
CMLRRP (Chief Minister’s Local Road Rebuild Project)

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ	 തദ്ദേശദ്ദേ�ോഡ് പുനരുദ്ധോരണ പദ്ധതി

ചിത്രം 1

ദ്ദേ�രളത്തില് �ഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷമോയി  മഹോ  പ്രളയം  മൂലം  ത�ര്ന്ന ദ്ദേ�ോഡു�ളുടെ	
പുനരുദ്ധോരണവുമോയി  ബന്ധടെ2ട്ട്  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ	 ദുരിതോശ്വോസ  ഫണ്ടില് നിന്നും
അഡ്മിനിസ്ട്രീവ്  സോങ്ഷന് ലഭിച്ച ദ്ദേ�ോഡ്  ദ്ദേപ്രോജക്ടു�ളുടെ	 നിര്മ്മോണ  പ്രവര്ത്തി�ളോണ്  ഈ
ആപ്ലിദ്ദേHഷന് കൈ��ോര്യം ടെചയ്യുന്നത്.

ഈ  ആപ്ലിദ്ദേHഷന് വഴി  സോദ്ദേKതി�ോനുമതി  മുതല്  ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്റ്റര്H്  ദ്ദേപടെPന്്റ
വടെരയുള്ള �ോര്യങ്ങള് ദ്ദേപ്രോസസ് ടെചയ്യോന് സോധിക്കും .  ആപ്ലിദ്ദേHഷനില് പ്രധോനമോയും നോല്
തരത്തിലുള്ള ഉപദ്ദേയോക്തോHളോണ് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥോപനത്തില് നിന്നും ഉള്ളത് .

1.Assistant Engineer (AE)
2.Assistant Executive Engineer (AXE)
3.Executive  Engineer (EE)/Superintending   Engineer (SE)
4.Chief Engineer (CE LSGD)
5.Contractor Login
6.LSGD State Login

GO’S AND NOTIFICATIONS  എന്ന ഭോഗത്ത്  CMLRRP  ദ്ദേപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധടെ2ട്ട് ഇ�ങ്ങുന്ന
ഉത്തരവു�ളും ദ്ദേനോട്ടിഫിദ്ദേHഷനു�ളുമോണ് �ോണുന്നത്.

ആപ്ലിദ്ദേHഷനിദ്ദേലH് പ്രദ്ദേവശിക്കുന്നതിനോയി ദ്ദേലോഗിന് ബട്ടണില് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം 2 ല്
�ോണുന്ന ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.



ചിത്രം 2

സുദ്ദേലഖ ആപ്ലിദ്ദേHഷന് വഴി ലഭിച്ച  യൂസര് ടെനയിമും പോസ് ദ്ദേവഡും ഉപദ്ദേയോഗിച്്ച
Select  For  Official  Login എന്ന ടെച�്ദ്ദേബോക്സും   ക്ലിH്  ടെചയ്ത്   ആപ്ലിദ്ദേHഷനിദ്ദേലH്
പ്രദ്ദേവശിHോവുന്നതോണ്.

 I.Assistant Engineer (AE)   ദ്ദേലോഗിന്  

 1.As list

AE യുടെ	 ദ്ദേലോഗിനില് പ്രദ്ദേവശിച്്ച  അവിടെ	 ഇ	ത് വശത്ത് �ോണുന്ന Road Project list ല് നിന്നും
AS  List  എന്നതില് ക്ലിH്   ടെചയ്തോല് അതോത്  തദ്ദേശസ്വയം  ഭരണ  സ്ഥോപനങ്ങളുടെ	
Administrative Sanction ലഭിച്ച ദ്ദേപ്രോജക്ടു�ളുടെ	 ലിസ്്റ്റ �ോണോന് �ഴിയും(ചിത്രം 3) .  

ചിത്രം 3



2. TS List

സോദ്ദേKതി�ോനുമതി �ിട്ടുന്ന മു�H് ആയതിടെന്റ വിശദോംശങ്ങള് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തുന്നതിനോയി 
"TS List” TS List” എന്നതില് ക്ലിH് ടെചയ്യു� (ചിത്രം 4). വലതുവശത്തുള്ള "TS List”  സോദ്ദേKതി� അനുമതി 
വിശദോംശങ്ങള് ദ്ദേചര്ക്കു�"TS List”  എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം 4.1 ല് �ോണുന്നദ്ദേപോലുള്ള 
സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.

ചിത്രം 4



ചിത്രം 4.1

ഇതുവഴി  ടെ	ക്നിHല് സോK്ഷനു�ളില്   ലഭിച്ചത്  പ്ര�ോരമുള്ള വിവരങ്ങളോണ്
ദ്ദേരഖടെ2ടുദ്ദേത്തണ്ടത്.   AE.  ദ്ദേലോഗിന് ടെചയ്ത ജില്ല ,  തദ്ദേശഭരണ  സ്ഥോപനം  ഇവ  �ോണോന്
�ഴിയും.

Price  Estimate  ID  എന്നതില് TS  സോങ്ഷന് ലഭിച്ച ദ്ദേപ്രോജക്ടിടെന്റ കൈപ്രസില് നിന്നു ലഭിച്ച
ഐഡിയും  TS  Reference  No.  എന്നതില് കൈപ്രസില് നിന്നു ലഭിച്ച TS  �ഫ�ന്സ്  നമ്പരും
ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

TS Date എന്നതില് ടെ	ക്നിHല് സോങ്ഷന് ലഭിച്ച തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

TS Slip from PRICE  എന്നതില് കൈപ്രസില് നിന്നും ലഭിച്ച സ്ലി2് PDF(Maximum1MB)   അപ്
ദ്ദേലോഡ് ടെചയ്യു�.



TS Amount എന്നതില് ടെ	ക്നിHല് സോങ്ഷന് ലഭിച്ച തു� ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�

Proposed  Duration  to  Complete  the  Work  (in  months)  എന്നതില് ഈ  വര്H്  പൂര്
ത്തിയോക്കുന്നതിന് എത്ര മോസമോണ് എന്നുള്ളത് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

PEN of TS sanctioned authority, Name of TS sanctioned authority  എന്നതില് TS  സോങ്ഷന്
ടെചയ്ത അദ്ദേതോ�ിറ്റിയുടെ	 ടെപന്നമ്പറും ദ്ദേപരും യഥോക്രമം ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

PRICE  complete  estimate  upload  എന്നതില് ഈ  ദ്ദേപ്രോജക്റ്റിടെന്റ  കൈപ്രസില് നിന്നും ലഭിച്ച
എസ്റ്റിദ്ദേമറ്്റ ഫയല് PDF(Maximum1MB) അപ് ദ്ദേലോഡ്  ടെചയ്യു�

PRICE Excel(BOQ) Upload  എന്നതില് ഈ ദ്ദേപ്രോജക്റ്റിടെന്റ  കൈപ്രസില് നിന്നും ലഭിച്ച  Bill of

Quantity Excel (Maximum1MB)ഫയല് അദ്ദേപ്ലോഡ് ടെചയ്യു�.

Nature  of  Work  എന്നതിടെല ഓദ്ദേരോ  തരം  പ്രവര്ത്തിയുദ്ദേ	യും  മുന്നില് �ോണുന്ന ടെച�്
ദ്ദേബോക്സു�ളില് ക്ലിH് ടെചയ്ത് ആവശ്യമുള്ളവ ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�.
ഇങ്ങടെന ടെസലക്ട്  ടെചയ്യുന്ന തരമനുസരിച്്ച  ടെതോട്ടുതോടെഴ അതതു തരത്തിടെന്റ അളവ്  വിവരം
ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.  ഒന്നിലധി�ം  തരം  ഉടെണ്ടKില് ഓദ്ദേരോന്നിദ്ദേന്റയും  വിശദോംശങ്ങള്
ദ്ദേരഖടെ2ടുദ്ദേത്തണ്ടതോണ്.

Add Chainage എന്നതില് ക്ലിH്  ടെചയ്തോല് ദ്ദേ�ോഡുമോയി  ബന്ധടെ2ട്ട ടെചയിദ്ദേനജ്  ദ്ദേ�ോഡിടെന്റ
ഡീടെറ്റയില്സ് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തോവുന്നതോണ്.

ഒരു ദ്ദേപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധടെ2ട്ട പരമോവധി മൂന്്ന ടെചയിദ്ദേനജു�ള് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തോവുന്നതോണ്. 

ദ്ദേമല് എന്റര് ടെചയ്ത സോദ്ദേKതി�  വിവരങ്ങള് ഏതു ദ്ദേപ്രോടെജക്ടിദ്ദേന്റതോടെണന്നു  മോ2്
ടെചയ്യുന്നതിനോയി  AS Reference Number  ല് നിന്നും  GO number  ടെസലക്റ്റ് ടെചയ്തോല് ആയതിനു
�ീഴില് സോങ്ഷനോയ  ദ്ദേപ്രോജക്റ്റു�ളുടെ	 ദ്ദേപര്  AS  Project  എന്ന ദ്ദേ�ോദ്ദേമ്പോയില് ലിസ്്റ്റ
ടെചയ്യുന്നതോണ്. ആയതില് നിന്നും ദ്ദേവണ്ട ദ്ദേപ്രോജക്ട് ടെസലക്ട് ടെചയ്ത് ദ്ദേസവ് ടെചയ്യു�.

ഇങ്ങടെന ദ്ദേസവ്  ടെചയ്ത വിവരങ്ങള് Technical  Sanction  Details എന്ന ഭോഗത്ത്  �ോണോന്
�ഴിയും(ചിത്രം 4.3).  

ചിത്രം 4.3



ഈ  ലിസ്്റ്റ  ദ്ദേ�ോ2ിടെചയ്യോദ്ദേനോ,  പ്രിന്്റ  ടെചയ്യോദ്ദേനോ,  CSV,  Excel,  

Pdf ദ്ദേഫോര്മോറ്റു�ളില് ടെഡൌണ്ദ്ദേലോഡ് ടെചയ്യോദ്ദേനോ �ഴിയും.

ടെ	ണ്ടര് ദ്ദേപ്രോസസ് ആരംഭിക്കുന്നത് വടെര ദ്ദേപ്രോജക്ടു�ള് ഡിലീറ്്റ ടെചയ്യോന് �ഴിയുന്നതോണ്.

3.TS Recast

ടെ	ക്നിHല് സോങ്ഷന് ലഭിച്ചദ്ദേപ്രോജക്ടു�ളില് എസ്റ്റിദ്ദേമറ്്റ  �ീ�ോസ്�്  ടെചയ്യുന്നത്
ആവശ്യമോയി  വരി�യോടെണKില്   ഇതുവഴി  വിവരങ്ങള്   ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തോവുന്നതോണ്.  ഈ
ടെമനുവില് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം 4.4 ല് �ോണുന്ന ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.

ചിത്രം 4.4

 ഇവിടെ	 TS  സോങ്ഷന് ലഭിച്ച ദ്ദേപ്രോജക്ടു�ള് ലിസ്്റ്റ  ടെചയ്യും.Work  Award  ടെചയ്യോത്ത
ദ്ദേപ്രോടെജക്ടു�ളുടെ	 ദ്ദേനടെര �ീ�ോസ്�്  എന്ന കൈഹ2ര്ലിK്  �ോണോവുന്നതോണ്  .  ഏതു
ദ്ദേപ്രോടെജക്ടിനോദ്ദേണോ �ീ�ോസ്�് ടെചദ്ദേയ്യണ്ടത് അതിനു  ദ്ദേനടെരയുള്ള Recast  എന്ന ബട്ടണ്
ക്ലിH് ടെചയു� . അദ്ദേ2ോള് ചിത്രം 4.5 ല്�ോണുന്നദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.



ചിത്രം 4.5

 ഇതി്ല് ആവശ്യമോയ  വിവരങ്ങള്   തിരുത്തല്  വരുത്തി  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തോവുന്നതോണ് .

അതിനുദ്ദേശഷം Update ബട്ടണ് ക്ലിH് ടെചദ്ദേയ്യണ്ടതോണ്.



3.Tendering Details

Tendering Details  എന്ന ടെമനുവില് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം  5  ല് �ോണുന്ന ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന്
ലഭിക്കും.

ചിത്രം 5

ഇവിടെ	 TS  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തിയ ദ്ദേപ്രോജക്ടു�ളോണ്  ലിസ്്റ്റ  ടെചയ്യുന്നത്.  ഇവിടെ	 View/Add  Details

( ) എന്ന ഭോഗത്ത് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം 5.1 ല് �ോണുന്ന ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.

ചിത്രം 5.1

Tender Type  എന്ന ദ്ദേ�ോദ്ദേമ്പോ ദ്ദേബോക്സില്  ക്ലിH് ടെചയ്തോല് മൂന്്ന ഓപ്ഷനു�ളോണ് ഉള്ളത്  First

Tender, Re Tender, Quotation  എന്നിവയോണ്.  ആദ്യമോയി ടെ	ണ്ടര് വിളിക്കു�യോടെണKില്  First

Tender  ഉം  ടെ	ണ്ടര് �ികൈവസ് ടെചയ്യു�യോടെണKില് Re  Tender  ഉം ഉപദ്ദേയോഗിHോവുന്നതോണ്.
Quotation ആടെണKില് ആയത്  ടെതരടെഞ്ഞടുHോവുന്നതോണ്.

Published date എന്നതില് ടെ	ണ്ടര് പബ്ലിഷ് ടെചയ്ത തീയതി നല്കു�.



അടുത്തതോയി ടെ	ണ്ടര് ഓ2ണിംഗ് ദ്ദേഡറ്്റ ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�. അതിനുദ്ദേശഷം Tender closing Date

എന്നതില് ടെ	ണ്ടര് അവസോനിക്കുന്ന തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തി ദ്ദേസവ് ബട്ടണ് ക്ലിH് ടെചയ്യു�. 

Tender   date   ല്  extention   അടെല്ലKില്  retender  /quotation  ന	ത്തണടെമന്നുടെണ്ടKില് ഇവ
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്  ഒരിHല്  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തിയ  ദ്ദേമല്�ളങ്ങളില്  ഒന്നുകൂ	ി
ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തിയോല് മതിയോകും.  ഇത് വര്H് അവോര്ഡ് ടെചയ്യുന്നതിന് മുന്പ് വടെര സോധിക്കും.

 ടെ	ണ്ടര് വിവരങ്ങള് ഒരിHല് ദ്ദേസവ് ടെചയ്തു �ഴിഞ്ഞോല് ,”Tender Tabulation and Resolution

details”   എന്ന ടെമനുവില്  “  Decision of tender(As per council decision)”   എന്ന ദ്ദേ�ോദ്ദേമ്പോയില്  

ദ്ദേസവ്  ടെചയ്യടെ2ടുന്ന വിവരങ്ങള്Hനുസരിച്ചു എഡിറ്്റ  ടെചയ്യോവുന്നതോണ്  .   (    ടെ�ൌണ്സില്  
തീരുമോനം അനുസരിച്ചു  “  Proceed with the bids obtained”   എന്നതു  ടെസലക്ടു ടെചയ്യുന്നടെതKില്  
എഡിറ്്റ ഓപ്ഷന് ലഭ്യമോകുന്നതല്ല  .)  

 ആക്ടീവ്  ആയിട്ടുള്ള ടെ	ണ്ടര് ഡീടെറ്റയില്സ്  ഡോഷ്  ദ്ദേബോഡില് "TS List”  Latest  Tenders”  എന്ന
ദ്ദേ�ോളത്തില് �ോണോന് �ഴിയുന്നതോണ്.

4.Tender Tabulation and Resolution details

ഈ ടെമനുവില് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം  6 ല് �ോണുന്ന ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.

ചിത്രം 6

പബ്ലിഷ് ടെചയ്ത  ടെ	ണ്ടറു�ളുടെ	   ദ്ദേക്ലോസിംഗ് തീയതി �ഴിഞ്ഞോല് മോത്രദ്ദേമ , ടെ	ണ്ടര്  വിവരങ്ങള്
"TS List” Tender Tabulation Resolution Details"TS List”  എന്ന ടെമനുവില് ലിസ്്റ്റ ടെചയ്യൂ . ഇവിടെ	 View/Add Details

( )  എന്ന ഭോഗത്ത് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം 6.1 ല് �ോണുന്ന ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.



ചിത്രം 6.1

ഇവിടെ	 Response  in  Tender  എന്ന ദ്ദേ�ോദ്ദേമ്പോ  ദ്ദേബോക്സില് ക്ലിH്  ടെചയ്ത്  മതിയോയ  bids

ലഭിച്ചിട്ടുടെണ്ടKില്   Sufficient  no  of  Qualified  Bids  Received  എന്നത്  ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�,

മതിയോയ  bids  ലഭിച്ചിട്ടിടെല്ലKില് Insufficient  no  of  Qualified  Bids  Received  എന്നത്
ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�. യോടെതോരു Bid ഉം ലഭിച്ചിട്ടിടെല്ലKില്  No Response ടെതരടെഞ്ഞടുത്തോല് ബിഡ്
വിവരങ്ങല് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തോടെത ദ്ദേസവ് ടെചയ്യോന് സോധിക്കുന്നതോണ്.

അടുത്തത് Number of Bids received  എന്ന ദ്ദേ�ോദ്ദേമ്പോ ദ്ദേബോക്സില് നിന്നും ബിഡ്സ് ലഭിച്ചതിടെന്റ
എണ്ണം ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Decision of the tender എന്നതില് ഈ ടെ	ണ്ടറുമോയി മുദ്ദേന്നോട്ട് ദ്ദേപോകുന്നു ടെവKില്  Proceed with

the  tender  obtained  എന്നതും   അടെല്ലKില് Re  tender  ഓ  Quotation  ഓ  ആവശ്യമോയത്
ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�.     (   ടെ�ൌണ്സില് തീരുമോനം അനുസരിച്ചു “   Proceed with the bids obtained”  

എന്നതു ടെസലക്ട് ടെചയ്യുന്നടെതKില്  “  Tendering details “    എന്ന ടെമനുവില് എഡിറ്്റ ഓപ്ഷന്  
ലഭ്യമോകുന്നതല്ല  . )  

Tender Tabulation Submitted Date (To LSGI Council)   എന്നതില്   LSGI  Council   ലില് സമര്  

2ിച്ച തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�  .  



LSGI/Panchayath  Resolution  Number  എന്നതില് തദ്ദേശഭരണ  സ്ഥോപനത്തിടെല ഈ
ദ്ദേപ്രോജക്ടുമോയി ബന്ധടെ2ട്ട ഭരണോനുമതി നമ്പരും LSGI / Panchayath Resolution Date എന്നതില്
ഭരണോനുമതി ലഭിച്ച തീയതിയും  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Upload  LSGI/Panchayath  Resolution  Document  എന്നതില് ഇതുമോയി  ബന്ധടെ2ട്ട മിനിറ്റസ്
PDF(Maximum1MB) അപ്  ദ്ദേലോഡ്  ടെചയ്ത്  ദ്ദേസവ്  ബട്ടണ് ക്ലിH്  ടെചയ്യു� .  ഇങ്ങടെന ദ്ദേസവ്
ടെചയ്യുന്ന വിവരങ്ങള് Tendering  Tabulation  &  Resolution  Details  എന്ന ഭോഗത്ത്  വരും .

ആവശ്യമുടെണ്ടKില് Contractor  H് Work Awarded  ടെചയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് View/Add Details  എന്ന
ഭോഗത്ത് ക്ലിH് ടെചയ്ത് ��ക്ട് ടെചയ്യോവുന്നതുമോണ്.

പഞ്ചോയത്ത്  Resolution  നമ്പര് അനുവദിച്ച ടെസക്രട്ട�ി  /  ഉത്തരവോദിത്തടെ2ട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥടെന്റ
ദ്ദേപര്  ,  ഉദ്ദേദ്യോഗ ദ്ദേപര്  ,  ഔദ്ദേദ്യോഗി� ടെമോകൈബല് നമ്പര്  എന്നിവകൂ	ി  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തി ദ്ദേസവ്
ടെചയു�   

5.Work Awarding (Contractor)

ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്റ്റര്H്  വര്H്  നല്കുന്നതോണ്  അടുത്തഘട്ടം.  അതിനോയി  Work  Awarding

(Contractor) എന്നതില് ക്ലിH് ടെചയ്തോല് ചിത്രം 7 ല് �ോണുന്നതു ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും.

                                                                                     ചിത്രം 7



 ഇവിടെ	 Add  New  എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിH് ടെചയ്തോല്  ടെ	ണ്ട�ിംഗ് പൂര്ത്തീ�രിച്ച ദ്ദേപ്രോജക്ടു�ള്
ലിസ്്റ്റ ടെചയ്യുന്നതോണ്.  ഇതില് എഡിറ്്റ  ബട്ടണ് ക്ലിH്  ടെചയ്തോല് (  ചിത്രം7.1  ,  7.2)ല് �ോണുന്ന
ദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന് ലഭിക്കും. ഇവിടെ	 ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	 ഡീടെറ്റയില്സ് �ോണോന് �ഴിയും.

ചിത്രം 7.1

Project  Name എന്ന ദ്ദേ�ോദ്ദേമ്പോ  ദ്ദേബോക്സില് ടെ	ണ്ട�ിംഗ്  പൂര്ത്തിയോയ  ദ്ദേപോജക്ടുളോണ്
ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ	 നിന്നും അവോര്ഡ് ടെചയ്യുന്ന ദ്ദേപ്രോജക്ടിടെന്റ ദ്ദേപര് ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�.

Estimate  PAC   എന്നതില് ആ  ദ്ദേപ്രോജക്ടിടെന്റ തു�  	ിഎസ്  എടെമൌണ്ട്  ആയിരിക്കും .  ഇത്
ഓദ്ദേട്ടോദ്ദേമറ്റിHോയി വരും.

Name of Contractor എന്നതില് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	 ദ്ദേപര് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Type എന്നതില് Individual/HUF  ആദ്ദേണോ Company  ആദ്ദേണോ  എന്നത്  pan  card  ദ്ദേനോHി
ടെതരടെഞ്ഞടുക്കു�.

Agreed PAC (in Rs)  എന്നത് (Estimate PAC) ന് തുല്യദ്ദേമോ അതിന് തോടെഴദ്ദേയോ ആയിരിHണം.

അത് എത്രടെയന്്ന ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Selection Notice No എന്നതില് ടെസലക്ഷന് ദ്ദേനോട്ടീസ് നമ്പര് ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Selection Notice date എന്നതില് ടെസലക്ഷന് ദ്ദേനോട്ടീസ് തീയതി  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Last date of agreement Exection without fine എന്നതില്  തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

Contractor's  Registration  Number  എന്നതില് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	 രജിദ്ദേസ്ട്രഷന് നമ്പര്
ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.



Mobile No  എന്നതില് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	 ടെമോകൈബല്   നമ്പര് കൃത്യമോയും ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�. 
ഇതിദ്ദേലHോണ് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	 ടെപടെPന്്റ �ി�്വസ്റ്റിന്  ദ്ദേവണ്ട ആപ്ലിദ്ദേHഷനിദ്ദേലH് 
പ്രദ്ദേവശിക്കുന്നതിനുള്ള പോസ് ദ്ദേവ ഡ് ലഭിക്കുന്നത്.

E-mail ID എന്നതില് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	E-mail ഐഡി   ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�. ഇതോയിരിക്കും ദ്ദേ�ോണ്
ട്രോക്ടര്H് ആപ്ലിദ്ദേHഷനിദ്ദേലH് പ്രദ്ദേവശിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്ദേലോഗിന് ടെനയിം.

Present Address എന്നതില് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടറുടെ	 ദ്ദേമല് വിലോസം  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�

Aadhar No, PAN No, GST Registration No ഇവ  കൃത്യമോയും ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

ചിത്രം 7.2

Name  of  Bank,  Branch  ,  IFSC  Code,  Account  No എന്നിവ  കൃത്യമോയും  ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

ഇതിദ്ദേലHോണ് ദ്ദേ�ോണ്ട്രോക്ടര്H് ദ്ദേപടെPന്്റ ലഭിക്കുന്നത്.
Amount  of  Fine  due  to  delay  in  Agreement  Execution എന്നതില് തു�  ഉടെണ്ടKില്
ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.  ഇവിടെ	 തു� ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തിയോല് മോത്രദ്ദേമ ടെതോട്ടടുത്തുള്ള Receipt  no of fine,

date of remittance of fine ഇവ ദ്ദേരഖടെ2ടുദ്ദേത്തണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ.

Agreement  Number എന്നതില് ഈ  ദ്ദേപ്രോജക്ടുമോയി  ബന്ധടെ2ട്ട എഗ്രിടെമന്്റ  തു�
ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.



Agreement Date എന്നത്  എഗ്രിടെമന്്റ തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

upload the Agreement copy  എന്നതില് എഗ്രിടെമന്്റ ദ്ദേ�ോ2ിPDF(Maximum1MB) അപ് ദ്ദേലോഡ്
ടെചയ്യു�.

Site Hand Over Date എന്നതില് കൈസറ്്റ ഹോന്്റ ഓവര് ടെചയ്ത തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

upload the Site handover copy എന്നതില് കൈസറ്്റ ഹോന്്റ ഓവര് ദ്ദേ�ോ2ി PDF(Maximum1MB)

അപ് ദ്ദേലോഡ് ടെചയ്യു�.

Scheduled  Date  of  Completion  as  per  Agreement എന്നതില് വര്H്  പൂര്ത്തിയോദ്ദേHണ്ട
എഗ്രിടെമന്്റ തീയതി ദ്ദേരഖടെ2ടുത്തു�.

അതിനുദ്ദേശഷം  ദ്ദേസവ്  ബട്ടണ് ക്ലിH്   ടെചയ്യു� .  Save  ടെചയ്ത വിവരങ്ങള് Work  Awarding

(Contractor)  എന്ന ഭോഗത്ത്  വരും  (ചിത്രം  7.3)  അവിടെ	 എഡിറ്്റ  ബട്ടണ് ക്ലിH്  ടെചയ്ത്
ആവശ്യമുടെണ്ടKില് അപ്ദ്ദേഡറ്്റ ടെചയ്യോവുന്നതോണ്.

ചിത്രം 7.3

                                                                
View/Add  photo എന്നതില് ക്ലിH്  ടെചയ്തോല് ചിത്രം 7.4  ല് �ോണുന്നതുദ്ദേപോലുള്ള സ്ക്രീന്
ലഭിക്കും.

 

ചിത്രം 7.4



ഇവിടെ	 Work Awarding Image അപ് ദ്ദേലോഡ്  ടെചയ്യോവുന്നതോണ്.  വര്Hിന്  മുമ്പുള്ള മിനിമം
രണ്ട്  ദ്ദേഫോദ്ദേട്ടോടെയKിലും  അദ്ദേപോദ്ദേലോഡ്  ടെചദ്ദേയ്യണ്ടതോണ്  (ചിത്രം  7.5).  അതിനുദ്ദേശഷം  ദ്ദേസവ്
ബട്ടണ് ക്ലിH് ടെചയ്യു�.

ചിത്രം 7.5

ദ്ദേസവ് ടെചയ്ത ദ്ദേശഷം ചിത്രം 7.6  �ോണുന്നതുദ്ദേപോടെല Work Awarding ടെചയ്ത ടെപ്രോജക്റ്റ് �ള്  ലിസ്്റ്റ
ടെചയ്യുന്നതോണ് 

ചിത്രം 7.6


	5.Work Awarding (Contractor)

