ETSB യയ കുറിച്ച് അറിയയണ്ട കാരയങ്ങൾ
1) ETSB സംബന്ധിച്ചു സർക്കാർ പുറയെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകൾ
സർക്കുലറുകൾ)

ഏയ ായക്കയാണ്?

/

അവയുയെ പകർെ് എവിയെ

ലഭയമാണ്?
1) G.O(P) No.67/2019/Fin dated 13.06.2019.
2) Circular No 63/2019/Fin dated 27.06.2019.
3) G.O(P) No.78/2019/Fin dated 06.07.2019.
4) Circular No.67/2019/fin dated 12.07.2019
5) Circular No.68/2019/Fin dated 20.07.2019
6) G.O(P). 94/2019/Fin dated 20.07.2019
7) Cir 71/2019/Fin dated, 7.8.2019
ഇവയുയെ

പകർപ്പുകൾ

ധനകാരയ

വകുെിയെ

website

ആയ

www.finance.kerala.gov.inൽ ലഭയമാണ്
2) ETSB അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ിനുള്ള നെപെി ക്രമങ്ങൾ എന്താണ് ?
സ്പാർക്കിലൂയെ ശമ്പളവും

മറ്റു

അലവൻസുകളം

കകപറ്റുന്നവർയക്കല്ാം (PEN ഉള്ളവർ) ഇ ിയനാെകം
അക്കൗണ്ടുകൾ

യന്ന ETSB

നമ്പർ ലഭയമാക്കി സ്പാർക്കിൽ update യെയ്തു കഴിഞ്ഞു.

സ്പാർക്കിയല വിവരങ്ങൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ട്രഷറി സംവിധാനത്തിൽ
ഈ

അക്കൗണ്ടുകൾ

തുറന്നിട്ടുള്ള ്.

നിലവിൽ

ഓഫീസുകളിൽ അനയത്ര യസവനം യെയ്യുന്നവർ
ഓഫീസിൽ എത്തുയമ്പാഴം
സ്പാർക്കിൽ

ETSB

spark

ഇല്ാത്ത

ിരിയക സ്പാർക്കുള്ള

പുതു ായി സർവീസിൽ പ്രയവശിച്ചവർക്കും

അക്കൗണ്ട്

തുറക്കുന്ന ിനുള്ള

സംവിധാനം

ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

DDO യ്ക്കു ആ സംവിധാനം ഉപയയാഗയെടുത്തി

അക്കൗണ്ട് തുറന്നു നൽകാവുന്ന ാണ് (changes in the month present
salary Get ETSB menu in SPARK)
3) ETSB എല്ായപർക്കും നിർബന്ധമായണാ?
അയ . സ്പാർക്കിലൂയെ ശമ്പളവും മറ്റു അലവൻസുകളം മാറുന്ന
എല്ായപർക്കും ഇ ് നിർബന്ധമാണ്.
4) ETSB യും സാധാരണ വയക്തിഗ

TSB യും

മ്മിലുള്ള വയ യാസം

എന്താണ്? വയക്തിഗ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കും ETSB നിർബന്ധമായണാ?
വയക്തിഗ

TSB ഉള്ളവർക്കും ETSB നിർബന്ധമാണ്. ETSBയും

സാധാരണ വയക്തിഗ

TSB അക്കൗണ്ടും രണ്ടു

രത്തിലുള്ളവയാണ്.

സ്പാർക്കിലൂയെ (ശമ്പളവും മറ്റു അലവൻസുകളം) മാറി നൽകുന്ന തുകകൾ
മാത്രയമ ETSB ൽ യക്രഡിറ്റ് ആവുകയുള്ളു. യെല്ാൻ മുയേന ETSBയലക്ക്
തുക നിയേപിക്കാനാകില്. ETSB യല തുകയ്ക്കു ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് (6%)
ലഭയമാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ

TSB

യിൽ യെല്ാൻ മുയേന

വയക്തികൾക് തുകകൾ നിയേപിക്കുന്നതുമാണ്. ഇ ിയല പലിശ നിരക്ക്
(4%) മാത്രമാണ്. മാസംയ ാറുമുള്ള പലിശ കണക്കാക്കുന്ന രീ ിയിലും അ ്
ക്രഡിറ് യെയ്യുന്ന രീ ിയിലും രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ

മ്മിലും വയ യാസമുണ്ട്.

ETSB അക്കൗണ്ടിൽ മാസംയ ാറും പലിശ വരവ് വയ്ക്കുന്ന ാണ് .
5) ETSB സംവിധാനത്തിൽ തുക യക്രഡിറ്റ് യെയ്യുന്ന ് എങ്ങയനയാണ് ?
സ്പാർക്കിലൂയെയുള്ള ശമ്പള /അലവൻസ് ബില്ലുകൾ മാറുന്ന തുക
എല്ാ ജീവനക്കാരുയെയും ETSBലാണ് ആദ്യം വരവ് വയ്ക്കയെടുന്ന ്.
നിലവിയല ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം, ജീവനക്കാർ DDOയ്ക്കു നൽകിയ ഓപ്ഷൻ
(നിർബന്ധമായും ഓപ്ഷൻ നൽകണം) പ്രകാരമുള്ള തുക അവരവരുയെ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിയലക്കു ഉെനെി

യന്ന

മാറ്റി വരവ് യെയ്യുന്ന ാണ് .

(അ ായതു യനറ്റ് ശമ്പളം 1000 രൂപ യക്രഡിറ്റ് യെയ്യുയമ്പാൾ ബാങ്കിയലക്ക്
മായറ്റണ്ട തുക 50% ആയണങ്കിൽ 500 രൂപ ETSB ലും ബാക്കി 500 രൂപ
അവരുയെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും യന്ന വരവ് വയ്ക്കയെടും)
എന്നാൽ പ്രയ കിച്ചു ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില് എങ്കിൽ ETSB യിൽ
യക്രഡിറ്റ് വരുന്ന തുക മുഴവനായും ബാങ്ക് ETSB അക്കൗണ്ടിൽ യന്ന
നിലനിൽക്കുന്ന ാണ്.

അ ിനാലാണ് ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമായും

നൽകണയമന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ് .
6) ETSB യിൽ യക്രഡിറ്റ് വന്ന തുകയിൽ വലിക്കുന്ന ിനുള്ള മാർഗ്ഗം
എന്താണ്?
1) ജീവനക്കാർ KYC യഫാറം യനരിട്ട് ട്ര ഷറിയിൽ നൽകിയയാ, DDO

മുയേന നൽകിയയാ, യെക്കുബുക്കു ട്ര ഷറിയിൽ നിന്നും യശേരിച്ചു
യെക്ക് മുയേന തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തുകമാറാവുന്ന ാണ്.
2) യനറ്റ് ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിനുള്ള അയപേയും, KYC യും

ട്രഷറിയിൽ നൽകി െി സംവിധാനത്തിനുള്ള userid യും പാസ്യവഡം
യനെി, ആയ ് ഉപയയാഗിച്ച് യലാഗിൻ യെയ്തും തുക സവന്തം ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട് മാറ്റം യെയ്യാവുന്ന ാണ്.
3) tsbonline.kerala.gov.in എന്ന website ൽ new user registration

menu മുയേന register യെയ്ത് ജീവനക്കാർക്ക്
സംവിധാനം

സജ്ജമാക്കാവുന്ന ാണ്.

SPARK

online banking
ൽ

update

യെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരയെ യമാകബൽ നമ്പറിയലക്കു ലഭിക്കുന്ന
OTP അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനം ലഭയമാകുന്ന .്

4) ട്രഷറിയിൽ ലഭയമാകുന്ന TSB withdrawal slip പൂരിെിച്ചു നൽകി

identity card (aadhar, office ID, license etc), KYC (ഒറ്റത്തവണ)
നൽകിയും തുക മാറിയയടുക്കാവുന്ന ാണ്.
7) യമൽ സംവിധാനത്തിലൂയെയല്ായ

ETSB

യല തുക

ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടിയലക്കു എങ്ങയന മാറ്റാം?
സർക്കുലർ 68/2019/Fin dated 20.07.2019 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
യഫാർമാറ്റിൽ DDOയ്ക്കു എഴ ി നൽകിയാൽ DDO യ്ക്കു എത്ര തുകയും
ETSBയിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരയെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിയലക്കു മാറ്റി
നൽകാനാകും (BIMS മുോന്തിരം)
8) ജീവനക്കാർ ശ്രദ്ധിയക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ എയന്തല്ാമാണ് ?
1) SPARK ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യമാകബൽ നമ്പർ കൃ യമായണന്ന്

ഉറപ്പുവരുത്തുക. എല്ായപർക്കും സ്പാർക്കിൽ യലാഗിൻ ലഭയമാണ്.
ആയതു മുോന്തിരം യലാഗിൻ യെയ്തു ഇ ് ഉറെ് വരുയത്തണ്ട ാണ് .
അയല്ങ്കിൽ DDOയയ സമീപിച്ചു ആയതു ഉറപ്പു വരുത്തുക/ ിരുത്തുക.
2) കൃ യമായുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുക. അ ായതു എത്ര ശ മാനം

തുകയാണ്

ETSBയിൽ

നിന്നും

ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടിയലക്കു

മായറ്റണ്ടയ ന്നു അെിയന്തിരമായി DDOയ്ക്കു എഴ ി നൽകുക. മുഴവൻ
തുകയും ബാങ്കിയലക്ക് മാറ്റുന്ന ിനും മുഴവൻ തുകയും ETSBൽ
നിലനിർത്തുന്ന ിനും ഓപ്ഷൻ ലഭയമാണ്.
3) ഓപ്ഷൻ

ഓ

ിരുത്തുന്ന ിന് സാധയമാണ് . എന്നാൽ ബില്ലുകൾ ഡി ഡി

യ്യാറാക്കുന്ന ിന് മുൻപ് ഓപ്ഷൻ ിരുയത്തണ്ട ാണ് .

9) ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക് ETSBയ്ക്കു ലഭയമാണയല്ാ, വിശദ്ീകരിക്കായമാ?

ETSBഅക്കൗണ്ടിൽ ഒരുമാസയത്ത ആദ്യ 18 ദ്ിവസങ്ങളിൽ മിച്ചം
നിൽക്കുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കു 6% പ്ര ിവർഷം എന്ന നിരക്കിൽ പലിശ
കണക്കാക്കി

മാസം

യ ാറും

വരവ്

യെയ്തു

നൽകുന്ന ാണ്.

(സാധാരണയായി മാസത്തിയെ അവസാന 20 ദ്ിവസങ്ങളിൽ മിച്ചം
നിൽക്കുന്ന കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കാണ് പലിശ കണക്കാക്കി വരുന്ന ് )
10)

18-)o ീയ ിക്ക്

യശഷമുള്ള

തുകയ്ക്കു

യവയറ

പലിശയായണാ

നൽകുന്ന ് ?
അല്,

പ്ര ിവർഷം

6% എന്ന നിരക്കിൽ മാസം യ ാറുമുള്ള

പലിശയാണ് നൽകുന്ന ്.
11)

ETSB-യല തുക എയൊൾ യവണയമങ്കിലും മാറുന്ന ിന് െസമുയണ്ടാ ?

ഇല്, ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകവുമല്.
12) Leave surrender, TA, IFMA, Medical Reimbursement, PF Advance
തുെങ്ങിയ കൈമ്മുകൾ എങ്ങയനയാണു credit യെയ്യുന്ന ് ?
അവയയല്ാം

യന്ന യമല്പറഞ്ഞ ETSB സംവിധാനത്തിലൂയെയാണ്

credit ആകുന്ന ് .
13) ഈ അക്കൗണ്ടിന് ATM സംവിധാനം ഉണ്ടാകുയമാ?
നിലവിൽ
അക്കൗണ്ടുകൾക്കും

ഇല് .

എന്നാൽ
ബാങ്ക്

എല്ാ

മുയേന

വയക്തിഗ ട്രഷറി
ATM

സംവിധാനം

ഏർയെടുത്തുന്നത്തിനുള്ള സ വര നെപെികൾ സവീകരിച്ചു വരികയാണ്.
14) സ്പാർക്ക് മുയേന യവ നം നൽകുന്ന Temporary ജീവനക്കാർക്ക് ETSB
ബാധകമായണാ?
അല്.

15) ETSB സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് ബന്ധയെടുവാനുള്ള യഫാൺ
നമ്പറുകൾഏയ ല്ാമാണ്. ?
ട്രഷറി

ഡയറക്ടയററ്റിൽ ഇ ിനായി

ഒരു യഹല്പ് യഡസ്ക്

തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ട.് യഫാൺ നമ്പറുകൾ ഇവയാണ്. 0471-2322712, 2323963,
9496003023 (ഓഫീസ് ദ്ിവസങ്ങളിൽ , ഓഫീസ് സമയത്ത് യസവനം
ലഭയമാണ്.) ജില് യ ാറുമുള്ള യഫാൺ നമ്പറുകൾ 7-8-2019 യല സർക്കുലർ
നമ്പർ.71/2019/ധന- യിൽ സൂെിെിച്ചിട്ടുണ്ട.്

