
VISAKHAPATNAM PORT AUTHORITY 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 

*** 

  

PRESS NOTE - English 

  

Dt. 27.12.2022 

  

Subject: ‘SPARSH’ Outreach Programme organised by Defence 

Pension Disbursing Office (DPDO) Vizag on 27th December, 2022 - Reg. 

  
Visakhapatnam Port Authority Chairman, Shri K. Rama Mohana Rao, 

IAS, has attended as a Chief Guest for ‘SPARSH’ Outreach Programme 

organised by Defence Pension Disbursing Office (DPDO) Vizag under the 
Controller of Defence Accounts Chennai at Community Hall, Area Accounts 

Office (Navy), Visakhapatnam on 27th December, 2022. 

The Ministry of Defence under the Central Government has rolled out 
a SPARSH Portal and Module for Pensioners as a ‘One Stop One Solution’ 

for all Defence / Defence Civilian Pensioners. 

Shri K. Rama Mohana Rao, IAS, Chairman, Visakhapatnam Port 
Authority has delivered special address note to the pensioners regarding 

benefit of SPARSH programme, Shri T. Jayaseelan, IDAS, Controller of 
Defence Accounts, Chennai has explained the benefits of the new system 

and clarified the doubts raised by Pensioners. Further, the grievances raised 

by the pensioners are taken up for redressal. 

            Ex-servicemen, Retired Defence Civilians and their families in large 

numbers from Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam districts have 
attended the Programme. The Programme was very useful to the 

Pensioners consequent on migration of their Pension Account from the 
legacy system to the new system SPARSH. Participants have lauded the 

government initiative to roll out this kind of innovative / user friendly 

scheme. 

 

  



 

విశాఖపట్న ం పోర్ట ్అథారిటీ 

జనరల్ అడి్మ నిస్ట్రష్న్ డ్మపార్ట్్మంట్ 

*** 

పత్రికా త్రపకటన 

తేదీ: 27.12.2022 

విషయం:      డ్మసంబర్ట 27, 2022న డ్మఫెన్్  పెనషన్ డ్మస్బ రి్ ంగ్ 

ఆఫీస్ (DPDO) వైజాగ్ నిరవ హంచిన ‘స్ప ర్ట ష’ ఔట్్రీచ్ ప్రపోప్రామ్ 

*** 

  

విశాఖపట్న ం పోర్ట ్అథారిటీ చైరి న్, ్ర ీకె. రామమోహనరావు, 

IAS, విశాఖపట్న ంలోని కమ్యూ నిటీ హాల్, ఏరియా అకంట్్  ఆఫీస్ (నేవీ), డ్మఫెన్్  అకం

ట్్  చెన్నన  ఆధ్వ రూ ంలో డ్మపిడ్మఓ వైజాగ్ నిరవ హంచిన 'స్ప ర్ట ష' ఔప్రటీచ్ కారూ ప్రకమానికి ము

ఖూ  అతిథిా హాజరయాూ రు. 27 డ్మసంబర్ట, 2022. 

కంప్రర ప్రపభుత్వ  ఆధ్వ రూ ంలోని రక్షణ మంప్రతిత్వ  శాఖ పెనషనర్ట్ల కోస్ం ఒక స్ప ర్ట ష

 పోరల్్ మరియు మాడ్యూ ల్్ను డ్మఫెన్్  / డ్మఫెన్్  సివిలియన్ పెనషనర లంరరికీ ‘వన్ ్ ్ ్ 

వన్ సొల్యూ షన్’ా రూపందంచింద. 

్ర ీకె. రామమోహనరావు, 

IAS, చైరి న్, విశాఖపట్న ం పోర్ట ్అథారిటీ పెనషనర లకు స్ప ర్ట ష ప్రపోప్రామ్ ప్రపయోజనం గురిం

చి ప్రపతేూ క చిరునామా నోట్ అందంచారు,                   ్ర ీT. జయరలన్, IDAS, 

IDAS, డ్మఫెన్్  అకంట్్ , కంప్రోలర్ట, చెన్నన  కొత్త వూ వస్థ యొకక  ప్రపయోజనాలను వివ

రించారు మరియు పింఛనుదారులు లేవనెతితన స్ందేహాలను నివృతిత చేశారు. ఇంకా, 

పింఛనుదారులు లేవనెతితన ఫిరాూ దులు పరిష్కక రం కోస్ం తీసుకోబడతాయి. 

ఈ కారూ ప్రకమానికి విశాఖపట్న ం, విజయనగరం మరియు ్రకీాకుళం జిల్లల ల నుండ్మ 

మాజీ సైనికులు, రిటైర్ట ్డ్మఫెన్్  సివిల్్  మరియు వారి కుటంబాలు పెరద స్ంఖూ లో 

హాజరయాూ రు. పింఛనుదారులకు వారి పెనషన్ ఖాతాను లెగసీ సిస్మ్్ నుండ్మ కొత్త సిస్మ్్ 

SPARSHకి మారచ డం వలల ప్రపోప్రామ్ చాల్ల ఉపయోగకరంా ఉంద. ఈ రకమైన 

వినూత్న /యూజర్ట ప్రఫెండ్లల సీక మ్్ను రూపందంచడానికి ప్రపభుత్వ  చొరవను పాలొ్గనేవారు 

ప్రపశంసించారు. 

*** 

  







 
 


