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KIAL/ED/140/2020-21                                                              18 November 2020 

കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ ാർട്ട് ലിമിറ്റഡ ്

ദർഘാസ ് രസയം 

കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ ാർട്്ട കയാമ്പസിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ 

നിന്നുും  ന്ത്രണ്ടു മാസകാലയളവിൽ ജനുവരി  2021  മുതൽ ഡിസുംബർ 31/12/2021 

വരരയുള്ള കാലയളവിൽ ആദായും എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശും 

പനടുന്നതിനുപവണ്ടി, മത്സര സവഭാവമുള്ള  ദർഘാസ്  ക്ഷണിക്കുന്നു.  

 ആദായും എടുക്കാൻ  റ്റുന്ന മരങ്ങളുരട വിവരങ്ങൾ 

ന്ത്കമ 

നമ്പർ 

വിവിധയിനും മരങ്ങൾ ഏകപദശ മരങ്ങളുരട 

എണ്ണും 

അടിസ്ഥാന 

ആദായ  വില(Rs.) 

 

1.  റബ്ബർ 

 

1262  

 

 

 

 

 

 

 
2,71,520/- 

2.  രതങ്്ങ 

 

2746 

3.  പ്ലാവ് 

 

261 

4.  കശുമാവ ്

 

829 
 

5.  മാവ ്

 

400 

6.   ുളിമരും 

 

26 

7.   ന 352 

8.  കവുങ്്ങ 

 

366 

9.   ഞ്ഞി മരും 

 

65 

 

നിരതന്ത്ദവയമായ 25000 /- രൂ യുരട ന്ത്ഡാഫ്റ്റ് (കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ ാർട്്ട 

ലിമിറ്റഡ്, മട്ടന്നൂർ കണ്ണൂർ) അടപക്കണ്ടതാണ്. ആവശയമായ നിരതന്ത്ദവയും അടയകാത്ത   

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സ്ഥിരരെടുത്തി കിട്ടുന്ന വയക്തി 

സവരും ഉത്തരവാദിതവത്തിൽ നിലവിരല നിയമങ്ങൾക്കു വിപധയമായി ദർഘാസ് 

നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു മരങ്ങൾക്കു പകടു ാട് കൂടാരത ആദായും 

എടുപക്കണ്ടതാണ്. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ ാർട്്ട കയാമ്പസിരല ആദായും 

എടുക്കാനുള്ള അവകാശും പനടുന്നതിന് പവണ്ടി എന്്ന പരഖരെടുത്തി സീൽ രെയതു  

കവറിൽ മാപനജിങ് ഡയറക്ടർ, കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ ാർട്്ട എന്ന പ രിൽ 

സമർെിപക്കണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ 

www.kannurairport.aero എന്ന രവബ് സസറ്റിൽ ലഭയമാണ്. ന്ത് പതയക മുന്നറിയിെ് / 
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കാരണങ്ങൾ കൂടാരത തരന്ന ദർഘാസ് റദ്ദ് രെയ്യുന്നതിനുും  രിഷ്കരിക്കുന്നതിനുും 

കാരണും കൂടാരത തരന്ന മാറ്റും വരുത്തുന്നതിന് ആവശയമാരണന്ന് പബാധയരെടുന്ന 

 ക്ഷും  ൂർണ്ണ അധികാരും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന  അധികാരിയിൽ 

നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. 

 ദർഘാസ് രവബ്സസറ്റിൽ ലഭയമാകുന്ന തീയ്യതി  -   21/11/2020 മുതൽ 02 /12/2020 

വരര 

   ദർഘാസ് സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി         - 10/12/2020 

 ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ്യതി                                  – 10/12/2020 (ഉച്ചയ്ക്്ക  3 മണിയ്ക്്ക 

ദർഘാസ് പഫാറും വില                                             - 500 രൂ  + 12 % GST 

 

  ഒെ് 

 

 

മാപനജിങ് ഡയറക്ടർ 

കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപ ാർട്്ട ലിമിറ്റഡ് 

മട്ടന്നൂർ  , കണ്ണൂർ 
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ദർഘാസ് വയവസ്ഥകൾ 

1) കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്്ട കയാമ്പസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുും  ന്ത്രണ്ടു 

മാസകാലയളവിൽ  ജനുവരി  2021  മുതൽ ഡിസുംബർ 31/12/2021 വരരയുള്ള 

കാലയളവിൽ കാലയളവിൽ ആദായും എടുക്കുന്നതിനായി  ഇനി  റയുന്ന 

നിബന്ധനകളുും വയവസ്ഥകളുും ബാധകമായിരിക്കുും. 

 

2)  ദർഘാസിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവുും കൂടിയ തുകയ്ക്കായിരിക്കുും  ദർഘാസ് അവാർഡ് 

രെയുക 

 

 

3) ആദായും എടുക്കാൻ  റ്റുന്ന മരങ്ങളുരട ഏകപദശും വിവരങ്ങൾ താരെ 

കാണിക്കുന്നു;  

 

(ഓഫറുകൾ സമർെിക്കുന്നതിന് മുൻ ായി കരാറിൽ  രെടുക്കുന്നവർ സവരും 

താല്പരയന്ത് കാരും മരങ്ങളുരട എണ്ണും, ഗുണപമന്മ എന്നിവ  രിപശാധിക്കണും. 

അനുബന്ധത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സുംഖയപയക്കാൾ മരങ്ങളുരട എണ്ണും 

കുറഞ്ഞാൽ ബിഡ് തുകയിൽ മാറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. 

 

1.  റബ്ബർ 

 

1262 

2.  രതങ്ങ് 

 

2746 

3.  പ്ലാവ് 

 

261 

4.  കശുമാവ് 

 

829 
 

5.  മാവ് 

 

400 

6.   ുളിമരും 

 

26 

7.   ന 352 

8.  കവുങ്ങ് 

 

366 

9.   ഞ്ഞി മരും 

 

65 

 

 

കുറിപ്്പ : പമൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മരങ്ങൾ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിന്ന്റ 

കകവശമുള്ള ഏകപദശം 900 ഏക്കറിൽ ഉൾന്പ്പടുന്നതും 

 ലസ്ഥലങ്ങളിലായി  നിലന്കാള്ളുന്നതുമാണ്. എണ്ണം ഏകപദശം 

മാത്തമാണ്. 
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4) ദർഘാസിനുമുമ്പായി  ദർഘാസിൽ  രെടുക്കുന്നവരുും ദർഘാസുകൾ 

സമർെിക്കുന്നവരുും നിരതന്ത്ദവയമായി 25,000 /- രൂ  ഡി.ഡി യായി (തിരിരക  ലഭിക്കുും) 

ദർഘാസിരനാെും അടപക്കണ്ടതാണ്. നിരതന്ത്ദവയും അടച്ചവർക്കുമാന്ത്തപമ ദർഘാസിൽ 

 രെടുക്കുവാൻ അര്ഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. ഒരുകാരണവശാലുും നിരതന്ത്ദവയും 

ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ സവീകരിക്കുന്നതല്ല. 

 

5)  ദര്ഘാസിൽ   രെടുക്കാൻ ആന്ത്ഗഹിക്കുന്നവർ ആയതിനു മുമ്പായി സ്ഥലും 

സന്ദർശിച്ചു ആദായും എടുക്കാൻ  റ്റുന്ന മരങ്ങളുരട എണ്ണും, ഇനും, പലാക്കുകളുരട 

വിസ്തൃ തി, അതിരുകൾ മുതലായവയുരട വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കിയിരിപക്കണ്ടതാണ് 

ഇത് സുംബന്ധിെ് എരരെിലുും തർക്കമുണ്ടായാൽ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിഴറെ  

തീരുമാനും അരിമമായിരിക്കുും അത് പൊദയും രെയ്യാൻ  ാടില്ലാത്തതാണ്. 

 

6) ദർഘാസ് സ്ഥിരരെടുത്തി കിട്ടുന്നയാൾ അന്നുതരന്ന ദർഘാസ് തുകയുരട     50 % 

അപൊൾ തരന്ന തുകയാപയാ ഡി.ഡി യാപയാ അടപക്കണ്ടതാണ് ബാക്കി മുെുവൻ 

തുകയുും ബാധകമായ നികുതിയുും ഏെു ദിവസത്തിനകും അടച്ചപശഷും നിശ്ചിത 

കരാറിൽ ഒെു രവച്്ച ആദായും എടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിലുള്ള 

തുകയിൽ ഉയർന്ന തുകയാണ് കരാർ തുകയായ കണക്കാക്കുക. കൂടാരത ദർഘാസ് 

സ്ഥിരരെടുത്തി കിട്ടുന്ന തുകയുരട 10 % രസകയൂരിറ്റി രഡപൊസിറ്റ് ആയി 

അടപക്കണ്ടതാണ്. കരാർ കാലാവധി കെിഞ്ഞാൽ മാന്ത്തപമ രസകയൂരിറ്റി രഡപൊസിറ്റ് 

റിലീസ് രെയ്യുകയുള്ളൂ. ദർഖാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയിൽ കുറവാണ് കവാട്്ട 

രെയതരതെിൽ ദർഘാസ് അവാർഡ് രെയ്യണരമന്നില്ല. 

 

7) ഓഫർ സവീകരിക്കുന്ന കത്ത് നല്കിയതിനുപശഷും 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫറിരന്റ 

മുെുവൻ വാർഷിക തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ  രാജയരെട്ടാൽ   നിരതദ്ദവ്യമായ  25,000/- 

രൂ  നഷ്ടരെടുും. 

 

8) കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിന് യുക്തമാരണന്നു  പതാന്നുന്ന  ക്ഷും ഏരതെിലുും  

സ്ഥലത്തുനിന്നുും ആദായും എടുക്കുവാനുള്ള അവകാശും യാരതാരു കാരണവുും 

കാണിക്കാരത തരന്ന 15 ദിവസരത്ത പനാട്ടീസ് നൽകിതിരിരച്ചടുക്കുവാൻ അധികാരും 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങരന രെയ്യുന്ന  ക്ഷും ദർഘാസ് തുകയിൽ കുറവ് 

വരുന്നതായിരിക്കുും 

 

 

9) ആദായും എടുക്കുന്നതിനുള്ള മുെുവൻ അവകാശും കണ്ണൂർ എയർപ ാർട് 

ഏരറ്റടുക്കുന്ന  ക്ഷും ബാക്കി കാലാവധി,  മരങ്ങളുരട എണ്ണും എന്നിവ കണക്കാക്കി 

ആനു ാതികമായ കരാർ തുക മടക്കി നൽകുന്നതായിരിക്കുും. 

 

10) തീ ിടുത്തും, വരൾച്ച,ന്ത് കൃതിപക്ഷാഭും മുതലായവ മൂലും ഉണ്ടാകുന്ന മരങ്ങളുരട നഷ്ടും, 

കരാറുകാരുരട രതാെിലാളികളുരട സമരും,  ണിമുടക്്ക മുതലായവ മൂലും 

ഉണ്ടാകുന്നതു മപറ്റരതെിലുും വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾപക്കാ 

കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്്ട  ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നപതാ നഷ്ട  രിഹാരങ്ങൾ 

നല്കുന്നപതാ അല്ല. കരാറുകാരരന്റ രതാെിലാളികൾക്കു ലഭിപക്കണ്ടതായ യാരതാരുവിധ 

ആനുകൂലയങ്ങപളാ നഷ്ട രിഹാരപമാ നൽകുന്നതിനു കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിന് ബാധയത 
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ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആയത് കരാറുകാരൻ തരന്ന സവരും ഉത്തരവാദിതവത്തിൽ 

നിർവഹിപക്കണ്ടതാണ്. 

 

11) കരാറുകാരനിൽ നിപന്നാ ടിയാരന്റ ഏജന്റിൽ നിപന്നാ രതാെിലാളികളിൽ നിപന്നാ 

കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ സുഗമമായ ന്ത് വർത്തനത്തിന് യാരതാരു തടസവുും 

ഉണ്ടാകുവാൻ  ാടുള്ളതല്ല. മാന്ത്തവുമല്ല നിയമവിപധയവുമല്ലാത്ത ന്ത് വൃത്തികൾ 

കരാറുകാരപനാ ടിയാരന്റ രതാെിലാളികപളാ പപ്ലാട്ടുകളിൽ രെയ്യാൻ  ാടുള്ളതല്ല. 

 

12) ദർഘാസ് തുകയക്  ുറരമ വില്പന നികുതിപയാ മറ്റു നികുതിപയാ ബാധകരമെിൽ 

ആയത് കരാറുകാരൻ തരന്ന അടപക്കണ്ടതാണ്. ഏരതെിലുും തരത്തിലുള്ള 

സലസൻസ് ആവശയമായാൽ ആയതു കരാറുകാരൻ സവരും െിലവിലുും 

ഉത്തരവാദിതവത്തിലുും എടുപക്കണ്ടതാണ്. 

 

13) കരാറുകാരനിൽ നിപന്നാ ഏജന്റിൽ നിപന്നാ ടിയാരന്റ രതാെിലാളികളിൽ നിപന്നാ 

കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്്ട   വക മരങ്ങൾപക്കാ മറ്റു വസ്തു വകകൾപക്കാ ഏരതെിലുും 

നാശനഷ്ടും സുംഭവിച്ചാൽ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്്ട  നിർപദശിക്കുന്ന നഷ്ട രിഹാരത്തുക 

കരാറുകാരഴറെ  ഴസകയൂരിറ്റി ഴെപ ാസിറ്റിൽ നിന്നുും വ്ീഴെടുക്കുന്നതാണ്.  ഇതിൽ 

കണ്ണൂർ എയർപ ാട്ടിരന്റ തീരുമാനും അരിമവുമായിരിക്കുന്നതാണ്.  

 

14) ന്ത് സ്തു ത സ്ഥലത്തുനിന്നുും വിറക്,  ുല്ല് മറ്റു സാധനസാമന്ത്ഗികകൾ കരാറുകാരപനാ 

അയാൾ ഏർര ടുത്തുന്നവപരാ അയാളുരട രതാെിലാളികപളാ രകാണ്ടുപ ാകാൻ 

 ാടില്ല. 

 

15) കാറ്റുമൂലപമാ, ന്ത് കൃതിപക്ഷാഭും മൂലപമാ ഒടിഞ്ഞു  ിെുതു വീെുന്ന മരങ്ങൾ 

എടുക്കുന്നതിപനാ, വിൽക്കുന്നതിപനാ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിന് അധികാരും 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരും മരങ്ങൾ നീക്കുന്നതുമൂലും കരാർ  തുകയിൽ ഇളവ് 

ലഭിക്കുന്നതല്ല. എന്നിരുന്നാലുും തീന്ത്വമായ ന്ത് കൃതി ദുരരും മൂലും 25 %നു പമൽ  

മരങ്ങൾക്കു നാശനഷ്ടും സുംഭവിച്ചാൽ കരാർ തുകയിൽ ഇളവ് രെയുന്നതാണ് .എന്നാൽ 

കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ തീരുമാനും അരിമമായിരിക്കുും 

 

16) കരാറുകാരൻ യാരതാരു കാരണവശാലുും സ്ഥിര സവഭാവമുള്ള നിർമാണ 

ന്ത് വർത്തനങ്ങൾ യാരതാന്നുും തരന്ന കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ കയാമ്പസ്സിനുള്ളിൽ 

നടത്താൻ  ാടുള്ളതല്ല. 

 

17) കരാറുകാരരന്റ പജാലിസമയത്തുള്ള അ കടങ്ങളുമായി ബന്ധരെട്്ട ഉണ്ടാപയക്കാവുന്ന 

workmen compensation  ൂർണമായുും കരാറുകാരരന്റ ഉത്തരവാദിതവത്തിലായിരിക്കുും. 

 

18) കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടുും കരാറുകാരനുും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയും 

എെുത്തുകളിലൂഴടയാവ്ണും. 

 

 

19) ദർഘാസുകൾ സ്ഥിരരെടുത്തി കിട്ടുന്ന വയക്തി സവരും ഉത്തരവാദിതവത്തിൽ 

ആദായും എടുപക്കണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലുും ആദായും എടുക്കുന്നതിനു മുൻ ് കണ്ണൂർ 

എയപര പാര്ട്ടിരന അറിയിപക്കണ്ടതാണ്. 
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20) കരാർ വയവസ്ഥകൾക്്ക വി രീതമായി കരാറുകാരപനാ അയാളുരട രതാെിലാളികപളാ 

ന്ത് വൃത്തിക്കുന്നതായി കണ്ണൂർ എയർപ ാര ടിനു പബാധയരെട്ടാൽ മുന്നറിയിെുകൂടാരത 

കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരും  കണ്ണൂർ എയർപ ാര ടിനു  ഉണ്ടായിരിക്കുും. 

ഇതുമൂലും കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക് കരാറുകാരൻ 

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുും. ആയതിനാൽ  ടിയാളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് കണ്ണൂർ 

എയർപ ാര ടിനു അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്. അങ്ങരന കരാർ 

റദ്ദാപക്കണ്ടിവരുന്ന സാഹെരയത്തിൽ ടിയാരന്റ നപഷ്ടാത്തരവാദിതവത്തിൽ വീണ്ടുും 

പശഷിക്കുന്ന കാലപത്തക് കരാർ നൽകുന്നതിനുള്ള അവകാശും കണ്ണൂർ 

എയർപ ാര ടിനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 

21) ദർഘാസിൽ  രെടുക്കുന്ന പകാൺന്ത്ടാക്ടർ എല്ലാവയവസ്ഥകളുും 

അുംഗീകരിക്കുന്നതിനായി പരഖരെടുത്തുന്നതിന് ഇതിപനാരടാെമുള്ള എല്ലാ 

പ ജുകളിലുും ഒെിപടണ്ടതാണ്. 

 

22) കരാർ ഉറെിച്ച ആളിപന്റരതാെിരക നിരതന്ത്ദവയും ദർഘാസ് നട ടിന്ത്കമും കെിഞ്ഞതിനു 

പശഷും  ലിശകൂടാരത തിരിരക നൽകുന്നതാണ്. 

 

23) ദർഘാസിപലാ പലലത്തിപലാ ഇത് സുംബന്ധമായ കരാർ വയവസ്ഥകളുരട 

വയാഖയാനത്തിപലാ ഏരതെിലുും തർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന  ക്ഷും കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ 

മാപനജിങ് ഡയറക്റ്റർക് അതിൽ തീർെു കല്പിക്കുവാൻ അധികാരും 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുും.   ന്ത് സ്തു ത തീർെു അരിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. 

 

24) ദർഘാസുകൾ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ സസറ്റ് ഓഫീസിൽ (Kannur International Airport, 

Project office , Kara – Peravoor, Mattannur – 670 702)) താരെ  റയുന്ന സമയത്തു 

സവീകരിക്കുന്നതുും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

 

 ദർഘാസ് രവബ്സസറ്റിൽ ലഭയമാകുന്ന തീയ്യതി  -   21/11/2020 മുതൽ 02 /12/2020 

വരര 

   ദർഘാസ് സവീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി            - 10/12/2020 

 ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ്യതി                                              – 10/12/2020 (ഉച്ചയ്ക്്ക  3 മണിക്്ക) 

 

25) ദർഘാസ് സമര പിച്ചതിനുപശഷും  ിന്മാറുന്നവരുരട നിരതന്ത്ദവയും തിരിരക 

നൽകുന്നതല്ല. 

 

26) കരാർ നിയമദ് കാരും കിയാലിനുും കരാറുകാരനുമായി ഏഴതങ്കിലുും വ്യവ്ഹാരങ്ങൾ 

ഉൊകുന്ന  ക്ഷും ആയതിഴറെ  രിധി  കണ്ണൂർ പകാടതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുും. 

 

27) പമല്പറഞ്ഞ ഏരതെിലുും വയവസ്ഥ ലുംഘിക്കുന്ന   ക്ഷും ഈ രടൻഡർ ഏതു സമയത്തുും 

കയാൻസൽ രെയ്യാനുും EMD ദർഘാസ് തുക എന്നിവ forfeit രെയ്യാനുും റീ- രടൻഡർ 

രെയ്യാനുും നിയമനട ടികൾ എടുക്കുന്നതിനുും കണ്ണൂർ എയർപ ാര ടിനു 

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുും. 

 

28) മരങ്ങളുരട എണ്ണും ന്ത്കമീകരണും എന്നിവയിൽ  രസയരെടുത്തിയതിൽ നിന്നുും 

വയതയസ്തമായി പഭദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരും കണ്ണൂർ 

എയർപ ാർട്ടിരന്റ മാപനജിങ് ഡയറക്ടർപക്കാ അപദ്ദഹും നിർപദ്ദശിക്കുന്ന ബന്ധരെട്ട 
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ഉപദയാഗസ്ഥപനാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കരാർ വയ്ക്കുന്നതിനായ്      

വരുപമ്പാൾ   തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് രകാണ്ടുവപരണ്ടതാണ്. 

 

29) വിളവുകൾ/  െങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ 

കയാമ്പസ്സിൽ കരാറുകാരൻ യാരതാരു കാരണവശാലുും സ്ഥിര സവഭാവമുള്ള നിർമ്മാണ 

ന്ത് വർത്തങ്ങൾ യാരതാന്നുും തരന്ന നടത്താൻ  ാടുള്ളതല്ല 

 

30) എയർപ ാർട്ടിൽ നിന്നുും കരാറുകാരൻ രകാണ്ടുപ ാകുന്ന സാധനങ്ങൾ 

 രിപശാധിക്കാൻ മാപനജിങ്   ഡയറക്ടർ െുമതലരെടുതിയിട്ടുള്ള  ജീവനക്കാർക്്ക 

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 

 

31) വിളരവടുക്കാൻ വരുന്ന ദിവസവുും സമയവുും എയർപ ാർട് ഓഫീസിൽ നിന്നുും മുൻ

കൂർ അനുമതി എടുപക്കണ്ടതാണ്. 

 

32) ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ  ാട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നുും നീക്കും ഴെയ്യുന്നതിന് ആവ്ശ്യമായ  ാസ് കണ്ണൂർ 

എയർപ ാർട്ടിൽ നിന്നുും നൽകുന്നതായിരിക്കുും.  ാട്ട സ്ഥലത്തിന്  ുറഴമയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പശ്ഖരിക്കുവ്ാൻ കരാറുകാരഴന 

അനുവ്ദിക്കുന്നതല്ല.കരാർ സ്ഥലത്തുനിന്നുും സാധനങ്ങൾ രാവ്ിഴല 9 മണി മുതൽ 

വവ്കുപന്നരും 6 മണി വ്ഴര മാദ്തപമ നീക്കും ഴെയ്യാൻ അനുവ്ദിക്കുകയുള്ളു. 

 

33) വിളവുകൾ നീക്കും രെയ്യുപമ്പാൾ കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിരന്റ സ്ഥലത്തു സുംഭവിച്ച 

പകടു ാടുകൾ കാരാറുകാരൻ നന്നാക്കണും. 

 

34) കരാർ ഉറെിച്ചു കിട്ടിയ വയക്തി കരാർ മറിച്ചു  രകാടുക്കുവാൻ  ാടില്ല. 

 

35) ഈ വയവസ്ഥകൾ കരാറിരന്റ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 

36) കരാർ ഉറെിച്ചു കിട്ടിയ വയക്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുവാൻ  ാടില്ല. 

 

37) അടിസ്ഥാനവിലയിൽ കുറഞ്ഞു സമർെിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ  രിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

 

38) കരാർ ഒരു വ്ർഷപത്തയ്ക്്ക കൂടി  ുതുക്കി നല്കാവ്ുന്നതാണ് , ഴക്ഷ കരാറുകാരഴറെ 

ഒരു വ്ർഷഴത്ത ദ് വ്ർത്തന  മികവ്ിഴറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാദ്തും.അങ്ങഴന നീട്ടി 

നൽകുന്ന  ക്ഷും കവാട്്ട ഴെയത തുകയുഴട  ുറഴമ 10  % വ്ാർഷിക വ്ർദ്ധനവ്്  

തപരെതാണ് .  

 

39) ദർഘാസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ നിന്നുും ഒരു വർഷപത്തയ്ക്കുള്ള ആദായും 

എടുക്കുവാൻ ഉപദ്ദശിക്കുന്ന തുക കാണിപക്കണ്ടത് ഇതിപനാരടാെും 

ഉൾരക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻഷയൽ ബിഡിലാണ്  
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   അനുബന്ധും I 

 

ന്ത് ഖയാ നും 

 

മുകളിൽ  റഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാരയങ്ങളുും സതയമാരണന്നുും കണ്ണൂർ 

എയർപ ാർട്ടിരന്റ നിബന്ധനകൾ പ ജ് 1 മുതൽ പ ജ്  8 വരര  ൂർണ്ണമായി വായിച്ചു 

മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചു അവ  ാലിച്ചു രകാള്ളാരമന്നുും കരാർ  

ലഭിക്കുകയാരണെിൽ 7 ദിവസത്തിനകും കരാറിൽ ഏർരെട്ട് ജനുവരി  2021  മുതൽ 

ഡിസുംബർ 31/12/2021  വരര പമൽ  റഞ്ഞ മരങ്ങളിൽ നിന്നുും മരങ്ങൾക്്ക പകടു ാടു 

കൂടാരത ആദായും സവരും ഉത്തരവാദിതവത്തിൽ എടുത്തുരകാള്ളാരമന്നു ഇതിനാൽ 

സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു.പമൽ റഞ്ഞ മരങ്ങളുരട എണ്ണവുും മരങ്ങളുും ഞാൻ പനരിൽ കണ്ട ്

പബാധയരെട്ടതാകുന്നു 

 

 

സ്ഥലും :                       

തീയതി:      കരയ്യാെ് 
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അനുബന്ധും - II 

സഫനാൻഷയൽ ബിഡ്    

കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്്ട കയാമ്പസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുും  ന്ത്രണ്ടു 

മാസകാലയളവിൽ  ജനുവരി  2021  മുതൽ ഡിസുംബർ 31/12/2021 കാലയളവിൽ ആദായും  

എടുക്കുന്നതിനായുള്ള  ദർഘാസ്. 

 

രടൻഡററുരട പ ര് : 

 

വിലാസവുും പഫാൺ നമ്പറുും: 

 

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് /  ാൻ കാർഡ് നമ്പർ: 

 

  മരങ്ങളുന്ട ഇനവും എണ്ണവും ആദായം എടുത്തു കണ്ണൂർ എയർപ ാർട്ടിന് 

നൽകുന്ന തുക (അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും 

) 

 

റബ്ബർ -1262 

 

 

രതങ്ങ് -2746 

 

 

പ്ലാവ ്-261 

 

 

കശുമാവ-്829 

 

 

മാവ-്400 

 

 

 ുളിമരും-26 

 

 

 ന -352 

 

 

കവുങ്ങ് -366 

 

 

 ഞ്ഞി മരും-65 

 

 

ആരക തുക (അക്കത്തിലുും അക്ഷരത്തിലുും :- 

 

 

കുറിെ് :  

1. തുക രമാത്തമാപയാ മരങ്ങളുരട ഇനും തിരിപച്ചാ ബിഡ് രെയ്യാവുന്നതാണ്  
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2. ബിഡ് രെയ്ത തുകയ്ക്കു  ുറരമ അതിനു ബാധകമായ GST  കൂടി ഏജൻസി 

അടയ്പക്കണ്ടതാണ്  

3. രമാത്തും തുകയുരട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാന്ത്തമായിരിക്കുും കരാർ ഉറെിക്കുക. 

 

 

 

സ്ഥലും :                       

തീയതി:      കരയ്യാെ് 

 


