
KERALA AYURVEDIC STUDIES AND RESEARCH SOCIETY
(Registered under the Societies Registration Act (1860) Reg No. S.60 of 1975)

ദർഘഘാസസ്  നമ്പർ  - ഇ 1- 973/2019/കക.എ.എസസ് .ആർ .എസസ് -1                     തതീയതതി : 15/06/2019

ദർഘഘാസസ്  നനഘാടതീസസ് 

നകരള ആയുർനവേദ പഠന ഗനവേഷണ കസഘാസസറതികസ് കതീഴതിലുള്ള നകഘാടകൽ
സവേദദ്യരതസ് നനം പതി.എസസ് .വേഘാരദ്യർ ആയുർനവേദ നകഘാനളജതികലെ കകൗമഘാരഭൃതദ്യ വേകുപതിനസ് കതീഴതിൽ
നടന്നുവേരുന്ന നകന്ദ്ര ആയുഷസ് പദ്ധതതിയഘായ "പബതികസ് കഹെൽതസ് ഇനതീനഷദ്യറതിവേതിനലെകസ് "
ഔനദദ്യഘാഗതിക ആവേശദ്യങ്ങൾകഘായതി  തഘാകഴ പറയുന്ന പ്രനതദ്യകതകളുള്ള  ടഘാകതി കപർമതിറ്റുള്ള
വേഘാഹെനനം  കരഘാറടതിസഘാനതതിൽ ലെഭദ്യമഘാക്കുന്നതതിനഘായതി തഘാൽപരദ്യമുള്ള വേഘാഹെന ഉടമകളതിൽ നതിന്നസ്
മത്സരഘാധതിഷതിത കടണ്ടർ ക്ഷണതിക്കുന്നു . 

വേഘാഹെനനം ലെഭദ്യമഘാനകണ്ട
പദ്ധതതി   

കസ്പെസതിഫതിനകഷൻ എണനം കഘാലെഘാവേധതി 

നകഘാടകൽ സവേദദ്യരതസ് നനം 
പതി.എസസ് .വേഘാരദ്യർ ആയുർനവേദ
നകഘാനളജതികലെ കകൗമഘാരഭൃതദ്യ 
വേകുപതിനസ് കതീഴതിൽ 
നടന്നുവേരുന്ന പബതികസ് 
കഹെൽതസ് ഇനതീനഷദ്യറതിവേസ് 
പദ്ധതതിയതിനലെകസ് .

കസഡഘാൻ  നമഘാഡൽ 
(Toyota Etios / Maruti Swift Dzire/Honda 
Amaze /Tata Indigo etc....)  

പ്രതതിമഘാസനം ഓനടണ്ട ശരഘാശരതി ദൂരനം  
 1500 km  ( സതിര നതിരകസ് )          

1 3 മഘാസനം 

നതിബന്ധനകൾ 
1. വേഘാഹെനതതികന്റെ രജതിനസ്ട്രേഷൻ സർടതിഫതികറതികന്റെ പകർപസ് ദർഘഘാസതിനനഘാകടഘാപനം

ഉള്ളടകനം കചെനയ്യേണ്ടതഘാണസ് .
2. നൽനകണ്ട പരമഘാവേധതി പ്രതതിമഘാസ വേഘാടക ( ഇന്ധനകച്ചെലെവേസ് / സഡ്രൈവേർ ഉൾകപകട ) യുകട

തുകയഘാണസ് കഘാണതിനകണ്ടതസ് . 
3. വേഘാഹെനതതികന്റെ അറകുറപണതികൾ ,  വേഘാർഷതിക ഇൻഷുറൻസസ് പ്രതീമതിയനം,  അനുബന്ധ

കചെലെവുകൾ എന്നതിവേ ഉടമസൻ വേഹെതിനകണ്ടതഘാണസ് .
4. സഘാനങ്കേതതിക തകരഘാറുകൾ കഘാരണനം കരഘാർ പ്രകഘാരമുള്ള വേഘാഹെനനം ഓടഘാത

KOTTAKKAL, EDARIKODE (P.O) 676 501, MALAPPURAM DIST, KERALA
PH: 0483 2751874 / 1571, E-mail: ed.kasrs@kerala.gov.in, ceo.kasrs@kerala.gov.in

mailto:ed.kasrs@kerala.gov.in
mailto:ceo.kasrs@kerala.gov.in


KERALA AYURVEDIC STUDIES AND RESEARCH SOCIETY
(Registered under the Societies Registration Act (1860) Reg No. S.60 of 1975)

സഘാഹെചെരദ്യതതിൽ കരഘാറുകഘാരൻ സസ്വനനം കചെലെവേതിൽ പകരനം വേഘാഹെനനം ലെഭദ്യമഘാനകണ്ടതഘാണസ്.
5. നതിരത ദ്രവേദ്യനം -  Rs.1000 /-   (Demand  Draft  payable  at  Kottakkal  ,   favouring  Executive

Director, KASRS, Kottakkal) 
6. കടണ്ടർ ലെഭതിനകണ്ട അവേസഘാന തതീയ്യേതതി :  21/06/2019
7. കടണ്ടർ തുറക്കുന്ന സമയവുനം തതീയ്യേതതിയുനം :  21.06.2019 , 3 PM

8. കടണ്ടർ നഫഘാനം www.  kasrs.org ൽ നതിനന്നഘാ  www.kottakkalayurvedacollege.ae.in ൽ നതിനന്നഘാ
കഡകൗൺനലെഘാഡസ് കചെയ്യേഘാവുന്നതഘാണസ് .  കൂടുതൽ വേതിവേരങ്ങൾ 04832751874 എന്ന നമ്പറതിൽ നതിന്നസ്
അറതിയഘാവുന്നതഘാണസ് .

9. കടണ്ടർ നടപടതികൾ ഭഘാഗതികമഘാനയഘാ പൂർണമഘാനയഘാ റദഘാക്കുവേഘാനനഘാ മഘാറങ്ങൾ വേരുത്തുവേഘാനനഘാ
ഉള്ള അധതികഘാരനം KASRS ചെതീഫസ് എകതികക്യൂടതീവേസ് ഓഫതീസർ /  എകതികക്യുടതീവേസ് ഡയറക്ടറതിൽ
നതിക്ഷതിപ്തമഘാണസ്.

10. ഏകതങ്കേതിലുനം കടണ്ടറുകൾ സസ്വതീകരതിക്കുന്നതതിനനഘാ നതിരഘാകരതിക്കുന്നതതിനനഘാ ഉള്ള അധതികഘാരനം
KASRS ചെതീഫസ് എകതികക്യൂടതീവേസ് ഓഫതീസർ / എകതികക്യുടതീവേസ് ഡയറക്ടറതിൽ നതിക്ഷതിപ്തമഘാണസ്.

                                                                    ഒപസ് /-

എകതികക്യുടതീവേസ്  ഡയറക്ടർ
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