
                                   േകേരള സര്ക്കാര്             
                                      സംഗ്രഹം

ധനകോരയ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാനെ കത്തെ േകോവിഡ് -19 േകേസുകേളുടെ കടെ വർദ്ധനവ് കേണക്കിെ കലെടുത്തെ്
ട്രഷറികേളില്  അടെിയന്തിരമായി  ഏർെ കപ്പടുേത്തെണ്ട  ആരേരാഗ്യ  സുരക്ഷാ  മുൻകേരുതലുകേൾ
സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തെരവ് പുറെ കപ്പടുവിക്കുന.
----- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - --
                             ധനകോരയ (െ കപെന്ഷന്-ബി) വകുപ്പ്

സ.ഉ(അച്ചടെി)നം.69/2021/ധന.             തീയതി, തിരുവനന്തപുരം, 28/04/2021
-- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - -- -- -- - --
പെരാമര്ശം:- 1) സ.ഉ (സാധാ)നം.383/2021/ഡി.എം.ഡി തീയതി 26/04/2021.
                 2) ട്രഷറി ഡയറക്ടറുടെ കടെ 23/04/2021 തീയതിയിെ കലെ TRY/737/2020-P2 നം. കേത്തെ്

ഉത്തെരവ്

     സംസ്ഥാനെ കത്തെ    േകോവിഡ് -19    േകേസുകേളുടെ കടെ    വർദ്ധനവ്    കേണക്കിെ കലെടുത്തെ്
േരാഗ്ത്തെിെ കന്റെ സമൂഹ വയാപെനം  തടെയുന്നതിനായി  പെരാമർശം  ഉത്തെരവ്  മുേഖേന സർക്കാർ
മാർഗ്നിർേദേശങ്ങൾ പുറെ കപ്പടുവിച്ചിരുന.

        2) സംസ്ഥാനത്തെ്  െ കപെൻഷൻ വിതരണ ദേിവസങ്ങളിൽ, പ്രത്യേതയകേിച്ചും മാസത്തെിെ കലെ ആരദേയ
ആരഴ്ചയില്,  അനിതരസാധാരണമായ തിക്കും തിരക്കും ആരൾക്കൂട്ടവും അനുഭവെ കപ്പടൊറുടെ കണ്ടന്ന്
ട്രഷറി ഡയറക്ടർ പെരാമര്ശ കേത്തെ് മുേഖേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   3)  സർക്കാർ  ഇക്കാരയം  വിശദേമായി  പെരിേശാധിക്കുകേയും  െ കപെൻഷൻ  വിതരണവുമായി
ബന്ധെ കപ്പട്ട്  വരും  മാസങ്ങളിെ കലെ  ആരദേയ  ദേിനങ്ങളിെ കലെ  തിരക്കും  ആരൾക്കൂട്ടവും
ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി  ചുവെ കടെ  േചേർക്കുന്ന  നിയന്ത്രണങ്ങൾ  ട്രഷറികേളിൽ  ഏർെ കപ്പടുത്തെി
ഉത്തെരവ് പുറെ കപ്പടുവിക്കുന 

a. ഓരേരാ  ട്രഷറിയിൽ നിനം  PTSB  മുേഖേന  െ കപെൻഷൻ  ൈകേപ്പറ്റുന്ന  െ കപെൻഷൻകോെ കര
അവരുെ കടെ  PTSB  അക്കൗണ്ട്  നമ്പറുടകേളുടെ കടെ  അടെിസ്ഥാനത്തെിൽ  2021  െ കമയ്  മാസം
മുതൽ  ആരദേയ  അഞ്ച്  പ്രത്യവൃത്തെി  ദേിനങ്ങളില്  ക്രമീകേരിച്ച്  ചുവെ കടെ  വിശദേീകേരിക്കുന്ന
തരത്തെില് െ കപെൻഷൻ വിതരണം നടെത്തുന്നതാണ്. തുടെർന്ന് വരുന്ന ഓരേരാ 5 പ്രത്യവൃത്തെി
ദേിവസങ്ങളുടെ കടെ  ഇടെേവളകേളിലും  ഇേത  രീതിയില്  ഉള്ള  നിയന്ത്രണങ്ങേളാെ കടെ  തെ കന്ന
െ കപെൻഷൻ വിതരണം തുടെരുന്നതാണ്.



ക്രമ
നമ്പര് ദേിവസം െ കപെൻഷൻ വിതരണം നടെത്തുന്ന അക്കൗണ്ടുകേൾ

1 തിങ്കൾ

രാവിെ കലെ  :  പെി ടെി എസ്  ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര് പൂജ്യത്തെിൽ (0) അവസാനിക്കുന്ന
അക്കൗണ്ടുകേൾ.
ഉച്ചയ്ക്ക്  േശഷം  : പെി  ടെി  എസ്  ബി  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  ഒന്നിൽ  (1)
അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകേൾ.

2 െ കചോവ

രാവിെ കലെ  :  പെി ടെി എസ്  ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര് രണ്ടിൽ  (2)  അവസാനിക്കുന്ന
അക്കൗണ്ടുകേൾ.
ഉച്ചയ്ക്ക്  േശഷം  :  പെി  ടെി  എസ്  ബി  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  മൂന്നിൽ  (3)
അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകേൾ.

3 ബുധൻ

രാവിെ കലെ  :  പെി ടെി എസ്  ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര് നാലെിൽ (4)  അവസാനിക്കുന്ന
അക്കൗണ്ടുകേൾ.
ഉച്ചയ്ക്ക്  േശഷം  : പെി  ടെി  എസ്  ബി  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  അഞ്ചിൽ  (5)
അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകേൾ.

4 വയാഴം

രാവിെ കലെ  :  പെി ടെി എസ്  ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര് ആരറിൽ  (6)  അവസാനിക്കുന്ന
അക്കൗണ്ടുകേൾ.
ഉച്ചയ്ക്ക്  േശഷം  : പെി  ടെി  എസ്  ബി  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  ഏഴിൽ  (7)
അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകേൾ.

5 െ കവള്ളി

രാവിെ കലെ  :  പെി ടെി  എസ്  ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പര് എട്ടിൽ  (8)  അവസാനിക്കുന്ന
അക്കൗണ്ടുകേൾ.
ഉച്ചയ്ക്ക്  േശഷം  :  പെി  ടെി  എസ്  ബി  അക്കൗണ്ട്  നമ്പര്  ഒൻപെതിൽ  (9)
അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകേൾ.

b. പെനിേയാ  മറ്റു  േരാഗ്  ലെക്ഷണങ്ങേളാ  ഉള്ളവര്  േനരിട്ട്  ട്രഷറിയില്  ഇടെപൊടെിനായി
എത്തുന്നത്  പൂർണമായും ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ് .  ഇത്തെരത്തെില് ട്രഷറികേളില് േനരിട്ട്
എത്തുവാന് കേഴിയാെ കത വരുന്ന െ കപെൻഷൻകോർ വയക്തിഗ്ത ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടുകേളുടെ കടെ
വിശദേ  വിവരങ്ങള്  ഒപ്പിട്ട  െ കചേക്കിേനാെ കടൊപ്പം  സമർപ്പിക്കുകേയാെ കണങ്കിൽ  അവര്
ആരവശയെ കപ്പടുന്ന  തുകേ  അവരുെ കടെ  ബാങ്ക്  അക്കൗണ്ടിേലെക്ക്  ട്രാൻസ്ഫർ  െ കചേയ
നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകേരണങ്ങള് ട്രഷറികേളില് ഏർെ കപ്പടുത്തെിയിട്ടുണ്ട്. 

c. ട്രഷറി കേയാഷ്  /  െ കടെല്ലര് കേൗണ്ടറുടകേളുടെ കടെ മുന്നില് ഒരു സമയം പെരമാവധി  5  ആരളിെ കന
മാത്രം  അനുവദേിക്കുകേയും  അവര്  വരി  നിൽേക്കണ്ട  സാഹചേരയം  ഉണ്ടായാല്
അനുവദേനീയമായ ശാരീരികേ അകേലെം പൊലെിക്കുനെ കണ്ടന്ന്  ട്രഷറി അധികൃതർ ഉറപ്പ്
വരുേത്തെണ്ടതാണ്. 

d. െ കപെൻഷൻ  ൈകേപ്പറ്റുന്നതിനായി  എത്തുന്ന  േശഷിക്കുന്നവര്  കേസ്റ്റമര്  േലൊഞ്ച്,
ട്രഷറിയുെ കടെ പുറത്തുള്ള സൗകേരയപ്രത്യദേമായ മറ്റു വിശ്രമ സ്ഥലെങ്ങള് എന്നിവ കേെ കണ്ടത്തെി
അവിടെങ്ങളില്  ആരേരാഗ്യപെരമായ  അകേലെത്തെില്  കോത്തെിരിേക്കണ്ടതും
നിർേദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്  മാത്രം  കേൗണ്ടറുടകേളില്  എത്തെി  െ കപെൻഷൻ  തുകേ
ൈകേപ്പേറ്റേണ്ടതുമാണ് . 

e. തിരക്കുള്ള  ദേിവസങ്ങളില്  കൃതയമായ  ഇടെേവളകേളില്  ട്രഷറി  കേൗണ്ടറുടകേളുടെ കടെ
സാനിൈറ്റേേസഷന് പ്രത്യവർത്തെനങ്ങളിൽ ട്രഷറി ജ്ീവനക്കാെ കര സഹായിക്കുന്നതിനായി
പ്രത്യേദേശെ കത്തെ ആരേരാഗ്യ പ്രത്യവർത്തെകേരുെ കടെ േസവനം ലെഭയമാക്കുെ കമന്ന്  ആരേരാഗ്യവകുപ്പ്
ഡയറക്ടർ ഉറപ്പ് വരുേത്തെണ്ടതാണ്. 




