
െകാ ിൻ ഇൻറർനാഷണൽ എയർേപാർ ് ലിമി ഡ് (സിയാൽ) 

ദർഘാസ് പമാണം 

 

sIm¨n A´mcmjv{S hnam\¯mhf¯nsâ ssIhi¯nencn¡p¶Xpw 

FbÀt]mÀ«nÂ Dt]£n¡s¸« \nebnÂ Isï¯nbXpw, DSaØcnÃm¯Xpamb 

CeIvt{SmWnIvkv sFäwkv, Krtlm]IcW§Ä, XpWn¯c§Ä DÄs¸sSbpÅh 

Ct¸mÄ \nehnepÅ AhØbnÂ sam¯ambn ദർഘാസ് പകാരം 

വി ഴി ു താണ.് Izേ ഷൻ \S]Snbnð ]s¦Sp¡phm³ താ ര മു വർ 

ദർഘാസ ് പമാണം knbmensâ sImേമഴ്സ ൽ വിഭാഗ ിൽ നി ും  25.01.2023 

മുതൽ 08.02.2023 വെരയു  പവർ ി  ദിവസ ളിൽ  വാേ താണ്.  
പൂരി ി   Izേ ഷൻ 09.02.2023, 02.00 PMന് മുൻപായി സമർ ിേ താണ്.  
 
 

Sl.No Items Approx. Qty 
1 Normal Phone 210 
2 Smart Phone 175 
3 Power Bank 260 
4 Sunglass 520 
5 Reading Glass 300 
6 Watch 570 
7 Jacket 400 
8 Small Bag 450 
9 Neck Pillow 175 
10 Headphone 1000 
11 Trolley Bags 260 
12 Hanger 20 
13 Mouse 28 
14 Keyboard 5 
15 Calculator 4 
16 Pen 20 
17 Trimmer 13 
18 Belt 800 
19 Flask 200 
20 Stroller for Kids 20 
21 Carroms Board  2 
22 Wheel chair 4 
23 Torch 7 
24 Gas burner 1 
25 Gas cook top 1 
26 Books  500 
27 Mobile charger 750 



Sl.No Items Approx. Qty 
28 Mixi 7 
29 Iron Box 5 
30 Oven 1 
31 Induction cooker 3 
32 Drone 1 
33 Speaker 6 
34 Home Theatre 4 
35 Emergency Lamp 1 
36 Pressure Cooker 8 
37 Electrical Rice Cooker 3 
38 Rice Cooker 2 
39 Tab 40 
40 Laptop  7 
41 Digital Camera 5 
42 DSLR Camera 7 
43 Ear pod 28 
44 Jacket 400 
45 Shuttle  Bat 23 
46 Tennis Bat 2 
47 Guitar 3 
48 Cricket Bat 2 
49 Toshiba LED Tv "24" 1 
50 Kadai Thava 1 
51 B/Speaker 4 
52 Headphone Premium 3 

 

Izേ ഷൻ സമർ ി ു തിന ്താെഴ റയു  നിബ നകൾ ബാധകമായിരി ും. 

 

1. tað kqNn¸n¨ hkvXp¡Ä am{Xsa Cu ZÀLmknð DÄs¸«n«pÅp. 

Izt«j³ kaÀ¸n¡phm³ Xmev]cyapÅhÀ 25.01.2023 മുതൽ 

08.02.2023 വെര ഉ  പവർ ി ദിവസ ളിൽ (9 30 AM മുതൽ 05.00 PM 

വെര ) സിയാലിൻെറ െകാേമഴ്സ ൽ വിഭാഗ ിൽ നി ും   500/-   രൂപ അട  ്

വാേ താണ v. Izt«j³ Xpdóv Gähpw IqSpXð XpI ZÀLmkv/ 

Izt«j³ kaÀ¸n¨ Bfnsâ t]cnð Xmev¡menIambn 

Øncs¸Sp¯póXpamWv ZÀLmkv {]amW At]£bnð 

tcJs¸Sp¯nb At]£I\v am{Xsa ZÀLmknð ]s¦Sp¡phm\pÅ 

A\phmZw Dïmbncn¡pIbpÅp. B t]cnð am{Xsa ZÀLmkv 

Dd¸n¡pIbpÅp. PAN, GST Fónh DÅ t]cnð am{Xw 



At]£nt¡ïXmWv. Øm]\¯nsâ t]cnð GST/PAN Cñm¯ 

hyànIÄ -  GST/PAN Fónhbnð tNÀ¯n«pÅ t]cnð 

(hyànbpsS t]cnð) At]£ hmt§ïXpw, kaÀ¸nt¡ïXpamWv. 

2. Izേ ഷൻ സമർ ി ു തിന്  നിരത ദവ ം  50,000/- രൂപ െകാ ിൻ 

ഇൻറർനാഷണൽ എയർേപാർ ് ലിമി ഡ് എ  േപരിൽ െനടു ാേ രി/ 

എറണാകുള ് മാറാവു  Demand Draft kaÀ¸nt¡ïXmIpóp. 

നിരത ദവ ം ഇ ാ  ദർഘാസുകൾ റ ായി േപാകു താണ്.   

3. നിരത ദവ ം ദർഘാ ിൽ േചർ ി ു  േഫാറം ഒ ് പൂരി ി ് അതിൻെറ 

കൂെടയാണ് സമർ ിേ ത.് േഫാറം ഒ ് കൃത മായി പൂരി ിേ ത് 

ആണ്. നിരത ദവ ം ക ാഷ ്ആയി സ ീകരി ു ത .  

4. പൂരി ി   Izേ ഷൻ  നിരത ദവ aS¡w 09.02.2023 തീയതി 02.00 PM\v 

മുൻപായി സിയാലിsâ െകാേമഴ്സ ൽ വിഭാഗ ിൽ സമർ ിേ തmWv. 

Aóv Xsó 02.30PM\v Xpd¡póXmWv. 

5. പൂരി ി  ദര്ഘാസ് മാേനജിങ് ഡയറ ർ, െകാ ിൻ ഇൻറർനാഷണൽ 

എയർേപാർ ് ലിമി ഡ്, െകാ ി എയർേപാർ ് പി ഒ, എറണാകുളം  683 111 

എ  വിലാസ ിൽ സമർ ിേ താണ്. 

6. മു ദവ  കവറിനു  മുകളിൽ “Lost & Found മാ ു തിനു  ദര്ഘാസ്” എ  

േരഖെ ടുേ താണ്.  

Cover 1 : ]qcn¸n¨ Form 1, നിരത ദവ w, GST Certificate, PAN  

               Card Copy 

Cover II: Financial Bid, ദർഘാസ ് പമാണ ിsâ H¸n« Fñm  

          t]PpIfpw. 

2 കവറുകളുെടയും  പുറ ് അേപ കsâ   പൂർണ േമൽവിലാസം 

േരഖെ ടുേ താണ്.  

7. Izേ ഷൻ, മാേനജിങ് ഡയറ റുെട േപരിൽ CtXmsSm¸w tNÀ¯n«pÅ 

നി ിതേഫാറ ിൽ ആണ് സമർ ിേ ത.്   

8. Izേ ഷൻ െകാ ു  സാമ ഗി ു  ഏ വും കുറ  വില Rs. 5,00,000/- 

(Aôve£w) Bbn നിജെ ടു ിയി ു ്. ദർഘാസ ് നടപടികളിൽ 

പെ ടു ു വർ ഈ തുകേയാ അതിലും കൂടുതലായു  വിലേയാ ആണ് 

േരഖെ ടുേ ത.് 



9. കരാറുറ ി   തുകയ് ് പുറേമ GST, TCS,  നിയമ പകാരമു  മ ു 

നികുതികളും Izേ ഷൻ ഉറ ി  വ ി അടയേ് താണ്.  

10. Izേ ഷൻ സ ീകരി ് ടിയാൻ െസക ൂരി ി ഡിേ ാസി  ് അട ുകഴി ാൽ 

മ ു വരുെട നിരത ദവ ം അ ുദിവസ ിനു ിൽ മട ി 

നൽകു താണ.്  

11. മാേനജിങ് ഡയറ റുെട അംഗീകാര ിനു വിേധയമായി ഏ വും കൂടുതൽ 

സംഖ  Izേ ഷൻ സമർ ി ു  ആളുെട േപരിൽ അവകാശം ഉറ ി ു തും, 

ടിയാൻ െഡേ ാസി mbn Rs. 50,000/- cq] Ató Znhkw Xsó 

knbmenð ASbvt¡ïXpw 7 Znhk¯n\pÅnð ZÀLmkv Dd¸n¨ 

apgph³ XpI, (\nIpXn DÄs¸sS) knbmenð അടയ്േ തുമാണ്. 

െഡേ ാസി ് ASbv¡póXn\v വീ വരു ിയാൽ B hyànbpsS t]cnð 

Dd¸n¨ ദര്ഘാസ ് റ ാbXmയി കണ ാ ു തും, നിരത ദവ ം സിയാലിൽ 

വരവ് വയ് ു തും ആണ്. അതിനുേശഷം പുനർ Izേ ഷൻ വഴി    Lost & 

Found സാമ ഗികൾ വി ഴി ു താണ്.  

12. മാേനജിങ് ഡയറ ർ Izേ ഷൻ ിരെ ടു ു ിെ ിൽ  സ ീകാര മായ 

Izേ ഷൻ സമർ ി  ആൾ ് ടിയാനിൽ നി ും ൈക ിയ മുഴുവൻ 

സംഖ യും തിരിെക െകാടു ു താണ്. Izേ ഷൻ ിരെ ടു ു ത്/ 

നിരാകരി ു തിനു  അധികാരം മാേനജിങ ് ഡയറ റിൽ നി ി വും 

അേ ഹ ിsâ തീരുമാനം അ ിമവുമായിരി ും.  

13. Izേ ഷൻ സ ീകരി  hyàn േമൽ പറ  സാധന ൾ ദർഘാസ ്ഉറ ി ുÅ 

ക ് ലഭി v, 4 Znhk ിനകം  hkvXp¡Ä knbmensâ ല ു നി ് 

നീ ം െചേ തmW.v  

14. ടിയാളുെട നിരത ദവ ൦ Snbm³ േമൽ റ  സാധന Ä പൂർണമായn 

\o¡w s]bvXXn\p േശഷം മാ തം മട ി നൽകു താണ.്  

15. Fómð നാലു Znhk ിനുÅnð സാ[\§Ä \o¡w sN¿m¯ ]£w 

4 Znhk ിനp േശഷം വരു  ഓേരാ ദിവസ ിനും Rs.1,000/- രൂപ എ  

നിര ിൽ പിഴ ഈടാ ു തും, A{]Imcw 15 ദിവസ ൾ ുേശഷhpw 

hkvXp¡Ä \o¡w sN¿m¯ ]£w, asämcdnbn¸pw IqSmsX knbmð 

പുനർ ദർഘാസ് നടപടികൾ സ ീകരി ു തുമായിരി ും. ഈ 

സാഹചര ിൽ ദർഘാസ് െകാ  വ ിയുെട േപരിലു  കരാർ റ ായി 



േപാകു തും, നിരത ദവ ം െഡേ ാസി pw എ ിവ CIAL ലിേല ് വരവ് 

വയ് ു തും  ആയിരി ും. Cu XpI XncnsI \ðIpóXñ. 

16. ദർഘാസ ് പമാണം വാ ിയതിനുേശഷം താ ര മു വർ  ് സാ[\§Ä 

ക ് േബാധ െ ടു ു തിനായി 07.02.2023 തീയതി രാവിെല 10.00 am 

മുതൽ 01.00 pm വെര സിയാലിsâ െകാേമഴ്സ ൽ വിഭാഗവുമായി 

ബ െ േട താണ.് മ ു ദിവസ ളിൽ ഇതിനു  അവസരം 

ഉ ായിരി ു ത .  

17. ദര്ഘാസ ് നടപടികളിൽ പെ ടു ുവാനായി സ ം േപരിലു  HdnP\ð 

പാൻകാർഡ് ഹാജരാേ താണ്. പാൻകാർഡ് ൈകവശം ഇ ാ  

വ ികെള  ദര്ഘാസ ്നടപടികളിൽ പെ ടു ുവാൻ അനുവദി ു ത . 

18. സാധാരണ എ ാ Govt. Izേ ഷsâയും നിബ നകളും ഈ Izേ ഷന് 

ബാധകമായിരി ും.  

19. Izേ ഷൻ നടപടി കമം തീരുമാനി ു തിനും, നട ിലാ ു തിനു  

പൂർണ അധികാരവും ഉ രവാദിത വു൦ െകാ ി അ ാരാഷ് ട 

വിമാന ാവള ക നിയുെട മാേനജിങ് ഡയറ ർ ചുമതലെ ടു ു  

ഓഫീസറിൽ നി ി മാണ്. ഇ പകാരം െകാ ി അ ാരാഷ് ട വിമാന ാവള 

ക നി എടു ു  തീരുമാന ൾ നടപടിയിൽ പെ ടു ു  എ ാവർ ും 

ബാധകമായിരി ും.  

20 knbmð Poh\¡mÀ¡v Izേ ഷ\nð ]s¦Sp¡phm³ 

A\phmZapïmbncn¡póXñ. 

 

 

 
മാേനജിങ് ഡയറ ൪ ു േവ ി 

ജനറൽ മാേനജർ (Commercial) 
 

 

 

 

 

 


