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No.ടട്രാൻസസ്പപട്രാർടസ്വവിങസ്/പലേലേല/2/2019

തതീയതവി:07.12.2019

ദര്ഘട്രാസസ്/ പലേലേപരസസല
പകേരളസര്വ്വകേലേട്രാശട്രാലേയുടടഉടമസ്ഥതയവിലുള്ളതട്രാടഴെപറയുന്ന വട്രാഹനല നവിലേവവിലുള്ള സ്ഥവിതവിയവിലുലഅവസ്ഥയവിലുല
എന്ന  വസവസ്ഥയവില്  ദര്ഘട്രാസസ്  സഹവിത  പലേലേതവിലൂടട  വവില്ക്കുന്നതവിനസ്  മുദ്രവച്ച  മത്സരട്രാധവിഷവിത  ദര്ഘട്രാസുകേൾ  പകേരള
സർവ്വകേലേട്രാശട്രാലേരജവിസട്രാർക്കുപവണവിക്ഷണവിക്കുന.
ക്രമ
വട്രാഹനതവിടന
വട്രാഹനലരജവിസ്റ്റര്
നമ്പര് രജവിപസഷന്നമ്പര്
ടചെയ്തവര്ഷല
1

KBT-8090

02-ജൂൺ-1986

പമട്രാഡലേസ്

നവിരതദ്രവസല

അപശട്രാകേസ്ടലേയയട്രാ ൯ഡസ്ചെതീറ്റഷട്രാസവിയവിലേസ്
ടവിവവിഎസസ്മധുരപബട്രാഡവിടചെയ്തബസസ്47 സതീറ്റസ്

Rs.10,000/-

വട്രാഹനല  ദർഘട്രാസസ്  വഴെവി  വട്രാങട്രാൻ  ആഗ്രഹവിക്കുന്നവർ  ടവള്ളപപപ്പറവില്  എഴുതവിയ  ദര്ഘട്രാസസ്  ഉള്ടകട്രാള്ളുന്ന  മുദ്രവച്ച
കേവറവിനസ്പുറത്തു".KBT-8090

വട്രാഹനതവിനുള്ളദര്ഘട്രാസസ്

"എന്നസ്പരഖടപ്പടുതണല. ദര്ഘട്രാസസ്സമര്പ്പവിപകണവവിലേട്രാസല:
അസവിസ്റ്റനസ്എഞവിനതീയർ(ടമകട്രാനവികൽ),ടട്രാൻപസട്രാർടസ്വവിലഗസ്, പകേരളസർവകേലേട്രാശട്രാലേ,കേട്രാരസവടല,തവിരുവനന്തപുരല-6955581.
വട്രാഹനതവിനസ്ഓഫര്ടചെയ്യുന്നവവിലേരൂപയവില്പരഖടപ്പടുപതണതട്രാണസ്.മുദ്രവച്ചദര്ഘട്രാസസ്ലേഭവിപകണഅവസട്രാനതതീയതവിയുല
സമയവല  21.12.2019 പകേല് 3.00 മണവി. ദര്ഘട്രാസുകേള്  നവിശവിത  തതീയതവിയല,  നവിശവിത  സമയതവിനുല  മുന്പട്രായവി
ലേഭവിയ്ക്കതകവവിധതവില്പനരവിപടട്രാ,തപട്രാല്മട്രാര്ഗ്ഗപമട്രാനല്കേട്രാവന്നതട്രാണസ്.
21.12.2019 പകേല് 03.30 മണവികസ്  സര്വകേലേട്രാശട്രാലേയുടട കേട്രാരസവടല കേസട്രാമ്പസവില്  വച്ചസ്  ടപട്രാതുപലേലേവല
ഉണട്രായവിരവിക്കുല.പലേലേതവിനസ്പശഷലദര്ഘട്രാസുകേള്തുറക്കുന്നതുലവട്രാഹനതവിനു ലേഭവിച്ചകൂടവിയദര്ഘട്രാസസ്വവിലേപയട്രാ,പലേലേവവിലേപയട്രാ
ഏതട്രാണസ്കൂടുതല്,ആയതസ്സർവ്വകേലേട്രാശട്രാലേരജവിസട്രാറുടടഅനുമതവികസ്വവിപധയമട്രായവിസ്ഥവിരടപ്പടുത്തുന്നതുമട്രാണസ്.

ദര്ഘട്രാസസ്സമര്പ്പവിക്കുന്നവര്നവിരതദ്രവസമട്രായവിനവിശവിത തുകേയള്ള SBIKUOC ബട്രാഞവില് മട്രാറട്രാവന്നഡവിമട്രാന്ഡസ്ഡട്രാഫസ്
ഫവിനട്രാന്സസ്  ഓഫതീസര്, പകേരള  സര്വകേലേട്രാശട്രാലേ,  തവിരുവനന്തപുരല എന്ന  പപരവില്  ദര്ഘട്രാസവിടനട്രാപ്പല  വപയ്ക്കണതട്രാണസ്.
തവിരവിച്ചറവിയട്രാല്  പരഖയുടട ( ആധട്രാര്, പവട്രാപടഴസ്  ഐഡവി, പട്രാസസ്  പപട്രാര്ടസ്, ഡഡവവിങസ്  ഡലേസന്സസ്) പകേര്പല  ദര്ഘട്രാസസ്
വസവസ്ഥകേള്അലഗതീകേരവിക്കുനഎന്നപ്രസട്രാവനയുലഒപ്പവിട്ടു പവണലദര്ഘട്രാസസ്സമര്പ്പവിക്കുവട്രാന് . പലേലേതവില് പടങ്കെടുക്കുന്നതവിനട്രായവി
നവിശവിത  തുകേയുടട DD പയട്രാടടട്രാപ്പല  തവിരവിച്ചറവിയൽ  പരഖയുടട (ആധട്രാർ  കേട്രാർഡസ്, പവട്രാപടഴെസ്സസ്  ഐഡവി  കേട്രാർഡസ്, പട്രാസസ്പപട്രാർടസ്,
ഡഡവവിലഗസ്ഡലേസൻസസ്മുതലേട്രായവ)ഒറവിജവിനലുലഒരുപഫട്രാപടട്രാപകേട്രാപ്പവിയുലഹട്രാജരട്രാപകണതട്രാണസ്.
ക്രമനമ്പര്

ഐറ്റല

1

ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേപരസസല

2

ദര്ഘട്രാസസ്സമർപ്പവിപയ്ക്കണഅവസട്രാനതതീയതവിയുലസമയവല

3

ടപട്രാതുപലേലേല

തതീയതവി
07.12.2019
21.12.2019 പകേല്3.00 മണവി.
21.12.2019പകേല്03.30 മണവികസ്

ഉപപധധകളളള നധബനനകളളള
1.

വട്രാഹനലസൂക്ഷവിച്ചവിരവിക്കുന്നപകേരളസർവകേലേട്രാശട്രാലേയുടടകേട്രാരസവടലകേസട്രാമ്പസവിടലേടട്രാൻപസട്രാ൪ടസ്വവിങവിൽഎതവി
പരവിപശട്രാധവിച്ചു  ടവി  വട്രാഹനതവിടന  നവിലേവവിടലേ  സ്ഥവിതവിയുല  അവസ്ഥയുല  പബട്രാദസടപട്ടുടകേട്രാപള്ളണതുമട്രാണസ്
പലേലേതവിനുപശഷല  അവ  സലബനവിച്ച  ഉള്ള  പരട്രാതവികേൾ  പരവിഗണവികട്രാതതുമട്രാകുന .പ്രവൃതവി  ദവിവസങളവിൽ
രട്രാവവിടലേ 11  :00 മണവിമുതൽ  ഉച്ചകസ് 3  :00 മണവിവടരയുള്ള  സമയത്തു  വട്രാഹനല  ടഷഡവിൽ  സന്ദർശവിച്ചു
പരവിപശട്രാധവികട്രാവന്നതട്രാണസ്.

2. ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേല  സ്ഥവിരടപ്പടുതവികവിട്ടുന്നവര്  ടസകേക്യൂരവിറ്റവി  ഡവിപപ്പട്രാസവിറ്റട്രായവി 10,000/-(പതവിനട്രായവിരല  രൂപയൂടട)
തുകേയള്ള DD ടകേടവിവപയ്ക്കണതട്രാണസ്. വട്രാഹനതവിടനഉടമസ്ഥതടനപപരവിപലേകസ്രജവിസ്റ്റര്ടചെയ്തുകേഴെവിഞട്രാല്
ഈതുകേമടകവിനല്കുന്നതട്രാണസ്.
3. നവിശവിത  സമയല  കേഴെവിഞസ്  ലേഭവിയന്നതസ്, വസക്തതയവിലട്രാതതുല  നവിരതദ്രവസമട്രായവി DD ടവയ്ക്കട്രാതതുല
അപൂര്ണ്ണവമട്രായ  ദര്ഘട്രാസുകേള്  സസതീകേരവിക്കുന്നതല. ബനടപ്പട  ഉപദസട്രാഗസ്ഥടന  തതീര്പ്പസ്  ഇകട്രാരസതവില്
അന്തവിമമട്രായവിരവിക്കുല.
4. പലേലേതവിൽ  പടങ്കെടുക്കുന്നതവിനസ്  നവിശവിതസ്ഥലേത്തുല  സമയത്തുല  ഹട്രാജരുള്ളവടര  മട്രാതല  ഉൾടപ്പടുതവി  പലേലേല
നടത്തുന്നതുല  പലേലേ  തുകേ  തൃപവികേരടമങ്കെവിൽ  ഏറ്റവല  കൂടുതൽ  തുകേകസ്  പലേലേല  വവിളവിക്കുന്ന/ദർഘട്രാസസ്  സമർപ്പവിച്ച
വസക്തവിയുടട   പപരവിൽ  പലേലേല  തട്രാൽകേട്രാലേവികേമട്രായവി  ഉറപ്പവിച്ചു  നൽകുന്നതുമട്രാകുന, ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേല
സ്ഥവിരടപ്പടുതവികവിട്ടുന്നവര്  സ്ഥവിരടപ്പടുത്തുന്ന  തതീയതവി  മുതല്  മൂന്നസ്  ദവിവസതവിനുള്ളവില്  പലേലേതുകേ  പൂർണമട്രായുല
സര്വകേലേട്രാശട്രാലേ  ഫണവില്  അടച്ചസ്  രസതീതസ്  ഹട്രാജരട്രാകണല. മറ്റു  നടപടവിക്രമങള്  എലട്രാല  പൂര്തവിയട്രായതവിനു
പശഷല  മട്രാതപമ  വട്രാഹനല  നതീകല  ടചെയ്യുവട്രാന്  അനുവദവിക്കുകേയുള. അലട്രാതപക്ഷല  സ്ഥവിരടപ്പടുതവിയ
ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേല  അസ്ഥവിരടപ്പടുത്തുന്നതുല  നവിരതദ്രവസല  സര്വകേലേട്രാശട്രാലേ  ഫണവിപലേകസ്  കേണ്ടുടകേട്ടുന്നതുമട്രാണസ്.
നവിശവിതസമയതവിനസ്പശഷലപലേലേതവിൽപടങ്കെടുകട്രാൻവരുന്നവടരപരവിഗണവിക്കുന്നതല
5. ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേല  സ്ഥവിരടപ്പടുതവികവിട്ടുന്നവര്  ബട്രാധകേമട്രായ  വവില്പന  നവികുതവിയുല(12  %  GST,  1%  Kerala  Flood
CESS)ബട്രാധകേമട്രായമപറ്റടതങ്കെവിലുലനവികുതവിപയട്രാചെട്രാർജുകേപളട്രാഉടണകേവിൽഅവയുലടഷറവിയവില്അടച്ചുടചെലട്രാന്
ഹട്രാജരട്രാപകണതട്രാണസ്.
6. ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേല  സ്ഥവിരടപ്പടുതവികവിട്ടുന്നവര്   സസന്തല  ടചെലേവവിലുല  ഉതരവട്രാദവിതതവിലുല  വട്രാഹനല
ഏറ്റുവട്രാപങണതുല, സർവകേലേട്രാശട്രാലേ പരവിസരത്തുനവിനലമട്രാപറ്റണതുമട്രാണസ്,ഇതവിൽ വതീഴ്ചവരുത്തുന്നപക്ഷലപലേലേല
അസ്ഥവിരടപ്പടുത്തുന്നതുല  നവിരതദ്രവസയല  ഉൾടപ്പടട  അടച്ചവിട്ടുള്ള  തുകേ  സർവകേലേട്രാശട്രാലേ  ഫണവിപലേകസ്
മുതൽകൂട്ടുന്നതുമട്രാണസ്. വട്രാഹനല  പുനർ  പലേലേല  ടചെയുന്നതുല  തന്മൂലേല  സർവ്വകേലേട്രാശട്രാലേക്കുണട്രാവന്ന  നഷല
വതീഴ്ചവരുതവിയ  പലേലേകട്രാരടന  പകൽ  നവിനല  ഈടട്രാക്കുന്നതവിനുള്ള  നവിയമനടപടവി  സസതീകേരവിക്കുന്നതുമട്രാണസ്.
പുനർപലേലേലേതവിൽലേട്രാഭമുണട്രായട്രാൽആയതവിനുമുൻപലേലേകേട്രാരനസ്യട്രാടതട്രാരുഅവകേട്രാശവലഉണട്രായവിരവിക്കുന്നതല.
7. ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേല  സ്ഥവിരടപ്പടുതവികവിട്ടുന്നവര്  പപരുല  വവിലേട്രാസവല  ടതളവിയവിക്കുന്ന  അസല്  പരഖപയട്രാടടട്രാപ്പല  ടവി
പരഖയുടടഗസറ്റഡസ്ഉപദസട്രാഗസ്ഥന്സട്രാക്ഷസടപ്പടുതവിയ പകേര്പലകൂടട്രാടതവവില്പനകേരട്രാര്തയട്രാറട്രാക്കുന്നതവിപലേയ
സസന്തല  പപരവില്  വട്രാങവിയ ഇരുന്നൂറസ്  രൂപയുടട  മുദ്രപതവല രണ്ടു  പട്രാപസട്രാര്ടസ്  ഡസസസ്  പഫട്രാപടട്രായുല
ഹട്രാജരട്രാപകണതട്രാണസ്.
8. ദര്ഘട്രാസസ്/പലേലേതവില്  പടങ്കെടുകട്രാന്  തട്രാല്പ്പരസമുള്ളവര്കസ്  അസവിസ്റ്റനസ്  എഞവിനതീയർ   ടമകട്രാനവികലേവിടന
ഓഫതീസവിൽനവിനല    അനുമതവിപയട്രാടട  പ്രവര്തവി  ദവിവസങളവില്  ഓഫതീസസ്  സമയതസ്  വട്രാഹനല
പരവിപശട്രാധവികട്രാവന്നതട്രാണസ്.
9. അവവിചെട്രാരവിതമട്രായകേട്രാരണങളട്രാല്ദര്ഘട്രാസസ്സമര്പ്പവിക്കുവട്രാന്/തുറക്കുവട്രാന്നവിശയവിച്ചവിട്ടുള്ളദവിവസല(21/12/2019)
അവധവിയട്രായവിപ്രഖസട്രാപവികടപടട്രാല്ടതട്രാടടുതപ്രവ്വതവിദവിവസലടവികേട്രാരസങള്നടത്തുന്നതട്രായവിരവിക്കുല.
10. യട്രാടതട്രാരു  കേട്രാരണവല  പബട്രാധവിപ്പവികട്രാടത  ദര്ഘട്രാസസ്  വവില്പന  മട്രാറ്റവിവയന്നതവിനുല  റദ്ദുടചെയ്യുന്നതവിനുല,
അസ്ഥവിരടപ്പടുത്തുന്നതവിനുമുള്ള  പൂര്ണ്ണ  അധവികേട്രാരല  ബനടപ്പട  ഉപദസട്രാഗസ്ഥനവിൽ   നവിക്ഷവിപമട്രാണസ്.  ദര്ഘട്രാസസ്
സലബനവിച്ചസ്എലട്രാകേട്രാരസതവിലുലരജവിസട്രാറുടടതതീരുമട്രാനലഅന്തവിമമട്രായവിരവിക്കുല.
11. പമട്രാപടട്രാർവട്രാഹനവകുപ്പവിടനനവിലേവവിലുള്ളടപട്രാതുനവിയമങളലവട്രാഹനപലേലേലസലബനവിച്ചുള്ളമറ്റുനവിബനനകേളല
ഈപലേലേതവിനുബട്രാധകേമട്രാണസ്.
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പപരസ്
പമല്വവിലേട്രാസല

നവിരതദ്രവസലഅടച്ചതവിടന്റവവിശദവവിവരങള്

ദര്ഘട്രാസസ്തുകേരൂപ................................./-

ഡവി.ഡവി.നല
തതീയതവി
തുകേ
ബട്രാങ്കെസ്
രൂപ................................./-

പ്രഖസട്രാപനല

ദര്ഘട്രാസസ്വസവസ്ഥകേള്അലഗതീകേരവിക്കുന.

സ്ഥലേല :
തതീയതവി :

ഒപ്പസ്
പപരസ്

