
ഇന്ഫര്മേ�ഷന് മേ	രള �ിഷന്
 Public Office Buildings,

Public Office PO, Thiruvananthapuram, Kerala 695033
Ph: 0471 2773100, Email: mail.ikm@kerala.gov.in, www.ikm.gov.in
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	്വമേ<ഷന് മേനോ<ീസ്

തിരുവനന്തപുരം, പബ്ലി	് ഓഫീസ് കെ	<ിടത്തിൽ പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന ഇന്ഫര്മേ�ഷന് മേ	രള
�ിഷന് ഓഫീസികെO ആവശ്യത്തിന്  2023 ജനുവരി  മുതൽ  	രോര്  അടിസ്ഥോനത്തിൽ ഓടുന്നതിന്
തോകെYപ്പറയുന്ന നിബന്ധന	ള്ക്ക് വിമേaയ�ോയി ട്രോവൽ ഏജന്സി	ള്/വോഹന ഉട�	ളിൽ നിന്നും
	്വമേ<ഷന് ക്ഷണിച്ചുകെ	ോള്ളുന്നു.

നിബന്ധന	ള്  :  

 2021 ഓഗസ്റ്റ്  -ന്  മേശഷം രജിസ്റ്റര് കെnയ്ത പ്രീ�ിയം 	ോറു	ള്,  എമേക്കോണ�ി 	ോറു	ള്
എന്നിവയുകെട നിബന്ധന അനുസരിച്ചുള്ള മേററ്റ്,  മേപകെsന്റ് സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന,
നിലവിലുള്ള വോഹനങ്ങളുകെട എണ്ണം,  വോട	 അടിസ്ഥോനത്തിൽ വോഹനങ്ങള് സര്
ക്കോര് / അര്ദ്ധസര്ക്കോര് / സ്വയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള്ക്ക് നൽ	ിയത് സംബന്ധിച്ച
മുന് പരിnയം എന്നിവ നിര്ബന്ധ�ോയും നൽമേ	ണ്ടതോണ്.

 	രോര്  അടിസ്ഥോനത്തിൽ  ഓടുന്ന  വോഹനം  എമേപ്പോഴും  നല്ല  	ണ്ടീഷനിൽ
ലഭ്യ�ോമേക്കണ്ടതോണ്.  കൂടോകെത  വോഹനം  ഓടിക്കുന്ന  ഡ്രൈ�വര്�ോര്  നല്ല  പരിnയ
സമ്പന്നനോയിരിക്കണം.

 വോഹന  ഉട�	ള്  വോഹനത്തികെO എല്ലോ  മേ�ോ	്യുകെ�OികെOയും മേഫോമേ<ോ  മേ	ോപ്പി
സ്വയം  സോക്ഷ്യകെപ്പടുത്തി  	്വമേ<ഷമേനോകെടോപ്പം  സ�ര്പ്പിമേക്കണ്ടതോണ്.  ഐ.കെ	.എം
ആവശ്യകെപ്പടുമേമ്പോള് വോഹനത്തികെO ഒര്ജിനൽ സര്<ിഫിക്കറ്റ് ഹോജരോമേക്കണ്ടതോണ്.
ഡ്രൈ�വര്ക്ക്  നിര്ബന്ധ�ോയും  ഡ്രൈലസന്സും,  സ്ഥിര�ോയ  മേ�ൽവിലോസവും,
കെ�ോഡ്രൈബൽമേഫോണും  ഉണ്ടോയിരിമേക്കണ്ടതും  ആയത്  ഇന്ഫര്മേ�ഷന് മേ	രള
�ിഷനിൽ ലഭ്യ�ോമേക്കണ്ടതു�ോണ്.

 ഇന്ഫര്മേ�ഷന് മേ	രള �ിഷന് ആവശ്യകെപ്പടുമേമ്പോകെYല്ലോം  (അവaി ദിവസങ്ങള് ഉള്
കെപ്പകെട രോത്രിയും പ	ലും) വോഹനം ലഭ്യ�ോമേക്കണ്ടതോണ്.

 ഏകെതങ്കിലും  	ോരണവശോൽ  സ്ഥിരവോഹനത്തിന്  ഓടോന്  തടസ്സമുകെണ്ടങ്കിൽ
അംഗീ	്യത നിരക്കിലും  വ്യവസ്ഥയിലും പ	രം വോഹനം ലഭ്യ�ോമേക്കണ്ടതോണ്.

 വോഹനങ്ങള് പുറകെപ്പടുന്നതും യോത്ര അവസോനിപ്പിക്കുന്നതും ഐ.കെ	.എം-ൽ നിന്നും
ഐ.കെ	.എം വകെരയോണ്.  



 വോഹനം  ഐ.കെ	.എം.ൽ  പ്രമേവശിച്ചു  	Yിഞ്ഞോൽ  �ീറ്റര്  റീ�ിങ്ങും  സ�യവും
ഡ്രൈ�വറുകെട  മേപരും  കെ�ോകെബൽ  നമ്പറും  റിസപ്ഷനികെല  രജിസ്റ്ററിൽ
പതിമേക്കണ്ടതോണ്.

 യോത്ര  അവസോനിച്ച്  ഗ്യോമേരജിമേലക്ക്  മേപോകുമേമ്പോള്  �ീറ്റര്  റീ�ിങ്ങും  സ�യവും
ഐ.കെ	.എമ്മികെല �്യൂ<ിയിലുള്ള ഓഫീസര് രജിസ്റ്ററിൽ പതിമേക്കണ്ടതോണ്.

 കെതരകെഞ്ഞടുക്കകെപ്പടുന്ന  ട്രോവൽ  ഏജന്സി	ള്  /  വോഹന  ഉട�	ള്
ഐ.കെ	.എമ്മു�ോയി  ഒരു  വര്ഷമേത്തക്ക്  200  രൂപ  മുദ്രപത്രത്തിൽ  	രോര്
ഒപ്പിമേടണ്ടതോണ്. 

 വോഹനം നൽകുന്നതിൽ  രണ്ട്  തവണയിൽ  കൂടുതൽ  വീഴ്ചവരുത്തു	മേയോ,  ബില്ലിൽ
കൃത്രി�ം  	ോണിക്കു	മേയോ,  ജീവനക്കോമേരോട്  ഡ്രൈ�വര്  മേ�ോശ�ോയി  കെപരു�ോറു	മേയോ
കെnയ്തതോയി  ശ്രദ്ധയിൽകെപ<ോൽ,  യോകെതോരു  മുന്നറിയിപ്പും  കൂടോകെത  ഐ.കെ	.എം.
	രോര് റദ്ദോക്കുന്നതോണ്.

 ഏകെതങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ  (അവaി ദിനങ്ങള് ഉള്കെപ്പകെട)  വോഹനം ലഭ്യ�ോക്കോത്ത
സോഹnര്യത്തിൽ  പ	രം  വോഹനം  ഇന്ഫര്മേ�ഷന്  മേ	രളോ  �ിഷന്  വോട	യ്ക്ക്
എടുത്തോൽ അതികെO മുഴുവന് കെnലവും 	രോറു	ോരന് തകെന്ന വഹിമേക്കണ്ടതോണ്.

 വോഹനത്തികെO വോട	 �ോസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നൽകുന്നതോണ്.

 വോഹനങ്ങളുകെട വോട	യിൽ നിന്നും നിയ�ോനുസ്യത 	ിYിവു	ള് ഈടോക്കുന്നതോണ്.

 ഇന്ഫര്മേ�ഷന് മേ	രള �ിഷനിൽ നിന്നും നൽകുന്ന മേലോഗ് ബുക്ക് ഓമേരോ ട്രിപ്പികെOയും
തുടക്കത്തിലും  അവസോനത്തിലും  പൂരിപ്പിമേക്കണ്ടതും  വോഹനം  ഉപമേയോഗിച്ച
ഓഫീസറുകെട ഒപ്പ് വോമേങ്ങണ്ടതു�ോണ്. 

 ഓമേരോ  ദിവസകെത്തയും  മേലോഗ്  ഷീറ്റ്  അഡ്മിനിമേ¤റ്റീവ്  ഓഫീസര്  / അമേദ്ദഹം
ചു�തലകെപ്പടുത്തുന്ന ഏകെതങ്കിലും ഓഫീസമേറമേയോ 	ോണിച്ച് മേ�കെലോപ്പ് വോമേങ്ങണ്ടതോണ്.

 പ്രതി�ോസം കുറഞ്ഞദൂര�ോയ  1500  	ി.�ീറ്ററിനുള്ള രൂപയും അതിനുമേശഷമുള്ള ഓമേരോ
അaി	  	ി.�ീറ്ററിനുള്ള  രൂപയും,  10  �ണിക്കൂറിന്  മേശഷമുള്ള  ഓമേരോ  അaി	
�ണിക്കൂറിനുള്ള  രൂപയും,  ജില്ലക്ക്  പുറത്ത്  രോത്രി  ഹോള്<്  കെnയ്യുന്നതിന്  ഡ്രൈ�വര്
ബോറ്റുയു�ോണ് 	്വമേ<ഷനിൽ 	ോണിമേക്കണ്ടത്.

 ഈ  	രോര്  തുടരോനും  റദ്ദോക്കോനുള്ള  അaി	ോരം  ഇന്ഫര്മേ�ഷന്  മേ	രള  �ിഷന്
എക്സി	്യൂ<ീവ് �യറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്ത�ോയിരിക്കും.

 	രോറു	ോരന്  ഐ.കെ	.എം-മേലയ്ക്ക്  വോഹനം  നൽ	ോന്  എകെന്തങ്കിലും
ബുദ്ധിമുട്ടുകെണ്ടങ്കിൽ ഒരു �ോസകെത്ത മേനോ<ീസിൽ 	രോര് അവസോനിപ്പിക്കോവുന്നതോണ്.

 	രോര്  ഉറപ്പിക്കുന്ന  വ്യക്തി  5000  രുപ  കെസ	്യൂരിറ്റി  കെ�മേപ്പോസിറ്റോയി
കെ	<ിവമേക്കണ്ടതോണ്. ആയതു 	രോര് 	ോലോവaിയ്ക്കു മേശഷം തിരികെ	 നൽകുന്നതോണ്.
	രോര്  വ്യവസ്ഥയിൽ  എകെന്തങ്കിലും  വീY്ച്ച  വരുത്തിയോൽ  പ്രസ്തുത  സംഖ്യ
	ണ്ടുകെ	ട്ടുന്നതോണ്.

 	്വമേ<ഷമേനോകെടോപ്പം,  ഇന്ഫര്മേ�ഷന്  മേ	രളോ  �ിഷന്  എക്സി	്യൂ<ീവ്  �യറക്ടറുകെട
മേപരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് �ോറോവുന്ന 500  രൂപയുകെട �ി.�ി നിരതദ്രവ്യ�ോയി നൽ



മേ	ണ്ടതോണ്.  	്വമേ<ഷനു	ളിൽ  തീരു�ോനകെ�ടുത്തതിനു  മേശഷം  പ്രസ്തുത  സംഖ്യ
തിരികെ	  നൽകുന്നതു�ോണ്.  	രോര്  ഉറപ്പിച്ചതിന്  മേശഷം  	രോറു	ോരന്
പിന്മോറു	യോകെണങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത 	്വമേ<ഷമേനോകെടോപ്പം
മേഫോമേ<ോ പതിച്ച ഐ.�ി  	ോര്�ികെO പ	ര്പ്പും നിരതദൃവ്യം കൂടി മേnര്ത്തിരിക്കുണം.
ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ  നിരക്ക്  മേ	്വോ<്  കെnയ്ത  ആദ്യ  രണ്ടു  മേപരുകെട  നിരതദൃവ്യം  	രോര്
നടപടി	ള്  പൂര്ത്തീ	രിച്ച  മേശഷം  �ോത്രം  തിരികെ	  നൽകുന്നതോണ്.  �റ്റുള്ളവരുകെട
നിരതദൃവ്യം  ഒറിജിനൽ  ഐ.�ി.	ോര്�്  ഹോജരോക്കി  ആaി	ോരി	ത  ഉറപ്പ്
വരുത്തിയതിനുമേശഷം തിരികെ	 നൽകുന്നതോണ്.

 	്വമേ<ഷനു	ള്  സീൽ  കെnയ്ത  	വറിൽ  	്വമേ<ഷന്  നമ്പര്,  തീയതി  എന്നിവ
മേരഖകെപ്പടുത്തി  എക്സി	്യൂ<ീവ്  �യറക്ടര്,  ഇന്ഫര്മേ�ഷന് മേ	രള �ിഷന്,  Public  Office
Buildings, Public Office PO, Thiruvananthapuram, Kerala 695033  എന്ന വിലോസത്തിൽ 2022

�ിസംബര്  22  ന്  3.00  �ണിക്കു മുന്പോയി 	ി<ത്തക്ക വിaത്തിൽ മേനരിമേ<ോ  തപോൽ
മുമേഖനമേയോ എത്തിമേക്കണ്ടതോണ്. 	വറികെO മു	ളിൽ മേ	ോണ്ട്രോക്ട് 	ോര് വോട	യ്ക്കുള്ള
	്വമേ<ഷന്  എന്ന്  എഴുതിയിരിമേക്കണ്ടതോണ്.  	്വമേ<ഷനു	ള്   അമേന്നദിവസം  3.30
�ണിക്ക്  അമേപ്പോള്  ഹോജരുള്ള  	രോറു	ോരുകെട  സോന്നിദ്ധ്യത്തിൽ  തുറക്കുന്നതോണ്.
നിശ്ചിത സ�യം 	Yിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന 	്വമേ<ഷനു	ള് സ്വീ	രിക്കുന്നതല്ല.

 	്വമേ<ഷന്  സ്വീ	രിക്കോനും  സ്വീ	രിക്കോതിരിക്കോനുമുളള  അaി	ോരം  എക്സി	്യൂ<ീവ്
�യറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്ത�ോണ്.

 ഐ.കെ	.എം  കെല  ജീവനക്കോരിൽ  ആകെരങ്കിലു�ോയി  ബന്ധമുകെണ്ടങ്കിൽ  ആ  വിവരം
	്വമേ<ഷനിൽ മേരഖകെപ്പടുമേത്തണ്ടതോണ്.

 ഐ.  കെ	.  എം ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് വോഹനം ഓടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 	രോറിൽ
ഏര്കെപ്പട്ടു	Yിഞ്ഞോൽ  പ്രസ്തുത  	ോലയളവിൽ  വോഹനം  സ്വ	ോര്യ  ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്
ഉപമേയോഗിക്കോന് പോടുള്ളതല്ല. 

s/d
എക്സി	്യൂ<ീവ് �യറക്ടര് 
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