
പെന്ഷന്വിതരണം 
 

ഒുരഺ ജ഻ലലയ഻ീലയഽും ജ഻ലലഺ ബഺങ്ക഻ുേയഽും ജ഻ലലഺ ബഺങ്ക഻േഽ 

ക഼ഴ഻ലഽള്ള PACCS കീളയഽും ആണ് േ഻ലവ഻ല്  ീെന്ഷന്  

വ഻തരണത്ത഻േഽ ചഽമതലീെടഽത്ത഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

 

പവബ്സൈറ്റ് 
 

https://dbt.lsgkerala.gov.in എന്ന ീവബ് ൂസറ്റ് വഴ഻യഺണ് 

ീെന്ഷന്  വ഻തരണത്തും കക്ഷ഻കള്  ുരഖീെടഽത്തഽന്നതഽും 

ുമഺണ഻റ്റര്  ീചയ്യുന്നതഽും. 

 

പ്െവര്ത്തനരീതര തി 

 

5 തരും ീെന്ഷേഽകളഺണ് വ഻തരണും ീചുയ്യണ്ടത്. ജ഻ലലഺ 

ുകഺെുററ്റ഼വ് ബഺങ്ക് (DCB) ആദ്യമഺയ഻ 5 Account കള്  തഽടങ്ങ഻ 

ഒുരഺ ജ഻ലല ബഺങ്ക഻ുലയഽും ുേഺഡല്  ഒഫ഼സര്ക്ക് ഉള്ള User 

Name and Password അവരഽീട Mobile Number ുലക്ക് DBT Cell അയച്ചു 

ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.  

 

  DCB യ഻ീല ുേഺഡല്  ഒഫ഼സര്  https://dbt.lsgkerala.gov.in 

എന്ന ീവബ് ൂസറ്റ഻ല്  ഈ User Name and Password ഉെുയഺഗ഻ച്ച് 

ുലഺഗ഻ന്  ീചയ്യുക. ീവബ് ൂസറ്റ഻ലഽള്ള Add User Menu വഴ഻ 

ക്ലര്ക്ക഻ീേയഽും തൂറസീറയഽും Add ീചയ്യുക. ഇവര്ക്കഽും 

അുതഺീട User Name and Password ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ്.  

 

 ഇത഻േഽുശഷും  DCB യ഻ീല ുേഺഡല്  ഒഫ഼സര്  ീവബ് 

ൂസറ്റ഻ല്  Add Office Menu  വഴ഻ ആ ജ഻ലലയ഻ലഽള്ള ീെന്ഷന്  

വ഻തരണത്ത഻േഽ ചഽമതലീെടഽത്ത഻യ മഽഴഽവന്  

ബഺങ്കഽകളുീടയഽും വ഻വരങ്ങളുും, ആ ബഺങ്ക഻ന്റ ുേഺഡല്  



ഒഫ഼സറഽീട ുെരഽും ുഫഺണ്  േമ്പറഽും ുരഖീെടഽത്തഽക. 

ഇുതഺീട ആ ബഺങ്ക഻ീല (PACCS) ുേഺഡല്  ഒഫ഼സറഽീട mobile 

ുലക്ക് രഽ  User Name and Password ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ്. 

 

PACCS ല്നരീതടത്തതണ്ടപ്െവര്ത്തനരീതള് 
 

PACCS ീല ുേഺഡല്  ഒഫ഼സര്  അവ഻ീടയഽള്ള രഽ 

ക്ലര്ക്ക഻ീേയഽും തൂറസീറയഽും കളക്ഷന്  ഏജന്റ്മഺീരയഽും 

ത഼രഽമഺേ഻ക്കഽക. കളക്ഷന്  ഏജന്റ്മഺര഻ല്  േ഻ന്നഽും അവരഽീട 

ആധഺര്  േമ്പറഽും ുഫഺുട്ടഺയഽും വഺങ്ങഽക. 

 

 DCB വിവരള് ത്തരഖപെടുതുത്തപോ് PACCS പല ത്തനരീതോഡല്
ഓഫ ൈറുപട mobile ത്തലക്ക് ഒരു User Name and Password
ലഭിക്കുന്നതോണ്. 
 ഈ User Name and Password ഉെുയഺഗ഻ച്ച് Dbt.lsgkerala.gov.in 

എന്ന ീവബ് ൂസറ്റ഻ല്  പ്െുവശ഻ക്കഽക. അവ഻ീട Add User Menu  

വഴ഻ ക്ലര്ക്ക഻ന്റയഽും തൂറസറഽീടയഽും കളക്ഷന്  

ഏജന്റ്മഺരഽീടയഽും വ഻വരങ്ങള്  ുരഖീെടഽത്തഽക. ഇുതഺീട 

Clerk, Authorizer, collection Agent എന്ന഻വര്ക്കഽും രഽ  User Name and 

Password ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ് 

 

 ഇത഻േഽുശഷും ുേഺഡല്  ഒഫ഼സര്  Mapping of Local Body എന്ന 

ീമേഽവ഻ല്  േ഻ന്നഽും ഒുരഺ കളക്ഷന്  ഏജന്റ് േഽും ഏീതലലഺും 

വഺര്്(ബാബഺച്ച്ആ ആണ് േല്ക്കഽന്നത് എന്ന് േ഻ിച്യ഻ച്ച് 

േല്ക്കഽക.  ഇത഻േഽുശഷും തൂറസറഽീട ുലഺഗ഻േ഻ല്  കയറ഻ 

കളക്ഷന്  ഏജന്റ് ുെരഽും Reference േമ്പറഽും ീസലക്ട് ീചയ്തഺല്  

ുഫഺും 1 Download ീചയ്യഺന്  െറ്റുും ഈ ുഫഺും 1 ൂബന്റ് 

ീചയ്ത് െഽസ്തക രാെത്ത഻ലഺക്ക഻ കളക്ഷന്  ഏജന്റ് േഽ 

േല്കഽക. 

 



 ത്തനരീതോഡല് ഓഫ ൈറുപട ത്തലോഗിനരീതില് കയറി PACCS തുടളിയ

5 ബോങ്ക് Account കളുപട വിവരളളും ത്തരഖപെടുതുക. ഈ
Accountത്തലക്കോണ്ജിലലോബോങ്ക്തുകപ്ടോന്്ഫര്ത്പെയ്തുനരീതല്കുക. 
 

 ഇത഻േഽുശഷും ക്ലര്ക്ക഻ീന്റ ുലഺഗ഻േ഻ല്  കയറ഻ ഒുരഺ 

കളക്ഷന്  ഏജന്റ് േഽും വ഻തരണും ീചയ്യുന്നത഻േഺയ഻ 

ീകഺടഽത്തഽവ഻ടഺന്  ഉുേശ഻ക്കഽന്ന തഽക ുരഖുെടഽത്തഽക. ജ഻ലലഺ 

ബഺങ്ക഻ല്  േ഻ന്നഽും ലഭ഻ച്ച തഽകയ്ക്ക് അേഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻ക്കണും 

ഇത് ുരഖീെടഽുത്തണ്ടത്.  

 

കളക്ഷന് ഏജന്റ് നരീതു നരീതല്കുന്ന തുക കളക്ഷന് ഏജന്റ് പന്റ

കയ്യിലുള്ളത്തഫോം2വിപന്റമുകളിലോയിുഴുതുക.ത്തഫോം1,ത്തഫോം2

ുന്നിവയുമോയി കളക്ഷന് ഏജന്റ് ഫ ല്ഡിത്തലക്ക് ത്തെോകുന്നു. 5 

തരും ീെന്ഷന്  വ഻തരണത്തും ീചയ്യഺേഽള്ളത഻േഺല്  5 ുഫഺും 1 

ഉും ുഫഺും 2 ഉും കളക്ഷന്  ഏജന്റ഻ീന്റ കയ്യ഻ലഽണ്ടഺകഽും. രഽ 

കളക്ഷന്  ഏജന്റ഻ന് 3 വഺര്ഡ഻ന് ീറ ചഽമതലയഽീണ്ടങ്ക഻ല്  

5*3=15 ുഫഺും 1 ഉും 5*3=15 ുഫഺും 2 ഉും ആ വയക്ത഻യഽീട 

അടഽത്തഽണ്ടഺകഽും. 

 

ഫ഼ല്ഡ഻ല്  ീചലലുന്ന കളക്ഷന്  ഏജന്റ്  ുഫഺും 1 ലഽള്ള 

ുമല്വ഻ലഺസപ്െകഺരും ീെന്ഷണറഽീട വ഼ട്ട഻ീലത്തഽകയഽും 

ീെന്ഷണറഽീട ഏീതങ്ക഻ലഽും രഽ ഐഡ഻ കഺര്് വഺങ്ങ഻ 

െര഻ുശഺധ഻ച്ചുശഷും തഽക ുേര഻ട്ട് േല്ക്കഽകയഽും ീചയ്യുന്നഽ, 

ീെന്ഷണറഽീട കയ്യ഻ല്  ുേര഻ട്ട് മഺപ്തുമ തഽക േല്ക്കഽവഺന്  

െഺടഽള്ള .ു തഽക സവ഼കര഻ച്ച ീെന്ഷണര്  ുഫഺും1 ീന്റ 

ഇടത്തഽഭഺഗത്ത് െ്/വ഻രലടയഺളും േല്കഽകയഽും ുഫഺും1 ീന്റ 

വലതഽഭഺഗും കളക്ഷന്  ഏജന്റ് െ഻ട്ടു േല്കഽകയഽും ീചയ്യുന്നഽ. 

ീെന്ഷണര്  െ഻ട്ടു േല്ക഻യ ഇടത്തഽഭഺഗും കളക്ഷന്  ഏജന്റ് 



കയ്യ഻ല്  സാക്ഷ഻ക്കഽന്നഽ. ഇത഻േഽുശഷും കളക്ഷന്  ഏജന്റ് ുഫഺും 

2 വ഻ല്  ീെന്ഷണറഽീട ുെരഽും വ഻ലഺസവഽും േല്ക഻യ 

തഽകയഽും ുരഖീെടഽത്തഽന്നഽ.  

 

പെന്ഷണര്ത്മരിച്ചുത്തെോപയങ്കില് ത്തഫോം 2വില് ടിവിവരം

ത്തരഖപെടുതുന്നു. നരീതല്കിയ തുക എ ുന്ന് കോണിക്കുന്നു.

പെന്ഷണര്ത് സ്ഥിരമോയി സ്ഥലതിപലങ്കിലും ത്തഫോം 2 വില്

നരീതല്കിയ തുക എ ുന്ന് കോണിക്കുന്നു. എന്നഺല്  

തഺല്കഺല഻കമഺയ഻ട്ടഺണ് ീെന്ഷണര്  സ്ഥലത്ത഻ീലങ്ക഻ല്  

ീെന്ഷണര്  വരഽുമ്പഺള്  തഽക േല്ുകണ്ടതഺണ്.  

 

ഇങ്ങീേ േല്കഽന്ന ഒുരഺ തഽകയഽും കളക്ഷന്  ഏജന്റ് 

ുഫഺും 2 വ഻ല്  ുരഖെടഽത്തഽകയഽും , അത഻േുശഷും ുഫഺും 2 

ക്ലര്ക്ക഻ീേ ഏല്െ഻ക്കഽകയഽും ീചയ്യുന്നഽ. ക്ലര്ക്ക് ുഫഺും 2 

വ഻ീല വ഻വരങ്ങള്  Dbt.lsgkerala.gov.in എന്ന ീവബ് ൂസറ്റ഻ല്  

ുരഖീെടഽത഻ േല്കഽന്നഽ.  

 

ഓത്തരോ കളക്ഷന് ഏജന്റ് പന്റയും ത്തഫോം 2
ത്തരഖപെടുതുത്തപോഴും ബോങ്കിനരീതു ലഭിച്ച തുക കുറഞ്ഞു
വരുന്നതോണ്. ബോങ്കിപന്റ കയ്യിലുള്ള തുക കുറയുന്നതിനരീതനരീതുൈരിച്ച്
DCB അടുതഗഡുതുകപ്ടോന്്ഫര്ത്പെയ്യുന്നതോണ്. 

 

 

FAQ 

1) കിതയമഺയ വഺര്് അട഻സ്ഥഺേത്ത഻ലഺുണഺ കളക്ഷന്  

ഏജന്റ് േഽ ല഻സ്റ്റ് ലഭ഻ക്കഽന്നത്?  ുവീറ വഺര്ഡ഻ീല 

ക഻ട്ടഺന്  സഺധയതയഽുണ്ടഺ? 

Ans:ഒുരഺ വ഼ട഻േഽും െഴയ േമ്പര്  െഽത഻യ േമ്പര്  എന്ന 

ര഼ത഻യ഻ല്  ന്ന഻ലധ഻കും വഺര്്/വ഼് േമ്പറഽകള്  ഉണ്ട്. 

ീെന്ഷേഽ അുെക്ഷ഻ക്കഽന്ന സമയത്ത് വയക്ത഻ ുഫഺമ഻ല്  

േല്ക഻യ വഺര്് േമ്പര്  ആയ഻ര഻ക്കഽും ുസഺഫ്റ്റ്റ് ീവയറ഻ല്  



ലഭ഻ക്കഽക. ആയത഻േഺല്  ച഻ലവരഽീട കഺരയത്ത഻ല്  വഺര്് 

േമ്പര്  ീതറ്റഺയ഻ വരഺും. എന്നഺല്  ുമല്വ഻ലഺസും കിതയമഺയ഻ 

ഉള്ളത഻േഺല്  ുമല്വ഻ലഺസും ുേഺക്ക഻ തഽക 

േല്കഺവഽന്നതഺണ്. കളക്ഷന്  ഏജന്റ് ീന്റ കയ്യ഻ലഽള്ള ുഫഺും 

1 ീല മഽഴഽവന്  ുെര്ക്കഽും ീെന്ഷന്  േല്കഽക 

എന്നതഺകണും ലക്ഷയും 

 

2) കളക്ഷന്  ഏജന്റ് വ഼ട്ട഻ല്  ീചലലുന്ന സമയത്ത് വയക്ത഻ 

വ഼ട്ട഻ല്  ഇീലലങ്ക഻ല്  അടഽത്ത ബന്ധഽവ഻ീന്റ ൂകവശും 

േല്കഺുമഺ? ഇീലലങ്ക഻ല്  ബഺങ്ക഻ുലക്ക് വരഺന്  

ആവശയീെടഺുമഺ? 

Ans: യഺീതഺരഽ കഺരണവശഺലഽും ീെന്ഷണറഽീട അടഽത്ത് 

ുേര഻ട്ടലലഺീത െണും ൂകമഺറരഽത്. അവരഽീട ഏീതങ്ക഻ലഽും 

രഽ ഐഡ഻ കഺര്് വഺങ്ങ഻ െര഻ുശഺധ഻ച്ചു ുവണും തഽക 

േല്കഽവഺന്  . 

 തഽക വ഼ട്ട഻ല്  ുേര഻ട്ട് എത്ത഻ച്ചു ീകഺടഽക്കഽക എന്നതഺണ് 

സര്ക്കഺറ഻ീന്റ േയും. 98 ുെര്ക്ക് വ഼ട്ട഻ല്  എത്ത഻ച്ചു 

േല്കഽകയഽും, 2 ുെുരഺീട ബഺങ്ക഻ല്  ുേര഻ട്ട് വരഺന്  

ആവശയീെടഽകയഽും ീചയ്തഺലഽും, ഈ 2 ുെരഽീട 

കഺരയമഺപ്തമഺകഽും രഽ െീക്ഷ സുംസഺരവ഻ഷയവഽും, 

വ഻വഺദ്വഽും ആവഽക. ആയത഻േഺല്  സര്ക്കഺര്  

േയത്ത഻േേഽസര഻ച്ച് എലലഺവര്ക്കഽും ീെന്ഷന്  ുേര഻ട്ട് 

എത്ത഻ച്ച് േല്കഽന്നത഻േഽള്ള േടെട഻കള്  സവ഼കര഻ക്കഽക.  

 

3) മര഻ച്ചവരഽീട തഽക േല്ുകണ്ടത഻ീലലന്നഽ െറഞു.ഽ. 1  

മഺസീത്ത ീെന്ഷന്  ലഭ഻ക്കഺേഽള്ള  വയക്ത഻ കഴ഻ഞു. 

മഺസമഺണ് മര഻ച്ചത്. 9 മഺസീത്ത ീെന്ഷന്  അടഽത്ത 

ബന്ധഽവ഻ീന്റ ൂകവശും േല്കഺുമഺ? 



Ans: എപ്ത മഺസീത്ത തഽക േല്കഽവഺേഽീണ്ടങ്ക഻ലഽും കളക്ഷന്  

ഏജന്റ് വ഼ട്ട഻ല്  ീചലലുന്ന സമയത്ത് വയക്ത഻ മര഻ച്ചുട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല്  

തഽക ുവീറ ആര്ക്കഽും ൂകമഺറരഽത്. ആ തഽക ബന്ധഽകള്  

തുേശ സ്ഥഺെേവഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട് വഺുങ്ങണ്ടതഺണ്.  

4) കളക്ഷന്  ഏജന്റ് വ഼ട്ട഻ല്  ീചലലുുമ്പഺള്  ുഫഺും1 ലഽള്ള 

വ഻ലഺസും , ുഫഺുട്ടഺ എന്ന഻വയ഻ല്  ീതറ്റുകള്  കണ്ടഺല്  

എന്തഽ ീചയ്യുും തഽക േല്ക഻യഺല്  ീതറ്റ് എങ്ങീേ 

ത഻രഽത്തഽും. 

Ans: ുഫഺും1 ീല വയക്ത഻ തീന്നീയന്നഽ ഉറെു വരഽത്ത഻യഺല്  

തഽക േല്കഺും. എന്ത് ീതറ്റുകള്  ഉീണ്ടങ്ക഻ലഽും 

ത഻രഽത്തഽന്നത഻േഽ അതഺത് തുേശ സ്ഥഺെേവഽമഺയ഻ 

ബന്ധീെട്ടുവഺന്  െറയഽക. 

5) സഺുങ്കത഻കമഺയ഻ എീന്തങ്ക഻ലഽും സുംശയങ്ങുളഺ, 

പ്െശ്േങ്ങുളഺ വന്നഺല്  എന്തഽ ീചയ്യുും. ? 

Ans: സഺുങ്കത഻ക സഹഺയും IKM ആണ് േല്കഽന്നത്. ഒുരഺ 

ജ഻ലലയ഻വഽും IKM ന് 15 ലധ഻കും ജ഼വേക്ക഼രഽണ്ട്. ആവളയമഺയ 

ുസവേും IKM ല്  േ഻ന്നഽും ലഭ഻ക്കഽന്നതഺണ്.  

6) വ഼ട്ട഻ല്  ീചലലുുമ്പഺള്  ീെന്ഷണര്  േര഻ച്ചു എന്നറ഻ഞു.ഺല്  

ട഻ വയക്ത഻ക്കഽള്ള തഽക പ്െുതയകും മഺറ്റ഻ ീവയ്ക്കുണഺ? 

ആ തഽക പ്െുതയകും ത഻ര഻ച്ചടയ്ക്കുണഺ? 

Ans: രഽ വയക്ത഻ക്കഽള്ള തഽക എന്ന ര഼ത഻യ഻ല്  അലല തഽക 

കളക്ഷന്  ഏജന്റ഻േഽ േല്കഽന്നത്. തഽക േല്ുകണ്ടവരഽീട 

മഽഴഽവന്  ല഻സ്റ്റുും, ആ ല഻സ്റ്റ഻ല്  ആീക േല്ുകണ്ട തഽകയഽീട 

രഽ ഗഡഽവഽമഺണ് േല്കഽന്നത്. അത് ഉെുയഺഗ഻ച്ച് 

െരമഺവധ഻ ുെര്ക്ക് േല്കഽക. മര഻ച്ചതരക്കമഽള്ള 

വ഻വരങ്ങള്  ുഫഺും2 വ഻ല്  ുരഖീെടഽതഽക മഺപ്തും ീചയ്യുക. 

7) ുഫഺും1 ീല ല഻സ്റ്റ഻ീല SL No പ്െകഺരും തീന്ന തഽക 

വ഻തരണും ീചുയ്യണ്ടതഽുണ്ടഺ? 



Ans: ര഻ക്കലഽമ഻ലല. േ഻ിച്഻ത സമയത്ത഻േഽള്ള഻ല്  

ചഽേതലയഽള്ള വഺര്്കള഻ീല ുഫഺും1 ീല മഽഴഽവന്  

ുെര്ക്കഽും ീെന്ഷന്  ുേര഻ട്ട് വ഼ട്ട഻ല്  എത്ത഻ച്ചഺല്  മത഻. 

 

 


