File No.10SC/612/2021-KL10
SC1/242618/2021/M

റീജിയണൽ ാൻസ് േപാർ ് ഓഫീസ് ,
മല റം , തീ തി. 18 .09.2021
സമയ നിർണയ േയാഗ അറിയി ്

ബ
ഉ

രവ്

ഃ േകരളാ ൈഹേ

ാടതിയെട, 07.04.2021 െല

W.P(C) no.7346/2021

എ

കാരം Thirunavaya - Kanhipura Via Patternadakavu, Athavanad & Athavanadpara

with one round trip Thirunavaya- Kuttippuram Via Chembikal (Regular permit no.10/841/1998)
KL-10-AB-1314 എ

റ ിൽ സർ ീസ് നട

അേപ
മണി
നി

യമായി ബ

െ

് ഒ

സ് േ ജ് ക ാേരജിെ

സമയ നിർണയ േയാഗം 30.09.2021 ന് രാവിെല 11.00

് ജിലയിെല േകാവിഡ് സാഹചര ം കണ
യി തായി അറിയി

ൈടമിങ് റിവിഷ

ിെലട

് , ഓൺൈലനിൽ നട

വാൻ

..
െസ
റി,
റീജിയണൽ ാൻസ് േപാർ ് അേതാറി ി,
മല റം

റി ് : :

1.
ഓൺൈലൻ സമയ നിർണയ േയാഗ
ിൽ പെ ട
തിേല ായി ,
സ് ത റ ിൽ
സർ ീസ് നട
, താലര മ
(enroute) ഓ േറ ർസ്
ഓേരാ
ം, അവരവ െട
ഇെമയിൽ വിവര ൾ rtamalappuram@gmail.com എ ഇ-െമയിലിേല ് 22.09.2021 ന് മൻപായി
അയ കയം, , ടർ ് അവരവ െട ഇ-െമയിൽ വിലാസ
ിേല ് അയ നൽ
ഗിൾ
ഡാ ാ േഫാം പരി ി
ഓൺൈലനിൽ
28.09.2021-നകം സബ് മി ് െച കയം േവണം.
സമർ ി
വിവര ൾ പരിേശാധി േശഷം, അർഹരായവർ ്
സ് ത സമയ നിർണയ
േയാഗ
ിൽ പ ട
തി
ഗിൾ ലി ്
അവരവ െട ഇ-െമയിൽ വിലാസ
ിേല ്
അയ
താണ് . നിർ ിഷ് ട സമയപരിധി
േശഷം
സമർ ി
അേപ കൾ
പരിഗണി
തല.
2. ഗിൾ ഡാ ാ േഫാം പരി ി
തിന് 1. തിരി റിയൽ േരഖ ( ആധാർ കാർഡ് , , ഇലക് ടറൽ
ഐ ഡി, പാസ് േപാർ ് ) 2.െപർമി ് 3. സമയവിവര
ിക എ ിവയെട അസൽ ക േത താണ്
.

പകർ ്
1.േനാ ീസ് േബാർഡ് , 2.െക.എസ് .ആർ.ടി.സി., 3.പി.ബി.ഒ.എ., 4.എ.െക.ബി.ഒ.ഒ.
5.െക.ബി.ടി.എ.,6.ൈ വ ് ബസ് ഓ േറ ഴ് സ് േകാർഡിേനഷൻ ക ി ി
7 Sri. Mohammed Aboobacker S/O Muhammed, 8/92, Mannarathodi House, Athavanad (PO),
Tirur Malappuram-676301 (Applicant) (by RPAD)
8. Sri. Satheesh Kumar S/O Viswanathan Nair, Vettikkattu House, Athavanad-Po, Thirur,

Malappuram (objector)(RPAD)
9.File .
10. https://malappuram.nic.in

9/18/2021

RTO MALAPPURAM

RTO MALAPPURAM
TIMING CONFERENCE ON 30/09/2021 AT 11.00 am

FOR THE S/C No - KL-10-AB-1314

rtamalappuram@gmail.com Switch account

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload
les and submit this form. Your email is not part of your response.
* Required

TIMING PROPOSAL FOR REVISION OF TIMING

Date

dd/mm/yyyy

VECHILE NUMBER OF THE PARTICIPANT ( ENROUTE OPERATOR ) *
Your answer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpfDVB8gqqnL2w7pEQM-JHXPYIC8kYmNH26csL6Jd9dz4xXg/viewform
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RTO MALAPPURAM

NAME OF THE ENROUTE OPERATOR *
Your answer

ADDRESS OF THE ENROUTE OPERATOR *
Your answer

MOBILE NUMBER OF THE PERMIT HOLDER *
Your answer

EMAIL ID OF THE PERMIT HOLDER *
Your answer

SCANNED COPY OF AADHAAR / ID PROOF OF THE PERMIT HOLDER *
Add le

AUTHORISATION DULY SIGNED BY PERMIT HOLDER IF ANY ( SCANNED COPY )
Add le

NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORISED PERSON
Your answer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpfDVB8gqqnL2w7pEQM-JHXPYIC8kYmNH26csL6Jd9dz4xXg/viewform
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AADHAAR / ID PROOF OF AUTHORISED PERSON
Add le

PHONE NUMBER OF AUTHORISED PERSON
Your answer

ROUTE WITH INTERMEDIATE POINTS *
Your answer

SCANNED COPY OF ORGINAL PERMIT *
Add le

SCANNED COYP OF ORGINAL TIME SHEET *
Add le

SCANNED COPY OF WRITTEN OBJECTION IF ANY
Add le

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpfDVB8gqqnL2w7pEQM-JHXPYIC8kYmNH26csL6Jd9dz4xXg/viewform

3/3

