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மற ஏல பநதடடஸ
தததலதபதரள
தறறயவன
ககழ
இயஙகம
தககறல
பதமனதபபரம
அரணமறனயவல வரம பதரறவயதளரகளவன கதலணவகள, றபகள, பகமரத, வடபயத
பகமரத மதலயறவகறள பததகதககவனற அறறயவன 1-10-2019 மதல 30-9-2020
வறரயதன ஒர வரட கதல உதவமம 24-9-2019 தசவவதயககவழறம பவறபகல 3 மணவகக
தககறல பதமனதபபரம அரணமறனயவல றவதத தபதத ஏலம நறடதபறம. ஏல
கடடணம மறறம நவபநதறனகளம ககழகறவபபவடமதற
1. ஏலததவல பஙகதபற வவரமபம நபரகள ஏல பநரததவன ஒர மணவ பநரததவறக
மனனததகபவ
நவரநதர
றவபபடட
தததறகயதன
ரபதய
12,600/(
பனவதரணடதயவரததவ அறநற ரபதய) அரணமறன அலவலகததவல தசலததவ
தரஜவஸடர தசயததகதளளபவணடம.
2. கறறநதபடச எலததததறக ரபதய 5,03,685/- ( ஐநத லடசதத மனறதயவரதத
அறநறற எணபதத ஐநத ).
3. ஜவ.எஸ.ட. யம வரமதன வதவயம அடஙகதத தததறகறய ஏலதமதய
பகடடகபவணடம. அதவகபபடயதன தததறககக ஏலம எடககம நபதவன தபயதவல
தறற தறலவதவன கறடசவ தகரமதனததவன அடபபறடயவல ஏலம மடவ
தசயத தகதடககபபடம.
4. ஏலம மடநததம ஏலம எடககம நபறர தவவர மறற நபரகளவன நவரநதர றவபபட
தததறக உடனடயதக தவரபபவ அளவககபபடம. ஏல ஒபபநதம மடநதவடன நவரநதர
றவபபடடததததறகயதக
தசலததவய
தததறகறய
ஏலம
எடததவரறடய
வவணணபபததவனபட தவரபபவகதகதடககபபடம.
5. ஏலம மடநததம ஏலம எடதத நபர ஏலததததறக அதனடன 18% GST -யடன
பதனகதரட தரம படசததவல 2% வரமதன வதவயம, அலலதத படசததவல 20%
வரமதனவதவ ஏலததததறகயடன பசரதத உடனடயதக ஒபர தவறணயதக தசலதத
பவணடயதமதகம.
6. ஒபபநதம தசயத தகதளளமமன கறறநதபடச எலததததறகயவன 5% தததறக
தறறயவன தபயதவல தறற இயககனர பதவநதறரபபதவன மலம தடபதசவட தசயய
பவணடம.
இநத
தததறக
ஏல
கதலளவ
மடவறடநததம
தவரபபவ
அளவககபபடவதமதகம.
7. ஏலதறத எடபபவர தறறயடன தறற அனமதவககம கதல தகடவவறகள ஒபபநதம
தசயத தகதளளபவணடம.
8. அரணமறனயவன பதரறவ பநரம கதறல 9 மணவ மதல 5 மணவ வறர. 1-10-2019 மதல
30-9-2020 வறரயதன ஒர வரட கதலமம அறனதத பவறல நதடகளவலம கதறல 9
மணவ மதல இயஙகவ கறடசவ பதரறவயதளர பதரறவயவடட தவரமபவ தசலலம வறர
பததகதபப அறற இயஙக ஏலம எடததவர வழவவகததலபவணடம. பதரறவ
பநரததவல மதறறம ஏறபடதத பவணடமதனதல இயககநதவன அனமதவ தபறறரததல
பவணடம.
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9. பததகதபப அறறயவல தபதரளகள றவபபதறக பதரறவயதளரகளவடமவரநத
தபறம கடடண வவவரஙகள ககழ கறவபபவடபபடடளளத
i) ஒர பஜதட கதலணவகளகக - 2 ரபதய
ii) றப/பகமரத - 10 ரபதய
iii) வடபயத பகமரத - 20 ரபதய
இநத தததறக தபறறகதகதளளமபபதத ரசகத/கபபன தகதடககபவணடம.
பதரறவயதளர தபதரளகள தவரமபபதபறமபபதத வவறரவதகவம பததகதபபதகவம
தபதரளகறள தவரமப தகதடககபவணடம.
10. கடடண வவவரஙகள மறலயதளததவலம தமவழவலம ஆஙகவலததவலம அரணமறன
அலவலதவன ஆபலதசறனயவனபட பததகதபப அறறயவல தபதரததபபட பவணடம.
11. பததகதபப அறறயவன இயககதறத கறவதத தறறயவன இயககனபரத அரணமறன
அலவலகபரத கதலதகதலஙகளதக கறவபபவடகவனற வவதவமறறகறள ஏலதததரர
பவனபறற பவணடம.
12. ஏலம எடபபவர அலலத அவரதல பவறலகக அமரததபபடட நபரதபலத
தறறயவன தபதரளகளகக எநத ஒர பசதமம ஏறபடதததமல இரததல பவணடம.
ஒரபவறள பசதம ஏறபடமதனதல அநத தபதரளகளகக ஈடதன தததறகறய
இயககனர தகரமதனவககவம அதறன தடபதசவட தததறகயவலரநபதத அலலத
சடடபபடயதன மதறற வழவயவபலத தபறறகதகதளள இயககனரகக உதவறமயளளத.
13. ஏலகதலளவவனபபதத எநத பநரததவலம எககதரணமவமவனறவ ஒரமதத மன
பநதடடஸ தகதடதத ஏல உதவமம ரதத தசயய இயககனரகக உதவறமயளளத.
அநதபடசததவல மகதமளள ஏல கதலததவன மகதததததறக ஏலகதலளவவன சதவத
அடபபறடயவல ஏலதததரரகக ஏலககதலளவ மடவதறகள தவரபபவ தகதடககபபடம.
14.
ஏல
பநரததவன
மன
எநத
பநரததவலம
ஏல
நவபநதறனகளவபலத
ஏலததகரமதனஙகளவபலத தவரததல தசயயபவத ஏலம தளளவறவககவம இயககனரகக
உதவறமயணட. ஏபதனம மதறறஙகள ஏறபடமதனதல www.archaeology.kerala.gov.in எனம
இறணயததளததவல 'tenders' எனம லஙகவல தவளவயவடபபடம.
15. இநத பநதடடஸல கறவபபவடடளள பநரததவல வவடமறறயவன மலமதகபவத
அலலத பவற கதரணதததபலத ஏலம நறடதபறதவவடடதல அடதத பவறல நதளவல
கறவபபவடட அபத பநரததவல அபத இடததவல றவதத ஏலம நறடதபறம.
கடதல வவவரஙகளகக தததலதபதரள தறறயவபலத பதமனதபபரம அர
ணமறன அலவலகததவபலத அலவக நதடகளவல வவசததவதத தததவநததகதளளலதம.
(தததறலபபசவ எண தறற இயககனரறடய அலவலகம - 0471-2577465 ,
பதமனதபபரம அரணமறன அலவலகம - 04651-250255)
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