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ആല�ഴ DTPC�െട നിയ�ണ�ി�� താെഴ�റ�� �ാപന�ൾ 3 വർഷേ��് ൈലസൻസ് വ�വ�യിൽ നൽ��. 
താത്പര��� വ��ികൾ /�ാപന�ൾ എ�ിവരിൽ നി�ം ��വ��ം മ�രാ ടി�ാന�ി���മായ ദർഘാ�കൾ 
�ണി� െകാ��.

SL Property   Form  EMD   Security    Minimum License fee
NO.  Details   Price    Deposit    /Month

1. േകാതറേ�ാട് 
 അമിനി�ി െസ�ർ, 
 ച��ളം  Rs. 1180  Rs. 10,000  6 month Licence fee    Rs. 35,000 + GST

2. െന��ടി 
 അമിനി�ി െസ�ർ Rs. 1180  Rs. 10,000  6 month Licence fee    Rs. 66,667 + GST

3. KSRTC അമിനി�ി െസ�ർ, 
 ആല�ഴ  Rs. 1180  Rs. 10,000  6 month Licence fee    Rs. 68,750 + GST

4. തഴ�് പാർ�്, 
 �റ�ർ   Rs. 1180  Rs. 10,000  6 month Licence fee    Rs. 16,667 + GST

5. ബീ�് േടായ��്  Rs. 1180  Rs. 10,000  6 month Licence fee    Rs. 25,000 + GST
 
 ദർഘാസ് േഫാറ�ൾ  03/10/2022 രാവിെല 11 മണി �തൽ വാ�ാ���ം 15/10/2022  പകൽ 12.30 വെര 
സമർ�ി�ാ��താണ്.  15/10/2022 പകൽ ��് മണി�് (3 PM) നിലവി��വ�െട സാ�ി���ിൽ ദർഘാ�കൾ �റ�് 
പരിേശാധി ���ം, ഏ��ം ��തൽ �ക േരഖെ����വ�െട ദർഘാ�കൾ അംഗീകരി���മായിരി�ം. ഏെത�ി�ം 
കാരണവശാൽ ദർഘാസ് ദിവസം അവധിയായി��ാൽ െതാ��� ���ി ദിവസം ദർഘാസ് തീയതിയായി കണ�ാ� 
�താണ്. ദർഘാസ് സംബ�ി� അ�ിമ തീ�മാനം, െചയർമാൻ ഡി.ടി.പി.സി�േടതായിരി�ം. വിശദവിവ ര�ൾ�് DTPC 
ഓഫീ�മായി േനരി�് ബ�െ��കേയാ www.dtpcalappuzha.com എ� െവബ്ൈസ�്  സ�ർശി�കേയാ െച�ക.  
േഫാൺ : 0477 2251796
     

 
െസ��റി

ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ കാര�ാലയം
സം�ാന വിേനാദ സ�ാര വ��്

േബാ�് െജ�ി േറാഡ്, ���ൽ, ആല�ഴ-688011
േഫാൺ: 0477 2251796 

Email: info@dtpcalappuzha.com

തീയതി : 22/09/2022

നം : DTPC-A/73/17 (2022)
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 ദർഘാസ് േഫാറം വില (Include GST) - Rs. 1,180/- (ആയിര�ി ഒ� ��ി ഏൺപത് �പ) 

 േഫാറം വില തിരിെകനൽ��ത�)

 ഒരാൾ�്  ഒ� ദർഘാസ് മാ�േമ സമർ�ി�ാൻ സാധി�ക��.

 ദർഘാസ് േഫാറം ൈകമാ�ം െച�ാൻ പാ��ത�.

 ��വ� െട��കൾ ദർഘാസ് േനാ�ീസിൽ/ദർഘാസ് േഫാറ�ിൽ �ചി�ി�ി�� 
സമയ�ി� �ൻപായി ആല�ഴ  ഡി.ടി.പി.സി ഓഫീസിൽ േനരി�്  എ�ി�കേയാ 
ആല�ഴ ജി�ാ�റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ (ഡി.ടി.പി.സി) വിേനാദ സ�ാര വ��് , 
േബാ�്  െജ�ി േറാഡ് , കാനറ ബാ�ിന്  എതിർ വശം ���ൽ, ആല�ഴ എ� വിലാസ�ിൽ 
സാധാരണ തപാലിൽ അയ� കേയാ െച�ാ��താണ് . 

 ദർഘാസിൽ പെ����വർ  നിരത�വ�മായി (EMD) Rs. 10,000/- (പതിനായിരം �പ)
അടേ��താണ്. ആയതിന് ഏെത�ി�ം നിലയി�� പലിശ ആല�ഴ ജി�ാ �റിസം 
�േമാഷൻ കൗൺസിൽ നൽ��ത�. 


 ദർഘാസിൽ പെ���വരിൽ ഒ�ാം �ാന�് വ��യാൾ കരാർ ഒ�് വയ് ��തിന്  

�ൻപായി ആറ്  (6) മാസെ� ൈലസൻസ് ഫീസിന്  �ല�മായ �ക െസക�രി�ി ഡിേ�ാസി�്  
ആയി അടേ��താണ് . ആയതിന്  ഏെത�ി�ം നിലയി �� പലിശ ആല�ഴ ജി�ാ 
�റിസം �േമാഷൻ കൗൺസിൽ നൽ��ത�.

 െസക�രി�ി ഡിേ�ാസി�് �ക വാടകയായി കണ�ാ��ത�.

 ദർഘാസിൽ പറ�ിരി�� മിനിമം ൈലസൻസ് ഫീസിന്   �കളി�� �കയായിരി�ണം 
േരഖെ��േ��ത്  

 മിനിമം �കയിൽ താെഴ ൈലസൻസ് ഫീസ് േരഖെ���ിയ ദർഘാസ് അംഗീകരി��ത�

 ദർഘാസ് േഫാറ�ിൽ ദർഘാസ് സമർ�ി��യാൾ െക�ിട�ിന്  GST �ടാെത�� 
�തിമാസ ൈലസൻസ് ഫീസാണ്   േരഖെ��േ��ത്. 

 ��്  വർഷേ��ാണ്  െക�ിട�ൾ/�ാപന�ൾ ൈലസൻസ് വ�വ�യിൽ നൽ�ക.

 ദർഘാസ് �കാരം െക�ിട�ൾ/�ാപന�ൾ ഏെ����യാൾ �തിവർഷം 5% വാടക 
വർ�നവ് നൽേക�താണ് .

  

                                   
                                                                            െസ��റി 

 െപാ� വ�വ�കൾ/നിബ�നകൾ
(അധിക നിബ�നകൾ/ വ�വ�കൾ 

ദർഘാസ് േഫാറ�ിൽ ഉൾെ���ിയി��താണ് .)
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