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പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് 

പരിപത്രം 

 

നമ്പര് - ഇ12-12414/2018                                   തീയതി- 08/06/2018 

 

വിഷയം- പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്- ജീവനക്കാരയം-  ജീവനക്കാരടെയം ടപ ന്ഷഷന്ഷാാരുടെടെയം 
ആരരാഗ്യ ഇന്ഷു റ ന്ഷ്് പധതിതി (MEDISEP) പഞ്ചായത്തുവകുപ്പിടെ 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടെയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുാളിടെയം ജീവനക്കാരുടെടെ വിവരം 
രേഖരിക്കുന്നത് – ഓ ലൈെ ന്ഷ  ആപ്ലിരക്കഷ  ന്ഷ  ഡാറ്റാ എ ന്ഷരി  – ്ംബന്ധിച്ച്. 

സൂചന- 1. ് ര്ക്കാരിട  04/04/2018ടെ 28/2018/ധന നമ്പര്  പരിപത്രം. 

 2. ഈ ആഫീ്ിടെ 24/04/2018ടെ ഇരത നമ്പ  ര്   ാത്ത്. 

 

്ംസ്ഥാന ് ര്ക്കാ ര്  ജീവനക്കാ ര്ക്കും ടപന്ഷഷ ന്ഷാാര്ക്കും നെപ്പാക്കുന്ന 

ആരരാഗ്യ ഇ ന്ഷു റന്ഷ്് പധതിതിയടെ ്ന്നാം ്ടത്ത്തി  ല്  തരേേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിടെ 

ജീവനക്കാടരയം ടപ ന്ഷഷന്ഷാാടരയം ്  ടപ്പടുത്തുത്തുന്നതിന് ് ര്ക്കാ ര്  തീരുടെമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആയതിട  ഭാഗ്മായി ്ംസ്ഥാനടത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുാളിലം, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുാളിലം  

രജാെിടചയ്തുവരുടെന്ന പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിടെ ജീവനക്കാടര ്ംബന്ധിച്ച വിവരം സൂചന (1) 

പരിപത്രത്തിട  അനുബന്ധം 1   ല്  ് ര്ക്കാരി ല്  െഭയമാക്കുന്നതിന് നി ര്രേേിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഇപ്രാാരമുള്ള ജീവനക്കാരുടെടെ വിവരം നിശ്ചിത ഫാറത്തി  ല്  വാങ്ങി അതത് ആഫീസുാളി ല്  

സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇ ന്ഷഫര്രമഷ  ന്ഷ  രാരള മിഷട  ഓ ലൈെ ന്ഷ  ആപ്ലിരക്കഷ  ന്ഷ  

്ജ്ജമാകുരമ്പാ   വിവരങ്ങ     ഡാറ്റാ എ ന്ഷരി നെത്തുന്നതിനും സൂചന (2) പ്രാാരം നിര്രേേം 

ന ല്ാിയിട്ടുള്ളതാണ്.  

ഇന്ഷഫ ര്രമഷ ന്ഷ  രാരള മിഷ  ന്ഷ  സ്ഥാപനടവബ്-  ല്  ഡാറ്റാ എ ന്ഷരിക്കുള്ള 

്ംവിധാനം ്ജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപന ടവബ്-ല്  ഡാറ്റാ എ ന്ഷരി ടചന്നതന്നതിനായള്ള െിം ം 

രൊഗ്ിന്ഷ  രപജി ല്  ഡാറ്റാ എ ന്ഷരിക്ക് ആവേയമായ നി ര്രേേങ്ങലഭം െഭയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ട്ക്രടത്റിമാരുടെം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ട്ക്രടത്റിമാരുടെം അെിയന്തിരമായി ഡാറ്റാ 

എന്ഷരി നെരത്തണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാരുടെടെ വിവരം ാാെതാമ്മില്ലാടത ്ര്ക്കാരിരെക്ക് 

െഭയമാരക്കണ്ടതിനാ ല്  എല്ലാ ആഫീ്് രമധാവിാലഭം ഡാറ്റാ എ ന്ഷരി ത്ര്ത്തീാരിച്ച് 13/06/2018 

ൈവകുരന്നരം 05 മണിക്കു മുമ്പായി ബന്ധടപ്പടത് പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂടത്ി ഡയറക്ട ര്ക്ക് 

ത് ര്ത്തീാരണ ്ക്ഷയപത്രം ് ിതം റിരപ്പാര്ടത്് ന ല്രാണ്ടതാണ്.  



 

 

എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂടത്ി ഡയറക്ടര്മാരുടെം ടപ ര്രഫാമന്ഷ്് ആഡിറ്റ് 

യൂണിറ്റുാ    മുരഖന ഡാറ്റാ എ ന്ഷരി പ്രതിത്തിാലഭടെ ഗതരരാഗ്തി ഓരരാ വിവ് ം 

വിെയിരുടെരത്തണ്ടതം. ഡാറ്റാ എന്ഷരി നിശ്ചിത ാാെയളവിനുള്ളി ല്  ത് ര്ത്തീാരിക്കുന്നതിന് 

വയക്തിപരമായി ശ്രധതിിരക്കണ്ടതമാണ്.  

MEDISEP-മായി ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിട  പ്രതിത്തിാ      

ഏരാാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരററ്റിടെ അടക്കൌണ്ട്്് ട്ക്ഷനിടെ ജൂനിയ  ര്  

സൂപ്രണ്ട് ശ്രീമതി. ബിന്ദു.വി-ടയ രനാഡല്  ആഫീ്റായി നിരയാഗ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റാ എന്ഷരിയമായി 

ബന്ധടപ്പടത് പ്രശ്നങ്ങ     ജില്ലാ തെത്തി ല്  നിന്നും dp.asection@gmail.com എന്ന ഇ-ടമയില്  

വിൊ്ത്തില്  അറിയിരക്കണ്ടതാണ്. ്ാരേതിാമായ പ്രശ്മങ്ങ   വകുപ്പിരെക്ക് റിരപ്പാ ര്ടത്് 

ടചന്നതന്നതിടനാപ്പം ടെക്നിക്കല്  അ്ി്്റ്റന്റുമാരുടെമായി ബന്ധടപ്പടത്് ഇ ന്ഷഫര്രമഷ  ന്ഷ  രാരള 

മിഷട  ശ്രധതിയി ല്ടപ്പടുത്തുരത്തണ്ടതമാണ്. 

്പ്പ് 
എം.പി അജിത് കുമാര്  

പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണ ല്  ഡയറക്ടര്  
തിരുടെവനന്തഗതരം 

 

 

 

പാര്പ്പ്- 

1. എല്ലാ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ട്ക്രടത്റിമാര്ക്കും 
2. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂടത്ി ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അ്ി്്റ്റ ് ഡയറക്ടര്മാ ര്ക്കും 
4. എല്ലാ ടപര്രഫാമ ന്ഷ്് ആഡിറ്റ് സൂപ്പര്ൈവ് ര്മാര്ക്കും 
5. എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ട്ക്രടത്റിമാര്ക്കും (പഞ്ചായത്ത് ടഡപൂടത്ി ഡയറക്ട  ര്  മുഖാന്തരം) 
6. ്ി ്്റ്റം മാരനജര്  ഐ.െി&ഇ-ഗ്രവണന്ഷ്് (ടവബ്ൈ്റ്റില്  പ്ര്ിധതിീാരിക്കുന്നതിന്) 
7. ാരുടെതല്  ഫയ  ല്  / ആഫീ്് രാാപ്പി 

 

ആജ്ഞാനു്രണം 

 

സൂപ്രണ്ട് 

mailto:dp.asection@gmail.com

