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കേക്വകട്ടഷന് കനളാട്ടഡീസക്
കകേരളളാ ആയുരകര്വേദ പഠന ഗകര്വേഷണ സസളാസസറദിയുസടെ കേഡീഴദിലുളള കകേളാട്ടക്കല സര്വേദദ്യരതത

പദി.എസക്.ര്വേളാരദ്യര ആയുരകര്വേദ കകേളാകളജക് കേളാന്റഡീന് നടെത്തുന്നതദിനക് പരദിചയസമ്പന്നരളായ ര്വേദ്യകദികേളദില
/സളാപനങ്ങളദില /  സതഘങ്ങളദിൽ നദിനത ഇകതളാസടെളാന്നദിരക് കചരര്ത്ത നദിശദിത കഫളാറര്ത്തദിലുള
കേക്വകട്ടഷനുകേള് ക്ഷണദിച്ചു സകേളാളളുന.

1. സമരരദികക്കണ്ട തഡീയ്യതദിയുത സമയവത :  21.08.2019 ഉരക്കക് 3  മണദി ര്വേസര ലഭദിക്കുന്ന
കേക്വകട്ടഷനുകേള് അകന്ന ദദിര്വേസത 4  മണദിക്കക് അകരളാള് ഹളാജരളാവന്നര്വേരുസടെ സളാന്നദിദദ്യ ര്ത്തദില
തുറക്കുന്നതളായദിരദിക്കുത.

2. കേരളാര കേളാലളാര്വേധദി  ഒരു ര്വേരഷകര്ത്തക്കളായദിരദിക്കുത .

3. അര്വേധദി ദദിര്വേസങ്ങളടെക്കത എലളാ ദദിര്വേസവത നദിരര്ബന്ധമളായുത കേളാന്റഡീന് 7 AM  മുതല 7 PM
ര്വേസര തുറന്നക് പ്രര്വേരര്ത്തദികക്കണ്ടതളാണക്.

4. പളാസ്റ്റദിക്കക് കേര്വേറുകേളുത ഷഡീറ്റുകേളുത കേളാന്റഡീനദില ഉപകയളാഗദിക്കുര്വേളാന് പളാടുളളതല.  പളാസ്റ്റദിക്കക്
/കേടെലളാസക് ഇലകേള് ഉപകയളാഗദിക്കുര്വേളാന് പളാടുളളതല..  പളാസ്റ്റദിക്കദിതര കപറ്റുകേളുത ,  ര്വേളാഴയദി ലയുത
ഇപകയളാഗദികക്കണ്ടതളാണക്.

5. ര്വേളാടെകേ :  കേളാന്റഡീന് ഉപകദശകേ സമദിതദി നദിശയദിക്കുന്ന പ്രകേളാരമുളള പ്രതദിമളാസ സകേട്ടദിടെ ര്വേളാടെകേ
ഓകരളാ മളാസവത അഞളാത തദിയ്യതദിക്കക് മുന്പക് സകേ.എ.എസക്.ആര .എസക്.  ഓഫഡീസദില
അടെര്വേളാകക്കണ്ടതളാണക്.  സകേട്ടദിടെത വൃര്ത്തദിയളായുത ഉപകേരണങ്ങള് കകേടുകൂടെളാസതയുത സൂക്ഷദികക്ക
ണ്ടതളാണക്.  അങ്ങസനയലളാര്ത്ത പക്ഷത ഉണ്ടളാവന്ന കേഷ്ട നഷ്ടങ്ങള്ക്കക് കേരളാറുകേളാരന് ഉര്ത്തരര്വേളാ
ദദിയളായദിരദിക്കുന്നതുമളാണക്.  

6. മഡീറര റഡീഡദിതഗക് അനുസരദിച്ചുളള സര്വേദദ്യുതദി ചളാരരക് ര്ബദിലക് അടെര്വേളാകക്കണ്ട തദിയ്യതദിക്കു മുന്പക്
സകേ.എസക്.ഇ.ര്ബദി.  ഓഫഡീസദില കനരദിട്ടക് അടെര്വേളാകക്കണ്ടതുത രശഡീതദിയുസടെ പകേരരക് ഓഫഡീസദില
നലകകേണ്ടതുമളാണക്.  ര്വേഡീഴ്ച ര്വേരുത്തുന്ന പക്ഷത സസളാസസറദിക്കുണ്ടളാകുന്ന  നഷ്ടത കേരളാറുകേളാരനദില
നദിനത  ഈടെളാക്കുന്നതളാണക്.

7. കേളാമ്പസദില സര്വേളളത ലഭദ്യമളാസണങദില കേളാന്റഡീനദികലക്കക് സര്വേളളത നലകുന്നതുത ഉപകയളാഗദിക്കുന്ന
സര്വേളളര്ത്തദിനക് കകേരളളാ ആയുരകര്വേദ പഠന ഗകര്വേഷണ സസളാസസറദി നദിശയദിക്കുന്ന നദിരക്കദില
പണത അടെര്വേളാകക്കണ്ടതുമളാണക്.  ടെളാങര കലളാറദിയദില കേളാമ്പസദില സര്വേളത ലഭദ്യമളാക്കുന്ന
സളാഹചരദ്യര്ത്തദില കേരളാറുകേളാരന് സക്വനത നദിലയദില സര്വേളത ലഭദ്യമളാകക്കണ്ടതളാണക്. 

8. PFA /  ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷളാ നദിയമത അനുസരദിച്ചുള എലളാ സലസൻസുകേളുത കനകടെണ്ടതുത  ഭക്ഷദ്യ
ര്വേസ്തുക്കളുസടെ ര്വേദിലനദിലര്വേളാരത പ്രദരശദിരദികക്കണ്ടതുത  ഗുണനദിലര്വേളാരത പളാലദികക്കണ്ടതുമളാണക്. 

9. പളാചകേര്ത്തദിനക് ഗുണനദിലര്വേളാരമുള  സര്വേളദിസരണ്ണ / ശുദഡീകേരദിര പളാചകേര്ത്തദിനുള എണ്ണ മളാത്രകമ
ഉപകയളാഗദി ക്കളാവ.

10. കേളാന്റഡീനദില ലഭദ്യമളാകക്കണ്ട ഭക്ഷണ പദളാരര്ത്ഥങ്ങളുസടെ പട്ടദികേ അനുര്ബന്ധമളായദി കചരര്ത്തദിട്ടുണ്ടക്.
പ്രസ്തുത ഭക്ഷണപദളാരര്ത്ഥങ്ങളുസടെ നദിരക്കക് ജഡീര്വേനക്കളാരക്കുത ര്വേദിദദ്യളാരര്ത്ഥദികേള്ക്കുമുളതുത ,
സപളാതുജനങ്ങള്ക്കുളതുത  പ്രകതദ്യകേത പ്രകതദ്യകേത കേക്വകട്ടഷനദില കേളാണദികക്കണ്ടതളാണക്. 

11. സകേ.എ.എസക്.ആര .എസക് /  ര്വേദി.പദി.എസക്.ര്വേദി.  ആയുരകര്വേദ കകേളാകളജക് /  ര്വേദി.പദി.എസക്.ര്വേദി.
ആയുരകര്വേദ കകേളാകളജക്ആശുപത്രദി എന്നദിര്വേയദിസല ജഡീര്വേനക്കളാരക്കുത ര്വേദിദദ്യളാരര്ത്ഥദികേള്ക്കുത ഭക്ഷണ
സളാധനങ്ങളുസടെ ര്വേദിലയദില കേളാന്റഡീന് ഉപകദശകേ സമദിതദി തഡീരുമളാനദിക്കുന്ന ഇളര്വേക്
നലകകേണ്ടതളാണക്. 



12. കേളാന്റഡീന് നടെര്ത്തദിരക് കേരളാര ഒരു ര്വേരഷകര്ത്തക്കളാസണങദിലുത പ്രര്വേരര്ത്തനത തൃപദികേരമസലന്നക്
കേളാന്റഡീന് ഉപകദശകേ സമദിതദിക്കക് കര്ബളാധദ്യസരടുന്ന പക്ഷത കേളാലളാര്വേധദിക്കു മുമ്പക് തസന്ന ഒരളാഴ്ച മുമ്പക്
കനളാട്ടഡീസക് നലകേദി കേരളാര അര്വേസളാനദിരദിക്കളാനുള അധദികേളാരത എകദികേദ്യുട്ടഡീര്വേക് ഡയറക്ടര /  ചഡീഫക്
എകദികേദ്യുട്ടഡീര്വേക് ആഫഡീസര എന്നദിര്വേരക്കക് ഉണ്ടളായദിരദിക്കുത. 

13. സടെണ്ടര സക്വഡീകേരദിരക് ഒരളാഴരക്കകേത 10,000/-  രൂപ നദിരത ദ്രര്വേദ്യമളായദി ആഫഡീസദില അടെര്വേളാ
കക്കണ്ടതളാണക്. ഈ തുകേ കേളാലളാര്വേധദിക്കു കശഷത പലദിശയദിലളാസത തദിരദിച്ചു സകേളാടുക്കുന്നതളാണക്. 

14. കേളാന്റഡീനദിസല മളാലദിനദ്യങ്ങള് സക്വനത നദിലയദില സതസ്ക്കരദികക്കണ്ടതുത  കേളാമ്പസദില കൂട്ടദിയദിടെളാന്
പളാടെദിലളാര്ത്തതുമളാകുന.  കേരളാറുകേളാരന്സറ ഉദളാസഡീനതളാര്വേഡീഴ്ചകേളാരണത സളാപനര്ത്തദിനുണ്ടളാകുന്ന
എലളാ കേഷ്ട നഷ്ടങ്ങളുത കേരളാറുകേളാരനദില നദിന്നക് ര്വേസൂലളാക്കുന്നതളാണക്. 

15. കേളാന്റഡീനദില ഉപകയളാഗര്ത്തദിലുള കേകസര, കമശ എന്നദിര്വേ കകേളാട്ടക്കല കകേരള ആയുരകര്വേദ പഠന
ഗകര്വേഷണ സസളാസസറദി ലഭദ്യമളാക്കുന്നതളാണക്. 

16. കകേളാകളജക് പരദിസരത, ര്വേദിറകേക് തുടെങ്ങദിയ സളാധനങ്ങള്  കൂട്ടദിയദിട്ടക് മലദിനസരടുത്തുര്വേളാന് പളാടുളതല 
17. കേദ്യളാതപസദിൽ തസന്ന പ്രര്വേർര്ത്തദിക്കുന്ന ഇരുപര്ത്തകഞളാളത മുറദികേളുത നളാല്പകതളാളത

ജഡീര്വേനക്കളാരുമുള ധനക്വനരദി ഭര്വേൻ ആശുപത്രദിയദിസല അകനര്വേളാസദികേൾക്കുത ജഡീര്വേനക്കളാർക്കുത
മളാർക്കറക് നദിരക്കക് മുൻകൂട്ടദി  നദിശയദിരക് പ്രസ്തുത നദിരക്കദിൽ പ്രഭളാത ഭക്ഷണത,ഉര
ഭക്ഷണത,രളാത്രദി ഭക്ഷണത എന്നദിര്വേ കൂടെളാസത ചളായയുത,കേളാരദിയുത,സചറുകേടെദികേളുത നൽകുന്നതദിനുള
സര്വേദിധളാനത കൂടെദി ഉണ്ടളാകക്കണ്ടതളാണക്.

കമല പറഞ്ഞ സമയങ്ങളദിലുത തഡീയ്യതദികേളദിലുത ര്വേദ്യര്വേസകേളദിലുത മളാറത ര്വേരുത്തുന്നതദിനുത
കലലര്ത്തദിസല അനദിമമളായ തഡീരുമളാനങ്ങള്ക്കുമുള അധദികേളാരത എകദികേദ്യുട്ടഡീര്വേക് ഡയറക്ടര /  ചഡീഫക്
എകദികേദ്യുട്ടഡീര്വേക് ആഫഡീസര എന്നദിര്വേരദില നദിക്ഷദിപമളായദിരദിക്കുത. .

ര്വേദിശക്വളാസപൂരരത,

ഒരക് 
              എകദികേദ്യുട്ടഡീര്വേക് ഡയറക്ടര

അനുര്ബന്ധത  തളാസഴ കേളാണുകേ 



അനുര്ബന്ധത-1
സര്വേദദ്യരതത പദി.എസക്.ര്വേളാരദ്യര ആയുരകര്വേദ കകേളാകളജക്, കകേളാട്ടക്കല 

കേളാന്റഡീന് കേക്വകട്ടഷന്

ക്രമ
നമ്പര ര്വേദിര്വേരണങ്ങള്

ര്വേദില

ര്വേദിദദ്യളാരര്ത്ഥദികേള്ക്കുത
ജഡീര്വേനക്കളാരക്കുത

സപളാതുജനങ്ങള്ക്കക്

രൂപ സപസ രൂപ സപസ

1. ഊണ് (ആര്വേശദ്യളാനുസരണത)
ര്വേദിഭര്വേങ്ങള് - 
1. പരക്കറദി / സളാമ്പളാര / കേളാളന് / 
എരദികശ്ശേരദി
2. മതദ്യക്കറദി
3. ഓലന് / അര്വേദിയല / കൂട്ടുകേറദി
4. അരളാര
5. കതളാരന്
6. പരടെത
7. കമളാരക് / രസത

2. കേഞ്ഞദി (500 മദിലദി)
(പരടെത, അരളാര , കതളാരന് എന്നദിര്വേയടെക്കത)

3. ചളായ (150 മദിലദി)

4. കേട്ടന് ചളായ (150 മദിലദി)

5. ബ്രൂ കേളാഫദി (150 മദിലദി)

6. കേട്ടന് കേളാഫദി (150 മദിലദി)

7. സപളാകറളാട്ട (40 ഗളാത )

8. ചരളാര്ത്തദി (30 ഗളാത)

9 സര്വേജദിറര്ബദിള് പുലളാര്വേക്

10. കദളാശ (60 ഗളാത )
(ചട്ടദിണദി / സളാമ്പളാര അടെക്കത)

11. മസളാല കദളാശ
(ചട്ടദിണദി / സളാമ്പളാര അടെക്കത)

12. സനയ്യക് കറളാസ്റ്റക് (ചട്ടദിണദി / സളാമ്പളാര 
അടെക്കത)

13. ഇഡ്ഡലദി (60 ഗളാത)
(ചട്ടദിണദി / സളാമ്പളാര അടെക്കത)

14. പുട്ടക് (60 ഗളാത)

15. പൂരദി (40 ഗളാത)
(2 പൂരദി ര്ബളാജദി അടെക്കത)

16. പര്ത്തദിരദി (40 ഗളാത)



ക്രമ
നമ്പര ര്വേദിര്വേരണങ്ങള്

ര്വേദില

ര്വേദിദദ്യളാരര്ത്ഥദികേള്ക്കുത
ജഡീര്വേനക്കളാരക്കുത

സപളാതുജനങ്ങള്ക്കക്

രൂപ സപസ രൂപ സപസ

17. സര്വേളരത (30 ഗളാത)

18. കേടെല കേറദി (100 ഗളാത)

19. സചറുപയര (100 ഗളാത)

20. ചദിക്കന് കേറദി (100 ഗളാത)

21. ഓതലറക്

22. മഡീന് കേറദി  (100 ഗളാത)
    അയല - 1 കേഷണത
    മര്ത്തദി   - 1 എണ്ണത

23. മുട്ട കറളാസ്റ്റക് (1 മുട്ട ഉൾസരസടെ 100 ഗളാത)

24. മഡീന് സപളാരദിരതക് 
    അയല - 1 കേഷണത
    മര്ത്തദി   - 1 എണ്ണത

25. എണ്ണ പലഹളാരത (സര്വേളദിസരണ്ണ )

26. സര്വേജദിറര്ബദിള് ര്ബദിരദിയളാണദി

27. ചദിക്കന് ര്ബദിരദിയളാണദി

28. മദിനറല ര്വേളാട്ടര

29. ഐസഡീത

30. ഫ്രഷക് ജജ്യൂസുകേള്

*മസറനങദിലുത ഇനങ്ങൾ ഇകതളാസടെളാരത കചർക്കളാൻ ഉകദ്ദേശദിക്കുനണ്ടങദിൽ അര്വേ 
കചർക്കളാവന്നതുത  അതദിൻസറ ര്വേദില കൂടെദി  കേളാണദിക്കളാവന്നതുമളാണക്.

കേരളാറുകേളാരന് ഒരക് :
കപരക് :
കമലര്വേദിലളാസത :
     കഫളാണ് നമ്പര :


