
ആര ോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിയുടെ വിവ  രേഖ ണം 

 

രേ ള സര്ക്കര് നെപ്പോക്കുന്ന ആര ോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് 

പദ്ധതിയുടെ ഭോഗ്മോയി ജീവനക്കോ ുരെയും അവ ുടെ 

ആശ്േിത ുരെയും വിവ രേഖ ണത്തിനോയി ഒ ു ടവബ ്

ടബയിസ്ഡ ് ആപ്ലിരക്കഷ്ന് ഐടേ എം തയ്യറോക്കി. ഈ 

ആപ്ലിരക്കഷ്ന്ടറ ശ്പവര്ത്തന സഹോയി ചുവടെ രചര്ക്കുന്നു. 

ആപ്ലിരക്കഷ്നിരേക്്ക ശ്പരവേിക്കുന്നതിനോയി 

http://apps.lsgkerala.gov.in/sthapana. എന്ന അശ്രസ് 

ഉപരയോഗ്ിക്കുേ.നിേവില് രേോണ്ശ്െിബയൂട്ടറി ടപന്ഷ്ന് 

ര ഖടപെുത്തുന്ന അരത ആപ്ലിരക്കഷ്നില്  തടന്നയോണ ് 

ആര ോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിയുടെ വിവ  ര ഖടപെുത്തുന്നത.് 

മൂന്ന ്ത ം യൂസര്മോ ോണ് ആപ്ലിരക്കഷ്നില് ഉള്ളത്. 

1. ഓപ്പരററ്റര് - വിവ ങ്ങള് ര ഖടപെുത്തുന്നത ് ഈ 

രേോഗ്ിനിേോണ് 

2. ടവ ിഫയര് - ഓപ്പരററ്റര് തയ്യറോക്കിയ വിവ ങ്ങള് 

ടവ ിഫഫ ടചയ്യുന്നു. 

3. അശ്പൂവര് - ടവ ിഫയര് ടവ ിഫഫ ടചയ്ത വിവ ങ്ങള് 

അശ്പൂവ് ടചയ്യുന്നു. 

ഓപ്പറേറ്റര് റ ോഗിന് 

ടവബ ് ഫസറ്റിരേക്്ക ശ്പരവേിച്ചോല് ചിശ്തം 1 േോണുന്ന 

രപോേുള്ള സ്ശ്േീന് േഭിക്കും. 

 

 
ചിശ്തം 1 

 ഓപ്പരററ്ററുടെ രേോഗ്ിനില് ശ്പരവേിച്ചോല് ചിശ്തം 2  ല് 

േോണുന്നരപോേുള്ള സശ്േീന് േഭിക്കും. 

 
ചിശ്തം 2 

 ഇവിടെ  രഹോം രപജിടേ Data entry form for Medical 

Insuranceഎന്ന േിങ്കില് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേരയോ അടെങ്കില് 

PRAN & Employee Type ടേ Medical Insurance Form ല് ക്ലിക്്ക 

ടചയ്യുേരയോ ടചയ്തോല് Data entry form for Employee's Medical 

Insuranceഎന്ന രഫോം േഭിക്കും(ചിശ്തം 3).  



 ഇവിടെ Select Section എന്ന രേോരപോ രബോക്സില് നിന്നും 

ടസക്ഷന് ടസേക്ട് ടചയ്യുേ.  

 അരപ്പോള് Select Employee  എന്ന രേോരപോ രബോക്സില് 

ജീവനക്കോ ുടെ രപ  ് േിസ്റ്റ ് ടചയ്യും. അതില് നിന്നും 

വിവ ങ്ങള് ര ഖടപെുരത്തണ്ട ജീവനക്കോ ന്ടറ രപ  ്

ടത ടെെുക്കുേ. 

 
ചിശ്തം 3 

 അരപ്പോള് എര്ലോയി ഐരി ഉള്ടപ്പടെയുള്ള 

വിവ ങ്ങള് േഭിക്കും  ഇവിടെ PEN നപര് 

ര ഖടപെുത്തുേ.  

 തോടെ േോണുന്ന വിവ ങ്ങളില്  േറക്ട് ടചരയ്യണ്ട 

വിവ ങ്ങള് എടെങ്കിേും ഉടണ്ടങ്കില് േറക്ട് ടചയ്യുേ. 

 പുതുതോയി ര ഖടപെുരത്തണ്ട വിവ ങ്ങള് 

ര ഖടപെുത്തുേ.  

 Employee in receipt of Family Pension എന്നതില് ഏടതങ്കിേും ഫോമിേി 

ടപന്ഷ്ന് ഫേപ്പറ്റുന്ന ആളോടണങ്കില് Yes എന്ന ടചേ ്

രബോക്സില് ക്ലിക്്ക ടചയ്ത  ്ടതോട്ടു തോടെ Pension Number എന്ന 

രേോളത്തില് ടപന്ഷ്ന് നപര് ര ഖടപെുത്തുേ. ഇെ 

എങ്കില് No എന്ന ടചേ ്രബോക്സില് െിേ്  ടചയ്യുേ. 

 എര്ലോയിയുടെ രമല്വിേോസം ര ഖടപെുത്തുേ. 

 Name of Spouse എന്ന രേോളത്തില് ജീവിത പങ്കോളിയുടെ 

രപ  ്ര ഖടപെുത്തുേ. 

 അെുത്തതോയി Whether a policy holder of any other similar government projects 

എന്നതില് രവടറ ഏടതങ്കിേും ടഹല്ത്ത് ഇന്ഷ്വറന്സ് 

രപോളിസി ഉടണ്ടങ്കില് Yes എന്നത ് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 



തുെര്ന്ന് വ ുന്ന രേോളങ്ങളില് രപോളിസിയുടെ 

വിവ ങ്ങള് ര ഖടപെുരത്തണ്ടതോണ്(ചിശ്തം.4). ഇെ 

എങ്കില് രനോ ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 

 

 
 

ചിശ്തം 4 

 രപോളിസിയുടെ വിവ ങ്ങളില് രപോളിസിയുടെ രപ  ് , 

നപര്, തുേ, േോേോവധി ഇവ നല്േി അവസോനടത്ത ടചേ ്

രബോക്സില് ക്ലിക്്ക ടചയ്യ്ത ്രസവ ് ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ.  

 ഒന്നില് േൂെുതല് രപോളിസി ഉടണ്ടങ്കില് Add ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക 

ടചയ്യുേ.  

 ഏടതങ്കിേും രപോളിസിയുടെ വിവ ം ടതറ്റോടണങ്കില് 

ഒെുവോരക്കണ്ട രപോളിസിയുടെ രനട  െിേ ്ടചയ്ത  ്Delete Policy 

യില് ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് മതിയോേും. 

 വിവ ങ്ങള് രസവ ് ടചയ്യുന്നതിനുരവണ്ടി രസവ ് ബട്ടണില് 

ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 

 അെുത്തതോയി Depends രീടറ്റയിസ് ര ഖടപെുത്തേോണ്. 

അതിനോയി Depends Details ല് ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് ചിശ്തം 5 ല് 

േോണുന്ന രപോേുള്ള സ്ശ്േീന് േഭിക്കും. 

 

 
 

ചിശ്തം 5 

 ഇവിടെ രന ടത്ത ര ഖടപെുത്തിയ ജീവനക്കോ ന്ടറ രപ  ്

േോണിക്കും. ടതോട്ടുതോടെ ഈ ജീവനക്കോ ന്ടറ 

ആശ്േിത ുടെ വിവ ങ്ങള് ഓര ോന്നോയി ര ഖടപെുത്തുേ. 

 ആശ്േിതന്ടറ രപ ,്  ജനനതീയതി, റിരേഷ്ന്ഷ്ിപ്്പ എന്ന 

രേോരപോരബോക്സില് നിന്ന് ജീവനക്കോ നുമോയുള്ള ബന്ധം, 

ആധോര് നപര്, അധോറിടേ രപ ,് ടജന്റര്, ഉയ ം, ബ്ലര ്

ശ്ഗ്ൂപ്്പ, ശ്പൂഫ ്ഓഫ ്ഐരന്റിറ്റി, ഐരി േോര്ര ്നപര് ഇവ 

ര ഖടപെുത്തുേ.  

 അെുത്ത ആശ്േിതന്ടറ വിവ ം ര ഖടപെുത്തുന്നതിനോയി 

add ബട്ടണ്ര് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 



 അശ്രസ് ജീവനക്കോ ന്ടറ തടന്നയോടണങ്കില് Address (Same 

as Employ) എന്നതില് Yes എന്ന ടചേ ്രബോക്സ ്ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 

 അതിനുരേഷ്ം Select എന്ന ടചേ ് രബോക്സില് ക്ലിക്്ക ടചയ്ത  ്

Save Part A എന്നതില് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 

 അരപ്പോള്  Part B ര ഖടപെുത്തോനുള്ള സ്ശ്േീന് 

േഭിക്കും(ചിശ്തം 6). ഇവിടെ ജീവിത പങ്കോളിയുടെ 

ഒേവുരപഷ്നും ആശ്േിത ുടെ രമല് വിേോസവുമോണ ്

ര ഖടപെുരത്തണ്ടത്. 

 മുേളില് Part Aയില് ആശ്േിത ുടെ രമല്വിേോസം (Same as 

Employ) എന്നതിന് ക്ലിക്്ക ടചയ്തതോടണങ്കില് രമല്വിേോസം 

ഇവിടെ ര ഖടപെുരത്തണ്ടതിെ. ആ വിവ ങ്ങള് ഇവിടെ 

േോണോന് േെിയും. 

 

 
ചിശ്തം 6 

 Select the Occupation of Spouse  എന്ന രേോരപോ രബോക്സില് ക്ലിക്്ക 

ടചയ്തോല് Employee /Pensioner/Not Employee /Pensioner എന്നീ 

മൂന്ന ്ത ം േോണോന് േെിയും.  

 ജീവിത പങ്കോളി Employee /Pensioner ആടണങ്കില് ടതോട്ടു 

തോടെ Employee Number അടെങ്കില് Pension Number 

ര ഖടപെുത്തുേ. 

 അതുേെിെ് രിപ്പോര്ട്്ടടമന്റ്, ഓഫീസ്, 

ടരസിരേഷ്ന് ഇവ ര ഖടപെുത്തുേ. 

 Not Employee /Pensioner ആടണങ്കില് If spouse is not an Employee/Pensioner, 

Occupation  എന്ന രേോളത്തില് House Wife അടെങ്കില് രവടറ 

രജോേി ഏടതന്ന് ര ഖടപെുത്തുേ. 

 അതിനുരേഷ്ം ആശ്േിത ുടെ രമല്വിേോസം 

ജീവനക്കോ ന്രറതില് നിന്ന് വയതയസ്തമോടണങ്കില് 

രമല്വിേോസം ര ഖടപെുത്തുേ. അതിനുരേഷ്ം 

SavePartB എന്നതില് ക്ലിക്്ക ടചയ്ത  ് രസവ ്

ടചയ്യോവുന്നതോണ.്  

 അരപ്പോള് Part C ര ഖടപെുത്തോനുള്ള സ്ശ്േീന്  

േഭിക്കും(ചിശ്തം 7).  



 ഇവിടെ ആശ്േിേര്ക്്ക ഏടതങ്കിേും ഗ്വണ്ടമന്റിന്ടറ 

േീെിേുള്ള ആര ോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് ഉടണ്ടങ്കില് Whether a 

policy holder of any other similar government projects  എന്നതിനുരനട യുള്ള 

Yes എന്ന ടചേ് രബോക്സ് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. ഇടെങ്കില് No 

എന്ന ടചേ് രബോക്സ് ക്ലിക്്ക ടചയ്യുേ. 

 Yes എന്ന ടചേ ് രബോക്സ ് ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് ടതോട്ടുതോടെ 

രപോളിസിയുടെ വിവ ങ്ങള് ര ഖടപെുത്തോന് രേോളം 

വ ും. 

 ഇതില് Part A യില് ര ഖടപെുത്തിയ ആശ്േിത ുടെ രപ  ് 

Dependent എന്ന രേോരപോ രബോക്സില് വ ും. 

 അതില് നിന്നും രപ  ് ടത ടെെുത്ത്  Policy Name, 

Number, Amount, Period ഇവ ര ഖടപെുത്തുേ. Add ബട്ടണ് 

ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് അെുത്ത രേോളം വ ും അതിേും 

ഇതുരപോടേ അെുത്ത ആശ്േിത ുടണ്ടങ്കില് വിവ ം 

ര ഖടപെുരത്തണ്ടതോണ്.  
 

 

 
ചിശ്തം 7 

 അതിനുരേഷ്ം Save Part C രസവ് ടചയ്യുേ.  

 അതിനുരേഷ്ം Forward to Verifier എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക 

ടചയ്ത  ്  ടവ ിഫയര്ക്്ക രഫോര്രവര് ടചയ്തോല്  Details 

are forwarded successfully  എന്ന ടമരസജ് േഭിക്കും. 

 Add New എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക ടചയ്ത ് അെുത്ത 

ജീവനക്കോ ന്ടറ രീടറ്റയില്സ് 

രമല്പറെശ്പേോ ം ര ഖടപെുത്തോവുന്നതോണ്. 
 

Verifier Login 

 ഓപ്പരററ്റര് അയച്ചവിവ ങ്ങള് ടവ ിഫയര്ക്്ക േഭിക്കുന്നത ്

Health Insurance എന്ന ടമനു വെിയോണ ്(ചിശ്തം 8) 



 
ചിശ്തം 8 

 Health Insurance എന്ന ടമനുവിടേ രഫോം രീടറ്റയില്സ്  എന്ന 

ടമനു ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് ചിശ്തം 9 ല് േോണുന്ന രപോേുള്ല 

സ്ശ്േീന് േഭിക്കും. 

 
ചിശ്തം 9 

 ഇവിടെ Select Section എന്ന രേോരപോ രബോക്സില് ക്ലിക്്ക ടചയ്ത  ്

ടസക്ഷന് ടത ടെെുത്തോല് ആ ടസക്ഷനിേുള്ള  

ഓപ്പരററര് അയച്ച വിവ ങ്ങള് േോണോന് േെിയും. 

 അവിടെ Employee details എന്ന േിങ്കില് ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് 

ജീവനക്കോ ന്ടറ വിവ ങ്ങളും Dependent details എന്ന േിങ്കില് 

ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് ആശ്േിത ുടെ  വിവ ങ്ങളും േോണോന് 

േെിയും.  

 വിവ ങ്ങള് പ ിരേോധിച്ച് േ ിയോടണന്ന് ഉറപ്്പ വ ുത്തിയ 

രേഷ്ം െിേ ് മോര്ക്്ക ര ഖടപെുത്തി Forward ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക 

ടചയ്തോല് വിവ ങ്ങള് അശ്പൂവര്ക്്ക രഫോര്രവര് ആേും. 

 വിവ ങ്ങള് ടതറ്റോടണങ്കില് െിേ് മോര്ക്്ക ര ഖടപെുത്തി 

റിരട്ടണ് ടചയ്യ്തോല് ഈ വിവ ങ്ങള് ഓപ്പരററ്റര് രേോഗ്ിനില് 

േഭയമോേും. 

 

അപ്രൂവര് റ ോഗിന് 

 ടവ ിഫയര് അയച്ചവിവ ങ്ങള് അശ്പൂവര് േഭിക്കുന്നത് 

Health Insurance എന്ന ടമനു വെിയോണ ്(ചിശ്തം 10) 

 
ചിശ്തം 10 

 Health Insurance എന്ന ടമനുവിടേ രഫോം രീടറ്റയില്സ്  എന്ന 

ടമനു ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് ചിശ്തം 11 ല് േോണുന്ന രപോേുള്ള 

സ്ശ്േീന് േഭിക്കും. 



 
ചിശ്തം 11 

 ഇവിടെ Select Section എന്ന രേോരപോ രബോക്സില് ക്ലിക്്ക ടചയ്ത  ്

ടസക്ഷന് ടത ടെെുത്തോല് ആ ടസക്ഷനിേുള്ള  

ടവ ിഫയര് അയച്ച വിവ ങ്ങള് േോണോന് േെിയും. 

 അവിടെ Employee details എന്ന േിങ്കില് ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് 

ജീവനക്കോ ന്ടറ വിവ ങ്ങളും Dependent details എന്ന േിങ്കില് 

ക്ലിക്്ക ടചയ്തോല് ആശ്േിത ുടെ  വിവ ങ്ങളും േോണോന് 

േെിയും.  

 വിവ ങ്ങള് പ ിരേോധിച്ച് േ ിയോടണന്ന് ഉറപ്്പ വ ുത്തിയ 

രേഷ്ം െിേ ് മോര്ക്്ക ര ഖടപെുത്തി Forward ബട്ടണ് ക്ലിക്്ക 

ടചയ്തോല് വിവ ങ്ങള് രയറക്ടരററ്റിരേക്്കരഫോര്രവര് 

ആേും. 

 വിവ ങ്ങള് ടതറ്റോടണങ്കില് െിേ് മോര്ക്്ക ര ഖടപെുത്തി 

റിരട്ടണ് ടചയ്യ്തോല് ഈ വിവ ങ്ങള് ഓപ്പരററ്റര് രേോഗ്ിനില് 

േഭയമോേും. 

 


