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കേവട്ടേട്ടേഷന േനാട്ടേീസ്
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന ആസ്ഥാന ഓഫീസിെലെ ഉപേയാഗത്തിനായി
താെഴെപ്പറയുന്ന അളവിലും രീതിയിലും തയ്യാറാക്കിയ 50 ഉപഹാരങ്ങള് (Memento – െമമേന്റാ)
വിതരണം െചെയ്യുന്നതിന് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് ക്ഷണിക്കുന.
I.

ൈസസ്
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരം
(പീഠം ഉള്െപ്പെട)
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വീതി
നിര്മ്മാണവസ്തുക്കളുടെട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേനം

II.

:

12 ഇഞ്ച്

:
:

7 ½ ഇഞ്ച്
10 മില്ലി മീറ്റര്

നിര്മ്മാണ വസ്തുക്കള്

തടി (േതക്ക് അഥവാ ഈട്ടേി മാത്രം), േലൊഹം (ബ്രാസ് അഥവാ െസ്റ്റെയിനെലെസ് സ്റ്റെീല)
ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റെികേ്, ൈഫബര്, അക്രിലെികേ്, െവലവറ്റ് എന്നിവ യഥാനുസരണം.
ടി Memento (ഉപഹാരം) വിരമിക്കുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥര്ക്കും പ്രശംസനീയമായ േസവനം
െചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാര്ക്കും സമ്മാനിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്.
സവട്ടീകേര്ത്താവിെന്റ േഫാേട്ടോ
െമമേന്റായില ആേലെഖനം െചെയ്യണം. കൂടാെത േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെന്റ
ഔദ്യേദ്യാഗികേ മുദ്ര (Logo – േലൊേഗാ)യും േചെര്ക്കണം. പുറേമ, താെഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളുടം
െമെമേന്റായില മുദ്രണം െചെയ്യണം.
KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION
PRESENTED IN APPRECIATION OF THE VALUABLE SERVICE RENDERED.
SRI/ SMT (NAME AND DESIGNATION OF THE EMPLOYEE)
DATE OF JOINING GOVT SERVICE- (DD/MM/YY)
DATE OF JOINING KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION- (DD/MM/YY)
DATE OF RETIREMENT- (DD/MM/YY)

(മറുപുറം കോണുകേ)

കേവട്ടേട്ടേഷന േമലപ്പറഞ്ഞ പ്രകോരമുള്ളതും, നിലെവില നലകേിവരുന്ന െമമേന്റായുെട കേളര്
ഇേമജ് ഉള്െപ്പടുത്തി സീല െചെയ്ത കേവറില "െമമേന്റാ വിതരണം
െചെയ്യുന്നതിനുള്ള
കേവട്ടേട്ടേഷന" എന്ന േമലക്കുറിേപ്പാെട െസക്രട്ടേറി, േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന ,
പട്ടേം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം-4 എന്ന വിലൊസത്തില 03.04.2021-ആം തീയതി 2 മണിക്കു
മുമ്പായി ലെഭിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്.
നിലെവില നലകേിവരുന്ന െമമേന്റാ േനരില
കോണുന്നതിന് ആസ്ഥാനെത്ത എസ്റ്റൊബ്ലിെഷ്മെന്റ് വിഭാഗം െസക്ഷന ഓഫീസെറ
പ്രവൃത്തിദ്ിവസങ്ങളില സമീപിക്കാവുന്നതാണ് . ഇേമജിേനാെടാപ്പം െമമേന്റായുെട ഉയരം,
വീതി, കേനം, നിര്മ്മാണത്തിന് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കള് എന്നിവയുെട ലെഘുവിവരണം
കൂടി േചെര്േക്കണ്ടതാണ്.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അേന്നദ്ിവസം (3.4.2021) ൈവകേിട്ടേ് 3 മണിക്ക്
ബന്ധപ്പെപ്പട്ടേ ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെടയും കേവട്ടേട്ടേഷന നലകേിയവരുെടയും,
അെല്ലങ്കില അവര്
അധികോരെപ്പടുത്തിയ ആളുടകേള് ഹാജരായാല അവരുെടയും, സാന്നിദ്ധ്യത്തില തുറക്കുന്നതും
തുടര്നടപടികേള് സവട്ടീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് അംഗീകേരിച്ചു കേഴെിഞ്ഞാല ഇേമജ് പ്രകോരമുള്ള െമമേന്റാ സവട്ടന്തം
െചെലെവില നിര്മ്മിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകേം േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന െസക്രട്ടേറി മുമ്പാെകേ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
പ്രസ്തുത
െമമേന്റാ
സവട്ടീകോരയമാെണങ്കില
മാത്രം
തുടര്ന
നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്ന രീതിയില 50 എണ്ണവും വിതരണം
െചെേയ്യണ്ടതാണ്. വിലെയുെട
ഇനേവായ്സ്/ബില്ലിെന്റ
മൂന്ന്
പകേര്പ്പുകേളുടം
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്.
തുകേ
ഡി.ഡി/ഇലെകേേട്രാണികേ് ഫണ്ട് ട്രാനസ്ഫര് ആയി നലകുന്നതായിരിക്കും.
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് സവട്ടീകേരിക്കുന്നതിനും, കോരണം കോണിക്കാെത നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള
അധികോരം െകേ.പി.എസ്.സി െസക്രട്ടേറിയില നിക്ഷിപ്തമാണ്.

(ഒപ്പ്)
െസക്രട്ടേറി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന

പകേര്പ്പ്:
1) പി.ആര്.യൂണിറ്റ്
2) എനകേവട്ടയറി
3) േനാട്ടേിസ് േബാര്ഡ്
4) സാര്ജന്റ്
5) െവബ് ൈസറ്റ്

6) േസ്റ്റൊക്ക് ഫയല

