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േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന

നമ്പര്. Estt I (3) 27393/12/GW

തിരുവനന്തപുരം
തീയതി : 21/06/2021

കേവട്ടേട്ടേഷന േനാട്ടേീസ്
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷെ ചന്റെ ചുവെ ചടെ േചേര്ക്കുന്ന ഔദ്യേദ്യാഗികേ വാഹനം
'sealed' കേവട്ടേട്ടേഷന ക്ഷണിച്ച് േലേലേം െ ചചേയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവായിരിക്കുന.
Details of Vehicle
Registered Number

KL 01 BL 129

Brief Description

Ecoment 1012

Class of vehicle

M G V – Goods Carriage

Type of body

Closed

Fuel

Diesel

Colour

Blue Aluminium & Highway Yellow

Month & Year of manufacture

May 2012

Date of Registration

27/04/2013

Unladen Weight

4340 kg

No. of Cylinders

4

വാഹനം ഇപ്പേപ്പാള് കേണ്ണൂര് ജില്ല പി.എസ്.സി. ഓഫീസറുടെ ചടെ ചുമതലേയില് കേണ്ണൂര്
സിവില് േസ്റ്റേഷന പരിസരത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന.

നിബന്ധനകേള് :1) സീല്

െ ചചേയ്ത കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് െ ചസക്രട്ടേറി, േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ്
കേമ്മീഷന, പട്ടേം, തിരുവനന്തപുരം - 695 004 എന്ന വിലോസത്തില് 'വാഹന
േലേലേം KPSC-2021 - Quotation' എന്ന് േരഖപ്പെ ചപ്പടുത്തി 2021 ജൂലൈലേ മാസം 21-mw
തീയതി 4 മണിക്ക് മുമ്പായി േനരിേട്ടോ തപാല് മാര്ഗ്ഗമേമാ ലേഭിേക്കണ്ടതാണ്.

2) കേവട്ടേട്ടേഷേനാെ ചടൊപ്പം നിരതദ്രവയമായ 5000/- രൂപയുടെ ചടെ Demand Draft (െ ചസക്രട്ടേറി,

േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മിഷന, പട്ടേം, തിരുവനന്തപുരം - 695 004 എന്ന
േപരില് ഏതെ ചതങ്കിലും േദ്ശസാല്കൃത ബാങ്കില് നിനം എടുത്തിട്ടുള്ള Demand Draft)

ഉള്ളടെക്കം െ ചചേേയ്യേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തുകേയ്ക്കുള്ള Demand Draft ഇപ്പല്ലാത്ത
കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് നിരാകേരിക്കുന്നതാണ്.
3) കേവട്ടേട്ടേഷനുകേള് 2021 ജൂലൈലേ മാസം 22-mw തീയതി 3 മണിക്ക് േകേരള പബ്ലികേ്

സര്വീസ് കേമ്മീഷന െ ചസക്രട്ടേറി പരസയമായി തുറന്ന് പരിേശാധിക്കുന്നതാണ്.
4) ഏതറ്റവും ഉയര്ന്ന തുകേ േരഖപ്പെ ചപ്പടുത്തിയ കേവട്ടേട്ടേഷന നല്കുന്നയാള് 5000/- രൂപ

കേഴിച്ചുള്ള തുകേ പത്ത് ദ്ിവസത്തിനകേം ഓഫീസില് അടെേയ്ക്കേണ്ടതും വാഹനം കേണ്ണൂര്
സിവില് േസ്റ്റേഷന പരിസരത്തു നിനം നീക്കം െ ചചേേയ്യേണ്ടതുമാണ്.
5) േലേലേം

ലേഭിക്കാത്തവരുെ ചടെ
ലേഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Demand

Draft

ഓഫീസില്

നിനം

തിരിെ ചകേ

6) വാഹനം േനരിട്ടേ് പരിേശാധിക്കുവാന ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് കേണ്ണൂര് ജില്ല, പി.എസ്.സി.

ഓഫീസര് മുമ്പാെ ചകേ ഹാജരായി ആവശയെ ചപ്പടുന്ന പക്ഷം ആയതിനുള്ള സൗകേരയം
െ ചചേയ്തു തരുന്നതാണ്.

7) കേവറുടകേള്ക്ക്

മുകേളില് 'വാഹന േലേലേം - KPSC 2021 Quotation' എന്ന
േരഖപ്പെ ചപ്പടുത്തുന്നേതാെ ചടൊപ്പം അേപക്ഷകേെ ചന്റെ േപര്, േമല്വിലോസം, െ ചമാൈബല്
നമ്പര് എന്നിവ കൂടെി േരഖപ്പെ ചപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

8) േലേലേ നടെപടെികേള് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീര്പ്പ് േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ്

കേമ്മീഷന െ ചസക്രട്ടേറിയില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. എെ ചന്തങ്കിലും കോരണങ്ങളാല്
േലേലേ നടെപടെികേള് നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നതിേനാ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിേനാ േകേരള പബ്ലികേ്
സര്വീസ് കേമ്മീഷന െ ചസക്രട്ടേറിക്ക് അധികോരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന താണ്.

9) േകേരള

പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന ഓഫീസ് ജീവനക്കാേരാ അവരുെ ചടെ
കുടുംബാംഗങ്ങേളാ േലേലേത്തില് പെ ചങ്കടുക്കുവാന പാടുള്ളതല്ല.

സാജു േജാര്ജ്ജ്
െ ചസക്രട്ടേറി
േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന
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