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    േകാഴിേകാട് നഗരതില ഓഫീസ്സലം വാടകെകടകനതിനായള  
വിജാപനം

       കാലികറ് സരവകലാശാലയെട േനരിടള നിയനണതില നടതന േകാഴിേകാട് സള ഓഫ് 
     മാേനജെമന് സഡീസിെന പവരതനതിനായി േകാഴിേകാട് നഗരപരിധികളില ഉേദശയം 4000 

    ചതരശ അടി വിസീരണമള സലം ആവശയമണ്.    ഈ കാരയതില സരവകലാശാലയെട 
   ആവശയകതകള വിശദമായി താെഴ െകാടകന.

1.  സലതിെന ആവശയം  :  എം. ബി.   എ േകാഴ് നടതിപിന്
2. വാടകകാരന  : രജിസാര,  കാലികറ് സരവകലാശാല
3.      ഏത ദിവസേതക് െകടിടം ഉപയാഗികാന തയാറാവണം :  2017  ജലായ് മാസം 

 അവസാന ആഴയിേലക്
4.     െകടിടം നിലനിലകന സലെതകറിചള നിബനന :   േകാഴിേകാട് െറയിലേവ 

 േസഷന ,       ബസ് സാനകള എനിവിടങളില നിന് എളപതില എതിേചരാവനതം 
    െപാതഗതാഗത സൗകരയം ആവശയതിനളതമായ സലമായിരികണം.   അടത ബസ് േസാപില 

 നിന്  അഞ      മിനിറില താെഴ സമയം െകാണ് െകടിടതില    നടന് എതാനാവണം . 
    െകടിടതിേലകള വഴി സഗമവം ആവശയതിന് വീതിയളതമാവണം.   െപാതേവ ശബശലയം 

      കറഞതം ശാനവമായ സലതിന് തിരേകറിയ ശബശലയമള സലേതകാള മനഗണന 
നലകനതാണ്. 

5.   െകടിടെതകറിചള മറ നിബനനകള  :     താെഴ െകാടതിരികന അളവില കാസ് റമകള 
  ഇടക് തണകളിലാെത ഉണാകാനാവണം.     മറ് മറികളെട അളവകള താെഴെകാടകന. 

വിശദാംശങള വീതി 
(മീ.)  നീളം (മീ.) ആവശയമായ 

 മറികളെട എണം
ആെക 
വിസീരണ
ംം

Remarks

 കാസ് റം-1 7 10 1 70

  കാസ് റം -2 7 12 1 84

  കാസ് റം -3 & 
ൈലബറി 7 7 2 98

ഓഫീസ്, 
ഫാകലടി, 
ലാബ്

7 3 3 63

ശചിമറി 4 2 2 16
ആണകടികളകം 
െപണകടികളകം 

  െവേവെറ ഇടങളില

 ശചി മറി 2 2 1 4 ജീവനകാരക്
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           െകടിട ഉടമ തെന സവനം െചലവില േമല പറഞ രീതിയില റമകള േവര തിരിച് ആവശയമായ 
ൈവദയതി,         െവളം എനിവയെട കണകനം േപായനകളം സഹിതം പണി പരതിയാകി നിശിത 

  തിയതികളില സരവകലാശാലക് ൈകമാേറണതാണ്. 



      െകടിട ഉടമ നലകന കതില അവശയം ഉണായിരിേകണ വിവരങള
1.   െകടിട ഉടമയെട /    ഉടമകളെട പരണമായ േപരം േമലവിലാസവം
2.    വാടകക് നലകാവന സലതിെന വിസീരണം,     ആയത് െകടിടതിെന ഏത് നിലയിലാണ്, 

  െകടിടതില ലിഫ് /      എസേലറര തടങിയ സൗകരയങളേണാ എനീ വിവരങള
3.      െകടിടം നിലനിലകന സലതിെന കതയമായ വിവരം ,   െകടിട നമര,  െകടിടതിന് 

 േപരെണങില അത്,   വാരഡ് നമര,       െകടിടം നില നിലകന സലതിെന സരെവ നമര 
എനിവ. 

4.           പതീകികന വാടക നിരക് ചതരശ അടിക് ഇത രപ എന നിരകിലം പതിമാസം ആെക 
  എത രപ എനം.

5.      െകടിടെതകറിേചാ വാടക നലകനതിെനകറിേചാ മെറെനങലം പധാന കാരയമെണങില 
അത്. 

        േമല പറഞ കാരയങള നില നിലകതെന ആയതില പറഞതില നിന് അളവിേലാ , 
പേദശതിേലാ,       മറ് സൗകരയങളെട കാരയതിേലാ െചറിയ വയതയാസങളള െകടിടങളം  

    സരവകലാശാലക് അനേയാജയമാെണന് കാണന പകം സവീകരികനതാണ് .
        താതപരയമളവര് എഴ ദിവസതിനകം താെഴ കാണന വിലാസതില ഓഫര് നലണം. സംശയങളക് 

   ഇനി െകാടതിരികന നമറകളില് വിളികാവനതാണ്.

9645077263,  8281730002

     താങളേട ഓഫര് നേലണ അവസാന തിയതി :  22.04.2017

വിലാസം
േകാരഡിേനറര

   സള ഓഫ് മാേനജെമന്  സഡീസ്
 ഒനാം നില,  ൈടഡന് േകാംപക്
 െചറടി േറാഡ് ,  േകാഴിേകാട് - 673001

ഇെമയില: smsclt@uoc.ac.in  s   


