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പകിപത്രയ
 

             വിഷയറയ    :- ഇ൯ഷുറ൯സ് മമെഡിക് സ൪വ്വസസ് വകീപ് വകീപിമി ന പനങ്ങി് 
സയന ന ഫണ്ട് ഉപഫയറ ചിണ്ട ്വ ങിയറ IT ഉപടെകണങൾ repair മചെയ്യുന്നത
സയബനിണ്ട.്

             പക മെർശയ:- 1) 20-04-2022 ് ഇ൯ഷുറ൯സ് മമെഡിക് സ൪വ്വസസ് ഡയററ്ടമു 
ഫചെമ്പറി് നുന്ന മെവറിയച്
2) 11-09-2018 മാ തദ മെ സ വവഫാ ടെന ഫയറ ചത്ിമി മെിനിറ്സ്.

               

 
ഉത്കവ് നമ്പർ –  IMS/1064/2021-ITD2      തൈവയറതൈി  :04/05/2022   

            
ഇ൯ഷുറ൯സ് മമെഡിക് സ൪വ്വസസ് വകീപിമി ഐ റി ഉപടെകണങളുമു സ൪വ്വസ്  .   പകിപ ാനയ  ,  

ഡിസ്  ഫപ സ്   എന്നിവ സയബനിണ്ട ്നി൪വഫദശങൾ പുറമപടുവിക്കുന  .   
 

1. എല്ല  ന പനങളുയ നി൪വദിഷ്ട മെ തൃകടെയറിള് IT Asset Register, Disposal Register എന്നിവ  
Circular No. IMS/1064/2021-ITD2 dtd: 30.09.2021 , IMS/1064/2021-ITD2 dtd: 08.04.2022 
വനുശ സിക്കുന്ന പടെ കയ പകിപ ാിഫകണ്ടതൈ ണ്. 
 

2. CPRCS  മുഫഖേന  വിതൈകണയ  മചെയ്ിി് (for  which  supplier  and  maintainers  is  KELTRON)
ഉപടെകണങളുമു Warranty  ടെ ാ വധി  5  വ൪വഷമെ ണ്.  ഇത്കയ  ഉപടെകണങ്ങി്
എമന്തങ്കിളയ  വപ ടെതൈ  ടെ ണുന്ന്ന പകയ  CPRCS  ഫപ ൪വട്ട്  വഴി  complaint  book
മചെഫയ്യേണ്ടതൈ ണ്.  പക തൈിയുമു റഫറ൯സ്  IT Manager  astmgr2-it.ims@kerala.gov.in എന്ന ഇ-
മമെയറി് ID-യറി് കൂുി ഇ-മമെയറി് മചെഫയ്യേണ്ടതൈ ണ്. 
 

3.   a) CPRCS ഫപ ൪വട്ട്  നിാവി് വരുന്നതൈിനു മു൯പ് (26.03.2019) വിതൈകണയ മചെയ്ിി് IT 
              ഉപടെകണങൾ റിപ൪വ മചെയ്യുവ ൯ പ്തൈ ഉപടെകണത്ിമി മെ നുഫ ുറ൪വ വഥവ  OEM 
           -മനയറ ണ് സമെവപിഫകണ്ടത്ൈ.  ഇതൈിന യറി പ്തൈ ടെമ്പനിയുമു Web ഫപ ൪വട്ട് e-mail, ഫഫ ൺ
           സയവിധ നങൾ ഉപഫയറ ചമപടുത് ടന്നതൈ ണ്.  പ്തൈ ഉപടെകണങളുമെ യറി ബനമപട്ട
            ഇ൯ഫവ യറവസ് വുകമു് ഫഡ ടെ്മമെമടെൾ സ൪വ്വസ് ഫപേൺ ആവശാര്മപടുന്നപകയ
            ഹ ജക ഫകണ്ടതൈ ണ്. 
            b) റിപയറ൪വ മചെമയ്ടുക്കുവ ൯ സ ധാര്മെല്ല ത്വിധയ തൈടെക ട്ഫതൈ  റിപയറ൪വ uneconomical 
                ആയറഫതൈ  ആയറ ഉപടെകണങൾ ( CPRCS മുഫഖേന വിതൈകണയ മചെയ്ത്ൈ ഴഴിമടെ )   
               സമെവപനാത്തു് ഐ റി സ൪വ്വസ് ന പനത്ി് നിന് സ൪വ്വസ്  ടെ ൾ
               റിഫപ ൪വട്ട്, ഉപടെകണയ സയബനിണ്ട മെറ് വിശദ യശങൾ (Company Model No, Serial
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               No, വ ങിയറ വ൪വഷയ ,  stock entry details )സഹിതൈയ ഇ൯ഷുറ൯സ് മമെഡിക്          
            സ൪വ്വസസ് ഡയററ്ഫററിഫാിലല്  ടെത്് വയറഫിലലണ്ടതൈ ണ്. സ൪വ്വസ് ഫടെ ൾ                   
              റിഫപ ൪വട്ടി് വിശദമെ യറ complaint Report  ഉണ്ട യറികിഫകണ്ടതൈ ണ്.
 
                        പ്തൈ ഉപടെകണങൾ Circular No IMS/1064/2021-ITD2 dtd: 08.04.2022 
        പടെ കമു് ഡിസ്ഫപ സ് നുപുിടെൾ നുത്ി Disposal Register update മചെഫയ്യേണ്ടതൈ ണ്. 
 
 

 
 

ഫഡ .MALINI S                        
ഇ൯ഷുറ൯സ് മമെഡിക് സ൪വ്വസസ് ഡയററ്൪വ      

                      

പടെർപ്:-
       1)  റവജിയറണ് മഡപ്ട്ടി ഡയറർ്ർ(NZ/SZ/CZ),
      2)  എല്ല  ESI ആശുപത്രി സപ്രമെ ർക്കുയ,
      3)  എല്ല  ESI ഡിമസ്സറി ഇ്ഷുറ്സ് മമെഡിക് ഓഫവസർമെ ർക്കുയ
      4) സവനിയറർ ഫിന ്സ് ഓഫവസർ/ സവനിയറർ വഡിനിസ് ഫടറവവ് ഓഫവസർ

      5)ഫയറ് / ഫസ്റ്റ ക് ഫയറ്
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