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ല് എഞ്ചിനപുറം. എ 2 – 1635/2017                                                                                            തഷിയ്യതഷി: 21.03.2017

േ്വകട്ടേ്ന കല് എഞ്ചിനാട്ടേറല് എഞ്ചിനീസജ്

ഈ കോകളജഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടവ്വകല സുരകാ കജാവ്വകലഷിേകളളായഷി,  േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിക്കുന്ന തഷിയ്യതഷി മുതല് ഒര
വര്ളാവ്വകലകഷക്കാലത്തേളജ് സുരക ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാറിങ്ങ് ആന്റ് ടര വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമാക്കുന്നതഷില് എഞ്ചിനജ് അപുറംലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗറല് എഞ്ചിനീകൃത റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി ഏജനസഷിേളഷില്
ല് എഞ്ചിനഷിനപുറം ഇളാര്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യഷക്കാലത്തേഷില് എഞ്ചിനായഷി ിനായി ലവ്വകലസനസുള്ള വ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യന്സുള്ള വ്യകഷിേളഷില് ല് എഞ്ചിനഷിനപുറം വ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യവസ്ഥേകളക്കുപുറം ല് എഞ്ചിനഷിബന്ധല് എഞ്ചിനേകളക്കുപുറം
വഷികിധേയമായഷി മത്സരായറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിസ്ഥാല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില് രഹസ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ സ്വഷ ജീവനക്കാരെ ലഭാവമുള്ള േ്വകട്ടേ്നുേകള ക്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണഷിക്കുന.

വ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യവസ്ഥേകളപുറം ല് എഞ്ചിനഷിബന്ധല് എഞ്ചിനേകളപുറം
1. റിങ്ങ് ആന്റ് ടവള്ളളയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെവ്വകലാസഷില് ,  8  മ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണഷിക്കൂര സുരക കജാവ്വകലഷിളജ് ഒരാകളളജ് വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭഷികളണ്ട കുറഞ്ഞ കൂവ്വകലഷി

കരഖറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുഷക്കാലത്തേഷി,  റിങ്ങ് ആന്റ് ടമാിനായി ലബല് ല് എഞ്ചിനമ്പരപുറം പൂരപരും പൂര്ണ്ണ കമല്വഷിവ്വകലാസണ മേല്വിലാസവപുറം സഹഷിതപുറം കതപറിങ്ങ് ആന്റ് ടരഴുതഷി ഒപ്പഷിട്ടേജ്
േവറഷില് അയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെളപുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെ ചെയജ് ഒട്ടേഷിികള്ച്ചാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ് േ്വകട്ടേ്നുേകള തയ്യാറാകളണ്ടതജ്.  േവറഷിനു പുറഷക്കാലത്തേജ്
'റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി കജാവ്വകലഷിേകളക്കുള്ള േ്വകട്ടേ്ന ' എന്നജ് കരഖറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുഷക്കാലത്തേഷിയഷിരഷിള്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം.

2. ഇപ്രോരപുറം തയ്യാറാക്കുന്ന േ്വകട്ടേ്നുേകള 30.03.2017  ല് എഞ്ചിനജ് ഉികള്ച്ചക്കു കവകലാശ്പുറം 2  മ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണഷികളാ
അതഷില് എഞ്ചിനജ് മുനകതപാ ആയഷി 'ഡീറല് എഞ്ചിനീന i/c,  കേളപ്പജഷി കോകളജജ് ഓഫജ് അഗഷിേകളികള്ച്ചറല്
എചറല് എഞഷില് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീയറഷിഞ്ചിനീയറിങജ് ആനീയറിങ്ങ് ആനജ് റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെങ്ങ് ആന്റ് ടെകകല് എഞ്ചിനാളജഷി,  തവനൂര '  എന്ന വഷിവ്വകലാസഷക്കാലത്തേഷില് തതപാല് മുകഖല് എഞ്ചിനകയാ
കല് എഞ്ചിനരഷികട്ടോ എഷക്കാലത്തേഷികളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.  അകന്ന ദഷിവസപുറം 2.30  ല് എഞ്ചിനജ് േ്വകട്ടേ്ന സമരപ്പഷിികള്ച്ചവരഷില് ആ
സമയഷക്കാലത്തേജ് സന്നഷിഹഷിതരായവരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ സാന്നഷി സാന്നിദ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യഷക്കാലത്തേഷില് േ്വകട്ടേ്നുേകള തുറക്കുന്നതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്. 

3. ല് എഞ്ചിനഷിരതദവ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യപുറം ₹1000/-  (ആയഷിരപുറം രൂതപ മാതപുറം)  ആയഷി ല് എഞ്ചിനഷിജറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുഷക്കാലത്തേഷിയഷിരഷിക്കുന.  ഈ തുേ
തപ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണമായഷി കല് എഞ്ചിനരഷിട്ടേജ് ഈ കോകളജജ് ഓഫറല് എഞ്ചിനീസഷികവ്വകലാ 'ഡീറല് എഞ്ചിനീന i/c,  കേളപ്പജഷി കോകളജജ് ഓഫജ്
അഗഷിേകളികള്ച്ചറല് എചറല് എഞഷില് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീയറഷിഞ്ചിനീയറിങജ് ആനീയറിങ്ങ് ആനജ് റിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെങ്ങ് ആന്റ് ടെകകല് എഞ്ചിനാളജഷി,  തവനൂര '  എന്ന വഷിവ്വകലസഷക്കാലത്തേഷില്
എടുഷക്കാലത്തേതുപുറം കത്തതും സ്റ്റേതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറജ് ബാ്റ്റേറ്റ് ബാങജ് ഓഫജ് ട്രവനകൂറഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടനീയറിങ്ങ് ആന കുതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷിപ്പ ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുറപുറം വകലാശാഖയഷില് മാറാണ മേല്വിലാസവന്നതുമായ ഡീഷിമാനീയറിങ്ങ് ആനജ്
 ഡാാഫാകയാ അയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെകളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

4. േ്വകട്ടേ്നുേകള സമരപ്പഷിക്കുന്ന ഏജനസഷിളജ് രജഷിക്ന ഏജന്സിക്ക് രജിസ്ട്രേ്നുപുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി കസവല് എഞ്ചിന രപുറംലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷക്കാലത്തേജ്
കുറഞ്ഞതജ് 3  വര്റിങ്ങ് ആന്റ് ടഷക്കാലത്തേറിങ്ങ് ആന്റ് ടയ്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലപുറം മുനോവ്വകല തപരഷി്കം ചെയണ മേല്വിലാസവപുറം ഉണ്ടായഷിരഷികളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.  ഇതു
റിങ്ങ് ആന്റ് ടതളഷിയഷിക്കുന്ന സരട്ടേഷിഫഷിളതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറ ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുേകള േ്വകട്ടേ്കല് എഞ്ചിനാറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടൊപ്പപുറം സമരപ്പഷികളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

5. 24.07.2010  റിങ്ങ് ആന്റ് ടവ്വകല ജഷി.ഒ (എപുറം.എസജ് )  ല് എഞ്ചിനപുറം.  80/2010/റിങ്ങ് ആന്റ് ടതാഴിഷില് ല് എഞ്ചിനമ്പര സരളാര ഉഷക്കാലത്തേരവജ്
പ്രോരമുള്ള മഷില് എഞ്ചിനഷിമപുറം അയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിസ്ഥാല് എഞ്ചിന കവതല് എഞ്ചിനണ മേല്വിലാസവപുറം കാമബഷക്കാലത്തേും ക്ഷാമബത്തയപുറം ഇതര ആനുകൂവ്വകല്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യഞ്ചിനീയറിങകളപുറം
സുരക ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരളജ് ല് എഞ്ചിനല്ോന ല് എഞ്ചിനല്ോന േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനപുറം
ബാിധേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യസ്ഥമായഷിരഷിക്കുപുറം.
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6. ആറിങ്ങ് ആന്റ് ടേ ല് എഞ്ചിനഷിയമഷിക്കുന്ന റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗാരറ്റി ഗാര്ഡുമാരഷില് 50%  കതപര ല് എഞ്ചിനഷിരബന്ധമാും ക്ഷാമബത്തയപുറം
വഷിമുന്സുള്ള വ്യകഷ ജീവനക്കാരെ ലഭയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെടനാരായഷിരഷിള്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം.  ഇപ്രോരപുറം ല് എഞ്ചിനഷിയമഷിളറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുന്ന സുരക ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ
തഷിരഷിികള്ച്ചറഷിയല് കരഖേകളറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ സാക്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുഷക്കാലത്തേഷിയ തപേരപ്പ ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുേകള േ്വകട്ടേ്ന വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭഷിികള്ച്ച ഏജനസഷി
ഹാജരാകളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

7. സുരക കജാവ്വകലഷിേകളളജ് ല് എഞ്ചിനഷികയാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷിളറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുന്നവരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ കൂയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിയ പ്രായപുറം 01.04.2017  ല് എഞ്ചിനജ് 60
വയസായഷി ല് എഞ്ചിനഷിജറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുഷക്കാലത്തേഷിയഷിരഷിള്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം.  ല് എഞ്ചിനഷികയാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷിളറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുന്ന സുരക ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരളജ് ല് എഞ്ചിനല
ോയഷിേകമത ഉണ്ടായഷിരഷിള്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം.

8. സുരക കജാവ്വകലഷിേകളളജ് ല് എഞ്ചിനഷികയാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷിളറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുന്നവര പെടുന്നവര് കഷിമഷില് എഞ്ചിനല് തപര് ക്രിമിനല് പശാഷക്കാലത്തേവ്വകലപുറം ഉള്ളവരാവരതജ്.
ഏറിങ്ങ് ആന്റ് ടത്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലപുറം കോയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെതഷിയഷികവ്വകലാ കതപാവ്വകലറല് എഞ്ചിനീസജ് കത്തതും സ്റ്റേ്ല് എഞ്ചിനഷികവ്വകലാ ഇവരറിങ്ങ് ആന്റ് ടളതഷിരായഷി കേസുേകള
ല് എഞ്ചിനഷിവ്വകലവഷിവ്വകലഷില എന്നജ് േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേഷിയ ഏജനസഷി സത്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യവാടിയ ഏജന്സി സത്യവാങജ്ടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലപുറം ല് എഞ്ചിനല്കേണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.
കജാവ്വകലഷിയഷിവ്വകലഷിരഷിക്കുകമ്പാകള ഇഷക്കാലത്തേരഷക്കാലത്തേഷിയെങ്കിലള്ള ഏറിങ്ങ് ആന്റ് ടത്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലപുറം കേസുേകള ഉണ്ടാകുന്ന തപകപുറം
പ്രസജ് തുത ോര്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യപുറം സപുറംഷ ജീവനക്കാരെ ലഭവപുറം ല് എഞ്ചിനയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെന്നജ് 24 മ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണഷിക്കൂറഷില് എഞ്ചിനേപുറം േരാറുോരന ഡീറല് എഞ്ചിനീന i/c റിങ്ങ് ആന്റ് ടല് എഞ്ചിന കരഖാടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലപുറം
അറഷിയഷികളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

9. സുരക ഉകദ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗസ്ഥരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ അശ്ര സാന്നിദ ടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലകമാ കജാവ്വകലഷിയഷിയെങ്കിലണ്ടാകുന്ന വറല് എഞ്ചിനീഴ്ച ടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലകമാ
സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകലളജ് ഉണ്ടാകുന്ന ല് എഞ്ചിനാവകലാശല് എഞ്ചിനഷ്ടഞ്ചിനീയറിങകളളജ് േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേ ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുന്ന സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനപുറം
കല് എഞ്ചിനരഷിട്ടേജ് ഉഷക്കാലത്തേരവാദഷിയായഷിരഷിക്കുപുറം.  ഇഷക്കാലത്തേരഷക്കാലത്തേഷിയെങ്കിലള്ള ല് എഞ്ചിനഷ്ടപുറം േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേഷിയ
സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില് ല് എഞ്ചിനഷിന്നജ് ഈയറിങ്ങ് ആന്റ് ടൊക്കുന്നതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

10. േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ചജ് േഷിട്ടേഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനപുറം ₹100/-  (നൂറജ് രൂതപ മാതപുറം)  വഷിവ്വകലും ക്ഷാമബത്തയള്ള സരളാര
മുദതപതഷക്കാലത്തേഷില് ഒര േരാര തയ്യാറാളഷി ഒപ്പഷിട്ടേജ് ല് എഞ്ചിനല്കേണ്ടതുപുറം സുരകാ ല് എഞ്ചിനഷികകതപമായഷി
₹10000/-  (തപതഷില് എഞ്ചിനായഷിരപുറം രൂതപ മാതപുറം)  ഓഫറല് എഞ്ചിനീസഷില് അയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെകളണ്ടതുമാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.   ഇപ്രോരപുറം
അയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെക്കുന്ന സുരകാ ല് എഞ്ചിനഷികകതപപുറം േ്വകട്ടേ്ന ോവ്വകലാവിധേഷിക്കു കവകലാശ്പുറം രവകലാശറല് എഞ്ചിനീതഷി ഹാജരാക്കുന്ന
മുറളജ് മതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറജ് ല് എഞ്ചിനയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെതപയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിപെടുന്നവര് കമഞ്ചിനീയറിങകളളജ് വഷികിധേയമായഷി തഷിരഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടേ ല് എഞ്ചിനല്കുന്നതുമാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

11. സുരക കജാവ്വകലഷിേകളറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ കമല്കല് എഞ്ചിനാട്ടേ അിധേഷിോരമുള്ള ഉകദ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗസ്ഥറിങ്ങ് ആന്റ് ടനീയറിങ്ങ് ആന ല് എഞ്ചിനഷിരകഗസ്ഥന്റെ നിര്ദ്ദേവകലാശാനുസര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണമാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്
കജാവ്വകലഷിേകള റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെകയ്യണ്ടതജ്.

12. മഷില് എഞ്ചിനഷിമപുറം കവജസജ് ല് എഞ്ചിനഷിയമപ്രോരപുറം ബന്ധറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പട്ടേ രജഷിത്തതും സ്റ്റേറുേകള യസ്റ്ററുകള് യഥാവഷിിധേഷി തയ്യാറാളഷി
സൂകഷികളണ്ടതുപുറം ആവവകലാശ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമായ സമയഞ്ചിനീയറിങളഷില് തപരഷികവകലാശാിധേല് എഞ്ചിനളജ് ഹാജരാകളണ്ടതുപുറം
േ്വകട്ടേ്ന വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭഷിികള്ച്ച സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടനീയറിങ്ങ് ആന ഉഷക്കാലത്തേരവാദഷിഷക്കാലത്തേമാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.  മഷില് എഞ്ചിനഷിമപുറം കവജസജ് ആക്ഷില്
ല് എഞ്ചിനഷിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന വ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യവസ്ഥേകളപുറം ല് എഞ്ചിനഷിബന്ധല് എഞ്ചിനേകളപുറം തപാവ്വകലഷികളണ്ടതജ് േ്വകട്ടേ്ന വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭഷിികള്ച്ച
സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടനീയറിങ്ങ് ആന ഉഷക്കാലത്തേരവാദഷിഷക്കാലത്തേമാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

13. റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി കജാവ്വകലഷിേകളളജ് ല് എഞ്ചിനഷികയാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷിക്കുന്ന ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരളജ് കവണ്ട യൂ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണഷികഫാപുറം, ഷ, റിങ്ങ് ആന്റ് ടബല്തിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറജ്
തുയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഞ്ചിനീയറിങഷിയവ േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനപുറം അവരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെവ്വകലവഷില് ല് എഞ്ചിനല്കേണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

14. ഒര റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരറിങ്ങ് ആന്റ് ടല് എഞ്ചിന 8  മ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണഷിക്കൂറഷില് കൂടുതല് കജാവ്വകലഷിളജ് ല് എഞ്ചിനഷികയാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷിളാന
തപാടുള്ളതല.

15. ആവവകലാശ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യാനുസര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാറിങ്ങ് ആന്റ് ടര േരാര ോവ്വകലയളവഷില് വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമാളാന
േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില് എഞ്ചിനജ് ബാിധേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യതും ക്ഷാമബത്തയണ്ടായഷിരഷിക്കുപുറം.



16. േ്വകട്ടേ്ന ോവ്വകലയളവഷില് വഷില് എഞ്ചിന്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യസഷിളറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പട്ടേ റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരളജ് അരഹമായ
കവതല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില് എഞ്ചിനജ് പുററിങ്ങ് ആന്റ് ടമ, സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകലയഷില് േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേ ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുന്ന സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷികല് എഞ്ചിനാ
കജാവ്വകലഷിളജ് ല് എഞ്ചിനഷികയാലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗഷിളറിങ്ങ് ആന്റ് ടപ്പടുന്ന ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരകളാ ഒരതരഷക്കാലത്തേഷിയെങ്കിലള്ള അവോവകലാശഞ്ചിനീയറിങകളപുറം
ഉണ്ടായഷിരഷിക്കുേയഷില.

17. േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുേഷിട്ടേഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനപുറം ല് എഞ്ചിനല്കുന്ന പ്രതഷിമാസ ഇനകവായജ്സഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടനീയറിങ്ങ് ആന
അയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിസ്ഥാല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില് റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെളജ് മുകഖല് എഞ്ചിനയായഷിരഷിക്കുപുറം സുരക ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ കവതല് എഞ്ചിനപുറം വഷിതര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം
റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെയ്യുേ. ഇപ്രോരപുറം വഷിതര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെയ്യുന്ന കവതല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില് ല് എഞ്ചിനഷിന്നജ് ല് എഞ്ചിനഷിയമാനുസര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണമുള്ള ആദായ
ല് എഞ്ചിനഷികുതഷിും ക്ഷാമബത്തയപുറം ആദായ ല് എഞ്ചിനഷികുതഷി ബാിധേേമാറിങ്ങ് ആന്റ് ട്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണ്റ്റേറ്റ് ബാങഷില് അതുപുറം തപഷിയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെഷിക്കുന്നതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.  േ്വകട്ടേ്ന
ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടുന്ന സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനപുറം കവതല് എഞ്ചിനപുറം വഷിതര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണപുറം റിങ്ങ് ആന്റ് ട്കം ചെ ചെയ കവകലാശ്പുറം രവകലാശറല് എഞ്ചിനീതഷി ഓഫറല് എഞ്ചിനീസഷില്
ഹാജരാകളണ്ടതാ്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണജ്.

18. റിങ്ങ് ആന്റ് ടസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ കുന്നതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരഷിതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറഷി ജറല് എഞ്ചിനീവല് എഞ്ചിനളാരറിങ്ങ് ആന്റ് ടയറിങ്ങ് ആന്റ് ടെ കജാവ്വകലഷി സമയറിങ്ങ് ആന്റ് ടഷക്കാലത്തേ ല് എഞ്ചിനഷിയന്ത്ര്ള ക്വട്ടേഷനുകള് ക്ഷണറിങ്ങ് ആന്റ് ടമാഴിഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടേ അവറിങ്ങ് ആന്റ് ടര സപുറംബന്ധഷിികള്ച്ച
ല് എഞ്ചിനഷിയമതപരണ മേല്വിലാസവപുറം അലാഷക്കാലത്തേതുമായ എലാ ബാിധേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യതേകളപുറം അവറിങ്ങ് ആന്റ് ടര വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമാളഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷില്
ല് എഞ്ചിനഷികഷിപ്തമായഷിരഷിക്കുപുറം.

19. ഏറിങ്ങ് ആന്റ് ടത്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലപുറം സാഹ്കം ചെര്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യഷക്കാലത്തേഷില് േ്വകട്ടേ്ന ഉറപ്പഷിികള്ച്ച ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പു േഷിട്ടേഷിയ സ്ഥാതപല് എഞ്ചിനഷക്കാലത്തേഷിറിങ്ങ് ആന്റ് ടനീയറിങ്ങ് ആന കസവല് എഞ്ചിനപുറം
തൃപ്തഷിേരമലാറിങ്ങ് ആന്റ് ടത േണ്ടാല് േരാര അവസാല് എഞ്ചിനഷിപ്പഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള പൂരപരും പൂര്ണ്ണ സ്വാത്നതിനുള്ള പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യപുറം ഡീറല് എഞ്ചിനീന i/c
ല് ല് എഞ്ചിനഷികഷിപ്തമായഷിരഷിക്കുപുറം.

20. സരളാര േ്വകട്ടേ്നുേകളളജ് ബാിധേേമായ എലാ ല് എഞ്ചിനഷിബന്ധല് എഞ്ചിനേകളപുറം ഈ േ്വകട്ടേ്നുപുറം
ബാിധേേമായഷിരഷിക്കുപുറം.

(ഒപ്പജ് )
ഡീറല് എഞ്ചിനീന (ോര്ഷിേ എചറല് എഞഷില് എഞ്ചിനറല് എഞ്ചിനീയറഷിഞ്ചിനീയറിങജ് ) i/c

സ്വറല് എഞ്ചിനീേരഷക്കാലത്തോവജ്: സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകല റിങ്ങ് ആന്റ് ടവബജ്ിനായി ലസതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറജ്/കല് എഞ്ചിനാട്ടേറല് എഞ്ചിനീസജ് കബാരഡീജ് -  വഷികലജജ് ഓഫറല് എഞ്ചിനീസജ്,
തവനൂര /ഗാമതപചറല് എഞായഷക്കാലത്തേജ്, തവനൂര /റിങ്ങ് ആന്റ് ടേ.വഷി.റിങ്ങ് ആന്റ് ടേ, മവ്വകലപ്പ ് ട്രവന്കൂറിന്റെ കുറ്റിപ്പുറപുറം/ഓഫറല് എഞ്ചിനീസജ്/ഫാപുറം/കലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അംഗതിന് അംഗീകൃത സെക്യൂരിറജ്.

തപേരപ്പജ്: ഫാപുറം ഇന ്കം ചൊരാജ്/ഫാപുറം സൂപ്രണ്ടജ്.

//ഉഷക്കാലത്തേരവഷിന പ്രോരപുറം//

റിങ്ങ് ആന്റ് ടസങ്ങ് ആന്റ് ടെക്ന ഓഫറല് എഞ്ചിനീസര


