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ജയിൽ വകുപ്പ്  
ദർഘാസ് പരസയം 

 
എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിലല 
ഭക്ഷ്യ ഉത്പ്പാദന യൂണിറ്റിലലയ്ക്    
പള്വവ്റസ ർ (മുളക്,മല്ലി,മഞ്ഞൾ , 
Spices)  ഇൻസ്റ്റാൾ ലെയ്യുന്നത്പിന് 
അംഗീകൃത്പ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്ദലവച്ച ദർഘാസ്  
ക്ഷ്ണിച്ചുലകാള്ളുന്നു. മുദ്ദവച്ച 
ദർഘാസ് അടങ്ങിയ കവറിന് 
മുകളിൽ ദർഘാസ്  നമ്പറും, ലപരും 
എഴുത്പി സൂദ്പണ്ട് ജില്ലാ ജയിൽ , 
എറണാകുളം, C.S.E.Z P.O, 
കാകനാട,് പിൻ - 682037 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽലകണ്ടത്പാണ്.   
  
ദർഘാസ് നമ്പർ - F-1976/2021/DJE-

494അടങ്കൽ ത്പുക - 2,50,425/- 
ദർഘാസ് ല ാമിലെത്പ ത്പുക - 
500രൂപ+12%GSTഡ്യൂപ്ലിലകറ്റ ്ദർ
ഘാസ് ല ാമിലെറ വില - 250 രൂപ 
+ 12%GSTദർഘാസ് ല ാം 
ലഭികുന്ന സ്ഥലം - സൂദ്പണ്ട് 
ഓ ീസ,് ജില്ലാ ജയിൽ , 
എറണാകുളം, കാകനാട്ദർഘാസ് 
ല ാം വിത്പരണം ത്പുടങ്ങുന്ന ത്പീയത്പി  
-20/12/2021ദർഘാസ് വിൽകുന്ന 
അവസാന ത്പീയത്പിയും സമയവും - 
19/01/2022,03.00PMദർഘാസ്ത്പുറ
കുന്നത്പീയത്പിയുംസമയവും-
19/01/2022,04.00PMവർക് 
പൂർത്തിയാകുന്നത്പിനുള്ള സമയം - 
എദ്ഗിലമെത്്പ മുത്പൽ 20 ദിവസം  
ഏറ്റവുംകുറവ്ത്പുക ലരഖലപടുത്തിയ 
ദർഘാസ് ജ യിൽആസ്ഥാന 
കാരയാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള  

അംഗീകാരത്തിന് വിലധയമായി 
ഉറപിച്്ച നൽകുന്നത്പാണ്. ദർഘാസ് 
ല ാമിന് നൽകിയ വില  യാലത്പാരു 
കാരണവശാലും മടകി 
നൽകുന്നത്പല്ല. ദർഘാസ് ല ാം 
വകമാറാൻ പാടുള്ളത്പല്ല. ദർഘാസ് 
ല ാം VPP ആയി അയകുകലയാ , 
ലെക്, ലപാലസ്റ്റജ് സ്റ്റാമ്്പ  മുത്പലായ 
ല ാമിലെV വിലയായി 
സവീകരികുകലയാ ലെയ്യുന്നത്പല്ല.  
 

നിബന്ധനകൾ  
 
1.ലടണ്ടറിൽ പലങ്കടുകുവാൻ 
ആദ്ഗഹികുന്നവർ എറണാകുളം 
ജില്ലാജയിൽ സൂദ്പണ്ട് അവർക  
ളുലട നമ്പർ F-1976/2021/DJE-902 
ലടണ്ടറിലലവയവസ്ഥകൾ വകപ  
ലറ്റണ്ടത്പും, അത്പിലല വയവസ്ഥകൾ 
പൂർണ്ണമായുംഅംഗീകരികുന്നത്പായി 
ലരഖലപടുത്തി സമ്മത്പപദ്ത്പം   
ബന്ധലപട്ട ഉലദയാഗസ്ഥലന 
ഏൽപിലകണ്ടത്പും നിരത്പദ്ദവയമായി  
 അടങ്കൽത്പുകയുലട1.5% അടലക 
ണ്ടത്പാണ്. 
2. ലടണ്ടർ നടത്തിയ ത്പീയത്പി മുത്പൽ 
30 (മുപത്പ്) ദിവസത്തിനകം ബഹു. 
ഡ്യറക്ടർ ജനറൽ ഓ ് 
ദ്പിസൺസ് ആെ ് കറക്ഷ്ണൽ 
സർവ്വീസസ്സ ് അവർകളുലട 
ഉത്തരവിന് വിലധയമായി ലടണ്ടർ 
സ്ഥിരലപടുത്തിഉത്തരവ ് നൽകുന്ന 
ത്പാണ്.  
3.ലടണ്ടർ നടത്തിപ് , വയവസ്ഥകൾ 
എന്നിവ സംബന്ധമായിഎലെ 
ങ്കിലും  ത്പർകം ഉണ്ടായാൽ, ലടണ്ടർ 
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നടത്തുന്ന ബന്ധലപട്ട ഓ ീസറുലട 
ത്പീരുമാനം അെിമമായിരികും. 
4. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ത്പുകയ്ക് 
ലടണ്ടർ ദ്പകാരമുള്ള കാരയങ്ങൾ 
ജയിലിൽ സ്ഥാപികുന്നത്പിന് 
വാഗ്ദത്തം ലെയ്ത്പിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം 
200 രൂപയുലട മുദ്ദപദ്ത്പത്തിൽ 
ദ്പാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ് 
ലവയ്ലകണ്ടത്പും, ലടണ്ടർ 
അംഗീകരിച്ചത്പിന് ലശഷം 3 %  
ലസകയൂരിറ്റി ലഡ്ലപാസിറ്റും ( EMD 

ഉൾലപലട) വീണ്ടും 200 രൂപയുലട 
മലറ്റാരു മുദ്ദപദ്ത്പത്തിൽ ഉടമ്പടി ഒപ്  
ലവയ്ലകണ്ടത്പുമാണ്. ഇത്പിന് 
ത്പയ്യാറാകാത്പിരുന്നാൽ അയാളുലട 
ലസകയൂരിറ്റി ലഡ്ലപാസിറ്റ് 
സർകാരിലലയ്ക്മുത്പൽകൂട്ടുന്ന 
ത്പുമാണ്. പുനർ ലടണ്ടർ  
നടത്തുന്നത്പുമൂലം സർകാരിന് 
ഉണ്ടാലയകാവുന്ന കഷ്ട 
നഷ്ടങ്ങൾക് ദ്പസ്ത്പുത്പ  സ്ഥാപനം 
ഉത്തരവാദിയായിരികുന്നത്പാണ്.  
5.ലടണ്ടർ ദ്പകാരമുള്ള വർക് 
പൂർത്തിയാകിയത്പിന് ലശഷം ത്പുക 
ദ്ടഷറി മുഖാെിരം സ്ഥാപനത്തിലെട 
അകൗണ്ടിലലയ്ക് ദ്ടാൻസ് ർ 
ലെയ്ത്പ ് നൽകുന്നത്പാണ്.  
6.ത്പകത്പായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാലത്പ 
നിശ്ചിത്പസമയത്്ത വർ ക്  
പൂർത്തീകരിച്ചിലല്ലങ്കിൽഅധികമായി 
എടുകുന്ന ഓലരാദിവസത്തിനും 
200/-രൂപ പിഴ അടലകണ്ടത്പാണ്.   
7.സർകാർകാലാകാലങ്ങളായി പുറ 
ലപടുവികുന്ന നിർലേശങ്ങൾ, 
ഉത്തരവുകൾഎല്ലാംപാലിലകണ്ട 
ത്പാണ്.  
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ജയിൽ വകുപ്പ് 
ദർഘാസ് പരസയം 

 
എറണാകുളം ജില്ലാ ജയിലിലല 
ഭക്ഷ്യ ഉത്പ്പാദന യൂണിറ്റിലലയ്ക് 
ഇഡ്ഡലി സ്റ്റീമർ, ടിൽറ്റിംഗ് ഗ്രഗന്റഎർ 
എന്നിവ ഇൻസ്റ്റാൾ  ലെയ്യുന്നത്പിന് 
അംഗീകൃത്പ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുരദലവച്ച ദർഘാസ്  
ക്ഷ്ണിച്ചുലകാള്ളുന്നു. മുരദവച്ച 
ദർഘാസ് അടങ്ങിയ കവറിന് 
മുകളിൽ ദർഘാസ്  നമ്പറും, ലപരും 
എഴുത്പി സൂരപണ്ട ്ജില്ലാ ജയിൽ , 
എറണാകുളം, C.S.E.Z P.O, 
കാകനാട,് പിൻ - 682037 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽലകണ്ടത്പാണ്.   
  
ദർഘാസ് നമ്പർ - F-1976/2021/DJE-

494അടങ്കൽ ത്പുക – 1,72,550/- 
ദർഘാസ് ല ാമിലന്റത്പ ത്പുക - 
500രൂപ+12%GSTഡ്യൂപ്ലിലകറ്റ ്ദർ
ഘാസ് ല ാമിലന്ററ വില - 250 രൂപ 
+ 12%GSTദർഘാസ് ല ാം 
ലഭികുന്ന സ്ഥലം - സൂരപണ്ട് 
ഓ ീസ,് ജില്ലാ ജയിൽ , 
എറണാകുളം, കാകനാട്ദർഘാസ് 
ല ാം വിത്പരണം ത്പുടങ്ങുന്ന ത്പീയത്പി  
-20/12/2021ദർഘാസ് വിൽകുന്ന 
അവസാന ത്പീയത്പിയും സമയവും - 
19/01/2022,03.00PMദർഘാസ്ത്പുറ
കുന്നത്പീയത്പിയും സമയവും-
19/01/2022, 04.00PMവർക് 
പൂർത്തിയാകുന്നത്പിനുള്ള സമയം - 
എരഗിലമന്റത്്പ മുത്പൽ 20 ദിവസം  
ഏറ്റവുംകുറവ്ത്പുക ലരഖലപടുത്തിയ 
ദർഘാസ് ജ യിൽആസ്ഥാന 
കാരയാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള  

അംഗീകാരത്തിന് വിലധയമായി 
ഉറപിച്്ച നൽകുന്നത്പാണ്. ദർഘാസ് 
ല ാമിന് നൽകിയ വില  യാലത്പാരു 
കാരണവശാലും മടകി 
നൽകുന്നത്പല്ല. ദർഘാസ് ല ാം 
ഗ്കമാറാൻ പാടുള്ളത്പല്ല. ദർഘാസ് 
ല ാം VPP ആയി അയകുകലയാ , 
ലെക്, ലപാലസ്റ്റജ് സ്റ്റാമ്്പ  മുത്പലായ 
ല ാമിലന്റV വിലയായി 
സവീകരികുകലയാ ലെയ്യുന്നത്പല്ല.  
 

നിബന്ധനകൾ  
 
1.ലടണ്ടറിൽ പലങ്കടുകുവാൻ 
ആരഗഹികുന്നവർ എറണാകുളം 
ജില്ലാജയിൽ സൂരപണ്ട് അവർക  
ളുലട നമ്പർ F-1976/2021/DJE-902 
ലടണ്ടറിലലവയവസ്ഥകൾ ഗ്കപ  
ലറ്റണ്ടത്പും, അത്പിലല വയവസ്ഥകൾ 
പൂർണ്ണമായുംഅംഗീകരികുന്നത്പായി 
ലരഖലപടുത്തി സമ്മത്പപരത്പം   
ബന്ധലപട്ട ഉലദയാഗസ്ഥലന 
ഏൽപിലകണ്ടത്പും നിരത്പരദവയമായി  
 അടങ്കൽത്പുകയുലട1.5% അടലക 
ണ്ടത്പാണ്. 
2. ലടണ്ടർ നടത്തിയ ത്പീയത്പി മുത്പൽ 
30 (മുപത്പ്) ദിവസത്തിനകം ബഹു. 
ഡ്യറക്ടർ ജനറൽ ഓ ് 
രപിസൺസ് ആന്റ ് കറക്ഷ്ണൽ 
സർവ്വീസസ്സ ് അവർകളുലട 
ഉത്തരവിന് വിലധയമായി ലടണ്ടർ 
സ്ഥിരലപടുത്തിഉത്തരവ ് നൽകുന്ന 
ത്പാണ്.  
3.ലടണ്ടർ നടത്തിപ് , വയവസ്ഥകൾ 
എന്നിവ സംബന്ധമായിഎലെ 
ങ്കിലും  ത്പർകം ഉണ്ടായാൽ, ലടണ്ടർ 
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നടത്തുന്ന ബന്ധലപട്ട ഓ ീസറുലട 
ത്പീരുമാനം അെിമമായിരികും. 
4. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ത്പുകയ്ക് 
ലടണ്ടർ രപകാരമുള്ള കാരയങ്ങൾ 
ജയിലിൽ സ്ഥാപികുന്നത്പിന് 
വാഗ്ദത്തം ലെയ്ത്പിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം 
200 രൂപയുലട മുരദപരത്പത്തിൽ 
രപാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ് 
ലവയ്ലകണ്ടത്പും, ലടണ്ടർ 
അംഗീകരിച്ചത്പിന് ലശഷം 3 %  
ലസകയൂരിറ്റി ലഡ്ലപാസിറ്റും ( EMD 

ഉൾലപലട) വീണ്ടും 200 രൂപയുലട 
മലറ്റാരു മുരദപരത്പത്തിൽ ഉടമ്പടി ഒപ്  
ലവയ്ലകണ്ടത്പുമാണ്. ഇത്പിന് 
ത്പയ്യാറാകാത്പിരുന്നാൽ അയാളുലട 
ലസകയൂരിറ്റി ലഡ്ലപാസിറ്റ് 
സർകാരിലലയ്ക്മുത്പൽകൂട്ടുന്ന 
ത്പുമാണ്. പുനർ ലടണ്ടർ  
നടത്തുന്നത്പുമൂലം സർകാരിന് 
ഉണ്ടാലയകാവുന്ന കഷ്ട 
നഷ്ടങ്ങൾക് രപസ്ത്പുത്പ  സ്ഥാപനം 
ഉത്തരവാദിയായിരികുന്നത്പാണ്.  
5.ലടണ്ടർ രപകാരമുള്ള വർക് 
പൂർത്തിയാകിയത്പിന് ലശഷം ത്പുക 
രടഷറി മുഖാെിരം സ്ഥാപനത്തിലന്റട 
അകൗണ്ടിലലയ്ക് രടാൻസ് ർ 
ലെയ്ത്പ ് നൽകുന്നത്പാണ്.  
6.ത്പകത്പായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാലത്പ 
നിശ്ചിത്പസമയത്്ത വർ ക്  
പൂർത്തീകരിച്ചിലല്ലങ്കിൽഅധികമായി 
എടുകുന്ന ഓലരാദിവസത്തിനും 
200/-രൂപ പിഴ അടലകണ്ടത്പാണ്.   
7.സർകാർകാലാകാലങ്ങളായി പുറ 
ലപടുവികുന്ന നിർലേശങ്ങൾ, 
ഉത്തരവുകൾഎല്ലാംപാലിലകണ്ട 
ത്പാണ്.  
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