
സ�േലഖ േസാഫ�  ്  െവയര ്  �വർ തനം ഒ� േനാ�ത്ല ്  

(െ�ാജക� � കള� െട പര്േശാധന ഉേദയാാസസർ  )് 

തദ്േദശഭരണസസാപനങള� െട െ�ാജക� � കള്   ത�ാറാ�നത്തം ുവ പര്േശാധ്� ്

ുംാീകാരം നൽ കനത്തം ുവയ� െട ന്ർ ിഹണം നട�നത്തി�ു േസാഫ�  ്െവയറാണ്  

സ� േലഖ. െവബ ് ുധ്ഷ� ്ത ആപല്്േ ഷന ്  ആയത്നാല ്  െവബ ് െ�ൗസറ്നെ്റ 

സഹായേതാെട ിാമേി �വർ ത്�് ാന ്  സാധ്�. ഇത്നായ് ഇ�ർ  െന� ്

എക� ് പേ്ലാറര്  .8, േിാസ്ലല് ഫയർ  േഫാക� ്, ഗാ്ള്   േ�ാം തടങ്യ പ�ത്യ 

െവബ ്െ�ൗസറ�കള്   ഉപേയാാ്േ ്താണ.്  

1. േില ്  സ� ച്�്�്ര്�ന നെതെ്ല� ം െവബ ്െ�ൗസര്   ഓ�ണ ്   െച�� ക, ു�സ് 

ബാറ്ല ്  www.plan.lsgkerala.gov.in എന ്്ട� ്െചയച േശഷം എ�ര്   കീ ുിർ �ക.  

2. ജ്ലല്ാ കളക� റ� െട നടപട് ഉതരവ�  �കാരം ജ്ല്ലാ പല്ാന്ംാ ്  ഓഫീസര്   

ുതവദ്� ് തന്��ു Username, Password എന്വ ഉപേയാാ്� ് േലാാ്ന ്  

െച�� ക.  

3. Password ിാ�് വീ �് ം േലാാ്ന ്  െച�� ക.  

4. Approval എന െിതവ്ല ്  ക്ല്  ്െച�� ക. 

5. ഓേരാ തദ്േദശഭരണസസാപനവ� ം ുംാീകാരത്ന ് സിർ �്� െ�ാജക� � കള� െട 

ല്സ�  ്ഇവ്െട ലഭയിായ്ര്�ം. 

6. ുംാീകാരം സംബന്� വ്വരങള്   േരഖപെ്പട�താത േ�ാജക� � കള� െട (Count of 

Details Not Entered Projects) എണ� ത്ന ്ി�കള്ല ്  കള്്  ്െച�� ക. 

7. ഓേരാ െ�ാജക� ്തം േനെര Report എന േകാളത്ല�ു  >> എന ച്ചത്ല ്  

ക്ല് ് െചയച  ് െ�ാജക�  ്  പര്േശാധ്�ക. Pdf േഫാർ ിാ�്ലാണ ് െ�ാജക� � കള്   

ലഭയിാവ�ക. െ�ാജക�  ് പ� ർ ണ� ിായ് പര്േശാധ്�ക.  െ�ാജക� �  ് ിാനദണങള്                

പാല്�്�� െ്ന ്  ഉറ��  വര�ക. കകയ� �ര്   സ� ീന ്  േനാ ്േയാ �്� ് എട� േതാ 

പര്േശാധ് ാവ�നതാണ.് സ� ാ�്ംാ ് കഗ്�് ശപാർ ശയ� െട നകരം             

http://www.plan.lsgkerala.gov.in/


തീ�ത്യ� ം  ഭരണാതിത്യ� െട  നകരം തീ�ത്യ� ം  േരഖപെ്പട�ത്യ                     

െ�ാജക�  ്ആണ ്പര്േശാധന  ്വ്േധയിാേ ്ത.് 

8. െ�ാജക� �  ് പര്േശാധ്� ് േബാധയപെ്പ� േശഷം െ�ാജക� ്നെ്റ സ� ീന ്  Minimise / 

Close െച�� ക. 

9. എപേ്പാെഴെ്ല� ം തീരിാന നംപര്   േരഖപെ്പട�ത്യ േ�ാജക�  ് ലഭ്�നത്ന ്

കാലതാിസം േനര്�്  Draft for Verification എന് േരഖപെ്പട�ത്യ െ�ാജക�  ്

തെനയാണ ് ലഭയിാകനെതെ്ല ്  Project View എന േകാളത്ല ്  >> എന 

ച്ചത്ല ്  ക്ല് ് െചയച ാല ്  ഓേരാ ന്ർ ിഹണ ഉദ്േദയാാസസതം ത�ാറാ ്യ 

െ�ാജക�  ് ുേത രപത്ല ്  തെന െ�ാജക�  ് ുംാീകര്േ ് ഉദ്േദയാാസസന് 

പര്േശാധ് ാവ�നതാണ.്  ഇങെന കാകന െ�ാജക�  ് േഫാറങള്ല ്  ആദയ 

േപജ്ല ്  Next എന ബ�ണ്ല ്  ക്ല്  ് െചയച ്  ുട�ത േപജകള്േലയ� ് 

േപാകാവ�നതാണ.് ര്ാിെത േപജ്� തല ്  േപജ്ന ് ി� കള്ല ്  കാകന ഇംാല്്ഷ് 

ുകരങള്ല ്  (A,B,C...) കല്് ് െചയച  ് േ�ാജക�  ് േഫാറങള്െല ി� ് േപജകള്   

കാണാവ�നതാണ.്ഇത ് പര്േശാധ്� ് േ�ാജക� � കൾ   ് ുംാീകാരം 

നൽ കാവ�നതാണ.് 

 

10. ഓേരാ െ�ാജക� ്തം േനെര ത്െരെഞട��ക എന േകാളത്െല  >> എന 

ച്ചത്ല ്  ക്ല്  ്െച�� ക. 

 

11. ഓേരാ ന്ർ ിഹണ ഉേദയാാസസതം ത�ാറാ ്യ െ�ാജക�  ് ുതസര്��ു  

വ്വരങള്   ആദയഭാാത ്  ലഭയിാണ.്  വ്ഷയേിഖല ുട്സസാനത്ല�ു 

പര്േശാധന വ്വരങൾ   ്ുതേയാജയിായ ഉതരം േരഖപെ്പട�ത് െ�ാജക� ്ന ്

ുംാീകാരം നല ് കാെിെ്ല ്  ുംാീകാരത്ന ് േനെരയ�ു േകാംേപാ േബാക� ്ല ്  

ന്�ം Approved െതെരെഞട�ത ് നകറ� ം തീയത്യ� ം േരഖപെ്പട�ത്  Save 

െച�� ക. 

 



 

 

12.  നെതെ്ല� ം സാഹചരയത്ല ്  ഡാ�ാ എൻ �്യ്ല�്ായ പ്ഴവ�  ി� ലം ഒര 

െ�ാജക� ്ന ് ുംാീകാരം നൽ കാന ്  കഴ്യ�ന്ലല് എെ്ല ്  �സ� ത െ�ാജക� ് 

േഭദാത്കള്   വര�നത്നായ് ന്ർ ിഹണ ഉേദയാാസസന ് തെന 

ത്ര്�യ ാവ�നതാണ ് . ഇത്നായ് Returned for modification എനാണ ്െസലക�  ്

െചേ�്ത.് Reject െസലക�  ് െച�രത.് Reject എന ് െസലക�  ് െചയച  ്  േസവ് 

െച��ന െ�ാജക� � കള ്   ിാ�ം വര�നത്ന ് വീ �് ം ലഭയിാകനതലല്. 

13.  നെതെ്ല� ം ഒര െ�ാജക�  ്  ന്ലവ്ല�ു ന്യിങൾ  ് വ്രുിാെണേനാ 

ിാർ ാ� േരഖ, സബ� ്ഡ് ിാനദണങള്   എന്വയ�  ്വ്രുിാെണേനാ േബാധയിാകന 

പകം �സ� ത െ�ാജക� ്ന ്  ുംാീകാരം നൽ കാത്ര് ാവ�നതാണ.് ഇങെന 

ുംാീകാരം നൽ കാെത Reject െച��ന െ�ാജക�  ് ു�ീല്ന ് സിർ �്�നത്ന ്

േവ്് ിാമേി ലഭയിാവ�കയ� �ു . 

14.  െ�ാജക� ്ന ്  ുംാീകാരം നൽ കനത്ന ്ജ്ലല്ാകളക� ര്   ന്േയാാ്� ഉേദയാാസസന് 

പ� ർ ണ� ിാേയാ ഭാാ്കിാേയാ ിറെ്റാരേദയാാസസനെ്റ / ഉേദയാാസസരേടേയാ  

സഹായം ുന്വാരയിായ സാഹചരയം  ഉ്ായാല ്  സർ  ാര്   ഉതരവ്ല ്  

ന്ർ  ദ്േദശ്� �കാരം ി�് ഉേദയാാസസേര ച�ിതലപെ്പട��നത്തളള ഓഫീസ് 

ഉതരവ് പ� റപെ്പട� വ്�് െകാ് ് ട് ഉേദയാാസസർ  ്  Username. Password 

എന്വ ുംാീകാരത്ന ് േവ്് ന്യി്തനായ ഉേദയാാസസന ്  നൽ  േക്താണ.് 

ഇത്നായ് Settings എന െിതവ്ല ്  ന്ന ്Add User െതെരെഞട��ക. 

15.  ഇതരത്ല ്   ിറെ്റാര ുംാീകാര ഉേദയാാസസെന ച�ിതലപെ്പട��േകാള്   

�സ� ത വ്വരം ബനപെ്പ� തദ്േദശഭരണസസാപനേതയ� ം ി�് 

ബനപെ്പ�വേരയ� ം ുറ്യ്േ ്താണ.് 

 

 

 



 

 

ഓൺ  ് ലനായ് സിർ �്� ് ുംാീകാരം വാങ�ന െ�ാജക� � കള്ല ്  െ�ാജക� ് 

ുംാീകര്� ഉദ്േദയാാസസനെ്റ േപര്  േദയാാ്ക പദവ് എന്വ ുന്വാരയിാണ.് 

ആയത്നാല ്  െ�ാജക� ്ന ്ുംാീകാരം നൽ കന ഉദ്േദയാാസസര്   താെഴ പറയ�ന രീത്യ്ല ്  

േപര്,  േദയാാ്ക പദവ്,  െിാ്ബല ്  നകര്   എന്വ നൽ ക് ുവരെട Profile Update 

െചേ�്താണ.് 

1. User Name, Password എന്വ ഉപേയാാ്� ് plan.lsgkerala.gov.in എന 

െവബ ്് സ�്ല ്  േലാാ്ന ്  െച�� ക. 

2. User Profile എന െിതവ്ല ്  ന്�ം Update Profile െതരെഞട��ക. 

3. Full Name എന േകാളത്ല ്  ന്ർ ിഹണ ഉദ്േദയാാസസനെ്റ േപര്/ െ�ാജക� ് 

ുംാീകാരം നൽ കന ഉദ്േദയാാസസനെ്റ േപര് പ� ർ ണ� രപത്ല ്  നൽ കക. 

(ിലയാളത്ല ്  നൽ കനതാണ ്ഉച്തം.) 

4. Designation എന േകാളത്ല ്   േദയാാ്ക പദവ് നൽ കക. 

5. Mobile No. എന േകാളത്ല ്  നകര്   നൽ കക. 

6.  ലഭയിായ ി� ്വ്വരങള്   നൽ കക. 

7. തടർ ന് Update കല്്  ്െച�� ക. 

 

 

 


