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പുതവിയ ഉപയയശ്വാകശ്വാവശ്വായവി (user) രജവിസ്റ്റര് ചചെയ്യുന്ന വവിധക

1. യമശ്വാസവില്ല ഫയര്യഫശ്വാകസ, ഗൂഗവിള് യകശ്വാക, തുടങവിയ ഏചതങവിലക web browser തുറന്നസ അഡ്രസസ ബശ്വാറവില
insurance.kerala.keltron.in എന്ന യമലവവിലൈശ്വാസക നലകവി യലൈശ്വാഗവിന യപജവില പ്രയവശവിക്കുക

2. Sign In ബട്ടണവിനസ മുകളവിലൈശ്വായവി കശ്വാണുന്ന Sign Up ലൈവിങവില ക്ലെവികസ ചചെയ്യുക.  തുടര്ന്നസ വരുന്ന സസ്ക്രീനവില
DDO  Code  നലകവി  Verify

ബട്ടണ്  ക്ലെവികസ  ചചെയ്യുക.   DDO

Code  ട്രഷറവിയവില  നവിന്നുള്ള
വവിവരങളുമശ്വായവി  ഒത്തുയനശ്വാകവി
ശരവിയശ്വാചണങവില  DDO

Designation,  Office,  Address
എന്നവിവ  പ്രതത്യക്ഷചപടുന്നതശ്വാണസ.
പ്രസ്തുത  വവിവരങള്
ശരവിയശ്വാചണങവില  Agree  എന്ന
ബട്ടണവിലക  ശരവിയചല്ലങവില
Disagree  എന്ന ബട്ടണവിലക  ക്ലെവികസ
ചചെയയ്യേണ്ടതശ്വാണസ. 
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3. Disagree  ബട്ടണവില ക്ലെവികസ ചചെയശ്വാല ശരവിയശ്വായ വവിവരങള്  (DDO Designation,  Office, Office

Address,  Email,  Mobile  No.
എന്നവിവ)  നലകുന്നതവിനുള്ള  സസ്ക്രീന
ലൈഭവിക്കുന്നതശ്വാണസ.   വവിവരങള്
യരഖചപടുതവി  സമര്പവിച്ചശ്വാല
വവിശദമശ്വായ പരവിയശശ്വാധനയസ  യശഷക
യലൈശ്വാഗവിന സകബനവിച്ച വവിവരങള്
തപശ്വാലൈവില അയച്ചു തരുന്നതശ്വാണസ.

4. Agree  ബട്ടണ്  ക്ലെവികസ  ചചെയശ്വാല  DDO യുചട  ഇചമയവില  വവിലൈശ്വാസവക  ചമശ്വാലബല  നമ്പറക
പ്രതത്യക്ഷചപടുന്നതശ്വാണസ.
ഉപയയശ്വാകശ്വാവശ്വായവി  രജവിസ്റ്റര്
ചചെയ്യുന്നതവിനുള്ള  One  Time

Password  (OTP)  ഇചമയവില
വവിലൈശ്വാസതവിയലൈശ്വാ  ചമശ്വാലബല
നമ്പറവിയലൈശ്വാ  ആണസ  അയയ്ക്കുന്നതസ
എന്നതവിനശ്വാല  പ്രസ്തുത
വവിവരങള്കസ
പ്രശ്വാധശ്വാനത്യയമചറയശ്വാണസ.   ഇചമയവില
വവിലൈശ്വാസവക  ചമശ്വാലബല  നമ്പറക
ശരവിയശ്വാചണങവില  Agree
ബട്ടണവിലക  ശരവിയചല്ലങവില
Disagree  ബട്ടണവിലക  ക്ലെവികസ
ചചെയയ്യേണ്ടതശ്വാണസ.
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5. നവിലൈവവില  OTP  അയയ്ക്കുന്നതസ  ഇചമയവില വവിലൈശ്വാസതവിയലൈയസ  മശ്വാത്രമശ്വാണസ.   ആയതവിനശ്വാല ഇചമയവില
വവിലൈശ്വാസക  ഇല്ലശ്വാതവിരവിക്കുകയയശ്വാ  ചതറശ്വായവി  കശ്വാണുകയയശ്വാ  ചചെയശ്വാല  Disagree  ബട്ടണ്  ക്ലെവികസ  ചചെയസ

ശരവിയശ്വായ  വവിവരങള്  നലകവി
OTP യസ  അയപക്ഷ നലകണക.
അതരക സന്ദര്ഭങളവില OTP
തപശ്വാല  വഴവിയശ്വാണസ  അയച്ചു
തരുന്നതസ  എന്നതവിനശ്വാല
കശ്വാരത്യശ്വാലൈയ  യമലവവിലൈശ്വാസക
വളചര  വത്യകമശ്വായവി
യരഖചപടുതണക

6. ഇചമയവില  വവിലൈശ്വാസക  ശരവിയശ്വാചണങവില  Agree  ബട്ടണവില  ക്ലെവികസ  ചചെയ്യുന്നയതശ്വാചട  OTP
അയയ്ക്കുന്നതവിനുള്ള  സസ്ക്രീന
പ്രതത്യക്ഷചപടുന്നതശ്വാണസ.   Email
എന്നതവിനു  മുനപവിലള്ള
ചകശ്വാച്ചുവൃതതവിനുള്ളവില  ക്ലെവികസ
ചചെയസ  Proceed  ബട്ടണവില  ക്ലെവികസ
ചചെയ്യുന്നയതശ്വാചട  OTP  ഇചമയവില
വവിലൈശ്വാസതവിയലൈയസ  അയയ്ക്കുന്നതശ്വാണസ.
ചെവിലൈ  ചമയവില  ചസര്വ്വറകളവില
ഇതരതവില  അയയ്ക്കുന്ന
ചമയവിലകള്  Spam ല  യപശ്വായവി

കവിടകശ്വാന  സശ്വാധത്യത  ഉള്ളതവിനശ്വാല  Mail  Inbox ല  OPT  mail  കണ്ടവിചല്ലങവില  Spam ല  കൂടവി
യനശ്വായകണ്ടതശ്വാണസ.

7. DDO Code ഉക അയച്ചുകവിട്ടവിയ OTP യുക നലകവി യലൈശ്വാഗവിന ചചെയ്യുക.  Password മശ്വാറ്റുന്നതവിനുള്ള സസ്ക്രീന
ലൈഭത്യമശ്വാകുക.  പുതവിയ  Password 2  തവണ നലകവി  Submit  ചചെയ്യുക.  പുതവിയ  Password ല എറവക
കുറവസ ഇകഗസ്ക്രീഷസ അക്ഷരമശ്വാലൈയവിചലൈ ഒരു വലൈവിയക്ഷരവക ഒരു ചചെറവിയക്ഷരവക ഒരു ചസ്പെഷല കശ്വാരക്ടറക
(@,#,$) ഒരു അകവക  വരുന്നവവിധതവില 8 മുതല 14 വചര അക്ഷരങള് ആകശ്വാക.  തുടര്ന്നസ DDO

Code ഉക പുതവിയ  Password ഉക നലകവി യലൈശ്വാഗവിന ചചെയ്യേശ്വാവന്നതശ്വാണസ.
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Login ചചെയ്യുന്ന വവിധക

1. യമശ്വാസവില്ല ഫയര്യഫശ്വാകസ, ഗൂഗവിള് യകശ്വാക, തുടങവിയ ഏചതങവിലക web browser തുറന്നസ അഡ്രസസ ബശ്വാറവില
insurance.kerala.keltron.in എന്ന യമലവവിലൈശ്വാസക നലകവി യലൈശ്വാഗവിന യപജവില പ്രയവശവിക്കുക

2. Username ഉക  Password ഉക നലകവി  Sign In  ബട്ടണവില ക്ലെവികസ  ചചെയ്യുക.   നലകവിയ  Username ഉക
Password ഉക  ശരവിയശ്വാചണങവില  യഹശ്വാക  യപജവില  പ്രയവശവികശ്വാവന്നതശ്വാണസ.   യഹശ്വാക  യപജവില  menu

bar ചനശ്വാപക  GIS  Admission,  GIS  Claims,  View  Status ച െ ന്നവിവയ്ക്കുള്ള  quicklinks ഉക
കശ്വാണശ്വാവന്നതശ്വാണസ.
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ഗ്രൂപസ ഇനഷശറനസസ അകഗതശതവിനസ അയപക്ഷ സമര്പവിക്കുന്ന വവിധക

1. യഹശ്വാക യപജവിചലൈ ജവിഐഎസസ അകക്കൗണ്ടസസസ കശവികസ ലൈവിങവില (GIS Accounts quick link) ക്ലെവികസ  ചചെയസ
GIS Membership Registration window തുറക്കുക.   യലൈശ്വാഗവിന ചചെയവിട്ടുള്ള DDO യുമശ്വായവി ബനചപട്ട
കശ്വാരത്യശ്വാലൈയതവിചന്റെ ഡവിഡവിഒ യകശ്വാഡക യപരുക യമലവവിലൈശ്വാസവക പ്രസ്തുത വവിനയഡശ്വായുചട മുകള്വശതശ്വായവി
കശ്വാണശ്വാക.  അതവിനു തശ്വാചഴയശ്വായവി ഗ്രൂപസ ഇനഷശറനസസ അകഗതശതവിനസ അയപക്ഷവിയകണ്ട ജസ്ക്രീവനകശ്വാരുചട
വവിവരങള്  യരഖചപടുത്തുന്നതവിനുക  അതസ  Save(Add)  ചചെയ്യുന്നതവിനനുസരവിച്ചസ  പട്ടവികയശ്വായവി
കശ്വാണവിക്കുന്നതവിനുക ഉള്ള സക്കൗകരത്യങള് ഉള്ചപടുതവിയവിരവിക്കുന്നു.

2. അകഗതശതവിനസ  അയപക്ഷവിയകണ്ട ജസ്ക്രീവനകശ്വാരചന്റെ  PEN,  യപരസ,  ഉയദത്യശ്വാഗയപരസ,  ശമ്പള ചസ്കെയവില,  ഏതസ
മശ്വാസചത ശമ്പളതവില നവിന്നശ്വായണശ്വാ പൂര്ണ്ണ നവിരകവിലള്ള വരവിസകഖത്യ കവിഴവിവസ നടതവിയതസ ആ മശ്വാസവക
വര്ഷവക,  കവിഴവിവസ നടതവിയ വരവിസകഖത്യ,  ശമ്പളക മശ്വാറവിയ തസ്ക്രീയ്യേതവി  (വരവിസകഖത്യ ചചെലൈശ്വാനശ്വായവി ട്രഷറവിയവില
അടയ്ക്കുന്നവര് ചചെലൈശ്വാന അടച്ച തസ്ക്രീയ്യേതവി),  ജനന തസ്ക്രീയ്യേതവി,  യസവനതവില പ്രയവശവിച്ച തസ്ക്രീയ്യേതവി,  നവിലൈവവില
ചപനഷനശ്വാകുന്ന തസ്ക്രീയ്യേതവി,  ചമശ്വാലബല നമ്പര്,  ഇചമയവില വവിലൈശ്വാസക,  ഗസറഡസ  ഉയദത്യശ്വാഗസ്ഥനശ്വായണശ്വാ
അല്ലയയശ്വാ എന്നുള്ള വവിവരക,  വരവിസകഖത്യ അടവശ്വാകവിയ രസ്ക്രീതവി,  വരവിസകഖത്യ അടവശ്വാകവിയതസ ചചെലൈശ്വാനശ്വായയശ്വാ,

ഡവിഡവിയശ്വായയശ്വാ  ആചണങവില ചചെലൈശ്വാന/ഡവിഡവി  നമ്പര്,  തസ്ക്രീയ്യേതവി,  ട്രഷറവിയുചട/ബശ്വാങവിചന്റെ യപരസ  എന്നവിവ
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ഓയരശ്വാന്നവിനുക  അനുവദവിച്ചവിട്ടുള്ള  സ്ഥലൈതസ  യരഖചപടുതവി  Add  ബട്ടണവില  ക്ലെവികസ  ചചെയശ്വാല  പ്രസ്തുത
വവിവരങചളല്ലശ്വാക  തചന്ന  തശ്വാത്കശ്വാലൈവികമശ്വായവി  Save  ചചെയ്യേചപടുന്നതുക  വവിവരങള്  പട്ടവിക  രൂപതവില
കശ്വാണവിക്കുന്നതുമശ്വാണസ.  അടുത ജസ്ക്രീവനകശ്വാരചന ഉള്ചപടുത്തുന്നതവിനുക,  വവിവരങള് നലകവി Add ബട്ടണ്
ക്ലെവികസ ചചെയയ്യേണ്ടതശ്വാണസ.  ഇതരതവില എത്ര ജസ്ക്രീവനകശ്വാരുചട വവിവരങളുക യരഖചപടുതശ്വാവന്നതശ്വാണസ.  

3. യരഖചപടുതലകള്  വരുതവി  തശ്വാത്കശ്വാലൈവികമശ്വായവി  Save  ചചെയ  വവിവരങളവില  മശ്വാറങള്
വരുത്തുന്നതവിനശ്വായവി,  പട്ടവികയവില  ബനചപട്ട  ജസ്ക്രീവനകശ്വാരചന്റെ  വവിവരങള്കസ  യനചര  കശ്വാണുന്ന
Edit/Delete  യറഡവിയയശ്വാ  ബട്ടണവില  ക്ലെവികസ  ചചെയയ്യേണ്ടതശ്വാണസ.   വവിവരങള്  അതശ്വാതസ  യകശ്വാളങളവില
ദൃശത്യമശ്വാകുന്നതശ്വാണസ.   ആവശത്യമശ്വായ മശ്വാറലകള് വരുതവി  Update  ബട്ടണവില ക്ലെവികസ  ചചെയസ  വവിവരങള്
സൂക്ഷവികശ്വാവന്നതശ്വാണസ.  Delete ബട്ടണവില ക്ലെവികസ ചചെയസ ബനചപട്ട record നശവിപവികശ്വാവന്നതശ്വാണസ.

4. എല്ലശ്വാ  ജസ്ക്രീവനകശ്വാരുചടയുക  വവിവരങള്  യരഖചപടുതവി  കഴവിഞശ്വാല  Submit  ബട്ടണവില  ക്ലെവികസ
ചചെയയ്യേണ്ടതശ്വാണസ.   യരഖചപടുതവിയ  വവിവരങചളല്ലശ്വാക  തചന്ന  പരവിയശശ്വാധനയശ്വായവി  ഒന്നു  കൂടവി
പ്രദര്ശവിപവിക്കുന്നതശ്വാണസ.  മശ്വാറങള്  ആവശത്യചമങവില  തവിരുതലകള്  വരുത്തുന്നതവിനസ  Edit  ബട്ടണുക
അനവിമമശ്വായവി വവിവരങചളല്ലശ്വാക ഫശ്വാറക സവി അയപക്ഷയുചട രൂപതവില സമര്പവിക്കുന്നതവിനശ്വായവി  Confirm

Submit ബട്ടണുക ഉണ്ടസ.  
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5. Confirm  Submit  ബട്ടണ്  ക്ലെവികസ  ചചെയ്യുന്നയതശ്വാടുകൂടവി  വവിവരങചളല്ലശ്വാക  ഫശ്വാറക  സവിയുചട  രൂപതവില
ചസര്വ്വറവിയലൈയസ  അയയചപടുന്നതശ്വാണസ.   അതരതവില  സമര്പവികചപട്ട  അയപക്ഷയുചട  നമ്പറക
(Receipt  Number)  മറസ  വവിവരങളുക  ഒരു  റവിയപശ്വാര്ട്ടശ്വായവി  ലൈഭവിക്കുന്നതശ്വാണസ.   പ്രസ്തുത റവിയപശ്വാര്ട്ടസ  പ്രവിന്റെസ
എടുതസ   സൂക്ഷവികശ്വാവന്നതശ്വാണസ.   ഇതരതവില  സമര്പവികചപടുന്ന  അയപക്ഷകളുമശ്വായവി  ബനചപട്ടസ
നടത്തുന്ന  ഏതസ  കതവിടപശ്വാടുകളവിലക  അയപക്ഷശ്വാ  നമ്പര്  (Receipt  Number)  നവിര്ബനമശ്വായുക
യരഖചപടുയതണ്ടതശ്വാണസ.
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ഗ്രൂപസ ഇനഷശറനസസ ചക്ലെയവിക അയപക്ഷകള് സമര്പവിക്കുന്ന വവിധക

1. യഹശ്വാക യപജവിചലൈ ജവിഐഎസസ യക്ലെശ്വാഷര് കശവികസ ലൈവിങവില (GIS Closure quick link)  ക്ലെവികസ   ചചെയസ  GIS

Closure window  തുറക്കുക.    വവിവരങള് മൂന്നസ ചസക്ഷനുകള്  (Basic Data,  Subscriber Details,

Subscription  Enhancement  Details)  ആയശ്വാണസ  കമസ്ക്രീകരവിച്ചവിരവിക്കുന്നതസ   യലൈശ്വാഗവിന  ചചെയവിട്ടുള്ള
DDO യുമശ്വായവി  ബനചപട്ട  കശ്വാരത്യശ്വാലൈയതവിചന്റെ  ഡവിഡവിഒ  യകശ്വാഡക  യപരുക  യമലവവിലൈശ്വാസവക  പ്രസ്തുത
വവിനയഡശ്വായുചട  Basic Data  ചസക്ഷനവില കശ്വാണശ്വാക.  ഗ്രൂപസ ഇനഷശറനസസ ചക്ലെയവിമവിനസ അയപക്ഷവിയകണ്ട
ജസ്ക്രീവനകശ്വാരചന്റെയുക  അകഗതശതവിചന്റെയുക  വവിവരങളശ്വാണസ  Subscriber  Details  ചസക്ഷനവില
നലയകണ്ടതസ.  ഗ്രൂപസ  ഇനഷശറനസസ അകക്കൗണ്ടവില കശ്വാലൈശ്വാകശ്വാലൈങളവില വരുതവിയ വരവിസകഖത്യ വര്ദ്ധനവസ
യരഖചപടുത്തുന്നതവിനുള്ളതശ്വാണസ  മൂന്നശ്വാമചത ചസക്ഷന.

2. Basic  Data  ചസക്ഷനവില  ട്രഷറവിയുക  ചക്ലെയവിക  ലടപക  തവിര ചഞടുക്കുക.   Subscriber  Details

ചസക്ഷനവില  ജസ്ക്രീവനകശ്വാരചന്റെ  PEN,  യപരസ,  ഉയദത്യശ്വാഗയപരസ,  ഗ്രൂപസ  ഇനഷശറനസസ  അകക്കൗണ്ടസ  നമ്പര്,

ഗസറഡസ ഉയദത്യശ്വാഗസ്ഥനശ്വായണശ്വാ അല്ലയയശ്വാ എന്നസ,  ജനന തസ്ക്രീയ്യേതവി,  ചപനഷന പറവി പവിരവിഞ/പവിരവിയയണ്ട
തസ്ക്രീയ്യേതവി  (മരണശ്വാനനര  ചക്ലെയവിമുകളവില,  മരണക  സകഭവവിച്ചവില്ലശ്വായവിരുന്നുചവങവില  ചപനഷന  പറവി
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പവിരവിയുമശ്വായവിരുന്ന  തസ്ക്രീയ്യേതവി),  ഇചമയവില  വവിലൈശ്വാസക,  ചമശ്വാലബല  നമ്പര്,  കശ്വാരത്യശ്വാലൈയ  യമലവവിലൈശ്വാസക,
വസ്ക്രീടവിചന്റെ യമലവവിലൈശ്വാസക,  മരണശ്വാനനര ചക്ലെയവിമുകളവില മരണ തസ്ക്രീയ്യേതവിയുക യനശ്വാമവിയനഷന സകബനവിച്ച
വവിവരവക  എന്നവിവ  യരഖചപടുത്തുക.   Subscription  Enhancement  Details  ചസക്ഷനവില
കശ്വാലൈശ്വാകശ്വാലൈങളവില വരവിസകഖത്യ വര്ദ്ധവിപവിച്ചതവിചന്റെ വവിവരങള്  (വര്ഷക,  മശ്വാസക,  തുക,  ശമ്പളചസ്കെയവില)

നലകണക.  Add ബട്ടണ് ക്ലെവികസ ചചെയസ കൂടുതല വരവികള് കൂട്ടവിയച്ചര്കശ്വാവന്നതശ്വാണസ.  Cursor നവിലക്കുന്ന
നവിര Delete ബട്ടണ് ക്ലെവികസ ചചെയസ ഒഴവിവശ്വാകശ്വാവന്നതശ്വാണസ.

3. വവിവരങള്  എല്ലശ്വാക  നലകവി  കഴവിഞശ്വാല  Submit ബട്ടണ്  ക്ലെവികസ  ചചെയസ  അയപക്ഷ
സമര്പവികശ്വാവന്നതശ്വാണസ.    അയപക്ഷ സമര്പണക വവിജയകരചമങവില,  അയപക്ഷയുചട തപശ്വാല നമ്പര്
സഹവിതക സമര്പവിച്ച വവിവരങള് ഒരു റവിയപശ്വാര്ട്ടശ്വായവി ലൈഭവിക്കുന്നതശ്വാണസ.  

4. റവിയപശ്വാര്ട്ടസ  പ്രവിന്റെസ  ചചെയ്യുന്നതവിനുള്ള  സക്കൗകരത്യക  ഒരുകവിയവിട്ടുണ്ടസ.   പശ്വാസസബുക്കുക  മറസ  യരഖകളുക  പ്രസ്തുത
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പ്രവിന്റെസഔട്ടസ സഹവിതമശ്വാണസ ഇനഷശറനസസ കശ്വാരത്യശ്വാലൈയതവില സമര്പവിയകണ്ടതസ. 
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സമര്പവിച്ച അയപക്ഷകളുചട പൂയരശ്വാഗതവി അറവിയുന്നതവിനുള്ള സകവവിധശ്വാനക

യഹശ്വാക  യപജവിചലൈ  View  Status  കശവികസ  ലൈവിങവില  ക്ലെവികസ  ചചെയസ  Status  of  Applications  window

തുറകശ്വാവന്നതശ്വാണസ.  അകഗതശതവിനുക ചക്ലെയവിമവിനുക സമര്പവിച്ച യരഖകള് പ്രയതത്യകക പ്രയതത്യകക കശ്വാണശ്വാവന്ന
രസ്ക്രീതവിയവിലൈശ്വാണസ  കമസ്ക്രീകരവിച്ചവിരവിക്കുന്നതസ.   അകഗതശതവിനസ  സമര്പവിച്ച  അയപക്ഷകളവില  അകക്കൗണ്ടസ  നമ്പര്

അനുവദവിച്ചവിട്ടുചണ്ടങവില  അതസ   ഓയരശ്വാ  അയപക്ഷകചന്റെയുക  യപരവിനു  യനചര  Account  No  എന്ന
യകശ്വാളതവില കശ്വാണശ്വാവന്നതശ്വാണസ. 
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