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നം.TRY/2067/2020-F2 ട്രഷറി റകറടററേറ്റ
തിരുവനന്തപുരം, 

തീകതി: 21/07/2020
റപഷകൻ
                   ട്രഷറി റകറടർ
                   തിരുവനന്തപുരം.
സ്വീകർത്താവറ്റ 
                   എല്ലാ ജില്ലാ / സബറ്റ ട്രഷറി ഓഫീസർമാർകം
സർ,
   
വിഷകം:-

റകാവിററ്റ-19  പകർച്ച വ്ാാധിിുടടെ പശാത്ത്ത്തി് ട്രഷറി ഇെപാകകിൽി്
സ്വീകരിറക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ  – സംബനിച്ചറ്റ.

    സൂചന :-  ഇല്ല
 

              വിഷകം  ശ്ികക.  ടടകാററാണ  വവറസറ്റ  റ്ാകക്രമം  തടടന മാേി
മറിച്ചിരികന സാഹചര്ത്തി്  അതിനസൃതമാക  മാേങ്ങൾ  എല്ലാ  റമഖ്കിൽിംം
വന്നുടടകാണ്ടിരികകകാണറ്റ.  ാധിനകാര് ഇെപാകകളടടെ നവീകരണം ്ക്മാക്കേിടടക്കോണ്ടറ്റ
നെപ്പി്  വരുത്തികിിിൽിൽ  സംറകാജിത  ാധിനകാര് മാറനടട്മറ്റ  സംവിാധിാനത്തിടടടെ
ഓൺവ്ൻ  ഇെപാകകൾക്കേറ്റ  ട്രഷറികിൽി്  വ്ിക  രീതികിംിൽിൽ  പാരഖ്മാണറ്റ
വന്നുറചർനിിിൽിൽതറ്റ.  ഈ  സാഹചര്ത്തി്  ട്രഷറികിൽി്  എതന ഇെപാകകാരുടടെ
എണം  പരമാവാധിി  കറ്നതറ്റ  ഇെപാകകാർകം  ജീവനക്കോർകം  ഒരുറപാടട്
സുരകിതത്വം  ന്ടടമനതിനാ്  ട്രഷറി  റസവിങസറ്റ  ബാ്ക്റ്റ  ഉൾൾടടപ്പടടെുിൽിൽ
ഇെപാകകിൽി് താടടഴെ പറുന ക്രമീകരണങ്ങൾ  ട്രഷറികിൽി്  ഉൾെനെി
സ്വീകരിറക്കേണ്ടതാണറ്റ.  
 
1. സ്ഥിരനിറകപം പുുക്കേ്
 
                 റകാവിററ്റ-19  വ്ാപന  പതിറരാാധി  പവർത്തനങ്ങളടടെ ഭാമമാകി  കാത്ാ
നികനണങ്ങൾ  ുെരുനതിനാംം  സ്ഥിരനിറകപങ്ങൾ  കഥാസമകം  പുുക്കോൻ
നിറകപകർക കഴെികാത്ത സാഹചര്ത്തിംം  നിറകപകർക്കേറ്റ  പതിമാസ  പ്ിശിമാ
്ഭികനതിനറ്റ തെസം റനരികന്നുണ്ടറ്റ. ഇതറ്റ ട്രഷറി നിറകപ പ്ിശിമാടടക മാത്ം ആശകിയിച
കഴെിുനവർക്കേറ്റ  വിൽടടരകാധിികം ബ്ിരി ഉൾിൽവാകടടമനതിനാ് താടടഴെ പറും പകാരം
നിറകപങ്ങൾ പുുക്കേി ന്റകണ്ടതാണറ്റ.
 
                email.gov.in  റപാർട്ട്  വഴെി  സ്ഥിരനിറകപ  കാ്ാവാധിി  പർത്തികാകന
വിവരം  എസറ്റ.എം.എസറ്റ.  രറഖന നിറകപകടടന രൻകൂട്ടി  അറികിറക്കേണ്ടും ,  നിറകപം
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പുുകനതിസുള സൗകര്ടടത്തകറിച്ചറ്റ അറികിപ്പറ്റ ന്റകണ്ടുമാണറ്റ. 
 
email.gov.in   റപാർട്ട് രറഖന ടടമറസജറ്റ അകകറ്റ റക്കേണ്ട രീതി  
 
email.gov.in -> Menu -> Quick SMS -> User Name -> password -> OTP ->
Recipients -> New Message -> Send
 
              സ്ഥിരനിറകപം പുുക്കേി കിിനതിനാകി നിറകപകൻ നിറകപ വിവരങ്ങളം
ുെർനറ്റ  നിറകപം  പുുറക്കേണ്ട കാ്ാവാധിിും  ടടമാവബ്  നമ്ർ  ഉൾൾടടപ്പടടെുുള
വിവരങ്ങളം  ബനടടപ്പട്ട ട്രഷറിുടടെ ടടമകി്  ഐറി -കി്  ്ഭ്മാകകകാടടണ്ക്ി്
ആകു പരിറശിമാാാധിിച്ചറ്റ നിറകപം പുുക്കേി ന്റകണ്ടും പുുക്കേിക നിറകപ വിവരങ്ങൾ
തിരിടടക നിറകപകടടന അറികിറക്കേണ്ടുമാണറ്റ .  അറപകുടടെ മാതകകി്
അല്ലാത്തവും  പരിമണിറക്കേണ്ടും  നിറകപടടമ ഒപ്പറ്റ  റരഖടടപ്പകത്തണടടമനറ്റ
നിഷ്കർഷിറക്കേണ്ടതില്ലാത്തുമാണറ്റ.  എനാ്  പുുറക്കേണ്ട നിറകപത്തിടടമ കാ്ാവാധിി
റരഖടടപ്പകത്തികിട്ടിടടല്ല്ക്ി് ഇക്കോര്ം നിറകപകടടന ടടമകി് രറഖന അറികിറക്കേണ്ടും
പസ്തുത വിവരം കൂെി ്ഭ്മാകവാൻ ആവശിമാ്ടടപ്പറെണ്ടുമാണറ്റ.  ഇങ്ങടടന ട്രഷറി ടടമകി്
രറഖന ്ഭികന അറപകകൾ പിമറ്റ എകത്തറ്റ സൂകിറക്കേണ്ടുമാണറ്റ.
              കാ്ാവാധിി കഴെിഞം പുുക്കോടടത ട്രഷറികി് ുെരുന സ്ഥിര നിറകപങ്ങൾ
പുുകന കാര്ത്തിംം  SMS,  Mail  സൗകര്ം  ഉൾപകാമടടപ്പകത്താൻ  അറികിപ്പറ്റ
ന്റകണ്ടതാണറ്റ.
 

2. വാർഷിക മസറിങസറ്റ 
 
            നി്വി് വാർഷിക വ്ഫറ്റ മസറിംമറ്റ നെതവാസിൽിൽ എല്ലാ ടടപൻഷൻകാരും
25/07/2020  രൻപാകി  നെത്തികിരിറക്കേണ്ടതാടടണന്നുറ്റ  നിർറ്ശിമാിച്ചിരുന്നു.  എനാ്
റകാവിററ്റ-19  റരാമ വ്ാപന ഭീഷണി നി്നി്കന സാഹചര്ത്തി് മസറിംമിനാകി
ടടപൻഷൻകാർ  ട്രഷറികി്  റനരിട്ടറ്റ  എതനതറ്റ  പരമാവാധിി  ഒഴെിവാറക്കേണ്ടതാണറ്റ.
ഇതിനാകി  ജീവൻ  പമാൺ  റപാംിൽിൽ  ടടവബറ്റ  റപാർട്ട് രറഖനുുള മസറിങസറ്റ
റപാതാഹിപ്പിറക്കേണ്ടതാണറ്റ. 
        ട്രഷറി  ടടമകി്  രറഖന  വ്ഫറ്റ  സർട്ടിഫിക്കേേറ്റ  സമർപ്പികന കാര്ത്തി്
ഇെടടപെംകൾ  ഉൾണ്ടാകണം.  ഇതിനാകി  ടടമകി്  id  ഉൾൾടടപ്പടടെുിൽിൽ  വിവരങ്ങൾ
പാറശശിമാിക  മാാധി്മങ്ങിൽിടടടെും  ടടപൻഷൻ  സംനെനാ  ഭാരവാഹികിൽിടടടെും
അറികിറക്കേണ്ടതാണറ്റ.
            e-mail  രറഖന വ്ഫറ്റ സർട്ടിഫിക്കേേറ്റ  സമർപ്പിക്കോസുള സൗകര്മില്ലാത്തവർ
റനരിട്ടറ്റ  ട്രഷറികി്  സമർപ്പികകകാടടണ്ക്ി്  സമ്ർക്കേം  പരമാവാധിി  ഒഴെിവാക്കേി
സ്വീകരികനതിസുള ക്രമീകരണം ഏർടടപ്പകറത്തണ്ടതാണറ്റ.
       നി്വി് എല്ലാ CUG റഫാൺ നമ്റിംം Data subscription ്ഭ്മാണറ്റ .ആകതിനാ്
CUG  നമ്റിറ്ക്കേറ്റ  ന്കന watsapp  message  ആും  വ്ഫറ്റ  സർട്ടിഫിക്കേേറ്റ
സ്വീകരിക്കോവുനതാണറ്റ.  ട്രഷറികി്  സമപ്പിച്ചിിുള KYC  റരഖകിൽിടട് റഫാറട്ടാ
പരിറശിമാാാധിിയിച ട്രഷറി  ഓഫീസർക്കേറ്റ   watsapp  video  call  വഴെി  ടടപൻഷൻകാടടര മസർ
ടടചയ്യാവുനതാണറ്റ. 
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            PIMS  റരഖകിൽി്  AADHAR  നമ്ർ  റചർത്തിട്ടില്ലാത്ത ടടപൻഷൻകാർ
സമർപ്പികന റിജിേ്  വ്ഫറ്റ  സർട്ടിഫിക്കേേറ്റ  PIMS-്  അപറ്റററേറ്റ  ആകനതല്ല
.ഇത്തരത്തിംുള സർട്ടിഫിക്കേേിടടമ റകാപ്പി  AADHAR  കാർറിടടമ സ്വകം
സാക്ടടപ്പകത്തിക  പകർപ്പിറനാടടൊപ്പം  ടടമകി്  രഖാന്തിരം  അകകകകാടടണ്ക്ി്
ആകു സ്വീകരിയിച മാസറിങസറ്റ  തികതിും  AADHAR  നമ്റും  ടടമാവബ്  നമ്റും
അപറ്റററേറ്റ ടടചറയ്യണ്ടതാണറ്റ .AADHAR ഇല്ലാത്ത ടടപൻഷൻകാർക്കേറ്റ വ്ഫറ്റ സർട്ടിഫിക്കേേറ്റ
ടടമകി് രഖാന്തിരം സമർപ്പിക്കോവുനതാണറ്റ .
3. ഇൻകം ൊകറ്റ സംബനമാക റസവനങ്ങൾ
 
        ടടപൻഷൻ  റപാർട്ട്  ഉൾപറകാമികന എല്ലാ  ടടപൻഷൻകാർകം  ഇൻകം
ൊകറ്റ റസേറ്റടടമമറ്റ  സമർപ്പികവാസം  റഫാം-16  ടടറൗൺറ്ാററ്റ  ടടചെവാസം
സാാധിികനതാണറ്റ.അതിനാ് ടടപൻഷൻ റപാർട്ട് ഉൾപറകാമടടപ്പകതനതറ്റ പരമാവാധിി
റപാതാഹിപ്പിറക്കേണ്ടതാണറ്റ. 
            ഇെപാകകാർ ആവശിമാ്ടടപ്പകന രറററ്റ ടടപൻഷൻ വിതരണ വിവരങ്ങൾ, റഫാം-16,
രത്ാകവ ടടമകി് രറഖന ന്കവാസുള നെപെികൾ  സ്വീകരിറക്കേണ്ടതാണറ്റ . ട്രഷറി
ടടമകി്  വഴെി  ന്കന ഇ്റ്ാണികറ്റ  റസവനങ്ങൾക്കേറ്റ  കാ്താമസം  ഒഴെിവാക്കേി
ഇെപാകകാർ ട്രഷറികി് റനരിട്ടറ്റ ഹാജരാകന  സാഹചര്ം കററാവുനതാണറ്റ. 
4. നാഷണ് ടടപൻഷൻ സീം   (NPS)  
 
          പാൺ  രജിറടഷസ റവണ്ടി  ജില്ലാ  ട്രഷറികിൽി്  നി്വിംുള സംവിാധിാനം
റകാവിററ്റ-19  സാഹചര്ത്തി് ചി്  പുനഃക്രമീകരണം  ആവശിമാ്മാകിരുനതിനാ് 
സ്വീകരിക്കോവുന മാേം  നിർറ്ശിമാിച്ചിരുന്നു .  (ട്രഷറി  റകറടറുടടെ 02.07.2020  ടട്
TRY/1510/2020-C NPS2  നമ്ർ കത്തറ്റ) .അപകാരം രജിസറ്റ റട്രഷസുള അറപക തപാ്
വഴെി  ്ഭ്മാക്കോസുള അറികിപ്പറ്റ  ന്റകണ്ടതാണറ്റ .റനരിട്ടറ്റ  എത്തികന റകസുകിൽി്
സമ്ർക്കേം  പരമാവാധിി  ഒഴെിവാക്കേി  സ്വീകരികനതിസുള ക്രമീകരണം
ഏർടടപ്പകറത്തണ്ടതാണറ്റ.
5. സ്പാർകറ്റ ടടഹ്റ്റ ടടറസറ്റ
 
          സ്പാർകറ്റ ടടഹ്പ്പറ്റ ടടറസിടടമ പവർത്തനം നിറുത്തിടടവച്ചിിുള സാഹചര്ത്തി്
സംശിമാകങ്ങളം പരാതികളം ട്രഷറി ടടമകി് വഴെി അറികികവാൻ നിർറ്ശിമാിറക്കേണ്ടതാണറ്റ. 
6)  ച്ാൻ സ്വീകരിക്കേ്   (Chalan Remittance)  
 
              ട്രഷറികി് റനരിട്ടറ്റ  വരാടടത തടടന പണം ഒകകനതിസുള സൗകര്ം  e-
Treasury  രഖാന്തിരം  സാാധി്മാണറ്റ.  ഈ  സൗകര്ം  പരമാവാധിി  പറകാജനടടപ്പകത്താൻ
അറികിപ്പും നിർറ്ശിമാവും ന്റകണ്ടതാണറ്റ.
7)   പണ വിതരണം  (Direct cash Payment)  
 
     ടടപൻഷൻ  വിതരണത്തിനറ്റ  നി്വി്  സ്വീകരിച്ചിരികന ക്രമീകരണം
ുെറരണ്ടതാണറ്റ.  Teller  counter-ടടടെ ക്ാഷറ്റ  വിതരണം നെറത്തണ്ടും  Cash  counter-
ടടടെ പണം സ്വീകരിറക്കേണ്ടുമാണറ്റ (Receipt) (പരമാവാധിി).
8) Online TSB   ഉൾപറകാമടടപ്പകതനതറ്റ  
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               TSB/PTSB  ഉൾപറഭാകാക്കേൾക്കേറ്റ  ട്രഷറികി്  റനരിട്ടറ്റ  എത്താടടത തടടന
അവരുടടെ അക്കേൗണ്ടിംുള ുക സൗകര്പശമാക ബാ്ക്റ്റ  അക്കേൗണ്ടിറ്ക്കേറ്റ  ട്രാൻൻർ
ടടചെനതിസുള സൗകര്രണ്ടറ്റ  .  Online  TSB  ഉൾപറകാമടടപ്പകത്താൻ  പരമാവാധിി
പചാരണം  നെതകും  ഇെപാകകാടടര റപാതാഹിപ്പികകും  ടടചറയ്യണ്ടതാണറ്റ .
റഫാൺ  രറഖടടനും  e-  mail  രറഖടടനും  പുതിക  രജിസറ്റ റട്രഷസം  അസബന
കാര്ങ്ങൾകമാകി  ്ഭികന അറന്വഷണങ്ങിൽി്  കഥാസമകം  നെപെി  ഉൾറപ്പു
വരുറത്തണ്ടതാണറ്റ.
9) NEFT   രഖാന്തരം പണം അകകനതറ്റ  
 
              Online  TSB  ഉൾപറകാമിക്കോൻ  കഴെികാത്ത ടടപൻഷൻകാർ  അവർ   ഒപ്പിട്ട
ടടചക്കേിറനാടടൊപ്പം ബാ്ക്റ്റ വിവരങ്ങിൽെക്കേം സമർപ്പികകകാടടണ്ക്ി് ആകു ട്രാൻൻർ
ടടചയ്തു ന്കനതിനറ്റ  പഥമ  പരിമണന  ന്റകണ്ടതാണറ്റ .  ഇതിനാുുള ടടചകകൾ
ഫ്രണ്ടറ്റ ഓഫീസി് മാത്ം സ്വീകരിറക്കേണ്ടും കൗണ്ടർ റഫാകി് അറപ്പാൾ തടടന ഒപ്പിട്ടറ്റ
സീ് ടടചയ്തു ന്റകണ്ടുമാണറ്റ.
10)   പാസറ്റ ബക്കേറ്റ പതിയിച ന്കനതറ്റ  
 
             റകാവിററ്റ-19  പശാത്ത്ത്തി്  പാസറ്റ  ബക്കേറ്റ  പതിയിച ന്കനതറ്റ
ത്ക്കോ്റത്തക്കേറ്റ  നിർത്തി  വകറ്റ റക്കേണ്ടും  അക്കേൗണ്ടറ്റ  ബാ്ൻസറ്റ  വിവരങ്ങൾക്കേറ്റ
ടടപൻഷൻ റപാർട്ട് ഉൾപറകാമിക്കോൻ റപാതാഹിപ്പിറക്കേണ്ടുമാണറ്റ.
11)   ശിമാമ്ിൽ ബില്ലുകൾ  
 
             ശിമാമ്ിൽ ബില്ലുകൾക്കേറ്റ ഹാർററ്റ റകാപ്പി നിർബനിറക്കേണ്ടതില്ല.
12)   ശിമാമ്ിൽ ഇതര ബില്ലുകൾ  
 
             റിജിേ്  ഒറപ്പാകകൂെി  ഇ-സബ്മിേറ്റ  ടടചയ്തു വരുന ശിമാമ്ിൽ  ഇതര  ബില്ലുകൾ
പാസാക്കോവുനതാണറ്റ.
 
             ക്ാഷറ്റ ഇെപാെറ്റ ഒഴെിടടക മടടേല്ലാ ആവശിമാ്ങ്ങൾകമാകി ട്രഷറിടടക സമീപികന
ടടപൻഷൻകാർ  ഉൾൾടടപ്പടടെുുള ഇെപാകകാടടര ട്രഷറികുളി്  പറവശിമാിപ്പികനതറ്റ
പരമാവാധിി  പരിമിതടടപ്പകറത്തണ്ടതാണറ്റ.  ഇതിനാകി  പറവശിമാന  കവാെത്തി്  ടടഹ്പറ്റ
ടടറസറ്റ  സജ്ീകരിറക്കേണ്ടതാണറ്റ.  ട്രഷറികി്  നിന്നും  ്ഭ്മാകന ഓൺവ്ൻ
റസവനങ്ങടടിൽ സംബനിയിചം ,  ്ാൻററ്റ  റഫാൺ/  ടടമാവബ്  നമ്ർ,  ,ഇ-ടടമകി്
വി്ാസം എനിവും ഇെപാകകാർക്കേറ്റ ന്റകണ്ടതാണറ്റ .
            റമ് നിർറ്ശിമാിച്ചിരികന കാര്ങ്ങൾ പാവർത്തികമാകക വഴെി  നി്വിംുള
റകാവിററ്റ-19 വ്ാപനം ട്രഷറികിൽി് വരാടടത തെഞ നിർത്താൻ കഴെിുനതാണറ്റ.
 
 

വിശിമാ്വസ്തതറകാടടെ

A M JAFAR
DIRECTOR

അംമീകാരറത്താകകൂെി
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