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കവേടഷൻ േനോടീസ്
േമോഡൽ എഞിനീയറിംഗ് േകോേളജ് തൃകോകരയിെല
വിദയോർതികൾകും ജീവനകോർകും േവണി േകോമൗണനുളിലുള െകടിടതിൽ
തോെഴ പറയുന നിബനനകൾക് വിേധയമോയി
കയോനീൻ നടതുനതിന്
തോതപരയമുളവരിൽ നിനും മുദവച ദർഘോസുകൾ കണികുനു . 2018 ജൂൺ
30- ആം തിയതി 11 മണിക് മുൻപോയി
കവേടഷൻ
പിൻസിപലിന്
സമർപിേകണതോണ് . കവെടഷേനോെടോപം 1000/- രൂപ (ആയിരം രൂപ) നിരതദവയം
ഓഫീസിൽ അടചിരികണം.
അേനദിവസം 12 മണിക് കവേടഷൻ തുറനു
പരിേശോധികുനതോണ്. കവേടഷനുകൾ ഒരു കമിറിയുെട സൂഷ പരിേശോധനകു
വിേധയമോകിയ േശഷം ആ കമിറിയുെട നിർേദശവും കൂടി പരിഗണിചു കോനീൻ
നടതുവോനുള കരോർ ഉറപിചു െകോടുകുനതോണ്. കയോനീൻ െകടിടതിനും
അതിലുള ഫർണിചറുകൾകും യോെതോരു വോടകയും കരോറുകോരിൽ നിനും
ഈടോകുനതല.
നിബനനകൾ.
1 കരോർ ലഭികുനയോൾ 10000 /- രൂപ (പതിനോയിരം രൂപ) കരുതൽ ധനമോയി
അടചിരികണം.
2 കയോനീൻ െകടിടതിനും ഫർണിചറുകൾകും യോെതോരുവിധ േകടുപോടുകേളോ
രൂപമോറേമോ വരുതോൻ പോടുളതല. അങിെന സംഭവിചോൽ സോപനതിന്
വരുന നഷം കരോറുകോരെന സോവര ജംഗമ വസുകളിൽ നിനും
ഈടോകുനതോണ്.
3 കരോർ കോലോവധി ഒരു വരഷമോയിരികും.
4 കയോനീൻ ആവശയതിന് േവണ പോതങൾ കരോറുകോരൻ
െകോണുവേരണതോണ്.
5 കയോനീനും പരിസരവും വൃതിയോയി സൂകിേകണതോണ് .
6 കോനീൻ േവസുകൾ കോരോറുകോരൻ സവനം ചിലവിൽ മോേറണതോണ് .

7 ഇതിേനോട് അനുബനമോയി നിരേദശിചിടുള സോധനങൾ കൃതയമോയ
അളവിലും തൂകതിലും വിതരണം െചേയണതോണ്.
8 കരോർ നീടിെകോടുകുവോനും കോലോവധികുമുമോയി റദോകോനും
പിൻസിപലിന് അധികോരമുണോയിരികുനതോണ് .
9 പിൻസിപൽ ചുമതലെപടുതുന കമിറിയുെട നിരീകണതിലോയിരികും
കയോനീൻ പവർതികുക.
10 കമിറികു ഏെതോരവസരതിലും കോനീൻ പരിേശോധികോൻ
അധികോരമുണോയിരികുനതോണ്. ഏെതങിലും ഒരു പശസ
സോപനതിെന കയോനീൻ കോററിംഗ് നടതി പരിചയമുളവർക്
മുനഗണന നൽകുനതോണ്.
12 വിലവിവരപടിക കോനീനുളിൽ പദരശിപിേകണതോണ് .
13 കവേടഷനിൽ അനിമ തീരുമോനം എടുകോൻ പിൻസിപോളിനും അേദഹം
നിർേദശികുന കമിറികും അധികോരമുണോയിരികുനതോണ്.
14 കയോനീനിൽ ഉപേയോഗികുന ൈവദയുതി െവളം എനിവയുെട
ചോർജുകൾ അതതുമോസം കരോറുകോരൻ ബനെപട ഡിപോർട്െമനിൽ
അടചു രസീത് ഓഫീസിൽ ഏലിേകണതോണ്.
15 കരോറുകോരൻ 200 /- രൂപ മുദപതതിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിനുള നിശിത
േഫോറതിൽ ഒരു കരോർ എഴുതി കരുതൽ ധനം ഉൾെപെട ഓഫീസിൽ
ഹോജരോേകണതോണ്.
16 കയോനീൻ നടതിപിന് മുനസിപോലിറിയിൽ നിനുള ൈലസൻസ് െഹലത്
കോരഡ് എനിവ േകോൺടോകർ കരസമോേകണതോണ്.
17 കയോനീൻ നടതിപുസംബനിചുള നിയമ വയവസകൾ േകോൺടോകറിൽ
നികിപമോണ്.
18 കയോനീനിെല എലോ ജീവനകോർകും െഹൽത് കോർഡ് ലഭയമോേകണതോണ്.

പി.ടി.ഒ

ഇന വിവരങള

1. ചോയ – 6 ഔണസ്
2. കോപി - ഔണസ്
3. അപം
4. പുട്
5. ഇഡലി
80 ഗോം
6. േദോശ
7. പൂരി
8. ചപോതി

9. െപോേറോട

60 ഗോം

10 ഉപുമോവ്
11. അരിയട
100 ഗോം
12. പരിപുവട
13. ഉഴുനുവട
14. സുഖിയന
50 ഗോം
15. േബോണ
16 ഉണംെപോരി
17. ഊണ് - േമോര് ആവശയതിന്, 3 ഇനം കറികള, സോമോറ്, രസം, പപടം
18. ചികന - കറി, േറോസ്, ൈഫ
19. മടന - േറോസ്, ൈഫ
20. മീന - കറി, െപോരിചത്
21. ഓംെലറ്
22. ബീഫ്
23. െവജിറബിള ബിരിയോണി, മടണ ബിരയോണി, ചികന ബിരിയോണി
24. മസോല േദോശ, െനയ് േറോസ്
25. മുടകറി
26. പരിപുകറി, പയറുകറി, കടലകറി
27. കട് ലറ്, പഫസ്
28. പഴം െപോരി, ഉളിവട, ബജി
േമലപറഞ എലോ ഇനങളും കൃതയമോയ അളവിലും തൂകതിലും
എണതിലും േരഖെപടുേതണതോണ്.
കവേടഷന സംബനിചുളള അനിമ
തീരുമോനം പിനസിപോളില നികിപമോയിരികും.
പിനസിപോള

