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Medical Insurance for State Employees and Pensioners 

Login: 

 

 ലലോഗിൻ ചെയ്യുവോനോയി ലഹോോം ലേജിൽ കോണുന്ന Login എന്ന Menu ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അവിചെ 
തോങ്കൾക്ക് യൂണിലവഴ്സിറ്റി ,ട്രഷറി, മുനിസിപ്പോലിറ്റി തുെങ്ങീ ലിങ്ക് കോണോൻ സോധിക്കോം.തോങ്കൾക്ക് 
ഉെിതമോയ ലലോഗിൻ തിരചെടുക്കക. 

 ഉദോഹരണത്തിന് ട്രഷറി ലലോഗിൻ ചസലക്ട് ചെയ്യുന്നു.തോചഴ കോണുന്ന ലലോഗിൻ ലേജ് 
കോണോവുന്നതോണ്. 

 



 

 ട്രഷറിയുചെ   യൂസർ ചനയിോം  ,േോലവേർഡ് ചകോടുത്തു captcha യുോം ചകോടുത്ത ലശഷോം ലലോഗിൻ 
ബട്ടൺ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക. 

 

 തുെർന്ന് വരുന്ന ലേജിൽ അതോത് ഓഫീസിലുള്ള ജീവനക്കോരുചെ/ചേൻഷൻകോരുചെ വിവരങ്ങൾ 
കോണുന്നതിന് സൗകരയപ്രദങ്ങളോയുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ തിരചെടുക്കോവുന്നതോണ്. 



 

 ചസർച്ചിങ് എളുപ്പമോക്കോൻ View എന്ന ലിങ്കിചല Report ചസലക്ട് ചെയ്യുക. 

 തുെർന്ന് വരുന്ന ലേജിൽ Users to be Verified എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 

 Verify ചെയ്യോനുള്ള യൂലസഴ്സ് ൻചറ വിവരങ്ങൾ Report ഇൽ ലഭയമോകുന്നതോണു്. 



 

 verify ചെയ്ത users ചന കോണുന്നതിനോയി View ചമനുവിചല Report ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു verified / 
Rejected Users ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 

 തുെർന്നു കിട്ടുന്ന റിലപ്പോർട്ടിൽ verify ചെയ്ത users ൻചറ വിവരങ്ങൾ കോണോവുന്നതോണ്. 



 

 ലഹോോം ലേജിൽ  േലതരോം ചസർച്ച ്ഓേ്ഷൻസ് നൽകിയിരിക്കന്നു. PPONO,Name,Office , ID,PENCODE 
എന്നീ ചസർച്ച ്ചെയ്യോവുന്നതോണ്. 

 മുകളിചല റിലപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുോം ആവശയമുള്ള  PEN നമ്പർ ചസലക്ട് ചെയ്തു ചസർച്ച ്ഓേ്ഷനിൽ 
ചകോടുത്ത ലശഷോം Search ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . 

 



 ചസർച്ച ്ചെയ്ത PEN നമ്പറിചെ വിശദോോംശങ്ങൾ തോചഴ ലഭയമോകുോം. Details കോണുവോനോയി 
view/update ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 

 User ചെ  വിവരങ്ങളിൽ മോറ്റോം ഉചെങ്കിൽ അഥവോ verify ചെയ്യുവോനോയി Edit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 
ചെയ്യുക.  



 

 



 Department ,Office,Mobile,family pension, ECHS / CGHS / CHSS, Medical Allowance details ഉറപ്പോയുോം 
നൽകുക.മറ്റു മോറ്റങ്ങൾ ഉചെങ്കിൽ അവ വരുത്തിയ ലശഷോം ലേജ്ചെ തോചഴയോയി കോണുന്ന save 
ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു proceed ചെയ്യുക. 

 മോറ്റങ്ങൾ പൂർത്തിയോക്കിയ ലശഷോം NO എന്ന ഓേ്ഷൻ ചസലക്ട് ചെയ്തു  proceed ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 
ചെയ്യുക . 

 

 Dependants add ചെയ്യുവോനോയി Add New Dependant എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 



 

 തുെർന്ന് ആധോർ നമ്പർ ,Name ,relationship,Department ,office,Designation,Address,ECHS / CGHS / 
CHSS ഡീചറ്റയിൽസ് എന്നിവ നൽകിയ ലശഷോം save ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 Dependant type state employee ആണ് ചസലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ PEN  അല്ല 
ഉേലയോഗിക്കന്നചതങ്കിൽ employee code-ന് മുൻേിലോയി institution code prefix 
നൽകുക.അതിനോയി Help കോണുക. 

 Help-ൽ prefix code ലഭയമചല്ലങ്കിൽ Technical support  Number -ൽ contact ചെയ്യുക. 



 

 Add ചെയ്ത  Dependant -ചെ  spouse  details ,View Spouse Details എന്ന ലിങ്കിലൂചെയുോം 
കോണോവുന്നതോണ്  . 

 

 users-ചന verify ചെയ്യുവോനോയി verify ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 



 

 



 user details ശരിയോണ് എന്ന്  സ്ഥിതീകരിച്ചു Remarks ചകോടുത്ത ലശഷോം Accept ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് 
ചെയ്യുക. 

 എചെങ്കിലുോം മോറ്റോം ആവശയമോചണകിൽ Reject ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു Reject ചെയ്യോവുന്നതോണ്. 

 Reject ചെയ്ത user-ചന അവരുചെ profile മോറ്റോം വരുത്തിയോൽ മോത്രലമ വീണ്ടോം verify ചെയ്യോൻ 
സോധിക്കകയുള്ളു.. 

 

 verify ചെയ്ത user details കോണുവോനോയി view/update (Red color label ) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 



 

 ഈ ലേജിൽ Verification status കോണുവോൻ സോധിക്കന്നതോണ്. 

 

 ഒരു user Deactivate ചന ചെയ്യുവോനോയി View എന്ന menu-ൽ Deactivate ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.  



 തുെർന്ന് user ചസർച്ച ്ചെയ്തു Deactivate  ഉറപ്പോചണങ്കിൽ  മോത്രോം Deactivate ചെയ്യുക. 

 Deactivate ചെയ്യുന്നതിചെ കോരണോം വയക്തമോക്കകയുോം ചെലയ്യെതോണ്. 

 

 Deactivate ചെയ്ത users- ചന ഭോവിയിൽ activate ചെയ്യോവുന്നതോണ്. 

 


