േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന

നമ്പര്. ആര്.എസ്.(1) 20861/10/ഗ.വി.

തിരുവനന്തപുരം
തീയതി : 12/03/2020

പരസയലേലേലേ വിജ്ഞാപനം
വിഷയം :-

േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന - െറെക്കേക്കാര്ഡ്സ് വിഭാഗം ഗ്രൂപ്പ് 1 വിഭാഗത്തില്പെപടുന്ന പാഴ്ക്കടലോസ് േശേഖരം - പരസയലേലേലേം
െചെയ്ത് വില്പക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചെന :-

1) 06/07/2019-െലേ 347/ഡി1/2019/േസ. നമ്പര് േസഷനറെക്കി വകുപ്പ്
സര്ക്കുലേര്.
2) 24/01/2020, 04/03/2020, 11/03/2020 എന്നീ തീയതികേളില്പ
േസഷനറെക്കി
കേരാറുകോരനായ
ശ്രീ. ബി.ഐ. നൗഷാദിന്
നല്പകേിയിട്ടുള്ള രജിേസ്ട്രേഡ് കേത്തുകേള.
3) 12/03/2020 തീയതിയിെലേ ഇതേത നമ്പര് ഫയലേിെലേ ഉത്തരവ്.
*****

േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന ആസ്ഥാന ആഫീസിലും തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലാ പി.എസ്.സി. ആഫീസിലും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് 1 വിഭാഗത്തില്പെപ്പടുന്ന പാഴ്ക്കടലോസ്
േശേഖരം (പഴയ വര്ത്തമാന കേടലോസ്, സര്ക്കാര് ഗസറ്റുകേള, കോലേഹരണപ്പെപ്പട
ഫയലുകേള, മുഷിഞ്ഞ കേടലോസ്, പഴയ അഡ്രസ്സ് ലേിസ് തുടങ്ങിയവ) 2019-20 സാമ്പത്തികേ
വര്ഷ കോലേയളവിെലേ േസഷനറെക്കി കേരാറുകോരനായ ശ്രീ. ബി.ഐ.നൗഷാദ്, ബംഗ്ലാവ്
പറെക്കമ്പില്പ, ആനയ്ക്കല്പ പി.ഒ., കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി - 686508 - ആയത് നിയമാനുസൃതം സൂചെന 2
പ്രകോരം ആവര്ത്തിച്ച് േരഖാ മൂലേം ആവശേയലെപ്പടിട്ടും നീക്കം െചെയ്യാത്ത സാഹചെരയലത്തില്പ
സൂചെന 1-ല്പ പരാമര്ശേിക്കുന്ന േസഷനറെക്കി വകുപ്പിെന്റെ സര്ക്കുലേര് നിര്േദ്ദേശേം (10-mw നമ്പര്
നിര്േദ്ദേശേം) അനുസരിച്ച് 07/04/2020-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് േശേഷം 2 മണപ്പിക്ക് ഈ ആഫീസില്പ വച്ച്
പരസയലേലേലേം െചെയ്യുന്നതാണപ്പ്. ഗ്രൂപ്പ് 1 ഇതനത്തില്പെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള 'ടി' പാഴ്ക്കടലോസ്
േശേഖരം ഒരു കേിേലോഗ്രാമിന് ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കില്പ (GST 5% പുറെക്കെമ) വിലേ നല്പകുന്ന
കേരാറുകോരന് നിയമാനുസൃത ചെടങ്ങള അനുസരിച്ച് ചുവെട േചെര്ത്തിട്ടുള്ള വയലവസ്ഥകേളക്ക്
വിേധേയമായി േലേലേം ഉറെക്കപ്പിച്ച് നല്പകുന്നതാണപ്പ്.
േലേലേ വസ്തുക്കളുടെട തൂക്കം 500 Kg-ല്പ കൂടുതലോയതിനാല്പ െമാത്തമായി
െവയ്ബ്രഡ്ജ് ഉപേയാഗിച്ച് തൂക്കം എടുേക്കണ്ടതാണപ്പ്. ഇതതിനായി കേരാറുകോരന
െകോണ്ടുവരുന്ന േലോറെക്കിയുടെട ഭാരം േലേലേ സാധേനങ്ങള നിറെക്കയ്ക്കുന്നതിന് മുനപും േശേഷവും
േവയ്ബ്രഡ്ജ് ഉപേയാഗിച്ച് തൂക്കം എടുേക്കണ്ടതാണപ്പ്. േലേലേം ഉറെക്കപ്പിച്ച കേരാറുകോരന
നിയമാനുസൃതമായ വിലേ ഒടുക്കി െതാടടുത്ത പ്രവര്ത്തി ദിവസങ്ങളില്പ തെന്ന േലേലേ
സാധേനങ്ങള നീക്കം െചെേയ്യണ്ടതാണപ്പ്. േലേലേത്തില്പ പെങ്കെടുക്കുവാന ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്

േലേലേം തുടങ്ങുന്നതിന് അര മണപ്പിക്കൂര് മുനപായി നിരതദ്രവയലമായി 500 രൂപ (അഞ്ഞൂറെക്ക്
രൂപ) െകേടിവച്ച് േപര് രജിസര് െചെേയ്യണ്ടതാണപ്പ്. േലേലേം സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയാലുടന
മറ്റുള്ളവരുെട നിരതദ്രവയലം മടക്കി െകോടുക്കുന്നതും സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയ കേരാറുകോരെന്റെ
500 രൂപ േലേലേ വസ്തുക്കളുടെട തൂക്ക വിലേയില്പ ക്രമെപ്പടുത്തുന്നതുമാണപ്പ്. േലേലേം
സ്ഥിരെപ്പടുത്തുവാേനാ, മാറ്റി വയ്ക്കുവാേനാ ഉള്ള അധേികോരം േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ്
കേമ്മീഷന െസക്രടറെക്കിയില്പ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും െസക്രടറെക്കിയുടെട തീരുമാനം
അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണപ്പ്.
ഈ ആഫീസിെലേ ജീവനക്കാര് 'ടി' േലേലേത്തില്പ പെങ്കെടുക്കുവാന പാടുള്ളതല്ല.
േഫാണ് : 0471 – 2546276.
(ഒപ്പ്)
സാജു േജാര്ജ്ജ്
െസക്രടറെക്കി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന
പകേര്പ്പ് :-

1) േസഷനറെക്കി കേണ്േട്രാളര്, തിരുവനന്തപുരം.
2) ശ്രീ. ബി.ഐ. നൗഷാദ്, ബംഗ്ലാവ് പറെക്കമ്പില്പ, ആനയ്ക്കല്പ പി.ഒ.,
കോഞ്ഞിരപ്പള്ളി
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L/12/03/20

പി.ആര്. യൂണപ്പിറ്റ്
എനകേവയറെക്കി
സര്ജന്റെ്
േനാടീസ് േബാര്ഡ്
േസാക്ക് ഫയല്പ
െവബ്സൈസറ്റ്

