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നമ ര : അകക്കാഡമമികക് / ഡമി /2019/101/ 16514(1)
തതീയതമി :- 1 4. 10 .2019
കക്വടട്ടേഷ ന അറമിയമിപക്
ടകരള കക്കാരഷമിക സരവ്വകലക്കാശക്കാലയുടട ടകനതീകൃത ഉത്തര കടലക്കാസക് മൂലല്യ നമിരണ്ണയയം 21.10.2019 (തമിങ്കളക്കാഴ)
മുതല 02.11.2019 (ശനമിയക്കാഴ) വടര ടവളക്കാനമികര ഭരണകക്കാരല്യക്കാലയത്തമിനക് ഏറ്റവയം മുകള് നമിലയമില ഉള അകക്കാഡമമികക്
ഹക്കാളമില ടവചക് നടതവക്കാന തതീരുമക്കാനമിചമിരമിക്കുന. ഈ മൂലല്യ നമിരണ്ണയ കല്യക്കാമമില പടങ്കടുക്കുന്ന അദല്യക്കാപകരക്കുയം അനുബന
ഉടദല്യക്കാഗസരക്കുയം ടമല ദമിവസങ്ങളമില ഉച ഭക്ഷണയം നലകുന്നതമിനക് തക്കാടഴെ പറയുന്ന നമിബനനകള്കക് അനുസൃതമക്കായമി മുദ
ടവച കക്വടട്ടേഷനുകള് ക്ഷണമിച്ചു ടകക്കാള്ളുന.
ക്രമ
നമിരകക്
നലടകണ ഇനയം
വമിവരണയം
നമര
(ഒന്നമിനക്)
1

ഊണക്/ ബമിരമിയക്കാണമി ടചക്കാറക്, സക്കാമക്കാര, ടതക്കാരന, അചക്കാര, പപടയം, ചമികന ഫഫ/ മതീന വറുത്തതക്,
(ആവശല്യക്കാനുസര പക്കായസയം/ഐസക് ക്രതീയം.
ണയം ഏടതങ്കമിലയം
അടല്ലെങ്കമില
ഒന്നക് ദമിവടസന) ഊണമിനക് പകരയം ഒന്നമിടവമിട്ടേ ദമിവസങ്ങളമില ആവശല്യടപടുന്നതമിനക് അനുസരമിച്ചുക്
ബമിരമിയക്കാണമി ഫറസക്, ചമികന/ ചമില്ലെമി ടഗക്കാബമി, പക്കായസയം/ ഐസക് ക്രതീയം
നമിബനനക ള്
➢ കക്വടട്ടേഷന ലഭമിക്കുന്ന വല്യകമി ഭക്ഷണ സക്കാധനങ്ങള് ഭരണ കക്കാരല്യക്കാലയത്തമിനക് ഏറ്റവയം മുകള് നമിലയമില ഉള
മൂലല്യ നമിരണ്ണയ കല്യക്കാമമില ടകക്കാണ്ടുവന്നക് വമിളമമി ടകക്കാടുടകണതക്കാണക്.
➢ വമിളമ്പുന്നതമിനക്കാവശല്യമക്കായ ടപ്ലെയക്റ്റക്, ഗക്കാസക്, എന്നമിവയുയം കുടമിക്കുവക്കാനുള ടവളവയംകരക്കാറുകക്കാരന ടകക്കാണക്
വടരണതക്കാണക്. ടപപര ടപ്ലെറ്റക് ഒഴെമിവക്കാടകണതക്കാണക് .
➢ പഴെകമിയടതക്കാ ടകടക് വന്നടതക്കാ ആയ ഭക്ഷണ സക്കാധനങ്ങള് നലകരുതക്. ഗുണടമന്മയുള സക്കാധനങ്ങള്
ഉപടയക്കാഗമിചക്കായമിരമികണയം ഭക്ഷണയം തയക്കാറക്കാടകണതക്.
➢ മതീന, ഇറചമി ഒഴെമിടക ഊണമിനുള വമിഭവങ്ങള് ആവശല്യക്കാനുസരണയം ടകക്കാടുടകണതക്കാണക്.
➢ ഉച ഭക്ഷണയം എല്ലെക്കാ ദമിവസവയം ഉചകക് 12 .30 നക് എത്തമിടകണതക്കാണക് .
➢ നമിരകക് എന്നതമില ടമല ഐറ്റങ്ങള് ഉള്ടപടട ഊണക്/ ബമിരമിയക്കാണമി ഒടരണ്ണത്തമിനക് ഉള നമിരകക്കാണക്
സൂചമിപമിടകണതക് .
മുദ ടവച കക്വടട്ടേഷനുകള് 19.10.2019 ( ശനമിയക്കാഴക്ച ) ഉച തമിരമിഞ്ഞു 2.00 മണമികക് മുമക്കായമി തക്കാടഴെ
പറയുന്ന ടമല വമിലക്കാസത്തമില ലഭമിടകണതക്കാണക്. കക്വടട്ടേഷനുകള് അടന്ന ദമിവസയം ഉച തമിരമിഞ്ഞു 2.30 മണമികക്
തുറക്കുന്നതുയം ഏറ്റവയം കുറഞ്ഞ നമിരകക് ടരഖടപടുത്തമിയവരകക് ഉറപമിച്ചു നല്കുന്നതുമക്കാണക്. സരകക്കാര കക്വടട്ടേഷനുകള്കക്
ബക്കാധകമക്കായ എല്ലെക്കാ നമിബനനകളയം ഇതമിനുയം ബക്കാധകമക്കായമിരമിക്കുയം. ഭക്ഷണ സക്കാധനങ്ങളടട ഗുണനമിലവക്കാരയം ടമക്കാശമക്കാണക്
എന്നക് കണക്കാല കക്കാരണയം കക്കാണമികക്കാടത തടന്ന കക്വടട്ടേഷന ഉത്തരവക് പമിനവലമിക്കുന്നതക്കാണക്. ഇതക് സയംബനമിചക്
കൂടുതല വമിവരങ്ങള്കക് ടപക്കാഫസര (അകക്കാഡമമികക്) ടനടയക്കാ പരതീക്ഷ കണ്ടടക്കാളടറടയക്കാ ബനടപടടണതക്കാണക്.
ടഫക്കാണ് :- 0487 -2438134/8106.
ഒപക്
ഡയറകര (അകക്കാഡമമികക് & പമി.ജമി.സ്റ്റഡതീസക് )
പകരപക്
1. ടനക്കാട്ടേതീസക് ടബക്കാരഡക്, എടസ്റ്ററ്റക് ഓഫമിസക്. ടവളക്കാനമികര.
2. ടനക്കാട്ടേതീസക് ടബക്കാരഡക്, ടകക്കാടളജക് ഓഫക് ടഹക്കാരട്ടേമികള്ചര
3. ടനക്കാട്ടേതീസക് ടബക്കാരഡക്, ടക.എ.യു ടഹഡക് കക്വക്കാരടട്ടേഴക്, ടവളക്കാനമികര.
4. സരവകലക്കാശക്കാല ടവഫബ്സൈറ്റക്
5. ടക എ യു കക്കാനതീന ടനക്കാട്ടേതീസക് ടബക്കാരഡക്, ടവളക്കാനമികര

