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പനർ ഫലല ഫനാാീസ്പ്
പരാവസ വകുപിുട് അകധീീനതയിൽ തമിയ്പ് നാാിുടല ്നയാകമാരി ജിി്യിുടല
തക്കലയിലുള്ള പത്മനാഭപരം ുട്ാാാരത്തിൽ എത്തു സന്ദർദ്രുുടട പാകരഷ് സന,
ബാഗു് സന, ്യാമറ, വീഡിഫയാ ്യാമറ തടടിയ വസക്ക സന സഷി്ു ്്പ്ഫളാക്ക്പ് റം
പ്രവർത്തിുപി്ുതിനുള്ള 1-10-2019 മുതൽ 30-9-2020 വുടരയുള്ള ഒരു വർഷുടത്ത
അകവ്ാദം 2019 ുടസപ്തംബർ മാസം 24 ആം തീയതി ുടചാവാഴ ുടുടവ്ിാ്പ് 3.00 മണിക്ക്പ്
തക്കല പത്മനാഭപരം ുട്ാാാരത്തിൽ വചൊ്പ് പരസയമായി ഫലലം ുടച്്പ് നൽകുതാണ്പ് .
ഫലല നിബന്ധന്ളം മറ്പ് വയവസ്ളം വുടട ഫചർ്ക.
1) ഫലലത്തിൽ പുട്കെട്വാക താൽുപരയമുള്ള വയകി് സന ഫലലസമയത്തിന്പ് കറഞത്പ്
ഒരു മണി്ർ മുുമായി , നിരതദ്രവയമായി 12,600/- രൂപ (പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അക്ടറൂറടറ്പ്
രൂപാ മാ്ം) ുട്ാാാരം ഓഫീസിൽ അകടചൊ്പ് രജിി്ർ ുടചഫയ്യണ്ടതാണ്പ്.
2) അകടിസാനഫലലത് Rs.5,03,685/-( അകഞ്ചു ലഷത്തി മവായിരത്തി അക്ടറററി
എത്ൺപത്തി അകഞ്ചു രൂപ മാ്ം) ആയിരി്ം.
3) ജിി.എത്സ്പ്.ടി. യും ആകായ നികതിയും ഒയിുട്യുള്ള ത് ആണ്പ് ഫലലമായി
വിളിഫക്കണ്ടത്പ്. ഏറവും കകെടതൽ ത്്ക്പ് ഫലലം വിളി്ു ആളിുട് ഫപരിൽ പരാവസ
വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടട അകന്തിമ തീരുമാനത്തിന്പ് വിഫധീയമായി ഫലലം ഉറുപിചൊ്പ്
നൽകുതാണ്പ്. ഫലലം സംബന്ധിചൊ്പ് പരാവസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടട തീരുമാനം
അകന്തിമമായിരിക്കം.
4) ഫലലം ഉറുപിി ്യിഞാൽ ഉടക തുടു ഫലലം ുട്ാ്ു വയകിയുഫടത്പ് ഒയിചൊ്പ്
മറ്റുള്ളവരുുടട നിരതദ്രവയത് തിരിുട് നൽകുതാണ്പ് . ഫലലം ുട്ാണ്ട വയകിയുുടട
നിരതദ്രവയം ്രാറിൽ ഏർുടുപാ്പ് ്യിഞാലുടക അകഫദ്ത്തിുട് അകഫപഷ പ്ര്ാരം
തിരിുട് നൽകുതാണ്പ്.
5) ഫലലം ഉറുപിി ്യിഞാൽ ഉടക തുടു ഫലലം ുട്ാ്ു വയകി ഫലലത് ഒറ
ഗഡുവായി, 18% ജിി.എത്സ്പ്.ടി. യും പാക ്ാർഡ്പ് സമർുപി്ു പഷം 2% ദതമാനം
ആകായ
നികതിയും,
അക്ാത്തപഷം
20%
ആകായ
നികതിയും
കടി
ഫലലത്ഫയാുടടാുപം അകധീി്മായി ഫചർത്ത്പ് ുട്ാാാരം ഓഫീസിൽ അകടചൊ്പ് രസീത്പ്
ുടുട്ുപഫറണ്ടതാണ്പ്.
6) ്രാറിൽ ഏർുടുപകെടുതിന്പ് മുുമായി അകടിസാന ഫലലത്യുുടട 5 % ത്
വകുപിുട് ഫപരിൽ വകുപ്പ് ഡയറകർ നിർഫദദി്ുത്പ് പ്ര്ാരം ുടഡഫുപാസിറായി
നൽഫ്ണ്ടതാണ്പ്. ടി ത് ഫലലക്കാലയളവ്പ് പർത്തിയാകഫുമാ സന തിരിുട്

File No.ARCDA/120/2019-A6

നൽകുതാണ്പ്.
7) ഫലലാവ്ാദം ഉറുപിി ്യിഞാൽ ഫലലം ുട്ാ്ു വയകി ഫലലാവ്ാദം
വിനിഫയാഗി്ുതമായി
ബന്ധുടുപാ നിബന്ധന് സന
സംബന്ധിചൊ്പ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറമായി
വകുപ്പ്
നിർഫദദി്ു സമയപരിധീി്ള്ളിൽ
്രാറിൽ
ഏർുടുപഫടണ്ടതാണ്പ്.
8) പ്രവർത്തികിവസടളിൽ 9 am മുതൽ 5 pm വുടരയാണ്പ് ുട്ാാാരത്തിുടല
സന്ദർദനസമയം. ഫലലം ുട്ാ്ു വയകി 1-10-2019 മുതൽ 30-9-2020 വുടരയുള്ള
ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ ുട്ാാാരത്തിുട് എത്്ാ പ്രവർത്തി കിനടളിലും രാവിുടല 9
മണി മുതൽ അകവസാന സന്ദർദ്ക സന്ദർദനം പർത്തിയാക്കി മടടി
എത്തുതവുടര, ്്പ്ഫളാക്ക്പ് റം പ്രവർത്തിുപിഫക്കണ്ടതാണ്പ്. സന്ദർദനസമയത്തിന്പ് മാറം
വരി്യാുടണ്ിൽ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടട ഫരോമലമുള്ള നിർഫദദപ്ര്ാരം സമയ
ക്രമീ്രണം നടഫത്തണ്ടതാണ്പ്.
9) ്്പ്ഫളാക്ക്പ് റമിൽ വസക്ക സന സഷി്ുതിന്പ് സന്ദർദ്രിൽ നിു്പ് ഈടാക്കാവുു
പരമാവധീി ഫീസ്പ് താുടയുപറയുുത്പ് പ്ര്ാരമാണ്പ്.
i) ുടചരുുപ്പ് ഫജിാഡി ഒുിന്പ്

- 2/- രൂപ

ii) ബാഗ്പ്, ്യാമറ

-10/- രൂപ

iii) വീഡിഫയാ ്യാമറ

- 20 /- രൂപ

ടി ത്് സന ഈടാ്ഫുമാ സന തുടു രസീത്പ് /കുപൺ നൽഫ്ണ്ടതം സന്ദർദ്ർ
തിരിുട് എത്തഫുമാ സന അകവർ സഷി്വാക ഏൽുപിചൊ വസക്ക സന ഫവഗത്തിലും
സുരഷിതമായും തിരിുട് ഏല്പിഫക്കണ്ടതമാണ്പ് .
10) ഫീസ്പ് നിര്് സന സംബന്ധിചൊ വിവരം മലയാളത്തിലും തമിയിലും ഇംഗീഷിലും ചാർജി്പ്
ചാർജി്പ് ഓഫീസർ നിർഫദദി്ുത്പ് പ്ര്ാരം ഫ ാക്ക്പ് റമിൽ പരസയുടുപകെടഫത്തണ്ടതാണ്പ്.
11) ്്പ്ഫളാക്ക്പ് റം പ്രവർത്തിുപി്ുതമായി ബന്ധുടുപാ്പ് വകുപ്പ് ഡയറകഫറാ ുട്ാാാരം
ചാർജി്പ് ഓഫീസഫറാ ്ാലാ്ാലടളിൽ നൽകു നിർഫദദട സന പാലിഫക്കണ്ടതാണ്പ് .
12) ഫലലം ുട്ാ്ു വയകിഫയാ അകഫദ്ത്തിുട് ജിീവനക്കാഫരാ വകുപിുട്
വസവ്് സനക്ക്പ് യാുടതാരുവിധീ നാദനഷ്ടങടളം ഉണ്ടാ്വാക പാടി്ാത്തതം
അകപ്ര്ാരം നാദനഷ്ടങം ഉണ്ടായാൽ അകതിനുള്ള നഷ്ടങ പരി്ാരമായി വകുപ്പ് ഡയറകർ
നിശയി്ു ത് ുടഡഫുപാസിറ്പ് ത്യിൽ നിഫുാ നിയമ പ്ര്ാരമായ മറ്പ്
രീതിയിഫലാ ഈടാ്വാക വകുപ്പ് ഡയറകർക്ക്പ് അകധീി്ാരം ഉണ്ടായിരി്ുതമാണ്പ് .

13) ഫലലാവ്ാദക്കാലയളവിൽ ഏത്പ് സമയതം, പ്രഫതയ് ്ാരണം ഫബാധീിുപിക്കാുടത
തുടു, ഒരു മാസുടത്ത മുകകർ ഫനാാീസ്പ് നൽ്ിുടക്കാണ്ട്പ് ഫലലാവ്ാദം റദ്പ്
ുടചയ്യുവാക വകുപ്പ് ഡയറകർക്ക്പ് അകധീി്ാരം ഉണ്ടായിരി്ുതാണ്പ് . അകടുടന
ുടചയ്യുഫുമാ സന
ഫലലത്യുുടട അകവഫദഷി്ു ഫലലക്കാലയളവിഫലകള്ള
ആനുപാതി്മായ
ത്
ഇപ്ര്ാരം
ഫലലാവ്ാദം
അകവസാനിുപി്ു
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്ാലയളവിനുള്ളിൽ പലിദ ഇ്ാുടത തിരിുട് നൽകുതാണ്പ് .
14)
ഫലലസമയത്തിനു മുുമ്പ്
ഏത്പ്
സമയതം
ഫലലനിബന്ധന്ളിഫലാ
ഫലലതീരുമാനത്തിഫലാ ഫഭകഗതി് സന വരുതുതിഫനാ ഫലലം മാറി വകുതിഫനാ
വകുപ്പ് ഡയറകർക്ക്പ് അകധീി്ാരം ഉണ്ടായിരി്ുതം അകപ്ര്ാരം ഫഭകഗതി് സന വുാൽ
ആയത്പ് www.archaeology.kerala.gov.in എത്ു ുടവബ്പ് സസസറിൽ 'tenders' എത്ു ലി്ിൽ
പ്രസിദ്ധുടുപകെടതുതമാണ്പ് .
15) ഈ ഫനാാീസിൽ നിശയിചൊിരി്ു സമയത്ത്പ് അകവധീി മലഫമാ മറ്പ് ഏുടത്ിലും
്ാരണത്താഫലാ ഫലലം നടക്കാുടത വരി്യാുടണ്ിൽ ുടതാാകെടത്ത പ്രവർത്തികിവസം
അകഫത സമയത്ത്പ് അകഫത സലത്ത്പ് വചൊ്പ് ഫലലം നടതുതായിരി്ം.
കകെടതൽ വിവരട സനക്ക്പ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടട ഓഫീസിഫലാ പത്മനാഭപരം
ുട്ാാാരം ഓഫീസിഫലാ ഓഫീസ്പ് സമയടളിൽ അകഫന്ങളഷിക്കാവുുതാണ്പ് . (ഫഫാൺ
നം. വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടട ഓഫീസ്പ് - 0471- 2577465, പത്മനാഭപരം ുട്ാാാരം ഓഫീസ്പ്
- 04651- 250255)
,
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