Kosamattam Finance Limited
Regd. Office Kottayam.
Head Office,
Kosamattam Mathew K Cherian Building
M L Road, Market Junction, Kottayam-1.
Email: credit@kosamattam.com
Ph: 0481- 2586400

പ ലനാട്ടീസ്
സ്ഥാവര വസ്ുത ക്കളുടെ ടെൻഡർ /ലേേ വില്ന

സെക്യൂരിറ്റൈസെഷൻ ആൻറ് റീക്ൺെ്്രക്ഷൻ ഓഫ് റ്റഫനാൻഷയൽ അസെൈ്െ് ആൻഡ് എൻസഫാഴ്്െ്്സെൻറ്
ഓഫ് സെക്യൂരിൈി ഇൻരറസ്റ്റ് ആക്ട് 2002 സെ സെക്യൂരിൈി ഇൻൈറെ്ററ് (എൻസഫാഴ്്െ്്സെൻറ്) ചട്ടം 2002- ൻസറ ചട്ടം 8
(6 ) ്രക്ാരെുള്ള സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുസര സരൻഡർ / സെെ വില്പന സനാട്ടീെ്.
ക്മ്പനിക്കു രണയസെരുത്തിയ താസഴ സക്ാരുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ സക്ാശെൈം ഫിനാൻെ്
െിെിൈഡിൻസറ (സെക്യൂർഡ് സ്ക്ഡിൈർ) അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥൻ എന്ന നിെയിൽ ്രതയക്ഷൊയി
റ്റക്വശസെരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.
വായ്െക്കാരായ സക് വി സേക്കബ് െക്ൻ സക് സേ െത്തായി എന്നും
വിളിക്കസെരുന്ന സറവ. സക് സേക്കബ് െത്തായി, സക്ാച്ചുക്രുനാട്ടിൽ, ചർച് സറാഡ്, ൊനന്താരം, രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് രി
ഓ, എറണാക്ുളം-682308 ്രതിനിധീക്രിക്കുന്ന ഗുഡ് നയൂെ് സഫാർ ഏഷയ,
ചർച് സറാഡ്,
ൊനന്താരം,
രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് രി ഓ എറണാക്ുളം - 682308, െഹവായ്െക്കാർ ആയ സറവ.സക് സേക്കബ് െത്തായി ഭാരയ െിെമ്മ
െത്തായി, സക്ാച്ചുക്രുനാട്ടിൽ, ചർച് സറാഡ്, ൊനന്താരം, രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് രി ഓ, എറണാക്ുളം - 682308, രസരതനായ
രി സേ സോെഫ് െക്ൻ ആൽബർട്ട് െിൻഡ്സെ, രുതുെറമ്പിൽ, സെെുക്ാവ് രി ഓ,
സക്ാട്ടയം- 686652
എന്നിവരിൽനിന്നും സക്ാശെൈം ഫിനാൻെ് െിെിൈഡിൻസറ െഴുവന്നൂർ ശാഖക്ക് െഭിക്കുവാനുള്ള 01/12/2021 സെ
ക്ുരിശ്ശിക് തുക്യായ രൂര 3,31,15,524/- ഈരാക്കുന്നതിന് സവണ്ടി താസഴ സക്ാരുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ
"ഇസൊൾ എവിസരയാസണാ, എങ്ങസനയാസണാ, ഏസതാസക്കയാസണാ" എന്നതിൻസറ അരിസ്ഥാനത്തിൽ 27/ 01/ 2022
നു ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3 മണിക്ക് എറണാക്ുളം എം േി സറാഡിൽ രാർത്ഥാെിനു എതിർവശത്തുള്ള സക്ട്ടിര നമ്പർ
62/2002- ൽ ്രവർത്തിക്കുന്ന സക്ാശെൈം ഫിനാൻെ് െിെിൈഡിൻസറ റീേിയണൽ ഓഫീെിൽ വച്ച് താസഴ
രറയുന്നതും ക്മ്പനിയുസര ഔസ്യാഗിക് സവബ്റ്റെൈ്
്
www.kosamattam.com ൽ ്രെിദ്ധീരിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ
നിബന്ധനക്ളും
അനുെരിച്ചു്
സരൻഡർ/സെെ
വില്പന
നരത്തുവാൻ
തീരുൊനിച്ചിരിക്കുന്ന
വിവരം
സരാതുേനങ്ങസള സരാതുവായും വായ്്െക്കാസരയും െഹവായ്്െക്കാസരയും ്രസതയക്ിച്ചും അറിയിച്ചുസക്ാള്ളുന്നു.
ക്രുതൽ വിെ

: രൂപ 2 ,0 6 ,00,000/ - (രണ്ടു ലകാെി ആറു േക്ഷം രൂപ മാത്രം )

നിരത്്വയ തുക്

: രൂപ 2 ,0 6 ,000/ - ( രണ്ടു േക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപ മാത്രം )

സെെ വർദ്ധന തുക് : രൂപ 10,000/-

( പരിനായിരം രൂപ മാത്രം).

നിരരത്രവയത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ത്ഡാഫ്്്ും സീൽഡ് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള അവസാന
രീയരിയും സമയവും സ്ഥേവും:
27/01/2022 ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2.00 മണി വടരലയാ അരിനു മുലപാ
എറണാകുളം എം ജി ലറാഡിൽ പാർത്ഥാസിനു
എരിർവശത്തുള്ള ടകട്ടിെ നപർ 62/2002- ൽ
ത്പവർത്തിക്കുന്ന ടകാശമ്ം ഫ്ിനാൻസ് േിമി്ഡിൻടറ റീജിയണൽ ഓഫ്ീസിൽ.
ടെൻഡർ രുറന്ന് ലേേം നെക്കുന്ന രീയരിയും : 27/01/2022 ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3.00 മണിക്ക് എറണാകുളം
സമയവും സ്ഥേവും
എറണാകുളം റീജിയണൽ ഓഫ്ീസിൽ വച്ച്
സ്ഥാവരവസ്തുക്കളുസര വിശ് വിവരണം

1. എറണാക്ുളം േില്ലയിൽ ക്ുന്നത്തുനാര് താെൂക്കിൽ രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് വിസല്ലേിൽ റീ െർസേ സലാക്ക് നമ്പർ 38 -ൽ, റീ
െർസേ നമ്പർ 546/2-3-2-ൽ (രഴയ െർസേ നമ്പർ 923/6B) ഉൾസെട്ടതും രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് െബ് സരേിെ്്രിയിസെ 19/08/2009സെ 2631/2009 -) ൦ നമ്പർ രരസ്പര റ്റക്ൊൈ ആധാര്രക്ാരം ഗുഡ് നയൂെ് സഫാർ ഏഷയ, എന്ന ്രസ്റ്റിൻസറ സരരിൽ െിദ്ധിച്ച
04.21 ആർ (10.403 സെൻറ്) വസ്തുവും സക്ട്ടിരവും അതിെുള്ള െൈു െക്െവക്ക്ളും.
അരിരുകൾ :
ക്ിഴക്ക് : രഞ്ചായത്ത് സറാഡ്,
സതക്ക് : ൊസെരിൽ ബാബു വക് വസ്തു,
രരിഞ്ഞാറ് : ൊസെരിൽ ബാബു
വക് വസ്തു, വരക്ക് : ആൽബർട്ട് െിൻഡ്സെ
്
വക് വസ്തു

2. എറണാക്ുളം േില്ലയിൽ ക്ുന്നത്തുനാര് താെൂക്കിൽ രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് വിസല്ലേിൽ റീ െർസേ സലാക്ക് നമ്പർ 38 -ൽ, റീ
െർസേ നമ്പർ 546/2-3-2-2 ൽ (രഴയ െർസേ നമ്പർ 923/6B) ഉൾസെട്ടതും രുത്തൻക്ുരിശ്ശ് െബ് സരേിെ്്രിയിസെ 07/08/2015സെ 4022/2015 -) ൦ നമ്പർ തീറാധാര ്രക്ാരം ആൽബർട്ട് െിൻഡ്സെ എന്ന ആൾക്ക് െിദ്ധിച്ച 08.09 ആർ (20.00 സെൻറ്)
വസ്തുവും വീരും അതിെുള്ള െൈു െക്െവക്ക്ളും.
അരിരുകൾ:
ക്ിഴക്ക്

: രഞ്ചായത്ത് സറാഡ്,

സതക്ക്: ഗുഡ് നയൂെ് സഫാർ ഏഷയ വക് വസ്തു
രരിഞ്ഞാറ് : ഗുഡ് നയൂെ് സഫാർ
ഏഷയ , ൊസെരിൽ ബാബു എന്നിവരുസര വക് വസ്തു ,
വരക്ക് : െവക്ാരയ െൺ സറാഡ്
ബാധ്യരാ വിവരണം : ഇല്ല

മ്ു നിബന്ധനകൾ
1.

വസ്തുക്കസളക്കുറിച്ചു രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ക്മ്പനിയുസര ഉത്തെ വിശവാെസത്താരും അറിസവാരും
ക്ൂരിയുള്ളതും ആയതിനാൽ ഏതങ്കിെും സതൈായസതാ, വിട്ടുസരായസതാ ആയ ്രസ്താവനക്ൾക്കു
ക്മ്പനിക്ക് യാസതാരു ഉത്തരവാ്ിതവവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
2. സരണ്ടറിൽ രസങ്കരുക്കുന്നവർ ക്മ്പനിയുസര റീേിയണൽ ഓഫീെുക്ളിൽ, സഹഡ് ഓഫീെിൽ, െഴുവന്നൂർ
ശാഖ ഉൾെസര ഇതര ശാഖക്ളിൽ ്രെിദ്ധീക്രിച്ചിരിക്കുന്ന ്ർഘാെ് /സെെ സനാട്ടീെിെുള്ള എല്ലാ
നിബന്ധനക്ളും വായിച്ചു െനെിൊസക്കണ്ടതും അതിൽ സക്ാരുത്തിരിക്കുന്ന സെെ വസ്തുക്കൾ െന്ദർശിച്ചു
അതിരുക്ൾ, വിസ്തീർണം, ഉരെസ്ഥാവക്ാശം, അധിക്ാരം, ബാധയതക്ൾ, നിയെരരൊയ അംഗീക്ാരങ്ങൾ,
എന്നിവ ഉറെു വരുത്തുക്യും തൃപ്തിസെസരണ്ടതുൊണ്. വില്പനയിൽ െംബന്ധിച്ച സശഷം വസ്തു
െംബന്ധൊസയാ ്ർഘാെ് /സെെ വില്പന നരരരിക്ൾ െംബന്ധൊസയാ ആയ യാസതാരു തർക്കങ്ങളും
ക്മ്പനി സക്ൾക്കുന്നതല്ല.
3. സരണ്ടറിൽ രസങ്കരുക്കുവാൻ താല്പരയെുള്ളവരും അവരുസര അധിക്ാരസെരുത്തിയ വയക്തിക്ളും അവരുസര
രണ്ടുസരരുസരയും സഫാസട്ടാ, അ്ഡെ് തിരിച്ചറിയൽ സരഖക്ൾ ഹാേരാസക്കണ്ടതാണ് .
4. സെെ വില്പന െംബന്ധൊയ നിരത്്വയെുൾെസരയുള്ള എല്ലാ തുക്ളും സക്ാശെൈം ഫിനാൻെ് െിെിൈഡ്
സരരിൽ സക്ാട്ടയത്ത് ൊറാവുന്ന ഡിൊൻഡ് ്ഡാഫ്ൈ് ആസയാ ആർ രി േി എെ് ആസയാ അരസക്കണ്ടതാണ്.
ആർ െി ജി എസ് ആടണങ്കിൽ 25/01/2022 ന് െുമ്പായി അയസക്കണ്ടതാണ്.
5. സരണ്ടറിൽ രസങ്കരുക്കുവാൻ താല്പരയെുള്ളവർ നിരത്്വയം സക്ാശെൈം ഫിനാൻെ് െിെിൈഡ് സരരിൽ
സക്ാട്ടയത്ത് ൊറാവുന്ന ഡിൊൻഡ് ്ഡാഫ്ൈും രൂരിെിച്ചു ഒെിട്ട സരൻഡർ സഫാെും െീൽഡ് ക്വറിെിട്ടു
27/01/2022 ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 2.00 മണിക്ക് െുമ്പായി സെെം നരക്കുന്ന എറണാക്ുളം എം േി സറാഡിൽ
രാർത്ഥാെിനു എതിർവശത്തുള്ള സക്ട്ടിര നമ്പർ 62/2002- ൽ ്രവർത്തിക്കുന്ന സക്ാശെൈം ഫിനാൻെ്
െിെിൈഡിൻസറ റീേിയണൽ ഓഫീെിൽ െെർെിച്ചു രെീത് വാസങ്ങണ്ടതാണ്
6. സരൻഡർ സഫാെും നിരത്്വയത്തിനുള്ള ഡിൊൻഡ് ്ഡാഫ്ൈും ഉള്ള െീൽഡ് ക്വർ നിശ്ചിത െെയ
ത്തിനുള്ളിൽ െെര്രിച്ചവർക്ക്് ൊ്തസെ സെെ വില്പന നരക്കുന്ന ഹാളിസെക്ക് ്രസവശനെുള്ളൂ. ്രസ്തുത
അധിക്ാരം അധിക്ാരെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥനിൽ രൂർണൊയും നിക്ഷിര്്തൊയിരിക്കും
7. അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥന് എസന്തങ്കിെും ക്ാരണം സബാധിെിക്കാസത തസന്ന സെെ നരരരിക്ൾ
നിർത്തിവക്കാസനാ ൊൈിവക്കാസനാ അധിക്ാരെുണ്ടായിരിക്കും. അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥന്
സരൻഡറുക്ൾ
െവീക്രിക്കാസനാ
നിരാക്രിക്കാസനാ
തിരിച്ചയക്കാസനാ
ഉള്ള
അധിക്ാരം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻസറ സരരിൽ സരൻഡർ െെർെിച്ചവരിൽ നിന്നും ഒരു രരാതിയും സെയിെും
ക്മ്പനി െവീക്രിക്കുന്നതല്ല
8. െീൽഡ് സരൻഡറുക്ൾ അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥൻ 27/01/2022 ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 3.00 മണിക്ക്
തുറക്കുന്നതും ക്രുതൽ തുക്യിൽ ക്ുറഞ്ഞ സരൻഡറുക്ൾ ആരംഭത്തിസെ നിരാക്രിക്കുന്നതുൊണ്.
9. സരൻഡറുക്ൾ തുറന്നുക്ഴിഞ്ഞാൽ അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥൻസറ വിസവചനാധിക്ാരത്തിൽ
തങ്ങളുസര സരൻഡർ തുക് ക്ൂട്ടുന്നതിനു അവെരം സക്ാരുക്കുന്നതിനായി സെെം നരത്തുന്നതായിരിക്കും
10. സരൻഡർ െവീക്രിച്ചതിന് രെീത് ക്ിട്ടിയാെുരൻ തസന്ന സരൻഡർ വിേയി തുക്യുസര 25 % ൽ നിന്ന് നിരത
്്വയം ക്ിഴിച്ചു ബാക്കി തുക് ക്മ്പനിയിൽ ഡിേിൈൊയി സക്ട്ടിവസക്കണ്ടതും
ബാക്കി 75 %, 15
്ിവെത്തിനുള്ളിൽ ക്മ്പനിക്ക് നൽസക്ണ്ടതുൊണ്. അല്ലാത്തരക്ഷം സരൻഡർ
വിേയി ക്മ്പനിക്ക്
സക്ാരുത്തിട്ടുള്ള െുഴുവൻ തുക്യും ക്ണ്ടുസക്ട്ടുന്നതിനും അന്നസത്ത സനാട്ടീെില്ലാസത തസന്ന സെെ വില്പന
റദ്ദാക്കുന്നതിനും
രുതിയതായി വില്പന നരത്തുന്നതിനും
അധിക്ാരെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥന്്
അധിക്ാരെുണ്ടായിരിക്കും.
അഭിക്ാെയൊസണന്നു
സതാന്നുന്ന
ൊഹചരയങ്ങളിൽ
െെയം
നീട്ടി
നൽക്ുന്നതിനും അധിക്ാരെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥന്്വിസവചനാധിക്ാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
11. സരൻഡർ
വിേയി തുക്യുസര 25 % അരച്ച സശഷവും വില്പന റദ്ദു സചയ്യാൻ ക്ൂരി അധിക്ാരം ഉള്ള
അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥൻസറ സ്ഥിരീക്രണം ആവശയൊണ്. വില്പന ഉറെിക്കൽ ക്മ്പനിയുസര
അംഗീക്ാരത്തിനും ക്ൂരി വിസധയൊയിരിക്കും.
12. സരൻഡർ വില്പന ഉറെിച്ച സശഷം സരൻഡർ വിേയിയിൽ നിന്നും
െുഴുവൻ തുക്യും
െവീക്രിച്ചു
ക്ഴിഞ്ഞാൽ, ക്മ്പനി ചട്ടങ്ങൾക്കും െർസഫെി
ചട്ടങ്ങൾക്കും വിസധയൊയി വില്പന വസ്തുക്കൾ

13.

14.
15.
16.

17.

18.

അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥൻ സരൻഡർ വിേയിയുസര സരരിൽ സെയിൽ െർട്ടിഫിക്കൈ് രേിസ്റ്റർ
സചയ്ത ുസക്ാരുക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി വരുന്ന സരേിെ്സ്രഷൻ സചെവ്, സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടി തുരങ്ങി
െൈുചിെവുക്ൾ , െർക്കാരിസനാ സൊക്കൽ ആധിക്ാരിക്ൾസക്കാ സക്ാരുക്കുവാനുള്ള ക്ുട്ടിശ്ശക് ഫീെുക്ൾ
െുതൊയവ സരൻഡർ വിേയി വഹിസക്കണ്ടതാണ്.
വില്പന വസ്തുവിൽ ഉള്ള ഏസതങ്കിെും താരത്തിെുള്ള ബാധയതക്ൾ, അവക്ാശങ്ങൾ, ഈരുക്ൾ,
വസ്തുനിക്ുതി തുരങ്ങി െൈു െർക്കാർ ക്ുരിശ്ശിക്ക്ൾ എന്നിവക്ക് വില്പനക്ക് സശഷം ക്മ്പനിസക്കാ
അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥസനാ യാസതാരു ഉത്തരവാ്ിതവവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
വില്പന വസ്തുവിൽ ഉള്ള നിക്ുതിക്ൾ, ക്റണ്ട് ചാർേ്, സവള്ളക്കരം, െീവസറേ്് ചാർേ് തുരങ്ങിയവ െുൻ
ക്ുരിശ്ശിക്ക്ൾ ആസണങ്കിൽ സരാെും സരൻഡർ വിേയി ഒരുസക്കണ്ടതാണ്.
വില്പന വസ്തുവിൽ ഉള്ള ഇെക്ടിെിൈി, സവള്ളം െീവസറേ്്
ക്ണക്ഷനുക്ൾ െുതൊയവ സരൻഡർ
വിേയിയുസര െവന്തം സചെവിൽ സരരിസെക്ക് ൊൈി എരുസക്കണ്ടതാണ്.
വില്പന
വസ്തുക്കളുസര
01/01/2015
െുതൽ
15/11/2021
വസരയുള്ള
ബാധയത
െർട്ടിഫിക്കൈ്
അധിക്ാരസെരുത്തിയ
ഉസ്യാഗസ്ഥൻ
വാങ്ങി
രരിസശാധിച്ചതിൽ
യാസതാരു
ബാധയതയും
ഇല്ല
െനെിൊക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.
സെെ വില്പന െംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ൂരുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വസ്തു െന്ദർശിക്കുന്നതിനും സരൻഡറിൽ
രസങ്കരുക്കുവാൻ ആ്ഗഹിക്കുന്ന വയക്തിക്ൾ അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥസനസയാ എറണാക്ുളം
എം േി സറാഡിൽ രാർത്ഥാെിനു എതിർവശം സക്ട്ടിര നമ്പർ 62/2002 ൽ ഉള്ള റീേിയണൽ ഓഫീെിൽ
്രവർത്തന െെയത്തിൽ ബന്ധസെരാവുന്നതാണ്.
സെെ വില്പന സനാട്ടീെ് , ക്മ്പനിക്ക് തരുവാനുള്ള രൂര 3,31,15,524/- (െൂന്ന് സക്ാരി െുെത്തിസയാന്നു
െക്ഷത്തി രതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂൈി ഇരുരത്തിനാെ് രൂര ൊ്തം) ഉം 01/12/2021 െുതെുള്ള രെിശയും
െൈു സചെവുക്ളും സെെ തീയതിസക്കാ അതിനുെുമ്പാസയാ അരച്ചുതീർക്കാത്ത രക്ഷം ഈര് വസ്തുക്കൾ
സെെത്തിൽ വില്കുസെന്നുള്ള സനാട്ടീൊയിക്കൂരി വായ്്െക്കാരനും െഹവായ്്െക്കാരും രരിഗണിസക്കണ്ട
താണ്.

സ്ഥെം : സക്ാട്ടയം
തീയതി: 10/ 12 /2021

(ഒെ്)
അധിക്ാരസെരുത്തിയ ഉസ്യാഗസ്ഥൻ

