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തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി:21.01.2020

കേവട്ട േ ട്ടേഷന് േനോട്ടേീസ്
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെ തന്റെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടേെ തത്തെ ആസ്ഥോന
ആഫീസ് കേോമ്പസിനുള്ളില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തോെ തഴെപ്പറയുന്ന സോധന സോമഗ്രികേള്
12.02.2020 ഉച്ചയ്ക്കുശേശേഷം 3.00 മണിക്ക്
മത്സരോധിഷ്ഠിത കേവട്ടേട്ടേഷനുകേളുടെ തട
അടിസ്ഥോനത്തെില് വില്പന നടത്തുന്നതോണ് .
(a)ഉപേയോഗ ശേയൂനയമോയ ഇലക്ട്രികേ് സോധനങ്ങള് (എയര് കേണ്ടീഷണറുകേളുടെ തട ഭോഗങ്ങള്,
ഫോനുകേള് എന്നിവ )
(b)പഴെയ ഇരുമ്പ് സോമഗ്രികേള് (കേേസരകേള് , േമശേകേള് , റോക്കുകേള് )
(c)പഴെയ അലുമിനിയം സോമഗ്രികേള് (ഫോബ്രിേക്കഷനില് മിച്ചം വന്നത്)
(d) പഴെയ പ്ലോസ്റ്റികേ് സോമഗ്രികേള് (കേേസരകേള് , േമശേകേള്)

നിബന്ധനകേള് :1

കേവട്ടേട്ടേഷന് സമര്പ്പിക്കോന് തോല്പരയമുള്ളവര്ക്ക് 11/02/2020 വെ തരയുള്ള പ്രവര്ത്തെി
ദിവസങ്ങളില് ആഫീസ് കേോമ്പസിനുള്ളില് േലല സോമഗ്രികേള് േനരില് കേണ്ട്
പരിേശേോധിക്കോവുന്നതോണ്.

2

മുകേളില് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള (a) ഇലക്ട്രിക്ക് സോധനങ്ങള്ക്ക് പ്രേതയകേമോയും (b)
മുതല് (d) വെ തര ഇരുമ്പ്, അലുമിനിയം, പ്ലോസ്റ്റികേ് സോമഗ്രികേള്ക്ക് െ തമോത്തെമോയും മതിപ
വില േരഖപ്പെ തപ്പടുത്തേത്തെണ്ടതോണ്. (a)യ്ക്ക് പ്രേതയകേമോയും , (b) മുതല് (d) വെ തരയുള്ള
3 ഇനം സോമഗ്രികേള്ക്കുമോയി ഒന്നോയും ,
െ തവേവ്വേറെ തറ കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള്
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതോണ്. (a) മുതല് (d) വെ തരയുള്ള ഇനങ്ങള്ക്ക് ആെ തകേ 1000/രൂപയുെ തട നിരതദ്രവയം തിരുവനന്തപുരത്തെ് മോറോവുന്ന വിധം "െ തസക്രട്ടേറി, േകേരള
പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന് " എന്ന േപരില് ഡിമോന്റെ് ഡ്രോഫ്റ്റ്
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേേളോേടോപ്പം സമര്പ്പിേക്കണ്ടതോണ്.

3

മുദ്രവച്ച കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് െ തസക്രട്ടേറി, േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന്, പട്ടേം,
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലോസത്തെില് 12.02.2020 ൈവകുന്നേന്നരം 3 മണിയ്ക്കുശള്ളില്
ഈ ആഫീസില് ലഭിക്കത്തെക്ക വിധം
തപോല് മോര്ഗ്ഗമേമോ, േനരിെ തട്ടേോ
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതോണ്.

4

നിശ്ചിത സമയത്തെിനുേശേഷം ലഭിക്കുന്ന കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് പരിഗണിക്കുന്നതല.

5 ഡിമോന്റെ് ഡ്രോഫ്റ്റുകേള് ഇലോത്തെ കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് പരിഗണിക്കുന്നതല.
6 12.02.2020 ഉച്ചയ്ക്കുശേശേഷം 3.00 മണിയ്ക്ക് കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് തുറക്കുന്നതും കൂടുത്തതല് തുകേ
േരഖപ്പെ തപ്പടുത്തത്തെിയിട്ടുള്ള വയക്തികേളുടെ തട/സ്ഥോപനങ്ങളുടെ തട കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് സവട്ടീകേരിച്ച്
ബന്ധെ തപ്പട്ടേ
േലല
സോമഗ്രികേള്
നല്കുന്നന്നതുമോയിരിക്കും.
മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
നിരതദ്രവയത്തെിെ തന്റെ ഡിമോന്റെ് ഡ്രോഫ്റ്റ് മടക്കി നല്കുന്നന്നതുമോണ്.
7.

േകേരള
പബ്ലികേ്
സര്വീസ്
കേമ്മീഷന്
ആഫീസിെ തല
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് സമര്പ്പിക്കോന് അര്ഹത ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതല.

8

കേവട്ടേട്ടേഷന് സ്ഥിരെ തപ്പടുത്തത്തെോേനോ റദ്ദോക്കുവോേനോ ഉള്ള അധികേോരം േകേരള പബ്ലികേ്
സര്വീസ് കേമ്മീഷന് െ തസക്രട്ടേറിയില് നിക്ഷിപ്തമോയിരിക്കുന്നതും െ തസക്രട്ടേറിയുെ തട
തീരുമോനം അന്തിമമോയിരിക്കുന്നതുമോണ്.

9

വിവരങ്ങള്ക്ക് 0471-2546250 എന്ന നമ്പരില് ബന്ധെ തപ്പേടണ്ടതോണ്.

ജീവനക്കോര്ക്ക്

(ഉത്തെരവിന് പ്രകേോരം )

ഒപ്പ്

പ്രദീപ് കുന്നമോര് ബി ജി
െ തഡപയൂട്ടേി െ തസക്രട്ടേറി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വേറീസ് കേമ്മീഷന്
െ തസക്രട്ടേറിക്കു േവണ്ടി
പകേര്പ്പ്:
1) പി.ആര്.യൂണിറ്റ്
2) എന്കേവട്ടയറി
3) േനോട്ടേിസ് േബോര്ഡ്
4) സോര്ജന്റെ്
5) െ തവബ് ൈസറ്റ്
6) േസ്റ്റോക്ക് ഫയല്

