ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ആഫീസ്, ഇലന്തൂര്, പത്തനംതിട്ട
നം. പി.റ്റി.എ 1895/2018/ഖാദി

തീയതി. 25.10.2021
ലേലലപരസ്യം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ആഫീസിനുകീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റാന്നി -പെപരുനാട് ഖാദി
ഉല്പാദനകേകന്ദ്രത്തിപെ* വളപ്പില് മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന Rs.137285/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തികേയഴായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി
1.6 ക്യൂബിക്

എണ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം) അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉകേ>ശം

നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയില് , ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള സര്ക്കാര് നടപടിക്രമം പാലിച്ച്

മീറ്റര് കേതക്കുതടി

16.11.2021 തീയതി ച ാവ്വാഴ്ച

പകല് 11.30 മണിയ്ക്ക് ടി കേകന്ദ്ര പരിസരത്ത് വച്ച് പെപാതുകേലലം പെHയ്ത് വില്ക്കുന്നു.
കേലലത്തില് പപെLടുക്കാന് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികള് ആയതികേലക്ക്

3500/- രൂപ (മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്

രൂപ മാത്രം) നിരതദ്രവ്യം ഒടുകേക്കണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം കേപ്രാജക്ട് ആഫീസര്, പത്തനംതിട്ടയുപെട കേപരില് ഡിമാന്
റ്ഡ്രാഫ്റ്റാകേയാ, ആഫീസില് കേനരിട്ട് പണമാകേയാ ഒടുക്കാവുന്നതാണ്.
കേലല

നടപടിയ്ക്കായി

കേലലത്തീയതിയുപെട

മുദ്രവച്ച കവറില് ദര്ഘാസുകളും

.

സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്

മുന്ദിവസമായ 15.11.2021 ല് പകല് മൂന്ന്

മണിയ്ക്ക്

മുമ്പായി

ദര്ഘാസുകള്
ആഫീസില്

ലഭിച്ചിരികേക്കണ്ടതാണ്.
ദര്ഘാസിലും,

പെപാതുകേലലത്തിലും

പെപാതുവായി

പപെLടുക്കുന്നവര് ഒരു

മതിയാകുന്നതാണ്. എന്നാല് ഡിമാ*് ഡ്രാഫ്റ്റ് / രസീതിപെ* പകര്പ്പ്

നിരതദ്രവ്യം

ഒടുക്കിയാല്

ദര്ഘാസികേനാപെടാപ്പവും , കേലലസമയത്ത്

കൈകവശവും സൂക്ഷിച്ചിരികേക്കണ്ടതാണ്. കേലലത്തില് പപെLടുക്കുന്നവര് കേഫാകേട്ടാ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡും
ആയതിപെ* കേകാപ്പിയും കൈകയ്യില് കരുകേതണ്ടതാണ്.
കേലലം കൈകപെക്കാള്ളുന്നയാള് കേലലം പെകാണ്ട വിലയുപെട 35% തുക നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ച് അകേന്നദിവസം തപെന്ന
ആഫീസില് ഒടുകേക്കണ്ടതും, ബാക്കി തുക കേലലത്തീയതി മുതല് അവധി ദിവസമടക്കം 7 ദിവസത്തിനുള്ളില് മുഴുവന്
നികുതി ഉള്പെപ്പപെട ആഫീസില് ഒടുക്കി സ്വന്തം പെHലവില് തപെന്ന മറ്റ് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടാകാപെത സ്ഥാപന
പരിസരത്തുനിന്നും കേലലവസ്തു നീക്കം പെHകേയ്യണ്ടതുമാണ്.
കേലലം പെകാള്ളുന്നയാള് പെമാത്തം കേലലതുകയുംട 5% തുക വനവികസനനികുതിയായിട്ടും,

കേലലത്തുകയും,

വനംവികസനനികുതിയും കേHര്ന്നുള്ള തുകയുപെട 18% Hരക്ക് കേസവനനികുതിയായും ഒടുകേക്കണ്ടതാണ്. വനം വികസന
നികുതി തുക കേലലത്തീയതിയില് തപെന്ന ആഫീസില് ഒടുകേക്കണ്ടതാണ് . കേലലം പെകാള്ളുന്നയാള് കേലലനടപടിയില്
നിന്നും പിന്മാറുകകേയാ പെമാത്തം തുക ഒടുക്കാതിരിക്കുകകേയാ വ്യവസ്ഥകള് ലംഘിയ്ക്കുകകേയാ
പെHയ്യുന്ന പക്ഷം
കേലലനടപടി അസാധുവാകുന്നതും , നിരതദ്രവ്യം

അടക്കം

അതുവപെര ഒടുക്കിയ

തുക

ആഫീസ്

മുതല്ക്കൂട്ടുന്നതുമായിരിക്കും.
കേലലവസ്തു ആഫീസ്

പ്രവൃത്തി

ദിനങ്ങളില് ആഫീസ്

പ്രവൃത്തി

സമയത്ത്

ടി

കേകന്ദ്രത്തില്

പരികേശാധിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് 0468 2362070, 9495408275 എന്നീ പെടലികേഫാണ് നമ്പരുകളില്
ബന്ധപെപ്പടാവുന്നതാണ്.
കേലലത്തീയതിയും, സമയവും മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും, കേലല നടപടിക്രമങ്ങളും ഏത് ദര്ഘാസുകളും റദ്ദുപെHയ്ത്
നിരസിയ്ക്കാനുള്ള അധികാരവും കേപ്രാജക്ട് ആഫീസില് നിഷ്പിതമായിരിക്കുന്നതാണ്.
കേപ്രാജക്ട് ആഫീസര്
ആഫീസ് കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ്
റാന്നി -പെപരിനാട് ഖാദി കേകന്ദ്രം കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ്
ഡി.എഫ്.ഒ ആഫീസ്, റാന്നി കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ് (CL സഹിതം)
പത്തനംതിട്ട കളകേ{റ്റ് കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ് (CL സഹിതം)
റാന്നി പഞ്ചായത്താഫീസ് കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ്

(CL സഹിതം)

പെപരുനാട് വികേല്ലജ് ആഫീസ് കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ് (CL സഹിതം)
സാമൂഹ്യവനവത്ക്കര എ .എഫ്.ഡി ആഫീസ്, കേകാന്നി കേനാട്ടീസ് കേബാര്ഡ് (CL സഹിതം)
കേകരള ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ കേബാര്ഡ് , പെവബ്കൈസറ്റ്

