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ദര്ഘഭാസസ  /  ലലേലേ പരസസഗം

ലകേരള സര്വ്വകേലേഭാശഭാലേയുടടെ ഉടെമസ്ഥതയവിലുള്ള തഭാടഴെപറയുന്ന  വഭാഹനങ്ങള് ഇലപഭാഴുള്ള അവസ്ഥയവിലുഗം 
സ്ഥലേതഗം എന്ന വസവസ്ഥയവില് ദര്ഘഭാസസ സഹവിത ലലേലേതവിലൂടടെ വവില്ക്കുന്നതവിനസ മുദ്രവച്ച മത്സരഭാധവിഷവിത ദ       ര്ഘഭാസു 
ക്ഷണവിക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് വഭാഹനതവിടന്റെ രജവിലസ്ട്രേഷന് നമ്പര് വഭാഹനഗം രജവിസ്റ്റര് ടചെയ്ത വര്ഷഗം ലമഭാഡല്

1 KL 01 T 4149 28.09.2000 അഗംബഭാസഡര് AC ഡതീസല് 
കേഭാര്

2 KL 01 AQ 311 13.02.2007 മഹതീന്ദ്ര & മഹതീന്ദ്ര മഭാകസ 
ടഫെസസ ടഭാ 2WD

ടവള്ളലപപറവില്  എഴുതവിയ  ദര്ഘഭാസസ  ഉള്ടകഭാള്ളുന്ന  കേവറവിനസ  പുറത  ".........................................(രജവിലസ്ട്രേഷന്
നമ്പര് എഴ്തുകേ)  വഭാഹനതവിനുള്ള ദര്ഘഭാസസ  " എന്നസ  ലരഖടപടുതണഗം.   ദര്ഘഭാസസ  സമര്പവിലകണ്ട വവിലേഭാസഗം:  രജവിസ്ട്രേഭാര്
ലകേരള സര്വകേലേഭാശഭാലേ, തവിരുവനന്തപുരഗം-695 034. വഭാഹനതവിനസ ഓഫെര് ടചെയ്യുന്ന വവിലേ രൂപയവില് ലരഖടപടുലതണ്ടതഭാണസ.
മുകേളവില് പറഞവിരവിക്കുന്ന ഓലരഭാ വഭാഹനതവിനുഗം പ്രലതസകേഗം കേവറഗം പ്രലതസകേഗം നവിരതദ്രവസവഗം സമര്പവിലകണ്ടതുമഭാണസ.

മുദ്രവച്ച ദര്ഘഭാസസ ലേഭവിലകണ്ട അവസഭാന തതീയതവിയുഗം സമയവഗം  22.01.2020 പകേല്  3.00 മണവി.   അലന്നദവിവസഗം
പകേല്  03.30 മണവികസ  സര്വകേലേഭാശഭാലേയുടടെ  പഭാളയഗം  ടസനറസ  ഹഭാള്  കേസഭാമ്പസവില്  വച്ചസ  ടപഭാതുലലേലേവഗം  ഉണ്ടഭായവിരവിക്കുഗം.
ലലേലേതവിനസ ലശഷഗം ദര്ഘഭാസുകേള് തുറക്കുന്നതുഗം വഭാഹനതവിനു ലേഭവിച്ച കൂടെവിയ ദര്ഘഭാസസ വവിലേലയഭാ,  ലലേലേ വവിലേലയഭാ ഏതഭാണസ
കൂടുതല്, ആയതസ രജവിസ്ട്രേഭാറടടെ അനുമതവികസ വവിലധയമഭായവി സ്ഥവിരടപടുതന്നതുമഭാണസ.

ക്രമ നമ്പര് വഭാഹനതവിടന്റെ രജവിലസ്ട്രേഷന് നമ്പര് നവിരതദ്രവസഗം

1 KL 01 T 4149 1000/-

2 KL 01 AQ 311 2500/-



ദര്ഘഭാസസ സമര്പവിക്കുന്നവര് നവിരതദ്രവസമഭായവി നവിശവിത തുകേയ്ക്കുള്ള SBT, KUOC ബഭാഞവില് മഭാറഭാവന്ന ഡവിമഭാന്ഡസ 
ഡഭാഫസ ഫെവിനഭാന്സസ ഓഫെതീസര്, ലകേരള സര്വകേലേഭാശഭാലേ,  തവിരുവനന്തപുരഗം എന്ന ലപരവില് ദര്ഘഭാസവിടനഭാപഗം 
വയ്ലകണ്ടതഭാണസ.  ദര്ഘഭാസസ വസവസ്ഥകേള് അഗംഗതീകേരവിക്കുന എന്നസ ഒപവിട്ടു ലവണഗം ദര്ഘഭാസസ സമര്പവിക്കുവഭാന്.  ലലേലേതവില് 
പടങ്കെടുക്കുന്നവര് നവിശവിത തുകേയുടടെ DD ലയഭാ രൂപലയഭാ ടകേടവിവയസ ലകണ്ടതഭാണസ. 

ലലേലേഗം സ്ഥവിരടപടുതവികവിട്ടുന്നവര് ടസകേക്യൂരവിറവി ഡവിലപഭാസവിറഭായവി  10,000/-(പതവിനഭായവിരഗം)  രൂപലയഭാ പ്രസ്തുത തുകേയ്ക്കുള്ള
DD ലയഭാ ടകേടവിവയ്ലകണ്ടതഭാണസ.  വഭാഹനതവിടന്റെ ഉടെമസ്ഥ തടന്റെ ലപരവിലലേകസ രജവിസ്റ്റര് ടചെയ്തു കേഴെവിഞഭാല് ഈ തുകേ മടെകവി
നല്കുന്നതഭാണസ.

വസക്തതയവിലഭാതതുഗം  നവിരതദ്രവസമഭായവി  DD  വയഭാതതുഗം  അപൂര്ണ്ണവമഭായ  ദര്ഘഭാസുകേള്  സസതീകേരവിക്കുന്നതല.
രജവിസ്ട്രേഭാറടടെ തതീര്പ്പു ഇകഭാരസതവില് അന്തവിമമഭായവിരവിക്കുഗം.

ദര്ഘഭാസസ/ലലേലേഗം  സ്ഥവിരടപടുതവികവിട്ടുന്നവര്  സ്ഥവിരടപടുതന്ന  തതീയതവി  മുതല്  മൂന്നസ  ദവിവസതവിനുള്ളവില്  മുഴുവന്
തുകേയുഗം സര്വകേലേഭാശഭാലേ ഫെണ്ടവില് അടെച്ചസ രസതീതസ ഹഭാജരഭാകണഗം.  മറ്റു നടെപടെവിക്രമങ്ങള് എലഭാഗം പൂര്തവിയഭായതവിനു ലശഷഗം
മഭാത്രലമ  വഭാഹനഗം  നതീകഗം  ടചെയ്യുവഭാന്  അനുവദവിക്കുകേയുള.   അലഭാതപക്ഷഗം  സ്ഥവിരടപടുതവിയ  ദര്ഘഭാസസ/ലലേലേഗം
അസ്ഥവിരടപടുതന്നതുഗം നവിരതദ്രവസഗം സര്വകേലേഭാശഭാലേ ഫെണ്ടവിലലേകസ കേണ്ടുടകേട്ടുന്നതുമഭാണസ.

ദര്ഘഭാസസ/ലലേലേഗം  സ്ഥവിരടപടുതവികവിട്ടുന്നവര് ചെരക്കു ലസവന നവികുതവി   സര്വകേലേഭാശഭാലേ ഫെണ്ടവില് അടെച്ചസ  രസതീതസ
ടചെലഭാന് ഹഭാജരഭാലകണ്ടതഭാണസ. കൂടെഭാടത ബഭാധകേമഭായ മറ്റു നവികുതവികേലളഭാ ചെഭാര്ജുകേലളഭാ ഉടണ്ടങ്കെവില് അവയുഗം ഒടുലകണ്ടതഭാണസ 

ദര്ഘഭാസസ/ലലേലേഗം  സ്ഥവിരടപടുതവികവിട്ടുന്നവര്  ലപരുഗം  വവിലേഭാസവഗം  ടതളവിയവിക്കുന്ന  അസല്  ലരഖലയഭാടടെഭാപഗം  ടെവി
ലരഖയുടടെ ഗസറഡസ  ഉലദസഭാഗസ്ഥന് സഭാക്ഷസടപടുതവിയ പകേര്പ്പുഗം  കൂടെഭാടത വവില്പന കേരഭാര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതവിലലേയ്ക്കു സസന്തഗം
ലപരവില് വഭാങ്ങവിയ  ഇരുന്നൂറസ     രൂപയുടടെ മുദ്രപത്രവഗം രണ്ടു പഭാലസഭാര്ടസ സസസസ ലഫെഭാലടഭായുഗം ഹഭാജരഭാലകണ്ടതഭാണസ.

ദര്ഘഭാസസ/ലലേലേതവില് പടങ്കെടുകഭാന് തഭാല്പരസമുള്ളവര്കസ രജവിസ്ട്രേഭാറടടെ അനുമതവിലയഭാടടെ പ്രവര്തവി ദവിവസങ്ങളവില്
ഓഫെതീസസ  സമയതസ  വഭാഹനഗം  പരവിലശഭാധവിചസ  ലബഭാധസടപടെഭാവന്നതഭാണസ  .  ലലേലേതവിന്ലശഷഗം  ലബഭാധവിപവിക്കുന്ന  പരഭാതവികേള്
യഭാടതഭാരു കേഭാരണവശഭാലുഗം പരവിഗണവിക്കുന്നതല. 

അവവിചെഭാരവിതമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ദര്ഘഭാസസ സമര്പവിക്കുവഭാന്/തുറക്കുവഭാന് നവിശയവിച്ചവിട്ടുള്ള ദവിവസഗം അവധവിയഭായവി
പ്രഖസഭാപവികടപടഭാല് ടതഭാടടുത പ്രവര്തവി ദവിവസഗം ടെവി കേഭാരസങ്ങള് നടെതന്നതഭായവിരവിക്കുഗം.

യഭാടതഭാരു  കേഭാരണവഗം  ലബഭാധവിപവികഭാടത  ദര്ഘഭാസസ  വവില്പന  മഭാറവിവയ്ക്കുന്നതവിനുഗം  റദ്ദുടചെയ്യുന്നതവിനുഗം,
അസ്ഥവിരടപടുതന്നതവിനുമുള്ള പൂര്ണ്ണ അധവികേഭാരഗം  സര്വകേലേഭാശഭാലേ രജവിസ്ട്രേഭാറവില് നവിക്ഷവിപ്തമഭാണസ.   ദര്ഘഭാസസ  സഗംബനവിച്ചസ
എലഭാ കേഭാരസതവിലുഗം രജവിസ്ട്രേഭാറടടെ തതീരുമഭാനഗം അന്തവിമമഭായവിരവിക്കുഗം.

ഒപസ /-
          രജവിസ്ട്രേഭാര്



................................................................................................വഭാഹനതവിനുള്ള ദര്ഘഭാസസ 

ലപരസ

ലമല്വവിലേഭാസഗം

നവിരതദ്രവസഗം അടെച്ചതവിടന്റ വവിശദ വവിവരങ്ങള്
ഡവി.ഡവി.നഗം
തതീയതവി    
തുകേ       
ബഭാങ്കെസ      

ദര്ഘഭാസസ തുകേ  രൂപ................................./-  രൂപ................................./-

പ്രഖസഭാപനഗം

ലലേലേ വസവസ്ഥകേള് അഗംഗതീകേരവിക്കുന.

സ്ഥലേഗം ഒപസ
തതീയതവി ലപരസ


