റ ോഡ് സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ് ജസ് ഡഡവലപ്പ്ഡെന് ് റ
(ഒരു റ

ോർപറ ഷൻ ഓഫ് റ

രള ലിെിറ്റഡ്

രള സർക്കോർ സംരംഭം)

രണ്ോം നില, ബ്പീതി രിൽഡിംഗ്, എം വി. റ ോഡ്, പോലോരിവട്ടം, ഡ
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പരസ്യം

തൃശൂർ

ജില്ലയിൽ

പോലത്തിന്ഡ
ക്ഷണ്ിച്ചുഡ

തോണ്യം

എടത്തിരുത്തി

നിർെോണ്ത്തിനോയി

െരങ്ങൾ

ബ്ഗോെപഞ്ചോയത്തിൽ
െു ിച്ചു

നിർദിഷ്ട

െോറ്റുന്നതിന്

റവണ്ി

അഴിെോവുക്കടവ്
റലലം/

വറട്ടഷൻ

ോള്ളുന്നു.

1.

െരത്തിൻഡ

ഉറേശ വില

:

1,26,083/-

2.

നീക്കം ഡെയ്യുന്നതിനുള്ള സെയപരിധി

:

7 ദിവസം

:

16.06.2020, 11:00 AM to 23.06.2020 4:00PM

:

25.06.2020 (സെയം 01.00 െണ്ി വഡര)

:

ആർ.രി. ഡി. സി. ഡ

റലലം നടക്കുന്ന സ്ഥലം

:

അഴിെോവുക്കടവ് സസറ്റ് ആഫീസ്

റലലം നടക്കുന്ന തീയതിയും സെയവും

:

26.06.2020 (സെയം 12.00 െണ്ി)

വറട്ടഷൻ തു ക്കുന്ന സ്ഥലം

:

അഴിെോവുക്കടവ് സസറ്റ് ആഫീസ്

വറട്ടഷൻ തു ക്കുന്ന തീയതിയും സെയവും

:

26.06.2020 (സെയം 01.00 െണ്ി)

3.

വറട്ടഷൻ റഫോ ത്തിന്ഡ

വില്പന

4.

വറട്ടഷൻ റഫോ ം സെർപ്പിറക്കണ് അവസോന
തീയതിയും സെയവും
വറട്ടഷൻ സെർപ്പിറക്കണ് സ്ഥലം

5.

6.

ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിരഡന

ൾക്കും ആർ രി ഡി സി ഡ

. ഓഫീസ്

ഓഫീസുെോയി രന്ധഡപ്പടു

റഫോൺ : 9656430968
9843260148

Sd/െോറനജിങ് ഡയ ക്ടർ

തിയതി : 12.06.2020

.

റ ോഡ് സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ് ജസ് ഡഡവലപ്പ്ഡെന് ് റ
(ഒരു റ

ോർപറ ഷൻ ഓഫ് റ

രള ലിെിറ്റഡ്

രള സർക്കോർ സംരംഭം)

രണ്ോം നില, ബ്പീതി രിൽഡിംഗ്, എം വി. റ ോഡ്, പോലോരിവട്ടം, ഡ

ോച്ചി – 682025
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വറട്ടഷൻ സെർപ്പിക്കുന്നവർക്കുള്ള നിർറേശങ്ങൾ
1.

ആർ. രി. ഡി. സി. ഡ
ഡ

2.

ലിെിറ്റഡിന്ഡ

ലിെിറ്റഡിന്ഡ

ഡ

ോച്ചി പോലോരിവട്ടത്തുള്ള ആഫീസിൽ നിന്നും ആർ. രി. ഡി. സി.

ഡവര്സസറ്റിൽ (www.rbdck.com) നിന്നും

വറട്ടഷൻ റഫോം ലഭിക്കുന്നതോണ്്.

ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അ ിയുന്നതിന് ബ്പവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10.00 െണ്ി െുതൽ 4.00 െണ്ി വഡര
റ

ോ

ൺസൾട്ടന് ിഡനറയോ

(9843260148)

ആർ.

രി.

ഡി.

സി.

ഡ

െോറനജഡരറയോ

ിറ്റ്

(9656430968)

രന്ധഡപ്പടോവുന്നതോണ്്
3.

വറട്ടഷനിൽ പഡെടുക്കോൻ ആബ്ഗഹിക്കുന്നവർ സബ്പസ് രിഡ് പൂരിപ്പിച്ചു ഒപ്പിട്ടു റഫോറട്ടോ തിരിച്ച ിയൽ
ോർഡിന്ഡ

4.

െുബ്ദഡവച്ച
സവീ

5.

റ

ോപ്പിയും റെർത്ത് െുബ്ദഡവച്ച

വറട്ടഷനു

വ ിൽ സെർപ്പിറക്കണ്തോണ്്.

ൾ 25.06.2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 െണ്ി വഡര ആർ. രി. ഡി. സി. ഡ

യുഡട ആഫീസിൽ

രിക്കുന്നതോണ്്

നിരന്ധന

ൾ പോലിക്കോത്തതും നിർദിഷ്ട ദിവസത്തിനും സെയത്തിനും റശഷം ലഭിക്കുന്നതും രിഡ്

റഡർസ് ഒപ്പിടോത്തതും ഏഡതെിലും രീതിയിൽ പൂർണ്ണെല്ലോത്തതുെോയ

വറട്ടഷനു

ൾ യോഡതോരു

ോരണ്വും പ യോഡത തള്ളിക്കളയുന്നതോണ്്.
6.

7.

Quote ഡെയ്യുന്ന തു

TDS

തു

ു വ് ഡെയ്യുന്നതോയിരിക്കും.

െരം

യിൽ നിന്നും
െു ിക്കുന്ന

റവണ്ിയുള്ള

ൂടി ഉൾഡപ്പടുത്തി ആയിരിക്കണ്ം, അത് പിന്നീട്

സന്ദർഭത്തിൽ,

എല്ലോ

െുൻ

രുതൽ

റ ോഡ്

യോബ്തക്കോരുഡടയും

നടപടി

ളും റലലം സ

രോ ു

ോരന്ഡ

വോഹനങ്ങളുഡടയും
ഡക്കോള്ളുന്നയോൾ

റപയ്ഡെന് ്

സുരക്ഷയ്ക്ക്

സവന്തം

െിലവിൽ

നിർവഹിറക്കണ്തോണ്്.
8.

രോർ ഉ പ്പിച്ചു 7 ദിവസത്തിന
വസ്തുവ

9.

െരം

ം െരം ആർ. രി. ഡി. സി. ഡ

ലിെിറ്റഡിറനോ പരിസരവോസി

ളുഡട

ൾറക്കോ യോഡതോരുവിധ നോശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ോക്കോഡത െു ിറക്കണ്തോണ്്.

െു ിക്കുന്ന

ഉത്തരവോദിതവം

ബ്പവർത്തിക്കോയി
റലലം

സ

നിറയോഗിക്കുന്ന

ഡതോഴിലോളി

ഡക്കോള്ളുന്നയോൾക്കോയിരിക്കും.

ളുഡട

സുരക്ഷയുഡട

അവർക്കോവശയെുള്ള

പൂർണ്ണ

ഇൻഷു ൻസ്

പരിരക്ഷ നിർരന്ധെോയും എടുറക്കണ്തോണ്്.
10.

ോരണ്ഡെോന്നും

ോണ്ിയ്ക്കോഡത

വറട്ടഷനു

തള്ളിക്കളയുന്നതിനു ആർ. രി. ഡി. സി. ഡ
11. റെല്പ ഞ്ഞ നിരന്ധന
സമ്മതം

എന്ന

ൾ

ഏഡതെിലുറെോ

െോറനജിങ് ഡയ ക്ടർക്കു അധി

എല്ലോം

തഡന്നറയോ

ോരം ഉണ്ോയിരിക്കുന്നതോണ്്.

ൾ അനുസരിക്കുന്നതിനു രിഡ്ഡർക്കു രോധയത ഉണ്ോയിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള

നിലയിൽ

രിഡ്ഡർ

ഈ

വറട്ടഷൻ

റഫോെിന്ഡ

എല്ലോ

റപജു

ളിലും

ഒപ്പിറടണ്തുെോയിരിക്കും
12. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു റരോധയഡപ്പട്ടതിനു റശഷം
13. റലലത്തിൽ

പഡെടുക്കുന്നവർ

26.06.2020

വറട്ടഷൻ സെർപ്പിറക്കണ്തോണ്്

രോവിഡല

10.30

ന്

തഡന്ന

ഹോജരോയി

സ്ഥലസന്ദർശനം

നടറത്തണ്തോണ്്
14. െരം െു ിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിസരവോസി

ൾക്ക് രുദ്ധിെുട്ടുണ്ോക്കുന്ന രീതിയിൽ യോഡതോരുവിധ

അവശിഷ്ടങ്ങളും പരിസരത്തു ഉറപക്ഷിക്കോതിരിറക്കണ്തോണ്്.
15. റലലത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തു
ഉയർന്ന തു

യും തോരതെയം ഡെയ്ത ു വർക്ക് നൽ

യും

വറട്ടഷൻ തു ക്കുറപോൾ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും

ുന്നതിനുള്ള അധി

ോരം ആർ. രി. ഡി. സി. ഡ

െോറനജിങ് ഡയ ക്ടർക്കു ഉണ്ോയിരിക്കുന്നതോണ്്.
(ഒപ്പ്)
(റപര്, റെൽവിലോസം, ഡടലിറഫോൺ നപർ ഉൾഡപ്പഡട)
സ്ഥലം:

തീയതി:

റ ോഡ് സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ് ജസ് ഡഡവലപ്പ്ഡെന് ് റ
(ഒരു റ

ോർപറ ഷൻ ഓഫ് റ

രള ലിെിറ്റഡ്

രള സർക്കോർ സംരംഭം)

രണ്ോം നില, ബ്പീതി രിൽഡിംഗ്, എം വി. റ ോഡ്, പോലോരിവട്ടം, ഡ

ോച്ചി – 682025

റഫോൺ : (484) 2338205,2338206, ഫോക്സ്: 2533294 ഡവര്സസറ്റ്: www.rbdck.com
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സബ്പസ് രിഡ്
ബ്

െ നം.

വിവരണ്ം

തു

(in Rs.)

അഴിെോവുക്കടവ് പോലത്തിന്ഡ
നിർെോണ്ത്തിനോയി െു ിച്ചു െോറ്റഡപ്പറടണ്
െരങ്ങൾ
വറട്ടഷൻ തു

തു

(എല്ലോ നി

ുതിയും ഉൾഡപ്പഡട)

അക്ഷരത്തിൽ

രൂപ

(

രോ ു

ോരന്ഡ

ഒപ്പ്)

(പൂർണ്ണറപരും വിലോസവും റഫോൺ
നപർ ഉൾഡപ്പഡട)
സ്ഥലം:
തീയതി:

