സേവന പെന്ഷന് - സഹകരണ ബാങ്ക് വഴി വിതരണത്തിനുള്ള പരിശീലന സഹായി
ജെ ആര്, പാക് എന്നിവര്ക് സായ ഹര ്ഷര ാ ജപ ഷ , ഡിബിറ്റി ജസല്ലില് നിന്നും സഹകരണ ബാങ്ക് വഴി
വിതരണത്തിനുള്ള പരിശീലന സഹായി
ഡി ബിറ്റി ജസല്ലില് നിന്നും സായ ഹിക ്ഷര ാ ജപ ഷ വിതരണത്തിനുള്ള തുക 14 െില്ലാ സഹകരണ ജൊയിന്റ് ജരെിസ്ട്രാര്
ഓഫീ്ഷകളുജെ അജകൌണ്ടിജലക്കു നിജ പിക്കുും - TSB(Treasury Savings Bank). അവിജെ നിന്നും വിതരണും ജെജേണ്ട തുക
പാക്സിജന്റ TSB അജകൌണ്ടിജലക്കു അതാതു ജൊയിന്റ് ജരെിസ്ട്രാര് നിജ പിക്കുും. ഈ തുക പാക്സിജന്റ കള
ഏജെന്റ്റ്
മുജേനയാണ് വീടുകളില് എത്തിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിന് ജഡജമാസസറ്റില് പ്രജവശികാവുന്നതാണ്. ഇജത രീതിയില്
തജന്നയാണ് ഒര്െില് സസറ്റുവഴിയും ജെജേണ്ടത്. അതിജന്റ URL https://dbt.lsgkerala.gov.in ഇതാണ്.
പരിശീലനത്തിന് ജഡജമാ സസറ്റില് പ്രജവശിക്കുന്നതിനുജവണ്ടി http://demo.lsgkerala.gov.in/Pensiondcb/ എന്ന URL
ഉപജയാഗിച്ച് സസറ്റില് പ്രജവശിച്ചാല് െിത്രും 1 ല് കാണുന്നതുജപാലുള്ള ജപെ് ലഭിക്കുും.

െിത്രും 1
ഇതില് User name എന്ന ഭാഗത്ത് ജെ ആര്ജന്റ ്സര് ജനയിമുും Password എന്ന ഭാഗത്ത് പാജസേഡും ജരേജെടുത്തി താജഴ
കാണുന്ന ജകാഡും ജരേജെടുത്തി(Captcha) Login ബട്ടണില് ക്ലിക് ജെയ്താല് െിത്രും 2 ല് കാണുന്ന ജപാലുള്ള സ്ക്രീ ലഭിക്കുും.

െിത്രും 2

Treasury Savings Bank അകൌണ്ട് നമ്പര് ജരേജെടുത്തുന്നതിനായി User Profile Menu Click ജെയ്യുക.അതില് അകൌണ്ട്
എടുത്തിട്ടുള്ള Treasury യജെ ജപര് തിരജെടുത്തു അകൌണ്ട് നമ്പരും ജകാടുത്തു ജസവ് ജെയ്യുക. െിത്രും 3 ല് കാണുന്ന ജപാലുള്ള
സ്ക്രീ ലഭിക്കുും

െിത്രും 3
ജെ ആര് ഓഫീസില് നിന്ന പാക്കുകളിജലക് തുക അജല്ലാറ്റ് ജെയ്യുന്നതിനായി അജലാട്ട്ജമന്റ് എന്ന ജമനുവില് ക്ലിക് ജെയ്ത് DBT
- Fund Allotment To PACCS ല്
ക്ലിക് ജെയ്യുക. െിത്രും 4 ല് കാണുന്ന ജപാലുള്ള സ്ക്രീ ലഭിക്കുും.

െിത്രും.4
ഇതില് ജപ ഷ സെെ് എന്ന ജകാജമ്പാജബാക്സില് നിന്നും ജപ ഷ സെപ്പും ഡി ബിറ്റി റഫറ സ് നമ്പര് എന്ന ജകാജമ്പായില്
നിന്നും റഫറ സ് നമ്പം ും ജതരജെടുക്കുക. അജൊള് െിത്രും 5 ല് കാണുന്നജപാലുള്ള സ്ക്രീ ലഭിക്കുും ഇതില് അതാത് PACCS
ജന്റ ജപരിനുജനജര Projected Amount കാണിക്കുും. ഇത് ഈ പാക്സിനുജവണ്ട തുക ജസവന ജപ ഷ ആപ്ലിജകഷ വഴി
കാല്ുജലറ്റ് ജെയ്ത തുകയാണ്. അജലാട്ടഡ് എജമൌണ്ട് എന്നത് പാക്സിന് അനുവദിച്ച തുകയാണ്. ഏജതങ്കിലുും കാരണവശാല് ഈ
തുക ലഭിച്ചിട്ടല്ലജയങ്കില് ലഭിച്ച തുക ജരേജെെത്തി എഡിറ്റ് ജെോ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുജശഷും Select all എന്ന ബട്ടണ്
ക്ലിക് ജെയ്താല് എല്ലാ പാക്സും ജസലക്ട്ജെോവുന്നതാണ് അജല്ലങ്കില് ഓജരാ പാക്സും ജസലക്ട് ജെോവുന്നതാണ്. എല്ലാ പാക്സിജന്റ
വിവരങ്ങളുും ജരേജെടുത്തി താജഴ ജെക് നമ്പം ും ജെക് ജഡറ്റുും ജരേജെടുത്തി ജസവ് ബട്ടണ് ക്ലിക് ജെയ്യുക, അജൊള് ജപ്രാെക്ട്ഡ്
എജമൌണ്ട് തജന്നയാണ് അജലാട്ട്ജമന്റ് എജമൌണ്ടും എങ്കില് ജൊട്ടല് എജമൌണ്ടിനുജനജര ജപ്രാെക്ട്ഡ് എജമൌണ്ടും , അജലാട്ടഡ്
എജമൌണ്ട് പൂെരവുമായിരിക്കുും കാണിക്കുക. മാത്രമല്ല ജസവ് ബട്ടണ് ക്ലിക് ജെയ്താല് Approve ബട്ടണ് ലഭിക്കുകയും ജെയ്യുും. എല്ലാ
എജമൌണ്ടും ജരേജെടുത്തികഴിൊല് ജസവ് ജെയ്ത വിവരങ്ങള് കറക്ടാജണാ എന്ന് ജവരിസഫ ജെയ്ത് ജതറ്റുജണ്ടങ്കില് കറക്ട് ജെയ്ത്
ജസവ് ജെയ്യുക അതിനുജശഷും അപ്രൂവ് ബട്ടണ് ക്ലിക് ജെയ്യുക. അജൊള് JR To PACC Fund Approved എന്ന ജമജസെ്
ലഭിക്കുും.

െിത്രും 5
അതിനുജശഷും Allotment എന്ന ജമനുവില് ക്ലിക് ജെയ്ത് DBT- Treasury bill generation എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക് ജെയ്യുക. അജൊള്
െിത്രും 6 ല് കാണുന്നജപാലുള്ള സ്ക്രീ ലഭിക്കുും. അതില് ആവശരമുള്ള ബില് ജതരജെടുത്ത് bill എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക് ജെയ്ത്
ജെഷറി ബില് െനജററ്റ് ജെോവുന്നതാണ്. പിഡിഎഫ് ജഫാര്മാറ്റില് ലഭിക്കുന്ന ബിജല്ലടുത്ത് TSB ജെക്കുമായി അടുത്ത ജെഷറിയില്
ഏല്െിക്കുന്ന. അജൊള്തജന്ന െഷറി അവരജെ ആപ്ലിജകഷ വഴി പാക്സിജന്റ TSB അജകാണ്ടിജലക് ഫണ്ട് സകമാം ന്ന.

െിത്രും 6
PACS ന് കഴിെതവണ ജരേജെടുത്തിയ രീതിയില് തജന്നയാണ് ഇജൊഴും ജരേജെടുത്തുന്നത്. PACS ജരേജെടുത്തുന്നതിജന്റ
സഹായി സസറ്റില് ലഭരമാണ്.

