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No.  ഭരണവിഭാഗം എ. IV                                       തീയതി :  15.09.2011 

 ദരഘാസ് /  േലല പരസയം

     േകരള സരവകലാശാലയെട ഉടമസതയിലളള താെഴപറയന നാല് വാഹനങള 
'   ഇേപാഴളള അവസയിലം സലതം'     എന വയവസയില ദരഘാസ് സഹിത 

     േലലതിലെട വിലകനതിന് മദവച മതരാധിഷിത ദരഘാസകളകണികന.

കമ 
നമര

വാഹനതിെന 
 രജിേസഷന നമര

  വാഹനം രജിസര െചയ 
വരഷം

േമാഡല

1 KL 01 AG 8001 2005   ഹണായ് ആെകന് കാര, ഡീസല

2 KL 01 B 2654 1992   ബജാജ് െടംേപാ െമറേഡാര

3 KL 01 B 7771 1992   ബജാജ് ഗഡസ് െമറേഡാര

4 KL 01 C 6941 1993   ബജാജ് െടംേപാ െമറേഡാര

     ഓേരാ വാഹനതിനം പേതയകം പേതയകം ദരഘാസകള സമരപിേകണതാണ്. 
      െവളള േപപറില എഴതിയ ദരഘാസ് ഉളെകാളളന കവറിന് പറത് 

"….........................(   രജിേസഷന നമര എഴതക)   വാഹനതിനളള ദരഘാസ്  "   എന് 
േരഖെപടതണം.     ദരഘാസ് സമരപിേകണ വിലാസം :  രജിസാര,  േകരള 
സരവകലാശാല,  തിരവനനപരം-695  034.     ഓേരാ വാഹനതിനം ഓഫര െചയന 

  വില രപയില േരഖെപടേതണതാണ്.

      മദ വച ദരഘാസ് ലഭിേകണ അവസാന തീയതിയം സമയവം.03.10.2011 
 പകല 12 മണി.    അേന ദിവസം പകല 03    മണിക് സരവകലാശാലയെട പാളയം െസനറ് 
    ഹാള കാമസില വച് െപാതേലലവം ഉണായിരികം.     േലലതിന േശഷം ദരഘാസകള 

      തറകനതം ഓേരാ വാഹനതിനം ലഭിച കടിയ ദരഘാസ് വിലേയാ,   േലല വിലേയാ 
 ഏതാണ് കടതല,     ആയത് രജിസാറെട അനമതിക വിേധയമായിസിരെപടതനതമാണ്.

നിരതദവയം

    1.    ആെകന് കാര H 5000/- (  രപഅയായിരം)
2.     ബജാജ് െടംേപാ െമറേഡാര ഓേരാനിനം H  2500/- (  രപ രണായിരതി 

അഞറ്)



     ദരഘാസ് സമരപികനവര നിരതദവയമായി നിശിത തകയള SBT,  KUOC 
     ബാഞില മാറാവന ഡിമാന് ഡാഫ് ഫിനാനസ് ഓഫീസര, േകരള സരവകലാശാല, 

തിരവനനപരം      എന േപരില ദരഘാസിെനാപം വേയണതാണ്.   ദരഘാസ് 
      വയവസകള അംഗീകരികന എന് ഒപിട േവണം ദരഘാസ് സമരപികവാന.  േലലതില 

   പെങടകനവര നിശിത തകയെട DD   േയാ രപേയാ െകടിവേയണതാണ്.
  വയകതയിലാതതം നിരതദവയമായി DD   വയാതതം അപരണവമായ 

 ദരഘാസകള സവീകരികനതല.     രജിസാറെട തീരപ് ഇകാരയതിലഅനിമമായിരികം.

ദരഘാസ്/        േലലം സിരെപടതികിടനവര സിരെപടതന തീയതി മതല മന് 
       ദിവസതിനളളില മഴവന തകയം സരവകലാശാല ഫണില അടച് രസീത് ഹാജരാകണം. 

        മറ നടപടികമങള എലാം പരതിയായതിന േശഷം മാതേമ വാഹനം നീകം െചയവാന 
അനവദികകയള.    അലാതപകം സിരെപടതിയ ദരഘാസ്/േലലം 

    അസിരെപടതനതം നിരതദവയം സരവകലാശാല ഫണിേലക് കണെകടനതമാണ്.

 ദരഘാസ്/       േലലം സിരെപടതികിടനവര വിലന നികതി ടഷറിയില അടച് 
 െചലാന ഹാജരാേകണതാണ്.

 ദരഘാസ്/       േലലം സിരെപടതികിടനവര േപരം വിലാസവം െതളിയികന 
  അസല േരഖ ഹാജരാേകണതാണ്.      കടാെത വിലപന കരാര തയാറാകനതിേലയ് 
   സവനം േപരില വാങിയ നറ രപയെട മദപതവം  ഹാജരാേകണതാണ്.

 ദരഘാസ്/     േലലതില പെങടകാന താതപരയമളവരക് രജിസാറെട 
      അനമതിേയാെട പവരതി ദിവസങളില ഓഫീസ് സമയത് വാഹനങള 

പരിേശാധികാവനതാണ്.

   അവിചാരിതമായ കാരണങളാല ദരഘാസ് സമരപികവാന/തറകവാന 
       നിശയിചിടള ദിവസം അവധിയായി പഖയാപികെപടാല െതാടടത പവരതി ദിവസം ടി 

 കാരയങള നടതനതായിരികം.

       യാെതാര കാരണവം േബാധിപികാെത ദരഘാസ് വിലന മാറിവയനതിനം 
റദെചയനതിനം,     അസിരെപടതനതിനമള പരണ അധികാരം സരവകലാശാല 

 രജിസാറില നികിപമാണ്.       ദരഘാസ് സംബനിച് എലാ കാരയതിലം രജിസാറെട 
 തീരമാനം അനിമമായിരികം.

രജിസാര





….......................................    വാഹനതിനളള ദരഘാസ്

 

േപര്

 േമലവിലാസം

   നിരതദവയം അടചതിെന വിശദ വിവരങള ഡി.ഡി.നം. :

        തീയതി :

              തക :

           ബാങ് :

          ദരഘാസ് തക രപ.................../- രപ.............................

പഖയാപനം

  േലല വയവസകളഅംഗീകരികന.

                                ഒപ്
                                 േപര്

  സലം :
 തീയതി :


