
  

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിട്ടി & എസ.്ഇ.ഒ.സി 

യുടെ വാഹനം ഓെിക്കുന്ന ിന് ദിവസ കവ ന 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ  

ഡ്രൈവർ േം അറ്റൻൈന്റ് എംപാനൽ ലിസ്്റ്റ  യ്യാറാക്കുന്ന  ്

അറിയിപ്്പ 

 

എസ.്ഇ.ഒ.സി / എസ്റ്റാബ്ളിഷ്ടെനറ്് /228/2018                        

 ീയ ി.06.05.19 

 

നിരാേരണം 

 

                                   

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിട്ടിയുടെ 24*7*365 

ദിവസവും രപവർത്തിക്കുന്ന അെിയന്തര ഘട്ട ോരയ നിർവ്വഹണ 

കേരരത്തിൽ ലഭ്യൊയ വാഹനങ്ങൾ ദിവസ കവ നാെിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഓെിയ്ക്കുന്ന ിന ് ഡ്രൈവർ േം അറ്റൻൈന്റ ്  സ്തിേയികലയ്ക്്ക 

ജീവനക്കാടര നിയെിയ്ക്കുന്ന ിന ് അർഹരായവരുടെ എംപാനൽ 

ലിസ്റ്റ ് യ്യാറാക്കുന്നു.  

 കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത  നിവാരണ അക ാറിട്ടികയാ സംസ്ഥാന 

അെിയന്തിര ഘട്ട ോരയാലയകൊ ആരുൊയും ഇ ുൊയി ബന്ധടപ്പട്്ട 

യാട ാരു ഉറപ്പുേകളാ, വാഗ്ദാനങ്ങകളാ നൽേിയിട്ടില്ലാത്ത ാണ.് 

ഡ്രൈവർ േം അറ്റൻൈന്റ ്  സ്തിേയികലയ്ക്കുളള 

ട ടരടെെുപ്പുൊയി ബന്ധടപ്പട്്ട ആർടക്കങ്കിലും ഉണ്ടാേുന്ന 

രപയാസങ്ങകളാ നഷ്ടങ്ങൾകക്കാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന ് യാട ാരു 

ഉത്തരവാദി വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ല്ല.   

 കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിട്ടിയ്ക്കും 

അെിയന്തര ഘട്ട ോരയ നിർവ്വഹണ കേരരത്തിനും ഇ ുൊയി 

ബന്ധടപ്പട്ട  ുെർ രപവർത്തനങ്ങകളാ യാട ാരു ോരണവും പറയാട  

നിറുത്തുന്ന ികനാ  െയുന്ന ികനാ ഉളള അവോശം ഉണ്ടായിരിക്കും.  

 കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത  നിവാരണ അക ാറിട്ടിയ്കക്കാ 

സംസ്ഥാന അെിയന്തിര ഘട്ട ോരയാലയത്തികനാ 

ട രടെെുപ്പിന്ടറകയാ  ുെർ നെത്തിപ്പുേളുടെകയാ ഏ ു 



ഘട്ടത്തിലും നിർകേശങ്ങൾ നിരസിയ്ക്കുന്ന ിനും 

പരിഷ്കരിയ്ക്കുന്ന ിനും ഉളള അവോശെുണ്ടായിരിക്കുന്ന ാണ.്  

 കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത  നിവാരണ അക ാറിട്ടിയ്ക്കും 

സംസ്ഥാന അെിയന്തിര ഘട്ട ോരയാലയത്തിനും അകപക്ഷേളിൽകെൽ 

ഉപാധിരഹി ൊയി സവീേരിയ്ക്കുന്ന ികനാ  െയുന്ന ികനാ ഉളള 

അവോശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ാണ.് 

 

അകപക്ഷ ക്ഷണിയ്ക്കൽ 

1. ലഭ്ിയ്ക്കുന്ന അകപക്ഷയുടെയും പരികശാധനയുടെയും 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രൈവർൊരുടെ ഒരു റാങ്ക ്ലിസ്റ്റ ്

രപസിദ്ധീേരിയ്ക്കുന്ന ാണ.് 

2. ലിസ്റ്റിൽ കപരുളള ുടോണ്ട ് എല്ലാ ദിവസവും കജാലി 

ലഭ്ിയ്ക്കണടെന്നില്ല.  

3. വാഹനാവശയേ യുടെ ൈിൊന്റിനനുസരിച്്ച ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും 

സീനിയറായിട്ടുളളവടര കജാലിയ്ക്്ക നികയാഗിക്കുേയും അവർ 

ലഭ്യെല്ലാ ാേുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ട ാട്ടു  ാടെയുളളവടര 

പരിഗണിയ്ക്കുന്ന ുൊണ്. 

4. അെിയന്തിര ഘട്ട ോരയ നിർവ്വഹണ കേരരത്തിന്ടറ 

രപവർത്തനം 24*7*365 ദിവസൊണ.് 

 

ൊനദണ്ഡം 

 

 വിദയഭ്യാസ കയാഗയ       :  എസ.്എസ.്എൽ.സി  

 െറ്റ് കയാഗയ േൾ      :  സാധൂ യുളള LMV ഡ്ലസൻസ,്  

              സാധൂ യുളള Two wheeler 

ഡ്ലസൻസ ്  

 കജാലി പരിചയം       :  5 വർഷം 

 രപായ പരിധി        :   25-55 

  

 



         ഉപാധിേളും നിബന്ധനേളും 

1. രപ ി ദിന കവ നം 700/- (പരൊവധി രപ ിൊസ കവ നം 

18900/-) ജില്ലയ്ക്്ക പുറത്തു കപാേുന്ന സാഹചരയത്തിൽ 24 

െണിക്കൂറിൽ അധിേം കജാലി ടചയ്താൽ രപ ിദിനം 250/- 

അലവൻസായി നൽേുന്ന ായിരിക്കും.  

2. ട രടെെുക്കടപ്പെുവർ ഓഫീസ ് അറ്റൻൈനറ് ് –ന്ടറ കജാലി 

േൂെി നിർവ്വഹികക്കണ്ട ാണ.് 

3. വാഹനത്തിൽ നിയൊനുസൃ ം പരിപാലികക്കണ്ട രജിസ്റ്ററുേൾ 

േൃ യൊയി പരിപാലികക്കണ്ട ും എല്ലാ ദിവസവും 

കെലധിോരിടയ ോണിച്്ച സാക്ഷയടപ്പെുകത്തണ്ട ുൊണ.് 

4. സവന്തം േുറ്റം ടോണ്ട ് ഉണ്ടാേുന്ന നഷ്ട പരിഹാരങ്ങൾകക്കാ െറ്റ് 

ബാധയ േൾകക്കാ ോരയാലയത്തിന ് യാട ാരു ഉത്തരവാദി വം 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ല്ല. 

5. വാഹനവുൊയി ബന്ധടപ്പട്ടുളള എല്ലാത്തരം ഇെപാെുേളും 

യഥാവിധി കെലധിോരിടയ അറിയിച്്ച അനുെ ി വാകങ്ങണ്ട ും, 

വാഹനടത്ത സംബന്ധിച്ച രജിസ്കരെഷൻ , ഇൻഷൂറൻസ ് , 

പുേെലിനീേരണ നിയരന്തണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ ്   ുെങ്ങിയവ 

േൃ യൊടണന്ന ്ഉറപ്പു വരുകത്തണ്ട ുൊണ്.   

6. ഓഫീസിന്ടറ രപവർത്തനത്തിന ് നൽേുന്ന നിർകേശങ്ങൾ 

േൃ യൊയി വീഴ്ച േൂൊട  ടചകയ്യണ്ട ാണ്. 

7. ഓഫീസിൽ നിന്നും ആവശയടപ്പെുന്ന പക്ഷം ഡ്രൈവർൊരുടെ 

അംഗീേൃ  യൂണികഫാം ധരികക്കണ്ട ാണ്. 

8. അ  ു ൊസം ടചയ്ത  കജാലിയുടെ രപ ിഫലം ട ാട്ടെുത്ത ൊസം 

10 ന ്െുമ്പായി ഡ്േപ്പകറ്റണ്ട ാണ.് 

9. വാഹനം പൂർണ്ണൊയും േെുേി വൃത്തിയാക്കിയും 

സാധനസാെരഗഗിേൾക്്ക കേെുപാെുേൾ ഇല്ലാട യും 

സംരക്ഷികക്കണ്ട ാണ.്  

10. അകപക്ഷേൻ േണ്ണ ്പരികശാധന നെത്തി സർക്കാർ കൈാക്ടറുടെ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ ്  ഹാജരാകക്കണ്ട ാണ്. േണ്ണെ ആവശയെുടണ്ടന്ന ്



കൈാക്ടർ നിർകേശിക്കുന്ന പക്ഷം അവ ഉളളവടര ൊര കെ 

പരിഗണിയ്ക്കുേയുളളു.  

11. സർക്കാർ / അർദ്ധ സർക്കാർ / ടപാ ു കെഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ 

എന്നിവിെങ്ങളിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ടചയ്തവർക്കും 

അകപക്ഷിക്കാവുന്ന ാണ.് 

 ാല്പരയെുളളവർ ഇട ാടൊപ്പം കചർത്തിരിക്കുന്ന  

അകപക്ഷ കഫാറത്തിന്ടറ ൊ ൃേയിൽ അകപക്ഷ  യ്യാറാക്കി   ാടെ 

സൂചിപ്പിക്കുന്ന കെൽ വിലാസത്തിൽ 10.06.2019 ന ് െുമ്്പ 

സെർപ്പികക്കണ്ട ാണ.് അകപക്ഷകയാടൊപ്പം കയാഗയ  ട ളിയിക്കുന്ന 

രപൊണങ്ങളുടെ പേർപ്പുേൾ ഉളളെക്കം ടചയ്യുേ.  

 
 

 

 

ടഹൈ ്(സയൻറ്റിസ്റ്റ)് 

കേരള സംസ്ഥാന അെിയന്തര ഘട്ട ോരയ നിർവ്വഹണ കേരരം 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിട്ടിയുടെ ോരയാലയം 

വിോസ ്ഭ്വൻ പി.ഒ 

 ിരുവനന്തപുരം. 

 

(ഒപ്പ് /-) 

ടഹൈ ്(സയൻറ്റിസ്റ്റ)് 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



അകപക്ഷാ കഫാറം 

 

 

1. കപര്       :  

 

 

2. വയസ്സ ്& ജനന  ീയ ി   : 

 

 

3. വിദയഭ്യാസ കയാഗയ     :  

 

 

4. ഡ്ലസൻസ ്നം     : 

       
 

5. ഏട ാടക്ക  രം ഡ്ലസൻസ ്ഉണ്ട ് : 

 

 

6. കജാലി പരിചയം     : 

 
 

7. കെൽ വിലാസം & കഫാൺ നം.  : 

 

 

8. ോഴ്ച പരിെി ി     :    ഉണ്ട ്/ ഇല്ല. 

 

 

9. ോഴ്ച പരിെി ി ഉടണ്ടങ്കിൽ േണ്ണെ 

കൈാക്ടറുടെ നിർകേശ രപോരം   :    ഉണ്ട ്/ ഇല്ല. 

ഉപകയാഗിക്കുന്നുകണ്ടാ ?   

 
 

 

കെൽ സൂചിപ്പിച്ച വസ്തു  േൾ എന്ടറ അറിവിലും വിശവാസത്തിലും 

ടപട്ടിെകത്താളം പൂർണ്ണൊയും സ യസന്ധൊടണന്നും  കേരള 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിട്ടിയുടെ നിബന്ധനേൾക്കും 

ഉപാധിേൾക്കും വികധയനായി രപവർത്തിയ്ക്കാൻ  യ്യാറാടണന്നും 

അറിയിക്കുന്നു.  

 

 

ഒപ്പ്  

                                                                                                   കപരും കെൽ 

വിലാസവും          


