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Zn ¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-j³ Hm^vtIcfenan-äUv
CIN: U01119KL1962SGC001997 cPn Hm^okv þ tIm«bw þ 686 004

Ref.No.SAL‐F‐560/ 5416

കലല്ാല, ആതിര ി ി എേ കളിൽ സൂക്ഷി ിരിക്കു
ഒ ാം പുനർ i—െടൻഡർ കം
പി സി െക യുെട uടമsതയിലുll

േതക്ക് തടികളുെട hnev]\-i-ഓkൻ

കലല്ാല, ആതിര ി

ി എേ

കളിൽ മുറി ്

േതക്ക് തടികളുെട (ഇേതാെടാ ം പര്സി ികരിക്കു ലി ് പര്കാരം) hnev]\
േകരളാ സർക്കാർ െവബ് േപാർ ലായ https://etenders.kerala.gov.in വഴി താെഴ റയു
നിബ നകൾക്ക് വിേധയമായി നട വാൻ തീരുമാനി ിരിക്കു . ആയതുപര്കാരം ടി
േതക്ക് തടികളുെട വിലയുെട വാഗ്ദാനം 21/03/2020 തീയതിയിൽ 5.00 P.M മണി വെര
കരാറുകാർക്ക് ടി ഇ േപാർ ൽ ൈസ ിലൂെട സമർ ിക്കാവു തും ടി െടൻഡറുകൾ
23/03/2020, 3.00 P.M ന് തുറക്കു തുമാണ്. i---െടൻഡർ കം i-ഓkനിൽ ]s¦-Sp-¡phm³
നിരത ്രദവയ്മായി Rs.50,000/-(അൻപതിനായിരം രൂപ മാതര്ം) ഡിമാൻഡ്
ഡര്ാ ായി ¹m-tâ-j³ tImÀ-¸-tdj³ Hm-^v tI-c-f ലിമി ഡ് എ േപരിൽ േകാ യ ്
മാറ ക്ക വിധ ിൽ
എടുേക്ക താണ്. കവ്േ ഷനുകൾ േമൽ റ
ഇ-െടൻഡർ
േപാർ ൽ വഴി മാതര്ം സമർ ിേക്ക താണ്. ഇ-െടൻഡർ സമർ ിക്കു തിനു
നി ിത
സമയം അവസാനി തിനുേശഷം കരാറുകാർ സമർ ി
ഇ-െടൻഡറുകൾ സാേ തിക
സാ
ിക പരിേശാധനയ്ക്കുേശഷം ലഭി
ഉയർ
നിരക്ക് അടി ാനമാക്കി ടി ഇ
േപാർ ലിലൂെട തെ ഇ-േലല ിന് േവ ി പര്സി ീകരിക്കു തുമാണ്. പര് ത ദിവസം
ഹർ ാൽ, െപാതു അവധി, മ ഏെത ിലും കാരണ ാൽ ഇ- െടൻഡർ നട ാൻ
കഴിയാെത വ ാൽ, െതാ ടു
പര്വൃ ി ദിവസം നി ിത സമയ തെ
നട
തായിരിക്കും. i---െടൻഡർ കം i-ഓkനിൽ hmKvZm\w sN¿s¸Sp¶
സൂക്ഷി ിരിക്കു

XpIIfnÂ Gähpw IqSpXemb XpIbpsS hmKvZm\w bpàsa¶v
tXm¶p¶]£w AwKoIcn¡p¶Xn\pw അലല്ാ പക്ഷം
\nckn¡p¶Xn\pw
tImÀ¸tdj\v പൂർണ A[nImcap−mbncn¡p¶XmWv.
sâ

onാം പുനർ i—െടൻഡർ കം i—ഓk

നിബnനകൾ

ഇ-െടൻഡർ േലല ിൽ
]s¦Sp¡phm³ B{Kln¡p¶hÀ,
ഇ-െടൻഡർ/ഇ-ഓക്ഷൻ
hyhØIÄ ടി ഇ-േപാർ ലിൽ നി ം ഡൗൺേലാഡ് െചേയയ് തും, AXnse hyhØIÄ ടിയാൾ
]qÀ®ambn AwKoIcn¡p¶Xmbn ഒ ് tcJs¸Sp¯nb സmതപ്രതവും, എലല്ാ േപജിലും ഒ ്
േരഖെ ടു ിയ െടൻഡർ ക ിഷനും ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ിെ
ാൻഡ് േകാ ിയും, ടീയാളുെട ആധാർ
കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് എ ിവയുെട േകാ ിയും െടൻഡർ ഫീസ്(Rs.105) അട ് ഇ-േപാർ ലിൽ
കവ്േ ഷൻ സമർ ിക്കുേ ാൾ അപ്േലാഡ് െചേയയ് താണ്.
1.

2 i—െടൻഡർ കം i—ഓkനിൽ ]s¦Sp¡phm³ B{Kln¡p¶hÀ BbXn\p ap¼mbn
amt\PcpsS ap³Iq«nbpÅ A\phmZt¯msS tXm«¯nÂ t]mbn തടികളുെട
F®w,
ഗുണനിലവാരം,
\nehnepÅ
AhØ
F¶nhsb
Ipdn¨v
തടികളുെട
a\Ênem¡nbncnt¡−XmWv. CXp kw_Ôn¨v Fs´¦nepw XÀ¡ap−mbmÂ {]kvXpX
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tXm«w amt\PcpsS Xocpam\w A´naambncn¡p¶Xpw,
]mSnÃm¯XpamWv.

BbXv tNmZyw sN¿m³
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ഇ-െടൻഡർ കം i- ഓkനിൽ പെ ടുക്കാൻ ആഗര്ഹിക്കു
കരാറുകാർ നിരതദര്വയ്മായ
Rs 50,000(അൻപതിനായിരം രൂപ) ¹m-tâ-j³ tImÀ-¸-tdj³ Hm-^v tI-c-f ലിമി ഡ് എ േപരിൽ
െടൻഡർ
േകാ യ ് മാറ ക്ക വിധ ിൽ ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ് എടു ് അവയുെട വിവര ൾ
വയ്വ കേളാട് അനുബ ി ിരിക്കു പ ികയിൽ േരഖെ ടുേ
തും അന രം ടി െടൻഡർ വയ്വ
ഒ ി ് ഇ-െടൻഡർ േപാർ ലിൽ അപ്േലാഡ് െചേയയ് തുമാണ്. ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ് സംബ ി
വിവര ൾ അപ്േലാഡ് െചയയ്ു
െടൻഡർ വയ്വ കളിൽ കൃതയ്മായി േചർക്കാ
പക്ഷം ടി
കരാറുകാരെ െടൻഡർ നിരാകരിക്കു താണ്. ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ിെ ഒറിജിനൽ െടൻഡർ തുറക്കു
ദിവസം രാവിെല 10.30 മണിക്ക് മുൻപായി പി സി െക െഹഡ് ഓഫീസിൽ ലഭി ിരിയ്േക്ക താണ്.

4. ഇ-െടൻഡർ സമർ ിക്കു തിനു നി ിത സമയം അവസാനി തിനുേശഷം കരാറുകാർ
സമർ ി ഇ-െടൻഡറുകൾ സാേ തിക സാ
ിക പരിേശാധനയ്ക്കുേശഷം ലഭി ഉയർ
നിരക്ക് അടി ാനമാക്കി ടി ഇ േപാർ ലിലൂെട തെ
ഇ-േലല ിന് േവ ി
പര്സി ീകരിക്കു തുമാണ്. പര് ത ദിവസം ഹർ ാൽ, െപാതു അവധി, മ ഏെത ിലും
കാരണ ാൽ ഇ- െടൻഡർ നട ാൻ കഴിയാെത വ ാൽ, െതാ ടു
പര്വൃ ി ദിവസം
നി ിത സമയ തെ നട
തായിരിക്കും.
5. bmsXmcp ImcWhpw IqSmsX i—െടൻഡർ കം i-ഓkനിെല
AwKoIcn¡p¶Xnt\m,
\ncmIcn¡p¶Xnt\m DÅ
]qÀ®amb
tImÀ¸tdjsâ amt\PnwKv UbdIvSdnÂ \n£n]vXamWv.

നിരkുകൾ

A[nImcw

6. tImÀ¸tdjsâ amt\PnwKv UbdIvSÀ AwKoIcn¨ i-െടൻഡർ കം i-ഓkൻ നിരk്
{]kvXpX i-െടൻഡർ kaÀ¸n¨ hyànsb tcJmaqew Adnbn¡p¶Xpw, A§s\ ii-ഓkൻ ØncoIcW¯nsâ XobXn apXÂ 5 Znhk¯n\Iw sam¯w
െടൻഡർ കം
XpIbpsS 15% skIyqcnän Unt¸mknämbn (നിരതദര്വയ്മടക്കം) അതാത് എേ ് ബാ ്
അക്കൗ ിൽ അടേക്ക തുമാണ്. {]kvXpX XpIbv¡v ]eni \Âip¶XÃ.
7.ഇതിന് പുറെമ െമാ ം ഇ-െടൻഡർ കം ഇ-ഓക്ഷൻ തുക മുഴുവനും മുൻകൂർ വിലയായി ഇെടൻഡർ കം ഇ-ഓക്ഷൻ
ിരീകരണ ിെ
തിയതി മുതൽ 10 ദിവസ ിനകം
അടേക്ക താണ്.
8. i- െടൻഡർ കം ഓkൻ ØncoIcW¯nsâ XobXn apXÂ 10 Znhk¯n\Iw 6-ഉം 7-ഉം
hyhØIÄ
A\pkcn¨pÅ
XpIIÄ
bYmkabw
AS¨v
tImÀ¸tdj\pambn
CX\pkcn¨pÅ DS¼Sn 200/-þ cq] േകരള സർkാർ വക ap{Z]{X¯nÂ hbvt¡−XmWv.
അതിൽ hogvN hcp¯p¶]£w i —െടൻഡർ കം ഓkൻ
A ിcs¸Sp¯p¶Xpw,
ØncoIcW D¯chv d±m¡p¶Xpw tImÀ¸tdj\nÂ {]kvXpX hyàn aടcി ുllതായ
I−psI«n tImÀ¸tdjsâ JPനാhnte¡v apXÂ Ip«p¶XpamWv.
eലല്ാ തുകകളും
ഇതുമൂലം tImÀ¸tdj\p ാകാവുn eലല്ാവിധ IjvS\jvS§Äkും {]kvXpX hyàn
D¯chmZnbmbncn¡p¶താണ്.
9. Gähpw IqSnb XpIbv¡v i-െടൻഡർ i—ഓkൻ kaÀ¸n¨ hyànbv¡v tImÀ¸tdj³
A´na Xocpam\saSp¡p¶Xphsc kzta[bm അത് ]n³hen¡phm³ ]mSpÅXÃ. അഥവാ
{]kvXpX hyàn A{]Imcw ]n³hen¡pItbm 6,7 hIp¸pIÄ A\pkcn¨pÅ XpI A
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ട¡mXncn¡pItbm sNbvXmÂ നിരതദര്വയ്ം അടക്കമു
ടി തുക tImÀ¸tdjൻ ഖജനാവിേലക്ക്
apXÂIq തിന് tImÀ¸tdj\v ]qÀ® A[nImcapÅXpamIp¶p.
10. തടികൾ നീക്കം െചയയ്ു

തിനു

കാലാവധി കരാർ തിയതി മുതൽ 20 ദിവസമായിരിക്കും.

11. ഏെത ിലും സാഹചരയ് ിൽ കരാറുകാരന് കരാർ കാലാവധിക്കു ിൽ മരം മുറി ്
നീക്കം െചയു തിന് സാധിക്കാെത വ ാൽ കരാറുകാരെ അേപക്ഷയിേ ൽ, യുക്തെമ ്
േതാ കയാൽ, കരാർ തുകയുെട 0.01 ശതമാനം പിഴ ലിശ ഈടാക്കി പരമാവധി 15
ദിവസം വെര കരാർ കാലാവധി നീ ി നൽകു തിന് േകാർപേറഷെ
മാേനജിങ്
ഡയറക്ടർക്കു അധികാരമു ായിരിക്കു താണ്.
12. തുടർ ം കരാർ കാലാവധിക്ക് േശഷം കരാർ പര്കാരമു
തടികൾ എേ ിൽ നി ം നീക്കം
െചയയ്ാതിരു ാൽ പര് ത തടികളുെട േമൽ കരാറുകാരന് പി ീട് യാെതാരു അവകാശവും ഉ യിക്കുവാൻ
അവകാശേമാ
അധികാരേമാ
ഉ യിരിക്കു തലല്ാ തും,
കരാറുകാരൻ
േകാÀ¸േറഷനിേലക്ക്
അട ി
തായ എലല്ാ തുകകളും േകാർപേറഷൻ ഖജനാവിേലക്ക് ക െക ി മുതൽ േകാർപേറഷന്
അവകാശമു ായിരിക്കു താെണ ം, കൂടാെത , കരാറുകാരെ നഷ്േടാ രവാദിതവ് ിൽ ടി തടികൾ
പുനർ െടൻഡർ െചയ്ത് തടികൾ നീക്കം െചയയ്ു തും ആയ ിേലക്ക് ഉ ാകാവു
സകലവിധ െചലവും
സ ർ
അധികാരവും അവകാശവും
ന വും കരാറുകാരനിൽ നി ് ഈടാക്കി എടുക്കു തിനു
േകാÀ¸േറഷന് ഉ ായിരിക്കു തുമാണ്.

13. Xo]nSp¯w,
hcÄ¨,
IoS_m[,
{]IrXnt£m`w,
IcmdpImctâtbm,
tIÀ¸tdjtâtbm sXmgnemfnIfpsS kacw apXembh aqeap−mIp¶ IjvS\jvS§Ä¡v
tImÀ¸tdj³ bmsXmcp ImcWhimepw \jvS]cnlmcw നൽകു തലല്. IcmdpIcmsâ
sXmgnemfnIÄ¡v bmsXmcphn[ B\pIqey§tfm \jvS]cnlmctam \ÂIp¶Xn\v
tImÀ¸tdj\p _m[yX D−mbncn¡p¶XÃ.
Øe¯v tImÀ¸tdj³
14. i- െടൻഡർ കം i ഓkൻ hnfn¨v IcmÀ നൽകിയി
Dt±ymKvØ·mÀ¡v GXp kab¯pw ]cntim[n¡phm\pÅ AhImiw D−mbncn¡p¶XmWv.
15. IcmdpIc\nÂ \nt¶m Snbmsâ GPânÂ \nt¶m, sXmgnemfnIfnÂ \nt¶m, FtÌänsâ
kpKaamb {]hÀ¯\¯n\v bmsXmcp XSÊhpw D−mIphm³ ]mSnÃ.
16. IcmdpIcm\pw, IcmdpImcsâ GPâpw, sXmgnemfnIfpw തടി നീക്കം െചയു തിന്
ap¼mbn FtÌäp amt\PcptStbm, amt\PÀ A[nImcs¸Sp¯p¶hcpsStbm ]¡Â
\n¶pw {]thi\ ]mÊpIÄ hm§nbncnt¡−XmWv.
17. i—െടൻഡർ XpIbv¡v ]pdta, ബാധകമാകു
എലല്ാ സർക്കാർ നികുതികളും ImcmdpIc³
അടേക്ക താണ്.
തടി temUpIfmbn sIm−pt]mIp¶Xn\v h\w hIp¸nÂ \n¶pw
]mÊpIേളാ ൈലെസൻേസാ ആവശയ്െമ ിൽ IcmdpIcm³ kz´w sNehnÂ FSpt¡−XmWv.
18. IcmdpIcm\nÂ \nt¶m Snbmsâ GPânÂ \nt¶m sXmgnemfnIfnÂ \nt¶m,
tImÀ¸tdj³ hI ac§Ät¡m, aäp hkvXp¡Ät¡m Fs´¦nepw \mi\jvSw kw`hn¨mÂ
ജനറൽ
മാേനജർ
(ഓ േറഷൻസ്)
\nÝbn¡p¶
\jvS]cnlmcw
IcmdpImc³
tImÀ¸tdj\ntebv¡v അടേക്ക തും, ജനറൽ മാേനജറുെട ടി തീരുമാനം Xocpam\w tNmZyw
sN¿m³ ]mSnÃm¯XpamWv.
eേs ുകളിലുll
േതk്
തടികൾ
എേ ്
A[nImcnIfpsS
19. aതതു
IcmdpImc\v
\nÀt±ia\pÊcn¨v
മാതര്േമ
നീക്കം
െചയയ്ുവാൻ
AhImiap−mbncn¡pIbpÅp. FtÌänÂ \n¶v നീക്കം െചയയ്ു¶ തടികളുെട IW¡v അത്
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\o¡w sN¿p¶Xn\p ap¼v FtÌäv amt\Ptctbm
Dt±ymKØt\tbm േരഖാമൂലം Adnbncിരിt¡−XmWv.

At±lw

A[nImcs¸Sp¯p¶

20. FtÌäp amt\PÀ¡pw At±lw A[nImcs¸Sp¯p¶ aäv Dt±ymKØ·mÀ¡pw
IcmdpImc³, IcmdpImcmsâ GPâv, sXmgnemfnIÄ XpS§nbhsc \nb{´n¡p¶Xn\pw,
തടി sIm−pt]mIp¶ hml\§Ä apXembh ]cntim[n¡p¶Xn\pw,
Icmdpകാരൻ
\nb{´n¡p¶Xn\pw A[nImcw D−mbncn¡p¶XmWv.
21. കരാർ ഉറ ി ac§fÃmsX FtÌänÂ \n¶pw hndIv, ]pÃv XpS§nb km[\§Ä
ImcmdpImct\m,
AbmÄ GÀs¸Sp¯p¶ Btfm, AbmfpsS sXmgnemfnItfm,
sIm−pt]mIm³]mSnÃ.
22. തടി amäp¶Xn\mhniyamb
\ÂIp¶XÃ.

bmsXmcpവിധ

km[\kma{KnIfpw

tImÀ¸tdj³

23. IcmÀ Imemh[n¡nSbnÂ
Sn Øe¯v tImÀ¸tdj\v ImÀjnI {]hÀ¯\§Ä
\S¯m\pÅ AhImiw D−mbncn¡p¶XmWv .
24. IcmdpImc³ bmsXmcp ImcWhimepw tImÀ¸tdjsâ Øe¯v Ønckz`mhapÅ
\nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä \S¯phm³ ]mSpÅXÃ. IcmÀ Gän«pÅ Øe¯v Øm]n¡m³
CSbpÅ XmÂ¡menI sjÍpIÄ ]Wnbp¶Xn\p ap¼v FtÌäv amt\PcpsS A\phmZw
േരഖാമൂലം
hmt§−Xpw,IcmÀ Imemh[n Xocp¶ Ahkc¯nÂ kz´w ചിലവിൽ
െപാളി മാേ
താണ്, അലല്ാ പക്ഷം Sn sjÍpIÄ tImÀ¸tdj\ntebv¡v apXÂ
Iq«p¶XmWv.
25. IcmdpIcmt\m/ കരാറുകാരെ
GPtâm IcmÀ Øe¯p\n¶pw തടികൾ \o¡w
sN¿p¶ kab¯v FtÌäpamt\PcnÂ \n¶pw ]mkv hm§nbncnt¡−XmWv. skIyqcnän
FtÌän\p shfnbnÂ sIm−pt]mIphm³
]cntim[\bv¡v hnt[bam¡n am{Xta തടി
]mSpÅq
26. തടി sIm−pt]mIp¶ kabw FtÌäv {]hr¯n Znhk§fnÂ cmhnse 8 aWnapXÂ
sshIpt¶cw 6 aWn hscbmbncn¡pw.
FtÌäv Ah[n Znhk§fnÂ bmsXmcp
ImcWhimepw
തടികൾ
േലാഡ്
െചയയ്ു തിേനാ
നീക്കം
െചയയ്ു തിേനാ
A\phZn¡p¶XÃ.
27. i-- െടൻഡറിൽ വാഗ്ദാനം െചയ്ത തുകയുെട 100% aഡവ്ാൻസും 15% skIyqcnänbpw AS¨v
IcmÀ DS¼Sn H¸n«Xn\ptijta tXm«¯nÂ {]thin¡p¶Xn\p IcmdpImc\v
A\phmZap−mbncn¡pIbpÅp.
28.. കരാർ വയ്വ കൾക്ക് വിപരീതമായി കരാറുകാരേനാ, അയാളുെട ഏജേ ാ
െതാഴിലാളികേളാ പര്വർ ിക്കു തായി േകാർപേറഷന് േബാധയ്െ ാൽ മു റിയി ്
കൂടാെത കരാർ റ ് െചയയ്ു തിനു
പരമാധികാരം മാേനജിങ് ഡയറക്ടർക്കു ായിരിക്കും.
ഇതുമൂലം
േകാർപേറഷനു ാകു
ക ന
ൾക്ക്
കരാറുകാരൻ
ഉ രവാദിയായിരിക്കു താണ്
29. GsX¦nepw ImcWhimÂ Imemh[n Xocp¶Xn\p ap¼v IcmdpImc³ IcmÀ Dt]£n¨p
t]mIpIbmsW¦nÂ
കരാറുകാരൻെറ
നേ ാtരവാദിതവ്tിൽ
ടി
േതkുതടികൾ
tImÀ¸tdj³ ]p\À
ഇ-െടൻഡർ കം ഇ—ഓkൻ \S¯p¶Xpമാണ്.
CXpaqew
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tImÀ¸tdj\p−mകാവുn
CuSm¡p¶XpamWv.

sNehpIfpw

\jvShpw

IcmdpImc\nÂ

\n¶pw

30. tImÀ¸tdj\nse sXmgnemfnIÄt¡m,
aäv Poh\¡mÀt¡m i—െടൻഡറിൽ
]s¦Sp¡phm³ AhImiap−mbncn¡p¶XÃ.
31. വിൽ ന സംബ ി ് ഇ-െടൻഡർ കം ഇ-ഓക്ഷനിേലാ ഇത് സംബ ി
വയ്വ കളുെട വയ്ഖയ്ാന ിേലാ, നട ി ിേലാ ഏെത ിലും തർക്കമു ാകു
പക്ഷം
േകാർപേറഷെ
മാേനജിങ്
ഡയറക്ടർക്കു
അതിൽ
തീർ ്
കല്പിക്കുവാൻ
അധികാരമു ായിരിക്കു തും പര് ത തീർ അ ിമമായിരിക്കു തുമാണ്.
32.. IcmdpIcsâ BÄ¡mÀt¡m aäv sXmgnemfnIÄt¡m ടി വിൽ ന
kw_Ôambn
GsX¦nepw
hn[¯nÂ
sImSp¡m\pÅ
thX\¯nt\m/\jvS]cnlmc¯nt\m
tImÀ¸tdj³ Hcp ImcWhimepw D¯chmZnbmbncn¡p¶XÃ.
തടികൾ നീക്കം
െചയയ്ു തിനും,
AtXmS\p_Ôn¨pÅ FÃm Imcy§Ä¡pw IcmdpImc³ സവ് ം
ഉ രവാദിതവ് ിൽ നിർവഹിേക്ക താണ്. സർക്കാർ വകു കൾ ,തേ ശ സവ്യംഭരണ
ാപന ൾ എ ി െനയു
ഏെത ിലും അധികാര ാന ളിൽ നിേ ാ
ൈലസൻേസാ പാേസാ തുട ിയവ തടികൾ െകാ േപാകു തിന് ആവശയ്െമ ിൽ
ആയത് കരാറുകാരൻ സവ് ം നിലയിൽ എടുേക്ക താകു . എെ
ിലും തര ിലു
തടസ ൾ േനരി ാൽ ആയതിന് പല് ഷൻ േകാർപേറഷൻ ഉ രവാദിയായിരിക്കു തലല്.
33.IcmdpImc³ i—െടൻഡർ കം i ഓkൻ hyhØItfm, IcmÀ hyhØItfm ]men¡msX
h¶mÂ bmsXmcphn[ ap¶dnbn¸pw IqSmsX IcmÀ d±psN¿p¶Xn\pw, തടി ]p\À i—
hgn hnÂ¡p¶Xn\pw IcmdpImc³ tImÀ¸tdj\nte¡v
െടൻഡർ കം i ഓkൻ
AS¨n«pÅXmb apgph³ XpIbpw tImÀ¸tdj\ntebv¡v apXÂ Iq«p¶Xn\pw IqSmsX
tImÀ¸tdj\p−mImhp¶
sNehpIfpw
\jvShpw
IcmdpImc\nÂ
\n¶pw
CuSm¡nsbSp¡p¶Xn\papÅ ]cn]qÀ® A[nImcw ¹mtâj³ tImÀ¸tdj³ amt\PnwKv
UbdIvSÀ¡v D−mbncn¡p¶XmWv.
34. Cu IcmÀ kw_Ôambn Fs´¦nepw XÀ¡§fp−mbÂ BbXnsâ hyhlmc ]cn[n
tIm«bw tImSXnIfnÂ am{Xambncn¡pw.
35. IcmÀ GäpSp¡p¶ BÄ IcmÀ ]qÀ¯nbm¡nbXn\ptijw 2 amk¯n\Iw tXm«w
amt\PcnÂ \n¶pw _m²yXm clnX kÀ«n^n¡äv hm§n lmPcm¡n AS¨ െസകയ്ൂരി ി
XpI XncnsI hmt§−XmWv.
36.

ഈ വയ്വ കളും വിൽ ന
ഭാഗമായിരിക്കു താണ്. തടികളുെട

സംബ

ി ്

ബ

െ

പതര്പരസയ്വും

മ ം

കരാറിെ

F®w,
{IaoIcWw,
C.Fw.Un F¶nhbnÂ
]ckys¸Sp¯nbXnÂ \n¶pw hyXykvXambn t`ZKXnIÄ hcp¯p¶Xn\pÅ A[nImcw
¹mtâj³ tImÀ¸tdj\v D−mbncn¡p¶XmWv.

37. bmsXmcp ImcWhpw ImWn¡msX എേ ാൾ േവണെമ ിലും GsXmcp sS−dpw d±v
sN¿p¶Xnt\m, amän വയ്ക്കു തിേനാ, \nÀ¯n hbv¡p¶Xnt\m DÅ ]qÀ® A[nImchpw
AhImihpw tImÀ¸tdj\v D−mbncn¡p¶Xpw BbXv tNmZyw sN¿m³ പാടിലല്ാ താണ്
38. േമൽ റ
kmlNcy¯nÂ നി ിത െടൻഡർ tImÀ¸tdj³ d±v sN¿pIbmsW¦nÂ
AXpaqew ആയ ിേലക്ക്
\jvS]cnlmchpw tImÀ¸tdj³ \ÂIp¶XÃm¯Xpw
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\jvS]cnlmc¯n\v AhImiap¶bn¡phm³ IcmdpIcm\v AÀlXtbm,
CÃm¯XpamWv.

AhImitam

39. IcmÀ IembfhnÂ IcmdpImct\m, Snbmsâ GPtâm,
sXmgnemfnItfm,
FtÌän\pÅnÂ Im«parK§sf th«bmSpItbm, \nbaw aqew \ntcm[n¡s¸« GsX¦nepw
{]hÀ¯\§fnÂ GÀs¸SpItbm
klmbn¡pItbm sN¿m³ ]mSnÃ.
CXn\p
hn]coXambn {]hÀ¯n¡p¶ ]£w,
X·qew D−mImhp¶Xmb
kIehn[ IjvS
\jvS§Ä¡pw
IcmdpImc³
am{Xw
D¯chmZnbmbncn¡p¶Xpw
IcmdpImc³
tImÀ¸tdj\nÂ \n¶pw GsäSp¯n«pÅpXpamb GÃm hn[ ImcmÀ CS]mSpIfpw
d±psN¿p¶Xpw, tImÀ¸tdj\nte¡v AS¨n«pÅ FÃm XpIbpw tImÀ¸tdj³ apXente¡v
I−psI«n apXÂ Ip«p¶Xn\pw,
IqSmsX Bhiysa¶p I−mÂ,
IcmdpImcsâ
\jvtSm¯chmZnXz¯nÂ Sn t»m¡pIfnÂ ]q\À i--െടൻഡർ കം i ഓkൻ \S¯n ടി
തടികളുെട

hnev]\ ]qÀ¯nbm¡p¶Xn\p tImÀ¸tdj\p Xocpam\saSp¡mhp¶Xpw,

X·pew D−mImhp¶ kIehn[ sNehpIfpw, \jvShpw IcmdpImc\nÂ \nt¶m Snbmsâ
apXepIfnÂ\nt¶m CuSm¡nsbSp¡p¶Xnന് tImÀ¸tdj\v A[nImchpw AhImihpw
D−mbncn¡p¶XpamWv.
40. ഇ-േപാർ ൽ മുേഖന ഇ-ദർഘാസുകൾ സമർ ിക്കു തിനു
ആണ്. 23/03/2020, 3.00 P M ന് ഇ-ദർഘാസുകൾ തുറക്കു

ടി വയ്വ

കൾ അംഗീകരി ിരിക്കു

(ഇ-െടൻഡർ സമർ ിക്കു

ആളിെ

അവസാന ദിവസം 21/03/2020, 5.00 P.M
തുമാണ്.

.

േപരും ഒ ം)

(വീ േപര്, വിലല്ജ്, താലൂക്ക്, ജിലല്ാ സഹിതം)

Sd/P\dÂ amt\PÀ (സി)
tIm«bw
16/03/2020
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hnÂ¡phm\pÅ
എേ

തടികളുെട

്, തടികളുെട എ

]«nI

ം എ ിവ

i -െടൻഡർ / i-- ഓkൻ

കലല്ാല, ആതിര ി

ി എേ

SI No.
ESTATE

കളിൽ സൂക്ഷി ിരിക്കു

േതക്ക് തടികൾ

NO. OF
STACKED
LOGS
D.D No

1

Kallala

294

2

Adirappally

520

D.D Date

D.D Amount
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k½X]{Xw
¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-j³ Hm^v tIcf enan-äUv
CIN No: UO1119KL1962SGC001997
tIm«bw þ 686004

sലം:

XobXn :
k½-X-]{Xw
¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-jsâ കലല്ാല, ആതിര ി ി എേ കളിൽ സൂക്ഷി ിരിക്കു േതക്ക്
തടികൾ വിൽ ന നട
തുമായി ബ െ
Icm-dnsâ i-ZÀLm-kv-þ i--tee hyh-Ø-IÄ
Ct¶-Zn-hkw ssI¸-än-bn-cn-¡p-¶p. Sn hyh-Ø-IÄ Rm³ hmbn¨p a\-Ên-em-¡p-Ibpw, BbXv
Rm³ A\p-k-cn-¡p-¶-Xp-am-bn-cn-¡p-sa¶pw CXn-\mÂ k½-Xn-¨p-sIm-Åp-¶p.
t]cv
X]mÂ taÂhn-emkw
Ic
hntÃPv
താലൂk്

PnÃ
]n³tImUv
t^m¬ \¼À (tImUv DÄs¸-sS)
emâv \¼À
:
samss_Â \¼À :

H¸v

