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ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಹಾರದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆೈಪಿಡಿ 

  

ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಸರ್ಾಾರ 

  

   
ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದವರು 

 

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾ ರ್ಟ್ ಗವರ್ನ್ನ್್ಸ  (ಸಿಎಸ್ಜಿ) 

ನಂ:2ಎ, ಹೇಯ್್ಸ  ರಸೆ್ತ , 

ಬೆಂಗಳೂರು-೨೫ 

  

https://www.karnataka.gov.in/
https://www.karnataka.gov.in/
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ಲಾಗಿನ್ಸ್್ಆಗುವ್ವಿಧಾನ : (Superintendent Login) 
 

1. “ಕೆಜಿಐಡಿ್ಲಾಗಿನ್ಸ” ಟ್ಯಾ ಬನ್ನು  ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿ.  
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2. Superintendent ರವರು ತಮ್ಮ  “ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ ” ಅನ್ನು  ನಮೂದಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ  ಸ್ವ ಯಂ-ಪರ ದ್ದಶಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

3. ನಂತರ “ಧೃಡಿೀಕರಣ”(Authenticate) ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. ತದ್ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ  “OTP” ಬರುತತ ದೆ. 

4. “OTP” ಮತ್ತತ  “ಕ್ಯಾ ಪ್ಚಾ ವನ್ನು ” ನಮೂದಿಸಿ. ಲಾಗಿನ್ ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

 

 

ಕೆಜಿಐಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ ” 

ಅನ್ನು  ನಮೂದಿಸಿ 

OTP ಮತ್ತತ  ಕ್ಯಾ ಪ್ಚಾ ವನ್ನು  

ನಮೂದಿಸಿ 

ಲಾಗಿನ್ ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  

ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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5. ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರ ವರ್ಗ ವೆಬ್ಪುಟವನ್ನು  ಪ್ರ ದರ್ಶಗಸಲಾಗುತೆದೆ. Superintendent ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆರಿಸಿ. 

6. “Switch Category” ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

  

Superintendent 

ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಆರಿಸಿ 
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7. ಡೆ್ಯ ಶ್ಬೋರ್ಡಗ ನಲಿ್ಲ  ವಿಲೆವಾರಿಯಾದ ಮ್ತೆ್ತ  ಬಾಕ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಅಜಿಗರ್ಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ದರ್ಶಗಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆಗಾಗಿ ನೌಕರರು ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅಜಿಗರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರ ದರ್ಶಗಸಲಾಗುತೆದೆ. ನೌಕರರು 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅಜಿಗಯನ್ನು  ತೆರೆಯಲು “View Application” ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

  

View Application ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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8. ಅಪಿ್ಲ ಕೇಶನ್ರ್ಳ ವಕ್ಗಫಿ್ೋ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರ ದರ್ಶಗಸಲಾಗುತೆದೆ. 

9. ಮುಂದುವರಿಯಲು “Next” ಆಯೆ್ಕ ಯ ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

 

  

Next” ಆಯೆ್ಕ ಯ 

ಮೇಲೆ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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10. ಅಜಿಗ ನಮೂನೆಯಲಿ್ಲ  Superintendent ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಬೇಕಾಗಿದೆ: 

*Basic & KGID Details 

*Family Details & Nominee Details 

*Personal Details 

*Payment Details 

*Medical Examination Report 
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11. “ಮೂಲ ವಿವರರ್ಳು” ಮ್ತೆ್ತ  “ಕೆಜಿಐಡಿ ವಿವರರ್ಳು” ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ. 

 

 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ 
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12. “ಕುಟುಂಬ ವಿವರರ್ಳು” ಮ್ತೆ್ತ  “ನಾಮಿನಿ ವಿವರರ್ಳನ್ನು ” ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ.  

 

 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ 
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13.   “ವೈಯಕೆ್ಲಕ ವಿವರರ್ಳನ್ನು ” ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ.  

 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ 
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14. “ಪಾವತಿ ವಿವರರ್ಳನ್ನು ” ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ.  

 

 
 

 

 

 

 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ 
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15. “ವೈದೆ ಕ್ಲೋಯ ಪ್ರಿೋಕಾಾ  ವರದಿ” ಅನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಅನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ.  

16. ಮುಂದುವರಿಯಲು “Next” ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಕಿ್ಲಕ್  ಮಾಡಿ 
Next” ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 
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17. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ Superintendent ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರರ್ಳನ್ನು  ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಬೇಕಾಗಿದೆ: 

* Whether applicant details are correct.  
 * Whether applicant has paid initial deposit premium.  
 * Whether applicant signed proposal form.  
 * Whether doctor signed medical report form.  
 * Whether load factor is correct. 
 * Whether medical report is mandatory/ not mandatory.  
 * Whether medical opinion required or not. 
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18. ವಿವರರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿದದ ರೆ “ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ” ಚೆಕ್ ಬಾಕ್್  ಅನ್ನು  ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

19. ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆಯಲಿ್ಲ  Superintendent “ವೈದೆ ಕ್ಲೋಯ ರಜೆ ವಿವರರ್ಳನ್ನು ” ಪ್ರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಬಹುದು. 

20. ಪ್ರಿರ್ಶೋಲನೆಯ ನಂತರ, ಸೂಕೆವಾದ ಟಿೋಕೆರ್ಳನ್ನು  ಆರಿಸಿ ಮ್ತೆ್ತ  ಕಾಮುಂಟ್ ಬಾಕ್್ನಲಿ್ಲ  ಕಾಮುಂಟ್ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ Superintendent ಅಜಿಗಯನ್ನು  DIO ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 
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21. “Are you sure you want to forward application to DIO?” ಎೆಂಬ ಸಂದೇಶವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬರುತತ ದೆ. OK ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 
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22. “Forwarded to DIO” ಎೆಂಬ ಸಂದೇಶವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬರುತತ ದೆ. OK ಆಯೆ್ಕ ಯನ್ನು  ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

 

 


