താത്പരയ്പത്രMm

SFC/01/2017 dated 06.07.2017

സി-ഡിറ്റ് നടപ്പിലാക്കΜന്ന സhക്കാരിെന്റ േപ്രാജക്ടിേലക്ക് ഡാറ്റാ എhട്രി നടത്തΜ
ന്നതിന്

സ്ഥാപനങ്ങh/ഏജhസികളിh

നിന്നΜMm

താത്പരയ്പത്രMm

ക്ഷണിക്കΜന്നΜ.

താത്പരയ് പത്രേത്താെടാപ്പMm നhേകണ്ട അേപക്ഷാേഫാറMm, നിhേദ്ദശങ്ങh സി-ഡിറ്റിെന്റ
െവബ്Myസറ്റിh നിന്ന് െഡMWhേലാഡ് െചയയ്ാവΜന്നതാണ്. www.cdit.org. അേപക്ഷ
സമhപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 20.07.2017.

അേപക്ഷാേഫാറMm നhേകണ്ട അഡ്രസ്സ്
ദി രജിസ്ട്രാh,
െസന്റh േഫാh െഡവലപ്െമന്റ് ഓഫ് ഇേമജിMmഗ് െടക്േനാളജി (സി-ഡിറ്റ്)
വഴΜതക്കാട്. പി. ഒ
തിരΜവനന്തപΜരMm

അേപക്ഷാേഫാറMm
1. അേപക്ഷകെന്റ േപര്

:

2. സ്ഥാപനത്തിെന്റ േപരΜMm അഡ്രസ്സΜMm

:

3. സ്ഥാപനത്തിെന്റ േഫാh നമ്പh/െമാMyബh നമ്പh

:

4. കമ്പയ്ൂട്ടറിെന്റ എണ്ണMm, േകാhഫിഗേറഷh

:

5. സ്കാനറിെന്റ എണ്ണMm, േകാhഫിഗേറഷh

:

6. ബന്ധെപ്പട്ട േമഖലയിലΜള്ള മΜhപരിചയMm
(സhക്കാh - അhദ്ധസhക്കാh സ്ഥാപനത്തിലΜള്ള
പരിചയMm)

:

7. ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനMm െസക്രേട്ടറിേയറ്റിh നിന്നΜMm
:
എത്ര കിേലാമീറ്റh പരിധിയിലാണ് സ്ഥിതി െചയയ്Μന്നത്.
8. ഡാറ്റാ എhട്രി, സ്കാനിMmഗ്, െവരിഫിേക്കഷh
(എന്നിവയ്ക്ക് താങ്കh μേദ്ദശിക്കΜന്ന
1 േഫാറത്തിെന്റ തΜക)

:

അേപക്ഷയിh പറഞ്ഞിരിക്കΜന്ന കാരയ്ങ്ങh പൂhണ്ണമായΜMm സതയ്സന്ധമാെണന്ന് ഇതിനാh
േബാധിപ്പിക്കΜന്നΜ.

അേപക്ഷകെന്റ േപര്
ഒപ്പ്
ഓഫീസ് സീh
തീയതി :

നിhേദ്ദശങ്ങh

1. സhക്കാhതലത്തിh നിന്ന് തΜക ലഭയ്മായതിനΜ േശഷMm മാത്രേമ ഡാറ്റാ എhട്രി തΜക സിഡിറ്റിh നിന്നΜMm അനΜവദിക്കΜകയΜള്ളൂ
2. അേപക്ഷാേഫാറത്തിെന്റ
മാതMrക
സി
ഡിറ്റിെന്റ
വഴΜതയ്ക്കാട്
ഓഫീസിh
പരിേശാധിക്കാവΜന്നതാണ്. ഡാറ്റാ എhട്രി പൂhത്തിയാക്കിയ അേപക്ഷാ േഫാറത്തിh
പിഴവΜകh കെണ്ടത്തിയാh നിശ്ചിത തΜക കΜറവΜെചയയ്Μന്നതായിരിക്കΜMm.
3. അേപക്ഷാേഫാറMm യാെതാരΜ കാരണവശാലΜMm
Myകമാറ്റMm െചയയ്ാh പാടΜള്ളതലല്.

മറ്റ്

സ്ഥാപനങ്ങh,

വയ്ക്തികhക്ക്

4. അടച്ചΜറപ്പΜള്ള വാഹനത്തിh ബന്ധെപ്പട്ട േഫാറMm രജിസ്റ്റh െചയ്തΜ സവ്ീകരിക്കΜകയΜMm
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കΜള്ളിh ബന്ധെപ്പട്ട േഫാറMm മടക്കി നhേകണ്ടതΜമാണ്.
5. ബന്ധെപ്പട്ട ഡാറ്റാ എhട്രി െചയയ്Μന്ന സ്ഥാപനMm െസക്രേട്ടറിേയറ്റിh നിന്നΜMm 3 കി.മീറ്റh
പരിധിക്കΜള്ളിലΜMm, അടിസ്ഥാന െസMWകരയ്മΜള്ളതΜമായിരിക്കണMm.
6. തീപിടിത്തമΜണ്ടായാh പ്രതിേരാധിക്കാനΜള്ള μപകരണMm μണ്ടായിരിക്കണMm.
7. അേപക്ഷ നhകΜന്ന സ്ഥാപനങ്ങh സhക്കാh - അhദ്ധ സhക്കാh സ്ഥാപനത്തിലΜള്ള
ആറ് മാസMm കΜറയാെതയΜള്ള മΜhപരിചയMm വയ്ക്തമാേക്കണ്ടതാണ്.
8. സ്ഥാപനത്തിh ഡാറ്റാ എhട്രി െചയയ്Μന്ന ജീവനക്കാhക്ക് ഡാറ്റാ എhട്രി േയാഗയ്തയΜMm
മΜhപരിചയവΜMm μണ്ടായിരിേക്കണ്ടതΜമാണ്.
9. ബന്ധെപ്പട്ട ഡാറ്റാ എhട്രി േസാഫ്റ്റ് െവയh െട്രയിനിMmഗ് നhകΜന്നതΜMm െട്രയിനിMmഗിh
പെങ്കടΜത്ത ജീവനക്കാhക്ക് മാത്രെമ ഡാറ്റാ എhട്രി െചയയ്ാhപാടΜള്ളതΜമാകΜന്നΜ.
10. അേപക്ഷാേഫാറMm കയറ്റΜന്നതിനΜMm ഇറക്കΜന്നതിനΜMm, വാഹനMm μപേയാഗിക്കΜന്നതിനΜMm
പ്രേതയ്കMm തΜക നhകΜന്നതലല്.

11. ഡാറ്റാഎhട്രി, സ്കാനിMmഗ്, െവരിഫിേക്കഷh എന്നിവ μhെപ്പെടയΜള്ള അേപക്ഷാ
േഫാറത്തിന് മാത്രെമ തΜക അനΜവദിക്കൂ.
12. 3 KV യിh കΜറയാെത പവh സMyപല് ബാക്കപ്പ് μണ്ടായിരിക്കണMm.
13. Myഹ സ്പീഡ് ഇhറhെനറ്റ് കണക്ഷh μണ്ടായിരിക്കണMm.
14. 1000 സ്കവ്യhഫീറ്റിh കΜറയാെത സ്ഥലെസMWകരയ്Mm μണ്ടായിരിക്കണMm.
15. കമ്പയ്ൂട്ടh േകാhഫിഗേറഷh മിനിമMm 2 GB RAM with dual core processor .
16. Document Scanner with above 24 PPM with Double side scanner μണ്ടായിരിക്കണMm
17. പ്രവhത്തനേമഖല കയ്ാമറ നിരീക്ഷണത്തിh സΜരക്ഷിതമാേക്കണ്ടതാണ്.
18. അേപക്ഷാേഫാറത്തിെന്റ എണ്ണMm കണക്കാക്കിയാണ് തΜക നിശ്ചയിേക്കണ്ടത്.
19. 200 രൂപ മΜദ്രപത്രത്തിh എഗ്രിെമhറ് എഴΜേതണ്ടതാണ്.
20. അേപക്ഷാേഫാറMm സമhപ്പിേക്കണ്ട അവസാന തീയതി 20.07.2017

കൂടΜതh വിവരങ്ങhക്ക് 9447301305 എന്ന നമ്പറΜമായി ബന്ധെപ്പടΜക

