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dºÀ kv{Im¸v

(ഒട്ടുപാല്)

hnÂ¡p¶Xn\pÅ ZÀLmkv hyhØIÄ

¹mtâj³ tImÀ¸tdjsâ sImSpa¬ {Kq¸v emäIvkv ^mIvSdnbnÂ (പഴയ
ഫാക്ടറി) hnÂ¡m\mbn സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന Dt±iw 10 S¬ dºÀ kv{Im¸v
(ഒട്ടുപാല്)
(ഇപ്പാള്

നിലവിലുള്ള

അവസ്ഥ

ഏതാപ്

ാ

അപ്ത

അവസ്ഥയില്)

വയവസ്ഥകള് പ്പകാരം വില്പന നടത്തുന്നതിനുള്ള ദര്ക്ഘാസ് ക ക്ഷ
കൂടാഴത

dºÀ kv{Im¸v

(ഒട്ടുപാല്)

lot-2

ഴെ ഡി.ആര്ക്.സി

& ഫിസിക്കല് പാരാമീറ്ററും

D.R.C.result

1

Lot-2

Process
Realization (%)
64.00 %

Physical Parameters result.
Sl.No
1
2
3
4
5
6

Parameters
Dirt Content
Volatile Matter
Ash Content
Nitrogen Content
Initial Plasticity.
PO
Plasticity
Retention Index
PRI

പ്േര്ക്ക്കുന്ന

ിച്ചുഴകാള്ളുന്നു.

േുവഴട പ്രഖഴപടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Sl.No. Sample identification No.

താഴഴ

unit
% by mass
% by mass
% by mass
% by mass
………

Lot.No.2
0.12
0.37
0.60
0.27
30

Test Method.
IS.3660(Part-1)-1999
IS.3660(Part-2)-1985
IS.3660(Part-3)-1988
IS.3660(Part-10)-2000
IS.3660(Part-11)-1989

………

73

IS-3660(Part-12)1989

ദര്ഘാസ് വ യവസയവഥകള്

1. AwKoIrXþ
cPnkvt{SUv
dºÀ
hym]cnIÄ¡pw,
dºÀ
DÂ¸¶§Ä
\nÀ½n¡p¶hÀ¡pw am{Xta ZÀLmസിÂ ]s¦Sp¡phm³ AÀlXbpÅq. ZÀLmkv
kaÀ¸n¡p¶hÀ Hcp sa{SnIv Sണ്ണിനുള്ള (ഇപ്പാള് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ ഏതാപ് ാ
അപ്ത അവസ്ഥയില്) hnebmWv ImWn¨ncnt¡-Xv.
2. ZÀLmkpIÄ \ncX{Zhyambn ¹mtâj³ tImÀ¸tdjsâ t]cnÂ hm§nbn«pÅ 25000/þcq] (Ccp]¯nb¿mbncw am{Xw) bpsS Unamâv {Um^väv/NEFT (Plantation
Corporation of Kerala Ltd, A/C.No. 2964201000048, IFSC:CNRB 0002964, Canara Bank) hyhØIfpsS Hcp tIm¸nbnÂ FÃm
t]Pnepw H¸v tcJs¸Sp¯nbXv klnXw ക്വാട്ടേഷനുക്ൾ ട്ടക്ാർപട്ടേഷsâ
വെമ്പ് സൈറ്റിൽ (www.pcklimited.in) 13.2.2019þ\p 11.30- þAM \p ap¼v P\-dÂ
amt\-PÀ¡v ലഭിക്കത്തക്കെണ്ണം അപ്ട്ടലാഡ്വെയ്യാെുന്നതാണ്. വെമ്പർ ട്ടലാഗിൻ
െിെരങ്ങൾ പി ൈി വക് യുവെ ഓഫീൈിൽ നിന്നും നൽക്ുന്നതാണ്.

3. ZÀLmknÂ ]s¦Sp¡phm³ B{Kln¡p¶hÀ
ദര്ക്ഘാസ് ക
സമര്ക്പിക്കുന്നതി
മുമ്പായി sImSpa¬ {Kq¸v emäIvkv ^mIvSdnbnÂ t]mbn dºÀ kv{Im¸nsâ
KpW\nehmchpw അവസ്ഥയും t\cn«v I-v t_m²ys¸«ncnt¡-XmWv. ZÀLmkv
kaÀ¸n¨Xn\ptijw CXns\ kw_Ôn¨v D¶bn¡p¶ bmsXmcp AhImihmZ§fpw
]cnKWn¡p¶XÃ.
4. dºÀ kv{Im¸nsâ hnÂ¸\ ഇപ്പാൾ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയുഴട ASnØm\¯nÂ
Bbncn¡pw. ദര്ക്ഘാസ് ക പറപിച്ചു കിട്ടുന്ന വയതികികള് ap³Iqdmbn ]Ww slVm^oknÂ
AS¨v
Un.H.
hm§p¶Xn\pkcn¨v
^mIvSdnbnÂ
\n¶pw
dºÀ
kv{Im¸v
IbänsIm-pt]mIp¶Xn\v A\phmZw \ÂIp¶XmWv.
5. ദര്ക്ഘാസ് ക പറപിച്ച് കിട്ടുന്ന വയതികികള് ദര്ക്ഘാസില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൂക്കത്തിഴെ വിലയുഴട
20%

വരുന്നതുക

sI«nhbvt¡-XmWv.

ഴതാട്ടടുത്ത

3

പ്പവൃത്തിദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില്

അഡവാന്സായി

പ്പസ് കതുത തുക ഏറ്റവും അവസാനം എടുക്കുന്ന പ്ലാഡിന്റെ വിലയിൽ

വക ഴകാള്ളിച്ച് നൽകുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം തുക അടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദര്ക്ഘാസ് ക
കയന്സല്

ഴേയ്ത്

ഇ.എം.ഡി.

തുകയായ

25,000/-

രൂപ

പ്കാര്ക്പപ്റലനിപ്ലക്ക്

മുതല്കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും.

ZÀLmkv Dd¸n¨ Znhkw apXÂ 20 Znhkw hsc ]eni clnXambpw XpSÀ¶v ]camh[n 15
Znhkw 25% ]eniയും klnXw XpI AS¡mhp¶XmWv. XpSÀ¶pw XpI AS¡p¶XnÂ
hogN hcp¯p¶ ]£w IcmdpImcsâ
\jvtSm¯chmZnXz¯nÂ
]p\À
ZÀLmkv
\S¯p¶Xpw X·pew D-mImhp¶Xmb sNehpIfpw \jvShpw IcmdpImc\nÂ \n¶pw
CuSmക്കിറയടു¡p¶Xn\v tImÀ¸tdj\v AhImiap-mbncn¡p¶XpamWv
6.

7. ദര്ക്ഘാസ് ക പറപിച്ച് കിട്ടുന്ന വയതികികള് ദര്ക്ഘാസില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൂക്കത്തിഴെ വിലയുഴട

cq] skIyqcnän Unt¸mknämbn അടുത്തുവരുന്ന 3 പ്പവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളില്
sI«nhbvt¡-XmWv. ZÀLmkv Dd¸n¨pIn«p¶ വയതികികള് apgph³ തുകയും AS¨v X\n¡v
Dd¸n¨pX¶n«pÅ dºÀ kv{Im¸v apgph³ IbänsIm-p t]mbn IcmÀ Xr]vXnIcambn
]qÀ¯nIcn¨ പ്േലം SnbmfpsS t]cnÂ aäp _m²yXIÄ H¶pw CÃ F¶pÅ ^mIvSdn
Akn. amt\PcpsS dnt¸mÀ«nsâ ASnØm\¯nÂ 15 Znhk§Ä¡ptijw SnbmfpsS
10%

skIyqcnän XpI രലിശ രഹിതമായി XncnsI \ÂIp¶XmWv.
Unt¸mknäv F¶nhbv¡v ]eni \ÂIp¶XÃ.

\ncX{Zhyw,

skIyqcnän

ZÀLmkv AwKoIcn¨v 15 Znhkw hsc AwKoIcn¨ \nc¡v {]m_ey¯nÂ Ccn¡p¶Xpw
AXn\p tijw ]Ww ASbv¡p¶ Znhkഴത്ത ഐ.എസ് ക.എന്.ആര്ക്. 20-യുഴട hnebnepÅ
hÀ²\hv
IW¡nseSp¯v
hÀ²n¸nച്ച
നിരക്കില്
തുക
CuSm¡p¶XpamWv
ഐ.എസ് ക.എന്.ആര്ക്. 20-യുഴട hnebnÂ hÀ²\hv CsÃ¦nപ്ലാ/ കുറപ്വാ സംഭവിച്ചാല്
AwKoIcn¨ \nc¡nÂ തഴന്നയുള്ള തുക CuSm¡p¶XpamWv.
8.

9. IqSpXÂ hnhc§Ä Cu Hm^oknÂ \n¶pw {]hr¯n kab§fnÂ e`n¡p¶XmWv.
10. ZÀLmknÂ ]s¦Sp¯v hne FgpXnbXn\ptijw IcmdpIcm³ kzta[bm AXnÂ \n¶pw
]n³amdphm³ ]mSpÅXÃ.
11.
IcmdpImc³
_nÃpIÄ
{]Imcw
GsX¦nepw
XpI
tImÀ¸tdj\nte¡v
ASbv¡phm\ps-¦nÂ BbXv HdnP\Â _nÃv ssI¸än 15 Znhk§Ä¡Iw
tImÀ¸tdj\nÂ ASbvt¡-Xpw BbXn\v hogvN hcp¯nbmÂ Sn XpI 25% ]eni klnXw
CuSm¡nsbSp¡p¶Xnനും കൂടാഴത, ഴസകയൂരിറ്റി അഡവാന്സ് ക തുകകള് കണ്ടു ഴകട്ടി മുതല്
കൂട്ടുന്നതിനും tImÀ¸tdj\v അവകാേവും
A[nImcവുap-mbncn¡p¶XpamWv.
12. AXmXp Ime¯v

ബാധകമായ

എലലാ

\nIpXnIള

ം

ASbv

ക്കുന്നതിനു

IcmdpImc³

ബാധയസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.

13. Cu hnÂ¸\ kw_Ôn¨v Fs´¦nepw XÀ¡w D-mIpIbmsW¦nÂ BbXv tIm«bw
A[nImcmXnÀ¯nbpÅXmb tImSXn കള റട ]cn[nbnembncn¡pw.
14.v bpàsa¶v tXm¶p¶ ]£w Ft¸mÄ thWsa¦nepw bmsXmcp ImcWhpw IqSmsX Cu
sS-À \S]SnIÄ \nÀ¯n hbv¡p¶Xnt\m th-¶phbv¡p¶Xnt\m tImÀ¸tdj\v ]qÀ®
A[nImcap-mbncn¡p¶XWv.
15.
A{]Imcw
sS-À
\nÀ¯nhbv¡pItbm
th-¶phbv¡pItbm
sN¿p¶തpaqeap-mImhp¶ AkuIcy§Ä¡v bmsXmcphn[ \jvS]cnlmc¯n\pw
tIm¬{SmIv{SÀ¡v AhImiap-mbncn¡p¶XÃ.
16 ZÀLmknÂ ]s¦Sp¡p¶hÀ ഇപ്പാഴഴത്ത taÂhnemkhpw, PAN
എന്നിവയുഴട km£ys¸Sp¯nb പകര്ക്പുകള്കൂടി lmPcmt¡-XmWv.

CARD/ AADHAAR

17
sS-À Xpd¡p¶ Znhkw FsX¦nepw ImcWhimÂ sS-À \S¯p¶Xn\p
IgnbmsXh¶mÂ sXm«Sp¯ {]hr¯n Znhkw taÂ¸dª AtX Øe¯pw kab¯pw
Xs¶ sS-À \S]SnIÄ \S¯p¶Xmbncn¡pw.
tIm«bw

P\dÂ amt\PÀ (kn)i/c

7.2.2019

taÂhyhØIÄ hmbn¨v t_m²ys¸«v k½Xn¨ncn¡p¶p
ZÀLmknÂ ]s¦Sp¡p¶ Bfnsâ t]cpw H¸pw
taÂhnemkhpw, Ic, hntÃPv, Xmeq¡ v, PnÃ.

