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ക◌�േ�ഷൻ േനാ�ീസ്
 

         തൃ��ർ പ�ായ�്  െഡപ���ി ഡയറക്ടറുെട കാര�ാലയ�ിൽ  ഔേദ�ാഗിക
ആവശ��ിന് 2018 – 19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ( 31.03.2019) വെര എ.സി.
എസ്.യു.വി /െസഡാൻ / കാർ / ജീ�് �പതിമാസ വാടകയ്�് നൽകു�തിന്
ത�ാറു�വരിൽ നി�ും മ�രാടി�ാന�ിലു� സീൽ െവ� ക�േ�ഷനുകൾ
സ�ീകരി�ു�ു.    വിശദാംശ�ൾ ചുവെട േചർ�ു�ു.
പെ◌ാതുവായ മാനദ��ൾ.
 
1.    �പതിമാസം 2000 കിേലാമീ�ർവെര ഓടു�തിനു� വാടക നിര�ാണ്
സമർ�ിേ��ത്.               അധികരി�് വരു� കിേലാമീ�ർ കണ�ാ�ു�ത് 3
മാസ�ാലേ��് ഓടു�തിൽ 6000               കിേലാമീ�ർ-ന് അധികരി�ു�ത്
കണ�ാ�ിയാണ്. ആയതിന് 2000 കിേലാമീ�ർ കഴിയു�                ഓേരാ
കിേലാമീ�റിനും ഉ� നിര�് �പേത�കം ക�ാ�് െചേ��താണ്.
2.              ക�േ�ഷേനാെടാ�ം ഒരു �പാഥമിക റിേ�ാർ�് സമർ�ിേ��തും,
ക�േ�ഷൻ അംഗീകരി�ു�               മുറയ്�് ക�േ�ഷൻ സമർ�ി� ആള�െട സ��ം
െചലവിൽ വ�വ�കൾ കാണി�്, 7              ദിവസ�ിനകം 200 /- രൂപയുെട 
മു�ദപ�ത�ിൽ മെ�ാരു എ�ഗിെമ��ം               സമർ�ിേ��താണ്.
3.              ഓർഡർ ലഭി�� കഴി�് എ�ഗിെമ� ് സമർ�ി�ാ� സാഹചര��ിൽ
ക�േ�ഷൻ               സ�േമധായ അസാധുവാകുകയും, 7 ദിവസ�ിനകം മതിയായ
കാര�കാരണ�ൾ സഹിതം               എ�ഗിെമ�◌് സമർ�ി�ി�ി�ാ� പ�ം ഓഡർ
റ�ാ�ി കണ�ാ�ി മ�് വ��ി�് ഓഡർ               നൽകു�തായിരി�ും.
4.              എ�ഗിെമ�◌് സമർ�ി �� കഴി�ാൽ ഒരു കാരണവശാലും നിര�്
വർ�നവ് നി�ിത               കാലാവധിയിൽ അംഗീകരി�ു�ത�.
5.              ഏെത�ിലും തര�ിലു� െപർമി��കൾ ആവശ�മായി വരു�പ�ം 
അത് അനുവദി�ു�ത്                സംബ�ി�് വിശദമായ കുറി�് എ�ഗിെമ��ൽ
സഹിതം സമർ�ി�ണം.
6.              ൈ�ഡവറുെട േവതനം നിയമാനുസൃതം നൽകു�തിന് കരാറു�ാരൻ
ഉ�രവാദിയാണ്.
7.              ക�ാ�് െച��� നിര�ിൽ ടാക്സുകള�ം, ഡ���ികള�ം ഉൾെ�െടയാണ്
സമർ�ിേ��ത്.                 കൂടാെത ഇൻഷൂറൻസ്, ടാക്സ്, ഇ�നം. മ�്
മരാമ�് െചലവുകൾ ഉടമ തെ�യാണ്               നിർ�ഹിേ��ത്.
8.              െഡപ���ി ഡയറക്ടർ ഓഫ്  പ�ായ�്,  തൃ��രിന് ഏത് നിമിഷം
േവണെമ�ിലും, മതിയായ               കാരണം കാണി�ാെത എ�ഗിെമ� ്
പൂർ�മാേയാ, ഭാഗീകമാേയാ റ�് െച���തിന്               അധികാരം
ഉ�ായിരി�ും.
9.              േമാേ�ാർ വാഹന  നിയമ�പകാരം രജി�ർ െചയ്ത വാഹനമായിരി�ണം.
10              Motor Vehicle Act 1968 �പകാരം മേ�െത�ിലും  തര�ിലു� ബാ��തകൾ
വാഹന�ിേ�ൽ               നിലനിൽ�ു�ുെവ�ിൽ അധികൃതർ�് ഇത്
സംബ�മായി  യാെതാരുവിധ               ഉ�രവാദിത�വും ഉ�ായിരി�◌ി�.
11.              െഡപ���ി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ�ായ�്,  തൃ��ര◌്  അംഗീകരി�ാ�
മെ�ാരു               നിയമ��കള�ം എ�ഗീെമ��െ� ഭാഗമാ�ു�ത�. 
12.              കരാറിൽ ഏർെ�ടു�  വാഹന  ഉടമ�ന്  PAN  കാർഡ്



ഉ�ാേവ�താണ്.
13.              വാഹന�ിന് ടാക്സി െപർമി�് ഉൾെ�െട നിയമപരമായ എ�ാ
േരഖകള�ം               ഉ�ായിരിേ��തും               ആയതിെ� പകർ�് ക�േ�ഷനിൽ
ഉൾെ�ാ�ിേ��തുമാണ്.
14.       വാഹനം മിക.� �പവർ�ന�മതയു�തും കാല�ഴ�ം 3              
വർഷ�ിലധികരി�ാ�തു
           മായിരി�ണം.
15.              ക�േ�ഷൻ അംഗീകരി�് ലഭി�ു� വ��ി കരാർ  ലഭിയ്�ു�
തുകയുെട 1 % TDS ഇന�ിലൽ                �ടഷറിയിൽ  ഒടുേ��താണ്. 
16.                ക�േ�ഷൻ താൽ�ാലികമായി അംഗീകരി�തിനുേശഷം പ�ായ�്
ഡയറക്ടറുെട
           ഫിനാൻഷ�ൽ അംഗീകാര�ിന് േശഷം മാ�തേമ ക�േ�ഷൻ അ�ിമമായി
അംഗീകരി
           �ുകയൂ��.
17.              വാഹനം  ഏെത�ിലും  അടിയ�ിര  സാഹചര�ം  മൂലം  നൽകാൻ 
കഴിയാെത  വ�ാൽ               പകരം  വാഹനം കരാറുകാരൻ  തെ� 
ഏർെ�ടുേ��താണ്.
18.              അവധി  ദിന�ൾ  ഉൾെ�െട  ഏത്  ദിവസവും,  സമയ�ും ഓഫീസ് 
േമധാവി                ആവശ�െ��ാൽ വാഹനം  ലഭ�മാേ��തുമാണ്.
19.              കരാർ  സമയ�്  അംഗീകരി�ു�  െറയ്�ിൽ  കരാർ  കാലയളവിൽ 
ഉ�ാേയ�ാവു�               ഇ�ന  വില വർ�നവ് പരിഗണി�ു�ത�.
20.              േലാഗ്  ബു�്  ഓഫീസറുെട നിയ��ണ�ിൽ സൂ�ിേ��തും
യാ�ത  സംബ�ി�                വിവര�ൾ  കൃത�മായി  േരഖെ�ടുേ��തുമാണ്.
21.              ഏഴ്  സീ��ളള  വാഹന�ിന്  മുൻഗണന  നൽകു�താണ്.
22.              താെഴ േചർ�ു�  അനക്സർ  - 1 �പകാരമാണ് ക�േ�ഷൻ
സമർ�ിേ��ത്.
 
              ക�േ�ഷനുമായി  ബ�െ��  കൂടുതൽ  വിവര�ൾ  �പവർ�ി 
ദിവസ�ളിൽ  തൃ��ർ  െഡപ���ി  ഡയറക്ടർ ഓഫ്  പ�ായ�് ഓഫീസിൽ 
നി�ും  അറിയാവു�താണ്.
 

വിശദാംശ�ള് ക�േ�ഷൻ ന�ർ  M1-     997/18                 
തി�തി.05/06/2018               5/7 സീ�ിംഗ്
ക�ാസി�ിയു� എയർ ക�ീഷൻ
എസ്.യു.വി /െസഡാൻ / കാർ / ജീ�് , 2016
േമാഡൽ

ക�േ�ഷൻ ലഭിേ��
അവസാന തി�തി

13.06.2018,   2 പി.എം

ക�േ�ഷൻ തുറ�ു� തി�തി 13.06.2018,  3.00  പി.എം

നിര�് ക�ാ�് െച���

കാലാവധി

ക�േ�ഷൻ സമർ�ി�്  3 മാസം വേരയ്�ും

ക�േ�ഷൻ സമർ�ി േ��
വിലാസം

െഡപ���ി ഡയറക്ടർ ഓഫ്  പ�ായ�്,
തൃ��ര◌് 

 
              നി�ിതസമയ�ിനുേശഷം ലഭി�ു� ക�േ�ഷനുകൾ യാെതാരു
കാരണവശാലും പരിഗണി�ു�ത�.
                                                                                                                             
 



അ�േ�ാൾ,                                                                                                 
പ�ായ�് െഡപ���ി ഡയറക്ടർ
05.06.2018                                                                                                                    
തൃ��ർ.
 

ഐ�ം വിശദീകരണം
 

�കമ
ന�ർ

ഐ�ം ആവശ�മായ
എ�ം

വിശദാംശ�ൾ

1. 5/7 സീ��� വാഹനം
എയർ ക�ീഷൻ
ഉ�ത്

1 2016 േനാ, േശഷേമാ
നിർ�ി� ന�

ക�ീഷനിലു� ഒരു
വാഹനം.

 
 
 

5/7 സീ�്  എയർ ക�ീഷൻ എസ്.യു.വി /െസഡാൻ / കാർ / ജീ�്  വാടകയ്�്
നൽകു�തിനു� ക�േ�ഷൻ

േനാ�ീസ് ന�ർ. . . M1-997/18. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
 

1 ദർഘാസുകാരെ� േപര്  

2 പിൻേകാഡ് സഹിതമു� അ�ഡ�്  

3 െമാൈബൽ ന�ർ  

4 വാഹന�ിെ� വർഷം  

5 വാഹന�ിെ� േമാഡൽ  

6 രജിസ്േ�ടഷൻ ന�റും തി�തിയും  

7 �പതിമാസം 2000 കിേലാമീ�ർ വെര
ഓടു�തിന് ആവശ�െ�ടു�
നിര�്                                         (
അ��ിലും അ�ര�ിലും)

 

8 3 മാസം കൂടുേ�ാൾ 6000 കിേലാമീ�ർ 
അധികരി�ുകയാെണ�ിൽ, അധികം
ഓടു�തിന് ആവശ�െ�ടു� നിര�്

 

 
                                                                                                           ഒ�്
�ലം,                                                                                                 ക�േ�ഷന് 
സമര് പി�ു� ആള�െട േപര്
തി�തി                                                                                                             
േമല്വിലാസം
 


