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കകേരള പബബ്കേി ക് സര്വകി കേമമവമന

നമ്പ് സര : A Estt-1/50018/2018 KPSC DOALP

ജ്ലല്ലാ ആഫവകി, ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ
29/11/2019

പരകസ കലല വ്ില്ലാപനന
വ്മയന:-കകേരള പബബ്കേി ക് സര്വകി കേമമവമന, ജ്ലല്ലാ ആഫവകി, ആലപ്പുഴഉപകയല്ലാഗ കശമഷമു പ്.എകി.ക് കചചല്ലാദസ്യകലല്ലാസകേകളന ഒ.എന.ആ് സര
മവറ്റുകേകളന പരകസ കലലന െയയചചതി വ്ല്ക്ിുന്നതി - കനബന്ചി
സൂചചന:-1)24.05.2019 തവയത്യ്െയയല 421/ഡ്1/2019/കസ. നമ്പ് സര കസമനറ് വുപി
ക് സരക്കുല് സര
2) 29.08.2019,18.10.2019 എന്നന തനയതതകളതല് കേരല്ലാറുകേല്ലാരനല്ലായ.പ്.എകി
രല്ലാജനി നല്കേ്യ്ട്ടുു രജ്കസഡി കേത്തുകേള
3) 25.11.2019 ലല ഇതത ഫയലതലല ഉത്തരവ്
*******

കകേരള പബബ്കേി ക് സര്വകി കേമമവമന , ആലപ്പുഴ ജ്ലല്ലാ ആഫവക്െയയല 2019-20 കല്ലാമ്പത്കേ വ് സര
മെയയത മൂലസ ന്് സരണ്ണയന കേഴ്ഞ്ഞതന നശ്പ്ക്കുവല്ലാന പല്ലാകോല്ലായതാല്ലായ ഉതര ്യകലല്ലാസകേള, ഉപകയല്ലാഗ കശമഷമു
പഴയ പ്.എകി.ക് കചചല്ലാദസകപപറുകേള, ഒ.എന.ആ് സര മവറ്റുകേള (ഗ്രൂപി IV വ്ഭല്ലാഗന) എന്ന്വയുെയയക വ്ില്പന്യരല്ലാ് സര ഉറപ്ച
കസമനറ് വുപ്െയയ്റ കേരല്ലാറുകേല്ലാരനല്ലായ ശവ .പ്.എകി രല്ലാജന , കകേരള കവസി കപപ് സര കസല്ലാറി , പല്ലാ് സര്ത് ഭവന ,
തൃക്യല്ലാക്തല്ലാനന പ് .ഒ, ചചങ്ങനല്ലാകശ്ശേര്, കകേല്ലാട്ടയന.

ആയതി ന്യാല്ലാാനുതന സൂചചന (2) പ്രകേല്ലാരന ആവ് സരത്ചി

കരഖല്ലാമൂലന ആവശസെയയപട്ട്ട്ടുന നവ്യന െയയചചയല്ലാത കല്ലാഹചചരസത്ല് സൂചചന (1) ല് പരല്ലാാ് സരശ്ക്കുന്ന കസമനറ് വുപ്െയയ്റ
ക് സരക്കുല് സര ന്് സരകദേശശങ്ങള അാകര്ചി 27.12.2019 നി ഉച്യി കശമന 2 ാണ്്യി ഈ ആഫവക്ല് വചി പരകസ കലലന
െയയചചയ്യുന്നതല്ലാണി. ഗ്രൂപി IV ഇനത്ല് െയയപെത്യ്ട്ടുു പഴയ പ് .എകി.ക് കചചല്ലാദസകപപറുകേള, ഒ.എന.ആ് സര മവറ്റുകേള
എന്ന്വ ഒരു ി കേ്കലല്ലാഗല്ലാാ്നി ് ഏറ്റവന കക്യ ന്ര്യ്ല് (GST -5% പുറകാ) വ്ല നല്ുന്ന കേരല്ലാറുകേല്ലാരനി ന്യാല്ലാാനുത
ചചട്ടങ്ങള അാകര്ചി ചവെയയക കചച് സരത്ട്ടുു വസവഥകളകേള്യി വ്കമമായാല്ലായ് കലലന ഉറപ്ചി നല്ുന്നതല്ലാണി . കലല
വസ്തു്യകളെയയക ത്യന 500 കേ്കലല്ലാഗല്ലാാ്ല് കെതലല്ലായത്നല്ലാല് െയയാല്ലാതാല്ലായ് കവയ്്്ജി ഉപകയല്ലാഗ്ചി ത്യന
എെക്യണ്ടതല്ലാണി. ഇത്നല്ലായ് കേരല്ലാറുകേല്ലാരന െയയകേല്ലാണവരു ിന്ന കലല്ലാറ്യുെയയക ഭല്ലാരന കലല കല്ലാമമാനങ്ങള ന്റക്കുന്നത്നി
ഷമനപുന കശമറ്റവന കവയ്്്ജി ഉപകയല്ലാഗ്ചി ത്യന എെക്യണ്ടതല്ലാണി

.

കലലന

ഉറപ്ച കേരല്ലാറുകേല്ലാരന

ന്യാല്ലാാനുതാല്ലായ ത്യ വ്ല ഒെ്യ് െയയതല്ലാട്ടെത പ്രവ് സരത് ദ്വകങ്ങള്ല് തെയയന്ന കലല കല്ലാമമാനങ്ങള നവ്യന
െയയചചകയണ്ടതല്ലാണി. കലലത്ല് പെയയ്െക്കുവല്ലാന ആഗഹ്ക്കുന്നവ് സര കലലന തകങന്നത്നി അര ാണ്ക്കു് സര ഷമനപല്ലായ്
ന്രതദ്രവസന ആയ് 100 രൂപ (നൂറി രൂപ) െയയകേട്ട്വചി കപരി രജ്സ് സര െയയചചകയണ്ടതല്ലാണി . കലലന ഥകള്രെയയപെത്യല്ലായയകന
ാറ്റുുവരു ിെയയക ന്രതദ്രവസന ാക്യ് െയയകേല്ലാെക്കുന്നതന ഥകള്രെയയപെത്യ കേരല്ലാറുകേല്ലാരെയയ്റ

100 രൂപ കലല വസ്തു്യകളെയയക

ത്യവ്ലയ്ല് ക്ാെയയപെത്തുന്നതാല്ലാണി . കലലന ഥകള്രെയയപെത്തുവല്ലാകനല്ലാ, ാല്ലാഏ് വയയല്ലാകനല്ലാ ഉു അമമാ്കേല്ലാരന കകേരള പബബ്കേി
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ക് സര്വകി കേമമവമന , ആലപ്പുഴ ജ്ലല്ലാ ഓഫവകറ്ല് ന്ികക്്ിാല്ലായ്ര്ക്കുന്നതന ജ്ലല്ലാ ഓഫവകറുെയയക തവരു ിാല്ലാനന
അന്ാാല്ലായ്ര്ക്കുന്നതാല്ലാണി.
ഈ ഓഫവക്െയയല ജവവന്യല്ലാ് സര 'ക്' കലലത്ല് പെയയ്െക്കുവല്ലാന പല്ലാെുതല.

(ഒപി)

സകരമി വ്
ജ്ലല്ലാ ഓഫവക് സര

കകേരള പബബ്കേ ക് സര്വകി കേമമവമന,
ജ്ലല്ലാ ആഫവകി : ആലപ്പുഴ
പകേ് സരപി:

1) െയയകക്ട്ടറ്, കകേരള പബബ്കേി ക് സര്വകി കേമമവമന, ത്രു ിവനനപുരന
(ആഷമഖ കേതി കഹ്തന)
2) കസമനറ് കേണ്കടല്ലാള് സര, ത്രു ിവനനപുരന (ആഷമഖ കേതി കഹ്തന)
3) പ്.എകി. രല്ലാജന, കകേരള കവസി കപപ് സര കസല്ലാറി (Registered with A/D)
4) കനല്ലാട്ടവകി കബല്ലാ് സരഡി
5) പ്.ആ് സര യണ്ഏി
6) െയയവബി െയയകഏി
7) എനകേക്വയറ്
8) ജ്ലല്ലാ ഇനഫ് സരകാമന ഓഫവക് സര
9) െയയകേ പ് എകി ക് കാഖല ഓഫവസകേൾ
െയയകേ പ് എകി ക് ജ്ലല്ലാ ഓഫവസകേൾ
10) കസല്ലാ്യി ഫയൽ
കഫല്ലാണ് നമ്പ് സര :- 0477 2264134

