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േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
ജില്ലാ ആഫീസ്, തൃശ്ശുര്
സ്ഥലം : തൃശ്ശൂര്
തീയ്യതി : 05.11.2019

നമ്പര് : RII(1) 02/14

പരസയ േലല വിജ്ഞാപനം
വിഷയം: േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന, ജില്ലാ ഓഫീസ് തൃശ്ശൂര് - ഉപേയാഗ
േശേഷമുള്ള

പി എസ് സി േചാദൃക്കടലാസുകേളും ഒ എം ആര് ഷീറ്റുകേളും

പരസയ േലലം െചയ്ത് വില്ക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന:-1) 24.05. 2019 തീയതിയിെല 421/ഡി1/2019/േസ. നമ്പര് േസഷണറി
കേണ്ട്രേട്രാളറുെട സര്ക്കുലര്
2) 11.06.19, 08.08.19 എന്നീ തീയതികേളില് കേരാറുകോരനായ
ശ്രീ. പി എസ് രാജന് നല്കേിയിട്ടുള്ള രജിേസര്ഡ് കേത്തുകേള
3) 02.11.19 തീയ്യതിയിെല ഇതേത ഫയലിെല ഉത്തരവ്.
****
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ആഫീസിെല 2019 – 20
സാമ്പത്തികേ

വര്ഷെത്ത

മൂലയനിര്ണ്ണയം

കേഴിഞ്ഞതും

നശേിപ്പിക്കുവാന

പാകേമായതുമായ ഉത്തരകേടലാസ്സുകേള, ഉപേയാഗേശേഷമുള്ള പഴയ പി എസ് സി
േചാദയേപപ്പറുകേള,

ഒ എം ആര് ഷീറ്റുകേള േചാദയേപപ്പറുകേള (ഗ്രൂപ്പ് IV വിഭാഗം)

എന്നിവയുെട വില്പനക്കരാര് ഉറപ്പിച്ച േസഷണറി വകേുപ്പിെന്റെ കേരാറുകോരനായ ശ്രീ. പി
എസ് രാജന, േകേരള േവസ് േപപ്പര് േസാഴ്സ്, പാര്വ്വതി ഭവന, തൃെക്കാടിത്താനം പി ഒ,
ചങ്ങനാേശ്ശരി, േകോട്ടയം - ആയത് നിയമാനുസൃതം സൂചന 2 പ്രകോരം ആവര്ത്തിച്ച്
േരഖാമുലം

ആവശേൃെപ്പട്ടിട്ടും നീക്കം

പരാമര്ശേിക്കുന്ന േസഷണറി
04.12.19 ന്

െചയ്യാത്ത

വകേുപ്പിെന്റെ

സാഹചരയത്തില്

സൂചന

സര്ക്കുലര് നിര്േദ്ദേശേങ്ങള

1 ല്

അനുസരിച്ച്

ഉച്ചക്ക് േശേഷം 2 മണിക്ക് ഈ ആഫീസില് വച്ച് പരസയ േലലം

െചയ്യുന്നതാണ്. ഗ്രൂപ്പ്

IV ഇതനത്തില്

െപടുത്തിയിട്ടുള്ള

പഴയ

പി

എസ്

സി

േചാദയേപപ്പറുകേള, ഒ എം ആര് ഷീറ്റുകേള എന്നിവ ഒരു കേിേലാഗ്രാമിന് ഏറ്റവും കേൂടിയ

നിരക്കില് (GST – 5% പുറേമ) വില നല്കേുന്ന കേരാറുകോരന് നിയമാനുസൃത ചട്ടങ്ങള
അനുസരിച്ച് ചുവെട േചര്ത്തിട്ടുള്ള വയവസ്ഥകേളക്ക് വിേധേയമായി േലലം ഉറപ്പിച്ചു
നല്കേുന്നതാണ്. േലല വസ്തുക്കളുെട തൂക്കം 500 കേിേലാഗ്രാമില് കേൂടുതലായതിനാല്
െമാത്തമായി

േവയ്ബ്രിഡ്ജ്

ഉപേയാഗിച്ച്

എടുേക്കണ്ടതാണ്.

തൂക്കം

ഇതതിനായി

കേരാറുകോരന െകോണ്ടുവരുന്ന േലാറിയുെട ഭാരം േലല സാധേനങ്ങള നിറക്കുന്നതിന്
മുനപും േശേഷവും േവയ്ബ്രിഡ്ജ് ഉപേയാഗിച്ച് തൂക്കം എടുേക്കണ്ടതാണ്. േലലം ഉറപ്പിച്ച്
കേരാറുകോരന

നിയമാനുസൃതമായ

ദിവസങ്ങളില്

തെന്ന

േലല

തൂക്ക

വില

സാധേനങ്ങള

ഒടുക്കി

നീക്കം

െതാട്ടടുത്ത

പ്രവര്ത്തി

െചേയ്യണ്ടതാണ്. േലലത്തില്

പെങ്കെടുക്കുവാന ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് േലലം തുടങ്ങുന്നതിന് അര മണിക്കൂര് മുനപായി
നിരതദ്രവയം ആയി 100 രൂപ (നൂറ് രൂപ) െകേട്ടിവച്ച് േപര് രജിസര് െചേയ്യണ്ടതാണ്.
േലലം സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയാലുടന മറ്റുള്ളവരുെട നിരതദ്രവയം മടക്കി െകോടുക്കുന്നതും
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയ കേരാറുകോരെന്റെ 100 രൂപ േലല വസ്തുക്കളുെട തൂക്ക വിലയില്
ക്രമെപ്പടുത്തുന്നതുമാണ്. േലലം
അധേികോരം
ഓഫീസറില്

േകേരള

പബ്ലികേ്

സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാേനാ, മാറ്റി
സര്വ്വീസ്

നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും,

വയ്ക്കുവാേനാ

കേമ്മീഷന

ജില്ലാ

തൃശ്ശൂര്

ഓഫീസറുെട

ജില്ലാ
തീരുമാനം

അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.
ഈ ഓഫീസിെല ജീവനക്കാര് 'ടി' േലലത്തില് പെങ്കെടുക്കുവാന പാടുള്ളതല്ല.
വിശേവസ്തതേയാെട,
Sd/േജാസ് വര്ഗ്ഗീസ്
ജില്ലാ ആഫീസര്
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
ജില്ലാ ആഫീസ്, തൃശ്ശൂര്
പകേര്പ്പ്:- 1) േസഷണറി കേണ്ട്രേട്രാളര്
2) ശ്രീ പി എസ് രാജന, േകേരള േവസ് േപപ്പര് േസാഴ്സ് (Reg. With A/D)
3) പി ആര് യൂണിറ്റ്
4) എനകേവയറി
5) പത്രങ്ങള
6) േനാട്ടീസ് േബാര്ഡ്
7) േസാക്ക് ഫയല്
8)െവബ് ൈസറ്റ്
േഫാണ്ട്ര നമ്പര്: 0487 - 2327505

ഉള്ള

