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tIcf ImÀjnI kÀÆIemime sshkvNm³kneÀ¡p വവണ്ട഻ FIvknIyq«ohv 

F©n\obÀ, F©n\obdnwKv Unhnj³, കഽമരകം Xmsg ]dbp¶ 

{]hr¯nIÄ¡v AwKoIrX IcmdpImcnÂ \n¶pw t]scgpXn ap{Z h¨ 

ZÀLmkpIÄ £Wn¨psImÅp¶p. 
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\nIpXn 
DÄs¸sS 

1 ടവള്ളഺയണ഻ കഺര്ഷ഻ക 
വകഺവളജ഻ടല ടെസ്റ്റ഻സസഡ് 
വറസ഻ഡ്യാ ലവ ഺറട്ടറ഻യഽടെ 
വ഻െഽല഼കരണം 

2,50,000 6250 3 മഺസം 525 

2 ടവള്ളഺയണ഻ കഺര്ഷ഻ക 
വകഺവളജ഻ടല ശ്ശ഼ അയ്യന് കഺള഻ 
ടമവമഺറ഻യല്  ഗവ: വമഺഡ്ല്  
റസ഻ഡ്ന്ഷഷയല്  സ്കാള഻ടെ 
ചഽറ്റുമത഻ല്  െഽനര്ന഻ര്മഺണം 

2,87,000 7200 3 മഺസം 630 

3 ഓ.ആര്.എ.ആര്.എസ് 
കഺയംകഽളടെ വലവ ഴ്സസ് 
ടവയ഻ററ്റ഻ംഗ് ടഷഡ്഻ടെയഽം 
വെഺയ഻ലറ്റ഻ടെയഽം ന഻ര്മഺണം 

3,60,000 9000 4 മഺസം 750 

4 ടവള്ളഺയണ഻ കഺര്ഷ഻ക 
വകഺവളജ഻ടല പ്ലഺന്ഷ് ഡ്഻സ഼സ് 
ഡ്യവനഺസ഻സ് ടസടെറ഻ടല 
ജനഺലകള഻ല്  ടവര്ട്ട഻ക്കലല്  
ബ്ലയ഻ന്സ് ഇെല്  

1,35,000 3400 1 മഺസം 525 

5 ആര്.എ.ആര്.എസ് കഽമരകെ് 
ശ്െധഺന കവഺെെ഻ല്  ന഻ന്ഽം 
ആഡ്മ഻ന഻സ്ശ്െറ്റ഻വ്  ഻ല്ഡ്഻ംഗ്  
വടരയഽള്ള ഭഺഗെ് ചഽറ്റുവവല഻  
ന഻ര്മഺണം   

3,00,000 7500 3 മഺസം 630 

6 എ.ആര്.എസ് ത഻രഽവലലയ഻ല്  
ന഻ലവ഻ലഽള്ള ശര്ക്കലര 
ന഻ര്മഺണ ശഺലയഽടെ 
വ഻െഽല഼കരണം 

2,90,000 7250 3 മഺസം 630 

7 എ.ആര്.എസ് ത഻രഽവലലയ഻ടല 
ഓഫ഼സ഻ടെ അറ്റകഽറ്റപണിണ഻ക   4,00,000 10000 4 മഺസം 840 

8 എ.ആര്.എസ് ത഻രഽവലലയ഻ടല 
വെഺട്ട഻ംഗ് ടഷഡ്഻നഽള്ള 
ചഽറ്റുവവല഻യഽടെ ന഻ര്മഺണം 

2,50,000 6250 3 മഺസം 525 
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കരരുകഺര്ക്ക് ഉണ്ടായിരഺക഻ര഻ണകയിര tbmKyX : 
ശ്കമ നമ്പര്  1 മഽതല്  8 വടര                            “Un” ¢mkvkpw IqSpXepw  

ശ്കമ നമ്പര്  9, 10                                                                              “സ഻” ¢mkvkpw IqSpXepw 

 

]n.U»nbp.Un ഉണ്ട/ഇറ഻ണേഷന഻Â രജ഻സ്ട്രÀ ഉണ്ടചെയ്ത ഉണ്ടകരഺറുകഺരഺക഻ര഻ണകയിരതഺണ്. 
സ഻.ക്ലഺസുകÄ ഉണ്ട മഺറ്റം ഉണ്ട വരുത്ത഻ക ഉണ്ട IcmdpImÀ¡v ഉണ്ട അതഺതു അനുസര഻ച്ചുള്ള ഉണ്ട
sS³Uറുകള഻Â ഉണ്ട പചെരുകഺവുന്നതും ഉണ്ട ആകത഻ചെ ഉണ്ട കഺക഻ ഉണ്ട Unണപഺസ഻റ്റ് ഉണ്ട തുക ഉണ്ട
അരച്ചത഻ചെകും ഉണ്ട മറ്റു ഉണ്ട ണരളകളുചരകും ഉണ്ട സഺഷ഻ചപരുത്ത഻ക ഉണ്ട ണകഺപ഻കÄ 

sS³Uറ഻ണനഺപം ഹഺജരഺണകയിരതഺണ്. 

 

 

ZÀLmസ്ട ഉണ്ടവ഻ല്പന: ഉണ്ട 
 

sS³UÀ t^mapw sS³UÀ sjUyqfpw tdäv വരJs¸Spt¯ണ്ട joäpw 

IcmdpImÀ¡v tIcf ImÀjnI kÀÆIemimbpsS sh_vsskänÂ \n¶pw 

Uu¬temU vsNbvXv FSp¡mhp¶Xpw ]qcn¸n¨ sS³UÀ Bhiyamb aറ്റ് 

tcJIÄ klnXw cPnkvt{SUv X]mentem/ kv]oUv t]mkväntem മഺ്തം 
kaÀ¸n¡mhp¶XmWv.  

 

sS³UÀ t^mansâ \nivNnX hne FIvknIyq«oവ് F©n\obÀക്കല് 
എസ്. ഻.െ഻. കഽമരകം ശ് ഺ©nÂ amdmhp¶ hn[w Unamâv {Um^vämbn 

sS³Udnt\msSm¸w ഹഺജരഺവക്കലണ്ടതഺണ്. sS³UÀ t^mansâ hne ]Wamtbm 

sN¡mtbm kzoIcn¡p¶XÃ. ]qcn¸n¨ sS³UÀ t^mapw aäv A\p_Ô 

tcJIfpw sS³UÀ t^mansâ hnebmb \nivNnX XpIbv¡pÅ {Um^väpw 

\ncX{Zhyhpw IcmdpImcsâ ssek³knsâ t^mt«mtIm¸nbpw  (Imemh[n 

ImWn¡p¶ t]Pv AS¡w) cPnkvt{SUv X]mÂ/kv]oUv t]mkväv hgn മഺ്തം 

taÂImWn¨ \nivNnX kab¯n\pÅnÂ FIvknIyq«oവ് F©n\obÀ, 

F©n\obdnwKv Unhnj³, tIcf ImÀjnI kÀÆIemime, കഽമരകം, ]n³:686563 

F¶ hnemk¯nÂ ലഭ഻ച്ച഻ര഻വക്കലണ്ട sS³UÀ AS¡w sNbvX Ihdn\p apIfnÂ 

IcmdpImcsâ ]qÀ® taÂhnemkhpw (ണ ഺ¬  നമ്പÀ ഉണ്ടസഹ഻തം), ്പവര്ക്ത്ത഻bpsS 

t]cpw {Ia \¼dpw കഺണ഻ച്ച഻ര഻ണകയിരതഺണ്. \nivNnX kab¯n\pÅnÂ 

e`n¡m¯ sS³UdpIÄ kzoIcn¡p¶XÃ. sS³UÀ AS¡w sNbvX Ihdn\p 

9 ആര്.എ.ആര്.എസ് കഽമരകെ് 
ടസയ഻ല്സ് കൗണ്ടറ഻നഽ 
ചഽറ്റുമത഻ല്  ന഻ര്മഺണം 

7,80,000 19,500 6 മഺസം 1680 

10 ആര്.എ.ആര്.എസ് കഽമരകെ് 
വെക്കല് െെ഻ഞ്ഞഺ് ഭഺഗടെ 
അത഻ര഻ല്  ചഽറ്റുവവല഻യഽടെ 
ന഻ര്മഺണം 

8,40,000 21000 6 മഺസം 1785 

ZÀLmkv kzoIcn¡p¶ അവസഺന ഉണ്ടXobXn Xpd¡p¶ kabw 

്കമ ഉണ്ടനമ്പര്ക് ഉണ്ട 1 മുതല് ഉണ്ട 10 വചര 30/06/2017                       

2.30 aWn hsc 

്കമ ഉണ്ടനമ്പര്ക് ഉണ്ട 1 മുതല് ഉണ്ട ഉണ്ട10 വചര 30/06/2017                 

3.00 aWn. 



apIfnÂ IcmdpImcsâ taÂhnemkw, ശ്െവര്െ഻bpsS t]cv എ¶nh 
tcJs¸Sp¯m¯Xpw \nivNnX kab¯n\pÅnÂ taÂ¸dª hnemk¯nÂ 
e`n¡m¯Xpamb sS³UdpIÄ DS\Sn \nckn¡p¶XmWv. 

 

ടതഺഴ഻ലഺള഻ സഹകരണ സംഘങ്ങÄ സമര്പണി഻ക്കലഽന് ZÀLmസ഻വനഺടെഺപണിം 
സംഘെ഻ടെ വെര഻Â ]n.U»nbp.Unയ഻Â ലഭ഻ച്ച഻ട്ടുള്ള അതഺത് ZÀLmസ് 
തഽകയ്ക്ക്കല് അനഽസര഻ച്ച഻ട്ടുള്ളവതഺ കാെഽതവലഺ ഉള്ള സലടസ൯സ഻ടെ Imemh[n 
കഺണ഻ക്കലഽന് t]Pv ഉ പണിടെ അെക്കലം ടചവയണ്ടതഽം അനഽ ന്ധ വരഖകളുവെയഽം 
സക്ഷyടപണിെഽെ഻യ െകര്പണിുകളും കാെഺടത അവരഽടെ സകവശമഽള്ള എലലഺ 
വജഺല഻കളുടെയഽം വ഻ശദ വ഻വരങ്ങÄ അെങ്ങ഻യ ല഻സ്റ്റ് സഹകരണ സംഘ അസ഻. 
രജ഻സ്ശ്െഺറഽടെ kÀ«n^n¡äv ഉണ്ടഺയ഻ര഻വക്കലണ്ടതഺണ്. 

 

ZÀLmkpIÄt¡m¸w \ncX{Zhyambn ഉണ്ട “tZiob k¼mZy 

kÀ«n^n¡äv/Cµnc/Inkmന് ഉണ്ട ഉണ്ട hnImkv ]{X, ഉണ്ട Unamâv {Um^vറ്റ്” F¶nh ഉണ്ട
kzoIcn¡p¶XÃ. ZÀLmkpItfmsSm¸w 200 ഉണ്ട cq]bpsS ap{Z]{X¯nÂ 

{]mYanI DS¼Sn ഉണ്ടഺയ഻ര഻വക്കലണ്ടXmWv. tIcf ]n.U»nbp.Un.bntebpw 

ImÀjnI kÀÆIemimebntebpw FÃm \n_Ô\Ifpw കാെഺടത വകരള 

സര്ക്കലഺÀ ഉെരവ് ജ഻.ഒ(െ഻)നം.03/15/Fin ത഻യ്യത഻ 05.01.2015 ശ്െകഺരമഽള്ള 
ന഻ ന്ധനകളും Cu ZÀLmkn\pw _m[Iambncn¡pw. 

 

ZÀLmkv {]amW§Ä sS³UÀ Znhk¯n\v 5 Znhkw ap³]v apXÂ sI.F.bp 

sh_vsskänÂ \n¶pw Uu¬temUv sNbvXv FSp¡mhp¶XmWv. 

 

                                  (H¸v) 

സഺ ഽ വെഺ   മഽളര഻ക്കലല്  
FIvknIyq«oh vF©n\obÀ 

( ഹഽ:സവസ് ചഺന്സ഻ലര്ക്കല്  വവണ്ട഻)  

 

 


