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കകേരള പബബ്ലി കേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന്
നമ്പര് : ആര്.എസക് (1)10065/2017/ഗ.വബ്ലി

തബ്ലി രു വനന്തപുരര,
തവീയതബ്ലി : 03.08.2019

പരസസ്യ കലേലേ വബ്ലി ജ ജ്ഞാപനര
വബ്ലി ഷ യര:- കകേ.പബ്ലി . എസക് .സബ്ലി . - ഉപകയജ്ഞാഗ കശേഷമുള്ള പബ്ലി . എസക് .സബ്ലി . കചജ്ഞാദസ്യക്കടലേജ്ഞാസുകേളര
ഓ.എര.ആര് ഷവീറ്റുകേളര പരസസ്യ കലേലേര കചയക് വബ്ലി ല്ക്കു ന്നതക് - സരബനബ്ലി ച ക്
സൂചന:-1. 24.05.2019 തവീയ്യതബ്ലി യ ബ്ലി ക ലേ 421/ഡബ്ലി 1/2019/കസ. നമ്പര് കസഷനറബ്ലി
വകുപക് സര്ക്കുലേര്
2. 3.6.2019, 1.7.2019 എന്നവീ തവീയ്യതബ്ലി കേ ളബ്ലി ല് കേരജ്ഞാറുകേജ്ഞാരനജ്ഞായ
ശവീ. പബ്ലി . എസക് .രജ്ഞാജനക് നല്കേബ്ലി യ ബ്ലി ട്ടു ള്ള രജബ്ലി ക സഡക് കേത്തുകേള്
3. 27.07.2019 തവീയ്യതബ്ലി യ ബ്ലി ക ലേ ഇകത ഫയലേബ്ലി ക ലേ ഉത്തരവക്
******

കകേരള പബബ്ലികേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന് ആസജ്ഞാന ആഫവീസബ്ലികലേ
സജ്ഞാമ്പത്തബ്ലികേ

വര്ഷകത്ത

മൂലേസ്യനബ്ലിര്ണ്ണയര

കേഴബ്ലിഞ്ഞതര

201920

നശേബ്ലിപബ്ലിക്കുവജ്ഞാന്

പജ്ഞാകേമജ്ഞായതമജ്ഞായ ഉത്തരക്കടലേജ്ഞാസുകേള്, ഉപകയജ്ഞാഗ കശേഷമുള്ള പഴയ പബ്ലി.എസക് .സബ്ലി
കചജ്ഞാദസ്യകപപറുകേള്, ഓ.എര.ആര് ഷവീറ്റുകേള് (ഗ്രൂപക് IV വബ്ലിഭജ്ഞാഗര) എന്നബ്ലിവയുകട വബ്ലില്പനക്കരജ്ഞാര്
ഉറപബ്ലിച കസഷനറബ്ലി വകുപബ്ലികന്റെ കേരജ്ഞാറുകേജ്ഞാരനജ്ഞായ ശവീ.പബ്ലി.എസക്.രജ്ഞാജന്, കകേരള കവസക്
കപപര് കസജ്ഞാഴക്, പജ്ഞാര്വ്വതബ്ലി ഭവന്, തൃകക്കജ്ഞാടബ്ലിത്തജ്ഞാനര പബ്ലി.ഒ, ചങ്ങനജ്ഞാകശ്ശേരബ്ലി,

കകേജ്ഞാട്ടയര-

ആയതക് നബ്ലിയമജ്ഞാനുസൃതര സൂചന (2) പ്രകേജ്ഞാരര ആവര്ത്തബ്ലിച ക് കരഖജ്ഞാമൂലേര ആവശേസ്യകപട്ടബ്ലിട്ടുര
നവീക്കര കചയ്യജ്ഞാത്ത സജ്ഞാഹചരസ്യത്തബ്ലില്

സൂചന(1)ല് പരജ്ഞാമര്ശേബ്ലിക്കുന്ന കസഷനറബ്ലി

വകുപബ്ലികന്റെ സര്ക്കുലേര് നബ്ലിര്കദ്ദേശേങ്ങള്

അനുസരബ്ലിച ക്

27.08.2019-നക് ഉചക്കക്

കശേഷര 2 മണബ്ലി ക്ക ക് ഈ ആഫവീസബ്ലില് വചക് പരസസ്യ കലേലേര കചയ്യുന്നതജ്ഞാണക് . ഗ്രൂപക് IV
ഇനത്തബ്ലില് കപടുത്തബ്ലിയബ്ലിട്ടുള്ള പഴയ പബ്ലി.എസക് .സബ്ലി
ഷവീറ്റുകേള് എന്നബ്ലിവ ഒരു

കേബ്ലികലേജ്ഞാഗജ്ഞാമബ്ലിനക്

പുറകമ) വബ്ലിലേ നല്കുന്ന കേരജ്ഞാറുകേജ്ഞാരനക്

ഏറ്റവര

നബ്ലിയമജ്ഞാനുസൃത

കചജ്ഞാദസ്യകപപറുകേള്, ഓ.എര.ആര്
കൂടബ്ലിയ നബ്ലിരക്കബ്ലില് (GST- 5%
ചട്ടങ്ങള്

അനുസരബ്ലിച ക്

: 2 :
ചുവകട കചര്ത്തബ്ലിട്ടുള്ള വസ്യവസകേള്ക്കക് വബ്ലികധേയമജ്ഞായബ്ലി കലേലേര ഉറപബ്ലിച ക് നല്കുന്നതജ്ഞാണക്.
കലേലേ വസ്തുക്കളകട തൂക്കര 500

കേബ്ലികലേജ്ഞാഗജ്ഞാമബ്ലില് കൂടുതലേജ്ഞായതബ്ലിനജ്ഞാല്

കവയക്ബബ്ലിഡക്ജക് ഉപകയജ്ഞാഗബ്ലിച ക് തൂക്കര

കമജ്ഞാത്തമജ്ഞായബ്ലി

എടുകക്കണ്ടതജ്ഞാണക് . ഇതബ്ലിനജ്ഞായബ്ലി കേരജ്ഞാറുകേജ്ഞാരന്

കകേജ്ഞാണ്ടുവരുന്ന കലേജ്ഞാറബ്ലിയുകട ഭജ്ഞാരര കലേലേ സജ്ഞാധേനങ്ങള് നബ്ലിറക്കുന്നതബ്ലിനക് മുന്പുര കശേഷവര
കവയക്ബബ്ലിഡക്ജക് ഉപകയജ്ഞാഗബ്ലിച ക് തൂക്കര എടുകക്കണ്ടതജ്ഞാണക് . കലേലേര ഉറപബ്ലിച കേരജ്ഞാറുകേജ്ഞാരന്
നബ്ലിയമജ്ഞാനുസൃതമജ്ഞായ തൂക്ക വബ്ലിലേ ഒടുക്കബ്ലി കതജ്ഞാട്ടടുത്ത പ്രവര്ത്തബ്ലി ദബ്ലിവസങ്ങളബ്ലില് തകന്ന
കലേലേ സജ്ഞാധേനങ്ങള് നവീക്കര കചകയ്യണ്ടതജ്ഞാണക് .

കലേലേത്തബ്ലില് പകങ്കെടുക്കുവജ്ഞാന്

ആഗഹബ്ലിക്കുന്നവര് കലേലേര തടങ്ങുന്നതബ്ലിനക് അര മണബ്ലിക്കൂര് മുന്പജ്ഞായബ്ലി നബ്ലിരതദ്രവസ്യര ആയബ്ലി
100 രൂപ (നൂറക് രൂപ)

കകേട്ടബ്ലിവചക് കപരക് രജബ്ലിസര് കചകയ്യണ്ടതജ്ഞാണക്.

സബ്ലിരകപടുത്തബ്ലിയജ്ഞാലുടന്

മറ്റുള്ളവരുകട

നബ്ലിരതദ്രവസ്യര

മടക്കബ്ലി

കലേലേര

കകേജ്ഞാടുക്കുന്നതര

സബ്ലിരകപടുത്തബ്ലിയ കേരജ്ഞാറുകേജ്ഞാരകന്റെ 100 രൂപ കലേലേ വസ്തുക്കളകട തൂക്കവബ്ലിലേയബ്ലില്
ക്രമകപടുത്തുന്നതമജ്ഞാണക് .
അധേബ്ലികേജ്ഞാരര

കകേരള

കലേലേര
പബബ്ലികേക്

സബ്ലിരകപടുത്തുവജ്ഞാകനജ്ഞാ, മജ്ഞാറ്റബ്ലി വയ്ക്കുവജ്ഞാകനജ്ഞാ ഉള്ള
സര്വവീസക്

കേമവീഷന്

കസക്രട്ടറബ്ലിയബ്ലില്

നബ്ലികബ്ലിപ്തമജ്ഞായബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതര കസക്രട്ടറബ്ലിയുകട തവീരുമജ്ഞാനര അന്തബ്ലിമമജ്ഞായബ്ലിരബ്ലിക്കുന്നതമജ്ഞാണക് .
ഈ ഓഫവീസബ്ലികലേ ജവീവനക്കജ്ഞാര് 'ടബ്ലി ' കലേലേത്തബ്ലില് പകങ്കെടുക്കുവജ്ഞാന് പജ്ഞാടുള്ളതല.
(ഒപക്)
സജ്ഞാജു കജജ്ഞാര്ജക് ,
കസക്രട്ടറബ്ലി ,
കകേരള പബബ്ലി കേക് സര്വവീസക് കേമവീഷന് .

പകേര്പക്:

1) കസഷനറബ്ലി കേണ്കടജ്ഞാളര്, തബ്ലിരുവനന്തപുരര
2) ശവീ.പബ്ലി.എസക്.രജ്ഞാജന്, കകേരള കവസക് കപപര് കസജ്ഞാഴക്,(Registered with A/D)
3) പബ്ലി.ആര് യൂണബ്ലിറ്റക്
4) എന്കേക്വയറബ്ലി
5) സര്ജന്റെക്

6) കനജ്ഞാട്ടവീസക് കബജ്ഞാര്ഡക്
7) കസജ്ഞാക്കക് ഫയല്
8) കവബക് സസറ്റക്

കഫജ്ഞാണ് നമ്പര് : 0471 2546276

ccs.estt. Addl. 5.8.19

