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കേവട്ട േ ട്ടേഷന േനാട്ടേീസ്
1. േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷെ  ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച ഔദ്യേദ്യാഗികേ മുദ്ര (Logo – േലാേഗാ)

താെ  ഴെപ്പറയുന്ന അളവിലും
രീതിയിലും
തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിന് മുനപരിചയമുള
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ / വയക്തികേളിൽ നിന്നും
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള
ക്ഷണിക്കുന്നു.
I.

ൈസസ്

II.

വയാസം
നിര്മ്മാണവസ്തുക്കള യഥാനുസരണം.

III

എണ്ണം

: 30 ഇഞ്ച്
: േലാഹം െ  വങ്കലം (ബ്രാസ് )
: 02 (രണ്ട്)

OLD LOGO

NEW LOGO

േമൽ േചര്ത്തിട്ടുള േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെ  ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ ഔദ്യേദ്യാഗികേ
മുദ്ര (Logo – േലാേഗാ) പഴെയ മുദ്രയുെ  ട മാതൃകേയിലാണ് തയ്യാറാേക്കണ്ടത് .
2. കേവട്ടേട്ടേഷന േമൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകോരമുളതും, േലാേഗായുെ  ട കേളര് ഇേമജ് വിശദ്മായി
ഉളെ  പ്പടുത്തി സീൽ െ  ചയ്ത കേവറിൽ "പരിഷ്കരിച്ച മുദ്ര
െ  ചയ്യുന്നതിനുള കേവട്ട േ ട്ടേഷന" എന്ന
േമൽക്കുറിേപ്പാെ  ട െ  സക്രട്ടേറി, േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന, പട്ടേം പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം-4 എന്ന വിലാസത്തിൽ 14/10/2022-ആം തീയതി ഉച്ചക്ക് േശഷം 2 മണിക്കു
മുമ്പായി ലഭിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുേശഷം ലഭിക്കുന്ന കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള

പരിഗണിക്കുന്നതല.
3. നിലവിൽ ഉള മുദ്ര ഓഫീസിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളത്
ആസ്ഥാനെ  ത്ത എസ്റ്റാബ്ലിെ  ഷ്മെന്റെ് വിഭാഗം െ  സക്ഷനിൽ
സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

േനരിൽ കോണുന്നതിന്
പ്രവൃത്തിദ്ിവസങ്ങളിൽ

4. മുദ്രയുെ  ട വയാസം , വീതി, കേനം, നിര്മ്മാണത്തിന് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കള
എന്നിവയുെ  ട ലഘുവിവരണവും േലാേഗാ തയ്യാറാക്കി ൈകേമാറാന കേഴെിയുന്ന തീയതിയും

കേവട്ടേട്ടേഷേനാെ  ടാപ്പം കൂടി േചര്േക്കണ്ടതാണ്.
5. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാവുന്ന വിധം 5000/- രൂപയുെ  ട നിരതദ്രവയം "െ  സക്രട്ടേറി,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന " എന്ന േപരിൽ ഡിമാന്റെ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേേളാേടാപ്പം സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്. , ഡിമാന്റെ് ഡ്രാഫ്റ്റുകേള ഇലാത്ത

കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള പരിഗണിക്കുന്നതല.
6. കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള അേന്നദ്ിവസം
(14/10/2022)

ൈവകേിട്ടേ് 3 മണിക്ക്, ബന്ധപ്പെ  പ്പട്ടേ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെ  ടയും
കേവട്ടേട്ടേഷന
നൽകേിയവരുെ  ടയും,
അെ  ലങ്കിൽ
അവര്
അധികോരെ  പ്പടുത്തിയ ആളുകേള ഹാജരായാൽ അവരുെ  ടയും, സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും
തുടര്നടപടികേള സവട്ടീകേരിക്കുന്നതുമാണ്.
7. കേവട്ടേട്ടേഷന
അംഗീകേരിച്ചു കേഴെിഞ്ഞാൽ മാതൃകേ പ്രകോരമുള േലാേഗാ നിര്മ്മിച്ച്
ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുളിൽ േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന ആസ്ഥാന
ഓഫീസിൽ
സവട്ടന്തം െ  ചലവിൽ എത്തിേക്കണ്ടതാണ്. വിലയുെ  ട ഇനേവായ്സ്/ബിൽ
ഹാജരാേക്കണ്ടതാണ്. ബിൽ തുകേ സ്ഥാപനം ആവശയെ  പ്പടുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട്
ട്രാനസ്ഫറായി നൽകുന്നതായിരിക്കും.
8. കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള സവട്ടീകേരിക്കുന്നതിനും, കോരണം കോണിക്കാെ  ത നിരസിക്കുന്നതിനുമുള
അധികോരം േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന െ  സക്രട്ടേറിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ലിമാന്റെലി സക്കറിയാസ്
അഡീഷണൽ െ  സക്രട്ടേറി
ഇനചാര്ജ് ഓഫ് െ  സക്രട്ടേറി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വ്വീസ് കേമ്മീഷന

