സ� േലഖ േസാഫ
� ് െവയര് �വർതനം ഒ� േനാ�ത്തില
(െ�ാജക
� � കള�െട പരിേശാധന ഉേദയ്ാഗസ�ർ )ക
തദ്േദശഭരണസ�ാപനങ്ങള�െട െ�ാജക��കള ത�ാറാ�ന്നതിനും അവ പരിേശ�്
അംഗീകാരം നൽകന്നതിനും അവയ�െട നിഹണം നട�ന്നതിന ുമ�ള്ള േസെവയറാണ്
സ� േലഖ. െവബ് അധിഷ
� ിത ആപ്ലിേക്കഷന ആയതിനാല് െവബ് െ�ൗസറിന്െറ
സഹായേത്താെട മാ�േമ �വർ �ിക്കാന
എക
� ്പ്േലാറര്.8,

േമാസില്ല

ഫയർേഫാക
� ,്

സാധി�.
ഗൂഗിള്

ഇതിനായി

േ�ാം

ഇ�ർെന�്

തുടങ്ങിയ പ�ത

െവബ്െ�ൗസറ�കള് ഉപേയാഗിേക്കണ്ട.
1. േമല് സ�ചി�ി�ിരി�ന് ന ഏെതങ്കില�ം െെ�ൗസര് ഓ�ണ് െച��ക, അ�സ്
ച യ�േശഷം എ�രകീ അമർ�ക.
ബാറില് www.plan.lsgkerala.gov.in എന്ന് ൈട�് െ
2. ജില്ലാ കളക
� റ�െട നടപടി ഉത്തരവ � �കാരം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസര
അനുവദി�് തന്നി� Username, Password എന്നിവ ഉപേയാഗി�് േലാഗിന
െച��ക.
3. Password മാ�ി വീണ്ട�ം േലാഗിനെച��ക.
4. Approval എന്ന െമനുവിക്ലിക്ക് െച��
5. ഓേരാ തദ്േദശഭരണസ�ാപനവ� ം അംഗീകാരത്തിന് സമർ � െ�ാജക
� � കള�െട
ലിസ
� ് ഇവിെട ലഭയ്മായിരി�ം
6. അംഗീകാരം സംബന്ധി� വിവരങ്േരഖപ്െപട�ത്ത്ത േ�ാജക��കള�െ(Count of
Details Not Entered Projects) എണ
� ത്തിനമ� കളില് ക്ളിക്ക് െച��
7. ഓേരാ െ�ാജക
� ിനും േനെര Report എന്ന േകാളത്തി >> എന്ന ചിഹ്നത
ക്ലിക്ക് െ
ച യ�് െ�ാജക�്  പരിേശാധി�ക Pdf േഫാർമാ�ിലാണ് െ�ാജക
� � കള്
ലഭയ്മാവ�ക. െ�ാക
� ് പ�ർണ
� മായി പരിേശാധി�ക.
പാലി�ി��െണ്ട

െ�ാജക
� � ് മാനദണ്ള്

ഉറ�� വരു�ക. കമ്പയ്� സ
� ീന് േനാക്കിേയാ �ി�് എട�േത

പരിേശാധിക്കാവ�ന്നതാണ്. സ�ാ�ിംഗ് കമ

ശുപാർ യ� െട

നമരും

തീ�തിയ� ം

ഭരണാനുമതിയ�െട

നമരും തീ�തിയ�ം

േരഖപ്െപട�ത്തി

െ�ാജക
� ് ആണ് പരിേശാധനക് വിേധയമാേക്കണ്
8. െ�ാജക
� � ് പരിേശാധി�് േബാധയ്പ്െപ േശഷം െ�ാജക
� ിന്െറ സ
� ീന് Minimise /
Close െച��ക.
9. എപ്േപാെഴങ്കില തീരുമാന നംപര് േരഖപ്െപട�ത്തിയ േ�ാജക�് ലഭി�ന്നത
കാലതാമസം േനരി�്

Draft for Verification എന്ന് േരഖപ്െപട�ത്തിയ െ
� ാജ

തെന്നയാണ് ലഭയ്മാകുനല് Project View എന്ന േകാളത്ത >> എന്
ചിഹ്നത്ത ക്ലിക്ക് െ
ച യ�ാല ഓേരാ നിർ�ഹണ ഉദ്േദയ്ാഗസ�നും ത�ാറാക്
െ�ാജക
� ് അേത രൂപത്തി തെന്ന െ�ാജക�് അംഗീകരിേക്കണ്ട ഉദ്േദയ്
പരിേശാധിക്കാവ�ന്നതാ
േപജില്

Next

ഇങ്ങെന കാണുന്നക
� ് േഫാറങ്ങളില ആദയ്

എന്ന ബ�ണില ക്ലിക്ക് െ
ച യ�്  അട� േപജകളിേലയ
� ്

േപാകാവ� ന്നതാണ്. രണ്ടാമെത
് ത േപജ േപജിന് മ� കളില് കാണുന്ന ഇംഗ്ലി
അക്ഷരങ്ങള (A,B,C...) ക്ലിക്ക് െ
ച യ�് േ�ാജക�് േഫാറങ്ങള ിെല മ�് േപജ
കാണാവ� ന്നതാണഇത്

പരിേശാധി�്

േ�ാജക
� � കൾക്

അംഗീകാരം

നൽകാവ� ന്നതാണ

10. ഓേരാ െ�ാജക
� ിനും േനെര തിെരെഞ്ഞട� എന്ന േകാളത്ത

>> എന്

ചിഹ്നത്തക്ലിക്ക് െച��

11. ഓേരാ

നിർ�ഹണ

ഉേദയ്ാഗസ�നും ത�ാറാക്കിയ െ
� ാജക�് അനുസരി

വിവരങ്ങള ആദയ്ഭാഗത് ലഭയ്മാണ്

വിഷയേമഖല

അടിസ�ാനത്തില�

പരിേശാധന വിവരങ്ങൾ  അനുേയാജയ്മായ ഉത്തരം േരഖപ് ത്തി െ�ാജക�ിന
അംഗീകാരം നല്കാെമങ്കില അംഗീകാരത്തിന് േനെരയ�ള്ള േകാം േപാ േബാക�
നി�ം Approved െതെരെഞ്ഞട�ത്ത് നമ്പറ�ം തീയതിയ�ം േരഖപ്െ
െച��ക.

Save

12. ഏെതങ്കില�ം ഹചരയ്ത്തി ഡാ�ാ

എൻ�ിയില� ണ്ടായ പിഴവ� മ�ലം ഒ

െ�ാജക
� ിന് അംഗീകാരം നൽകാന് കഴിയ� ന്നില്ല എങ്ക �സ
� ത െ�ാജക
� ്
േഭദഗതികള്

വരു�ന്നതിനായി നിഹണ

ഉേദയ്ാഗസ�ന് തെന

തിരി�യക്കാവ�ന്നത . ഇതിനായി Returned for modification എന്നാണ് െസലക�
െചേ�ണ്ട. Reject െസലക
� ് െച�രുത്. Reject എന്ന് െസലക� െചയ
� ്

േസവ്

െച��ന്ന െ�ാജക��കള മാ�ം വരു�ന്നതി വീണ്ട�ലഭയ്മാകുന്ന.
13. ഏെതങ്കില�ം ഒരു െ�ാജക�്  നിലവില�ള്ള നിയമ വിരുദ്ധമാെണേ
മാർഗ
� േരഖ, സബ
� ിഡി മാനദണ്ള് എന്നിവയ�് വിരുദ്ധമാെണേന്നാ േബാ
പക്ഷം 
� സ�ത െ�ാജക�ിന്  അംഗീകാരം നൽ തിരിക്കാവ�ന്നതാണ്. ഇ
അംഗീകാരം നൽകാെത Reject െച��ന്ന െ�ാജക�് അ�ീലിന് സമർ �ന്നതിന
േവണ്ടി മാ�േമ ലഭയ്മാവ� കയ�
14. െ�ാജക
� ിന് അംഗീകാരം നൽകന്നതി ജില്ലാകളക
� ര് നിേയാഗി� ഉേദയ്ാഗസ�ന്
പ�ർണ
� മാേയാ
സഹായം

ഭാഗികമാേയാ

മറ്െറാരുേദയ്ാഗസ�ന്െറ

/ ഉേദയ്ാരുേടേയാ

അനിവാരയ്മായ സാഹചരയ്ം  ഉണ്ടായ സർക്ര്

ഉത്തരവില

നിർദ്േദശി� �കാരം മ�് ഉേദയ്ാഗസ�േര ച�മതലപ്െപട ��ന്നതിനുളള ഓഫ
ഉത്തരവ് പ�റപ്െപട�വി െകാണ്ട് ടി ഉേദയ്ാഗസ�ർ

Username. Password

എന്നിവ അംഗീകാരത്തിന് േവണ്ടി നിയമിതനായ ഉേദയ് നൽേകണ്ടതാണ്
ഇതിനായി Settings എന്ന െമനുവിനിന്നAdd User െതെരെഞ്ഞട��
15. ഇത്തരത്ത
�സ
� ത

മറ്െറാരു അംഗീകാര ഉേദയ്ാഗസ�െന ച�മതലപ്െപട��േമ്പ

വിവരം

ബന്ധപ്െപ� തദ്േദശഭരണസ�ാപനേത്തയ�ം

ബന്ധപ്െപ�വേരയ�ം അറിയിേതാണ്.

ഓൺൈലനായി

സമർ�ി�്

അംഗീകാരം

അംഗീകരി� ഉദ്േദയ്ാഗസ�ന്െറ േപര്

� ാജക��കള െ�ാജക
വാങ്ങ�ന്ന െ
� ്

ഔേദയ്ാഗിക പദവി എന്നിവ അനിവാരയ്മ

ആയതിനാല് െ�ാജക
� ിന് അംഗീകാരം നൽകന്ന ഉദ്േദയ്ാഗസ� താെഴ പറയ� ന്ന രീതിയില
േപര്, ഔേദയ്ാഗിക പദവി,  െമാൈബല് നമ്പര എന്നിവ നൽ  അവരുെട Profile Update
െചേ�ണ്ടതാണ
1. User Name, Password എന്നിവ ഉപേയാഗി� plan.lsgkerala.gov.in എന്
െവബ്ൈസ�ില് േലാഗിന് െച��ക.
2. User Profile എന്ന െമനുവിനി�ം Update Profile െതരെഞ്ഞട��
3. Full Name എന്ന േകാളത്ത നിർ�ഹണ ഉദ്േദയ്ഗസ�ന്െറ േപര്/ െ�ാജക
� ്
അംഗീകാരം നൽകന്ന ഉദ്േദയ്ാഗസ�ന്െറ േപര് പ�ർ രൂപത്തി നൽകക.
(മലയാളത്തിലനൽകന്നതാണ് ഉചിതം
4. Designation എന്ന േകാളത്തഔേദയ്ാഗിക പദവി നൽ ക.
5. Mobile No. എന്ന േകാളത്തനമ്പരനൽകക.
6.

ലഭയ്മായ മ�് വിവരള് നൽകക.

7. തുടർ ന Update ക്ലിക്ക് െച��

