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കവട്ടേശൻ കനഹട്ട഻ഷ്

ഷു ഗന്ധതൈറ ഔശധ ഷഷയ ഗകഴശണ കകന്ദ്രത്തഺൽ ൈഹപള ഩരമു ന്ന ഴയഴഷഥകൾ അനുഷയഺച്ച്
2022 - 2023 ഴർശകത്തക്ക് ഩു രുശ പഷകയൂയഺറ്റഺ ഗഹർഡു കപല കയഹർ അടഺഷഥഹനത്തഺൽ നഺമഭഺക്കുന്നൈഺനഹമഺ
അംഗ഻കഹയഭു ള്ള പഷകയൂയഺറ്റഺ ഏജൻഷഺകലഺൽ നഺന്നം ഭു ദ്രപഴച്ച കവട്ടേശനുകൾ ക്ഷണഺച്ചുപകഹള്ളുന്ന. കഴരഺനു
ഩു രത്ത് ‚ഩു രുശ പഷകയൂയഺറ്റഺ ഗഹർഡു കപല നൽൿന്നൈഺനുള്ള കവട്ടേശൻ‛ എന്ന് എളുൈഺമഺയഺക്കണം.
കയഹരു കഹയന്റെ/ഏജൻഷഺമു പട
കവട്ടേശകനഹപടഹപ്പം നൽകകണ്ടൈഹണ്.

കഭൽഴഺറഹഷം

അടങ്ങഺമ

ൈഺയഺച്ചരഺമൽ

ഷംഫന്ധഺച്ച

കയഖകൾ

ഷഥഹഩനങ്ങൾ GST യജഺഷ്കേശൻ ഉള്ളഴ ആമഺയഺക്കണം. GST

നമ്പരു ം PAN നമ്പരു ം കവട്ടേശനഺൽ കയഖപ്പെടുത്തഺമഺയഺക്കണം.
ഷ഻ൽ പെമ്ൈ കവട്ടേശൻ ‘പരഹപഷർ ആൻര് പസഡ്, ഷു ഗന്ധതൈറ ഔശധ ഷഷയ ഗകഴശണ
കകന്ദ്രം, ഓടക്കഹറഺ’ എന്ന ഴഺറഹഷത്തഺൽ

30.06.2022 തഴൿകന്നയം 2.30 pm ഭണഺക്ക് ഭു ൻഩഹമഺ

ഷഭർപ്പഺകക്കണ്ടൈഹണ്. അകന്ന ദഺഴഷം അട്ടപോൾ സഹജയഹൿന്നഴരുപട ഷഹന്നഺധയത്തഺൽ 3.00 pm ഭണഺക്ക്
കവട്ടേശനുകൾ

തുരക്കുന്നൈഹണ്.

എറ്റഴു ം

ൿരഞ്ഞ

നഺയക്കഺറു ള്ള

കവട്ടേശൻ

തൃഩ
ത ഺകയപഭങ്കഺൽ

ഭഹത്രം

ഷവ഻കയഺക്കുന്നൈഹണ്.
ഴയഴഷഥകൾ
1

കജഹറഺ

ഴഹച്ചഺങ് ഡയൂട്ടഺ - കരഹഡഺനഺരുഴവത്തുഭു ള്ള ട്ടേശൻപര പഹഭു ം പകട്ടഺടങ്ങലും.
(െു റ്റുഭൈഺറു ള്ള 30 ഏക്കർ ഴഺഷ
ൃ ൈഺമു ള്ള ഷഥഹഩനത്തഺന്റെ ඁശഺകത്തഹട്ടം,
ഴഺറ
പ നകകന്ദ്രം, ഓപ഻ഷ് പകട്ടഺടങ്ങൾ, റകഫഹരട്ടരഺ, കവഹർട്ടേസ ള് എന്നഺഴ
ഉൾപ്പപടുന്ന പഹഭഺൽ കരഹന്തു െു ട്ടേണ്ടൈഹണ്)

2

ഷഭമം

യഹത്രഺഡയൂട്ടഺ (എല്ലോ ദഺഴഷഴു ം): തഴകഺട്ട് 5 ഭണഺ ഭു ൈൽ യഹഴഺപറ 8 ഴപയ
ഩകൽഡയൂട്ടഺ (ഞഹമരഹള
ച കലഺറു ം ആഴവയപ്പപടുന്ന ഭറ്റു അഴധഺ
ദഺഴഷങ്ങലഺറു ം): യഹഴഺപറ 8 ഭണഺ ഭു ൈൽ തഴൿകന്നയം 5 ഴപയ

3

കഴൈനം

4

കഹറഹഴധഺ

5

പഷകയൂയഺറ്റഺ
കജഹറഺക്കഹഴവയഭഹമ
കമഹഗയൈ
അബഺറശണ഻മ
കമഹഗയൈ

6

GST ഉൾപ്പപപട യഹത്രഺഡയൂട്ടഺക്കും ഩകൽഡയൂട്ടഺക്കും ഉള്ള ദഺഴഷ കഴൈനം
രകൈയകം,രകൈയകം കയഖപ്പപടുത്തണം.
ഒരു ഴർശകഭഹ മൂണഺകഴള്ഷഺറ്റഺ ഩകയം ഷംഴഺധഹനം ഏർപ്പപടുത്തുന്നൈ്
ഴപയകമഹ, ഏൈഹകണഹ ആദയം അതുഴപയ.
രഹമം: 30 നും 60 നും ഇടക്ക് , 7-)o ക്ലോഷ് ഴഺദയഹബയഹഷം
പഷകയൂയഺറ്റഺ കജഹറഺക്കഹഴവയഭഹമ കഹമഺകക്ഷഭൈ
ഭഺറഺട്ടരഺ ഷർവ഻ഷ് അപ്പല്ലങ്കഺൽ അംഗ഻ඁൈ പഷകയൂയഺറ്റഺ ഏജൻഷഺമഺൽ
കജഹറഺ പെമ
ത ഺട്ടുള്ള ഩയഺെമം

7

കജഹറഺക്കുള്ള രൈഺപറം അല്ലോപൈ ഷർവകറഹവഹറമഺൽ നഺന്ന് ഭറ്റ് അനുറയങ്ങകലഹ
അഴകഹവങ്ങകലഹ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കുന്നൈല്ല

8

നഺമഭഺക്കപ്പപടുന്ന ഏജൻഷഺ 200/- രൂഩ ഷ
റ ഹമ്പ് കഩപ്പരഺൽ ഴയഴഷഥകൾ അംഗ഻കയഺച്ച് കയഹർ
ഒപ്പഺകടണ്ടതും 10000/- രൂഩ (ഩൈഺനഹമഺയം രൂഩ) പഷകയൂയഺറ്റഺ പഡട്ടപോഷഺറ്റഹമഺ അടകക്കണ്ടതുഭഹണ്.
പഷകയൂയഺറ്റഺ തുക ഫഹധയൈകൾ കളഺച്ച് കയഹർ കഹറഹഴധഺ കളഺഞ്ഞ കവശം ഭഹത്രകഭ ൈഺയഺപക
നൽൿകമു ള്ളൂ .

9

ഴഹച്ചഺങ് ഡയൂട്ടഺക്ക് ഭു ടക്കം ഴയഹൻ ഩഹടുള്ളൈല്ല

10

ഓകയഹ പഷകയൂയഺറ്റഺ ഏജൻഷഺമു ം ഴഹച്ചഺങ് ഡയൂട്ടഺക്ക് ആലുകപല നഺകമഹഗഺച്ചഺട്ടുള്ള / ഇട്ടപോൾ
നഺകമഹഗഺച്ചുപകഹണ്ടഺയഺക്കുന്ന ഭൂന്ന് ഷർക്കഹർ / അർദ്ധഷർക്കഹർ ഷഥഹഩനങ്ങലുപട ഴഺറഹഷം, കപഹൺ
നമ്പർ എന്നഺഴ ഷഭർപ്പഺകക്കണ്ടൈഹണ്.

11

പഷകയൂയഺറ്റഺക്ക് എത്തുന്നഴരുപട ൈഺയഺച്ചരഺമൽ കയഖകൾ കയഹരു കഹയൻ ഷഥഹഩനത്തഺൽ
ഷഭർപ്പഺകക്കണ്ടൈഹണ്.
പഷകയൂയഺറ്റഺ ഗഹർഡു കൾ ക്രഺഭഺനൽ കകഷ്, ൿറ്റඁൈയങ്ങൾ എന്നഺഴമഺൽ ഉൾപ്പപട്ടഺട്ടഺല്ല എന്ന
ഷൈയഴഹങ്ഭൂറം അഴയഺൽനഺന്നം കവഖയഺച്ച് ഷഥഹഩനത്തഺൽ ഷഭർപ്പഺകക്കണ്ടൈഹണ്.
കയഹരു കഹയൻ ഷവന്തം പെറഴഺറു ം ഉത്തയഴഹദഺൈവത്തഺറു ം കഷഴനത്തഺന്റെ ഗുണ നഺറഴഹയം
ഉരപ്പുഴരുകത്തണ്ടൈഹണ്.
നഺകമഹഗഺച്ച ആലുപട ഴഹച്ചഺങ് ഡയൂട്ടഺ തൃഩ
ത ഺകയഭപ്പല്ലങ്കഺൽ ഩു ൈഺമ ആപല അമകക്കണ്ടൈഹണ് .
ആലുപട പഩരുഭഹറ്റദൂശയം, അശ്രദ്ധ, ഡയൂട്ടഺമഺറു ള്ള ഴ഻ള്ച്ച എന്നഺഴഭൂറം ഷഥഹഩനത്തഺന് ഷംബഴഺക്കുന്ന

12

നഹവനശ
ട ങ്ങൾക്ക് ഏജൻഷഺ ഉത്തയഴഹദഺൈവം ഏൽകക്കണ്ടതും മൂണഺകഴള്ഷഺറ്റഺക്ക് ഉണ്ടഹൿന്ന നശ്ടം
കയഹരു കഹയൻ നഺകകത്തണ്ടതുഭഹണ്.

13

കഷഴനം തൃഩ
ത ഺകയഭപ്പല്ലങ്കഺൽ കഹയണം കഹണഺക്കഹപൈ കയഹർ രദ്ദ് പെയ്യുന്നൈഺനുള്ള അധഺകഹയം
ഷഥഹഩനത്തഺൽ നഺക്ഷഺഩ
ത ഭഹമഺയഺക്കും. ടഹപൈ പഷകയൂയഺറ്റഺ തുക ഷഥഹഩനത്തഺന് ഭു ൈൽ
ട്ടുന്നതുഭഹണ്.
മഹപൈഹരു കഹയണഴു ം കഹണഺക്കഹപൈ കവട്ടേശൻ അഷഥഺയപ്പപടുത്തുന്നൈഺനും നഺർത്തഺഴമ
ു ന്നൈഺനും
ട്ടേശൻ കഭധഹഴഺക്ക് അധഺകഹയഭു ണ്ടഹമഺയഺക്കും.

14

കയഹരു കഹയൻ Individual ആപണങ്കഺൽ കഴൈനത്തഺൽ നഺന്ന് 1% ഇൻകംടഹക്ഷു ം അല്ലോത്ത ഩക്ഷം
2% ഇൻകംടഹക്ഷു ം കഺളഺഴ് പെയ്യുന്നൈഹമഺയഺക്കും
ഷർക്കഹർ കഹറഹ കഹറങ്ങലഺൽ നടപ്പഺറഹക്കുന്ന ഭറ്റ് നഺൿൈഺകലും ഒടുക്കഹൻ കയഹരു കഹയൻ
ഫഹദ്ധയഷഥനഹണ്.

15

പഷകയൂയഺറ്റഺ ഗഹർഡു കലുപട നഺമന്ത്രണെു ഭൈറ ഒളഺച്ച് നഺമഭഩയഭഹമു ം അല്ലോപൈമു ഭു ള്ള എല്ലോ
ഫഹധയൈകലും കയഹരു കഹയനഺൽ നഺക്ഷഺഩ
ത ഭഹമഺയഺക്കും

16

ഒരു ഭഹഷപത്ത കഷഴനത്തഺനുകവശം പരഹപഷർ ആൻര് പസഡ്, ഷു ഗന്ധതൈറ ഔശധ ഷഷയ
ഗകഴശണ കകന്ദ്രം, ഓടക്കഹറഺമു പട കഩയഺൽ ഇൻകഴഹമ്ഷ് നൽൿന്ന ഭു രമ
ക ് ഇൻകഴഹമ്ഷഺൽ നഺന്നം
നഺമഭഹനുസൃൈ ടഹക്ഷു കൾ ഩഺടഺച്ചൈഺനു കവശം ഫഹങ്ക് കഩമ്പഭൻര് നടത്തുന്നൈഹണ് . ഇൈഺനഹമഺ
കവട്ടേശൻ ഏതു കഩയഺറഹകണഹ ഷഭർപ്പഺക്കുന്നൈ് ആ കഩയഺറു ള്ള ഫഹങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഩഹഷ് ഫു ക്കഺന്റെ
കകഹപ്പഺ നറ്കകണ്ടൈഹണ്.

17

ഇതുഭഹമഺ ഫന്ധപ്പപട്ട ടുൈൽ ഴഺഴയങ്ങൾ രഴർത്തഺ ദഺഴഷങ്ങലഺൽ ഓപ഻ഷ് ഷഭമങ്ങലഺൽ
റബയഭഹണ്. കപഹൺ നമ്പർ: 0484- 2658221

(sd/-)
(ഒപ്പ്)

കഡഹ.ആൻഷഺ കജഹഷപ്
പരഹപഷർ & പസഡ്

ഷവ഻കർത്തഹഴ്: കനഹട്ട഻ഷ് കഫഹർഡ്
ഩകർപ്പ് : ഩഞ്ചഹമത്ത് ഓപ഻ഷ്, ഴഺട്ടല്ലജ് ഓപ഻ഷ്, ඁശഺബഴൻ കനഹട്ട഻ഷ് കഫഹർഡു കൾ,
ഷഭ഻ഩത്തുള്ള പഷകയൂയഺറ്റഺ ഏജൻഷഺകൾ, പഹം ഭഹകനജർ.

(ഒപ്പ്)

