
ശുചിത് ജജാഗ്രതജാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  
തദ്ദദേശഭരണ സ് ജാപനങ്ങളള ടട ററിപദ്പജാര്റിട്ട് രപദരേഖ

ദകേരളത്തറിടി ജനങ്ങളള ടട ആദരജാടഗട് സട്രകറിക്കുന്നതറിനട്  മഴകജാി
പകേര്ച്ചവഗജാധറികേള് തടയളന്നതറിനദവവവറി  തദ്ദദേശഭരണ സ് ജാപനങ്ങളള ടട ദമല്
ദനജാത്തറില് ആദരജാടഗ ജജാഗ്രതജാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദകേരളസര്കജാര് നടപജാക്കുപാക്.

ഓദരജാ തദ്ദദേശഭരണ സ് ജാപനത്തറിിള ട് ഓദരജാ വജാര്ഡറിിള ട് ഓദരജാ ഉദദഗജാടസ് ടന
നറിദയജാടറിച്്ച അവരുടട കേകീഴറില് ശുചറിതത സ്തജാഡളകേള് ഉവവജാകറി ഇതുവഴറി സര്ദവ
നടത്തുപാക്.  ഈ സര്ദവയള ടട വറിവരങ്ങള് ദരേഖടപടളത്തുന്നതറിനദവവവറി ഇന്ഫര്
ദമഷന് ദകേരളജാ മറിഷന് രപകേല്പന ടചയ് ടവബ് ടബയറിസ്് ആപപ റിദകഷനജാണ്
പ്രകീ മണ്സസ ണ് സര്ദവ. 

ടവബ് സസററിദിക് പ്രദവേശറിക്കുന്നതറിനദവവവറി ..................................  എന്ന
യളആര്എല് ഉപദയജാടറിക്കുകേ.

ആപപ റിദകഷന് ഉപദയജാടറിക്കുന്നതറിനദവവവറി രവവ് തരത്തറിിളള
ഉപദയജാകജാകളജാണ ്ഉളത്. 

1. അപ്രസ വര് - തദ്ദദേശഭരണ സ് ജാപനത്തറിടി ടസക്രററിയജാണ്. അപ്രസ വര്. 
2. ഡജാറജാ എന്ടറി ഓപദററര് -  സര്ദവയള ടട വറിവരങ്ങള് ദരേഖടപടളത്തുന്നത്
ഈ ദിജാടറിനറിിജാണ.്.

ആപപ റിദകഷനറിദിക് പ്രദവേശറിക്കുന്നതറിന ്യസ സടറ സൃഷ്ൃ റിക്കുന്നതുട്  പ്രറിവറിദിജ്
ടകേജാടള ക്കുന്നതുട് സളദിേഖ ആപപ റിദകഷന് വഴറിയജാണ ്

ടസക്രററി ദിജാടറിന്(സളദിേഖ :- https://plan.lsgkerala.gov.in)

 ടസക്രററി സളദിേഖ ആപപ റിദകഷനറിദിക് പ്രദവേശറിക്കുകേ.  ടസക്രററിക്
ശുചിത് ജാഗഗ്രതാ പപാര്ട്ടലിപലക്ക്  പ്രദവേശറിക്കുന്നതറിനദവവവറി
പ്രറിവറിദിജ ് ിഭറിക്കുന്നതറിന ് സസ ദിേഖയറിടി Seat  management  എന്ന
ടമനവറില് നറിപാക്ട് Seat Settings  ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 ഇവറിടട ടസക്രററിയള ടട ദപരറിന ്ദനടരയളള Privillage കേക റിക ്ടചയള കേ. 

 തജാടഴ നറിപാക്ട് Add Suit to Seat ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ. 

 Suitല് നറിപാക്ട് Suchitwa  jagratha  Portal(  )

ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ(ചറിതട് 1). 

 Application  എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിപാക്ട് Suchithwa jagratha
Portal ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 Role എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിപാക്ട് Approver ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 അതറിനദേശഷട് Update Button Click  ടചയള കേ.

https://plan.lsgkerala.gov.in/


ചറിതട് 1
 അടളത്തതജായറി ദഡറ എന്ടറി ഓപദറററളടട യൂസര് ക്രകീദയറ് ടചയള കേ.

അതറിനദവവവറി Settings  എന്ന ടമനവറില് നറിപാക്ട് Add  User

ടതടരടഞ്ഞെടളക്കുകേ(ചറിതട് 2).

 Full  Name  എന്നതറില് ഡജാറജാ എനട്റി ഓപദറററളടട ദപര്
ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 Designation  എന്നതറില് ടഡസറിദഗ്നേഷനട് ടമജാസബല് നമര്
എന്നതറില് ടമജാസബല് നമറള ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ. 

 User Type എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് LB Staff ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 Is  Active എന്ന ടചകേ് ദബജാക്േറില് ടറികേ് ഉദവവജാ എന്്ന
ഉറപളവരുത്തറിയദേശഷട് ദസവ് ബണ്ര് കേക റിക് ടചയള കേ.

 അതറിനദേശഷട് Seat management  എന്ന ടമനവറില് നറിപാക്ട് Seat Settings

ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.  അതറിനദേശഷട് Add  new  Seat  ടതരഞ്ഞെടളത്ത്
Department,  Section,  Office  Type  ഇവ ടതരടഞ്ഞെടളത്ത് Seat  Name in

English എന്നതറിി് സകീററിന്ടറ ദപര് ദരേഖടപടളത്തറി ദസവ്  ബണ് കേക റിക്
ടചയള കേ.

 അതറിനദേശഷട് ദനടരയളള Privillage കേക റിക് ടചയള കേ. 

 തജാടഴ നറിപാക്ട് Add Suit to Seat ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ. 

 Suitല് നറിപാക്ട് Suchitwa jagratha Portal ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ. 

 Application  എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിപാക്ട് Suchitwa jagratha
Portal ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 Role എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിപാക്ട് Operator  ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 അതറിനദേശഷട് Update Button Click  ടചയള കേ.

 Assign  User  എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് കേക റിക് ടചയ്് യസ സടറ Assign

ടചയള കേ.



ചറിതട് 2
അപ്രസ വര്  ദിജാടറിന് 

 ടവബ് സസററിദിക് പ്രദവേശറികജാന് ദിജാടറിന് എന്നതറില് കേക റിക ്

ടചയള കേ(ചറിതട് 3). 

ചറിതട് 3
 ടസക്രററിയള ടട യസ സറള ട് പജാസ്ദവഡള ട് നല്കേറി പ്രദവേശറിക്കുകേ(ചറിതട് 4).

ചറിതട് 4
 അപ്രസ വറളടട ദിജാടറിനറില് പ്രദവേശറിച്ചജാല് ചറിതട് 5 ല് കേജാണുന്ന ദപജാിളള
സ്കീന് ിഭറിക്കുട്.



ചറിതട് 5

 ഇവിടടെ ടസഗകട്ടരി  ടരൌണ്  പചര്പക്കണതാേ .
അതായത് എഗതാരാടത സര്പവ  എനതാേ
ഇതുടകാണ്  ഉപദശിക്കുനത്.  ആദ്യടത ഗപാവശ്യേ
ഒന്  എനുേ  രണാരാടത ഗപാവശ്യേ  രണ്
എനുേ.ടകാടെുപക്കണതാേ.  ഇങ്ങടനെ ഓപരാ
ഗപാവശ്യവുേ സര്പവ ആരേകിക്കുനതിനെുരാുപ് അതാത്
ടരൌണ് പരഖടപടെുപതണതാേ.

 അതിനൊയി  ടസഗകട്ടരി  ടസെിേറി എന ടരാനെുവില
ക്ലിക്ക്  ടച്ത്ത് ടരൌണ്  ഉടപടെുതല എനതില
ക്ലിക്ക് ടച്ത്താല ചിഗതേ  5.1  ല കാഅുനപപാലുന
ിഗകീന് ലകിക്കുേ.

 അതിനെുപശേേ  Add  New  Round  എനതില ക്ലിക്ക്
ടചയ്യുക.  അപപാ ടരൌണിട വിവരങ്ങ
എനതില പുതിയ ടരൌണ് കാഅാേ. പചര്ത ടരൌണ്
ഒഴിവാക്കഅടരാങ്കില രിരാൂവ എനതില ക്ലിക്ക്
ടചയ്യുക,(ഇതില ആദ്യ ടരൌണ്  രിരാൂവ ടചയ്യാന്
സാധിക്കില്).

ചിഗതേ 5.1

 അതിനെുപശേേ  ഓപദററര്ക്ക് വജാര്ഡ് നറിശയറിച്ചള  ടകേജാടള കിജാണ്.
ഈ  വജാര്ഡ് പ്രകേജാരമജാണ് ഡജാറജാ എന്ടറി ഓപദററര് ദഡറജാ എന്ടറി
ടചദയവവത്.



 അതറിനജായറി വജാര്ഡ് മജാപറിട്ട് എന്നതറില് കേക റിക ് ടചയ്ജാല് ചറിതട് 6  ല്
കേജാണുന്ന ദപജാിളള സ്കീന്  ിഭറിക്കുട്.

ചറിതട് 6
 അവറിടട സകീററിന്ടറ ദപര് എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിപാക്ട് സീെ്
ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ. 

 അപ്ദപജാള് ടതജാള  തജാടഴ ഈ സകീററിദിക് മജാപ് ടചയ് യസ സര് ഐഡറിയള ട്
പപേരുേ കേജാണറിക്കുട്.

 മജാപ് ടചയ് വജാര്ഡളകേളള ടട വറിവരത്തറിന ് തജാടഴ ഈ സകീററിദിക് മജാപ്
ടചയേ്യാത വജാര്ഡളകേളേ്  കേജാണജാന് കേഴറിയള ട്.(ഒരു വാര്് തടന
ഒനിലധികേ  സീെപലക്കുേ  രാാപ്  ടചയ്യാന്
കഴിയുനതാേ.)

 ഏടതങറിിള ട് വജാര്ഡ് ഓഴറിവജാകണടമങറില് വജാര്ഡറിന ദനടരയളള Remove

ബണ് കേക റിക ്ടചയ്ജാല് മതറിയജാാകട്.
 മജാപ് ടചയജാത്ത വജാര്ഡളകേളള ടട വറിവരങ്ങള് ഇനറി മജാപ് ടചയജാനള വജാര്
ഡളകേളള ടട വറിവരങ്ങള് എന്നതറില് കേജാണുട്.  അതറില് Add  ബണ് കേക റിക്
ടചയ്് വജാര്ഡ് നറിശയറിച്ചള  ടകേജാടള കജാവളന്നതജാണ്.

 അടളത്തത് ഡജാറജാ എന്ടറി ദിജാടറിനറില് സര്ദവ ടചയ് വറിവരങ്ങള്
ദരേഖടപടളത്തിജാണ്.

ഓപദററര് ദിജാടറിന്
 ഓപദററര് ദിജാടറിനറില് പ്രദവേശറിച്ചജാല്  ചറിതട് 7 ല് കേജാണുന്നദപജാിളള സ്കീന്
ിഭറിക്കുട്.

ചറിതട് 7



വജാര്ഡ് തിവറിവരങ്ങള് (ഡാറ്റാ എന്ടടി മമെനടു)
 അപ്രസ വര് ദിജാടറിനറില് നറിശയറിച ടരൌണുക ടരൌണ്  നെപര്

എന പകാപപാ പബോകാസസില കാഅാന് കഴിയുേ. അവിടടെ
നെിനുേ ടരൌണ് ടതരട്ടെുതുക.  അപപാ ടസഗകട്ടരി
ഈ ഓപപരെര്ക്ക് നല്കേറിയ വജാര്ഡളകേളള ടട വറിവരട് ഇവറിടട കേജാണജാന്
കേഴറിയളേേ.(ചറിതട് 8)

ചറിതട് 8
 സ്ജാറസ് എന്നതറില് ദഡറജാ എന്ടറി നടത്തറി അപ്രസ വര്ക് അയച്ദചജാ
ഇിക ദയജാ എപാക്ള വറിവരട് അററിയജാന് കേഴറിയളപാക്.

 വഗസ  എന്ന ബണറില് കേക റിക ് ടചയ്ജാല് വജാര്ഡറിന്ടറ വറിവരങ്ങള്
ദരേഖടപടളത്തന്നതറിനദവവവറിയളള സ്കീന് ിഭറിക്കുട്(ചറിതട് 9).

ചറിതട് 9
 വജാര്ഡറിന്ടറ വറിവരങ്ങള് എന്നതറില് വജാര്ഡള മജായറി ബന്ധടപ
വറിവരങ്ങള് കേജാണജാന് കേഴറിയള ട്.

 നറിര്ബന്ധമജായള ട് വറിവരങ്ങള് ദരേഖടപടള ദത്തവവവ * ചറിഹ്നദത്തജാടള കടറി
കേജാണജാന് കേഴറിയള ട്.

 വകീടള കേളള ടട എണ്ട് എന്നതറില് ആ വജാര്ഡറിടി മള ഴള വന് വജാര്ഡളകേളള ടട
എണ്ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 സ് ജാപനങ്ങളള ടട എണ്ട് –ഇതറില് സ് ജാപനങ്ങളള ടട എണ്ട്
ദരേഖടപടളത്തുകേ. (കേടകേള് ഉള്പ്ടപടട).



 ടപജാതു സ് ിങ്ങളള ടട എണ്ട്.  ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 ഒഴറിഞ്ഞെളകേറിടക്കുന്ന സ് ിങ്ങളള ടട എണ്ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 അടളത്തത് വജാര്ഡറിന്ടറ ചളമതിയളള ഉദദഗജാടസ് ന്ടറ ദപര്
ദരേഖടപടളത്തിജാണ്.

 അടളത്തത് ഉദദഗജാടസ് ന്ടറ പദവറി ദകേജാദമജാദബജാക്േറില് നറിപാക്ട് ടസികേ്ൃ ്
ടചയള കേ.

 ദഫജാണ്നമര് എപാക്ളതറില് ഉദദഗജാടസ് ന്ടറ ടമജാസബല് നമര്
ദരേഖടപടളത്തുകേ

 അടളത്തതറില് ശുചറിതത സ്ക്ാഡളകേളള ടട വറിവരങ്ങളജാണ്
ദരേഖടപടള ദത്തവവത്. 

 സമദക്രജാപപ ജാന് തയറജാകറിയതജാദണജാ എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിപാക്ട്
ഉദവവജാ ഇിക ദയജാ എന്്ന ടതരടഞ്ഞെടള കജാവളന്നതജാണ്.

 ഉണ്  എന്  ടതരട്ടെുതാല മരാപഗകാ  പാന്
അൊച്  ടചപയ്യണതാേ.(  PDF,  Jpg/Jpeg  ഫയലുക
രാാഗതേ)

 അടളത്തതറില് ശുചറിതത സ്ക്ാഡളകേളള ടട എണ്ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 അടളത്തതറില് ശുചറിതത സ്ക്ാഡളകേളറിടി ആടകേ ആളളകേളള ടട എണ്ട്
ദരേഖടപടളത്തുകേ

 അടളത്തതറില് ശുചറിതത സ്തജാഡളകേളറിടി ആടകേ ാകടള ട്ബംകീ(പവാളന്
രിയര്) പ്രവര്ത്തകേരുടട എണ്ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 അടളത്തത് ദസവ് ബണ് കേക റിക് ടചയള കേ.

 അതറിനദേശഷട് Submit&Continue  എന്ന ബണ് കേക റിക ് ടചയള കേ.

(ഇതിനെുപശേേ  രാാഗതപരാ ഡാൊ  എന്ഗടെി  ിഗകീന്
ആസടെീവ ആകുകയുനൂ. )അപദ്പജാള് ചറിതട് 10  ല് കേജാണുന്ന
ദപജാിളള സ്കീന് ിഭറിക്കുട്. 

 വാര്് തലവിവരങ്ങളിടല തിരുതലുക
അപൂവരുടടെ പലാഗ്രിനെില തിരുതല ടരാനെുവഴി
ടസഗകട്ടരിക്ക് കഴിയുനതാേ.

ചറിതട് 10

 അവറിടട Add New എന്ന ബണ് കേക റിക ്ടചയ്ജാല് വകീടള കേള്കജായളള
ററിപ്ദപജാര്റിട്ട് രപദരേഖ ിഭറിക്കുപാക് (ചറിതട് 11) 



 പഡൊ  എന്ഗടെി  എന ടരാനെുവിടല വീടെുകളിടല
വിവരങ്ങ എനതില ക്ലിക്ക് ടച്ത്താലുേ ചിഗതേ
11 ടല ിഗകീന് ലകിക്കുനതാേ.

വകീടള കേള്കജായളള ററിപദ്പജാര്റിട്ട് രപദരേഖ
 വകീ് നമര്/സബ് നമര് എന്നതറില് കേക റിക ്ടചയ്് വകീ് നമറള ട് സബ്
നമറള ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 ശുചറിതതസ്തജാഡ് നമര് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 അടളത്തജായറി കത്തജാടറി നറിര്മജാര്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങളജാണ്
ദരേഖടപടള ദത്തവവത്.  ടവളട് ടകേറി നറില്ക്കുകേയള ട് കത്തജാടറി
ഉളതജായറി കേവവജാല് അവ നറിര്മജാര്ജനട് ടചയ്് അവയള ടട എണ്ട്
ദരേഖടപടള ദത്തവവതജാണ്.

 .  കേരറിക്/ചറിര – എണ്ട് 
 ടകേറിടങ്ങളള ടട മള പജാവ് – എണ്ട്
 കേറിണര് - എണ്ട്- 
 ആളകേിക ്- എണ്ട്(ടവളട് ടകേറികേറിടക്കുന്നവ)

 ഉപദയജാട ശൂനഗമജായ പജാതങ്ങള് ടയറളകേള് മറളളവ- എണ്ട്(ടവളട്
ടകേറികേറിടക്കുന്നവ)

 ടചളറിാകവവ്/വകീപ - എണ്ട്
 ടചടറികേള്/ടചടറിചറികേള് -  എണ്ട്
 ഫപ ഷ് ടജാങ് - എണ്ട്-കത്തജാടറി ഉടവവങറില്
 ടറഫറിദജറര്/വജാഹനങ്ങള്- എണ്ട്
 എയര്കളര്/അദകേതററിയട് - എണ്ട്-
 മറളളവ – പപ ജാസ്റികേ ്കേവറളകേള്, കേളറിപജാങ്ങള്  മള തിജായവ - എണ്ട്

ചറിതട് 11

 അടളത്തതജായറി പകേര്ച്ച നറിര്മജാര്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തറിയതറിന്ടറ വറിവരങ്ങള് ദരേഖടപടളത്തുകേ.



 കേകീടനജാേശറിനറി തളറികല്/പളകേകല്-   ടകേജാതുാക നറിവജാരണത്തറിന്
കേകീടനജാേശറിനറി തളറികദിജാ പളകേകദിജാ ഉവവജായറിള ടവവങറില് -

ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിന്്ന ഉവവ് അടിക ങറില് ഇിക
ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 ടകേജാതുാകതറിരറി /ദിപനങ്ങള് -  ടകേജാതുാകതറിരറിദയജാ ദിപനങ്ങദളജാ
ഉപദയജാടറിക്കുപാക്ദവവജാ- ഉവവ്/ഇിക

 ബജാറ്. – ടമജാസ്റിറ് ബജാറ് ഉപദയജാടറിക്കുപാക്ദവവജാ -  ഉവവ്/ഇിക
 ടകേജാതുകേ/്  ജനജാി ടനറ്-  കേതാകകേളറിദിജാ,  ജനജാികേളറിദിജാ
ടകേജാതുാകവി ഉപദയജാടറിച്ചറിള ദവവജാ -  ഉവവ്/ഇിക .

 അടളത്തതജായറി പനറികേടവവത്തറിയതറിന്ടറ വറിവരങ്ങള്
ദരേഖടപടളത്തിജാണ് (ചറിതട് 12)

 പനറിഉളവരുടട എണ്ട്-  എടതങിള ട് പനറി ഉടവവങറില്
അവരുടട എണ്ട് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 പനറിയള ടട തരട്  ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിന്്ന
ടതരടഞ്ഞെടള ദകവവതജാണ്-   ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് ഇിക ജാത്തത്
മറളളവ ടതരടഞ്ഞെടളത്ത് അടളത്തദകേജാളത്തറില്
ദരേഖടപടള ദത്തവവതജാണ്.

ചറിതട് 12

 കേടവവത്തറിയ തകീയതറി പറികേ് കേിവവര് ഉപദയജാടറിച്്ച
ടതരടഞ്ഞെടള കജാവളന്നതജാണ്.

 സവദഗസഹജായട് സതകീകേരറിച്ചറിള ദവവജാ-  ദകേജാദമജാദബജാക്േറില്
നറിന്്ന ഉവവ് അടിക ങറില് ഇിക  ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 അവദബജാധന പ്രവര്ത്തനട് നടത്തറിയറിള ദവവജാ- ഉവവ് /ഇിക
 ദറിവദസനയളള പള ദരജാടതറി വറിിയറിരറിത്തുപാക്ദവവജാ.  -  ഉവവ്

/ഇിക
 ാകടള ബജാടത്തറിന്ടറ ദഫജാണ് നമര്
ദരേഖടപടളത്തുകേ.ടമജാസബല് നമര് അടിക ങറില് ിജാ്
നമദരജാ ദരേഖടപടളത്തജാവളന്നതജാണ്.

 വകീട് സന്ദര്േശറിച്ച തകീയതറി പറികേ ് കേിവവര് ഉപദയജാടറിച്്ച
ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 അതറിനദേശഷട് ദസവ് ബണ് കേക റിക ്ടചയള കേ.

 അപ്ദപജാള് ചറിതട് 13 ല് കേജാണുന്നദപജാിളള സ്കീന് ിഭറിക്കുട്.



 പരഖടപടെുതിയ  വിവരങ്ങ
ഒഴിവാക്കഅടരാങ്കില അവസാനെടത
പകാളതില Remove ബോകട്ടണ് ക്ലിക്ക് ടച്ത്താല
രാതിയാകുേ.

 അടളത്ത വകീടറിന്ടര വറിവരട് ദരേഖടപടളത്തുന്നതറിനദവവവറി Add

New  ബണ് കേക റിക് ടചയ്് ദമല്പറഞ്ഞെതുപപാടി
വറിവരങ്ങള് ദരേഖടപടള ദത്തവവതജാണ്.

ചറിതട് 13

 ദസവ് ടചയ് വറിവരങ്ങള് അപ്രസ വര്ക് അയച്ചള ടകേജാടള ക്കുന്നതറിനദവവവറി ടറികേ്
ദരേഖടപടളത്തറി  Submit for Approval ബണ് കേക റിക് ടചയ്ജാല് Do you want

to  Submit  for  Approval  ? എന്ന ടമദസജ് വരുട് അതറില് ഒടകേ ബണ്
കേക റിക ്ടചയള കേ.

ടപജാതുസ് ിങ്ങള്കജായളള ററിപ്ദപജാര്റിട്ട് രപദരേഖ

 ടപജാതു സ് ിങ്ങളറിടി വറിവരങ്ങള് എന്നതറില് കേക റിക് ടചയ്ജാല് ചറിതട് 14 ല്
കേജാണുന്നദപജാിളള സ്കീന് ിഭറിക്കുട്.  അതറില നെിനുേ  ടരൌണ്
ടതരട്ടെുതാല ചിഗതേ  14.1  ലകാഅുനപപാലുന
ിഗകീന് ലകിക്കുേ.



ചറിതട് 14

 അതില വാര്ഡിനെുപനെടരയുന View  ബോകട്ടണ് ക്ലിക്ക്
ടചയ്യുക.

ചിഗതേ 14.1

 അപപാ ആ  വാര്ഡില നെിലവില പരഖടപടെുതിയ
വിവരങ്ങ കാഅാന് കഴിയുേ. 

 അതറിടി Add New ല് കേക റിക ് ടചയ്ജാല് ചറിതട് 15  ല് കേജാണുന്നദപജാിളള
സ്കീന് ിഭറിക്കുട്.

 അതറില് ശുചറിതത സ്തജാഡ് നമര് എന്നതറില് സ്തജാഡ ്നമര് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

ചറിതട് 15



 ടപജാതു സ് ിട് എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിന്്ന ടപജാതുസ് ിത്തറിനേ് 
ടര തരട് ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 പപര് പരഖടപടെുതുനതിന രാെുളവ
ടതരട്ടെുതാല രാെുനവ  എന പകാളേ
ലകിക്കുകയുേ  അതില പപപരാ  ടപാതുസലവുരാായി
ബോകന്ധടപട്ട രാെു  വിവരങ്ങപളാ
പരഖടപടെുതാവുനതാേ. 

 ഇങ്ങടനെ പരഖടപടെുതിയ  പപരുക അതാതു
ടപാതുസലതിട തരേ   ടതരട്ടെുക്കുപപാ
ടപാതുസലതിട പപര് എന പകാപപാ
പബോകാസസില വരുേ. 

 അപ്ദപജാള് ടതരടഞ്ഞെടളത്ത തരട് അനസരറിച്്ച വറിവരങ്ങള്
ദരേഖടപടളത്തജാനള ദകേജാളട് ിഭറിക്കുട് (ചറിതട് 16).

 ഇങ്ങടന അതജാത് തരട് അനസരറിച്ചളള ദഫജാമളകേളജാണ് ിഭറിക്കുന്നത്.
അത് പ്രകേജാരമള വറിവരങ്ങള് പരേഖടപടളത്തുകേ

 ഒഴറിഞ്ഞെ് കേറിടക്കുന്ന സ് ിങ്ങളള ടട വറിവരവള ട്  ഇതുവഴറിയജാണ്
ദരേഖടപടള ദത്തവവത്.

ചറിതട് 16

 പകേര്ച്ച നറിര്മജാര്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തറിയതറിന്ടറ
വറിവരങ്ങള് ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 കേകീടനജാേശറിനറി തളറികല്/പളകേകല് എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില്
നറിന്്ന ഉവവ് / ഇിക  എന്്ന ടതരടഞ്ഞെടള കജാവളന്നതജാണ്.

 മറളളവ എന്നതറില് ദവടറ എടന്തെങറിിള ട് നറിര്മജാര്ജന പ്രവര്
ത്തനങ്ങള് നടത്തറിയതറിന്ടറ വറിവരങ്ങള് ഉടവവങറില് അത്
ദരേഖടപടളത്തുകേ.

 അതറിനദേശഷട് ദസവ് ബണ് കേക റിക ്ടചയള കേ. 

 പളതറിതജായറി അടളത്തത് എനട്റി ടചയണടമങറില് Add  New

ബണ് കേക റിക ്ടചയള കേ.

 ദസവ് ടചയ് വറിവരങ്ങള് അപ്രസ വര്ക്
അയച്ചള ടകേജാടള ക്കുന്നതറിനദവവവറി ടറികേ് ദരേഖടപടളത്തറി  Submit for Approval



ബണ് കേക റിക ്ടചയ്ജാല് Do you want to Submit for Approval ? എന്ന
ടമദസജ് വരുട് അതറില് ഒടകേ ബണ് കേക റിക് ടചയള കേ.

ദഫജാട്ദടജാ അദപപ ജാഡ്  ടചയല്
ഒരു വജാര്ഡറിടി രവവ് സ് ിങ്ങളറിടി രവവ് ദഫജാട്ദടജാ വകീതട്

അദപപ ജാഡ് ടചയജാവളന്നതജാണ്.  അതജായത് ഒരു സ് ിടത്ത ശുചകീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതറിന് മളമളള ദഫജാട്ദടജായള ട് അതറിനദേശഷമളള
ദഫജാട്ദടജായള ട്.  ഓപദററര് ദിജാടറിനറിിജാണ ് ദഫജാട്ദടജാ അദപപ ജാഡ്
ടചയളന്നത്.  അതറിനജായറി ദഫജാട്ദടജാ ഉള്ടപടളത്തല് എന്ന ടമന
ടതരടഞ്ഞെടള ദകവവതജാണ് (ചറിതട് 17).

ചറിതട് 17

 അതില ടരൌണ് എന പകാപപാ പബോകാസസില നെിന്
ടരൌണ് ടതരട്ടെുക്കുക. 

 ദഫജാട്ദടജാ ഉള്ടപടള ദത്തവവ വജാര്ഡറിന ദനടരയളള View  ബണ്
കേക റിക ്ടചയള കേ.

 അപ്ദപജാള് ചറിതട് 18  ല് കേജാണുന്നദപജാിളള സ്കീന് ിഭറിക്കുട്.
ഇവറിടട നറിിവറില് ദചര്ത്തറിളള ദഫജാട്ദടജാ കേജാണജാന് കേഴറിയള ട്. 

 ദഫജാട്ദടജാ അപ്രസ വര്ക്ക് അയക്കുനതിനെു രാുപ് Remove

ബണ് കേക റിക ്ഒഴറിവജാകജാന് കേഴറിയള ട്.

ചറിതട് 18



 Add New  ബണ് കേക റിക് ടചയ്ജാല് ചറിതട് 19  ല് കേജാണുന്നദപജാിളള സ്കീന്
ിഭറിക്കുട്.

 ദഫജാട്ദടജായള ടട തരട് എന്ന ദകേജാദമജാ ദബജാക്േറില് നറിന്്ന ദഫജാട്ദടജാ പഴയത്
I,II, ദഫജാട്ദടജാ പളതറിയത് I,II ഇങ്ങടന നജാി് തരട് കേജാണജാന് കേഴറിയള ട്. ഇതറില്
നറിന്്ന ആവേശഗമജായത് ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ.

 അതറിനദേശഷട് ദഫജാട്ദടജാ ടതരടഞ്ഞെടളക്കുകേ കേക റിക് ടചയ്്  ഫട്ദടജാ
അദപപ ജാഡ് ടചയജാവളന്നതജാണ.്

ചറിതട് 19

 അതറിനദേശഷട് ടറികേ് ടചയ്്  Submit  for Approval  എന്ന ബണ് കേക റിക്
ടചയ്് ടസക്രററിക് അപ്രസ വിറിനജായറി അയച്ചള ടകേജാടള ദകവവതജാണ്.

അപ്രസ വര് ദിജാടറിന്
 ദഡറജാ എന്ടറി ഓപദററര് അയച്ച വറിവരങ്ങളജാണ ്അപ്രസ വര് ദിജാടറിനറില്
കേജാണുന്നത്..

 അവറിടട അപ്രസ വല് എന്ന ടമനവറില് കേക റിക ് ടചയ്ജാല് ചറിതട് 20  ല്
കേജാണുന്നദപജാിളള സ്കീന് ിഭറിക്കുട്.

 അതറില് നറിന്്ന വാര്് തല  വിവരങ്ങ ,  വീടെുകളിടല
വിവരങ്ങ,  ടപാതുസലങ്ങളിടല വിവരങ്ങ ,
പഫാപട്ടായുടടെ വിവരങ്ങ എനതില ഓപപരെര്
ഡാൊ  എന്ഗടെി  ടച്ത്ത് അയച വിവരങ്ങളാേ .
ഇതില അതാത് തരതില ക്ലിക്ക്  ടച്ത്ത്
വിവരങ്ങ ശരിയാടഅങ്കില അഗപൂവ ടചയ്യുക .
ടതൊടഅങ്കില രിപട്ടണ് ടചയ്യാനെുേ  അഗപൂവര്ക്ക്
സാധിക്കുേ..



ചറിതട് 20

ഡാഷ് പബോകാര്്. 
ടസഗകട്ടരിക്ക്  അതാത് പലാക്കല പബോകാഡികളുടടെ ഓപരാ
ടരൌണിപലയുേ  ബോകന്ധടപട്ട രാുഴുവന് വിവരങ്ങളുപടെയുേ
സ്റ്റാെി അരിയാന് കഴിയുേ(ചിഗതേ 21)

ചിഗതേ 21
രിപപാര്ട്ട്.
ഓപരാ  ടരൌണ്  അനെുസരിച്  ഓപരാ  വാര്ഡിപലയുേ
പഡെയുപടെയുേ  രാുഴുവന് വിവരങ്ങ എസസലപഫാര്
രാാെില ലകിക്കുേ.

തിരുതല
വാര്്തല  വിവരങ്ങളില എടന്തങ്കിലുേ  രാാെേ

വരുതഅടരാങ്കില തിരുതല എന ടരാനെുവിടല വാര്്
തല  വിവരങ്ങ എനതില ക്ലിക്ക്  ടച്ത്ത് ടരൌണ്
ടതരട്ടെുത്   ആവശ്യരാായ  വിവരങ്ങ എഡിെ്
ടചയ്യാവുനതാേ.


