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GA4/8122/2021                                                                                 തീയതി:   /01/2023
  

ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ േഷൻനോട്ടേീസ്
 
 
േഷൻക്രള ഫിഷറീസ്-സമുദ്രപഠന സർവ്വക്ലോശോലയുടെടെ ക്ണ്ണൂരിെല േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ് (പയ്യന്നൂർ) 
ആവശയത്തിന് 2023 ജനുവരി മോസം മുതൽ ഒരു വർഷക്ോലയളവിേഷൻലക്ക് േഷൻക്ോൺട്രോക്ട് അടെിസ്ഥോനത്തിൽ 
ഓടുന്നതിന് തോെഴെപ്പറയുടന്ന നിബന്ധനക്ൾക്ക് വിേഷൻധേയമോയി ട്രോവൽ ഏജൻസിക്ൾ/വോഹന ഉടെമക്ളിൽ നിന്നും 
ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകെക്ോള്ളുന്നു.
നിബന്ധനക്ൾ:
1. പ്രീമിയം ക്ോറുക്ൾ, എക്കേഷൻക്കോണമി ക്ോറുക്ൾ, ഓർഡിനറി ക്ോറുക്ൾ എക്കന്നിവയുടെടെ നിബന്ധന അനുസരിച്ചുകള്ള േഷൻററ്റ്,
േഷൻപെയ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചനിബന്ധന നിലവിലുള്ള വോഹനങ്ങളുടെടെ എക്കണ്ണം, വോടെക് അടെിസ്ഥോനത്തിൽ വോഹനങ്ങൾ 
സർക്കോർ/അർദ്ധസർക്കോർ/സവട്ടയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങൾക്ക് നൽക്ിയത് സംബന്ധിച്ച മുൻ പരിചയം എക്കന്നിവ 
നിർബന്ധമോയുടം നൽേഷൻക്ണ്ടതോണ്.
2. േഷൻക്ോൺട്രോക്ട് അടെിസ്ഥോനത്തിൽ ഓടുന്ന വോഹനം എക്കേഷൻപ്പോഴും നല്ല ക്ണ്ടീഷനിൽ ലഭയമോേഷൻക്കണ്ടതോണ്. കൂടെോെത 
വോഹനം ഓടെിക്കുന്ന ൈവർഡ്രൈവർമോർ നല്ല പരിചയ സമ്പന്നരോയിരിക്കണം.
3. പ്രസ്തുത വോഹനം രണ്ടോയിരത്തിപതിേഷൻനേഷൻഴെോ അതിനുേഷൻശഷേഷൻമോ ഉള്ള േഷൻമോഡൽ ആയിരിക്കണം.
4. വോഹന ഉടെമക്ൾ വോഹനത്തിെന്റ എക്കല്ലോ േഷൻഡോക്യുമെമന്റിെന്റയുടം േഷൻഫോേഷൻട്ടേോ േഷൻക്ോപ്പി അറ്റസ്റ്റ് െചയ്ത് 
ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷേഷൻനോെടെോപ്പം സമർപ്പിേഷൻക്കണ്ടതോണ്. ആവശയെപ്പടുേഷൻമ്പോൾ വോഹനത്തിെന്റ ഒറിജിനൽ സർട്ടേിഫിക്കറ്റ് 
ഹോജരോേഷൻക്കണ്ടതോണ്. ൈവർഡ്രൈവർമോർക്ക് നിർബന്ധമോയുടം ൈവർലസൻസും, സ്ഥിരമോയ േഷൻമൽവിലോസവും, 
െമോൈവർബൽേഷൻഫോണും, ഉണ്ടോയിരിേഷൻക്കണ്ടതും ആയതിെന്റ വിവരങ്ങൾ കുഫേഷൻഫോസിൽ നൽേഷൻക്ണ്ടതുമോണ്.
5. ക്ണ്ണൂർ കുഫേഷൻഫോസ് േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂർ ആവശയെപ്പടുേഷൻമ്പോെഴെല്ലോം (അവധേി ദിവസങ്ങൾ 
ഉൾെപ്പെടെ രോത്രിയുടം പക്ലും) വോഹനം ലഭയമോേഷൻക്കണ്ടതോണ്.
6. ഏെതങ്കിലും ക്ോരണവശോൽ സ്ഥിരവോഹനത്തിന് ഓടെോൻ തടെസ്സമുെണ്ടങ്കിൽ അംഗീകൃത നിരക്കിലും 
വയവസ്ഥയിലും പക്രം വോഹനം ലഭയമോേഷൻക്കണ്ടതോണ്.
7.വോഹനങ്ങൾ പുറെപ്പടുന്നതും യോത്ര അവസോനിപ്പിക്കുന്നതും ക്ണ്ണൂർ േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂർ നിന്നും 
ക്ണ്ണൂർ േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂർ വെര ആയിരിക്കുന്നതോണ്.കൂടെോെത ക്ണ്ണൂർ കുഫേഷൻഫോസ് േഷൻക്ോേഷൻളജ് 
ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂർ നിർേഷൻദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടു േഷൻപോയിന്റുക്ളുടം തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച്  ട്രിപ്പ് നടെേഷൻത്തണ്ടി 
വേഷൻന്നക്കോം.
8. വോഹനം ക്ണ്ണൂർ േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂരിൽ പ്രേഷൻവശിച്ചുക ക്ഴെിഞ്ഞോൽ മീറ്റർ റീഡിങ്ങും സമയവും 
ൈവർഡ്രൈവറുെടെ േഷൻപരും െമോൈവർബൽ നമ്പറും േഷൻഗറ്റിെല രജിസ്റ്ററിൽ പതിേഷൻക്കണ്ടതോണ്.
9. യോത്ര അവസോനിച്ച് ഗയോേഷൻരജിേഷൻലക്ക് േഷൻപോകുഫേഷൻമ്പോൾ മീറ്റർ റീഡിങ്ങും സമയവും രജിസ്റ്ററിൽ പതിേഷൻക്കണ്ടതോണ്.
10. െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്ന ട്രോവൽ ഏജൻസിക്ൾ/വോഹന ഉടെമക്ൾ കുഫേഷൻഫോസുമോയി ഒരു വർഷേഷൻത്തക്ക് 200 രൂപ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിർദിഷ്ട മോതൃക്യിൽ ക്രോർ ഒപ്പിേഷൻടെണ്ടതോണ്.
11. വോഹനങ്ങൾ നൽകുഫന്നതിൽ രണ്ട് തവണയിൽ കുഫടുതൽ വീഴ്ചവരുത്തുക്േഷൻയോ, ബില്ലിൽ കൃത്രിമം ക്ോണിക്കുക്േഷൻയോ,
ജീവനക്കോേഷൻരോടെ് ൈവർഡ്രൈവർ േഷൻമോശമോയി െപരുമോറുക്േഷൻയോ െചയ്തതോയി ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടേോൽ, യോെതോരു മുന്നറിയിപ്പും 
കൂടെോെത ക്രോർ റദ്ദേോക്കുന്നതോണ്.
12. ഏെതങ്കിലും സോഹചരയത്തിൽ (അവധേി ദിനങ്ങൾ ഉൾെപ്പെടെ) വോഹനം ലഭയമോക്കോത്ത സോഹചരയത്തിൽ 
പക്രം വോഹനം വോടെക്യ്ക്ക് എക്കടുത്തോൽ അതിെന്റ മുഴുവൻ െചലവും ക്രോറുക്ോരൻ തെന്ന വഹിേഷൻക്കണ്ടതോണ്.
13. വോഹനത്തിെന്റ വോടെക് മോസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നൽകുഫന്നതോണ്.
14.വോഹനങ്ങളുടെടെ വോടെക്യിൽ നിന്നും നിയമോനുസൃത റ്റി.ഡി.എക്കസ്സ്. പിടെിക്കുന്നതോണ്.
15. ക്ണ്ണൂർ േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂർ നിന്നും നൽകുഫന്ന േഷൻലോഗ് ഷീറ്റ് ഓേഷൻരോ ട്രിപ്പിെന്റയുടം തുടെക്കത്തിലും 
അവസോനത്തിലും പൂരിപ്പിേഷൻക്കണ്ടതും വോഹനം ഉപേഷൻയോഗിച്ച ഓഫീസറുെടെ ഒപ്പ് വോേഷൻങ്ങണ്ടതുമോണ്.
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16. ഓേഷൻരോ ദിവസെത്തയുടം േഷൻലോഗ് ഷീറ്റ് െവഹിക്കിൾ ഓഫീസേഷൻറേഷൻയോ അേഷൻദ്ദേഹം ചുമതലെപ്പടുത്തുന്ന ഏെതങ്കിലും 
ഓഫിസേഷൻറേഷൻയോ ക്ോണിച്ച് േഷൻമെലോപ്പ് വോേഷൻങ്ങണ്ടതോണ്.
17. ജില്ലക്ക് പുറത്ത് രോത്രി ഹോൾട്ടേ് െചയ്യുന്നതിന് ൈവർഡ്രൈവർ ബോറ്റ എക്കത്ര രൂപയുടമോണ് എക്കന്ന് ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷനിൽ 
ക്ോണിേഷൻക്കണ്ടതോണ്.
18. വോഹങ്ങൾ പ്രതിമോസം ശരോശരി സഞ്ചരിേഷൻക്കണ്ട ദുരം പട്ടേിക്യിൽ ഉൾെക്കോള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിേഷൻശോധേിക്കുക് , 
അതിേഷൻനക്കോൾ കൂടുതൽ ദൂരം വോഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിേഷൻക്കണ്ടി വന്നോൽ ക്ിേഷൻലോമീറ്ററിന് അധേിക്ം ഈടെോക്കുന്ന തുക് 
പട്ടേിക്യിൽ േഷൻരഖപ്പെപ്പടുത്തുക് .   
19. ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ േഷൻനോട്ടേീസിേഷൻനോെടെോപ്പം അനുബന്ധമോയി വച്ചിട്ടുള്ള േഷൻഫോറത്തിൽ േഷൻററ്റ് നൽേഷൻക്ണ്ടതോണ്.
20. ഈ ക്രോർ തുടെരോനും റദ്ദേോക്കോനുമുള്ള അധേിക്ോരം രജിസ്ട്രോർ, കുഫേഷൻഫോസിൽ നിക്ഷിപ്തമോയിരിക്കും.
21. ക്രോറുക്ോരന് ക്ണ്ണൂർ േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, പയ്യന്നൂർ േഷൻലക്ക് വോഹനം നൽക്ോൻ എക്കെന്തെങ്കിലും 
ബുദ്ധിമുട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഒരു മോസെത്ത േഷൻനോട്ടേീസിൽ ക്രോർ അവസോനിപ്പിക്കോവുന്നതോണ്.
22. ക്രോർ ഉറപ്പിക്കുന്ന വയക്തി 5000/- രൂപ െസക്യൂരിറ്റി െഡേഷൻപ്പോസിറ്റോയി െക്ട്ടേിവേഷൻയ്ക്കണ്ടതോണ്. ആയതു ക്രോർ 
ക്ോലോവധേിയ്ക്ക് േഷൻശഷം തിരിെക് നൽകുഫന്നതോണ്. ക്രോർ വയവസ്ഥയിൽ എക്കെന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തിയോൽ പ്രസ്തുത 
സംഖപ്പയ ക്ണ്ടുെക്ട്ടുന്നതോണ്.
23. ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷേഷൻനോെടെോപ്പം, ഫിനോൻസ് ഓഫീസർ, കുഫേഷൻഫോസ് എക്കന്ന േഷൻപരിൽ ൈവർവറ്റില മോറോവുന്ന 500 രൂപയുടെടെ 
ഡി.ഡി. നിരതദ്രവയമോയി നൽേഷൻക്ണ്ടതോണ്. ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷനുക്ളിൽ തീരുമോനെമടുത്തതിനു േഷൻശഷം പ്രസ്തുത സംഖപ്പയ 
തിരിെക് നൽകുഫന്നതുമോണ്. ക്രോർ ഉറപ്പിച്ചതിന് േഷൻശഷം ക്രോറുക്ോരൻ പിൻമോറുക്യോെണങ്കിൽ ഈ സംഖപ്പയ തിരിച്ചുക 
നൽകുഫന്നതല്ല.
24. ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷനുക്ൾ സീൽ െചയ്ത ക്വറിൽ ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ നമ്പർ, തീയതി എക്കന്നിവ േഷൻരഖപ്പെപ്പടുത്തി 
രജിസ്ട്രോർ,കുഫേഷൻഫോസ്പനങ്ങോടെ് -682506 എക്കന്ന വിലോസത്തിൽ    30.01.2023   ന് 3.00 മണിക്കു മുമ്പോയി ക്ിട്ടേത്തക്ക 
വിധേത്തിൽ േഷൻനരിേഷൻട്ടേോ തപോൽ മുേഷൻഖപ്പനേഷൻയോ എക്കത്തിേഷൻക്കണ്ടതോണ്. ക്വറിെന്റ മുക്ളിൽ േഷൻക്ോൺട്രോക്ട് വോഹനം 
വോടെക്യ്ക്കുള്ള ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ (ക്ണ്ണൂരിെലേഷൻക്ോേഷൻളജ്ഓഫ്ഫിഷറീസ്പയ്യന്നൂർ) എക്കന്ന് എക്കഴുതിയിരിേഷൻക്കണ്ടതോണ്. 
ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷനുക്ൾ അേഷൻന്നദിവസം 3.30 മണിക്ക് അേഷൻപ്പോൾ ഹോജരുള്ള ക്രോറുക്ോരുെടെ സോന്നിദ്ധയത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതോണ്. നിശ്ചിത സമയം ക്ഴെിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷനുക്ൾ സവട്ടീക്രിക്കുന്നതല്ല.
25. ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ സവട്ടീക്രിക്കോനും സവട്ടീക്രിക്കോതിരിക്കോനും ഉള്ള അധേിക്ോരം രജിസ്ട്രോർ, കുഫേഷൻഫോസിൽ നിക്ഷിപ്തമോണ്.
26. ക്രോറുക്ോരൻ നിേഷൻയോഗിക്കുന്ന ൈവർഡ്രൈവർമോർ േഷൻജോലി സമയത്ത് യൂണിേഷൻഫോം ധേരിേഷൻക്കണ്ടതോണ് 
(യൂണിേഷൻഫോമിനോയി ചിലവോകുഫന്ന തുക് ക്രോറുക്ോരൻ വഹിേഷൻക്കണ്ടതോണ് )
27. ക്രോറുക്ോരൻ നിേഷൻയോഗിക്കുന്ന ൈവർഡ്രൈവർമോരുെടെ ബേഷൻയോേഷൻഡറ്റയുടം േഷൻപോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടേിഫിക്കറ്റും 
ഉേഷൻദയോഗത്തിൽ പ്രേഷൻവശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സമർപ്പിേഷൻക്കണ്ടതോണ് 
  

രജിസ്ട്രോർ i/c
   കുഫേഷൻഫോസ്

 
 
 
 
 
 
ക്ണ്ണൂരിെല േഷൻക്ോേഷൻളജ് ഓഫ് ഫിഷറീസ് പയ്യന്നൂരിേഷൻലക്ക്,  വോടെക്യ്ക്ക് വോഹനങ്ങൾ നൽകുഫന്നതിനുള്ള 
ക്വട്ടേഷൻട്ടേഷൻ
  

ക്രമ 
നമ്പർ

വോഹനങ്ങളുടെടെ വിവരം 
േഷൻമോഡൽ 
(രണ്ടോയിരത്തിപതിമൂന്നേഷൻന്നോ
അതിന് േഷൻശഷേഷൻമോ)

വിവരങ്ങൾ
ലഭയമോയ 
വോഹനങ്ങളുടെടെ 
എക്കണ്ണം

ജില്ലയ്ക്ക്പുറത്ത് 
ഹോൾട്ടേ് 
െചയ്യുന്നതിന് 
ൈവർഡ്രൈവർ ബോറ്റ

ശരോശരി 
പ്രതിമോ
സം 
സഞ്ചരിക്ക
േഷൻേണ്ട 
ദൂരം

ശരോശരി 
പ്രതിമോസം 
സഞ്ചരിേഷൻക്കണ്ട 
ദൂരത്തിേഷൻനക്കോളുടം 
അധേിക്ം 
സഞ്ചരിച്ചോൽ 
ഈടെോക്കുന്ന തുക് 
പ്രതി 
ക്ിേഷൻലോമീറ്ററിൽ 
േഷൻരഖപ്പെപ്പടുത്തുക്

1.  College Bus (One) 40 seater   1000 km  
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Panangad P.O. 682 506, kochi, Kerala, India. Phone : 91 484 2700964; Fax : 91 484 2700337              Email :- utypanangad@kufos.ac.in

1.  TempoTraveller (One)

14/17/19 
Seater 
(Ac/non 
Ac)

  700 km  

1.  Bolero(One)    2000 km  

1.  TaxiCab(One)
5/7
seater

  2000 km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     ഒപ്പ്:
േഷൻപര്:
േഷൻമൽവിലോസം:

  


