
കകേരള  ആയയരകര്വേദ  പഠന  ഗകര്വേഷണ  സസസൊസസററ
1860 സലെ സസസൊസസററ   രജറസസകസസ്ട്രേഷന്    നറയമ  പസ്ട്രേകേസൊരരം    രജറസ്റ്റര   സചെയ്യസപ്പെട്ടതസ  രജറ  നരം. .60  1975S of

എ 4-2720/2019/കക.എ.എസ.ആര് .എസ               തതീയ്യതത: 10/07/2020

ടടെണ്ടര്  പരസസസ

കകകോട്ടക്കല് കകരളകോ ആയയുര്കര്വേദതക് സ്റ്റഡതീസ ആനന്റ് റതസര്രന്റ് കസകോസസറത  ചതീഫ

എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ്  ഓഫതീസര്  തകോകഴെ പറയയുന്ന രണന്റ് (5)  പപര്വേവൃതതകളക്കന്റ് 

കപകോതയുമരകോമതന്റ് ര്വേകയുപതല് രജതസ്റ്റര് കചയത അഅംഗതീകവൃത കരകോറയുകകോറതല് നതന്നയുഅം,

പപര്വേവൃതതയയുകടെ കപര് ആകലേഖനഅം കചയതതട്ടട്ടുള്ള മയുപദര്വേര  മത്സര സസ്വഭകോര്വേമയുള്ള

കടെണറയുകള രജതസകപടെഡ/  സപതീഡ കപകോസ്റ്റന്റ് /  കകകോറതയര് മയുകഖന ക്ഷണതക്കയുന്നയു,  കടെണര്

കഫകോറര്വേയുഅം,  കഷെഡകക്യൂളട്ടുകളട്ടുഅം മറട്ടു ര്വേതര്വേരങ്ങളട്ടുഅം www.kasrs.org,

www.kottakkalayurvedacollege.ac.in, എന്നതീ കര്വേബസസറട്ടുകളതല്   നതന്നയുഅം  ലേഭകമകോണ.

കകരള കപകോതയുമരകോമതന്റ് ര്വേകയുപതകന/കസകോസസറതയയുകടെ  മകോര്ഗ നതര്കര്ദ്ദേശങ്ങള ഇതതന

ബകോധകമകോണ.  കടെണര് തയുക എലേലകോ നതകയുതതകളട്ടുഅം ഉളകപടെയുന്നതകോയതരതക്കണഅം.  കടെണര്

സമര്പതക്കയുന്നതതനയുള്ള  ഫതീസ ,  നതരത പദര്വേകഅം എന്നതര്വേ ചതീഫ എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ്

ഓഫതീസറയുകടെ കപരതല് ഏകതങതലേയുഅം കപകോതയുകമഖലേ ബകോങതകന കകകോട്ടക്കല് ശകോഖയതല്

മകോറകോര്വേയുന്ന ഡഡിമമാനന്റ് ഡഡമാഫഫഫ്റ്റുകളമായഡി    കടെണറതകനകോകടെകോപഅം പപകതകക കര്വേറതല്

സമര്പതകക്കണതകോണ.  എലേലകോ കരകോറയുകകോരയുഅം പപകോഥമതക എപഗതകമനന്റ് 200/- രക്യൂപയയുകടെ

മയുപദപപതതതല്  കടെണറയുകളട്ടുകടെ കക്യൂകടെ കര്വേകക്കണതകോണ.  കരകോറയുകകോരകന

സലേസനസതകന സകോക്ഷകകപടെയുതതയ  പകര്പട്ടുഅം കടെണറതകനകോകടെകോപഅം

സമര്പതകക്കണതകോണ
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ഡകമ
നമ്പര്

ടടെണ്ടര് /
ഫയലനമ്പര്

ഡപവവൃതഡിയയുടടെ   പപര ടമമാതസ
അടെങ്കല

തയുക

നഡിരത
ഡദ്രവസസ 

ടടെണ്ടര്
സബമഡി

ഷന
ഫഫീസ് 

ഡപവവൃതഡിയയു
യയുടടെ

കമാലമാവധഡി

കരമാറയുകമാരടന
തരസ

ടടെണ്ടര്
സസഫീകരഡികയുന

അവസമാന
തഫീയ്യതഡി സമയസ

1 01/2020-21
KASRS

A4-2721/20191

സര്വേദകരതനഅം 
പത.എസ. ര്വേകോരകര് 
ആയയുര്കര്വേദ 
കകകോകളജതകലേ പത.ജത 
കബകോക്കതകലേക്കന്റ് 
ഇ.ടെത.പത Treated 
Water Connection 
നല്കയുന്ന പപര്വേവൃതത

1,70,320/- 4300/- 600/-
3

മമാസസ ഡഡി  -യയുഅം
അതതനയു

മയുകളതലേയുഅം 

29/07/2020
2.00PM

2 02/2020-21
KASRS

A4-2720/2019/1

ധനസ്വന്തരത ഭര്വേന 
ആശയുപപതതയതകലേക്കന്റ് 
ഇ.ടെത.പത Treated 
Water Connection 
നല്കയുന്ന പപര്വേവൃതത

3,71,252/-
/-

9300/- 900/-
3

 മമാസസ 
ഡഡി  -യയുഅം
അതതനയു

മയുകളതലേയുഅം 
29/07/2020
2.00PM

3 03/2020-21
KASRS

A4-2723/2019/1

സര്വേദകരതനഅം 
പത.എസ. ര്വേകോരകര് 
ആയയുര്കര്വേദ കകകോകളജ
ആശയുപപതതയതകലേ 
ഡതീലേക്സ 
കപര്വേകോര്ഡതകന 
പതനര്വേശഅം മണതട്ടന്റ് 
ര്വേവൃതതയകോക്കയുന്ന
പപര്വേവൃതത

1,38,158/- 3500/- 600/-
3

 മമാസസ 

ഡഡി  -യയുസ
അതഡിനയു

മയുകളഡിലയുസ 
29/07/2020
2.00PM

4 04/2020-21
KASRS

A4-2722/2019/1

സര്വേദകരതനഅം 
പത.എസ. ര്വേകോരകര് 
ആയയുര്കര്വേദ കകകോകളജ
ര്വേനതത കഹകോസ്റ്റലേതകലേ 
സകപകോര്രസ റക്യൂഅം 
നര്വേതീകരതക്കയുന്ന 
പപര്വേവൃതത.

94,517/- 2400/- 600/- 3
 മമാസസ 

ഡഡി  -യയുസ
അതഡിനയു

മയുകളഡിലയുസ 
29/07/2020
2.00PM

5 05/2020-21
KASRS

A4-1969/2018/1

സര്വേദകരതനഅം 
പത.എസ. ര്വേകോരകര് 
ആയയുര്കര്വേദ കകകോകളജ
കകട്ടതടെതതന 
സമതീപമയുള്ള 
പകോര്ക്കതഅംഗ് കഷെഡ 
നര്വേതീകരതക്കയുന്ന 
പപര്വേവൃതത

2,71,287/- 6800 650 3
 മമാസസ 

ഡഡി  -യയുസ
അതഡിനയു

മയുകളഡിലയുസ 
29/07/2020
2.00PM
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കഡഡൌണകലേകോഡ കചയകതടെയുതന്റ് പക്യൂരതപതര കടെണറയുകള രജതസകപടെഡ/  സപതീഡ
കപകോസ്റ്റന്റ്  മയുകഖനകയകോ അഅംഗതീകവൃത കകകോറതയര് സര്ര്വേതീസയുകള  മയുകഖനകയകോ മകോപതകമ
സസ്വതീകരതക്കയുകയയുള്ളള.   പപര്വേവൃതതകളട്ടുകടെ കടെണറയുകള  സസ്വതീകരതക്കയുന്ന അര്വേസകോന
തതീയതത 29/07/2020   ഉരക്കന്റ് കശഷെഅം 2.00 മണത  ര്വേകര  ആയതരതക്കയുഅം.  ലേഭതര
കടെണറയുകള 30/07/2020  ഉരക്കന്റ് കശഷെഅം 3.00  മണതക്കന്റ് ഹകോജരയുള്ള കരകോറയുകകോരയുകടെ
സകോന്നതദകതതല് ചതീഫ എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ് ഓഫതീസര് /എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ് ഡയറക്ടെര് അര്വേര്
അധതകകോരകപടെയുതതയ ആകളകോ തയുറക്കയുന്നതകോണ. ഏകതങതലേയുഅം കകോരണര്വേശകോല് കടെണറയുകള
തയുറക്കയുന്ന ദതര്വേസഅം അര്വേധതയകോയകോല് കതകോട്ടടെയുത പപര്വേവൃതത ദതര്വേസഅം
തയുറക്കയുന്നതകോയതരതക്കയുഅം.  കമല് ര്വേതര്വേരതര തതയ്യതതകളതല് ആര്വേശകകമന്നയു കണകോല്
കഭദഗതത ര്വേരയുതയുര്വേകോന ചതീഫ എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ് ഓഫതീസര് /എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ്
ഡയറക്ടെര്ക്കന്റ്  അധതകകോരമയുണകോയതരതക്കയുന്നതകോണ.  യകോകതകോരയു  കകോരണര്വേയുഅം പറയകോകത
കടെണറയുകള നതരസതക്കയുന്നതതനയുള്ള  പക്യൂര്ണ അധതകകോരഅം ചതീഫ എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ്
ഓഫതീസര് /എക്സതകകക്യൂട്ടതീവ് ഡയറക്ടെറതല് നതക്ഷതപതമകോണ. 

             (ഒപന്റ്)     

ചഫീഫ എകസഡികസക്യൂടഫീവ് ഓഫഫീസര്
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