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മസൽഫ്-ദപ ര ക്ഷനുരൾക്കോയുള്ള നയവും നടപടിക്രമങ്ങ  ം 

  

നയം 

ആശുപത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരരയുടെയുും വരുമാന 

ചത്കത്തിന്ടെയുും ത്പധാനടെട്ട ഭാഗടമന്ന നിലയിൽ, രരാഗിയുടെ 
അക്കൗണ്ടുകളുടെ ടസൽഫ്-രപ ഭാഗും രശഖരിക്കുന്നരിന്ടെ ത്പാധാനയടത്ത 

ഓവർരലക്ക് ര ാസ്പിറ്റൽ ടമഡിക്കൽ ടസന്െെുും (OHMC) ഓവർരലക്ക് 
ടമഡിക്കൽ ക്ലിനിക് സുും (OMC) രിരിച്ചെിയുന്നു.  സവകാരയ പണത്തിൽ നിന്ന് 
ബിലലെയ്ക്ക്കുന്ന രരാഗിയുടെ കാരയത്തിൽ കാരയത്തിൽ, രരാഗിയുടെ 
അക്കൗണ്ടിന്ടെ 100 ശരമാനവുും രരാഗിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  

ആരരാഗയ പരിചരണ രസവനങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്നരിടനാെും സാമ്പത്തിക 

ബുദ്ധിമുട്ടുകളുും ഉണ്ടാകുടമന്നുും ആശുപത്രിയുടെ കളക്ഷൻ നയങ്ങൾ, 

നെപെിത്കമങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് രത്പാത്ഗാമുകടള ഈ 

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ത്പരികൂലമായി ബാധിക്കുടമന്നുും OHMC, OMC 

മനസ്സിലാക്കുന്നു.  ടക്ലയിമുകൾക്കായുള്ള രരാഗിയുടെ ബാധയരകൾ 

സുംരയാജിെിച്ച് ഒടരാറ്റ ബിലലിുംഗ് രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ആക്കിടക്കാണ്ട്, 
അക്കൗണ്ടിടല ബാക്കിരുക ടകട്ടുന്നരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വയക്തിക്ക് 
(അരായത് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഗയാരണ്ടർക്ക്) അയച്ചുടകാണ്ട്, ഒരു 
"ഗയാരണ്ടർ" ബിലലിുംഗ് രീരിയാണ് OHMC, OMC എന്നിവ ഉപരയാഗിക്കുന്നത്.  

'സിുംഗിൾ ബിലലിുംഗ് ഓഫീസ്' (SBO) എന്നാണ് ഈ സുംവിധാനടത്ത 

വിളിക്കുന്നത്, OHMC-യുടെയുും OMC-യുടെയുും അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധടെട്ട് 
രരാഗി ആശുപത്രിക്ക് നൽരകണ്ട രുകടയ രരാഗിയുടെ ബാധയരകൾ 

സുംബന്ധിച്ച നയങ്ങൾ ബാധിക്കുും. 
  

നടപടിക്രമം    

രരാഗിക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഇൻഷ്വെൻസ് ദാരാക്കടളലലാും ടക്ലയിും 
നൽകിക്കഴിഞ്ഞരിന് അടലലങ്കിൽ ടക്ലയിും നിരസിച്ചരിന് രശഷ്ും, രരാഗിയുടെ 



 

 

ഉത്തരവാദിത്തും, പണമെക്കുന്ന വയക്തിയുടെ (വയക്തികളുടെ) ടെമിറ്റൻസ് 

അഡ്ഡവസ് അനുസരിച്ച്, ബിലലിുംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ 'രപഷ്യന്് 

ടെസ്രപാൺസിബിലിറ്റി' എന്ന ഡ്ലനിരലക്ക് നീക്കുന്നു.  ഇൻഷ്വെൻസ് 

ദാരാവ് ഇലലാത്തരിനാൽ, സവകാരയ പണും ഉപരയാഗിച്ച് ബിലലെയ്ക്ക്കുന്ന 

രരാഗിയുടെ കാരയത്തിൽ, 'അബ്സ്സ്ത്ൊക്റ്റിുംഗ്/രകാഡിുംഗ് 

ഡിൊർട്ട് ടമന്െുകൾ' അക്കൗണ്ട് ഡ്ഫനഡ്ലസ് ടചയ്ക്രുകഴിഞ്ഞ ഉെൻ, 

സിസ്റ്റത്തിന്ടെ PR ഡ്ലനിരലക്ക് ടക്ലയിമിന്ടെ മുഴുവൻ ബാക്കിരുകയുും 
നീക്കുന്നു.    
  

രപഷ്യന്് ടെസ്രപാൺസിബിലിറ്റി ഡ്ലനിരലക്ക് രരാഗി നൽകാനുള്ള 

ബാക്കിരുക മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബന്ധടെട്ട എലലാ അക്കൗണ്ടുകൾക്കുമുള്ള 

ഗയാരണ്ടർ ബാക്കിരുക 14.99 രഡാളെിലുും (ബാക്കിരുക 

എഴുരിത്തള്ളുന്നരിനുള്ള പരിധി) കൂൊത്തിെരത്താളും, ഔട്ട് രഗായിുംഗ് 

ബിലലിുംഗ് രസ്റ്ററ്റ് ടമന്െിൽ സിസ്റ്റും ഉചിരമായ രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ടമരസ്സജ് 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു.  രരാഗിയുടെ/ഗയാരണ്ടെുടെ ബിലലാണ് ഈ രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് 

ടമരസ്സജ്, അക്കൗണ്ടിടല, അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബാക്കിരുകയാണ് 

ഈ ടമരസ്സജിൽ അെങ്ങിയിരിക്കുക.  സിസ്റ്റും, രസ്റ്ററ്റ്ടമന്് ടമരസ്സജ് #1 

സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞ് മുെത് (30) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രരാഗി/ഗയാരണ്ടർ 

മുഴുവൻ രപയ്ക് ടമന്് ടകട്ടിയിട്ടിടലലങ്കിരലാ മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ 

(ഫിനാൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് രത്പാത്ഗാമുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ 

ത്പരിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ത്പകാരും) ഒരുക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിരലാ, രസ്റ്ററ്റ്ടമന്് 

ടമരസ്സജ് #1 സൃഷ്ടിക്കുും.   
  

സിസ്റ്റും, രസ്റ്ററ്റ്ടമന്് ടമരസ്സജ് #2 സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞ് മുെത് (30) 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രരാഗി മുഴുവൻ രപയ്ക് ടമന്് ടകട്ടിയിട്ടിടലലങ്കിരലാ 
OHMC-ടമാത്ത് മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുടണ്ടങ്കിരലാ, രസ്റ്ററ്റ്ടമന്് 

ടമരസ്സജ് #3 സൃഷ്ടിക്കുും.  മുഴുവൻ രപയ്ക് ടമന്് നൽകാരിരിക്കുന്നത് 

രുെരുന്നരരാ OHMC-മായി മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നരിൽ വരുന്ന 

പരാജയരമാ പുെടമയുടള്ളാരു കളക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് ഇക്കാരയും ടെഫർ 

ടചയ്യുടമന്നാണ് രരാഗിക്ക് ഈ രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ടമരസ്സജ് നൽകുന്ന മുന്നെിയിെ്.  
സിസ്റ്റും, രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ടമരസ്സജ് #3 സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞ് മുെത് (30) 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ രപയ്ക് ടമന്് അെയ്ക്ക്കുന്നരിരലാ മറ്റ് 
നെപെികൾ ഡ്കടക്കാള്ളുന്നരിരലാ രരാഗി പരാജയടെെുകയാടണങ്കിൽ, 

മുെത് (30) ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രരാഗി രപയ്ക് ടമന്് അെയ്ക്ക്കണടമന്നുും 
അടലലങ്കിൽ പുെത്തുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് അവ അയയ്ക്ക്കുടമന്നുും 
രരാഗിടയ അെിയിക്കുന്ന രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ടമരസ്സജ് #4 സിസ്റ്റും സൃഷ്ടിക്കുും.  ഈ 



 

 

സമയത്ത് എടെങ്കിലുും നെപെി ഡ്കടക്കാള്ളുന്നരിൽ രരാഗിയുടെ 
ഭാഗത്തുനിന്ന് പരാജയും സുംഭവിക്കുകയാടണങ്കിൽ, രരാഗിടയ ‘ബാഡ് 

ടഡബ്സ്റ്റ്’ ആയി പരിഗണിക്കുന്നരിനുും പുെത്തുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ 

ഏജൻസിയിരലക്ക് അക്കൗണ്ട് ടെഫർ ടചയ്യുന്നരിനുും കാരണമാകുും.   
 

ഗയാരണ്ടർമാരിൽ നിന്ന് രകാളുകൾ സവീകരിക്കുകരയാ പുെരത്തക്ക് 
രകാളുകൾ ടചയ്യുകരയാ ടചയ്യുന്ന രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് ത്പരിനിധികൾ, 

അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കിനിൽക്കുന്ന രുകയുമായി ബന്ധടെട്ട് പരി ാരും 
കാണുന്നരിന് ഗയാരണ്ടർമാടര സ ായിക്കുന്നരിനായി ഇനിെെയുന്ന 

ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് െൂളുകൾ ഉപരയാഗിക്കുും. 
  

ഫിനോൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ദക്പോക്ഗോമുരൾ  

ആരരാഗയ പരിചരണ രസവനത്തിന് ത്പരിഫലും നൽകുകടയന്ന സാമ്പത്തിക 

ബാധയര മാരനജുടചയ്യുന്നരിന് രരാഗിടയ സ ായിക്കാൻ നിരവധി 
പദ്ധരികൾ OHMC നൽകുന്നുണ്ട്.  രരാഗിക്ക് അെയ്ക്ക്കാൻ 

ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മുഴുവൻ ബാലൻസുും പിരിടച്ചെുക്കുന്നരിന് 

ബാധകമായ രരത്തിൽ രരാഗിടയ സ ായിക്കാൻ ഈ പദ്ധരിടയ 

ത്പരയാജനടെെുരത്തണ്ടത് ‘ഫിനാൻഷ്യൽ കൗൺസിലർമാരുടെ’ 
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  ചാരിറ്റി വഴിയുള്ള / നഷ്ടപരി ാരമിലലാത്ത 

പരിചരണമാടണന്ന സാ ചരയത്തിൽ രരാഗി നൽരകണ്ട രുകയുടെ 65% 

മുരൽ 100% വടര ഒഴിവാക്കിരയക്കാും.  OHMC-യുടെ ചാരിറ്റി ടകയർ 

രത്പാത്ഗാും, ഒരു ത്പരരയക നയത്തിന്ടെയുും നെപെിത്കമത്തിന്ടെയുും കീഴിൽ 

വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.  പദ്ധരികൾ ഇനിെെയുും വിധമാണ്: 

  

ദക്പോംപ്റ്റ് ദപ ഡിസ്രൗണ്ട് ദക്പോക്ഗോമുരൾ  ഇൻഷ്വെൻസ് 

പരിരക്ഷയിലലാത്ത അരയാവശയ ടമഡിക്കൽ രസവനങ്ങൾക്ക് 
മാത്രമാണ് ഈ രത്പാത്ഗാും ലഭയമായിട്ടുള്ളത് (ടമഡിക്കൽ 

ഇൻഷ്വെൻസിന് കീഴിലുള്ളവരുും എന്നാൽ ആനുകൂലയ പരിധി 
പരമാവധിയിൽ എത്തിയരിനാൽ ഇൻഷ്വെൻസ് പരിരക്ഷ 

ലഭിക്കാത്തവരുമായ രരാഗികൾക്കുും ഈ രത്പാത്ഗാും ബാധകമാണ്).  

കണക്കാക്കടെെുന്ന നിരക്കുകളുടെ 50% രുക രസവന സമയത്തുും 
ഡിസ്ചാർജ്ജ് രീയരിയുടെ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അക്കൗണ്ട് 
ബാലൻസിന്ടെ ബാക്കി 50% രുകയുും അെയ്ക്ക്കുരമ്പാൾ ടമാത്തും 
അക്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ നിന്ന് രരാഗിക്ക് 30 ശരമാനും ഡിസ്കൗണ്ട് 
അനുവദിക്കുന്നു.  കണക്കാക്കിയ ബാലൻസ് രുകയുടെ ഏടരങ്കിലുും 
ഭാഗും, രസവന സമയത്ത് നൽകിയിട്ടിടലലങ്കിൽ രപാലുും, ആദയ 



 

 

ബിലലിുംഗ് രസ്റ്ററ്റ്ടമന്് രീയരിയുടെ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ 

ബാലൻസ് രുകയുും OHMC-ക്ക് അെയ്ക്ക്കുകയാടണങ്കിൽ രരാഗിക്ക് 30 

ശരമാനും ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നരിനുള്ള അർ ര ഉണ്ടാരയക്കാും.   
  

എക്സ്റ്സ്റ്റൻഡഡ് ദപയ്മമന്റ് പ്ലോൻ ദക്പോക്ഗോമുരൾ  ഇൻഷ്വെൻസിൽ നിന്ന് 
രപയ്ക്ടമന്് നെത്തിയരിന് രശഷ്ും അടലലങ്കിൽ ഇൻഷ്വെൻസ് 

ആനുകൂലയങ്ങടളാന്നുും നിലവിലിലലാത്ത സമയത്ത്, ഒരു 
ടക്ലയിമിന്ടെ രരാഗിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ഭാഗും ഉപരയാഗിച്ച് 
സാമ്പത്തിക പിെുണ നൽകുന്നരിന് ഈ രത്പാത്ഗാും ലഭയമാണ്.  ഒരു 
എക്സ്റ്റൻഡഡ് രപയ്ക്ടമന്് പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കുന്നരിന് 

രരാഗിയുമായി രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് ടെത്പടസന്രെറ്റീവുകൾ 

സ കരിച്ച് ത്പവർത്തിക്കുും.  ഇനിെെയുന്ന രപയ്ക് ടമന്് പ്ലാൻ 

ഘെനയാണ് OHMC-ക്കുള്ളത്: 

 നൽകാനുള്ള രുക        അെയ്ക്ക്കുന്നരിനുള്ള പരമാവധി മാസങ്ങൾ 

  < $75                                           1 

  $ 76 മുരൽ $ 250 വടര                         3 

   $ 251 മുരൽ $ 750 വടര                      6 

  $ 751 മുരൽ $1,500 വടര                    12 

  $1,501 മുരൽ $2,500 വടര                  18 

   > $2,500                                             25  

പണമെക്കൽ ഏർൊെുകൾ 25 മാസങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ കവിയാൻ 

പാെിലല.  ഈ വയവസ്ഥകൾ ത്പകാരും പണമെയ്ക്ക്കാൻ 

രരാഗിക്കാവുന്നിടലലങ്കിൽ, നിയുക്ത സമയപരിധിക്ക് രശഷ്ും 
വീണ്ടുടമാരു വിലയിരുത്തൽ നെത്തിടക്കാണ്ട് ഒരു രാൽക്കാലിക 

രപയ്ക് ടമന്് ഏർൊട് രൂപീകരിക്കാവുന്നരാണ്.  രാൽക്കാലിക 

ഏർൊെുകൾ, ഈ നയും നിഷ്കർഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

ആയിരിക്കണും, രപയ്ക് ടമന്് പ്ലാൻ രൂപീകരിച്ച ഉെൻ അെയ്ക്ക്കാനുള്ള 

ആദയ രപയ്ക് ടമന്് രവണ അെയ്ക്ക്കണും. 

ദീർഘിെിച്ച രപയ്ക് ടമന്് പ്ലാൻ ത്പരയാജനടെെുത്താൻ 

രിരടഞ്ഞെുത്ത രരാഗികൾക്ക് അയക്കാനായി കത്തിെപാെുും 
എഴുരടെട്ട ഉെമ്പെികളുമായി ‘രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് 
ടെത്പസന്രെറ്റീവുകൾ’ സജ്ജരാണ്.   ഒരു രരാഗി ഒരു രപയ്ക് ടമന്് 

വിട്ടുകളയുന്നു എങ്കിൽ, കാരണും നിർണ്ണയിക്കാനുും രാമസുംവിനാ 
പണമെെിക്കുന്നരിനുമായി ആ രരാഗിടയ ‘രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് 
ടെത്പസന്രെറ്റീവുകൾ’ ബന്ധടെെുന്നു.  രപയ്ക് ടമന്െിൽ രുെർച്ചയായി 
കാലരാമസും വരുത്തിയാൽ, അക്കൗണ്ടിടന കിട്ടാക്കെമായി 



 

 

പരിഗണിക്കുകയുും കളക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് ടെഫർ ടചയ്യുകയുും 
ടചയ്യുും.  

  

ചോരിറി മരയർ/ഫിനോൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ്. ഇൻഷ്വെൻസിൽ നിന്ന് 
രപയ്ക്ടമന്് നെത്തിയരിന് രശഷ്ും അടലലങ്കിൽ ഇൻഷ്വെൻസ് 

ആനുകൂലയങ്ങടളാന്നുും നിലവിലിലലാത്ത സമയത്ത്, ഒരു 
ടക്ലയിമിന്ടെ രരാഗിക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ഭാഗും ഉപരയാഗിച്ച് 
സാമ്പത്തിക പിെുണ നൽകുന്നരിന് ഈ രത്പാത്ഗാും ലഭയമാണ്.  ഒരു 
ചാരിറ്റി ടകയർ അരപക്ഷ രരാൻ രരാഗിക്ക് രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് 
ടെത്പടസന്രെറ്റീവുകരളാട് അഭയർത്ഥിക്കാവുന്നരാണ് അടലലങ്കിൽ 

അരപക്ഷ അയച്ചുരരാടമന്ന് ടെത്പടസന്രെറ്റീവുകൾ വാഗ്ദാനും 
ടചയ്യുും.  രരാഗി, പൂർത്തിയാക്കിയ അരപക്ഷ (പിെുണയ്ക്ക്കുന്ന 

രരഖകൾ ഉൾടെടെ) രിരിച്ചുനൽകുന്ന സമയത്ത്, അരപക്ഷ 

പൂർണ്ണമാരണാ എന്ന് പരിരശാധിക്കുന്നരിന് രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് 
ടെത്പടസന്രെറ്റീവ് അരപക്ഷ അവരലാകനും ടചയ്യുന്നു, ചാരിറ്റി 
ടകയർ / ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് നയത്തിൽ 

വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ത്പകാരും രരാഗിയുടെ വരുമാനും 
കണക്കുകൂട്ടുന്നു.  രരാഗിക്ക് ചാരിറ്റി ടകയർ അരപക്ഷ 

അയച്ചുടകാെുക്കുന്ന രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് ടെത്പടസന്രെറ്റീവിനാണ് 

ബിലലിുംഗ് സിസ്റ്റത്തിരലക്ക് രരാഗിയുടെ അക്കൗണ്ട് നീക്കുന്നരിനുള്ള 

ഉത്തരവാദിത്തും, അരുടകാണ്ട് ചാരിറ്റി ടകയർ ലഭിക്കാൻ രരാഗിക്ക് 
രയാഗയരയുരണ്ടാ എന്ന് OHMC കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് രരാഗിക്ക് 
രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ടമരസ്സജുകൾ രുെർന്ന് ലഭിക്കിലല.   കൂെുരലായി, അരപക്ഷ 

അവരലാകനും ടചയ്യുന്ന രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് ടെത്പടസന്രെറ്റീവ്, 

ചാരിറ്റി ടകയെിനുള്ള അരപക്ഷയ്ക്ക്ക് അനുമരി ലഭിരച്ചാ 
നിരസിക്കടെരട്ടാ എന്ന വിവരും (എഴുരിത്തള്ളുന്ന രുക ഉൾടെടെ) 
രരഖാമൂലും രരാഗിടയ അെിയിക്കണും.  ചാരിറ്റി ടകയർ 

അഡ്ജസ്റ്റുടമന്െുകളുടെ അവരലാകനവുും കണക്കാക്കലുും 
ടചയ്യുന്നത് രപഷ്യന്് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് മാരനജ് ടമന്ൊണ്, 

OHMC കൺരത്ൊളർ ഉപരയാഗിച്ച് ചാരിറ്റി ടകയർ ശരമാനും 
ത്ൊക്കുടചയ്യടെെുന്നു. ചാരിറ്റി ടകയർ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് 
രയാഗയരയിലലാത്ത രരാഗികൾക്ക്, ടെവനയൂ ഡ്സക്കിളിന്ടെ 

ഡയെക്െർക്ക് എഴുരിടക്കാണ്ട് ത്പാരുംഭ രീരുമാനും അെീൽ 

ടചയ്യുന്നരിനുള്ള അവകാശും ഉണ്ടായിരിക്കുും. 
  

  



 

 

തിരിച്ച വരുന്ന തപോലും മതറോയ മടലിദഫോൺ നമ്പറുര  ം  

രപാൽ രസവനത്തിൽ നിന്ന് OHMC-യിരലക്ക് രസ്റ്ററ്റ് ടമന്് ടമരസ്സജുകൾ 

രിരിച്ചുവരികയാടണങ്കിൽ, ശരിയായ വിലാസും രനെിടയെുക്കുന്നരിന് 

ത്ശമങ്ങൾ നെത്തുന്നരാണ്.  സിസ്റ്റത്തിൽ ശരിയായ വിലാസത്തിടനാെും 
രരാഗിക്ക് മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉരണ്ടാ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് OHMC-

യുടമാത്തുള്ള രരാഗിയുടെ അക്കൗണ്ട് പരിരശാധിക്കുന്നരിനുള്ള ആദയ 
ടസ്റ്റെ്.  ഈ വിവരും ലഭയമടലലങ്കിൽ, രരാഗി നൽകിയിട്ടുള്ള എലലാ 
ടെലിരഫാൺ നമ്പെുകളിരലക്കുും ശരിയായ ബിലലിുംഗ് വിലാസും 
അഭയർത്ഥിച്ചുടകാണ്ട് വിളിക്കുും.  ശരിയായ വിവരങ്ങൾ 

ലഭയമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ രരാഗിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എലലാ രുെന്ന 

അക്കൗണ്ടുകളിടലയുും ബിലലിുംഗിൽ രപഷ്യന്് അക്കൗണ്ട് 
ടെത്പടസന്രെറ്റീവുകരളാ രപഷ്യന്് ആക് സസ് സർവീസ് 

രകാർഡിരനറ്റരൊ പുരിയ വിവരങ്ങൾ അപ് രഡറ്റ് ടചയ്യുും.   ഈ 

മാർഗ്ഗങ്ങടളലലാും ഉപരയാഗിച്ചിട്ടുും ശരിയായ വിവരങ്ങൾ 

ലഭിക്കുന്നിടലലങ്കിൽ, രരാഗിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഒരു കിട്ടാക്കെമായി 
പരിഗണിക്കടെെുകയുും, ഈ അക്കൗണ്ട് ഡ്കകാരയും ടചയ്യുന്നരിന് 

പുെടമയുള്ള ഒരു ഏജൻസിടയ ഏൽെിക്കുകയുും ടചയ്യുും. 
  
ര ക്ഷൻ ഏജൻസിക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് മറഫർ മചയ്യലും ര ക്ഷൻ ഏജൻസിര  മട 

ക്പരടനനിലവോരം നിരീക്ഷിക്കലും -     

 4 ബിലലിുംഗ് രസ്റ്ററ്റ് ടമന്െുകൾ സവീകരിച്ചിട്ടുള്ളരുും മുമ്പടത്ത 30 ദിവസത്തിൽ 

രപയ്ക് ടമന്് ആക്െിവിറ്റി ഇലലാത്തരുമായ അക്കൗണ്ടുകടള ആക്െിവിറ്റി 
രഫാരളാ അെ് ടചയ്യുന്നരിന് സവയരമവ കളക്ഷൻ ഏജൻസികളിരലക്ക് 
നീക്കുും.  സിസ്റ്റും ത്കമീകരണും അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രയാഗയര അനുസരിച്ച് 
കളക്ഷൻ ഏജൻസിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട വർക്ക് കയൂകളിരലക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ 

മാറ്റടെെുും.   ത്പരിവാര അഡ്സൻടമന്് ഫയലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നരിന് 

ടെവനയൂ ഡ്സക്കിളിന്ടെ ഡയെക്െർ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ 

രത്പാസസ്സുടചയ്യുും. ത്പരിമാസ കീ ടപർരഫാർമൻസ് ഇൻഡിരക്കരറ്റഴ്സസ് 

െിരൊർട്ടിൽ കളക്ഷൻ ഏജൻസിയുടെ ലികവിരഡഷ്ൻ നിരക്കുകൾ 

ടബഞ്ചുമാർക്ക് ടചയ്യടെെുും.  
  
  


