
No. 01/TCR/2021-2022                                                                                         15-09-2021 

വിൽപ്പനക്ക ്

 

വിദ്യാ ഇaർനാഷണൽ   ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിæa അധീനതയിലുള്ള വിദ്യാ അക്കാദ്മി ഓഫ ്

സയൻസ് ആൻഡ് ടരക്്നാളജി, തല്ക്കാട്ടുകര എന്ന എഞ്ചിനീയറിിംഗ് ്കാ്ളജിൽ ഉപ്യാഗിച്്ച 

വരുന്ന താടെ വിവരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ വിൽപ്പനക്കുണ്ട്. താല്പരയമുള്ളവരിൽ നിന്നുിം 

ദ്ർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു ടകാള്ളുന്നു. 

 

Sl.No Vehicle No. Model Seating 

Capacity 

Make Body Remarks 

1 KL 48A-3765 2008 46 Ashok Leyland-Lynx Saloon  

2 KL 48A-9774 2009 63 Ashok Leyland Saloon  

3 KL 48D-9638 2012 59 TATA Saloon  

4 KL 16L-746 2013 59 TATA Saloon  

5 KL 48F-287 2013 59 TATA Local Body  

 

ദ്ർഘാസുകൾ ലഭി്ക്കണ്ട അവസാന സമയിം: 29-09-2021 കാലത്ത് 11.00 മണി വടര.   

അ്ന്ന ദ്ിവസിം കാലത്ത് 11.30 നു ഇ്ത വാഹനങ്ങൾ തടന്ന ടപാതു ്ലലവുിം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

്ലലത്തിൽ പടെരുക്കുന്നവർ 25,000/-(ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിം രൂപ) കയാഷ് ആയി 

ടകട്ടിടവ്ക്കണ്ടതാണ്.  

്ലലത്തിന് ്േഷിം ദ്ർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുിം കൂരുതൽ തുകക്്ക ദ്ർഘാസുകൾ ടവക്കുക്യാ 

്ലലിം ടചയ്യുക്യാ ടചയ്യുന്ന വയക്തിക്്ക ഇരപാര് ഉറപ്പിക്കുന്നതുിം തുകയുടര 50% സ്്പാട്ടിൽ തടന്ന 

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാെിæa ോഖയിൽ അര്ക്കരതുമാണ്. 

്ലലക്കാരൻ ഒെിടക നിരതട്ദ്വയിം ടകട്ടിവച്ച എല്ലാവർക്കുിം അ്പ്പാൾ തടന്ന തുക തിരിച്ചു 

നൽകുന്നതായിരിക്കുിം. 

ഓ്രാ വാഹനത്തിനുിം ട്പ്തയകിം ട്പ്തയകിം  ദ്ർഘാസുകൾ സമർപ്പി്ക്കണ്ടതാണ്. 

വാഹനങ്ങൾ ടപാതു ്ലലിം ടചയ്യുന്നതുിം ഒറ്റക്കായിരിക്കുിം. 

്ലലത്തിൽ പടെരുക്കുന്ന  ഒരാൾ ഒരു ട്പാവേയിം നിരതട്ദ്വയിം അരച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. 

ദ്ർഘാസുകൾ മാട്തിം സമർപ്പിക്കുന്നവർ നിരതട്ദ്വയിം ടകട്ടിടവ്ക്കണ്ടതില്ല. 

്ലലിം ടകാണ്ടവർ ്ലലിം ഉറപ്പിച്ചതിനു ്േഷിം ഇരപാരിൽ നിന്നുിം തക്കതായ കാരണമില്ലാടത പിൻ 

മാറിയാൽ ടകട്ടിവച്ച നിരതട്ദ്വയിം Rs. 25,000/- തിരിടക ലഭിക്കുന്നതല്ല.    

കൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവേയമുള്ളവർ ട്പവൃത്തി ദ്ിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി 

ബന്ധടപ്പ്രണ്ടതാണ്. വാഹനങ്ങൾ പരി്ോധിക്കാൻ താല്പരയിം ഉള്ളവർക്്ക ഓഫീസിൽ സമയത്ത് 

അതിനുള്ള സൗകരയിം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 



 

ദ്ർഘാസുക്ളാ ്ലല ഉരമ്പരി്യാ ഒറ്റ്ക്കാ കൂട്ടമാ്യാ സവീകരിക്കുന്നതി്നാ 

നിരസിക്കുന്നതി്നാ ഉള്ള അധികാരിം ട്രസ്റ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുിം  

്ലലത്തിൽ പടെരുക്കുന്നവർ ്ഫാ്ട്ടാ ഐഡaßറ്റി കാർഡിçaയുിം പാൻ കാർഡിçaയുിം 

്കാപ്പി സമർപ്പി്ക്കണ്ടതാണ്. 

്ലലത്തിടലരുത്ത വാഹനത്തിæa ഉരമസ്ഥാവകാേിം മാറ്റിടയരുക്കുന്നതിനുള്ള ബാധയത ഇരപാര് 

നരത്തിയവർക്കായിരിക്കുിം. 

ഇരപാര് നരത്തിയവർ  ബാക്കി തുക അരച്്ച   വാഹനിം ഉരമസ്ഥാവകാേിം മാറ്റി ്കാ്ളജിൽ നിന്നുിം 

ടകാണ്ടു്പാ്കണ്ടതാണ്. 

 

        (ഒപ്പ)് 

ഡയറക്ടർ (അഡ്മിനിസ്്ട്രഷൻ) 

P.N. ഉണ്ണിരാജൻ IPS. (Rtd) 

 

 

ടെൻഡർ  നമ്പർ: 001/TCR/2021-2022/15-09-2021. 

 

വിദ്യാ അക്കാദ്മി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്്നാളജി, തല്ക്കാട്ടുകര എന്ന എഞ്ചിനീ 

യറിിംഗ് ്കാ്ളജിൽ ഉപ്യാഗത്തിലിരിക്കുന്നതുിം G-form-ൽ ഉള്ളതുമായ ്മൽ സൂചിപ്പി 

ച്ച ബസ്സുകളിൽ: 

................................................................................................................................................................................................ 

എന്ന ബസ്സ് ഞാൻ എല്ലാ നിബന്ധനകൾക്കുിം വി്േയമായി Rs................................ (......................... 

.. ........................ ....... ..... ..............................................................) രൂപയ്ക്കു ടെൻഡർ ടവച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളുിം അനുസരിക്കുവാൻ ഞാൻ ബാേയസ്ഥനാടെ 

ന്നു മനസിലാക്കുന്നു.  

 

         ്പര് :……………………………………………………………………………………………… 

അഡ്ഡസ് :…………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………… 

്ഫാൺ നമ്പർ:………………………………………………… 

 തിയ്യതി :  …………………………………. 

 


