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രജറസ്റ്റര സചെയ്യസപട്ടതട രജറ നറം.S.60 of 1975
കഫസൊണ :0483-2751874,0483-2751571,ഫസൊകേടസട :0483-2751874
ISO 9001:2008 അറംഗഗീകേകൃത സസൊപനറം, ആദസൊയനറകേയതറ 80(5)(vi)അറംഗഗീകേകൃത സസൊപനറം
email : ceokasrs@gmail.com,edkasrs@gmail.com www.kottakkalayurvedacollege.ac.in
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തതീയ്യതതി :01/02/2018

ടടെണ്ടര് പരസസസ
കകകോട്ടക്കല് കകരളകോ ആയയുര്കര്വേദതിക് സ്റ്റഡതീസ ആനന്റ് റതിസര്രന്റ് കസകോസസറതി
എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ്

ഓഫതീസര്

കപകോതയുമരകോമതന്റ്
പപര്വേവൃതതിയയുകടെ

ര്വേകയുപതില്
കപര്

തകോകഴെ

രജതിസ്റ്റര്

ആകലേഖനഅം

പറയയുന്ന

കചയത

രണന്റ്

അഅംഗതീകവൃത

കചയതതിട്ടട്ടുള്ള

(2)

പപര്വേവൃതതികളക്കന്റ്

കരകോറയുകകോറതില്

മയുപദര്വേര

ചതീഫ

മത്സര

നതിന്നയുഅം,

സസ്വഭകോര്വേമയുള്ള

കടെണറയുകള രജതിസകപടെഡ/ സപതീഡ കപകോസ്റ്റന്റ്/ കകകോറതിയര് മയുകഖന ക്ഷണതിക്കയുന്നയു, കടെണര്
കഫകോറര്വേയുഅം,

കഷെഡകക്യൂളട്ടുകളട്ടുഅം

www.malappuram.gov.in
കപകോതയുമരകോമതന്റ്

എന്നതീ

മറട്ടു

ര്വേതിര്വേരങ്ങളട്ടുഅം

കര്വേബസസറട്ടുകളതില്

ര്വേകയുപതികന/കസകോസസറതിയയുകടെ

ബകോധകമകോണ. കടെണര് സമര്പതിക്കയുന്നതതിനയുള്ള
എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ്
കകകോട്ടക്കല്

ഓഫതീസറയുകടെ

ശകോഖയതില്

കപരതില്

മകോറകോര്വേയുന്ന

www.kottakkalayurvedacollege.ac.in,
നതിന്നയുഅം
മകോര്ഗ

ലേഭകമകോണ.

കകരള

നതിര്കര്ദ്ദേശങ്ങള

ഇതതിന

ഫതീസ , നതിരത പദര്വേകഅം എന്നതിര്വേ ചതീഫ
ഏകതങതിലേയുഅം

കപകോതയുകമഖലേ

ഡഡിമമാനന്റ് ഡഡമാഫഫഫ്റ്റുകളമായഡി

ബകോങതികന

കടെണറതികനകോകടെകോപഅം

പപകതകക കര്വേറതില്

സമര്പതികക്കണതകോണ. എലേലകോ കരകോറയുകകോരയുഅം പപകോഥമതിക എപഗതികമനന്റ്

200/-

മയുപദപപതതതില്

രക്യൂപയയുകടെ

കരകോറയുകകോരകന

സലേസനസതികന

സമര്പതികക്കണതകോണ.

കടെണറയുകളട്ടുകടെ

സകോക്ഷകകപടെയുതതിയ

കക്യൂകടെ

കര്വേകക്കണതകോണ.

പകര്പട്ടുഅം

കടെണറതികനകോകടെകോപഅം

കേസ്ട്രേമ
സടണ്ടര /
നമ്പര ഫയല്നമ്പര
ര

1

2

പസ്ട്രേര്വേകൃതറയയസട കപരട

സമസൊതറം
അടങ്കല്
തയകേ

നറരത
ദസ്ട്രേര്വേവറം

13/2017-18/
സര്വേദകരതനഅം
KASRS
പതി.എസ. ര്വേകോരകര്
A4-1152/2017/1 ആയയുര്കര്വേദ
കകകോകളജ് കസനപടെല് 34,80,388/- 50,000/കമഡതിക്കല് കസ്റ്റകോര്
ഒന്നകോഅം നതിലേയയുകടെ
നതിര്രകോണ
പപര്വേവൃതതി(ഇലേക്പടെതി
ക്കല് പപര്വേവൃതതി
ഉളകപകടെ)
14/2017-18/
സര്വേദകരതനഅം
KASRS
പതി.എസ. ര്വേകോരകര്
A4-1154/2017/1 ആയയുര്കര്വേദ
കകകോകളജ് ര്വേനതിതകോ
72,56,455/- 50,000/കഹകോസ്റ്റല് സസൗതന്റ്
കബകോക്കന്റ് ഒന്നയുഅം
രണയുഅം നതിലേകളട്ടുകടെ
നതിര്രകോണ
പപര്വേവൃതതി((ഇലേക്പടെതി
ക്പടെതിക്കല് പപര്വേവൃതതി
ഉളകപകടെ)

സടണ്ടര പസ്ട്രേര്വേകൃതറയയകേരസൊറയകേസൊരസന
സടണ്ടര
സബടമറ യയസട
സന
സസഗീകേരറക്കയന
ഷന് കേസൊലസൊര്വേധറ
തരറം
അര്വേസസൊന
ഫഗീസട
തഗീയ്യതറ
സമയറം

2500/-

10
മമാസസ

സറ -യയറം
അതറനയ
മയകേളറലയറം

2500/-

10
മമാസസ

ബറ-യയറം
അതറനയ
മയകേളറലയറം

16/02/2018
2.00PM

16/02/2018
2.00PM

കഡസൗണകലേകോഡ കചയകതടെയുതന്റ് പക്യൂരതിപതിര കടെണറയുകള രജതിസകപടെഡ/ സപതീഡ
കപകോസ്റ്റന്റ് മയുകഖനകയകോ അഅംഗതീകവൃത കകകോറതിയര് സര്ര്വേതീസയുകള
മയുകഖനകയകോ മകോപതകമ
സസ്വതീകരതിക്കയുകയയുള്ളള.
പപര്വേവൃതതികളട്ടുകടെ കടെണറയുകള
സസ്വതീകരതിക്കയുന്ന അര്വേസകോന
തതീയതതി 16/02/2018
ഉരക്കന്റ് കശഷെഅം 2.00 മണതി
ര്വേകര
ആയതിരതിക്കയുഅം. ലേഭതിര
കടെണറയുകള അകന്നദതിര്വേസഅം ഉരക്കന്റ് കശഷെഅം 3.00 മണതിക്കന്റ് ഹകോജരയുള്ള കരകോറയുകകോരയുകടെ
സകോന്നതിദകതതില് ചതീഫ എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ് ഓഫതീസര് /എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ് ഡയറക്ടെര് അര്വേര്
അധതികകോരകപടെയുതതിയ ആകളകോ തയുറക്കയുന്നതകോണ. ഏകതങതിലേയുഅം കകോരണര്വേശകോല് കടെണറയുകള
തയുറക്കയുന്ന
ദതിര്വേസഅം
അര്വേധതിയകോയകോല്
കതകോട്ടടെയുത
പപര്വേവൃതതി
ദതിര്വേസഅം
തയുറക്കയുന്നതകോയതിരതിക്കയുഅം.
കമല്
ര്വേതിര്വേരതിര
തതിയ്യതതികളതില്
ആര്വേശകകമന്നയു
കണകോല്
കഭദഗതതി
ര്വേരയുതയുര്വേകോന
ചതീഫ
എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ്
ഓഫതീസര്
/എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ്
ഡയറക്ടെര്ക്കന്റ് അധതികകോരമയുണകോയതിരതിക്കയുന്നതകോണ. യകോകതകോരയു
കകോരണര്വേയുഅം പറയകോകത
കടെണറയുകള
നതിരസതിക്കയുന്നതതിനയുള്ള
പക്യൂര്ര്ണ്ണ
അധതികകോരഅം
ചതീഫ
എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ്
ഓഫതീസര് /എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ് ഡയറക്ടെറതില് നതിക്ഷതിപതമകോണ.
(ഒപന്റ്)

എകസഡികസക്യൂടട്ടീവ് ഡയറകടെര്
നനമാടട്ടീസ് നബമാര്ര
കകരള ആയയുര്കര്വേദതിക് സ്റ്റഡതീസ ആനന്റ് റതിസര്രന്റ് കസകോസസറതി, കകകോട്ടക്കല്
സര്വേദകരതനഅം പതി.എസ. ര്വേകോരതിയര് ആയയുര്കര്വേദ കകകോകളജ്/ ആശയുപപതതി, കകകോട്ടക്കല്
എക്സതികകക്യൂട്ടതീവ് എഞതിനതീയറയുകടെ
കകോരകകോലേയഅം, കപകോതയുമരകോമതന്റ് ര്വേകയുപന്റ്(Buildings),

മലേപട്ടുറഅം.
ര്വേതികലേലജ് ഓഫതീസറയുകടെ കകോരകകോലേയഅം, കകകോട്ടക്കല്
ജതിലേലകോ ഇനഫര്കമഷെന ഓഫതീസറയുകടെ കകോരകകോലേയഅം , മലേപട്ടുറഅം.
പഗകോമ പഞകോയതന്റ് കകോരകകോലേയഅം , എടെരതികക്കകോട.
മയുനതിസതിപല് കകോരകകോലേയഅം , കകകോട്ടക്കല്
കണസപടെക്ഷന എഞതിനതീയര് (തയുടെര്നടെപടെതികളക്കകോയതി)
പകര്പന്റ്:- ED's Table/CEO's Table, പപതിനസതിപകോള , സര്വേദകരതനഅം പതി.എസ. ര്വേകോരതിയര്
ആയയുര്കര്വേദ കകകോകളജ്, കകകോട്ടക്കല് (അറതിര്വേതികലേക്കകോയതി)
സയുപപണന്റ്,
സര്വേദകരതനഅം
പതി.എസ.
ര്വേകോരതിയര്
ആയയുര്കര്വേദ
കകകോകളജ്ആശയുപപതതി,
കകകോട്ടക്കല് (അറതിര്വേതികലേക്കകോയതി),
ഒ.എസ-I,II/ഒ.സതി,ഫയല്-എ 4- 1154/2017/കക.എ .എസ.ആര്.എസ, എ 4-1152/2017/കക.എ
.എസ.ആര്.എസ,

