan Voted 

02 UP Salary 2202... . . . . . . . Salary bill Non Plan Voted

Bill  type : HS salary bil l/UP Salary bill /LP salary bil l 

Head of A/c : ഏത് െഹഡ്-ല നിനാണ് ശമളം വാങനെതങില അത് .

Description of A/C: Salary or contingency

Plan/Non-Plan : Non Plan and Voted/Charged : Voted

Step 2: Acquittance Details

Bill type െസറിങിന േശഷം െചേയണത് Acquittance settings.

Salary  Matters  -ല  തെനയള  Acquittance  details  ടാബില  Sl  No  െകാടത്   , 

Acquittance  -ല  കിക്  െചയ്  േനരേത  െസറ്  െചയത  Bill  type  െതരെഞടത്  ഇനസരട്  

െചയക.



Step 1 , Step 2 എനിവ ഒറ പാവശയം െസറ് െചയെവചാല മതിയാകം.

Step1 ഉം Step2 ഉം െചയതിന േശഷം പതിയ ജീവനകാരെട വിവരങള സാരകില 

േചരകകയാണ് േവണത്. ഇതിനള വഴികളാണ് താെഴ വിവരികനത് .

Step 3: New Employee Record

Administration െമനവിെല New Employee Record എടത്  PEN  ഇലാത 

ജീവനകാരെന സാരകില പേവശിപിച് Permanent Employee Number   create  

െചയകയാണ് േവണത്.



Name , Category (State subordinate/State Gazetted/StateLastGrade Service etc)

Sex,Date  of  Birth  ,  Religion  ,  Caste  ,  Category(OBC/SC/General),  Ex  service  ,  

Physically  handicapped  ,  എനീ  നിരബനിത  ഫീലഡകള  പരിപിച്  (മറ  ഫീലഡകളം 

െകാടേകണതാെണങിലം  PEN  create  െചയാന  േവണെമനില.  സമയമളതിനനസരിച്  

പിനീട്  െകാടതാല  മതിയാകം.)  confirm  െചയക.  PEN  create  െചയെകാണള  സേനശം 

ലഭികനത  കാണാം.  Create  െചയെപട  PEN  ഉടനതെന  സരവീസ്  റജിസറില  ചവന 

മഷിെകാണ് എഴതിവകക. 

  Step 4: Present Service Details

ഇേത  ജാലകതില  തെനയള  Present  Service  details  കിക്  െചയ്  നിലവിെല 

സരവീസ് വിവരങള െകാടകക.

Present Service
Loans Present Salary

Main Menu

Office Search



ഇതില  Employment  Type  :  Regular  െതെരെഞടകക.  അലസമയം  കാതിരന്  ജാലകം 

പരവസിയില  വനതിന  േശഷം  District  ,  Office  (ഇടതഭാഗെത  search  box-ല  ഓഫീസ് 

നിലനിലകന  സലം  ൈടപ്  െചയ്  search  െകാടത്  അലസമയം  കാതനിലകക. 

അതിനേശഷം Office  ടാബില കിക് െചയ്  ഓഫീസ് െതരെഞടകാം .)  ,  Service Category ,  

PF  Type  ,  PF  Number  ,  Date  of  Join  in  Service  and  Department  എനിവ  െകാടത് 

confirm െചയക.

Step 5: Present Salary

Present  Service  details  െകാടത്  കഴിഞാല  േമല  വിവരിച  അേത  ജാലകതില  

നിനം Present Salary കിക് െചയ് ഇേപാഴള Basic pay െസറ് െചയാം.

Basic  pay  ,  Bill  type  ,Acquittance  group  ,  Last  Pay change  ,  Next  Increment,  എനിവ 

െകാടത്  confirm  െചയക.  താെഴയള  Other  Deductions  ടാബ്  കിക്  െചയ്  ആ 

ജീവനകാരെന Deductions ഇനസരട് െചയക.( മകളിെല ജാലകം ശദികക)

Sl No : 01 , 02 , . . .…

Deductions  :  ടാബില  കിക്  െചയ്  LIC/SLI/GPF/GIS  എനിങെന  െതെരെഞടകാം. 

Amount -ല ഡിഡകന തക െകാടകക.

Details ടാബില Policy No െകാടകക.

From  To – എനമതല എനവെര( Maturity date)

Deductions



Step 6: Loans and Other Deductions :

GPF TA ,  മറ േലാണകള എനിവ ഇനസരട്  െചയാന ഇേത ജാലകതിെല Loans  എന 

ടാബില കിക് െചയക.

ഇടതഭാഗതള  ടാബില  നിനം  Office,Employee  എനിവ  െതെരെഞടത  േശഷം  Loan 

Item-ല കിക് െചയ് േലാണ െസലക് െചയക. 

A/c No: GPF TA ആെണങില അവിെട A/cNo പതയകെപടം.

Loan Amount : Consolidated amount െകാടകണം

Recovery start : തിരിചടവ് തടങിയ മാസവം വരഷവം െകാടകക

Instalment  Amount  ,  No  of  Instalment  ,  Last  Instalment  No,  Amount  repaid  , എനിവ 

െകാടത് confirm െചയക.

Step 7: Leave Account 

Main Menu   Service Matters   Leave   → → → Leave Account െമന ഉപേയാഗെപടതി 
ജീവനകാരെന ഇതവെരയള ലീവ് കഡിറില 



വരതാം.   (Earned  Leave  and  HPL)Enter  Opening  Balance  ടാബ്  െസലക്  െചയാല 

ലഭികന  ജാലകതിലാണ്  ആ തീയതിയില  ബാലനസ്  ഉള  ലീവ്  െകാടേകണത് .  (   HPL  -ല 

കിക്  െചയാല വരന ജാലകതില  Enter  Opening  Balance  കിക്  െചയ്   ബാലനസള ലീവ്  

െകാടത്  proceed  െചയക.  അതിനേശഷം   EL  -ല  കിക്  െചയ്  ഇേതപകാരം  ബാലനസ്  

െകാടകക.)

ബാലനസ്  ലീവ്  െകാടതതിനേശഷം  എടകന  ലീവ്  സാരകില  എനര 

െചേയണതാണ്.   ഇതിന്  Leave  Availed  ടാബ്  എടത്  Employee 

െസലക് െചയക.

 ലീവ് ബാലനസ്

EL



Leave Type-ല കിക് െചയ് ഏത് തരം ലീവാണ് എടതെതന് െതരെഞടകക.

From ..…

To... . . .

Purpose... . . . .

Sanction No

Sanctioned by 

എനീ ഫീലഡകള പരിപിച േശഷം insert െചയക.

Step  3  മതല  7  വെരയള  എനടികള  നടതികഴിഞാല  ഒര 

ജീവനകാരെന  Spark  salary  processing  ന്  ആവശയമായ  വിവരങള 

ലഭിചെവന പറയാം. 

ഇത  േപാെല  അടതജീവനകാരെന  വിവരങള  Main  Menu  കിക്  െചയ്  New 

Employees  Record  എടതേശഷം  Step  3  മതല  7  വെര  സചിപിചപകാരം 

വിവരങള െകാടകക.

ഇപകാരം  നിങളെട  സാപനതിെല  എലാ  ജീവനകാെരയം  സാരകില  പേവശിപിചേശഷം  

സാലറി േപാസസ് െചയാം.



SALARY PROCESSING

Monthly Salary Processing
സാരകില  സാലറി  േപാസസ്  െചയാന  HRA  Class  ,  Treasury  ,  Village  ,  Taluk  ,  

Local Body എനിവ െസറ് െചേയണതണ് . ഇത് െചയനത് Spark Administrator ആണ്. 

User  code  ,  Password  ,  Verification  character  എനിവ  െകാടത് 

www.spark.gov.in/webspark/  -ല  േലാഗിന  െചയക,  (മകളില  സചിപിച 

പവരതനതിലാെണങില  Main  menu  ടാബ്  കിക്  െചയക)  Salary  Matters   Processing→  

 Salary  Monthly Salary Processing → → എടകക.

ലഭികന  ജാലകതില  Month,  Year  െകാടത്   Office  ,  DDO  Code  ,  Bill  type  

എനിവ െസലക്  െചയാല എത ജീവനകാരെട ശമളം േപാസസ്  െചയാന കഴിയെമനറിയാം . 

അതിലള  എലാ  ജീവനകാരേടയം  ശമളം  േപാസസ്  െചയാന  All  Employees  എന  ടാബ് 

ഉപേയാഗികാം.  Select  Employees  എനത്  കിക്  െചയാല   ജീവനകാരെന  ശമളബിലില 

േചരകാനം ഒഴിവാകാനം ഓപഷനണ്.

ജീവനകാെര െസലക് െചയ്  Ok െകാടകക. Job accept  െചയ വിവരങള (Bill  control  code 

,  Job  number  etc..)  കാണാം.  േലാഗ്ഔട്  െചയ്  അലസമയതിനേശഷം  േലാഗിന  െചയ്  

സാരകിെല Salary processing Status കാണാം.

http://www.spark.gov.in/webspark/


Pay Bills and Schedules

Salary  Matters   Bills  and  Schedules   Monthly  Salary   Pay  Bills  and  Schedule→ → →  

എടത് DDO code , Month എനിവ െസലക് െചയാല Process െചയെപട സാലറി വിവരങള 

കാണാം.  ഇതിെല  Select  കിക്  െചയ്  Outer  bil ls,  Inner  Bills  ,  schedules  എനിവ 

എടകാം.  ഇതിെല  ഓേരാ  പവരതനതിനം  കടതല  സമയെമടകനണ് .  കമേയാെട 

കാതിരികണം.

Acquittance Roll : 

Salary  Matters   Bills  and  Schedules   Monthly  salary   Salary  Acquittance→ → →  

െമനവഴി േപാസസ് െചയ മാസെത Acquittance Roll എടകാം.

 Encashment Details : 

Spark  വഴി  േപാസസ്  െചയെപട  സാലറിബില  ടഷറിയില  നിന്  കാഷ്  െചയാല  അതിെന  

വിശദവിവരങള  Salary  Matters   Encashment  Details  → എന  െമനവിലെട  സബമിറ്  

െചേയണതാണ്.

Click Select for 
inner & Outer Bills



  Edit Employees Record
ജീവനകാരെന വിവരങള കടതലായി  വീണം േചരകണെമങിേലാ  േചരതവിവരതിെല  

െതറകള  ഒഴിവാകാേനാ  അവസരമണ്(  Leave  Account  ഒഴിെക).  ഇതിനായി  Main  Menu 

വിെല Administration  Edit Employees record → ഉപേയാഗികാം.

ഡാറ  എഡിറ്  െചേയണ  ജീവനകാരെന  PEN,  Permanent  Employees  No  എന  ഫീലഡില 

െകാടതേശഷം  കീേബാഡിെല  Tab  ബടണ  അമരതിവിടക.  ജീവനകാരെന  സാരകിലള 

വിവരങള ലഭയമാകം. അതില ആവശയതിനനസരിച മാറങള വരതി confirm െചയാം.

Increment Sanction 

ജീവനകാരെട വാരഷിക ഇനകിെമന് സാരകിലെട നലാം . 

Service  matters   Increment  sanction  → എടത്  Bill  type  ,  Month  ,  Year  എനി െസലക് 

proceed െചയാല ആ മാസതില Increment due ആകനവരെട ലിസ് ലഭികനതാണ് . 

Order  No  ,  date  എനിവ െകാടത്   ജീവനകാരെന േപരിനേനെരയള േബാക്  െചക്  െചയ്  

താെഴ  Increment  sanction  െചയാനധികാരമള  ഉേദയാഗസെന  േപരം  ഉേദയാഗേപരം 

െകാടത് Update data െകാടതാല ആ ജീവനകാരെട  Increment sanction ആയിടണാകം.

Generate  Report  കിക്  െചയ്  Increment  Sanction  Order  ലഭികകയം  െചയം.  ഇത്  പിന് 

എടത് സരവീസ് റജിസറില പതികാം.



ഇനകിെമന് due ആയവരെട പടിക.

Transfer

ജീവനകാരെട  സലമാറവിവരങള  സാരകില  അപേഡറ്  െചയെപേടണതണ് .  ഇതിന് 

Service Matters  Transfer → െമന ഉപേയാഗികാം.

ആദയം  Generate  transfer  order  എന െമന ഉപേയാഗിച്  ടാനസര െചയെപട  ജീവനകാരെട  

ലിസ് Generate െചയണം.

Designation,  Type of transfer ,  Transfer order date ,  number ,  District,  Transferred to  

dept , transferred to Office എനിവ നലി confirm and update data െകാടകക.



അതിന്  േശഷം  Service  Matters   Transfer   relieve  on  Transfer  → → െമന  വഴി  ആ 

ജീവനകാരെന സാരകില നിനം റിലീവ് െചയകയം േവണം.

ഒര ജീവനകാരന സലമാറംവഴി വനിടെണങില Service matters  Transfer → →

Join on Transfer എന െമനവഴി ആ ജിവനകാരെന ആ സാപനതില Join െചയിപികണം.

Promotions

അധയാപകരെട  സമയബനിത േഗഡ്  ,  മറ  െപാേമാഷനകള  എനിവ  ഇതില ഉളെപെട  

എലാ തരതിലള പേമാഷനകളം Service Matters  Promotions → എന െമനവഴി നടതാം.

Service  Matters   Promotions  → എടകേമാള  ലഭികന  ജാലകതില  ജീവനകാരെന 

െസലക് െചയക. ലഭികന ജാലകതില 

Current Details

Current  Dept  ,  Current  Office  ,  Current  Designation  ,  Category  ,Current  Basic  Pay  ,  

Effective from െകാടകക.(Promotion ന് െതാടമമള വിവരങള)

അതിനേശഷം  Enter  New  Details  -ല  New  Designation  (  Grade  വരന  സനരഭങളില 

High  School  Assistant  Higher  Grade/Senior  Grade/SelectionGrade  എനിങെനയാകം) 

New  Basic  Pay  ,  Effective  from  ,  promotion  order  No,  Sl  No  എനിവ  െകാടത് 

Confirm െചയക.

ജീവനകാരെട ഐഡനിറി കാരഡ്  ,  ഡാറാ ഷീറ്  ,  ഡപയേടഷന ,  ഓഫീസ് സരച്  ,  എേമലാ യീ 

സരച് , തടങിയ അനവധി സൗകരയങള സാരകിലെണന് ഓരകക. 

കഷ്ണന .എംപി , ഐടി സ്കള മലപറം
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