
IFHRMS ல் GPF ADVANCE  பில் தனார் செய்யது எப்டி எக் கீழ் கண்ட யழிமுறயிற 
பின்ற்ாம் ண்ர்கள…… 

குறிப்பு : 
 

1. ண்ர்கள IFHRMS – software  ல் festival advance, gpf advance, housing loan ளான் எந்த யறகயிா 
முன்ணம் சறுயதாாலும் நது அலுயக றடமுறப்டி சறுயது ளா software design 
செய்னப்ட்டுள்து…… 

2. அது என் றடமுற ? னார் ஒருயர் எந்த யறகயிா முன்ணம் சறுயதாாலும் முதலில் 
APPLICATION தருயார்கள் அது தான் IFHRMS ல் INITIATION entry என்று உள்து… 

3. APPLICATION தந்த உடன் அந்த DDO – APPLICATION ஐ அனுநதிப்ார் , அது தான் IFHRMS ல் 
SANCTION - order entry எ உள்து .. இந்த இபண்டு நிற initiation and sanction order முடித்து விட்டு 
bill prepare செய்ன ளயண்டும் ண்ர்கள……… 
STEP : 1 

LEVEL  1 .  INITIATOR  
 

 
 

1. Initiator level ஐ log in செய்து human resource க்குள் செல் ளயண்டும்.. 
2. Human resource ல் ADVANCE option ஐ CLICK செய்க… 
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3. 3 யது டத்தில் உள்து ளான்று provident fund application ல் செல்க 

4.  
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5. ளநள உள் டத்தில் உள்து ளான்று  PF initiation entry ல் employee id சகாடுத்து GO எ 
சகாடுக்கவும்…டம் 5 ல் உள்து ளான்று create ஐ click செய்க…. 

 

 
Create ஐ click செய்த உடன் advance withdrawal type , request amount, purpose of advance இயற்ற சகாடுத்து 
விட்டு review செய்ன ளயண்டும்.. அதற்கும் முன்ால் employee இன் GPF BALANCE update செய்திருக்க 
ளயண்டும்…. 
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Review செய்த உடன் approval groups என்று ளதான்றும்…அதில் verifier & approvar சனர் யரும்.. பின்பு submit 
செய்னவும்… 
நிற  2 . VERIFIER LEVEL 
 Initiator lelel ல் submit செய்த pf initiation entry –verifier level ல் open notification ல் இருக்கும் ..அறத click 
செய்தால் approve என்று ளதான்றும் அறத click செய்த உடன் approvar level க்கு forward ஆகும் 
நிற  3. Approvar leval: 
 Verifier  lelel ல் என் செய்ளதாளநா அதுளய தான் APPROVAR LEVEL க்கும்…. 
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Approve முடிந்த உடன் Transaction number உடன் complete successfully என்று open notification ல் யரும்… 

 
 
STEP : 2 
நிற 1. Initiator  level 

1.  PF initiation entry முடிந்த உடன் PF sanction order ளாட ளயண்டும்.. Initiator level ஐ log in செய்து 
human resource க்குள் செல் ளயண்டும்.. Human resource ல் ADVANCE option ஐ CLICK செய்க..பின்பு 
provident fund application ல் PF 2sanction order entry றன clik செய்க.. 
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1. ளநள உள் டத்தில் உள்து ளான்று  PF sanction order entry ல் employee id சகாடுத்து GO எ 
சகாடுக்கவும்…கீளம  உள்து ளான்று create ஐ click செய்க…. 

 

 
Create click செய்த உடன் advance withdrawal type search செய்து fillசெய்னவும்..employee request num search  செய்தால் 
automatic ஆக ம்ர் யரும்…initiation செய்த amount fill ஆகும்.. இறத review செய்க.. review செய்த உடன் approval 
groups யரும் அறத click செய்து submit செய்னவும்… 
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நிற : 2 verifier level  
 Initiator lelel ல் submit செய்த pf sanction order entry –verifier level ல் open notification ல் இருக்கும் ..அறத 
click செய்தால் approve என்று ளதான்றும் அறத click செய்த உடன் approvar level க்கு forward ஆகும் 
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நிற  3. Approvar leval: 
 Verifier  lelel ல் என் செய்ளதாளநா அதுளய தான் APPROVAR LEVEL க்கும்…. 
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ளநற்சொன் இபண்டு STEPS முடித்து விட்டு மீண்டும் INITIATOR level ல் human resource க்கு செல் 
ளயண்டும்..அதில் ADVANCE detail க்கு செல்க…. 
STEP : 3 : DISBUREMENT STAGE 
Advance detail ல் employee number சகாடுத்து go றய click செய்க.. detail, update என்று யரும்..update ஐ click செய்க 
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Update ஐ click செய்து beneficiary type  search சகாடுத்ததும் கீளம create  disbursement என்று இருக்கும்..அறத click 
செய்ததும் beneficiary name search செய்து fill செய்னவும் பின்பு review icon யரும் review செய்க…review செய்து submit 
செய்னவும்… 
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Submit செய்த advance disbursement …verifier level & approvar level ன் open notification ல் இருக்கும் அறத click 
செய்தால் continue action எ யரும் அறத click செய்னாநல் forward செய்னவும்… 
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STEP 1  , STEP 2 & STEP 3 முடிந்த உடன் initiator level ல்  finance click செய்து PAY ROLL க்கு செல்க…… 
 

 

www.Padasalai.Net                                                    www.TrbTnpsc.com



Pay roll ல் non salary bill ஐ click செய்க…அதில் process name ல் GPF  TEMPERORY ADVANCE என்றத search 
செய்க…பின் office name search செய்க….பிகு employee number சகாடுத்ததும் கீளம றமன advance நற்றும் புதினதாகப் 
ளாடும் advance ம் ளதான்றும் புதின advance ஐ click செய்க……பின் generate bill சகாடுக்கவும்.bill num generate ஆகும்.. 
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Bills ல் சென்று bill number search செய்து  bill ஐ forward  செய்னவும்…. Initiator -----to******verifier ----------to -----approver 
APPROVER ------TO---------TREASURY----- 
 
 

……ன்றி…… 
 
 
 
 
 
 
 

என்றும் அன்புடன் 
             றய.விஜனன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed 
அபசு ளநல்நிறப் ள்ளி – செங்கும் 

கடவூர்- கரூர் (dt) 
Cell : 98427 98871 
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