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സംസ്ഥാന ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
മുൻകാൈ പ്രീമിയം/വരിസംഖ്യ അടവ് - വിവര ശേഖ്രണം
ഉപശയാക്തൃ സഹായി
ആമുഖം
ൈംസ്ഥാന ൈർക്കാർ, ജീെനക്കാർക്കായി, ഇൻഷുെൻൈ് െകുപ്പ് മുലഖന നടപ്പിലാക്കി
െരുന്ന ൈുരക്ഷ്ാ പദ്ധതികളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് പദ്ധതി, ൈംസ്ഥാന സലഫ് ഇൻഷുെൻൈ്
പദ്ധതി (എൈ്.എൽ.ഐ) എന്നിെ. െകുപ്പിറന ആധുനീകരിക്കുന്നതിറെ ഭാഗമായി,
പ്രെർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർെല്ക്കരിക്കുന്നതിന് ൈർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിറെ ഭാഗമായി, െകുപ്പിറല എല്ലാ ഇടപാടുകാരുറടയും ലപാളിൈികളും അക്കൗണ്ടുകളും
ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിസറ്റൈ് റെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ൈംസ്ഥാനറത്ത എല്ലാ ജീെനക്കാരുലടയും എൈ്എൽഐ ലപാളിൈികൾ, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ്
അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിെയിൽ നാളിതുെറര അടൊക്കിയ പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ ൈംബന്ധിച്ച
െിെരങ്ങൾ ബന്ധറപ്പട്ട ഡ്രായിംഗ് & ഡിൈ്ലബഴ്ൈിംഗ് ഓഫീൈർ (ഡി.ഡി.ഒ) മാരിൽ നിന്നും
ഓൺസലനായി ലേഖരിക്കുന്നതിന് 28/07/2017 റല ജി. ഒ. (പി) 97/2017/ധന നമ്പ്ർ ഉത്തരെ്
പ്രകാരം ൈർക്കാർ ഉത്തരെ് പുെറപ്പടുെിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓലരാ ജീെനക്കാരലെയും നാളിതുെറരയുള്ള
പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ അടെ് െിെരങ്ങൾ ഓൺസലനായി ൈമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ൈംെിധാനം
െകുപ്പിറെ ഡി.ഡി.ഓ. ൈർവ്വീൈ് ലപാർട്ടലായ www.stateinsurance.kerala.gov.in എന്ന റെബ്ബ്
സൈറ്റിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷ്യം
ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ്, എൈ്.എൽ.ഐ. എന്നിെയിൽ അംഗമാകുന്ന എല്ലാ
ജീെനക്കാർക്കും ആയതിറെ പാസ്സുബുക്ക് നല്കുന്നുണ്ട്. ഓലരാ ജീെനക്കാരനും ഈ
പാസ്സുബുക്കിൽ
പ്രീമിയം
അടെ്
െിെരങ്ങൾ,
കാലാകാലങ്ങളിൽ
ലജാലിറെയ്തിരുന്ന
ഓഫീൈുകളിറല ഡി.ഡി.ഒ. മാരിൽനിന്നും ലരഖറപ്പടുത്തി ൊങ്ങി ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതുണ്ട്.
പാസ്സുബുക്കിൽ ലരഖറപ്പടുത്തിയ ഈ െിെരങ്ങളുറട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് െകുപ്പ് ഈ
പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ൊയ്പ, റെയിം എന്നിെ അനുെദിക്കുന്നത്. ഈ രീതി ജീെനക്കാർക്കും,
ഡി.ഡി.ഒ. മാർക്കും, െകുപ്പിനും െളറരലയറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം
എന്ന നിലയിൽ, ഓലരാ മാൈെും ജീെനക്കാരറെ േമ്പ്ളത്തിൽ നിന്നും കിഴിക്കൽ നടത്തുന്ന
പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ട്രഷെി ഇൻഫർലമഷൻ ൈിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും
െകുപ്പിറെ റൈാഫ്റ്റ്റെയൊയ ‘െിേവാൈ്’ റെ ഡാറ്റ ലബൈിലലക്ക് ലേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള
ൈംെിധാനം ഇതിലനാടകം ഏർറപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓലരാ ലപാളിൈിയിലലക്കും/
അറക്കൗണ്ടിലലക്കും നാളിതുെറര ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ
കൂടി ഡാറ്റാലബൈിൽ ലെർത്താൽ മാത്രലമ ഓലരാ ജീെനക്കാരലെയും അറക്കൗണ്ട് െിെരങ്ങൾ
പൂർണ്ണമാകൂ. ഈ െിെരങ്ങൾ ലേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ഇലപ്പാൾ ഓൺസലൻ ൈംെിധാനം
ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
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തയ്യാറെടുപ്പ്
ഡാറ്റാ എൻട്രി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഡി. ഡി. ഓ. മാർ താറഴപ്പെയുന്ന
തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടലത്തണ്ടതുണ്ട്.
 ഓലരാ ഡി. ഡി. ഓ. യും തറെ കീഴിലുള്ള, റഡപയൂലട്ടഷനിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
ലജാലിറെയ്യുന്നെരുൾറപ്പറട, മുഴുെൻ ജീെനക്കാരുലടയും എൈ്.എൽ.ഐ., ഗ്രൂപ്പ്
ഇൻഷുെൻൈ് എന്നിെയുറട പാസ്സുബുക്കുകൾ ലേഖരിക്കുക.
 പാസ്സുബുക്കുകളിൽ, 2017 മാർച്ച് മാൈം െറരയുള്ള പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ അടെ് െിെരങ്ങൾ
ലരഖറപ്പടുത്തി, ടി. ജീെനക്കാരൻ ലജാലി റെയ്തിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിറല ഡി. ഡി. ഓ. മാർ
ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തിയിട്ടുറണ്ടന്ന് ഉെപ്പുെരുത്തുക.
 ഇൻഷുെൻൈ് െകുപ്പ് ഔലദയാഗികമായി അനുെദിച്ചതും, മുൻകാല പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ
അടെ് െിെരങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ലജാലിറെയ്തിരുന്ന ആഫീൈുകളിൽ നിന്നും
ലരഖറപ്പടുത്തി ബന്ധറപ്പട്ട ഡി.ഡി.ഒ. മാർ ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തിയതുമായ പാസ്സുബുക്ക്
അടിസ്ഥാനറപ്പടുത്തി മാത്രലമ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്താൻ പാടുള്ളൂ.
 പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ അടെ് െീഴ്െ െരുത്തിയിട്ടുള്ളലതാ ആെുമാൈത്തിലധികം കാലം
തുടർച്ചയായി
െീഴ്െ
െരുത്തിയതു
മൂലം
കാലഹരണറപ്പട്ടലതാ
ആയ
ലപാളിൈികൾ/അംഗതവങ്ങൾ ജില്ലാ ഇൻഷുെൻൈ് ഓഫീൈുമായി ബന്ധറപ്പട്ട്, കുടിശ്ശിക
ഒടുക്കി പുനരുജ്ജീെിപ്പിച്ചതിനുലേഷം മാത്രം ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തുന്നതാണ് ഉെിതം.
ഒഴിൊക്കാനാകാത്ത ൈാഹെരയങ്ങളിൽ മാത്രലമ കുടിശ്ശിക ഒടുക്കാറത ഡാറ്റാ എൻട്രി
നടത്താൻ പാടുള്ളൂ.
 ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുലമ്പ്ാൾ ഓലരാ പാസ്സുബുക്കിലെയും, ലപാളിൈി/അംഗതവ
െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തിയ ആദയ ലപജിറെ ലഫാലട്ടാ അപ്ലലാഡ് റെലയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ഇതിനായി സ്കാനർ, കയാമെ, റമാസബൽ ലഫാൺ ഇെയിൽ ഏറതങ്കിലും ഉപലയാഗിച്ച്
എല്ലാ പാസ്സുബുക്കുകളുലടയും ആദയ ലപജിറെ ലഫാലട്ടാ എടുത്ത് ഡാറ്റാ എൻട്രി
നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടെിൽ ഒരു ലഫാൾഡർ നിർമ്മിച്ച്, ലപാളിൈി/അറക്കൗണ്ട് നമ്പ്ർ ഫയൽ
നമ്പ്രായി റകാടുത്ത് ലൈെ് റെയ്യുക.
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 2015 ജനുെരി മാൈത്തിനുമുൻപ് ആരംഭിച്ച ലപാളിൈികളുറട/അറക്കൗണ്ടുകളുറട
െിെരങ്ങൾ മാത്രം ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയാൽ മതിയാകും. ഈ തീയതിക്കുമുൻപ്
ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ലപാളിൈികളുറട/അറക്കൗണ്ടുകളുറട പാസ്സുബുക്ക് ജീെനക്കാരറെ
സകയിൽ നിന്നും നഷ്ടറപ്പട്ടിട്ടുറണ്ടങ്കിൽ ജില്ലാ ഇൻഷുെൻൈ് ഓഫീൈുമായി ബന്ധറപ്പട്ട്
ആയതിറെ ഡയൂപ്ലിലക്കറ്റ് എടുലക്കണ്ടതാണ്.
 ഒരു ജീെനക്കാരന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് അംഗതവം മാത്രലമ അനുെദിക്കൂ. എന്നാൽ
ഏറതങ്കിലും ൈാഹെരയത്തിൽ ഒന്നിലധികം അംഗതവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുറണ്ടങ്കിൽ ആദയം
തുടങ്ങിയ അംഗതവം തുടരുകയും രണ്ടാമലത്തത് െദ്ദാക്കുകയും ലെണം. ഇതിനായി ജില്ലാ
ഇൻഷുെൻൈ് ഓഫീൈുമായി ബന്ധറപ്പലടണ്ടതാണ്. രണ്ട് അംഗതവങ്ങളിലുമായി ഓലരാ
മാൈെും അടച്ചിട്ടുള്ള റമാത്തം തുക ആദയ അറക്കൗണ്ടിലലക്ക് െരെു െയ്ക്കുകയും
അതിൻപ്രകാരം ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുകയും ലെണം.
 ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് പദ്ധതീൽ ലെരുന്നെർക്ക് 12 അക്കങ്ങളുള്ള അറക്കൗണ്ട് നമ്പ്രാണ്
ഇലപ്പാൾ അനുെദിക്കുന്നത് (ഉദാ: 120011712345). എന്നാൽ ആദയ കാലങ്ങളിൽ െിെിധ
മാതൃകകളിലുള്ള അംഗതവ നമ്പ്രുകൾ അനുെദിച്ചിരുന്നു. (ഉദാ: TVM 12345, KKD 01245,
040501245 മുതലായെ). കമ്പ്യൂട്ടസെലൈഷറെ ഭാഗമായി, നമ്പ്രുകൾ ഏകീകരിക്കു
ന്നതിനും എല്ലാ നമ്പ്രുകളും ഇലപ്പാൾ അനുെദിച്ചുെരുന്ന 12 അക്ക മാതൃകയിലലക്ക്
മാറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ജീെനക്കാർക്ക് ഓൺസലനായി നമ്പ്ർ 12
അക്കത്തിലലക്ക് മാറ്റുന്നതിന് www.gis.kerala.gov.in എന്ന റെബ്ബ് സൈറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ ൈംെിധാനത്തിലൂറട ഭൂരിപക്ഷ്ം െരുന്ന ജീെനക്കാരും ഇതിലനാടകം തങ്ങളുറട
അറക്കൗണ്ട് നമ്പ്ർ 12 അക്ക മാതൃകയിലലക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അറക്കൗണ്ട് നമ്പ്രുകൾ 12
അക്കത്തിലലക്ക് മാറ്റിയതിനുലേഷം മാത്രലമ ഇെിറട ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്താൻ കഴിയൂ.
ആയതിനാൽ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുൻപ് പഴയ മാതൃകകളിലുള്ള
നമ്പ്രുകൾ 12 അക്കത്തിലലക്ക് മാലറ്റണ്ടതാണ്.
 ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈിലലക്കുള്ള െരിൈംഖയ കാലാകാലങ്ങളിൽ െർദ്ധനെ് െരുത്തുന്നത്
ജീെനക്കാരറെ േമ്പ്ള റസ്കയിലിറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. േമ്പ്ള റസ്കയിലിറെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടലയ്ക്കണ്ട െരിൈംഖയയുറട കുെഞ്ഞ പരിധിയും കൂടിയ പരിധിയും
കാലാകാലങ്ങളിൽ ൈർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ, ഓലരാ ജീെനക്കാരലെയും
േമ്പ്ള റസ്കയിലിൽ െന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഡാറ്റാ ലബൈിൽ ലെർലക്കണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ്
ഇൻഷുെൻൈിൽ ലെർന്ന മാൈം മുതൽ നാളിതുെറര േമ്പ്ള റസ്കയിലിലുണ്ടായ മാറ്റം,
മാെിയ മാൈം, െർഷം എന്നിെ ൈർവ്വിൈ് ബുക്കിൽ നിലന്നാ മറ്റ് ഓഫീൈ് ലരഖകളിൽ
നിലന്നാ ലേഖരിച്ചതിനുലേഷം മാത്രം ഡാറ്റാ എൻട്രി ആരംഭിക്കുക. േമ്പ്ള റസ്കയിൽ
േരിയായി ലരഖറപ്പടുത്താതിരുന്നാൽ ജീെനക്കാരന് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് പദ്ധതിയിൽ
നിന്നും കിലട്ടണ്ട തുകയിലും െയതയാൈം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

റവബ്ബ് സൈറ്റിൽ പലാഗിൻ റെയ്യുന്ന വിധം
ൈംസ്ഥാന ഇൻഷുെൻൈ് െകുപ്പിറെ െിേവാൈ് ഡി.ഡി.ഓ. ൈർവ്വീൈ് ലപാർട്ടൽ
മുലഖനയാണ് ഡാറ്റാ എൻട്രി നടലത്തണ്ടത്. ഇതിനായി www.stateinsurance.kerala.gov.in എന്ന
റെബ്ബ് സൈറ്റിൽ പ്രലെേിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് പദ്ധതിയിൽ പുതിയ അംഗതവം, അെൈാന
റെയിം എന്നിെയ്ക്കുള്ള അലപക്ഷ് ൈമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇതിലനാടകം ഈ ലപാർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ
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റെയ്തിട്ടുള്ള ഡി. ഡി. ഓ. മാർ അെരുറട നിലെിലുള്ള യൂൈർറനയിമും പാസ്സ്ലെഡും ഉപലയാഗിച്ച്
ലലാഗിൻ റെയ്യുക. എന്നാൽ നാളിതുെറര ഈ ലപാർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ റെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഡി. ഡി. ഓ.
മാർ “New User? Sign Up” എന്ന ലിങ്ക് െിക്ക് റെയ്ത് രജിൈ്ലട്രഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാലക്ക
ണ്ടതാണ്.

XXXXXXXXX

XXXXX

ഡാറ്റാ എൻട്രി
1. ജീവനക്കാരറന ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സ്പാർക്കിൽ നിന്നം പേഖരിക്കൽ
1.

യൂൈർ റനയിമും പാസ്സ്ലെഡും നല്കി ലലാഗിൻ റെയ്ത് ലഹാം ലപജിൽ പ്രലെേിക്കുക.
ലഹാം ലപജിറല റമനു ബാെിൽ BACKLOG DATA എന്ന റമനുെിറല Data Entry എന്ന
ൈബ് റമനുെിൽ െിക്ക് റെയ്യുക.
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2. തുറന്ന് വരുന്ന വവബ്പേജില് PEN നല്കി Show ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് വെയ്യുക

3. നല്കിയ PEN നമ്പ്രിലുള്ള ജീെനക്കാരൻ ലലാഗിൻ റെയ്ത ഡിഡിഒ - യുറട കീഴിൽ ലജാലി
റെയ്യുന്നയാളല്ല എങ്കിൽ അതു ൈംബന്ധിച്ച ഒരു ൈലേേം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

4. നൽകിയ PEN നമ്പ്െിലുള്ള ജീെനക്കാരൻ ലലാഗിൻ റെയ്ത ഡിഡിഒ - യുറട കീഴിൽ
ലജാലി റെയ്യുന്നയാളാണ് എങ്കിൽ ജീെനക്കാരറെ െയക്തിഗത െിെരങ്ങൾ SPARK ൽ
നിന്നും ലേഖരിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ്.
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2. ോസ്സുബുക്ക് വിവരങ്ങൾ പെർക്കൽ
1.

െകുപ്പിറെ ഔലദയാഗിക ഡാറ്റാലബൈിൽ ജീെനക്കാരറെ എൈ് എൽ ഐ
ലപാളിൈികളും ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ് അക്കൗണ്ടും PEN - മായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുറണ്ടങ്കിൽ
അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ലപാളിൈികളും അക്കൗണ്ടും െയക്തിഗത െിെരങ്ങൾക്ക് െലത്
െേത്തായി കാണിക്കുന്നതാണ്.
ജീെനക്കാരറെ എല്ലാ എൈ് എൽ ഐ
ലപാളിൈികളും ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ് അക്കൗണ്ടും ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ
ലരഖറപ്പടുലത്തണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ, ഇെിറട കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലപാളിൈികലളാ
ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് അറക്കൗലണ്ടാ ജീെനക്കാരന് ഉറണ്ടങ്കിൽ, അെ ഇെിറട
ലെർലക്കണ്ടതാണ്. അതിനായി സ്ക്സ്കീനിൽ കാണുന്ന Add Passbook Data എന്ന
ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ നല്കുക.
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2. ലപാളിൈിയുറട/അക്കൗണ്ടിറെ െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തുന്നലതാറടാപ്പം തറന്ന
പാസ്സ്ബുക്കിറെ ആദയലപജിറെ ലഫാലട്ടാ അപ്ലലാഡ് റെയ്യുകയും ലെണം.
അതിലലയ്ക്കായി Upload Passbook Image എന്ന ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്യുക. തുടർന്ന്
െരുന്ന സ്ക്സ്കീനിൽ Browse ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് ലഫാലട്ടാ തിരറഞ്ഞടുലക്കണ്ടതാണ്

തുടർന്ന് Save Passbook Image
പൂർത്തിയാക്കുക.

ബട്ടണിൽ

െിക്ക്

റെയ്ത്

ലഫാലട്ടാ

അപ്ലലാഡ്

3. ഏത് ലപാളിൈി (SLI അഥൊ GIS), ലപാളിൈി/അക്കൗണ്ട് നമ്പ്ർ, പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ
എന്നിെ ലരഖറപ്പടുത്തി Save Details ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ save
റെലയ്യണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഓലരാ പാസ്സുബുക്കിറെ െിെരങ്ങളും ലെർക്കുക.
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4. സ്ക്സ്കീനിൽ െലതുെേത്തുള്ള SLI & GIS പാസ്സുബുക്കുകളുറട പട്ടികയിൽ Passbok Image
എന്ന ലകാളം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദയലത്തതിൽ കയാമെയുറട െിത്രം കെുത്ത നിെത്തിലും
രണ്ടാമലത്തതിൽ അത് നീല നിെത്തിലുമാണ് കാണുന്നത്. െിേവാൈിറെ ഡാറ്റാ
ലബൈിൽ നിന്നും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലപാളിൈിയുറട പാസ്സ്ബുക്കിറെ ലഫാലട്ടാ അപ്
ലലാഡ് റെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് അത് കെുപ്പ് നിെത്തിൽ കാണുന്നത്. ഈ
പാസ്സുബുക്കിലെയും ലഫാലട്ടാ അപ്ലലാഡ് റെലയ്യണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി Edit/Delete
എന്ന ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് ലമൽപ്പെഞ്ഞ രീതിയിൽ ലഫാലട്ടാ അപ്ലലാഡ് റെയ്യുക.

5. പട്ടികയിലുള്ള പാസ്സുബുക്കുകളുറട െിെരങ്ങൾ Edit റെയ്യുകലയാ Delete റെയ്യുകലയാ
റെലയ്യണ്ടതുറണ്ടങ്കിൽ Edit/Delete എന്ന ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് തുെന്നുെരുന്ന
െിൻലഡായിൽ ലെണ്ട മാറ്റങ്ങൾ െരുത്തി Update റെയ്യുകലയാ അറല്ലങ്കിൽ Delete
റെയ്യുകലയാ റെയ്യാെുന്നതാണ്. എന്നാൽ, െിേവാൈിറെ ഡാറ്റാലബൈിൽ നിന്നും
ഇെിറട കാണിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്സുബുക്കുകളുറട െിെരങ്ങൾ Edit റെയ്യാലനാ Delete
റെയ്യാലനാ
അനുെദിക്കുന്നതല്ല.
ജീെനക്കാരറെ
പാസ്സുബുക്കിൽ/ലപാളിൈി
ൈർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉള്ള െിെരങ്ങളും ഇെിറട ലരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള െിെരങ്ങളും തമ്മിൽ
െയതയാൈം കാണുന്നുറണ്ടങ്കിലലാ, ഈ ജീെനക്കാരലെതല്ലാത്ത ഏറതങ്കിലും
പാസ്സുബുക്കിറെ െിെരങ്ങൾ ഇെിറട കാണിക്കുന്നുറണ്ടങ്കിലലാ, ജില്ലാ ഇൻഷുെൻൈ്
ഓഫീൈുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് ലെണ്ട മാറ്റങ്ങൾ െരുലത്തണ്ടതാണ്. തിരുത്തലുകൾ
െരുത്തുന്നതിന് അസ്സൽ പാസ്സുബുക്ക്, ലപാളിൈി ൈർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിെയും
ഹാജരാലക്കണ്ടതാണ്.

ഡി.ഡി.ഒ Add റെയ്ത പസ്സുബുക്കിറല െിെരങ്ങൾ: Update, Delete
എന്നിെ റെയ്യാം.

െിേവാൈ് ഡാറ്റാലബൈിൽ നിന്നും കാണിക്കുന്ന പാസ്സുബുക്കിറെ
െിെരങ്ങൾ: Update, Delete എന്നിെ അനുെദിക്കില്ല.
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6. എല്ലാ ലപാളിൈികളുറടയും ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ് അക്കൗണ്ടിറെയും െിെരങ്ങൾ
ലരഖറപ്പടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ I agree that I have added all SLI Policies.......... എന്ന
ഒപ്ഷനിൽ ടിക്ക് റെയ്ത് തുടർന്ന് െരുന്ന കൺഫർലമഷൻ െിൻലഡായിൽ OK ബട്ടൺ
െിക്ക് റെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൺഫർലമഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ െിെരങ്ങൾ പിന്നീട്
കൂട്ടി ലെർക്കാലനാ മാറ്റം െരുത്താലനാ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ ജീെനക്കാരറെ എല്ലാ
എൈ്എൽഐ ലപാളിൈികളുറടയും ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ് അക്കൗണ്ടിറെയും
െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുറണ്ടന്നും ലരഖറപ്പടുത്തിയ െിെരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും
േരിയാറണന്നും ഉെപ്പുറണ്ടങ്കിൽ മാത്രലമ OK ബട്ടൺ െിക്ക് റെയ്യാെൂ.

7. ഇലത തുടർന്ന് ഓലരാ ലപാളിൈിയുലടയും അറക്കൗണ്ടിലെയും െിേദ െിെരങ്ങളും
പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ അടെ് െിെരങ്ങളും ലരഖറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ടാബുകൾ താറഴ
തുെക്കുന്നതാണ്. ഓലരാ ലപാളിൈി നമ്പ്രിലും/അറക്കൗണ്ട് നമ്പ്രിലും െിക്ക് റെയ്ത്
അതുൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തി Save റെലയ്യണ്ടതാണ്.
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3. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് (GIS) ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പെർക്കൽ
1.

ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് അംഗതവം ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ലെർക്കുന്നതിന് GIS എന്ന
TAB - ൽ െിക്ക് റെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ് അക്കൗണ്ടിറെ പ്രാഥമിക െിെരങ്ങൾ
(First Subscription Month, Scale of Pay, Date of Retirement) നൽകി Update Details

ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതാണ്.

2. പ്രാഥമിക

െിെരങ്ങൾ

Save

റെയ്യുന്നലതാടുകൂടി

കാലാകാലങ്ങളിൽ

േമ്പ്ള

റസ്കയിലിൽ െന്ന മാറ്റങ്ങളും First Subscription Month മുതൽ 2017 മാർച്ച് മാൈം െറര
െരിൈംഖയ ലരഖറപ്പടുത്താനും ഉതകുന്ന ഒരു സ്ക്സ്കീൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
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3. കാലാകാലങ്ങളിൽ േമ്പ്ള റസ്കയിലിൽ െന്ന മാറ്റങ്ങൾ ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ
(Changed Month, Changed Year, Scale of Pay) ലരഖറപ്പടുത്തി Save Scale Details
ബട്ടണിൽ ക്ളിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതാണ്.

4. ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷവെൻൈ് അക്കൗണ്ടിൽ 2017 മാർച്ച് മാൈം െറര അടൊക്കിയ െരിൈംഖയ
ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തി ൈൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനായി ൈംെിധാനം
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രലതയക കാലയളെിൽ (From Month & Year, To Month & Year)
അടൊക്കിയ െരിൈംഖയ ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ നൽകി Submit ബട്ടണിൽ െിക്ക്
റെയ്താൽ താറഴ പട്ടികയിൽ പ്രസ്തുത കാലയളെിറല എല്ലാ മാൈെും െരിൈംഖയ
അടയാളറപ്പടുത്തി കാണിക്കുന്നതാണ്.
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 െരിൈംഖയ കിഴിെ് നടത്തിയ േമ്പ്ളത്തിറെ Date of Encashment ഏതുമാൈത്തി
ലാലണാ അലത മാൈത്തിൽ തറന്ന െരിൈംഖയ ലരഖറപ്പടുത്തുക.
 െരിൈംഖയ കിഴിെ്
ലരഖറപ്പടുത്തുക.

നടത്താത്ത

മാൈങ്ങളിറലല്ലാം

െരിൈംഖയ

പൂജയ

(0)

മായി

 കുടിശ്ശികയായി കിഴിെ് നടത്തിയ െരിൈംഖയ ഏത് മാൈത്തിലാലണാ കിഴിെ്
നടത്തിയത് ആ മാൈത്തിൽ തറന്ന ലരഖറപ്പടുത്തുക. ഉദാഹരണത്തിന് 2012
റൈപ്റ്റംബർ മുതൽ നെംബർ െറരയുള്ള െരിൈംഖയയായ 450 രൂപ 2012 ഡിൈംബർ
മാൈത്തിൽ Encash റെയ്ത േമ്പ്ളത്തിൽ നിന്നാണ് കിഴിക്കൽ നടത്തിയറതങ്കിൽ
റൈപ്റ്റംബർ മുതൽ നെംബർ െറരയുള്ള മാൈങ്ങളിൽ പൂജയ (0) െും ഡിൈംബർ
മാൈത്തിൽ 450 രൂപയും ലരഖറപ്പടുത്തുക.
 കുടിശ്ശികയായ െരിൈംഖയ പലിേ ൈഹിതം ഒടുക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിലലാ കാലഹരണറപ്പട്ട
(Lapsed)

അംഗതവങ്ങൾ
ഇൻഷുെൻൈ്
െകുപ്പിലെലയാ
ൈർക്കാരിലെലയാ
അനുമതിലയാറട പലിേ ൈഹിതം െരിൈംഖയ ഒടുക്കി പുനരുജ്ജീെിപ്പിച്ചിട്ടുറണ്ടങ്കിലലാ,
അതാത് മാൈം തറന്ന െരിൈംഖയ ഒടുക്കിയതായി െരെ് െയ്ക്കണം.
5. ഓലരാ കാലയളെിറലയും െരിൈംഖയ ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ മുകളിൽ െിെരിച്ച
പ്രകാരം ലരഖറപ്പടുത്തി, 2017 മാർച്ച് െറരയുള്ളെ പൂർത്തിയായാൽ Save Remittance
Details ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതാണ്.
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4. ൈംസ്ഥാന സലഫ് ഇൻഷുെൻൈ് േദ്ധതി (SLI) ൈംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പെർക്കൽ
1.

എൈ്.എൽ.ഐ.ലപാളിൈികൾ ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ലെർക്കുന്നതിന് SLI എന്ന
TAB - ൽ െിക്ക് റെയ്യുക. ഈ ജീെനക്കാരറെ എല്ലാ SLI ലപാളിൈികളും Vertical Tab

കളായി കാണാൻ കഴിയും. ഓലരാ ലപാളിൈി നമ്പ്രിലും
ലപാളിൈിയുറട പ്രാഥമിക െിെരങ്ങൾ എെർ റെയ്യുക.

െിക്ക്

റെയ്ത്

ആ

2. ഓലരാ ലപാളിൈിയുലടയും പ്രാഥമിക െിെരങ്ങളായ (Date of Risk, Date of Maturity, Sum
Assured) എന്നിെ നല്കി Save ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതാണ്.

3. പ്രാഥമിക െിെരങ്ങൾ Save റെയ്യുന്നലതാടുകൂടി Date of Risk മുതൽ 2017 മാർച്ച്
മാൈം െറര പ്രീമിയം ലരഖറപ്പടുത്താനുതകുന്ന ഒരു സ്ക്സ്കീൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത
സ്ക്സ്കീനിൽ പ്രീമിയം ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തി Save റെലയ്യണ്ടതാണ്. ഒരു
പ്രലതയക കാലയളെിൽ (From Month & Year, To Month & Year) അടൊക്കിയ പ്രീമിയം
ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ നൽകി Submit ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്താൽ താറഴ പട്ടികയിൽ
പ്രസ്തുത
കാലയളെിറല
എല്ലാ
മാൈെും
പ്രീമിയം
അടയാളറപ്പടുത്തി
കാണിക്കുന്നതാണ്.
14

ശകരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ്
 പ്രീമിയം കിഴിെ് നടത്തിയ േമ്പ്ളത്തിറെ Date of Encashment ഏതുമാൈത്തി
ലാലണാ അലത മാൈത്തിൽ തറന്ന പ്രീമിയം ലരഖറപ്പടുത്തുക. എന്നാൽ ആദയ
പ്രീമിയം അടച്ച് അലപക്ഷ് ൈമർപ്പിച്ചതിനുലേഷം ഇൻഷുെൻൈ് െകുപ്പിൽ നിന്നും
ലപാളിൈി നമ്പ്ർ ലഭിക്കാൻ സെകിയതുമൂലം തുടർന്നുള്ള പ്രീമിയം അടച്ചു
തുടങ്ങാൻ കാലതാമൈം ഉണ്ടാെുകയും പ്രസ്തുത കാലയളെിറല കുടിശ്ശിക പ്രീമിയം
ലപാളിൈി
നമ്പ്ർ
ലഭിച്ചതിനുലേഷം
തെണകളാലയാ
ഒന്നിലച്ചാ
അടച്ചിട്ടുമുറണ്ടങ്കിൽ
പ്രസ്തുത
പ്രീമിയം
അതാത്
മാൈങ്ങളിൽ
തറന്ന
ഒടുക്കിയതായി ലെണം ലരഖറപ്പടുത്താൻ.
 പ്രീമിയം കിഴിെ്
ലരഖറപ്പടുത്തുക.

നടത്താത്ത

മാൈങ്ങളിറലല്ലാം

പ്രീമിയം

പൂജയ

(0)

മായി

 കുടിശ്ശികയായി കിഴിെ് നടത്തിയ പ്രീമിയം ഏത് മാൈത്തിലാലണാ കിഴിെ്
നടത്തിയത് ആ മാൈത്തിൽ തറന്ന ലരഖറപ്പടുത്തുക. ഉദാഹരണത്തിന് 2012
റൈപ്റ്റംബർ മുതൽ നെംബർ െറരയുള്ള പ്രീമിയമായ 900 രൂപ 2012 ഡിൈംബർ
മാൈത്തിൽ Encash റെയ്ത േമ്പ്ളത്തിൽ നിന്നാണ് കിഴിക്കൽ നടത്തിയറതങ്കിൽ
റൈപ്റ്റംബർ മുതൽ നെംബർ െറരയുള്ള മാൈങ്ങളിൽ പൂജയ (0) െും ഡിൈംബർ
മാൈത്തിൽ 900 രൂപയും ലരഖറപ്പടുത്തുക.
 കുടിശ്ശികയായ പ്രീമിയം പലിേ ൈഹിതം ഒടുക്കിയിട്ടുലണ്ടങ്കിലലാ കാലഹരണറപ്പട്ട
(Lapsed)

ലപാളിൈി
ഇൻഷുെൻൈ്
െകുപ്പിലെലയാ
ൈർക്കാരിലെലയാ
അനുമതിലയാറട പലിേ ൈഹിതം പ്രീമിയം ഒടുക്കി പുനരുജ്ജീെിപ്പിച്ചിട്ടുറണ്ടങ്കിലലാ,
അതാത് മാൈം തറന്ന പ്രീമിയം ഒടുക്കിയതായി െരെ് െയ്ക്കണം.

4. 2017 മാർച്ച് െറരയുള്ള പ്രീമിയം ലരഖറപ്പടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ Save Remittance Details
ബട്ടണിൽ െിക്ക് റെയ്ത് െിെരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതാണ്.
5. ഇപ്രകാരം Vertical Tab ലുള്ള ഓലരാ ലപാളിൈി നമ്പ്രിലും െിക്ക് റെയ്ത് എല്ലാ
ലപാളിൈികളൂലടയും പ്രാഥമിക െിെരങ്ങളും പ്രീമിയം അടെ് െിെരങ്ങളും ലരഖറപ്പടുത്തി
Save റെയ്യുക.
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5. വിവരങ്ങൾ ൈമർപ്പിക്കുന്ന വിധം
1.

ഇത്തരത്തിൽ ഈ ജീെനക്കാരറെ എല്ലാ ലപാളിൈികളിലലയും ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ്
അറക്കൗണ്ടിലലയും പ്രാഥമിക െിെരങ്ങളും 2017 മാർച്ച് െറരയുള്ള പ്രീമിയം അടെ്
െിെരങ്ങളും ലരഖറപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ Submit Data എന്ന ബട്ടൺ താറഴയായി
ദൃേയമാകുന്നതാണ്. ഈ ബട്ടൺ െിക്ക് റെയ്ത് ലരഖറപ്പടുത്തിയ െിെരങ്ങറളല്ലാം
റൈർവ്വെിലലക്ക് അപ്ലലാഡ് റെയ്യുക.

2. Submit Data ബട്ടൺ െിക്ക് റെയ്ത് കഴിയുലമ്പ്ാൾ അപ്ലലാഡ് റെയ്തത് ൈംബന്ധിച്ച്
ഒരു ൈലേേം ദൃേയമാകുകയും ൈമർപ്പിച്ച െിെരങ്ങളുറട ഒരു െിലപ്പാർട്ട്
റഡൗൺലലാഡ് റെയ്യുന്നതിനുള്ള Link ലഭയമാകുകയും റെയ്യും. ഈ ലിങ്ക് െിക്ക് റെയ്ത്
ലഭിക്കുന്ന െിലപ്പാർട്ടിറെ ഒരു പകർപ്പ് ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തി ബന്ധറപ്പട്ട ജീെനക്കാരന്
നൽലകണ്ടതും മററ്റാരു പകർപ്പ് പാസ്സുബുക്കുകളുറട എല്ലാ ലപജുകളുലടയും
പകർപ്പുകലളാറടാപ്പം
ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തി
ഓഫീൈിൽ
ൈൂക്ഷ്ിലക്കണ്ടതുമാണ്.
ഇൻഷുെൻൈ്
െകുപ്പിൽ
നിന്നുള്ള
ഉലദയാഗസ്ഥർ
പരിലോധനയ്ക്കായി
ആെേയറപ്പടുലമ്പ്ാൾ ഈ ലരഖകൾ നലല്കണ്ടതാണ്.
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ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിധം
1.

ഇപ്രകാരം ഒരു ഓഫീൈിറല മുഴുെൻ ജീെനക്കാരുലടയും ഡാറ്റാ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കി
കഴിഞ്ഞാൽ Final Submission നടലത്തണ്ടതാണ്. ഇതിനായി റമനു ബാെിൽ BACKLOG DATA
എന്ന റമനുെിറല Final Submission എന്ന ൈബ്ബ് റമനുെിൽ െിക്ക് റെയ്യുക. തുടർന്ന് െരുന്ന
കൺഫർലമഷൻ െിൻലഡായിൽ OK ബട്ടൺ െിക്ക് റെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൺഫർലമഷൻ നൽകി
കഴിഞ്ഞാൽ പിറന്ന ഈ ഡി.ഡി.ഒ. യ്ക്ക് മററ്റാരു ജീെനക്കാരലെയും െിെരങ്ങൾ ലെർക്കാൻ
കഴിയില്ല. ആയതിനാൽ എല്ലാ ജീെനക്കാരുലടയും െിെരങ്ങൾ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തി എന്ന്
ഉെപ്പാക്കിയതിനു ലേഷം മാത്രം Final Submission നടത്തുക.
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2. Final Submission നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുൈംബന്ധിച്ച ഒരു ൈലേേം ദൃേയമാകുകയും
അെൈാന െിലപ്പാർട്ട് റഡൗൺലലാഡ് റെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭയമാെുകയും
റെയ്യുന്നതാണ്.

3. ഈ ലിങ്ക് െിക്ക് റെയ്യുലമ്പ്ാൾ ലഭിക്കുന്ന െിലപ്പാർട്ടിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ആദയ
ഭാഗം ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയതിറെ പ്രതിഫലം റെയിം റെയ്യുന്നതിനുള്ള ൌച്ചെും
രണ്ടാം ഭാഗം ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയതു ൈംബന്ധിച്ച Consolidated Report - ഉം ആണ്.
ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച്, ഡി.ഡി.ഒ. ഒപ്പിട്ട് ഇൻഷുെൻൈ് ഡയെക്ടർക്ക്
അയച്ചുറകാടുലക്കണ്ടതാണ്. പ്രതിഫല തുക ഡി.ഡി.ഒ.യുറട ബാങ്ക് അറക്കൗണ്ടിലലക്ക്
െരെുെച്ച് നല്കുന്നതായിരിക്കും.

18

ശകരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ്

ഉേൈംഹാരം
ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്ന െിെരങ്ങളുറട കൃതയത ഉെപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഡി.ഡി.ഒ.
മാരും
ലെണ്ടത്ര
ജാഗ്രത
പുലർലത്തണ്ടതാണ്.
ബന്ധറപ്പട്ട
ലരഖകൾ
േരിയായി
പരിലോധിക്കാറത, പ്രീമിയം അടെ് ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ റതറ്റായി ലരഖറപ്പടുത്തുകലയാ
പ്രീമിയം കിഴിെ് നടത്താത്ത കാലയളെുകളിൽ കിഴിെ് നടത്തിയതായി ലരഖറപ്പടുത്തുകലയാ
റെയ്യുന്നതുമൂലം ൈർക്കാരിലനാ, ബന്ധറപ്പട്ട ജീെനക്കാരലനാ െലിയലതാതിൽ ൈാമ്പ്ത്തിക
നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ആയതിനാൽ പാസ്സുബുക്കുകളിൽ െിെരങ്ങൾ ലരഖറപ്പടുത്തി
ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തി നല്കുന്ന ഡി.ഡി.ഒ. മാർ ബന്ധറപ്പട്ട ലരഖകൾ പരിലോധിച്ചതിനുലേഷം മാത്രം
അെ ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തുകയും, ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്ന ഡി.ഡി.ഒ. മാർ പാസ്സുബുക്കുകളിൽ
േരിയായ െിധത്തിൽ പ്രീമിയം അടെ് െിെരങ്ങൾ ൈാക്ഷ്യറപ്പടുത്തിയിട്ടുറണ്ടന്ന് ഉെപ്പാക്കുകയും
റെലയ്യണ്ടതാണ്.
ഏകലദേം 10 ലക്ഷ്ലത്താളം െരുന്ന എൈ്.എൽ.ഐ. ലപാളിൈികളുലടയും നാല്
ലക്ഷ്ത്തിലധികം െരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുെൻൈ് അംഗതവങ്ങളുലടയും 30-35 െർഷം െറരയുള്ള
പ്രീമിയം/െരിൈംഖയ അടെ് ൈംബന്ധിച്ച െിെരങ്ങൾ ലേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അതിബൃഹത്തായ
ഒരു പ്രെർത്തനമാണ് നടലത്തണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രെർത്തനങ്ങൾ 2017 നെംബർ 30 നുമുൻപ്
പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ൈർക്കാർ നിർലദ്ദേിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതി െിജയകരമായും ൈമയ
ബന്ധിതമായും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുഴുെൻ ജീെനക്കാരുലടയും ഡി.ഡി.ഒ. മാരുലടയും
ൈഹായെും ആത്മാർത്ഥമായ ൈഹകരണെും ഇൻഷുെൻൈ് െകുപ്പ് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.
െകുപ്പിറെകമ്പ്യൂട്ടർെല്ക്കരണം
പൂർത്തിയാകുന്നലതാറട
ജീെനക്കാർക്കും
ഇടപാടുകാർക്കും കൂടുതൽ റമച്ചറപ്പട്ട ലൈെനം നല്കാൻ കഴിയുറമന്ന് െകുപ്പ് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു.
െകുപ്പിറന ആധുനീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രെർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന മുഴുെൻ
ജീെനക്കാർക്കും ൈംസ്ഥാന ഇൻഷുെൻൈ് െകുപ്പ് നേി ലരഖറപ്പടുത്തുന്നു.
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KSID Official Website

www.insurance.kerala.gov.in

DDO Service Portal

www.stateinsurance.kerala.gov.in

GIS 12 Digit No. Conversion

www.gis.kerala.gov.in
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സുരക്ഷ് . ൈമ്പാദ്യം . ജീവനക്കാർക്ക്
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