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                                                             പഞ്ചായത്ത് ഡഡെപ്യൂട്ടി ഡെയറക്ടറുഡടെ കായാാ യഡ 

                                                              ഇടുകി, തീയതി: 09/03/2023

                                                              ddpidukki@gmaill.com, Phone:0486 295011

                                               ഹ്രസ്വകാ  ദർഘാസാസ് പയസാഡ

          ഇടുകി ഡെിപിആർസി ബിഡകിഡെിഡഡ്കി, കുയി ില , പപനാവിഡകി 砀വർത്തിിക പഞ്ചായത്ത് 
ഡഡെപ്യൂട്ടി ഡെയറക്ടറുഡടെ കായാാ യത്തിഡറ ദദദദാാഡകിിക ആവതാത്തിദ ുക് 2023 ഏ砀ിഡകി 1 മുതഡകി ലാർത്
31 വഡയദയാ അഡല്ലെങ്കിഡകി സർുകായിഡകി നിക് പതിയ ഓഫീസ് വാ ൽ നഡ  കാലാകുകവ വഡയദയാ
,ഏതാദണാ കുറവ് കാ യളവ് അവവഡയ, എസി കാർ /ജീപ്പ് പഡ്രൈവർ ഉൾഡപ്പഡടെ 砀തിലാസ വാടെകയ്ക് 
നഡകികുവാൻ താഡകിപ്പയാമുളള വാ ൽ ന ഉടെലകളിഡകി നിനഡ ല യസ്വകാവമുളള മു  വത ക്വദട്ട്ൻ 
ക്ഷണിച്ചുഡകാളളുന. 

1.ക്വദട്ട്ൻ സലർപ്പിദുകേ വി ാസഡ പഞ്ചായത്ത്  ഡഡെപ്യൂട്ടി  ഡെയറക്ടർ  ഓഫീസ്,  ഇടുകി,
കുയി ില , പപനാവ് പി.ഒ.

2.ക്വദട്ട്ൻ  സ്വീകയിിക
അവസാനതീയതി

21.03.2023  2 പിഎഡ വഡയ

3.ക്വദട്ട്ൻ  വറിക തീയതി 21.03.2023  3 പിഎഡ 

 

വാവസ്ഥകൾ

1.         ഒരുലാസഡ 1500 കി.ലീ. ദൂയഡ സഞ്ചയിികതി്ളള 砀തിലാസ നിയുകാണ് ക്വദട്ട്നിഡകി 
ദയഖഡപ്പടദത്തേത്.  അധികനിയുക് കണുകാികത് 3 ലാസഡ ആഡക സഞ്ചയിത ദൂയഡ ഒരു ദബാുകായി
തിയിത ്4500 കി.ലീ. അധികയിിദകാമമ്പായിയിിഡ. ആയതിന് 1500 കി.ലീ കമമ്പിയക ഓദയാ കി.ലീറ്ററി്ഡ 
ഉളള  നിയുക് 砀ദതാകഡ ക്വാട്ട് ഡചദെയയ്േതാണ്.  

2.        താഡകിുകാ ികലായി അഡഡകിീകയിുകഡപ്പട്ട കയാറുകായൻ സ്വവഡ ഡച വിഡകി 200/- രൂപയഡടെ 
മു പത്രത്തിഡകി ക്വദട്ട്ൻ അഡഡകിീകയിത ്7 ദിവസത്തി്ളളിഡകി അവിലകയാർ വദയ്കേതാണ്. 

3.        ഇന്ധനഡച വ്, വാ ൽ നത്തിഡറ ഡലയിറനൻസ്, പഡ്രൈവറുഡടെ ദവതനഡ,  വാ ൽ നത്തിഡറ ടൊ ടാക് 
ഇൻ്്വറൻസ് വടെടിയ എല്ലൊ ഡച െകളുഡ കയാറുകായൻ വ ൽ ിദുകേതാണ്.  ആയത് ഉൾഡപ്പഡടെയളള
വകയാണ് ക്വദട്ട്നിഡകി ക്വാട്ട് ഡചദെയയ്േത്. 

4.        വാ ൽ നത്തിന് ടൊ ടാകി ഡപർലിറ്റ് ഉൾഡപ്പഡടെ നിയലപയലായ എല്ലൊദയഖകളുഡ ഉോയിയിദുകേവഡ, 
ആയതിഡറ പകർപ്പ് ക്വദട്ട്നിഡകി ഉൾഡുകാളളിദുകേവലാണ്.

5.        ആഫീസ് ദലധാവിയഡടെ നിർദദതടൾ പാ ിുകാഡത വകാഡകി വാ ൽ ന ഉടെലയലായളള കയാർ 7 
ദിവസഡ മുക് ദനാട്ടീസ് നഡകികി റദ ഡചെവാ്ളള അധികായഡ ആഫീസ് ദലധാവിയിഡകി 
നിക്ഷിപലായിയിിഡ. 

6.        വാ ൽ നഡ ലികത  砀വർത്തനക്ഷലതയളളവഡ കാ പ്പമമ്പുകഡ 3 വർ്ത്തിഡകി അധികയിുകാത്തവഡ 
ആയിയിുകണഡ.
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7.        കയാറുകായന് ഇൻകഡടൊ ടാക് ഡെിപ്പാർട്ട്ഡലറിഡകി നിനളള   PAN   ഉോയിയിദുകേതാണ്.  

8.        ക്വദട്ട്ൻ അഡഡകിീകയിച്ചു  കിിക വാ്ി അടെങ്കഡകി വകയഡടെ 5% ഡസക്യൂയിറ്റി ഡഡെദപ്പാസിറ്റ് 
ആയി  നഡകിദകേവഡ    കയാർ  കിിക വകയഡടെ 2% വക റ്റിഡെിഎസ് ഇനത്തിഡകി ്്റിയിഡകി 
ഒടദുകേവലാണ്.

9.        ക്വദട്ട്ൻ താഡകിുകാ ികലായി അഡഡകിീകയിതതിന് ദത്ഡ പഞ്ചായത്ത് ഡെയറക്ടറുഡടെ 
ഫിനാൻ്ാഡകി അഡഡകിീകായത്തിന് ദത്ഡ ലാത്രദല ക്വദട്ട്ൻ അവിലലായി അഡഡകിീകയിികയളക.

10.       വാ ൽ നഡ എഡവങ്കിലഡ അടെിയവിയ സാ ൽ ചയാഡ  മൂല ഡ നഡകികാൻ കമമ്പിയാഡത വകാഡകി പകയഡ 
സഡവിധാനഡ കയാറുകായൻ തഡക ഏർഡപ്പടദത്തേതാണ്.

11.        അവധിദിനടൾ ഉൾഡപ്പഡടെ ഏത് ദിവസെഡ ഓഫീസ് ദലധാവി ആവതാഡപ്പട്ടാഡകി വാ ൽ നഡ 
 കാലാദുകേവലാണ്.

12.       കയാർ സലയത്ത് അഡഡകിീകയിിക ദററ്റിഡകി കയാർ കാ യളവിഡകി ഉോദയുകാെക 
ഇന്ധനവി വർധനവ് പയിഡകിണിികതല്ലെ.  

13.       ദ ാഡ്കി ബുക് ഓഫീസറുഡടെ നിയനണത്തിഡകി സക്ഷിദുകേവഡ, യാത്ര സഡബന്ധിത വിവയടൾ 
കൃതാലായി ദയഖഡപ്പടദത്തേവലാണ്.

14.       ക്വദട്ട്ൻ ഇദതാഡടൊപ്പഡ ദചർത്തിിളള ലാാകാഫാറത്തിഡകി നഡകിദകേതാണ്.

       ക്വദട്ട്ൻ വാവസ്ഥകൾുക് ലാറ്റഡ വരു്കതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡഡെപ്യൂട്ടി ഡെയറക്ടർുക് 
അധികായമുോയിയിിഡ. ക്വദട്ട്്ലായി ബന്ധഡപ്പട്ട കടതഡകി വിവയടൾ 砀വർത്തനദിവസടളിഡകി 
ഇടുകി പഞ്ചായത്ത് ഡഡെപ്യൂട്ടി ഡെയറക്ടറുഡടെ ആഫീസിഡകി നിക് അറിയാെകതാണ്. 

                                                                                            JOSEPH 
SEBASTIAN                                                                                                                    
DEPUTY DIRECTOR OF PANCHAYATH
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