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ഡി4/32102/17                      തീയതി:24.01.2018 
 

ക5േ6ഷ�ക5േ6ഷ�ക5േ6ഷ�ക5േ6ഷ�    േനാ6ീസ്േനാ6ീസ്േനാ6ീസ്േനാ6ീസ് 
 
 േകരളാ േ��് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� േരഖകളpം പാഴ്സലpകളpം 
Aയയ്;p<തിേല;ായി Aംഗീകരി;െ�6 Øാപന>ളി� നി<് മp?ദ െവ% 
ക5േ6ഷനpകA Bണി%pെകാCp<p.   
 

പൂ�Eമായി പൂരി�ി% ക5േ6ഷനpകA 04.02.2018 നp 11.00 am വെര 
സ5ീകരി;p<തpം Aേ<ദിവസം 11.45 am തpറ;p<തpമായിരി;pം.  

 
 ക5േ6ഷ� േഫാമpകളpം നിബ#നകളpം സൈ�േകാ െവബ് ൈസ�ായ 
www:supplycokerala.com-� ലഭൃമാണ്.  കൂടpത� വിവര>A;് മpകളി� 
പറIിരി;p< വിലാസJി� ബ#െ�ടpക. 
       
         
 
 
                                                                                (ഒ�്)  
                  Aഡീഷണ� ജനറ� മാേനജ�( പി &എ)I/c 
//AംഗീകാരേJാെട// 
 
 
Aസി�P് മാേനജ�( ഭരണം) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ക5േ6ഷ� നിബ#നകA 
 
 

1. െകാറിയ� ഏജ�സിയpമായpC കരാ�,  കരാ� തീയതി മpത� ഒരp വ�ഷ 
കാലയളവിേല;ായിരി;pം. 

 
2. കരാറി� ഏ�െ�ടp< ഏജ�സി ക5േ6ഷനി� പറIിരി;p< നിര;pകA ?പകാരം 

തെ< എRാ ?പവൃJിദിവസ>ളിലpം േകാ��േറഷെP ബ#െ�6 എRാ 
ഓഫീസpകA/ ഡിേ�ാകളി�നി<pം തപാലpകളpം പാ�സലpകളpം 
േശഖരിേ;Uതാണ്. 

 
3. തപാലpകA സ5ീകരി;p< സമയം, നിര;pകളpമായി ബ#െ�6 കാരൃ>A 

പരാതികളി�േമ� ബ#െ�േടU ആളിെന സംബ#ി% വിവരം(േപര്, േഫാ) 
ന��)  തപാലpകA േശഖരി;pവാ� നിേയാഗി;െ�6ി6pC ആളpെട വിവരം 
എ<ിവ കരാ� ൈക��p കJി� േരഖെ�ടpേJUതpം ആയത് കരാറിെP 
ഭാഗമാകp<തpമാണ്.  Øിരം തപാലpകA േശഖരി;pവാനpം ൈകമാറpവാനpം 
ചpമതലെ�ടpJിയി6pC വൃXി ഏെതYിലpം കാരണവശാ� മാറpകയാെണYി� 
ആ വിവരം ബ#െ�6വെര മp�കൂ6ി Aറിയിേ;Uതാണ്. 

 
4. കരാറി� ഏ�െ�ടp< ഏജ�സി;് ഓ) ൈല� ?ടാ;ിംഗ് സംവിധാനം 

ഉUായിരിേ;Uതാണ്. 
 

5. നിര;pകA െടU� േനാ6ീസിെനാ�ം Aട;ം െചയ്തിരി;p< നി\ിത 
മാതൃകയി�തെ< ന�േകUതാണ്.  ARാJവ Aതിനാ�തെ< 
നിരസി;p<തpമായിരി;pം. 

 
6. മാതൃകയി� േരഖെ�ടpJിയി6pC നിര;pകA GST ഉAെ�6താകരpത്. 

 
7. കയ�ിറ;p കൂലികA  ആവശ]െമYി� Aവ െകാറിയ� ഏജ�സിതെ< 

വഹിേ;Uതാണ്. 
 

8. ലഭി;p< ക5േ6ഷനpകളി� ഏെതYിലpേമാ, എRാം തെ<േയാ യാെതാരp 
കാരണവpം പറയാെത തCി;ളയp<തിനpC Aധികാരം േകരളാ േ��് സിവി� 
സൈ�സ് േകാ��േറഷനി� നിBിപ്തമാണ്. 

 
9. ക5േ6ഷനpകA തpറ;p< സമയം ഹാജരpC കBികളpെട സാ<ി²ൃJി� 

െടU� തpറ<p പരിേശാധി;p<തpം ഏ�വpം കpറI നിര;് 
േരഖെ�ടpJിയവ�;് െചയ�മാ� ആP് മാേനജിംഗ് ഡയറ`റpെട  
AംഗീകാരJിനp വിേധയമായി െടU� ഉറ�ി%pെകാടp;p<തpമാണ്.  ?പസ്തpത 
Øാപനം േകരള േ��് സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷനpമായി 200/- രൂപ 
മp?ദപ?തJി� ഒരp ഉട�ടിയി� ഏ�െ�േടUതpം െസക]ൂരി�ി ഡിേ�ാസി�ായി 
10,000/-രൂപ (പതിനായിരം രൂപ) െഹഡ് ഓഫീസി� ഒടpേ;Uതpമാണ്. 

 
10. കരാറിേല�െ�ടp< Øാപനം േജാലി െചയ്തതpമായി ബ#െ�6 ബിRpകA 

തപാലpകളpെട ൈക��p രസീതp സഹിതം എRാ മാസവpം 5-)0 തീയതി;p മp�ായി 
ബ#െ�6 ഓഫീസpകളി� ഹാജരാേ;Uതാണ്. 

 
11. കരാ� ?പകാരമpC േജാലികA തൃപ്തികരമRാJപBം തpട� േജാലികളി� നി<pം 

ഒഴിവാ;p<തpം, കരാ� റap െച¿p<തിനpം തcpലമpUാകp< എRാവിധ 
കdനd>ളിേല;ായി െസക]ൂരി�ി ഡിേ�ാസി�pം, ബി� തpക ഇനJി� 
ലഭി;ാനpC തpകയpം, ബ#െ�6 ØാപനJി�നി<pം ഈടാ;p<തിനpം 
സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് AധികാരമpCതായിരി;pം. 

 



12. കരാ� സംബ#ി% ത�;വിഷയ>ളി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� 
െചയ�മാ� ആP് മാേനജിംഗ് ഡയറ`റpെട തീ��് A´ിമമായിരി;pം. 

 
13. കരാ� കാലാവധി;pേശഷം ബാ²ൃതകളിRാJപBം െസക]ൂരി�ി ഡിേ�ാസി�് 

പലിശ കൂടാെത മട;ിന�കp<തpമാണ്. 
 

14. കാലാവധി;pേശഷം ഇരp കBികA;pം തൃപ്തികരെമYി� കാലാവധി 
പpതp;p<തിന് േകാ�േ�േറഷന് AധികാരമpUായിരി;pം. 

 
15.  സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� െഹhാഫീസ്, റീജിയണ� ഓഫീസpകA,   

ജിRാതല താലൂ;് തല ഡിേ�ാകA തpട>ിയ Øാപന>ളി�നി<pം തപാലpകA 
േശഖരിേ;Uതpം  മpകളി� പറIവ കൂടാെത സബ്   ഡിേ�ാകA, സൂ�� 
മാ�;�pകA,  മാേവലി േ�ാറpകA, െപേ?ടാA ബYpകA,  ഗ]ാസ് ഔ6് 
െല�pകA,  മാേവലി െമഡി;� േ�ാറpകA തpട>ിയ സിവി� സൈ�സ്  
േകാ��േറഷെP കീഴിലpC എRാ Øാപന>ളpം കൂടാെത സിവി� സൈ�സ് 
വകp�p Øാപന>ളായ ജിRാ സൈ� ഓഫീസpകA, താലൂ;് സൈ� 
ഓഫീസpകA,   േറഷനിംഗ് ക)േ?ടാള�,  െഡപ]ൂ 6ി േറഷനിംഗ് ക)േ?ടാള�, 
ഉപേഭാXൃ ത�;പരിഹാര ഫാറJിെP ഓഫീസpകA സിവി� സൈ�സ് 
കjീഷണേറ�്, ഡയറ`േറ�്, ഗവ)െമP് െസ?ക6റിേയ�pം കൂടാെത 
േകാ��േറഷനpമായി ബ#െ�6 വിവിധ വൃXികA ഏജ�സികA തpട>ി 
സംØാനJിനകJpം മ�p സംØാന>ളിലpം(ആവശ]െമYി�)  ഉC 
വൃXികA;pം ഓഫീസpകളിലpം കരാറിേല�െ�ടp< Øാപനം തപാലpകA 
യഥാസമയം എJി%pെകാടpേ;Uതാണ്. 

 
16. കരാറി� ഏ�െ�ടp< ØാപനJിന് എെ´Yിലpം കാരണവശാ� ഏെതYിലpം 

?പവൃJി ദിവസം തപാലpകA േശഖരി;pവാ� കഴിയാെതവ<ാ� 
Aേ<ദിവസെJ തപാലpകA കരാറിേല�െ�ടp< ØാപനJിെP റിസ്കിലpം 
െചലവിലpം മ�p െകാറിയ� Øാപനം മpേഖന Aയയ്;p<തിന് േകാ��േറഷന് 
Aധികാരം ഉUായിരി;pം. 

 
17. ഉരp�ടികA/ തപാലpകളpെട ൈക��p രസീതpകA ബിRിെനാ�ം 

സമ��ിേ;Uതാണ്. 
 

    
 
ഒ�് 

                                Aഡീഷണ� ജനറ� മാേനജ�( പി &എ)I/c 
 
//AംഗീകാരേJാെട// 
 
 
Aസി�P് മാേനജ�(ഭരണം) 
 


