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tIcf ImÀjnI kÀÆIemime sshkv Nm³keÀ¡p thn FIvknIyq«ohv 

F©n\obÀ, F©n\obdnwKv Unhnj³, Xh\qÀ Xmsg ]dbp¶ {]hr¯nIÄ¡v 

tIcf s]mXpacma¯v/CdntKj³ hIp¸nÂ cPnkväÀ sNbvX AwKoIrX 

IcmdpImcnÂ \n¶v t]scgpXn  ap{Zsh¨  ZÀLmkpIÄ £Wn¨p sImÅp¶p.  
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1 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2019 -2020 -ആർ എ 
ആർ എഷ്  ഩഺറഺക്കഹടഺൽ ഩുതഺമ ഓഴർ 
ഹസഡ് ഴഹട്ടർടഹങ്കഺഹെ (50000  റഺറ്റർ ) 
നഺർമ്മഹണം (ഩുനർ ദർഘഹഷ്) 

 

 

14,27,793/- 

 

 

  36,000/- 

 

 

9 amkw 

 

   

2800/- 

 

2 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 -പ്രഹക്ദവഺക 
കഹർശഺക ഗക്ഴശണ ക്കന്ദ്രം  ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ 
ഴഺഴഺധ കവഹർക്ട്ടള് ഷുകലുഹട അറ്റൿറ്റ 
ഩണഺകൾ(ഩുനർ ദർഘഹഷ്) 

 

13,20,146/- 

 

33,100/- 

 

6 amkw 

 

2800/- 

 

3 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 -പ്രഹക്ദവഺക 
കഹർശഺക ഗക്ഴശണ ക്കന്ദ്രം  ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ 
ക്കടുഴന്ന ചുറു്റഭതഺറഺഹെ അറ്റൿറ്റ 
ഩണഺകൾ(ഩുനർ ദർഘഹഷ്) 

 

8,77,056/- 

 

22,000/- 

 

6 amkw 

 

2000/- 

 

4 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 പ്രഹക്ദവഺക 
കഹർശഺക ഗക്ഴശണ ക്കന്ദ്രം  ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ 

നഺറഴഺറുള്ള ഴഺഴഺധ ക്രഹഡുകലുഹട 
നഴ഻കയണ പ്രവൃത്തഺകൾ(ഩുനർ ദർഘഹഷ്) 

 

8,81,066/- 

 

22,100/- 

 

3 amkw 

 

2000/- 

 

5 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 - ആർ എ 
ആർ എഷ് അമ്പറഴമറഺൽ ഴഺഴഺധ 
കവഹർക്ട്ടള്ഷുകലുഹട 
(VI/732,733,734,731,730) 
അറ്റൿറ്റഩണഺകൾ (ഩുനർ ദർഘഹഷ്) 

 

4,88,525/- 

 

12,300/- 

 

6 amkw 

 

1100/- 

 

6 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017-18 ആർ എ ആർ 
എഷ്  അമ്പറഴമറഺൽ ൿട്ടഺകൾക്കുള്ള 
ഴഹമന ഭുരഺമുഹട നഺർമ്മഹണം(ഩുനർ 
ദർഘഹഷ്) 

 

3,57,132/- 

 

9000/- 

 

3 amkw 

 

800/- 

mailto:edtavanur@kau.in


 

IcmdpImÀ¡v Dmbncnt¡ tbmKyX :   

ക്രഭനമ്പർ 1 ഭുതൽ 15 ഴഹയ(ക്രഭനമ്പർ 7 ഒളഺഹക): 'Un’ ¢mkpw IqSpXepw  

  

 ക്രഭനമ്പർ 7                                   : 'kn’ ¢mkpw IqSpXepw 

 

7 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018-2019 ആർ എ 
ആർ എഷ്  അമ്പറഴമറഺൽ ഩുതഺമ  ടടപ്്പ 

II  ഡyqഩല ഷ് കവഹർക്ട്ടള് -ഷുകലുഹട   
നഺർമ്മഹണം(ഩുനർ ദർഘഹഷ്) 

 

 

29,88,748/- 

 

 

74,800/- 

 

 

6 amkw 

 

 

2800/- 

 

8 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2019 -2020 -ആർ എ 
ആർ എഷ്  ഩഺറഺക്കഹടഺൽ ഇറക്രഺകൽ 
പ്രവൃത്തഺകൾ ഉൾഹപ്പഹട {Sbnന഻ഷ് 
ക്സഹഷറ റഺഹെ നഴ഻കയണം 

15,00,000/- 37,500/- 8 amkw 2800/- 

 

9 ആർ എ ആർ എഷ്  ഩഺറഺക്കഹടഺൽ ഴഺഴഺധ 
കവഹർക്ട്ടള് ഷുകലുഹട നഴ഻കയണ പ്രവൃത്തഺകൾ 

12,50,000/- 31,250/- 6 amkw 2800/- 

 

10 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2019 -2020 - ഩഺ ആർ 
എഷ്  ഩന്നഺമൂരുള്ള കവഹർക്ട്ടള് ഷുകലുഹടമും  
ക്റഫർ ഹഴമ്റ്റഺംഗ് ഹശഡുകലുക്ടമും 
നഴ഻കയണ പ്രവൃത്തഺകൾ 

10,00,000/- 25,000/- 6 amkw 2240/- 

 

11 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 പ്രഹക്ദവഺക 
കഹർശഺക ഗക്ഴശണ ക്കന്ദ്രം  ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ 
എൻ എ ആർ ഩഺ  ഹകട്ടഺടത്തഺഹെ 
പ്രക്തേകഭഹമ അറ്റൿറ്റഩണഺകൾ 

10.00.000/- 25,000/- 6 amkw 2240/- 

 

12 ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017 -2018 -പ്രഹക്ദവഺക 
കഹർശഺക ഗക്ഴശണ ക്കന്ദ്രം  ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ  
ടൈഴടഴഴഺ ധേത്തഺനുക്ഴണ്ടഺമുള്ള  ഷ഻ഡ് 
ഫഹങ്കഺഹെ ഷഥഹഩന ഹചറഴ് - ഹനൽ 
ഴമറഺനു ചുറു്റം ൈഺ ഐ ക്ഩഹഷറ ്   
ഉഩക്മഹഗഺചു്ചള്ള ഹചമഺൻ റഺങ്്ക ഹപൻഷഺങ്   

8,00,000/- 20,000/- 4 amkw 1800/- 

13 
ഷംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017 -2018 -പ്രഹക്ദവഺക 
കഹർശഺക ഗക്ഴശണ ക്കന്ദ്രം  ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ 

ഹെശഺങ് മഹർഡഺഹെ നഺർമ്മഹണം 

2,00,000/- 500/- 2 amkw 560/- 

14 
ഹക ഷഺ എ ഇ ടഺ തഴനൂയഺൽ നഺറഴഺറുള്ള 
ഹഴറ്റdnനരഺ ക്സഹഷ്ഩഺറ്റൽഷ്  അക്രഹ 
ക്പ്രഹഷഷ്ഺംഗ് ഹഷെർ  ആകഺ 
ഭഹറു്റന്നതഺനുള്ള നഴ഻കയണ പ്രവൃത്തഺകൾ 

5,10,000/- 12,750/- 3 amkw 1150/- 

 

15 ഹക എഷ് എ എം എം -ആർ ഹക ഐ 
ഹപ്രഹൈകറ ്  -ക്കഹളഺക്കഹട് ക്ഩയഹമ്പ്ര  
അരഺകൾച്ചരൽ പഹഭഺൽ ഹഭശ഻നരഺ മഹർഡ് 
കം ടൂൾഷ് സൗഷഺഹെ  നഺർമ്മഹണം 

20,00,000/- 50,000/- 6 amkw 2800/- 



 

]n.U»nbp.Un./CdntKj\nÂ cPnkv{SÀ sNbvX IcmdpImcmbncnt¡XmWv. 

 

_n, kn ¢mkpIfnÂ amÁw hcp¯nb IcmdpImÀ¡v AXmX\pkcn¨pÅ 

sS³UdpIfnÂ ]s¦Sp¡mhp¶Xpw BbXnsâ _m¡n sUt¸mknÁv XpI 

AS¨Xnsâbpw  aäp tcJIfpsSbpw km£ys¸Sp¯nb tIm¸nIÄ 

sS³Udnt\msSm¸w lmPcmt¡XpamWv. 

 

 

 

 

   ദർഘഹഷ് ഴഺൽഩന: 
 

         sS³UÀ t^mapw sS³UÀ sjUyqfpw  tdäv  tcJs¸Spt¯ joäpw 

IcmdpImÀ¡v tIcf ഗവൺമെന്റിന്മറ ഇ ----മരാക്ൿൂർമെൻറ് സൈറ്റിൽ ലഭ്ൿൊണ് 

.ക്രാറുക്ാർ ദർഘാൈുക്ൾ ഓൺസലനായി ൈെർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ദർഘാസ് ക്യഖകൾ  

www.etenders.kerala.gov.in എന്ന sskänÂ \n¶pw Uu¬temUv sNbvXp 

FSp¡mhp¶Xpw ]qcn¸n¨ sS³UÀ Bhiyamb aäp tcJIÄ klnXw C´y³ 

X]mÂ kÀhokns³d cPnkvtäUv X]mentem/kv]oUv t]mkväntem  

kaÀ¸nt¡XmWv. 

 

sS³UÀ t^mansâ \nivNnX ഴഺറമും നഺയത ദ്രഴേഴും  FIvknIyq«ohv 

F©n\obÀ¡v Fkv _n sF IpÁn¸pdw  {_m©nÂ ഇ -ദർഘാസ് വഴി ഓൺസലനായി 

ൈെർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. sS³UÀ t^mansâ hne, EMDþഎന്നഺഴ ]Wamtbm sN¡mtbm 

kzoIcn¡p¶XÃ. ]qcn¸n¨ sS³UÀ t^mapw aäp A\p_Ô tcJIfpw 

IcmdpImcsâ ssek³knsâ t^mt«m tIm¸nbpw (Imemh[n ImWn¡p¶ t]Pv 

AS¡w) AXnt\msSm¸w Pn.Fkv.Sn cPnkv{Sj³ kÀ«n^n¡änsâ tIm¸nbpw, 

C´y³ X]mÂ kÀhoknsâ cPnkvt{SUv X]mÂ/kv]oUv t]mÌv hgn taÂ ImWn¨ 

\nivNnX kab¯n\pÅnÂ FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, sI.F.bp. F³Pn\obdnwKv 

Unhnj³, ഹക ഷഺ എ ഇ ടഺ , ]n.H. Xh\qÀ, ae¸pdw , ]n³ tImUv þ679573 F¶ 

hnemk¯nÂ e`n¨ncnt¡XmWv. sS³UÀ AS¡w sNbvX Ihdn\p apIfnÂ 

IcmdpImcsâ ]qÀ® taÂhnemkhpw പ്രവൃത്തഺമുഹട t]cpw, {Ia \¼dpw 

ImWn¨ncnt¡XmWv. \nivNnX kab¯n\pÅnÂ e`n¡m¯ sS³UdpIÄ 

kzoIcn¡p¶XÃ. 

 

  ഹതഹളഺറഹലഺ ഷസകയണ ഷംഘങ്ങൾ ഷഭർപ്പഺക്കുന്ന ദർഘഹഷഺക്നഹഹടഹപ്പം 
ഷംഘത്തഺഹെ ക്ഩയഺൽ ഩഺ .ഡഫല ഺമു.ഡഺ മഺൽ നഺന്നം റബഺച്ചഺടു്ടള്ള അതഹതു  ദർഘഹഷ്  
തുകമ്ക് അനുഷയഺച്ചഺടു്ടള്ളക്തഹ ടുതക്റഹ ഉള്ള ടറഷൻഷഺഹെ ക്കഹപ്പഺ , കഹറഹഴധഺ 
കഹണഺക്കുന്ന ക്ഩൈ് ഉൾഹപ്പഹട അടകം ഹചയ്യണ്ടതും അനുഫന്ധ ക്യഖകലുഹട 
ഷഹക്ഷ്േഹപ്പടുത്തഺമ ഩകർപു്പകലും ടഹഹത അഴരുഹട ടകഴവ ഭുള്ള എറല ഹ ക്ൈഹറഺകലുഹടമും 

ഇ ----- -- --- --ദർഘാസ് മവബ് സൈറ്റിൽ 

രൈിദ്ധീക്രിേുന്ന തിയ്യതി 

ഇ- -----ദർഘാസ്  
At]£n¡mhp¶ 

അവൈാന തിയ്യതി 
 

 
ഇ- -- ദർഘാസ് തുറേുന്ന 

ൈെയം  

ക്രഭ നമ്പർ 1 ഭുതൽ 15  ഴഹയ -
30/9/2020 ഩകൽ 4.30 ഭണഺ   

  ക്രഭ നമ്പർ 1 ഭുതൽ 15  

ഴഹയ -12/10/2020 ഩകൽ 
4.00 ഭണഺ  ഴഹയ 

15/10/2020 ഩകൽ 11.00  
ഭണഺ  

http://www.etenders.kerala.gov.in/


ഴഺവദ ഴഺഴയങ്ങലും അടങ്ങഺമ റഺഷറ ്  ഷസകയണ ഷംഘം അഷഺ .യൈഺഷ്രഹരുഹട 
ഷർട്ടഺപഺകറ്റഺൽ ഉണ്ടഹമഺയഺക്കണ്ടതഹണ് . 

 

ദർഘഹഷ് ഴഺറ നഺയത ദ്രഴേം എന്നഺഴമഺൽ മഹഹതഹരു ഴഺധ ഇലഴുകലും 
അനുഴദഺക്കുന്നതറല . ZÀLmkpItfmsSm¸w 200/------ -- cq]bpsS ക്കയല ap{Z]{X¯nÂ 

{]mYanI DS¼Sn Dmbncnt¡XmWv. tIcf ]n.U»nbp.Un.bntebpw 

ImÀjnIkÀÆIemimebntebpw FÃm \n_Ô\Ifpw ടഹഹത ക്കയല  ഷർകഹർ 
ഉത്തയഴ് ൈഺ ഒ  (ഩഺ) നമ്പർ .03/15/Fin തഺയ്യതഺ 05/01/2015  പ്രകഹയഭുള്ള നഺഫദ്ധനകലും 
ഈ ദർഘഹഷഺനുp _m[Iambncn¡pw  

 

. 

 

ൈഺ എഷ്  ടഺ ഷംഫന്ധഺച്ച എറല ഹ ഷർകഹർ ത഻രുഭഹനങ്ങലും ഈ ഹടൻഡരഺന് 
ഫഹധകഭഹമഺയഺക്കും  
                                                     

 

                       

    

XobXn : 15/09/2020                                      (H¸v) 

No. EE  :  234/2019                                                   

                                                              FIvknIyq«ohv  F©n\obÀ 

   (_lp. sshkv Nm³kneÀ¡pthn) 


