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േകേരള പബ്ലി കേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന്
നമ്പര്: എസ്റ്റാ. I(3)30884/10/ഗ.വി

തിരുവനന്തപുരം,
തീയതി: 30.05.2016

പരസയം
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെ ഉന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL01AL1984,
KL01AL
3108,
KL01AP3481,
KL01AP3513
(2006
േമാഡല)
അംബാസ്സഡര് വാഹനങ്ങളും KL01AL8424 (2006 േമാഡല) മഹീന്ദ്ര ജീപ്പും
ഇന്നു കോണുന്ന അവസ്ഥയില കേവട്ടേട്ടേഷന് മുേഖേന വിലക്കുന്നു.
നിബന്ധനകേള :1)

ടി വാഹനങ്ങള വാങ്ങാന് താലപരയമുള്ളവര്ക്ക് പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളില
ആഫീസ് സമയത്ത് പട്ടേത്ത് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന് ആസ്ഥാന
ആഫീസ് േകോമ്പൗണ്ടില വന്ന് വാഹനങ്ങള പരിേശാധിക്കാവുന്നതാണ്.

2)

ടി വാഹനങ്ങള വാങ്ങുവാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുദ്രവച്ച കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള
'െ ഉസക്രട്ടേറി, േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന്, പട്ടേം, തിരുവനന്തപുരം'
എന്ന വിലാസത്തില 09.06.2016 വയാഴാഴ്ച
1 p.m നകേം ഈ
ആഫീസില ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയേയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

3)

കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള സമര്പ്പിക്കുന്നവര് നിരതദ്രവയമായ 10,000/ രൂപ 'െ ഉസക്രട്ടേറി,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന്, പട്ടേം, തിരുവനന്തപുരം' എന്ന േപരില
തിരുവനന്തപുരത്ത്
മാറാവുന്ന
വിധം
ഡിമാന്റെ്
ഡ്രാഫ്റ്റായി
കേവട്ടേട്ടേഷേനാെ ഉടാപ്പം നലേകേണ്ടതാണ്.

4)

ഡിമാന്റെ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

5)

കേവട്ടേട്ടേഷന് ഉളെ ഉക്കാള്ളുന്ന കേവറിനുമുകേളില 'വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള
കേവട്ടേട്ടേഷന്' എന്ന് പ്രേതയകേം എഴുതിയിരിക്കണം. ഒപ്പം വാഹന നമ്പരും
വയക്തമായി േചര്ത്തിരിേക്കണ്ടതാണ്.

6)

നിശ്ചിത സമയത്തിനുേശഷം ലഭിക്കുന്ന കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള
ന്നതല്ല.

7)

കേവട്ടേട്ടേഷന് സമര്പ്പിക്കുന്നവര് തങ്ങളുെ ഉട ഏതെ ഉതങ്കിലുെ ഉമാരു അംഗീകേൃത
േഫാേട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല േരഖേയുെ ഉട ശരിപ്പകേര്പ്പ് കേവട്ടേട്ടേഷേനാെ ഉടാപ്പം
ഉള്ളടക്കം െ ഉചേയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഗണിക്കു

8)

09.06.2016 വയാഴം 3 മണിയ്ക്കേ് കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള തുറക്കുന്നതും കേൂടുതല തുകേ
േരഖേെ ഉപ്പടുത്തിയിട്ടേുള്ള വയക്തിക്ക് കേവട്ടേട്ടേഷന്
ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.
മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
നിരതദ്രവയമായ 10,000/ രൂപയുെ ഉട ഡിമാന്റെ്
ഡ്രാഫ്റ്റ്
മടക്കി നലകേുന്നതാണ്.

9)

അംഗീകേരിയ്ക്കേെ ഉപ്പട്ടേ കേവട്ടേട്ടേഷന് സമര്പ്പിച്ച വയക്തി നിരതദ്രവയം
കേഴിച്ച്
കേവട്ടേട്ടേഷനില േരഖേെ ഉപ്പടുത്തിയിട്ടേുള്ള ബാക്കി തുകേ ഈ ആഫീസില അടച്ച്
രസീത്
വാേങ്ങണ്ടതും,
േലലത്തില
പിടിച്ച
തീയതിമുതല
3
ദിവസത്തിനകേം ടി വാഹനം ആഫീസ് േകോമ്പൗണ്ടില നിന്നും നീക്കം
െ ഉചേയ്യേണ്ടതുമാണ്.

10.

േകേരള
പബ്ലികേ്
സര്വീസ്
കേമ്മീഷന്
ആഫീസില
സ്ഥിരേമാ
താലക്കാലികേേമാ ആയി േജാലിേനാക്കുന്നവര് കേവട്ടേട്ടേഷന് നടപടികേളില
പങ്കാളികേളാവാന് പാടുള്ളതല്ല.

11.

കേവട്ടേട്ടേഷന് സ്ഥിരെ ഉപ്പടുത്താേനാ റദ്ദാക്കുവാേനാ ഉള്ള അധികോരം േകേരള
പബ്ലികേ്
സര്വീസ് കേമ്മീഷന് െ ഉസക്രട്ടേറിയില നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതും
െ ഉസക്രട്ടേറിയുെ ഉട തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

12.

േലലം െ ഉകോള്ളുന്നവര് േലല നിബന്ധനകേള പാലിക്കാത്തപക്ഷം നിരത
ദ്രവയം മടക്കി നലകേുന്നതല്ല.

13.

േലലത്തുകേേയാടുകേൂടി 0.5% VATഉം
ഒടുേക്കണ്ടതാണ്.

14.

കേവട്ടേട്ടേഷന് സമര്പ്പിേക്കണ്ട അവസാന ദിവസമായ 09.06.2016 ഏതെ ഉതങ്കിലും
കോരണത്താല അവധിയാകേുന്ന പക്ഷം െ ഉതാട്ടേടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇേത
സമയം അവസാനതീയതിയായി കേണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും.

15.

കേൂടുതല വിവരങ്ങളക്ക് 04712546250, 04712546224, 04712546219

അതിെ ഉന്റെ 1% cessഉം

കേൂടി

എന്നീ നമ്പരുകേളില ബന്ധെ ഉപ്പേടണ്ടതാണ്.
Sd/
സാജു േജാര്ജ്ജ്
െ ഉസക്രട്ടേറി ,
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന്
പകേര്പ്പ്:

1) പി.ആര്.യൂണിറ്റ്
2)
3)
4)
5)
6)

എന്കേവട്ടയറി
േനാട്ടേീസ് േബാര്ഡ്
സാര്ജന്റെ്
െ ഉവബ്സൈസറ്റ്
േസ്റ്റാക്ക് ഫയല

