
സ്പാർക്്ക ബിലല ുകൾ ഇ-സബ്മിറ്്റ ചെയു്യന്നചെങ്ങിചെ? 
1) Bill Type കളുചെ എണ്ണ മനുസരിച്്ച “Accounts” ൽ ആവശയമുള്ളത്ര Head of 

Account കൾ ചസറ്്റ ചെയു്യക. Salary ബിലല ിെ് 01 എന്നും Wages ബിലല ിെ് 02 
എന്നും Objective Head െൽകണ്ും. Sub Sub Head, Object Head എന്നിവ 00 
ആയുും BE, Recovery, Expense എന്നിവ ‘0‘ ആയുും ചസറ്്റ ചെയ്യണ്ും. 

 
 

എസറ ാബല ിഷ്ചമന്്റ ബിലല ുകൾക്്ക (ഓഫീസുകൾ) 

 
 

SDO ബിലല ുകൾക്്ക (സവയും ശുംബളും എഴുെി വാങു്ങന്നവർ) 

 
2) എസറ ാബല ിഷ്ചമന്്റ ബിലല ുകൾക്്ക, Salary Matters ൽ Estt. Bill Type ചെരചെെുത്്ത ഓരരാ 

Bill Type കളുചെയുും Head of Account മുകളിൽ പറെ പ്രകാരും Head Codes ൽ ചസറ്്റ 
ചെയ്െെ് രപാചല െചന്നയാൿന്ന വിധത്തിൽ എഡിറ്്റ ചെയ്െ് ശരിയാക്കുക. 
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3) SDO മാർ ൊചഴ കാണുന്ന വിധും, Head Codes ൽ ചസറ്്റ ചെയ്െ പ്രകാരും െചന്ന 
Present Salary Details ൽ Head Description ചസറ്്റ ചെയു്യക. 
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[Bill Type ചലയുും Head Codes ചലയുും Head of Account കൾ ചപാരുത്തചെൊത്ത പക്ഷും 
എസറ ാബല ിഷ്ചമന്്റ ബിലല ുകൾ ഇ-സബ്മിറ്്റ ചെയു്യന്നെിെ് രവണ്ടി െയ്യാറാക്കാൊവിലല . അെ് 
രപാചല Present Salary യിചലയുും Head Codes ചലയുും Head of Account കൾ 
ചപാരുത്തചെെുന്നിചലല ങ്കിൽ SDO ബിലല ുകളുും െയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കിലല .] 
 

4) ബിലല ുകൾ ചപ്രാസസസ ്  ചെയു്യക 
5) ബിലല ുകൾ പരിരശാധിച്്ച ശരിയാചണ്ന്്ന ഉറെ് വരു രശഷും ൊചഴ െിത്രങ്ങളിൽ കാണ്ിച്ച 

രപാചല ഇ-സബ്മിഷെ് രവണ്ടി ബിലല ുകൾ െിർമ്മിക്കാും. (Make bill from Pay Roll െ് 
രശഷും ബിലല ുകൾ ട്രഷറി ഒബ്ജക്െ് ചെയു്യന്നെ് വചര കാൻസൽ ചെയ്യാൊകിലല  
എരന്നാർക്കുക) 
ഒന്നിലധികും ബിലല ുകളുചണ്ടങ്കിൽ രയാജിച്ച Head of Account ചെരചെെുക്കാനുും 
ശ്രദ്ധിക്കണ്ും. 
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6) ബിലല ുകൾ ചെരചെെുത്്ത ഇ-സബ്മിറ്്റ ചെയു്യക. 

 
 

 

7) ഇ-സബ്മിറ്്റ ചെയ്െ ബിലല ുകളുചെ സഥിെി അറിയാൻ 
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(ജിലല ാ ട്രഷറികൾക്്ക കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾക്്ക ബിലല ുകൾ ഇ-സബ്മിറ്്റ ചെയു്യന്നെിനുള്ള ലിങ്കുകൾ 
ഒക്രൊബർ മാസും മുെൽ പ്രവർത്തെക്ഷമമായിടു്ടണ്്ട. സബ് ട്രഷറികളുചെ കീഴിലുള്ള 
ഓഫീസുകൾക്്ക അവ പ്രവർത്തെക്ഷമമാൿന്നരൊചെ മാത്രചമ ഇ-സബ്മിഷൻ െെത്താൻ 
കഴിയുകയുളൂ്ള) 
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