
സസേവന പപെന്ഷന്

Website-https://dbt.lsgkerala.gov.in/

Description - Disbursement of  Welfare Pensions through Co-operative Banks (Direct to 
Home)

PACCS -   പപ്രാരരംഭ പവര്ത്തനങ്ങ  ള

• JR -ല് നനിനരം പപെന്ഷ ന് തുക ലഭനിക്കുന്നതനിനപ്രായനി ഒരു ട്രഷറനി അകക്കൗണണ  ആരരംഭനിസകണതുരം
ആയതണ സജപ്രായനിനണ രജനിസപ്രാപര (JR)  അറനിയനിസകണതുമപ്രാണണ.  ഡനിസേരംബ ര് മപ്രാസേരം വനിതരണത്തനിനപ്രായനി
അകക്കൗണണ  ആരരംഭനിച്ചവ  ര് വവീണരം പചെസയ്യേണതനില.

• സസേപ്രാഫണ  പവയറനില്, ഓതററസേറുപടെ സലപ്രാഗനിനനി  ല് User Profile -> Update Profile, Treasury
Name and Treasury A/C No ഇവ സചെര്ത്തണ സസേവണ പചെയ്യുക.

• വനിതരണരം പചെയ്യുന്ന ഏജന്റുമപ്രാരുപടെ വനിവരങ്ങള സസേപ്രാഫണ പവയറനി  ല് ഉളപപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുപണന്നണ
ഉറപ്പുവരുത്തുക.  പുതനിയതപ്രായനി  ഏജന്റുമപ്രാപര  സചെര്കണപമങനിസലപ്രാ,  നനിലവനിലുള്ള  ഏജനനിപന
മപ്രാറ്റണപമങനിസലപ്രാ, JR -പന സേഹപ്രായരം സതടെനി ആവശശ്യമപ്രായ മപ്രാറ്റരം വരുത്തുക.  തുക അസലപ്രാടണ പചെയ്തതനിന
സശഷരം  വപ്രാര്ഡണ  /  കളക്ഷ  ന്  ഏജനണ  ഇവ  മപ്രാറ്റപ്രാ ന്  ആവശശ്യപപ്പെടപ്രാ ല്  അവ  ശരനിയപ്രാക്കുന്നതനിനണ
വനിതരണത്തനിപന  പെല  തലങ്ങളനിലുള്ള  ക്രമവീകരണങ്ങളനി  ല്  മപ്രാറ്റരം  വരുസത്തണതുരം  വനിതരണത്തനിനണ
കപ്രാലതപ്രാമസേമുണപ്രാക്കുന്നതുമപ്രാണണ.  ആയതനിനപ്രാല് ടെനി പവൃത്തനികള തുടെകത്തനിസല പചെയ്തു വയ്ക്കുക.

• വനിതരണത്തനിനപ്രായനി അറനിയനിപ്പെണ ലഭനിച്ചപ്രാ  ല് Form I, Form II  എന്നനിവ ഡക്കൗണ്സലപ്രാഡണ പചെയ്തണ
പനിനണ എടുത്തു വയ്ക്കുക.

FAQ

1.    ഒരു വപ്രാര്ഡനിപല കളക്ഷ ന് ഏജനനിപന മപ്രാറ്റുന്നതണ എങ്ങപന?

നനിലവനിലുള്ള ഏജനനിപന വനിവരങ്ങ ള, മപ്രാപ്പെണ പചെയ്തനിരനിക്കുന്ന വപ്രാര്ഡണ എന്നനിവ JR- പന 
അറനിയനിച്ചപ്രാല്, D-Link പചെയ്തു തരുരം. അതനിന സശഷരം പുതനിയ ഏജനനിനണ ആ വപ്രാ   ര്ഡണ മപ്രാപ്പെണ 
പചെയ്യേപ്രാവുന്നതപ്രാണണ.

2.    Projected Amount -പനകപ്രാള കൂടുത  ല് തുക അസലപ്രാടണപമനപ്രായനി ലഭനിച്ചപ്രാ  ല് എന്തു പചെയ്യേണരം?

കൂടുതലുള്ള തുക DBT Cell -പന Treasury Account -സലകണ തനിരനിപക അയയ്ക്കണരം.

Clerk: Allotment -> Fund Return, Select To DBT Cell“ ”

Authorizer: Allotment -> Fund Return Approve

3.    അപ്രൂവണ പചെയ്ത Form II -ല് പതറ്റപ്രായനി സപ്രാറ്റസേണ സരഖപപ്പെടുത്തനിയതണ എങ്ങപന തനിരുത്തുരം?



അതപ്രാതു സേരംഘരം രൂപെവീകരനിച്ച സമപ്രാണനിറ്ററനിരംഗണ സേമനിതനികണ മുന്നനി  ല് വയ്സകണതുരം, തനിരുത്തനി 
നല്കണരം  എനതപന്നയപ്രാണണ  സമപ്രാണനിറ്ററനിരംഗണ  സേമനിതനിയുപടെ  തവീരുമപ്രാനപമങനി ല്, സേമനിതനി  
അധശ്യക്ഷപന ഒസപ്പെപ്രാടുകൂടെനി Form III പൂരനിപ്പെനിച്ചണ സപ്രാ    ന് പചെയ്ത സസേപ്രാഫണ സകപ്രാപ്പെനി DBT Cell -
സലക്കുരം  (dpdbtcell@gmail.com)  ഹപ്രാര്ഡണ  സകപ്രാപ്പെനി  AR  ഓഫവീസേനിസലക്കുരം  അയച്ചപ്രാ  ല്  
Receipt Approval ഒഴനിവപ്രാകനി തരുരം. അതനിനസശഷരം ശരനിയപ്രായ സപ്രാറ്റസേണ സരഖപപ്പെടുത്തനി  
Receipt Approve പചെയ്യുക.

4.    വനിതരണരം പചെയ്യേപ്രാത്ത തുക Fund Return വഴനി Entry നടെത്തനിയനിട്ടുരം Disbursement Status-ല് 
Balance Count & Amount -ല് കപ്രാണനിക്കുന.

Disbursement Status -ല് കപ്രാണനിക്കുന്ന Balance Count & Amount എന്നതണ ഇതുവപര 
Form II Entry നടെത്തപ്രാത്ത പപെന്ഷനറുപടെ എണ്ണവുരം തുകയുമപ്രാണണ.  Form II Enter പചെയ്തപ്രാല് 
Balance -ല് കുറയുന്നതപ്രാണണ.

5.    Disbursement Status -ല് Balance -ല് എണ്ണരം കപ്രാണനിക്കുകയുരം, Form II -ല് പപെന്ഷന  ര് 
ലനിസണ പചെയ്യേപ്രാതനിരനിക്കുകയുരം പചെയ്യുന്നതണ എന്തുപകപ്രാണണ?

Payment  ->  Form II  Pending  -ല്  View  കനികണ  പചെയ്തപ്രാ  ല്  Entry  പൂര്ത്തനിയപ്രാകപ്രാത്ത  
റസേവീപ്റ്റുക  ള  കപ്രാണപ്രാരം.  ഇവയനില്  ഏപതങനിലുരം  റസേവീപ്റ്റനി  ല്  പപെന്ഷനപറ  സസേവണ  പചെയ്തു  
വച്ചനിട്ടുണപ്രാകുരം.  ഇവയനി   ല് ആവശശ്യമനിലപ്രാത്ത റസേവീപ്റ്റുക  ള  Cancel  പചെയ്യുക.  ആവശശ്യമുള്ളവ  
Entry പൂര്ത്തനിയപ്രാക്കുക.

6.    Disbursement Status ല് കപ്രാണനിക്കുന്ന Balance Pensioners ആപരപ്രാപകപയന്നണ എങ്ങപന 
അറനിയുരം?

DBT Reports -> Paccs Wise Payment Status [Date Wise] എന്ന റനിസപ്പെപ്രാര്ടനി ല് ഈ 
പപെന്ഷനര്മപ്രാരുപടെ വനിവരങ്ങ  ള ലഭശ്യമപ്രാണണ.

7.    Form II സരഖപപ്പെടുത്തനിയതണ ഒരനികല്കൂടെനി പെരനിസശപ്രാധനിക്കുന്നതണ എങ്ങനിപന?

a.         DBT Reports -> Form II Approved Receipt List

b.         DBT Reports -> Collection Agent wise Receipt Details

എന്നവീ രണ റനിസപ്പെപ്രാര്ട്ടുകളനി  ല് ഈ വനിവരങ്ങ  ള ലഭശ്യമപ്രാണണ.

8.    മരനിച്ചു സപെപ്രായവരുപടെ വനിവരങ്ങള Form II -ല് Enter പചെയ്യേസണപ്രാ?

വനിതരണത്തനിനപ്രായനി തന്നനിട്ടുള്ള Form I -പല എലപ്രാ പപെന്ഷനര്മപ്രാരുപടെയുരം വനിവരങ്ങ  ള Form 
II -ല് Enter പചെയ്യേണരം.

9.    Form II Enter പചെയ്യുസമപ്രാള Amount Mismatch പമസസ്സേജണ വരുന

Form II Enter പചെയ്യുസമപ്രാള ആപക വനിതരണരം പചെയ്ത തുക എനള്ളനിടെത്തണ, മരനിച്ചവരുപടെസയപ്രാ,
സ്ഥലത്തനിലപ്രാത്തവരുപടെസയപ്രാ  സചെര്ത്തസപ്പെപ്രാ  ള  അവരുപടെ  പപെന്ഷ  ന്  തുക  ഒഴനിവപ്രാകനി  
സചെര്ക്കുകയുരം,  എന്നപ്രാ ല് അവരുപടെ സപ്രാറ്റസേണ  Paid  എനരം സചെര്ത്തനിട്ടുണപ്രാകുരം.   ഇതു മപ്രാറ്റനി  



Deceased, Door Closed  എന്നനിങ്ങപന സചെര്ക്കുക.  ചെനിലസപ്പെപ്രാള ആപക വനിതരണരം പചെയ്ത  
തുക  എനള്ളനിടെത്തണ,  മരനിച്ചവരുപടെസയപ്രാ,  സ്ഥലത്തനിലപ്രാത്തവരുപടെസയപ്രാ  സചെര്ത്തസപ്പെപ്രാ  ള  
അവരുപടെ പപെന്ഷ   ന് തുക ഉളപപ്പെപടെ സചെര്ക്കുകയുരം, എന്നപ്രാ  ല് അവരുപടെ സപ്രാറ്റസേണ Deceased, 
Door Closed എനരം സചെര്ത്തനിട്ടുണപ്രാകുരം. അങ്ങനിപനപയങനില്, ആപക വനിതരണരം പചെയ്ത തുക 
എനള്ളനിടെത്തണ,  മരനിച്ചവരുപടെസയപ്രാ,  സ്ഥലത്തനിലപ്രാത്തവരുപടെസയപ്രാ പപെന്ഷ   ന് തുക ഒഴനിവപ്രാകനി  
സചെര്ക്കുക.

10. Form II Enter പചെയ്തസപ്പെപ്രാള ആപക വനിതരണരം പചെയ്ത തുക പതറ്റപ്രായനി സസേവണ പചെയ്തതണ 
തനിരുത്തുന്നതണ എങ്ങപന?

Payment -> Form II Pending -ല് View കനികണ പചെയ്തപ്രാ  ല് Total Amount Disbursed 
എനള്ളനിടെത്തണ TextBox   -ല് ശരനിയപ്രായ തുക സരഖപപ്പെടുത്തനി Update കനികണ പചെയ്യുക.


