
 
ImÀjnI kÀÆIemime  

^nkn¡Â ¹mâv UbdÎdpsS Imcymebw shÅm\n¡c, 
sI.F.bp (]n.H) 680 656  

Ph: 0487-2438155 Website:www.kau.in/tenders   E-mail: dpp@kau.in 
No. A4/1086/09                    ഇ -ZÀLmkv ]ckyw \¼À: 02/22 –23                         
 

tIcf ImÀjnI kÀÆIemime sshkv Nm³kneÀ¡p thn ^nkn¡Â ¹mâv UbdIvSÀ 

Xmsg ]dbp¶ {]hr¯nIÄ¡v AwKoIrX IcmdpImcnÂ/ഏജൻസികളിൽ \n¶pw ZÀLmkpIÄ 
£Wn¨psImÅp¶p. 
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സിവി  േജാലികൾ 

1 
സം ാന പ തി 2018-19 സി.ആർ.എസ് 
പാ ാ ംപാറയിെല േറാഡിെ  നർനിർ ാണം. 

10,00,000/- 6 മാസം 

2 
െവ ാനി ര െമയിൻ ക ാ സിെല മ സിയ ിെ  
വി ലീകരണം 

30,00,000/- 12 മാസം 
 

ഇല ി ൽ േജാലികൾ 
3 െവ ാനി ര േകാേളജിെല േസായിൽ സയൻസ്  

ഡി ാർ ്െമ ിെല ഇൻ െമ ്  ം വയറിംഗ്  ികൾ 
 

1,95,733/- 2 മാസം 

4 
െവ ാനി ര െമയിൻ ക ാ സിെല െസൻ ൽ 
ൈല റിയിെല െസമിനാർ ഹാളിെ  
ൈവദ തീകരണം( നർദർഘാസ്) 

 
5,39,728/- 4 മാസം 

5 

സം ാന പ തി 2019-20 - െവ ായണി കാർഷിക 
േകാേളജിെല .ജി അ ാദമിക് േ ാ ിന് 62.5 െക.വി.എ 
ജനേറ ർ സൗകര ം നൽ  േജാലി ( നർദർഘാസ്) 

 
7,96,511/- 5 മാസം 

 
6 

ആർ.എ.ആർ.എസ് അ ലവയലിൽ 40 െക.വി.എ ഡി.ജി 
െസ ് ാപി ൽ ( നർദർഘാസ്) 

 
8,92,857/- 

 
5 മാസം 

 
IcmdpImÀ¡v Dmbncnt¡ tbmKyX :  
 

   {Ia\¼À 1  -  “Un” ¢mkvkpw IqSpXepw (സിവിൽ) 

     {Ia\¼À 2             -  “സി” ¢mkvkpw IqSpXepw (സിവിൽ)             
 
     {Ia\¼À 3  -  “സി” ¢mkvkpw IqSpXepw  (CeIv{Sn¡Â) 
     {Ia\¼À 4  - “ബി” ¢mkvkpw IqSpXepw  (CeIv{Sn¡Â) 
  

 PWD CeIv{Sn¡Â License C ¢mkvkpw 62.5/40 െക.വി.എ ഡീസൽ  

                                                            ജനേറ ർ ാപി ാൻ അനുേയാജ മായ ഇലക് ടി ൽ ഇൻസ്െപ േറ ിൽ 

                                                                             നി ു  ൈലസൻസും ഉ ായിരി ണം. 

അെ ിൽ 

 ജനേറ ർ വിതരണം നട ു  അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ  ്C – ാ ് 

PWD  CeIv{Sn¡Â ൈലസൻസ് , ഇൻസ്െപ േറ ിൽ നി ു  ബ െ   

 ഇൻ ാേളഷൻ ൈലസൻസ ്(62.5 / 40 െക .വി .എ ) ഉ  കരാറുകാരനുമായി    

 "JOINT VENTURE "  ൽ ഏർെ ് പെ ടു ാവു താണ് . ഇവർ ത ിലു  200  

 രൂപയുെട മു ദപ ത ിൽ ത ാറാ ിയ നി ിത മാതൃകയിലു  ഉട ടി  

 ബ െ  ൈലസൻസുകളുെട പകർ ുകൾ സഹിതം സമർ ിേ താണ്. 

      {Ia\¼À 5  -6        -      
  



 

 
]n.U»nbp.Un./CdntKj³/മ ു ഗവൺെമൻറ് ാപന ൾ -- ഇവയിൽ ഏതിെല ിലും രജി ർ sNbvX 

IcmdpImcmbncnt¡XmWv. 

  

 
 
ZÀLmkv hnÂ]\:  
 

sS³UÀ t^mapw sS³UÀ sjUyqfpw tdäv tcJs¸Spt¯ joäpw IcmdpImÀ¡v tIcf ഗവൺെമന്റിന്െറ 

ഇ-െ പാക ൂർെമന്റ് ൈസ ിൽ ലഭ മാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസുകൾ ഓൺൈലനായി സമർ ിേ താണ്. ദർഘാസ് 
േരഖകൾ www.etenders.kerala.gov.in എ  ൈസ ിൽ \n¶pw Uu¬temUv sNbvXp FSp¡mhp¶Xpw ]qcn¸n¨ 
sS³UÀ Bhiyamb aäp tcJIÄ klnXw േനരിേ ാ/cPnkvtäUv X]mentem / kv]oUv t]mkväntem/ െകാറിയർ 

ഖാ ിരേമാ  സമർ ിേ തുമാണ്. 
 
 

ZÀLmkvv hne ,\ncX{Zhyവും  ^nkn¡Â ¹mâv UbdIvSÀ¡v Fkv. _n. än. sI.F.bp. {_m©nÂ  ഇ-

ദർഘാസ് വഴി ഓൺൈലനായി സമർ ിേ താണ.് ZÀLmkvv hne, EMD F¶nh ]Wamtbm sN¡mtbm 
kzoIcn¡p¶XÃ.  ]qcn¸n¨ sS³UÀ t^mapw aäp A\p_ÔtcJIfpw IcmdpImcsâ ssek³knsâ t^mt«m 

tIm¸nbpw (Imemh[n ImWn¡p¶ t]Pv AS¡w) േനരിേ ാ/cPnkvt{SUv X]mÂ/kv]oUvേപാ ്/ െകാറിയർ ഖാ- 
ിരേമാ  hgn taÂ ImWn¨ \nivNnX kab¯n\pÅnÂ ^nkn¡Â ¹mâv UbdIvSÀ tIcf ImÀjnI 

kÀÆIemime, sI.F.bp. ]n.H, shÅm\n¡c ]n³ tImUv þ680656 F¶ hnemk¯nÂ e`n¨ncnt¡XmWv. 
sS³UÀ AS¡w sNbvX Ihdn\p apIfnÂ IcmdpImcsâ ]qÀ® taÂhnemkhpw ]WnbpsS t]cpw, {Ia \¼dpw 

ImWn¨ncnt¡XmWv. ഫിനാൻഷ ൽ ബിഡ(്BOQ) കവറിൽ ഉ ട ം െച രുത.് 
 

ZÀLmkvv hne, \ncX {Zhyw എ ിവയിൽ യാെതാരുവിധ ഇളവുകളും അനുവദി ു ത .   

ZÀLmkpItfmsSm¸w 200/-þ cq]bpsS ap{Z]{X¯nÂ {]mYanI DS¼Sn Dmbncnt¡XmWv.  tIcf 

]n.U»nbp.Un.bntebpw ImÀjnI kÀÆIemimebntebpw FÃm \n_Ô\Ifpw IqSmsX tIcf kÀ¡mÀ D¯chv 

Pn.H(]n)\w.03/15/Fin Xn¿Xn 05.01.2015 {]ImcapÅ \n_Ô\Ifpw Cu ZÀLmkn\pw _m[Iambncn¡pw. 

 

 
 

ഒ  ്
30/06/2022                                                         ^nkn¡Â ¹mâv UbdÎÀ  
                      (_lp: sshkv Nm³kneÀ¡p thn) 
 
േകാ ിക : 

1. േനാ ീസ് േബാ ഡ്, ഡയറ ർ ഓഫ് ഫിസി  ാ ്, െക.എ. , െവളളാനി ര 
2. േനാ ീസ് േബാ ഡ്, എ ിനീയറിംഗ് /െമ ാനി ൽ/ ഇല ി ൽ സബ് ഡിവിഷൻ & ഡിവിഷൻ, െക.എ. -

െവളളാനി ര,മ ി,തവ ർ, മരകം,െവ ായണി 
3. െക.എ. , െവബ് ൈസ ് www.kau.in 

C-ZÀLmkv  െവബ് ൈസ ിൽ 
സി ീകരി  തീ തി 

C-ZÀLmkv അേപ ി ാ   
Ahkm\ XobXn 

C-ZÀLmkv Xpd¡p¶ kabw 

{Ia\¼À 1 apXÂ 2 -    
12/07/22 ]IÂ  4.30   aWn 

{Ia\¼À 3 apXÂ 6 -    
04/07/22 ]IÂ  4.30   aWn 
 

{Ia\¼À 1 apXÂ 2 - 
19/07/22 ]IÂ  4.30   aWn 

{Ia\¼À 3 apXÂ 6 -  
11/07/22 ]IÂ  4.30   aWn 
 

{Ia\¼À 1 apXÂ 2-
22/07/22 ]IÂ  11.30  aWn 

{Ia\¼À 3 apXÂ 6 –   
14/07/22 ]IÂ  11.30  aWn  


