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*SPARK TIPS-26* 

How to apply for  

GPF Closure 
GPF ക്ലോഷർ  

അക്േക്ഷിക്കുന്ന വിധം 
        ക്സവനത്തിൽ നിന്നം വിരമിക്കുന്ന/ 
വിരമിച്ച സർക്കോർ ജീവനക്കോർക്കും േോർട്ട ്
ട ം കണ്ടിജന്റ ്ജീവനക്കോർക്കും ജനറൽ 
ക്രോവിഡന്റ ്ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട ്തീർപ്പോക്കി 
(GPF Closure) തുക അനുവദിക്കുന്നതിന ്
സ്പോർക്ക ് വഴി ഓൺടലനോയോണ ്
അക്കൗണ്ടന്റ ്ജനറൽ (AG) ക്ക് അക്േക്ഷ 
നൽക്കണ്ടത.്  

 Kerala GPF Rule രകോരം ജീവനക്കോരൻ 
ക്സവനത്തിൽ നിന്നം വിരമിക്കോൻ ഒരു 
വർഷം ബോക്കിയുള്ളക്പ്പോൾ മുതൽ GPF 
ക്ലോഷർ അക്േക്ഷ നൽകോവുന്നതോണ.് 

 എന്നോൽ അവസോന മൂന്ന ് മോസത്തിന ്
മുമ്പ് GPF ക്ലോഷർ അക്േക്ഷ നൽകണം. 

 ജീവനക്കോരന്റന്റ Individual Login വഴി 
(Provident Fund>> GPF Closure 
Application) ജീവനക്കോരന ് തന്റന്ന 
Closure Application ന്റചയ്ത ്DDO യ്ക്ക് Submit 
ന്റചയ്യോവുന്നതോണ.് ഇങ്ങന്റന ന്റചയ്യുന്ന 
അക്േക്ഷ DDP അപ്രൂവ് ന്റചയ്യണം. 

 DDO/Establishment User ക്ലോഗിനിൽ 
നിന്നം Closure Application ന്റചയ്യോം.  

 ആദയമോയി ജീവനക്കോരനിൽ നിന്നം 
Descriptive Roll & Identification 
Particulars of employee, Form of 
Nomination, Option Form (Rule 30 C), 
Declaration under Rule 117-A, Annexure 
Form III (Form of Declaration), ABCD 
Statement (Form E), Last GPF Credit Card 
മുതലോയ Documents ലഭയമോക്കി DDO 
സോക്ഷയന്റപ്പടുത്തണം. 

 ക്മൽപ്പറഞ്ഞ Documents സ്കോൻ ന്റചയ്ത ്
pdf ഫയലുകളോയി Name നൽകി 
കമ്പൂട്ടറിൽ ക്സവ് ന്റചയ്യണം. 

 ജീവനക്കോരൻ മരണന്റപ്പട്ട ക്കസുകളിൽ 
Nomination  Form, Death Certificate, 
Leagl Heirship Certificate, Departmental 
Enquiry Certificate, Form of Security 
Bond (Form K) if nominees are minors 
മുതലോയ ക്രഖകൾ ജീവനക്കോരന്റന്റ 
അവകോശികളിൽ നിന്നം ലഭയമോക്കണം. 

സ്പോർക്കിൽ GPF Closure Application 
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളോയോണ ്ന്റചയ്യുക. 
1. GPF Closure Application 
2. GPF Closure Approval 

GPF Closure 

Application 
 സ്പോർക്കിൽ GPF Closure Application 

ന്റചയ്യുന്നതിനോയി തോന്റഴ േറയുന്ന 
ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 
 Salary Matters  
 Provident Fund (PF) 
 GPF Closure Application 

 അക്പ്പോൾ ‘Form- IV Application for 
Closure of General Provident Fund 
(Kerala) Account’ എന്ന വിൻക്ഡോ തുറന്ന ്
വരും. 

 അവിന്റ  Employees in service, 
Employees Expired/Retired എന്നീ രണ്ട് 
ഓേ്ഷനുകൾ കോണോം. 

 Employees in service എന്ന ഓേ്ഷനിൽ 
വിരമിക്കോൻ ഒരു വർഷം ബോക്കിയുള്ള 
ജീവനക്കോരുന്റ  ക്േര് വരുന്നതോണ.് 

 Employees Expired/Retired എന്ന 
ഓേ്ഷനിൽ മരിച്ചു ക്േോയവരുന്റ യും 
വിരമിച്ചവരുന്റ യും ക്േരുകൾ വരും. 

 വിരമിക്കൽ തീയ്യതി കഴിഞ്ഞു എന്നോൽ 
Retirement അേ്ക്ഡറ്റ് ന്റചയ്തില്ല എങ്കിൽ 
രണ്ട് സ്ഥലത്തം ക്േര് കോണിക്കില്ല. 

 ആയതിനോൽ വിരമിക്കൽ തീയ്യതി 
കഴിഞ്ഞവരുന്റ  Retirement ആദയം 
സ്പോർക്കിൽ അേ്ക്ഡറ്റ ്ന്റചക്യ്യണ്ടതോണ.് 

 
 Select an Employee- ഇവിന്റ  

ജീവനക്കോരന്റന്റ ക്േര് ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 
 GPF closure type- ഇവിന്റ  

Superannuation, Transfer of balance 
എന്നിങ്ങന്റന 2 ഓേ്ഷനുകൾ കോണോം.  

 വിരമിക്കോനോയ/വിരമിച്ച ആളോന്റണങ്കിൽ 
Superannuation ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 അക്പ്പോൾ അയോളുന്റ  വിശദ വിവരങൾ 
തോന്റഴ കോണിക്കും. 
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 PEN, Mobile Number, Email Address 

എന്നിവ ശരിയോക്ണോന്റയന്ന ്ക്നോക്കുക. 
 ഒന്നോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ Name, Office 

Address, GPF Account Number, Credit 
Card Ref Number എന്നിവ കോണിക്കും. 

 രണ്ടോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ Designation, 
GO/NGO, Date of Birth, Date of Joining 
Service, Date of retirement, Home 
Address എന്നിവ കോണിക്കും. 

 മൂന്നോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ Rule 28 (6) 
രകോരം GPF ൽ തുക ഒടുക്കുന്നത ്
നിർത്തി തുക േിൻവലിക്കോനുള്ള 
ഓേ്ഷൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുക്ണ്ടോന്റയന്നോണ ്
ക്ചോദയം. ഇവിന്റ  Yes ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 നോലോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ ഏറ്റവും 
ഒടുവിൽ GPF ൽ തുക അ ച്ച Salary Bill 
No, Bill Date, Gross Amount, Net Amount, 
GPF Deduction Amount, Treasury Code 
എന്നീ വിവരങ്ങൾ കോണിക്കും. 

 അഞ്ചോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ LWA, 
Suspension എന്നീ കോരണത്തോൽ GPF 
ൽ തുക അ യ്ക്കോന്റത ഇരുന്നിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ 
ആയതിന്റന്റ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. 

 
 ആറോമന്റത്ത ക്കോളത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ 

(Balance as per last credit card, Total 
Subscription after last credit card,   Total 
Refunds after last credit card, DA 
Arrear/Other credited after last credit 
card, Withdrawals (TA & NRA) if any after 
last credit card) ശരിയോക്ണോന്റയന്ന ്
Last Credit Card, Pay Bill Register 
എന്നിവ സഹിതം േരിക്ശോധിക്കുക. 

 Balance of credit of the subscriber on 
the date of application (as on date)- 
ഇവിന്റ യുള്ള തുകയോണ് അക്േക്ഷോ 
തീയ്യതിയിൽ GPF അക്കൗണ്ടിലുള്ള തുക. 

 
 ഏഴോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ 'Personal 

marks of identification’ സമർപ്പിച്ചിട്ടുക്ണ്ടോ 
എന്ന ക്കോളം Yes ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 എട്ടോമന്റത്ത ക്കോളത്തിൽ Valid/fresh 
Nomination സമർപ്പിച്ചിട്ടുക്ണ്ടോ എന്ന 
ക്കോളത്തിൽ Yes ന്റസലക്ട് ന്റചയ്യുക. 

 
 വോലിഡോയ ക്നോമിക്നഷൻ ഇല്ലോത്ത/ 

ജീവനക്കോരൻ മരണന്റപ്പട്ട ക്കസുകളിൽ 
ഒമ്പതോമന്റത്ത ക്കോളം Yes ന്റസലക്ട ്
ന്റചയ്യണം.  {Rule 30 C 9 (i) (ii)} 

 വോലിഡോയ ക്നോമിക്നഷൻ ഇല്ലോത്ത/ 
ജീവനക്കോരൻ മരണന്റപ്പട്ട ക്കസുകളിൽ 
േത്തോമന്റത്ത ക്കോളം Yes ന്റസലക്ട ്
ന്റചയ്യണം. {Rule 30 C 9 (i) (ii)} 

 9,10 ക്കോളങ്ങളിൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ 
വോയിച്ചു മനസ്സിലോക്കി ക്വണം ന്റചയ്യോൻ. 

 
 അടുത്തതോയി Supporting Documents 

Upload ന്റചയ്യണം. 

 
 Personal marks of identification 

എന്നതിന ്ക്നന്റര കോണുന്ന Choose File 
ന്റസലക്ട ് ന്റചയ്ത ് ക്നരന്റത്ത കമ്പൂട്ടറിൽ 
ക്സവ് ന്റചയ്ത ് ന്റവച്ച ‘Descriptive Roll & 
identification Particulars’- PDF File upload 
ന്റചയ്യുക. 
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 വോലിഡോയ ക്നോമിക്നഷൻ ഇല്ലോത്ത/ 
മരണന്റപ്പട്ട ക്കസുകളിൽ (9, 10 
ക്കോളങ്ങളിൽ Yes എന്ന് നൽകിയത)് 
Relevant documents Form K Rule 30 C (i) 
(ii) 9 & 10 upload ന്റചയ്യുക. 

 അല്ലോത്ത ക്കസുകളിൽ 9,10 ക്കോളങ്ങൾ 
ഒന്നം ന്റചയ്യണ്ട. 

 തോന്റഴ Add documents ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 
 ‘Description’ ട പ്പ ്ന്റചയ്യോനുള്ള ക്കോളം 

വരും. അവിന്റ  Nomination എന്ന് ട പ്പ് 
ന്റചയ്ത ക്ശഷം Choose File ന്റസലക്ട ്
ന്റചയ്ത ്Nomination pdf upload ന്റചയ്യുക. 

 
 വീണ്ടം Add documents ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 

അക്പ്പോൾ അടുത്ത documents upload 
ന്റചയ്യോനുള്ള ക്കോളം വരും. Description 
എന്ന സ്ഥലത്ത ് Option എന്ന് ട പ്പ് 
ന്റചയ്ത ്Option pdf File upload ന്റചയ്യുക. 

 ഇത് ക്േോന്റല മറ്റ് documents ഉം Add 
documents ലിക്ക് ന്റചയ്ത ് description 
നൽകി upload ന്റചയ്യോവുന്നതോണ.് 

 ആവശയമോയ ക്രഖകൾ upload ന്റചയ്ത ്
കഴിഞ്ഞോൽ Submit ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 

 അക്പ്പോൾ ‘Please verify the details 
before submitting’ എന്റന്നോരു Warning 
Message വരും. OK ന്റകോടുക്കുക. 

 
 ‘Application submitted Successfully’ 

എന്ന ന്റമക്സ്സജ ്വരും. OK ന്റകോടുക്കുക. 

 
 ഇക്തോടു കൂ ി GPF Closure Application 

Submit ന്റചയ്തു കഴിഞ്ഞു.  
 ഇനി DDO യുന്റ  DSC ഉേക്യോഗിച്ച ് GPF 

Closure Application അപ്രൂവ് ന്റചയ്യണം.  

GPF Closure Approval 
 GPF Closure Application Approve 

ന്റചയ്യോനോയി DDO യുന്റ  സ്പോർക്കിൽ 
ക്ലോഗിൻ ന്റചയ്യുക. 

 DSC കമ്പൂട്ടറിൽ കണക്ട ്ന്റചയ്യുക. 
 ഡോഷ് ക്ബോർഡിൽ ‘GPF Closure Action 

Page’ കോണോം. അവിന്റ  ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 
 അന്റല്ലങ്കിൽ Salary Matters>> Provident 

Fund (PF)>> GPF Closure Approval എന്ന 
ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 

 You have 1 Pending Application(s) to 
Approve എന്ന ്കോണോം.  

 അവിന്റ  View ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. അക്പ്പോൾ 
ജീവനക്കോരന്റന്റ PEN, Name കോണിക്കും. 
Status Verified എന്നോയിരിക്കും. 

 ജീവനക്കോരന്റന്റ ക്േരിന് ക്നന്റരയുള്ള 
‘Select’ ലിക്ക ്ന്റചയ്യുക. 

 
 GPF Closure അപ്രൂവ് ന്റചയ്യോനുള്ള ‘Form-

IV Sanction for Closure of General 
Provident Fund (Kerala) Account’ എന്ന 
വിൻക്ഡോ കോണോം.  

 അവിന്റ  കോണിക്കുന്ന വിവരങ്ങന്റളല്ലോം 
ശരിയോക്ണോന്റയന്ന ് േരിക്ശോധിക്കുക. 

 അ ിയിലോയുള്ള Approval/Rejection 
Comments ക്ബോക്സിൽ ‘Approved’ എന്ന ്
ട പ്പ് ന്റചയ്ത ്ന്റകോടുക്കുക. 

 ഏറ്റവും തോന്റഴ കോണുന്ന ‘Generate Draft 
Sanction Order’ എന്ന ബട്ടൺ ലിക്ക് 
ന്റചയ്യുക. ഒരു Warning Message വരും. Ok 
ന്റകോടുക്കുക. അക്പ്പോൾ Draft Order 
ഡൗൺക്ലോഡോകം. അത് ക്നോക്കുക. 

 
 ഇനി അപ്രൂവ് ന്റചയ്യുന്നതിനോയി Approve 

ബട്ടൺ ലിക്ക ്ന്റചയ്യുക. 
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 ‘Are you sure to approve this application 
and forward to AG’ എന്ന വോർണിംഗ ്
ന്റമക്സ്സജ ്വരും. OK ന്റകോടുക്കുക. 

 
 അക്പ്പോൾ DSC Password ക്ചോദിക്കും.             

ഇനി Password നൽകി അപ്രൂവ് ന്റചയ്യുക. 

 
 അക്പ്പോൾ ‘The Application has been 

approved and forwarded to AG’ എന്ന 
ന്റമക്സ്സജ ്വരും. അത് OK ന്റകോടുക്കുക. 

 
 ഇക്തോടു കൂp ി അക്േക്ഷ AG യ്ക്ക് 

ഓൺടലനോയി ലഭയമോകന്നതോണ.് 
 Salary Matters>> Provident Fund (PF)>> 

View Approved GPF Sanction Orders 
എന്ന ഓേ്ഷനിൽ നിന്നം Sanction 
Order Form IV ഡൗൺക്ലോഡ ്ന്റചയ്യോം. 

 
 DDO യുന്റ  GPF Closure Application 

അപ്രൂവ് ന്റചക്യ്യണ്ടത ് ന്റതോട്ടു മുകളിലുള്ള 
Controling Officer ആണ്. ആയതിനോൽ 
Application  ി ഓഫീസർക്ക ് Approval 
ക്േജിൽ നിന്നം Forward ന്റചയ്യണം. 

 DDO സോക്ഷയന്റപ്പടുത്തിയ Form IV (GPF 
Closure Online Application Printout), 
Nomination, Option, Declaration മുതലോയ 
documents AG ക്ക് ഇന്റമയിൽ വഴി 
അയച്ചു ന്റകോടുക്കുന്നത ്നല്ലതോണ.് 

 AG യുന്റ  Approval ലഭിക്കുന്നതിനോയി 
കറച്ച ്ദിവസം കോത്തിരിക്കുക. 

 GPF Closure  അനുവദിച്ചു ക ൊണ്ട ് AG 
Authorization നൽ ിയൊൽ ക്ലൊഷർ 
തു  മൊറുന്നതിനുള്ള ബിൽ തയ്യൊറൊക്ൊാം.  

 GPF Closure അനുവദിച്ചു ക ൊണ്ട് 
അക്ൗണ്ടന്റ് ജനറൽ Authorization Slip 
നൽ ിയിട്ടുക്ണ്ടൊകയന്ന ്ക്നൊക്ണാം. 

 തൊകെ പറയുന്ന ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക.  
 Accounts 
 View PF sanction order from AG 
 Select Department 
 Select Office 
 Select Employee 

 Closure േോസ്സോയോൽ PF Ref No, 
Authorization Date, Order No, Order Date 
എന്നിവ (PF Sanction Order History) 
അവിന്റ  കോണിക്കും.   

 Select ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 

 
 അവികെ PF Reference No, Section 

Reference No, Nature of Claim, 
Authorization No, Authorization date, 
Order No, Order date, PF Account No, 
Approved amount, Reason, Application 
date, Interest upto, Expiry date എന്നിവ 
 ൊണൊാം. അവ േരിക്ശോധിക്കുക. 

 
 എന്നൊൽ AG പൊസ്സൊക്ിയിട്ടികെങ്കിൽ 
ഇവിന്റ  ഒന്നം  ൊണിക്ിെ. 

 Approval ലഭിച്ചിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ AG യുന്റ  
Sanction Order Validate ന്റചയ്യണം. 
എന്നോൽ മോത്രക്മ Calim Entry വഴി ബിൽ 
എടുക്കോൻ സോധിക്കു. 
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Validate GPF 

Sanction Order 
 GPF Closure Sanction Order Validate 

Validate ന്റചയ്യോനോയി തോന്റഴ േറയുന്ന 
ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 
 Accounts 
 Validate GPF Sanction Order from AG  

 Deparment, Office, DDO Code എന്നിവ 
ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 അക്പ്പോൾ തോന്റഴ Pending Sanction 
Orders കോണോം.  

 അവിന്റ  ജീവനക്കോരന്റന്റ PEN, Nature of 
Claim (CLR), AG Reference No, Order No, 
Order Date എന്നിവ കോണോം. 

 
 അതിൽ ജീവനക്കോരന്റന്റ PEN നമ്പർ 

മനസ്സിലോക്കി Select ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 
 അക്പ്പോൾ വലത് വശത്ത ് വിശദ 

വിവരങ്ങൾ വരുന്നതോണ.് 
 ഇതിന് PF Sanction Order Details, Online 

Application Details എന്നിങ്ങന്റന രണ്ട് 
ഭോഗങ്ങളുണ്ട.് ഇത് േരിക്ശോധിക്കുക. 

 PF Sanction Order details എന്ന ആദയ 
ഭോഗത്ത ് Name, Section Ref No, 
Authorization No, Authorization date, PF 
Account No, Approved amount, Reason, 
Application date, Interest upto, Expiry 
Date എന്നിവ കോണോം. 

 Online Application Details എന്ന ഭോഗത്ത ്
GPF Ref No, Date of Application, Date of 
Forward to AG, Net Balance Available, 
Approved Amount എന്നിവ കോണോം. 

 
 Approved Amount എന്ന ക്കോളത്തിലുള്ള 

തുകയോണ് Interest അ ക്കം GPF Closure 
തുകയോയി AG അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത.്  

 തോന്റഴ Accept ബട്ടൺ ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 
 ഇനി Confirm ബട്ടൺ ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 

 
 ‘This sanction order is validated’ എന്ന 

ന്റമക്സ്സജ ്വരും. OK ന്റകോടുക്കുക. 
 ഇക്തോടു കൂ ി GPF Closure Sanction Order 

വോലിക്ഡറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. 

 
 എന്നോൽ തുക ന്റതറ്റോന്റണങ്കിൽ AG 

ഓഫീസുമോയി ബന്ധന്റപ്പട്ട ക്ശഷം Reject 
ന്റചയ്യോവുന്നതോണ.്  

 Reject ന്റചയ്യുകയോന്റണങ്കിൽ അതിനുള്ള 
കോരണം ക്കോളത്തിൽ ക്രഖന്റപ്പടുത്തണം. 

 ഓതററക്സഷൻ ഉത്തരവികന്റ 
 ൊലൊവധി ഒരു വർഷമൊണ.് ഒരു 
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബിൽ മൊക്റണ്ടതൊണ.് 

 Closure Authorsation Slip  അക്ൗണ്ടന്റ ്
ജനറലികന്റ KSEMP കവബ് റസറ്റിൽ 
നിന്നാം ഡൗൺക്ലൊഡ് കെയ്യണാം. ഇത് 
പ്രികന്റടുത്ത ് ക്ലൊഷർ ബിെിക്നൊകെൊപ്പാം 
ട്രഷറിയിൽ നൽ ൊനുള്ളതൊണ്. 

Download Authorisation  

Slip from KSEMP 

 AG’s Authorization Slip ഡൗൺക്ലോഡ ്
ന്റചയ്യോനോയി ഇരകോരം ന്റചയ്യുക. 
 Login KSEMP DDO Login 
(https://ksemp.agker.cag.gov.in/Login)  
 GPF Authorization 
 Enter PEN of Employee 
 Click on Search 

 
 Closure Authorization Slip അനുവദിച്ചത ്
സാംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കോണിക്കും. 

 PDF File ലിക് ്കെയ്യു . അക്പ്പോൾ Fom T 
യിലുള്ള GPF Closure Authorization Slip 
ലഭിക്കാം. അത് പ്രികന്റടുക്ക . 

 ഇനി സ്പൊർക് ്വെി ബിൽ തയ്യൊറൊക്ൊാം. 
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GPF Closure Bill 
     GPF Closure Bill തയ്യോറോക്കുന്നതിന ്
സ്പോർക്കിൽ തോന്റഴ േറയുന്ന 4 
കോരയങ്ങളോണ ്ന്റചയ്യോനുള്ളത.് 

1. Claim Entry 
2. Claim Approval 
3. Make Bill from Approved Claims 
4. E-Submit Bill  
1. Claim Entry 

ബിൽ തയ്യോറോക്കോനോയി സ്പോർക്കിൽ 
തോന്റഴ േറയുന്ന  ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 
 Accounts 
 Claim Entry 
 Select Regular/Employees with SPARK 

ID (if not retired) 
 Select Relieved/Retired Employees  

(if retired)  
 Select Department 
 Select Office 
 Treasury name will be displayed 
 Select Nature of Claim – 

PF Closure/Residual PF 
 Select PF Type – (General Provident 

Fund (Kerala)/ Kerala Part Time 
Contingent Employees Provident Fund) 

 Select DDO Code 
 Enter Period of Bill (Last month in the 

case of a retired employee) 
 Expenditure Head of Account will be 

automatically displayed. Cannot edit. 
 Select Salary Head of Account 
 Select Mode of Payment –Employee 

TSB 
 Payee Type- Employee by default 

 
 അക്പ്പൊൾ തൊകെയൊയി  കലയിാം എൻട്രി 
കെയ്യൊനുള്ള ഒരു ക്റൊ  ൊണൊാം.  

 ജീവനക്ൊരകന്റ PEN കസലക്ട ്കെയ്യു .  
 അക്പ്പൊൾ തൊകെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ 
ഓക്ട്ടൊമൊറ്റിക്ൊയി വരുന്നത ് ൊണൊാം. 

 Name 
 Designation 
 PF A/c No 
 Basic Pay 
 Purpose 
 Authorization No 
 Authorization Date 
 Sanction Order No 
 Sanction Order Date 
 Amount Payable 

 

 
 ഈ വിവരങ്ങൾ എെൊാം  ക്നരകത്ത 
ഡൗൺക്ലൊഡ് കെയ്ത ഓതററക്സഷൻ 
സ്ലിപ്പുമൊയി ഒത്തു ക്നൊക്ക   

 ശരിയൊകണങ്കിൽ Insert ലിക് ്കെയ്യു . 
 അക്പ്പൊൾ ‘Your Claim has been 

submitted successfully’ എന്ന കമക്സ്സജ്  
വരുാം. അത് Ok ക ൊടുക്ക .  

 
 അക്പ്പൊൾ ഇെത് വശത്തൊയി നമ്പർ 
സഹിതാം Claim ജനക്ററ്റ ്കെയ്യകപ്പടുാം. 

 
 Closure Sanction Order Validate 

ന്റചയ്തിട്ടിന്റല്ലങ്കിൽ Error Message വരും. 
 Closure പൊസ്സൊയിട്ടികെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ 
തനികയ വരിെ. പ രാം Cannot proceed 
എന്ന് പറഞ്ഞു ക ൊണ്ട ്തോന്റഴ കോണുന്ന 
വിധത്തിലുള്ള ഒരു Error Message വരുാം.  

 
 ഇനി കലയിാം അപ്രൂവ് കെയ്യണാം. 
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Claim Approval 

 DDO ക്ലോഗിനിൽ മോത്രക്മ Claim Approve 
ന്റചയ്യോനോകൂ. 

 തോന്റഴ േറയുന്ന  ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 
 Accounts 
 Claim Approval 

 തുറന്ന ് വരുന്ന Claim Approval ക്േജിൽ 
ഇ ത് വശത്ത ്നിന്നം ക്നരന്റത്ത ന്റചയ്ത 
ന്റലയിം ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 അക്പ്പോൾ ന്റലയിമിന്റന്റ വിവരങ്ങൾ 
വലത് വശത്ത ്കോണിക്കുന്നതോണ.് 

 
 തോന്റഴയുള്ള ക്ബോക്സിൽ ‘Approved’ എന്ന ്

ട പ്പ് ന്റചയ്ത ്ന്റകോടുക്കുക. 
 അതിന് ക്ശഷം Approve ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 
 ‘Claim number 123456 has been approved 

successfully’ ന്റമക്സ്സജ് OK ന്റകോടുക്കുക. 

 
 ഇനി ബിൽ തയ്യോറോക്കണം. 

Make Bill from 

Approved Claims 

 ബിൽ ലഭിക്കുന്നതിനോയി തോന്റഴ േറയുന്ന 
ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 
 Accounts 
 Bills 
 Make bill from Approved Claims 

 Department, Office, DDO Code എന്നിവ 
ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 Nature of Claim എന്നത ് ‘PF Closure/ 
Residual PF’ ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 അക്പ്പോൾ ക്നരന്റത്ത ന്റചയ്ത ന്റലയിം 
കോണിഅക്കും. അത് ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക.  

 അക്പ്പോൾ ന്റലയിമിന്റന്റ വിശദവിവരങ്ങൾ 
വലത് വശത്ത ്കോണിക്കും.  

 

 തോന്റഴ ‘Make Bill’ ബട്ടൺ ലിക്ക് ന്റചയ്യുക. 
 ‘Contingent bill for Claim has been 

successfully prepared with Bill Number’ 
എന്ന ന്റമക്സ്സജ ്വരും. OK ന്റകോടുക്കുക. 

 
 അക്പ്പോൾ Print Draft എന്ന് കോണോം. 

അവിന്റ  നിക്ന്നോ Accounts>> Bills>> 
View Prepared Contingent Claims എന്ന 
ഓേ്ഷൻ വഴിക്യോ ബിൽ രിന്റന്റടുക്കുക. 

E-submit Bill 
 ബിൽ E-submit ന്റചയ്യുന്നതിനോയി തോന്റഴ 

േറയുന്ന ഓേ്ഷൻ എടുക്കുക. 
 Accounts 
 Bills 
 E-Submit Bill 
 Select Department 
 Select Office 
 Select Bill Nature -Other Claims 
 Select DDO Code 

 ബില്ലിന്റന്റ വിവരങ്ങൾ തോന്റഴ കോണിക്കും. 
അത് ന്റസലക്ട ്ന്റചയ്യുക. 

 അക്പ്പോൾ വലത് വശത്ത ് ബില്ലിന്റന്റ 
വിവരങ്ങൾ കോണിക്കും. അത് ക്നോക്കുക. 

 Approve and Submit ലിക്ക് ന്റചയ്യുക.  
 DSC യുന്റ  Password നൽകി ബിൽ                

E-submit ന്റചയ്യുക. 

 
 ഇനി Bill, AG’s Authorisation Slip എന്നിവ 

ട്രഷറിയിൽ നൽകക.  
 Closure ബില്ലിന്റന്റ Status അറിയുന്നതിന ്

Accounts>> Bills>> View Prepared 
Contingent Claims എന്ന ഓേ്ഷൻ 
എടുത്ത ്Status േരിക്ശോധിക്കുക. 
------------------------------------ 

തയ്യൊറൊക്ിയത:് 
ജിമ്മി അഗസ്റ്റിൻ, സീനിയർ ലൊർക്്, 
കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്,  
ഇരിക്കൂർ,  ണ്ണൂർ, Mob: 9495494443 

Downloaded from www.Hsslive.in ®


