നന: ഇ 2(ബബ) 83734/16 സബ

ജബലല്ലാ പപല്ലാലലീസസ് ഓഫലീസസ്,
കണ്ണൂര് തലീയ്യതബ: 04/17

പുനര് ലലേലേപരസസസ
കണ്ണൂര് ജജില്ല ലപപോലേലീസസ് ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജിയുടടെ അധലീനതയജിലുള്ളതസ കണ്ണൂര്
സപോയുധലസനവജിഭപോഗസ ടഡെപപ്യൂടജി കമേപോണ്ടന്റജിടന്റെ കപോരസപോലേയതജില് സൂകജിചജിട്ടുള്ളതമേപോയ
തപോടഴെ പറയുന്ന ഡെജിപപോര്ട്ടമേന്റസ് വപോഹനങ്ങള് 19/06/17 തജിയ്യതജി രപോവജിടലേ 11 മേണജികസ്
ലമേല് പറഞ്ഞ ഓഫലീസസ് പരജിസരതസ് വചസ് ദര്ഘപോസസ്/ പുനര് പരസസലലേലേസ വഴെജി വജില്പന
നടെത്തുന്നതപോണസ്.
ഇതജില് ഡെജിപപോര്ട്ടമേന്റസ് വപോഹനസ KL01 Z 741 2002 ലമേപോഡെല് ബസസ് 27/02/16
തജിയ്യതജി നടെതജിയ ലലേലേതജില് ശലീ മേലനപോഹരന്. എന്, പപോലേപറമജില് വലീടെസ്, വടുവന്കുളസ,
കുറജിയപോട്ടൂര് പജിഓ,മേയ്യജില് എന്നയപോള്കസ് 110100/- രൂപയ്ക്കു ലലേലേസ സജിരടപടുതജി
ടകപോടുതജിരുന്നതപോണസ്. എന്നപോല് ടെജിയപോന് 56000/- രൂപ അടെചതജിനുലശേഷസ ബപോകജി
തകയപോയ 54657/- (നജികുതജി ഉള്ടപടടെ) നപോളജിതവടരയപോയുസ സര്കപോരജിലലേകസ്
അടെയപോതതജിനപോലേപോണസ് പുനര്ലലേലേസ നടെത്തുന്നതസ്. ബപോകജി തക അടെച്ചു ലമേല് വപോഹനസ
കകപറണടമേന്നസ് ടെജിയപോലനപോടെസ് 11/07/16,24/09/16,28/02/17 & 22/3/17 തജിയ്യതജികളജില്
ലരഖപോമൂലേസ ആവശേസടപടജിരുന്നുടവങജിലുസ ടെജിയപോന് ആയതജിനു തയ്യപോറപോകപോതതജിനപോല്
ടെജിയപോന് ആദസസ അടെച തക യപോയ 56000/- സര്കപോരജിലലേകസ് കണ്ടു
ടകടജിയജിട്ടുള്ളതപോണസ്.മുന് ലലേലേ ലനപോടലീസജില് പറഞ്ഞജിരുന്നതലപപോടലേടെജി തകയ്ടകപോ, ലമേല്
വപോഹനതജിടനപോ ശലീ. മേലനപോഹരന് എന് എന്നവര്കസ് യപോടതപോരുവജിധ അര്ഹതലയപോ
അവകപോശേലമേപോ ഉണ്ടപോയജിരജിക്കുന്നതല്ല.
പുനര് ലലേലേതജില് പടകടുക്കുവപോന് ആഗ്രഹജിക്കുന്നവര് ലലേലേസ ആരസഭജിക്കുന്നതജിനസ്
1 മേണജിക്കൂര് മുന്പപോയജി ലമേല്പറഞ്ഞ വപോഹനതജിനസ് തപോടഴെ നജിശ്ചയജിചജിരജിക്കുന്ന നജിരതദ്രവസസ
ടഡെപപ്യൂടജി കമേപോണ്ടന്റജിടന്റെ കപോരസപോലേയതജില് അടെച്ചു രസലീതജി കകപലറണ്ടതപോണസ്
നമര്

ലമേപോഡെല്

നജിരതദ്രവസസ

1
2

KL 01 X 9942
KL 01 AA 7642

2002 Model Bus
2003 Model Qualis

Rs. 12,000/Rs. 9000/-

3

KL 01 Z 741

2002 Model Bus

Rs.12,000/-

ലമേല്പറഞ്ഞ വപോഹനങ്ങളുടടെ വജില്പനകസ് മുദ്ര ടവച ദര്ഘപോസുകളുസ
സസലീകരജിക്കുന്നതപോണസ്. ദര്ഘപോസുകള് ലലേലേതലലേന്നസ് 4 PM മേണജിവടര ടഡെപപ്യൂടജി
കമേപോണ്ടന്റജിന്ടറ ആഫലീസജില് സസലീകരജിക്കുസ. ചടപ്രകപോരമുളള ദര്ഘപോസജിലനപോടടെപോപസ

This is a digitally signed document and does not require signature in ink.

E2(b)-83734/2016/C

10c280

ഏടതങജിലുസ ലദശേസപോല്കൃതബപോങജില് നജിന്നുസ കണ്ണൂര് ജജില്ലപോ ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജിയുടടെ
ലപരജില് വപോങ്ങജിയ നജിരതദ്രവസതജിനു തലേസമേപോയ തകയുടടെ ഡെജിമേപോന്റസ് ഡപോഫസ് അടെകസ
ടചലയ്യണ്ടതപോണസ്. കവറജിനു മുകളജില് “വപോഹനങ്ങളുടടെ പുനര് ലലേലേതജിനുളള ദര്ഘപോസസ്”
എന്നസ് വസക്തമേപോയജി എഴുലതണ്ടതപോണസ്. കൂടെപോടത വപോഹനങ്ങളുടടെ രജജിസ്റ്റര് നമറുകളുസ
ഇലതപോടടെപോപസ വസക്തമേപോലകണ്ടതപോണസ്. പരസസലലേലേസ കഴെജിഞ്ഞയുടെന് ബന്ധടപടവരുടടെ
മുന്നജില് ടവചസ് ദര്ഘപോസുകള് തറക്കുന്നതസ പരസസലലേലേതജില് അഥവപോ ദര്ഘപോസജില്
ഏതജിലേപോലണപോ കൂടുതല് തകയ്ക്കുളളതസ് ആയതജിനസ് ലലേലേസ തപോത്കപോലേജികമേപോയജി ഉറപജിക്കുന്നതസ
ലലേലേസ കകടകപോണ്ടയപോള് പുനര്ലലേലേസ/ദര്ഘപോസസ് തകയുടടെ പകുതജി സസഖസ നജിരതദ്രവസസ
കഴെജിചസ് ലലേലേസലേത്തുടവചസ് അലപപോള് തടന്ന അടെചസ് രശേലീതജി വപോലങ്ങണ്ടതപോണസ് . ബപോകജി
തക നജികുതജിയുള്ടപടടെ ലലേലേസ സജിരടപടുതജിയ ഉതരവസ് തലീയ്യതജി മുതല് 10
ദജിവസതജിനകസ അടെചസ് സസനസ ചജിലേവജിലുസ ഉതരവപോദജിതസതജിലുസ വപോഹനസ നലീകസ
ടചലയ്യണ്ടതപോണസ്.
ഏടതങജിലുസ കപോരണവശേപോല്, ലലേലേസ/ദര്ഘപോസസ് സജിരടപടുതജി കജിട്ടുന്നയപോള്
ലലേലേ നജിബന്ധനകള് ലേസഘജിക്കുകയപോടണങജില് ടെജിയപോന് അടെച സസഖസ സര്കപോരജിലലേകസ്
മുതല് കൂട്ടുന്നതസ ടെജി വപോഹനസ പുനര് ലലേലേസ ടചയ്യുന്നതമേപോയജിരജിക്കുസ. പുനര് ലലേലേതജില്
സര്കപോരജിനസ് ഉണ്ടപോവുന്ന നഷസ മുന് ലലേലേകപോരനജില് നജിന്നുസ ഈടെപോക്കുന്നതസ മേറജിചസ്
കൂടുതലേപോയജി ലേഭജിക്കുന്ന തകകസ് മുന് ലലേലേകപോരനസ് യപോടതപോരുവജിധ അവകപോശേലമേപോ
അര്ഹതലയപോ ഉണ്ടപോയജിരജിക്കുന്നതമേല്ല.
ലലേലേതജിനസ് നജിശ്ചയജിചജിരജിക്കുന്ന വപോഹനങ്ങള് ലലേലേ തലീയ്യതജിക്കു മുമ്പുളള 10
പ്രവൃതജി ദജിവസങ്ങളജില് ആഫലീസസ് സമേയതസ് ടഡെപപ്യൂടജി കമേപോണ്ടന്റജിന്ടറ
അനുമേതജിലയപോടടെ പരജിലശേപോധജികപോവുന്നതപോണസ്. യുക്തടമേന്നസ് ലതപോന്നുന്നപകസ യപോടതപോരു
മുന്നറജിയജിലപപോ
കപോരണലമേപോ
കപോണജികപോടത
ലലേലേസ
നജിര്തജിടവക്കുന്നതജിനുസ
ലലേലേസ/ദര്ഘപോസസ് അസജിരടപടുത്തുന്നതജിനുസ ലലേലേനടെപടെജിക്രമേങ്ങള് റദസ് ടചയ്യുന്നതജിനുസ
കണ്ണൂര് ജജില്ലപോ ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജികസ് അധജികപോരമുണ്ടപോയജിരജിക്കുസ. ലലേലേസ സസബന്ധജിചസ് കണ്ണൂര്
ജജില്ലപോ ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജിയുടടെ തലീരുമേപോനസ അനജിമേമേപോയജിരജിക്കുസ.

ജജി ശേജിവവജിക്രസ ഐപജിഎസസ്
ജജില്ലപോ ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജി,
കണ്ണൂര്
പകര്പസ് : സസസപോന ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജി, ലകരള, തജിരുവനനപുരസ,
അറജിവജിലലേകപോയജി (ആവരണകതസ് സഹജിതസ)
: എല്ലപോ ലപപോലേലീസസ് ലമേധപോവജികള്ക്കുസ,. ലപപോലേലീസസ് കമലീഷണര്മേപോര്ക്കുസ
ബറപോലേജിയന് കമേപോണ്ടന്റുമേപോര്ക്കുസ അറജിവജിലലേക്കുസ പരസസതജിനുമേപോയജി.
; ലപപോലേലീസസ് ഇന്ടസ്പെക്ടര് ജനറല്, കണ്ണൂര് ടറയജിഞസ്, കണ്ണൂരജിനസ്

This is a digitally signed document and does not require signature in ink.

E2(b)-83734/2016/C

10c280

അറജിവജിലലേകപോയജി കതസ് സഹജിതസ.
; സൂപ്രണ്ടസ്, ഗവ: പ്രസസ്, തജിരുവനനപുരസ.
; ഡെയറക്ടര്, പബജികസ് റജിലലേഷന് ഡെജിപപോര്ടസ് ടമേന്റസ്
; ലപപോലേലീസസ് സൂപ്രണ്ടസ്, എസ.ടെജി, പജി എചസ് കക, തജിരുവനനപുരസ
; ടഡെപപ്യൂടജി ലപപോലേലീസസ് സൂപ്രണ്ടസ്, എസ.ടെജി, ലനപോര്തസ് ലസപോണ, ലകപോഴെജിലകപോടെസ്
; ടഡെപപ്യൂടജി കമേപോണ്ടന്റസ്, അസജി.കമേപോണ്ടന്റസ്, എചസ് കക, ലമേപോലടപോര് ടപോന്ലസ്പെപോര്ടസ്
ഓഫലീസര്, എ.ആര്, കണ്ണൂര് എന്നജിവര്കസ് അനനരനടെപടെജികള്ക്കുസ
റജിലപപോര്ടജിനുമേപോയജി അയക്കുന്നു.
; ലസ്റ്റപോകസ് ഫയല് ഇ 2,
; ലനപോടലീസസ് ലബപോര്ഡെസ്
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