Chief Minister’s Local Road Rebuild Project
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് DLTC Login
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
്
ഉ പേയാഗിപേ ണ്ടതാണ്.

പ്രപേ ശിക്കുന്നതിനായി

cmlrrp.lsgkerala.gov.in

എന്ന

URL

DLTC Login
AS Amount 25 ക്ഷപേ!ാ അതില് കൂടുതപേ ാ ആയ പേപ്രാജക്ടുകളുയ്മെ) റിക്വസ്റ്റും ജില്ലയിയ്മെ
യ്മെ!ാത്തം പേപ്രാജക്ടുകളുയ്മെ) 10% പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റുകളും ജില്ലയിയ്മെ ജില്ലാ യ്മെ
ല് യ്മെ)ക്നി ല്
കമ്മറ്റി പേ ാഗിന് ഴിയാണ് പേപ്രാസസ് യ്മെ4യ്യുന്നത് . ഇങ്ങയ്മെനയുള്ള റിക്വസ്റ്റുകള് പേകാണ്ട്രാക്ടര്
റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ4യ്താല് DLTC പേ ാഗിനിപേ
ാണ് പേ@ാര്പേ ഡ് യ്മെ4യ്യയ്മെCടുന്നത്.
Payment Request – Pending:

•

DLTC പേ ാഗിനില് പ്രപേ ശിച്ച്
Payment Request എന്നതിയ്മെ
Pending എന്നത്
യ്മെതരയ്മെFടുക്കുക. അപേCാള് 4ിത്രം1 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

•

4ിത്രം 1
ഇ ിയ്മെ) ഓപേരാ
യ്മെ ന്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്റ്റിയ്മെന്റയും
തു ശത്തു കാണുന്ന
ബട്ടണില് ക്ലി ് യ്മെ4യ്യുക. അപേCാള് 4ിത്രം 2 ല് കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

•

അ ിയ്മെ) പേകാണ്ട്രാക്ടര് റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ4യ്ത പേ@ാം കാണാന് കഴിയും.

എന്ന
ഭിക്കും.

•

•

4ിത്രം 2
ി രങ്ങള് രിപേശാധിച്ച് Technical Monitering Committee Report Quality Control എന്ന
ഭാഗത്ത് DTC യുയ്മെ) റിപേCാര്ട്ട് അ ്പേ ാഡ് യ്മെ4പേയ്യണ്ടതാണ്.
Remarks എന്ന പേകാളത്തില് റി!ാര്ക്സ് പേരഖയ്മെCടുത്തി Forward Request എന്നതില് ക്ലി ്
യ്മെ4യ്യുക. പേ@ാര്പേ ഡ് യ്മെ4യ്താല് ഈ റിക്വസ്റ്റ് AE യുയ്മെ) പേ ാഗിനില് പേ ാകും . റിജക്ട്
യ്മെ4പേയ്യണ്ടതായ്മെണങ്കില്
റി!ാര്ക്സ് പേരഖയ്മെCടുത്തി Reject Request എന്നതില് ക്ലി ്
യ്മെ4യ്യുക.

Payment Request – Rejected:
•

Payment Request എന്നതിയ്മെ Rejected എന്നതില് ക്ലി
റിക്വസ്റ്റ് കാണാന് കഴിയും (4ിത്രം 3).

് യ്മെ4യ്താല് DLTC റിജക്ട് യ്മെ4യ്ത

•

4ിത്രം 3
പേ ായ്മെ ന്റു!ായി ബന്ധയ്മെCട്ട നാളിതു യ്മെരയുള്ള ഹിസ്റ്ററി കാണുന്നതിന് ഈ
ബട്ടണ്
ക്ലി ് യ്മെ4പേയ്യണ്ടതാണ്. അപേCാള് ഈ പേപ്രാജക്ടിയ്മെന്റ
ഹിസ്റ്ററി 4ിത്രം 4 ല്
കാണുന്നതുപേ ായ്മെ
ഭിക്കുന്നതാണ്.

4ിത്രം 4
Payment Request – Status:
•

Status എന്ന യ്മെ!നു ഴി യ്മെ!നു ഴി ഡിറ്റിസി പേ ാഗിനിപേ
റിക്വസ്റ്റുകളുയ്മെ) സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാന് കഴിയുന്നതാണ്(4ിത്രം 5).

4ിത്രം 5

്

ന്നിട്ടുള്ള പേ യ്മെ ന്റ്

Chief Minister’s Local Road Rebuild Project
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് AE (Verifier 1) LOGIN
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
്
ഉ പേയാഗിപേ ണ്ടതാണ്.

പ്രപേ ശിക്കുന്നതിനായി

cmlrrp.lsgkerala.gov.in

എന്ന

URL

AE പേ ാഗിന്
Payment Request- Pending- Contractor:
AE യുയ്മെ" പേ ാഗിനില് പ്രപേ ശിച്ച്പേകാണ്ട്രാക്ടര് റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ)യ്ത പേ യ്മെ ന്റ് യ്മെ)യ്യുന്നതിനു പേ ണ്ടി
Road Project List എന്നതില് Payment Request എന്നതിയ്മെ
Pending എന്നതില് നിന്നും
Contractor എന്നത് യ്മെതരയ്മെ0ടുക്കുക. അപേ3ാള് )ിത്രം 1 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്
ഭിക്കും.

)ിത്രം 1
ഇ ിയ്മെ" മൂന്ന് ബട്ടണുകള് കാണാന് കഴിയും . പേ യ്മെ ന്റിയ്മെന്റ നാളിതു യ്മെരയുള്ള ഹിസ്റ്ററി
കാണുന്നതിന് ഈ
ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)പേGണ്ടതാണ് . അപേ3ാള് ഈ പേപ്രാജക്ടിയ്മെന്റ ഹിസ്റ്ററി
)ിത്രം 1.1 ല് കാണുന്നതുപേ ായ്മെ
ഭിക്കുന്നതാണ്.

)ിത്രം 1.1
എയ്മെIങ്കിലും കാരണ ശാല് ഏയ്മെതങ്കിലും യ്മെ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് reject യ്മെ)പേGണ്ടതായ്മെണങ്കില്
ഈ ബട്ടണ് ക്ലി

് യ്മെ)യ്താല് )ിത്രം 1.2 ല്

കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് കാണാന് കഴിയും.

)ിത്രം 1.2
റിമാര്ക്സ് പേരഖയ്മെ3ടുത്തി Reject Request എന്ന ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക . അപേ3ാള് ആ പേ യ്മെ ന്റ്
ക്യാന് ാകുന്നതാണ്. പേകാണ്ട്രാകര് ് പുതുതായി പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ)Gാവുന്നതാണ്.
payment മായി ബന്ധയ്മെ3ട്ട നാളിതു യ്മെരയുള്ള ഹിസ്റ്ററി കാണുന്നതിന് ഈ
ബട്ടണ് ക്ലി ്
യ്മെ)പേGണ്ടതാണ്. അപേ3ാള് ഈ പേപ്രാജക്ടിയ്മെന്റ ഹിസ്റ്ററി )ിത്രം 1.2.1 ല് കാണുന്നതുപേ ായ്മെ
ഭിക്കുന്നതാണ്.

)ിത്രം1.2.1
Payment Request process യ്മെ)യ്യുന്നതിനായി
View/Edit ബട്ടണില് ക്ലി
ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് കാണാന് കഴിയും.

് യ്മെ)യ്താല് )ിത്രം 1.3

)ിത്രം 1.3
ഇ ിയ്മെ" പേകാണ്ട്രാക്ടര് റിക്വസ്റ്റയച്ചതിയ്മെന്റ ഡീയ്മെVയില്സ് കാണാന് കഴിയും.
AE
് സൈസV് യ്മെ രിഫിപേ ഷയ്മെന്റ ഭാഗമായി Physical Progress of Work ല് ആ ശ്യമായ
മാVങ്ങള് രുത്താന് സാധിക്കുന്നതാണ് . പേ യ്മെ ന്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് പേ യ്മെ ന്റുമായി ബന്ധയ്മെ3ട്ട
ി രങ്ങളാണ് കാണാന് സാധിക്കുന്നത് ()ിത്രം 1.4).

)ിത്രം 1.4
•

Work Done Amount(in Rs) എന്നതില് പേകാണ്ട്രാക്ടര് ് യഥാര്ത്ഥത്തില് എത്ര രൂ
അനു ദി ാം എന്നത് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക. % of GST എന്ന പേകാപേbാ പേബാക്സില് നിന്ന്
ജിഎസ്റ്റി യുയ്മെ" ശതമാനം യ്മെതരയ്മെ0ടുക്കുക . തു"ര്ന്ന് Work Done amount Since last Bill

(in Rs),Deduction for Retention, Total amount of Bill Inclusive of GST(in Rs) എന്നീ
തുകകള് സിസ്റ്റം ഓപേട്ടാപേമVി ായി ജനപേറV് യ്മെ)യ്യും.
•

•
•

•

Date of actual Completion of Work എന്നതില് work കംപ്ലീV് യ്മെ)യ്ത തീയതി
യ്മെതരയ്മെ0ടുക്കുക. ഈ തീയതി ര് ് അ ാര്ഡ് യ്മെ)യ്ത സമയത്ത് പേരഖയ്മെ3ടുത്തിയ
Scheduled Date of Completion as per Agreement തീയതിപേയ ാള് കൂടുത ായ്മെണങ്കില് Fine
പേരഖയ്മെ3ടുത്താനുള്ള പേകാളം രും ()ിത്രം 1.5).

)ിത്രം 1.5
Fine for Delay in completation Work എന്ന ഭാഗത്ത് സൈഫന് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
അതിനുപേശഷം Clik here to Collect Fine Details എന്നതില് ക്ലി ് യ്മെ)യ്താല് )ിത്രം 1.5.1
ല് കാണുന്നതുപേ ായ്മെ യുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

)ിത്രം 1.5.1
Fine Details എന്നതില് Hindrances, if any, during the execution of work എന്നതില്
ര് ് യ്മെ)യ്യുന്നതില് ഏയ്മെതങ്കിലും തരത്തില് ഉള്ള ത"സ്സം പേനരിട്ടിട്ടുയ്മെണ്ടങ്കില് ത"സ്സം
എIായ്മെണന്ന് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Duration of Hindrance എന്നതില് ത"സം എത്ര ദി സം ഉണ്ടായിരുന്നുയ്മെ ന്ന്
പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
Reason for Not Completing the Work as per agreement എന്നതില് കാരണം
പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
Request for Extension of Time എന്നതില് എക്സ്യ്മെVന്ഷന് ാങ്ങിയിട്ടുയ്മെണ്ടങ്കില് അതിയ്മെന്റ
പേകാ3ി അVാച്ച് യ്മെ)യ്യുക.
The date up to which extention is now sought for എന്നതില് എക്സ്യ്മെVന്ഷന് എന്നു യ്മെര
എന്ന തീയതി പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
Extension Approved or not എന്ന പേകാപേbാ പേബാക്സില് നിന്ന് Yes/No യ്മെതരയ്മെ0ടുക്കുക
()ിത്രം 1.5.2) .

)ിത്രം 1.5.2
Fine Proposed or not എന്ന പേകാപേbാ പേബാക്സില് നിന്ന് Yes/No യ്മെതരയ്മെ0ടുക്കുക.
അടുത്തത് Supplemental Agreement No for Extension of Time of Completion
ഉയ്മെണ്ടങ്കില് അത് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
Supplemental Agreement No Date
എന്നതില് ഇതുമായി ബന്ധയ്മെ3ട്ട തീയതി
പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
Reason for Not Completing the Work as per Supplemental Agreement സപ്ലിയ്മെമന്റല്
എഗ്രിയ്മെമന്റ് പൂര്ത്തിയാ ത്തതിയ്മെന്റ കാരണം പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
തു"ര്ന്ന് രുന്ന ഫീല്ഡുകളില് ആ ശ്യമായത് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക()ിത്രം 1.5.3).

)ിത്രം 1.5.3
Verification of Bill by Assistant Executive Engineer എന്ന പേകാപേbാ പേബാക്സില് നിന്ന് Yes/No
യ്മെതരയ്മെ0ടുക്കുക. അതിനുപേശഷം Update ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക . അപേ3ാള് )ിത്രം 1.5.4 ല്
കാണുന്നതുപേ ായ്മെ യുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും അതില് ഒയ്മെക ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്താല് Payment
calculation സ്ക്രീനിപേ
് തിരിയ്മെച്ചത്തുന്നതാണ് .

)ിത്രം 1.5.4
•

Departmental Supply എന്ന ഭാഗത്ത് ബിറ്റുമിന് പേ ായ്മെ
എയ്മെIങ്കിലും
supply
യ്മെ)യിട്ടുയ്മെണ്ടങ്കില് അതിയ്മെന്റ amount പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക. Net Amount of Bill ല് ഈ തുക
കുറ0ിരിക്കും.

•

Statutary deduction എന്ന ബട്ടണില് ക്ലി ് യ്മെ)യതാല് )ിത്രം 1.6 ല് കാണുന്നത് പേ ായ്മെ
auto calculate യ്മെ)യ്ത statutory ഡിഡക്ഷനുകള് കാണാന് സാധിക്കുന്നതാണ്..

•
•

)ിത്രം 1.6
ഇതല്ലായ്മെത പേ യ്മെറ ഏയ്മെതങ്കിലും ഡിഡക്ഷന് ഉയ്മെണ്ടങ്കില് Miscellaneous Deductions (if
any) എന്ന ഭാഗത്ത് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക.
അതിനു പേശഷം Total എന്നതില് Click here for Net deduction എന്നതില് ക്ലി ് യ്മെ)യ്താല്
ഡിഡക്ഷന് എത്ര രൂ യ്മെയന്നും Click here for Amount to Contractor എന്നതില് ക്ലി ്

യ്മെ)യ്താല് പേകാണ്"്കാക്ടര്
)ിത്രം 1.7).

•

•

•

് നല്പേകണ്ട തുകയ്മെയത്രയ്മെയന്നും auto calculate യ്മെ)യ്ത്

രും(

)ിത്രം 1.7
അതിനുപേശഷം Next ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക . അപേ3ാള് )ിത്രം 1.7.1 ല് കാണുന്ന
പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും അതില് ഒയ്മെക ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക.

)ിത്രം 1.7.1
അപേ3ാള് )ിത്രം1.8 ല് കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

ഭിക്കും

)ിത്രം1.8
ഇ ിയ്മെ" Details regarding work supervision (Preparing this bill) എന്നതില് കുറ0ത്
രണ്ട് പേ രുയ്മെ" പേ യ്മെരങ്കിലും പേരഖയ്മെ3ടുപേത്തണ്ടതാണ്.

•
•

•
•

LSGI Level Monitoring Committee Report എന്നതില് റിപേ3ാര്ട്ട് അVാച്ച്
യ്മെ)Gാവുന്നതാണ്.
Technical Monitoring Committee Report (Quality Control) എന്നതില്
DLTC യുയ്മെ"
Monitoring Committee Report അVാച്ച് യ്മെ)Gാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
KPW FORM 23 എന്നതില് പേഫാം അVാച്ച് യ്മെ)Gാവുന്നതാണ്.
അതിനുപേശഷം Next ബട്ടണ് click യ്മെ)യ്യുക. അപേ3ാള് )ിത്രം 1.9 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള
സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

)ിത്രം 1.9
•

•

upload photo (Work) എന്നതില് AE യ്മെ രിഫിപേ ഷന് സമയത്ത് എടുത്ത പേറാഡിയ്മെന്റ
പേഫാപേട്ടാ അ ്പേ ാഡ് യ്മെ)യ്യുക. Minimum 2 പേഫാപേട്ടായും ആ ശ്യയ്മെമങ്കില് 10 പേഫാപേട്ടാ
യ്മെര അVാച്ച് യ്മെ)Gാവുന്നതാണ്.
അതിനുപേശഷം Next ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക . അപേ3ാള് )ിത്രം 1.10 ല് കാണുന്ന
പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

)ിത്രം 1.10

•
•

•

ഇ ിയ്മെ" AE റിമാര്ക്സ് പേരഖയ്മെ3ടുത്തുക. റിക്വസ്റ്റ് റിജക്ട് യ്മെ)Gണയ്മെമങ്കില് Reject Request
എന്ന ബട്ടണില് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക.
റിക്വസ്റ്റ് അംഗീകരി ണയ്മെമങ്കില് റിമാര്ക്സ് പേരഖയ്മെ3ടുത്തി Forward Request എന്ന
ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക . അപേ3ാള് “Are you sure , you want to forward this request ?"
എന്ന യ്മെമപേസജ് പേബാക്സ് ഭിക്കും അതില് ഒയ്മെക ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക തു"ര്ന്ന് Updated
Successfully യ്മെമപേസജ് ഭിക്കും.
ഇങ്ങയ്മെന പേസ ് യ്മെ)യ്യുന്ന റിക്യുസ്റ്റുകള് അതാതു verifier 2 പേ ാഗിനിപേ ക്കു പേഫാര്പേ ഡ്
യ്മെ)Gയ്മെ3ടുന്നതാണ്.

Payment Request- Pending- DLTC:
DLTC പേ ാഗിന് ഴി രുന്ന payment റിക്വസ്റ്റ്കളാണ് Pending എന്ന യ്മെമനു ിയ്മെ
എന്നതില് കാണാന് സാധിക്കുന്നത് . അങ്ങിയ്മെന രുന്ന
payment റിക്വസ്റ്റ്കള്
റ0 രീതിയില് തയ്മെന്ന പേപ്രാസസ്സ് യ്മെ)Gാന് സാധിക്കുന്നതാണ് .
NB : DLTC യില് നിന്ന്
യ്മെ)യ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.

DLTC
പേമല്

രുന്ന പേപ്രാജക്ടുകളില് monitoring committiee report അVാച്ച്

Returned – AEE
Returned - AEE എന്ന യ്മെമനു ില് ക്ലി ് യ്മെ)യ്താല് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീ ് എഞ്ചിനീയര്
റിപേട്ടണ് യ്മെ)യ്ത യ്മെ ന്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്കളാണ് ഇ ിയ്മെ" ിസ്റ്റ് യ്മെ)യ്യുന്നത് . ആയതും പേമല് റ0
രീതിയില് പേപ്രാസസ്സ് യ്മെ)Gാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
Returned – CE
Returned - CE എന്ന യ്മെമനു ില് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുപേbാള് )ീഫ് എഞ്ചിനീയര് റിപേട്ടണ് യ്മെ)യ്ത
യ്മെ ന്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്കളാണ് ഇ ിയ്മെ" ിസ്റ്റ് യ്മെ)യ്യുന്നത് . ആയതും പേമല് റ0 രീതിയില്
പേപ്രാസസ്സ് യ്മെ)Gാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.
Rejected
AE ഏയ്മെതങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് reject യ്മെ)യ്തിട്ടുയ്മെണ്ടങ്കില് , അ യുയ്മെ"
യ്മെമനു ില് നിന്നും ഭിക്കുന്നതാണ്.

ി രങ്ങള് Reject

എന്ന

Status
Status എന്ന യ്മെമനു ഴി ആ പേ ാ ല്പേബാഡിയുയ്മെ" എല്ലാ payment റിക്വസ്റ്റ്കളുയ്മെ" സ്റ്റാVസും
അതിപേനാ"് പേ)ര്ന്നുള്ള ബട്ടണുകള് ക്ലി ് യ്മെ)യ്താല് payment
ി രങ്ങളും അതിയ്മെന്റ history
യും കാണാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ()ിത്രം 1.11)

)ിത്രം 1.11

Pending in DLTC
പേകാണ്ട്രാക്ടര് റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ)യ്ത ഏയ്മെതങ്കിലും യ്മെ ന്റ്റ് DLTC പേ ാഗിനില് Pending
ആയിട്ടുയ്മെണ്ടങ്കില്, ആയതിയ്മെന്റ ി രങ്ങളാണ് ഈ യ്മെമനു ില് ിസ്റ്റ് യ്മെ)യ്യുന്നത്.

PAYMENT REPROCESSING
CE Office ല് നിന്നും ട്രഷറിയിപേ
് യ്മെസന്റ് യ്മെ)Gയ്മെ3ടുന്ന ി രങ്ങളില് IFSC പേകാപേഡാ
account നbറിയ്മെ
ിശപേകാ കാരണം യ്മെക്രഡിV് fail ആയാല് ആയതു തിരുത്തുന്നതിനായി AE
പേ ാഗിനില് ഭ്യമാകുന്നതാണു് . അതിനായി Payment Request യ്മെമനു ിയ്മെ Reprocessing ല്
ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക. അപേ3ാള് )ിത്രം 5 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

)ിത്രം 5

•

•

ഇ ിയ്മെ" CE LSGD യുയ്മെ" പേ ാഗിനില് തുക ഡിഴ്സ്പേബഴ്സ്യ്മെമന്റ് യ്മെ)യ്യുന്ന സമയത്ത്
പേബാനിഫിഷ്യറിയുയ്മെ" ഡീയ്മെVയില്സ് യ്മെതVായതിനാല് യ്മെട്രഷറിപേ
് യ്മെസന്റാകായ്മെത ന്ന
Payments കളാണ് കാണുന്നത്. ി രങ്ങള് കറക്ട് യ്മെ)യ്യുന്നതിനുപേ ണ്ടി Edit ബട്ടണില്
ക്ലി ് യ്മെ)G്താല് )ിത്രം 6 ല് കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

)ിത്രം 6
ഇ ിയ്മെ" Payment Fail Reason എന്ന ഭാഗത്ത് എI് കാരണം യ്മെകാണ്ടാണ് റിക്വസ്റ്റ്
യ്മെസന്റാകത്തത് എന്ന് അറിയാന് കഴിയും. ി രങ്ങള് കറക്ട് യ്മെ)G്തതിനുപേശഷം Update
ബട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ)യ്യുക. അപേ3ാള് ഈ റിക്വസ്റ്റ് CE Accounts പേ ാഗിനില് ഭ്യമാകും.

Chief Minister’s Local Road Rebuild Project
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് AEE (Verifier2) Login
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
്
ഉ പേയാഗിപേ ണ്ടതാണ്.

പ്രപേ ശിക്കുന്നതിനായി

cmlrrp.lsgkerala.gov.in

എന്ന

URL

AEE(Verifier2) പേ ാഗിന്
Payment Request – Pending
AEE യുയ്മെ" പേ ാഗിനില് പ്രപേ ശിക്കുക. ഇ ിയ്മെ" AE(Verifier1) Process യ്മെ%യ്ത് പേ'ാര്പേ ഡ് യ്മെ%യ്ത
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റുകള് കാണുന്നതിന് Payment Request എന്ന യ്മെ-നു ിയ്മെ
Pending ല് ക്ലി ്
യ്മെ%യ്യുക. അപേ2ാള് %ിത്രം 1 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

%ിത്രം 1
ഇ ിയ്മെ"
3 History
•

ത്
..

ശത്ത് മൂന്ന് ബട്ടണുകള് കാണാന് കഴിയും . 1 View/ Edit

View/ Edit എന്നതില് ക്ലി

് യ്മെ%യ്താല് %ിത്രം 2 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

2 Process

ഭിക്കും.

•

•

•

%ിത്രം 2
ഇ ിയ്മെ" AE(Verifier 1) പേപ്രാസസ് യ്മെ%യ്ത പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് പേ'ാ-ാണ് കാണുന്നത് .
ഇതില് -ാറ്റങ്ങള് രുത്താന് സാധിക്കുന്നതല്ല . ആ ശ്യയ്മെ-ങ്കില് എല്ലാ ി രങ്ങളും
രിപേശാധിച്ച പേശഷം verifier 1 (AE ) ക്കു റിപേട്ടൺ യ്മെ%യ്യാവുന്നതാണ് . ഇതില് Details
- Requested by Contractor , Stages of Work & Physical progress , Payment ,Statutory
Deduction എന്നീ ഭാഗങ്ങള് കാണാവുന്നതാണ് . ി രങ്ങള് രിപേശാധിച്ചപേശഷം Next
ബട്ടൺ ക്ലി ് യ്മെ%യ്യുക(%ിത്രം 3).

%ിത്രം 3
അപേ2ാള് %ിത്രം 4 ല് കാണുന്നതു പേ ായ്മെ യുള്ള സ്ക്രീന്

%ിത്രം 4
ി രങ്ങള്
രിപേശാധിച്ചപേശഷം Next ബട്ടൺ ക്ലി
കാണുന്നതുപേ ായ്മെ യുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്താല് %ിത്രം

7

ല്

%ിത്രം 7
•

ഇ ിപേ"യും ി രങ്ങള് രിപേശാധിക്കുക . അതിനുപേശഷം Next ബട്ടൺ ക്ലി
അപേ2ാള് %ിത്രം 8 ല് കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്യുക .

%ിത്രം 8
•

ഇ ിയ്മെ" Payment Request [decision ] ആണ് കാണുന്നത്.
Close ബട്ടൺ ക്ലി ് യ്മെ%യ്യുക.

•

അടുത്തതായി Process യ്മെ%യ്യുന്നതിനുപേ ണ്ടി

അപേ2ാള് %ിത്രം9 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

രിപേശാധിച്ചപേശഷം

ബട്ടണില് ക്ലി

ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്യുക .

%ിത്രം 9
•

രിപേശാധിച്ച

ി രങ്ങള് ശരിയായ്മെണങ്കില്

Verify

എന്നത്

അതിനുപേശഷം റി-ാര്ക്സ് പേരഖയ്മെ2ടുത്തുക Submit ബട്ടൺ ക്ലി
verify

യ്മെ%യ്യുന്ന റിക്വസ്റ്റ്കള്

യ്മെതരയ്മെoടുക്കുക.

് യ്മെ%യ്യുക . ഇങ്ങയ്മെന

EE (അപ്പ്രൂx ര് 1 ) പേ ാഗിനിപേ ക്കു പേ'ാര്പേ ഡ്

യ്മെ%യ്യയ്മെ2ടും.

ി രങ്ങള് ശരിയയ്മെല്ലങ്കില് Reject

എന്നത് യ്മെതരയ്മെoടുത്ത് റി-ാര്ക്സ്

പേരഖയ്മെ2ടുത്തി Submit യ്മെ%യ്യുക. അപേ2ാള് Are you sure , you are going to verify this
request എന്ന യ്മെ-പേസജ്

ഭിക്കും . അതില് ഒയ്മെക ബട്ടൺ ക്ലി

യ്മെ%യ്യയ്മെ2ടുന്ന റിക്വസ്റ്റ്കള് AE (verifier 1 ) പേ ാഗിനിയ്മെ
യ്മെ%യ്യയ്മെ2ടുന്നതാണ്.
•

ഹിസ്റ്ററി കാണുന്നതിന്

കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

ബട്ടൺ ക്ലി

ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്യുക .

Reject

returned യ്മെ-നു ില്

് യ്മെ%യ്യുക . അപേ2ാള് %ിത്രം

ിസ്റ്റ്

10 ല്

%ിത്രം 10
Returned
•

Returned എന്ന യ്മെ-നു ക്ലി
ി രങ്ങള് ഉയ്മെണ്ടങ്കില് അ

് യ്മെ%യ്താല്

EE (Approver 1) reject യ്മെ%യ്ത പേ യ്മെ ന്റ്

പേപ്രാസസ് യ്മെ%യ്യാവുന്നതാണ്.

Rejected
•

Rejected എന്നതില് ക്ലി
കഴിയും.

് യ്മെ%യ്താല് AEE തയ്മെന്ന റിജക്ട് യ്മെ%യ്ത

ി രങ്ങള് കാണാന്

Status
•

Status എന്നതില് ക്ലി

് യ്മെ%യ്താല് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാല് കഴിയും(%ിത്രം 11).

%ിത്രം 11

Chief Minister’s Local Road Rebuild Project
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് EE (Aprover 1) Login
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
്
ഉ പേയാഗിപേ ണ്ടതാണ്.

പ്രപേ ശിക്കുന്നതിനായി

cmlrrp.lsgkerala.gov.in

എന്ന

URL

Executive Engineer (Aprover 1) പേ ാഗിന്
EE യുയ്മെ" പേ ാഗിനില് പ്രപേ ശിക്കുക. ഇ ിയ്മെ" AEE(Verifier2) Process യ്മെ%യ്ത് പേ'ാര്പേ ഡ് യ്മെ%യ്ത
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റുകള് കാണുന്നതിന് Payment Request എന്ന യ്മെ-നു ിയ്മെ
Pending ല് ക്ലി ്
യ്മെ%യ്യുക. അപേ2ാള് %ിത്രം 1 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

ഇ ിയ്മെ"
3 History
•

ത്
.

%ിത്രം 1
ശത്ത് മൂന്ന് ബട്ടണുകള് കാണാന് കഴിയും . 1 View/ Edit

View/ Edit എന്നതില് ക്ലി

് യ്മെ%യ്താല് %ിത്രം 2 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

%ിത്രം 2

2 Process

ഭിക്കും.

•

•

ഇ ിയ്മെ" AEE(Verifier 2) പേപ്രാസസ് യ്മെ%യ്ത പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് പേ'ാ-ാണ് കാണുന്നത് .
ഇതില് -ാറ്റങ്ങള് രുത്താന് സാധിക്കുന്നതല്ല . ആ ശ്യയ്മെ-ങ്കില് എല്ലാ ി രങ്ങളും
രിപേശാധിച്ച പേശഷം verifier 2 (AEE ) ക്കു
റിപേട്ടൺ യ്മെ%യ്യാവുന്നതാണ് . ഇതില്
Details - Requested by Contractor , Stages of Work & Physical progress ,
Payment ,Statutory Deduction
എന്നീ ഭാഗങ്ങള് കാണാവുന്നതാണ് .
ി രങ്ങള്
രിപേശാധിച്ചപേശഷം Next ബട്ടൺ ക്ലി ് യ്മെ%യ്യുക(%ിത്രം 3).

%ിത്രം 3
അപേ2ാള് %ിത്രം 4 ല് കാണുന്നതു പേ ായ്മെ യുള്ള സ്ക്രീന്

ി രങ്ങള് രിപേശാധിച്ചപേശഷം
പേ ായ്മെ യുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

•

%ിത്രം 4
Next ബട്ടൺ ക്ലി

ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്താല് %ിത്രം 5 ല് കാണുന്നതു

%ിത്രം5
ഇ ിപേ"യും ി രങ്ങള് രിപേശാധിക്കുക . അതിനുപേശഷം Next ബട്ടൺ ക്ലി
അപേ2ാള് %ിത്രം 6 ല് കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്യുക .

%ിത്രം 6
•

ഇ ിയ്മെ" Payment Request [decision ] ആണ് കാണുന്നത്.
Close ബട്ടൺ ക്ലി ് യ്മെ%യ്യുക.

•

അടുത്തതായി Process യ്മെ%യ്യുന്നതിനുപേ ണ്ടി

അപേ2ാള് %ിത്രം7 ല് കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

രിപേശാധിച്ച പേശഷം

ബട്ടണില് ക്ലി

ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്യുക .

%ിത്രം 7
•

രിപേശാധിച്ച

ി രങ്ങള് ശരിയായ്മെണങ്കില്

Verify

എന്നത്

അതിനുപേശഷം റി-ാര്ക്സ് പേരഖയ്മെ2ടുത്തുക Submit ബട്ടൺ ക്ലി

് യ്മെ%യ്യുക. അപേ2ാള് “Are

you sure , you are going to verify this request "എന്ന യ്മെ-പേസജ്
ബട്ടൺ ക്ലി
•

യ്മെതരയ്മെoടുക്കുക.
ഭിക്കും.അതില് OK

് യ്മെ%യ്യുക. ഈ റിക്വസ്റ്റ് CE Accounts login ല് പേ ാകും.

ി രങ്ങള് ശരിയയ്മെല്ലങ്കില് Reject എന്നത് യ്മെതരയ്മെoടുത്ത് റി-ാര്ക്സ് പേരഖയ്മെ2ടുത്തി
Submit യ്മെ%യ്യുക. അപേ2ാള് “Are you sure , you are going to verify this request” എന്ന
യ്മെ-പേസജ്

ഭിക്കും . അതില് OK ബട്ടൺ ക്ലി

് യ്മെ%യ്യുക. ഈ റിക്വസ്റ്റ് AEE(Verifier 2)ന്

പേ ാകും.
•

ഹിസ്റ്ററി കാണുന്നതിന്
കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്

ബട്ടൺ ക്ലി
ഭിക്കും.

് യ്മെ%യ്യുക . അപേ2ാള് %ിത്രം

8 ല്

%ിത്രം 8
Returned:
•

Returned എന്ന യ്മെ-നു ക്ലി
ഉയ്മെണ്ടങ്കില് അ

് യ്മെ%യ്താല് CE Accounts റിജക്ട് യ്മെ%യ്ത പേ യ്മെ ന്റ്

ി രങ്ങള്

പേപ്രാസസ് യ്മെ%യ്യാവുന്നതാണ്.

Rejected:
•

Rejected എന്നതില് ക്ലി
കാണാന് കഴിയും.

് യ്മെ%യ്താല് EE( Aprover 1) തയ്മെന്ന റിജക്ട് യ്മെ%യ്ത

ി രങ്ങള്

Status:
•

Status എന്നതില് ക്ലി

് യ്മെ%യ്താല് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാല് കഴിയും(%ിത്രം 9).

%ിത്രം 9
CE Rejected:
CE Rejected എന്നതില് CE (Aprover 2) Reject യ്മെ%യ്ത payment
കഴിയും.

ി രങ്ങള് ഇ ിയ്മെ" കാണാന്

Chief Minister’s Local Road Rebuild Project
പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് CONTRACTOR LOGIN
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
്
ഉ പേയാഗിപേ ണ്ടതാണ്.

പ്രപേ ശിക്കുന്നതിനായി

cmlrrp.lsgkerala.gov.in

എന്ന

URL

ര് ് അ ാര്ഡ് യ്മെ#യ്യുന്ന സമയത്ത് പേ(ഖയ്മെ*ടുത്തുന്ന പേകാണ്ട്രാക്ടറുയ്മെ1 യ്മെമാബൈ3ല്
നമ്പ(ിപേ
് ാസ്പേ ഡ് SMS ആയി ഭിക്കുന്നതാണ്.
പേകാണ്ട്രാക്ടര് പേ ാഗിന്.
•

•

പേകാണ്ട്രാക്ടുയ്മെ1 യ്മെമാബൈ3ല് നമ്പ(ിപേ
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
് പ്രപേ ശി ാനുള്ള

്

ഭിക്കുന്ന എസ്എംഎസ് സപേ=ശത്തില്
ാസ്പേ ഡ് ഭിക്കും(#ിത്രം 1.1).

#ിത്രം 1.1
ആപ്ലിപേ ഷനിപേ
് പ്രപേ ശിക്കുന്നതിനായി ഇയ്മെമയിലും/യ്മെമാബൈ3ല് നമ്പരും
ാസ്
പേ ഡും ഉ പേയാഗിച്ച് പേ ാഗിന് യ്മെ#യ്യുക(#ിത്രം 1.2)( Select for Official Login എന്നതില്
1ിക് യ്മെ#പേXണ്ട ആ ശ്യമില്ല).

#ിത്രം 1.2
പേകാണ്ട്രാക്ടര് ്
ാസ്പേ ഡ് റീ യ്മെസന്റ് യ്മെ#Xണയ്മെമങ്കില് തായ്മെ] കാണുന്ന Resend
Password(Contractor) എന്നതില് ക്ലി ് യ്മെ#യ്ത് (ജിസ്റ്റര് യ്മെ#യ്ത ശ(ിയായ ഇയ്മെമയില്
പേ(ഖയ്മെ*ടുത്തുക. അപേ*ാള് യ്മെമാബൈ3 ിപേ
് പുതിയ
ാസ്പേ ഡ് എസ് എം എസായി
ഭിക്കുന്നതാണ്.
Payment Request:
•

അപ്ലിപേ ഷനിപേ
് പ്രപേ ശിച്ച് ക]ിഞ്ഞ് ഇ1ത് ശത്ത് കാണുന്ന Payment Request
എന്നതില് ക്ലി ് യ്മെ#യ്താല് യ്മെതാട്ടു തായ്മെ] ഈ പേകാണ്ട്രാക്ടര് ് അ ാര്ഡ് യ്മെ#യ്ത്
യ്മെകാടുത്ത പേപ്രാജക്ടുകള് കാണാന് ക]ിയും.(#ിത്രം 1.3)

NB എഗ്രിയ്മെമന്റ് തീയതി ക]ിഞ്ഞ് 12 ദി സങ്ങള്
യ്മെ#യ്യൂ.

് പേശഷപേമ ഇ ിയ്മെ1 പേപ്രാജക്ടുകള്

ിസ്റ്റ്

#ിത്രം 1.3
•

പേ യ്മെ ന്റ് റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ#പേXണ്ട പേപ്രാജക്ടില് ക്ലി
കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

് യ്മെ#യ്യുക . അപേ*ാള് #ിത്രം 1.4 ല്

#ിത്രം 1.4

•

ഇതില് Add new Payment Request എന്നതില് ക്ലി
കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

് യ്മെ#യ്യുക. അപേ*ാള് #ിത്രം 1.5 ല്

•

#ിത്രം 1.5
ഇതില് Nature Of Payment എന്നതില് നിന്നും Partial Payment ആപേണാ Full Payment
ആപേണാ എന്നത് യ്മെത(ഞ്ഞടുക്കുക. അടുത്തത് Stages of Work & Physical progress
എന്നതില് നിന്നും പൂര്ത്തിയായ പേസ്റ്റജുകള് യ്മെത(യ്മെഞ്ഞടുക്കുക .അപേ*ാള് #ിത്രം 1.6 ല്
കാണുന്ന പേ ാലുള്ള സ്ക്രീന് ഭിക്കും.

#ിത്രം 1.6
•

ത് ശത്ത് കാണുന്ന Physical Progress of Work എന്നതില് കാണുന്ന ഇനങ്ങളില്
നിന്നും പൂര്ത്തിയായ യ്മെത(യ്മെഞ്ഞടുക്കുക. അതിനുപേശഷം Amount Requested (in Rs)
എന്നതില് റിക്വസ്റ്റ് യ്മെ#യ്യുന്ന തുക പേ(ഖയ്മെ*ടുത്തുക.

NB:
നാളിതു യ്മെ(
പൂര്ത്തിയാ ിയ
ര്ക്കുകള് ്
യ്മെ#
ായ ആയ്മെക തുക
ആയി(ി ണം Amount Requested (in Rs) എന്നതില് നല്പേകണ്ടത്.
•

ാര്ഷ്യല് പേ യ്മെ ന്റായ്മെണങ്കില് Agreed PAC യുയ്മെ1 90% മാത്രപേമ അനു ദിക്കുകയുള്ളൂ.
Amount Requested (in Rs) നു തായ്മെ]യായി ( can be requested up to ............) റിക്വസ്റ്റ്
യ്മെ#Xാന് ക]ിയുന്ന തുക കാണാവുന്നതാണ്. അതുപേ ായ്മെ
ാര്ഷ്യല് പേ യ്മെ ന്റായ്മെണങ്കില്
തായ്മെ] കാണുന്ന Disclaimer എന്ന യ്മെ#ക് പേ3ാക്സ് 1ിക് യ്മെ#പേXണ്ടതാണ്.

•

അതിനുപേശഷം പേസ ് 3ട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ#പേXണ്ടതാണ് . അപേ*ാള് “ Are you sure you
want to save " എന്ന യ്മെമപേസജ് ഭിക്കുന്നതാണ്. അതില് ഒയ്മെക 3ട്ടണ് ക്ലി ് യ്മെ#യ്യുക.

•

ഇങ്ങയ്മെന പേസ ് യ്മെ#യ്ത
ക]ിയുന്നതാണ്.

Profile

ി (ങ്ങള് #ിത്രം

1.7 ല് കാണുന്നതു പേ ായ്മെ

കാണാന്

#ിത്രം 1.7

ഈ യ്മെമനു ]ി പേകാണ്ട്രാക്ടര് ് ാസ്പേ ഡ് മാറ്റാവുന്നതാണ്. യ്മെപ്രാബൈ™ല് യ്മെമനു ില് ക്ലി ്
യ്മെ#യ്ത് Change Password എന്നതില് ക്ലി ് യ്മെ#യ്താല് #ിത്രം 1.8 ല് കാണുന്നപേ ാലുള്ള സ്ക്രീന്
ഭിക്കും.

•

•

#ിത്രം 1.8
Old Password എന്നതില് നി
ിയ്മെ
ാസ്പേ ഡ് പേ(ഖയ്മെ*ടുത്തുക . New Password
എന്നതില് പുതിയ ാസ്പേ ഡ് പേ(ഖയ്മെ*ടുത്തുക. Cofirm Password എന്നതില് പുതിയ
ാസ്പേ ഡ് ഒ(ി ല്കൂ1ി നല്കുക.
ാസ്പേ ഡ് മറന്നുപേ ായാല് പേ ാഗിന് യ്മെ#Xന്ന സ്ക്രീനില് തായ്മെ] കാണുന്ന Resend
Password(Contractor) എന്നതില് ക്ലി ് യ്മെ#യ്ത് (ജിസ്റ്റര് യ്മെ#യ്ത ശ(ിയായ ഇയ്മെമയില്
പേ(ഖയ്മെ*ടുത്തുക. അപേ*ാള് യ്മെമാബൈ3 ിപേ
് പുതിയ ാസ്പേ ഡ് എസ് എം എസായി
ഭിക്കുന്നതാണ്.

