കകേരളളാ കപളാലലീസസ് മമെഡഡിക്കല് ഇനനന്ഷ്വറനസസ് സകേലീസ്കീം
കകേരളളാ കപളാലലീസസ് മമെഡഡിക്കല് ഇനനന്ഷ്വറനസസ് സകേലീസ്കീം പപകവേശന കഫളാസ്കീം
പപൂരഡിപഡിചസ് സമെരപഡിക്കക്കുന്നതസ് സസ്കീംബനഡിച്ച നഡിരകര്ദേശങ്ങള്
എലലളാ യപൂണഡിറഡിലക്കുസ്കീം കകേരളളാ കപളാലലീസസ് മമെഡഡിക്കല് ഇനനന്ഷ്വറനസസ് സകേലീസ്കീം സസ്കീംബനഡിച്ചസ് ഒരക്കു
കേമ്മറഡി രപൂപലീകേരഡികക്കണണ്ടതക്കുസ്കീം അകപനയക്കുസ്കീം അതസ് സസ്കീംബനഡിച്ച വേഡിശര്ദേ വേഡിവേരങ്ങള് ലഭഭ്യമെളാക്കക്കുന്നതഡിനക്കുള്ള
ചക്കുമെതലകേള് നഡികഡിപതമെളാമക്കണണ്ടതക്കുമെളാണസ്.. അതഡിനക്കു പക്കുറകമെ കപളാലലീസസ് ആസളാനവേക്കുമെളായഡി
പപവേരര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേളാപഡിപഡിക്കക്കുന്നതഡിനസ്ഒരക്കു കനളാഡല് ഓഫലീസമറ നഡിരണയഡിച്ചസ് ചക്കുമെതലമപണ്ടക്കുകര്ത്തണണ്ടതക്കുസ്കീം
ണ്ടഡി വേഡിവേരങ്ങള് ഈ ഓഫലീസഡില് അറഡിയഡികക്കണണ്ടതക്കുമെളാണസ്.
കകേരളളാ കപളാലലീസസ് മമെഡഡിക്കല് ഇനനന്ഷ്വറനസസ് സകേലീസ്കീംമെഡില് കപളാലലീസസ് വേകേക്കുപഡില് കജളാലഡി മചയയ്യുന്ന
എലലളാ എകസഡിക്കപൂടലീവേസ് ഉകര്ദേഭ്യളാഗസരക്കുസ്കീം അസ്കീംഗങ്ങള് ആകകേണണ്ടതളാണസ്. അതഡിനളായഡി ഇകതളാകണ്ടളാപസ്കീം ഉള്ള
അകപക പപൂരഡിപഡിചസ് എലലളാ എകസഡിക്കപൂടലീവേസ് അസ്കീംഗങ്ങളഡില് നഡിന്നക്കുസ്കീം ലഭഭ്യമെളാക്കഡി ഇകതളാണ്ടപസ്കീം അയക്കക്കുന്ന
എകസല് നലീറഡിമന്റെ മെളാതതൃകേയഡില് കപകേളാഡലീകേരഡിച്ചസ് പപകതഭ്യകേ ര്ദേപൂതന മെക്കുഖളാനഡിരസ്കീം കപളാലലീസസ് ആസളാനമര്ത്ത
മജ4 മസകനഡില് ലഭഭ്യമെളാകക്കണണ്ടതളാണസ്. നലീറഡില് നല്കേഡിയഡിരഡിക്കക്കുന്ന പകേമെ നമ്പര അതളാതസ് അകപകയക്കസ്
മെക്കുകേളഡില് കരഖമപണ്ടക്കുകര്ത്തണണ്ടതളാണസ്.
എലലളാ ഉകര്ദേഭ്യളാഗസരഡില് നഡിന്നക്കുസ്കീം അകപക ലഭഡിച്ചയ്യു എന്നക്കുസ്കീം
അകപകയഡില് പപസതളാവേഡിച്ച വേഡിവേരങ്ങള് ശരഡിയളാണസ് എന്നക്കുസ്കീം അതളാതസ് യപൂണഡിറസ് കമെധളാവേഡികേള് ഉറപയ്യു
വേരക്കുര്ത്തഡി സളാകയസ്മപണ്ടക്കുര്ത്തഡി നല്കകേണണ്ടതളാണസ്.
1) അകപക പപൂരര്ണ്ണമെളായക്കുസ്കീം ഇസ്കീംഗലീനഡില് വേലഡിയ അകരര്ത്തഡില് മെളാപതസ്കീം എഴക്കുതക്കുകേ
2) നഡിലവേഡില് കപളാലലീസസ് വേകേക്കുപഡിമല തമന്ന എമതങഡിലക്കുസ്കീം യപൂണഡിറഡില്
മചയയ്യുന്നവേരക്കുസ്കീം വേഡിജഡിലനസസ് വേകേക്കുപഡില് കജളാലഡി മചയയ്യുന്നവേരക്കുസ്കീം അവേര
ഓഫലീസഡില് അകപന സമെരപഡികക്കണണ്ടതളാണസ് . കപളാലലീസസ് വേകേക്കുപഡിനസ്
കജളാലഡി മചയയ്യുന്നവേര അവേര മഡപഭ്യപൂകടനനഡില് കപളാകേക്കുന്നതഡിനക്കു മെക്കുനപസ്
അകപക സമെരപഡികക്കണണ്ടതളാണസ്.

മഡപഭ്യപൂകടനനഡില് കജളാലഡി
നഡിലവേഡില് കജളാലഡി മചയയ്യുന്ന
പക്കുറര്ത്തസ് മഡപഭ്യപൂകടനനഡില്
കജളാലഡി മചയത ഓഫലീസഡില്

3) വേരക്കഡിസ്കീംഗസ്
അകറഞഞമമെമന്റെിഡില്
കപളാലലീസഡിമന്റെ
എമനങഡിലക്കുസ്കീം
യപൂണഡിറഡില്
കജളാലഡി
മചയതക്കുവേരക്കുന്നവേര അവേരക്കുമണ്ട ശമ്പളസ്കീം മെളാറക്കുന്ന യപൂണഡിറഡില് അകപക സമെരപഡികക്കണണ്ടതളാണസ്.
4) നഡിലവേഡില് സസമപനനനഡില് ഉള്ളവേര അവേരക്കുമണ്ട മെളാതതൃയപൂണഡിറഡില് അകപക സമെരപഡികക്കണണ്ടതളാണസ്
5) ഒന്നക്കു മെക്കുതല് പതഡികനഴസ് വേമര കകേളാളങ്ങള് അകപകകേമന്റെ വേഭ്യകഡിഗത വേഡിവേരങ്ങള് മെളാപതമെളാണസ്
പപൂരഡിപഡിചസ് നല്കകേണണ്ടതസ്.
6) പതഡിമനടളാസ്കീം കകേളാളസ്കീം. കേക്കുണ്ടക്കുസ്കീംബര്ത്തഡിമല അസ്കീംഗങ്ങളയ്യുമണ്ട എര്ണ്ണസ്കീം കേണക്കളാക്കക്കുനതഡിനക്കു അകപകകേന/
അകപകകേയക്കുമണ്ട സസ്കീംരകണര്ത്തഡില് ഉള്ള അകപകകേമന്റെ/
അകപകകേയക്കുമണ്ട നഡിയമെ പരമെളായ
വേഡിവേളാഹബനര്ത്തഡില് ഉള്ള ഭളാരഭ്യ/ ഭരര്ത്തളാവേസ്, അകപകകേമന്റെ/ അകപകകേയക്കുമണ്ട കേക്കുടഡികേള് ഇവേമര
മെളാപതസ്കീം ഉള്മപണ്ടക്കുര്ത്തക്കുകേ..
അകപകകേമന്റെ/ അകപകകേയക്കുമണ്ട മെളാതളാപഡിതളാക്കളയ്യുമണ്ട വേഡിവേരങ്ങള് ഇകതളാമണ്ടളാപസ്കീം പപകതഭ്യകേമെളായഡി
മകേളാണ്ടക്കുര്ത്തഡിരഡിക്കക്കുന്ന കപജഡില് ഉള്മപണ്ടക്കുര്ത്തഡി നല്കകേണണ്ടതളാണസ്.
7) തസതഡികേ : അകപകകേന വേഹഡിക്കക്കുന്ന തസതഡികേ സസ്കീംബദഡിച്ചവേഡിവേരസ്കീം
1. സഡിവേഡില് കപളാലലീസസ് ഓഫലീസര
2. സലീനഡിയര സഡിവേഡില് കപളാലലീസസ് ഓഫലീസര

3.

കപളാലലീസസ് കകേളാണണ്സ്റ്റബഡിള്

4.

ഹവേഡില്ര്ദേളാര

5. മമെക്കളാനഡിക്കല് കപളാലലീസസ് കകേളാണണ്സ്റ്റബഡിള്
6. ഡപഡവേര കപളാലലീസസ് കകേളാണണ്സ്റ്റബഡിള്
7. ഡപഡവേര ഹവേഡില്ര്ദേളാര
8. ബളാനഡസ് കപളാലലീസസ് കകേളാണണ്സ്റ്റബഡിള്
9. ബളാനഡസ് ഹവേഡില്ര്ദേളാര
10. ആസ്കീംഡസ് കപളാലലീസസ് അസഡിണ്സ്റ്റനഡസ് സബസ് ഇനസമപക്ടര
11. ആസ്കീംഡസ് കപളാലലീസസ് സബസ് ഇനസമപക്ടര
12. അസഡിണ്സ്റ്റനഡസ് സബസ് ഇനസമപക്ടര
13. സബസ് ഇനസമപക്ടര
14. ബളാനഡസ് അസഡിണ്സ്റ്റനഡസ് സബസ്ഇനസമപക്ടര
15. ബളാനഡസ് സബസ്ഇനസമപക്ടര
16. ഡപഡവേര അസഡിണ്സ്റ്റനഡസ് സബസ് ഇനസമപക്ടര
17. ഡപഡവേര സബസ് ഇനസമപക്ടര
3) ജനറല് നമ്പര : കപളാലലീസസ് അസഡിണ്സ്റ്റനഡസ് സബസ് ഇനസമപക്ടര തസതഡികേ യക്കസ് തളാമഴയക്കുള്ള
ഉകര്ദേഭ്യളാഗസരക്കസ് മെളാപതസ്കീം ബളാധകേസ്കീം . കപളാലലീസസ് അസഡിണ്സ്റ്റനഡസ് സബസ് ഇനസമപക്ടര തസതഡികേകയളാ
അതഡിനക്കു മെക്കുകേളഡില് കജളാലഡി മചയയ്യുന്നവേരക്കുസ്കീം () എന്നസ് എഴക്കുതക്കുകേ
4) ജനഡര : MALE / FEMALE ഇവേയഡില് ഒന്നസ് എഴക്കുതക്കുകേ
5) വേയസസ് : 01.01.2016 ല് പപൂരര്ത്തഡിയളായ വേയസസ് , ജനന തലീയതഡി ഇവേ എഴക്കുതക്കുകേ
6) കപരമന്റെിസ് യപൂനഡിറസ് :

