
 
 
DDP-IDK/10243/2022-A1                                  പഞ്ചായത്ത് ഡഡെപ്യൂട്ടി ഡെയ്ട്ാഫീസ്ട്

                                                                 ഇടുക്കി, പപനാവ്  

                                                                 03/03/2023   

                                                                 ഫഫീസാൺ  04862 295011 / 9496045010

                                           ഇ ഡമയിൽ ddpidukki@gmail.com

 

ക്വഫട്ടഷൻ   /   ഫലേലേ ഫനാട്ട്ട്  

 പഞ്ചായത്ത്  ഡെയ്ട്ഡടട ഉടടമസ്ഥതയിുളLL  2009  ഫമാഡെൽ  KL-01-AV-7241
നമ്പർ  മഹ്ന ഡബാഫലേഫ്ാ  ജ്പ്   ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം  ഡചെയ വിൽ്ക്ഥതിനതിന
്ഥത്രുമാനിച്ചിരി്ന.  ഇടുക്കി  പഞ്ചായത്ത്  ഡഡെപ്യൂട്ടി  ഡെയ്ട്പർ  ഓഫീസ്ടിൽ  ഡവച
നടടത്തുക പരടന്ന ഫലേലേത്തിൽ  ജി .എട്.ടടി  രജിഫസഷനതിനLL  വന്നയികത്ം
സാപനങത്ം  പഡങടുക്കാക്കാകും  കടു്ഥതൽ  ുക  ഫലേലേം  ഡകാളക/  ക്വഫട്ടഷൻ
ടമ്പർപി്ക വന്നയിിഡടട /സാപനത്തിഡന ഫപരിൽ  ഫലേലേം  ഉ്പി്കുമായിരി്ം .
ഫലേലേത്തിനാവശന്നമായ  നിര്ഥത  ദവന്ന ുകയായ  2500/-  രൂപ  പഞ്ചായത്ത്  ഡഡെപ്യൂട്ടി
ഡെയ്ട്ഡടട വിലോടത്തിൽ ഡെി .ഡെി  ആഫയാ  പണമാഫയാ  ഫലേലേം  ആരംഭി്ക്ഥതിനതിന
മുൻപ്  ഡകട്ടി  വഫ്ക്ഥതാണ്.  ഫലേലേം  ഡകാളകയാത/സാപനം  ഫലേലേം  ഉ്പിച്ചിടടൻ
്ഥതഡക 18%  നികു്ഥതി  ഉതഡപഡടടിLL  ഫലേലേുക  മുുവനാിം  ഡകട്ടി  വഫ്ക്ഥതാണ്.  
ക്വഫട്ടഷൻ  ടമ്പർപി്കവ്പർ   നിര്ഥതദവന്ന ുകയായ  2500/-  രൂപ  ഡെിമാന്  ഡാര്
ആയി ഉളടടക്കം  ഡചെെയ്  ഫലേലേ ദിവടം പകൽ  11  മണിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസ്ടിൽ
ലേഭിക്കത്തക്ക ര്്ഥതിയിൽ  ഫനരിഫട്ടാ  ്ഥതപാൽ  മുഫഖനഫയാ  ടമ്പർപിഫക്കക്ഥതാണ് .  ഫലേലേം
പ്പർത്തിയായാുളടടൻ ക്വഫട്ടഷൻ ു്്കും കടു്ഥതൽ ുക്് ക്വഫട്ടഷൻ ടമ്പർപിച്ച/ ഫലേലേം
വിLിച്ച ആളഡടട ഫപ്പർക്ക് ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം ഉ്പി്കുമാണ്. വാഹനം ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം
ഡകാളകയാത വാഹനം  ്ഥതഡന ഫപരിഫലേക്ക്  മാറി  15  ദിവടത്തിനതിനളിൽ ഫലേലേ വസ
ന്ക്കം ഡചെഫംക്ഥതാണ്. അലാത്ത പക്ഷം ആയവ പന്പർഫലേലേത്തിനതിന വിഫധേയയമാ്കും ,
ആയ്ഥതിന്  ഫവകി വരുക ഡചെലേക്കാം നഷമുകാകുക പക്ഷം ആയും ക്വഫട്ടഷൻ /ഫലേലേം
ഡകാളകയാLിൽ /സാപനത്തിൽ നിനം ഈടടാ്കുമായിരി്ം.  ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം
പ്പർണമാഫയാ ഭാഗികികമാഫയാ അംഗിക്കരി്ക്ഥതിനതിനം നിരടി്ക്ഥതിനതിനമുLL അധേയികാരം
ഇടുക്കി  പഞ്ചായത്ത്  ഡഡെപ്യൂട്ടി  ഡെയ്ട്ിൽ  നിക്ഷി്മായിരി്ം.  ട്പർക്കാ്പർ
ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേത്തിനതിനLL  എലാ  നിബ്ധനനകളം  ടടി  ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേത്തിനതിനം
ബാധേയകമായിരി്ക്ഥതാണ്.  ഫലേലേ  വസ പരിഫശാധേയി്ക്ഥതിനതിനം   ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം
ടംബ്ധനിച്ച്  കടു്ഥതൽ  വിവരങത  അ്ിിക്ഥതിനതിനം  എലാ  പ്ത്തി  ദിവടങLിുളം
ഓഫീസ്ട്  ടമയത്ത്  (രാവിഡലേ 10  മു്ഥതൽ  പവകിട്ട്  5  മണി  വഡര ) 
ഡടൌകരന്നമുകായിരി്ക്ഥതാണ്. ബ്ധനഡപഫടടക ഫഫീസാൺ നമ്പർ -04862 295011

   ഫലേലേം ഡചെയക വാഹനത്തിഡന വിവരങത  

1. Registration No.                   KL-01-AV-7241
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2. Makers Name                     Mahindra & Mahindra

3. Model                              2009

4. Basic Auction Value              100000/- and 18% GST

5. EMD                                2500/-

ഫലേലേം നടടത്തുക ്ഥത്യ്ഥതിിം ടമയക്കാം   15/03/2023, പകൽ  12 മണി

ഫലേലേത്തിൽ  പഡങടു്കവ്പർ  15/03/2023  പകൽ  11  മണി്കം നിര്ഥത  ദവന്നം
അടടഫ്ക്ഥതാണ്.

ക്വഫട്ടഷൻ ടമ്പർപിഫക്കക അവടാന ്ഥത്യ്ഥതിിം ടമയക്കാം- 15/03/2023 പകൽ 11
മണി്കം.

കമ
നമ്പർ  ഫലേലേ വന്നവസകത

1
  ജി.എട്.ടടി രജിഫസഷൻ ഉLL വന്നയികഫLാ സാപനങഫLാ മാതഫമ ഫലേലേത്തിൽ 
പഡങടുക്കാൻ പാടുള.

2
 ഫലേലേത്തിൽ പഡങടു്കവ്പർ അംഗിക് ്ഥത ്ഥതിരിച്ച്ിയൽ ഫരഖിഡടട പക്പർപ് 
ഹാജരാഫക്കക്ഥതാണ്.

3 നിര്ഥത ദവന്നം അടടക്കാത്തവഡര  ഫലേലേത്തിൽ പഡങടു്വാൻ അനതിനവദി്ക്ഥതല.
ഡെിമാന് ഡാര് ഉളടടക്കം ഡചെംാത്ത ക്വഫട്ടഷനതിനകത  പരിഗികണി്ക്ഥതല.

4

ഫലേലേം പ്പർത്തിയായാുളടടൻ ക്വഫട്ടഷൻ ു്്കും ഏറക്കാം കടു്ഥതൽ ുക്് ക്വഫട്ടഷൻ 
ടമ്പർപിച്ച/ ഫലേലേം വിLിച്ച ആളഡടട /സാപനത്തിഡന ഫപരിൽ ഫലേലേം 
്ഥതാൽക്കാലേികമായി  ഉ്പി്കും  പഞ്ചായത്ത് ഡെയ്ട്ഡടട ഉത്തരവിഡന 
അടടിസാനത്തിൽ ആയ്്ഥത  സിരഡപടുത്തുകുമാണ്. 

5
ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം ്ഥതക്ക്ഥതായ കാരണത്താൽ മാറി വയ്ക്ഥതിഫനാ നി്പർത്തി 
വയ്ക്ഥതിഫനാ ഫലേലേം നടടത്തുക ആതക്ക് പ്പർണ അധേയികാരം ഉകായിരി്ക്ഥതാണ്.

6

ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം ടംബ്ധനമായ കടു്ഥതൽ വിവരങത ഈ ഓഫീസ്ടിൽ നിനം  
പ്ത്തി ദിവടങLിൽ ഓഫീസ്ട് ടമയത്ത് (രാവിഡലേ 10 മു്ഥതൽ പവകിട്ട് 5 മണി 
വഡര )  അ്ിയാക്കാക്ഥതാണ്.

7
ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം ഉ്പിച കി്കയാത/സാപനം 200/- രൂപ വിലേിLL 
മുദപതത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഡഡെപ്യൂട്ടി ഡെയ്ട്മായി കരാ്ിൽ ഏ്പർഡപഫടടക്ഥതാണ്.

8

ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം അംഗിക്കരിച്ച്ഥതിനതിന ഫശഷം ടടി വാഹനത്തിഡന ഉടടമസാവകാശം 
ക്വഫട്ടഷൻ/ഫലേലേം ഡകാകയാളഡടട/സാപനത്തിഡന    ഫപ്പർക്ക് ട്വന്തം ഡചെലേവിൽ 15 
ദിവടത്തിനകം മാഫറകും ുടട്പർക് ഫരഖകത ഹാജരാക്കിയ്ഥതിനതിന ഫശഷം മാതം 
വാഹനം വി് നൽകുകുമാണ്. അലാഡ്ഥത ഉകാകുക കഷനഷങതക്ക് ഈ 
ഓഫീസ്ട് ഉത്തരവാദിയായിരി്ക്ഥതല.   

9
ഫമൽ വന്നവസകതക്ക് വിരുദമായി പവ്പർത്തി്കവരുഡടട ഫലേലോവകാശം യാഡ്ഥതാരു
മുക്ിയിപ്പും കടടാഡ്ഥത ്തെ   ഡചെയകും ആയു ം്നലേം ഉകാകുക നഷം ടടി 
വന്നയിയിൽ/സാപനത്തിൽ നിനം ഈടടാ്കുമാണ്.
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                                                                                        JOSEPH SEBASTIAN 

                                                                                     DEPUTY  DIRECTOR  OF
PANCHAYATH 

പക്പർപ്

1. dop.kerala.gov.in/tender  ഡവപബ്സൈറ്

2.ആഫീസ്ട് ഫനാട്ട്ട് ഫബാ്പർഡെ് 

3. ജിലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്ട് ഫനാട്ട്ട് ഫബാ്പർഡെ് 

4.ഇൻഫീസ്പർഫമഷൻ ഓഫീസ്ട് ഫനാട്ട്ട് ഫബാ്പർഡെ് 
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