
ബി1/ 1/ 2021/ GASCKDVLY                                                  CHMKMGASC  െകാ വ ി,                                    

                                    േകാഴിേ ാട്-673573.േഫാൺ-0495 -2214033 

         െടൻൻഡർ ർ േനാ ീസ്  

2020 -21  സാ ീക വർഷം െകാ വ ി  CHMKM ഗവെ ്  ആർ സ് & സയൻസ് േകാേളജിൽ  Assistance to DCE 

for conduct  of sports -2204-00-104-29 (02) ാൻ) എ  പ തിയിൽ 1,50,000/-താെഴ  ക ് 

,   അ ബ മായി േചർ ിരി  പ ിക കാര  േ ാർ സ് ഉപകരണ ൾ വാ തിനായി    വ  

ദർഘാ കൾ  ണി  െകാ .

 ദർഘാ ക െട കവറി  റ ്, 2020-21 2020-21 സാ ീക  വർർഷം  െകാ വ ി CHMKM  CHMKM ഗവെ  ്    ആർർ സ് &  & സയൻൻസ്

േകാേളജിൽ  2204-00-104-29 (02)(ൽ  2204-00-104-29 (02)( ാൻ ) ൻ ) എ   പ തിയിൽ ൽ േ ാർർ സ് &  & ഫി ന്സ്  ഉപകരണ ൾ ൾ വാ തി

ദർർഘാ കൾൾ എെ തി ിിൻൻസി ാസി ാൾൾ, CHMKM CHMKM ഗവെ  ്    ആർർ സ് &  & സയൻൻസ്  േകാേളജ ്    െകാ വ ി,,

കിഴേ ാ .്.പി..ഒ-673573 , -673573 , േകാഴിേ ാട ് എ  വിലാസ ിൽ അയ  തേര താണ്.

   ർഘാസ് ഫാറം 2021 െഫ വരി മാസം 15 -ആം  തിയതി പകൽ 12  മണി  വെര േകാേളജ് ഓഫീസിൽ  നി ം

ലഭി താണ്. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫാറം ലഭിേ വർ ദർഘാസ് ഫാറ ിെ  വിലയായ 448/ പ െട

(നി തി ൾ െട) ഡിമാൻഡ് ാ ്/മണി ഓർഡർ സഹിതം തപാൽ ാപ് ഒ ി  േമൽവിലാസം എ തിയ കവർ

സഹിതം അേപ  നൽേക താണ്. െച കൾ, േപാ ൽ ഓർഡ കൾ, ാ കൾ  എ ിവ ദർഘാസ് ഫാറ ിെ

വിലയായി സ ീകരി ത . ഫാറം വി.പി.പി ആയി അയ ത . ഡ ിേ ് ദർഘാസ് ഫാറ ിെ  വില

(നി തി ൾ െട) 224/- പ ആയിരി ം.

    ദർഘാസ് ഫാറ ിെ  വില ഒ  കാരണവശാ ം തിരിെക നൽ ത . ദർഘാസ് ഫാറ ൾ ൈകമാ ം െച വാൻ

പാ ത . ദർഘാസ് ഫാറ ിെ  വിൽ ന 2021 െഫ വരി  മാസം 15 -ആം തിയതി പകൽ 12 മണി ്

അവസാനി താണ്.

 ദർഘാ കൾ 2021 െഫ വരി മാസം 15 -ആം തിയതി പകൽ 2   മണി വെര സ ീകരി താണ്. താമസി  കി

ദർഘാ കൾ സ ീകരി ത . ദർഘാ കൾ 2021 െഫ വരി മാസം 15-ആം തിയതി പകൽ 3 മണി ്

ദർഘാ കാേരാ, അംഗീ ത ധിനിധികേളാ ഹാജ െ ിൽ അവ െട സാ ിധ ിൽ റ താണ്. 2021

െഫ വരി മാസം 15-ആം തിയതി അവധി ദിവസമായി വ ാൽ െതാ  വർ ി ദിവസം പകൽ 12 മണി വെര

ദർഘാ കൾ സ ീകരി ം, 3   മണി ്  ദർഘാ കാേരാ, അംഗീ ത ധിനിധികേളാ ഹാജ െ ിൽ

അവ െട സാ ിധ ിൽ റ മാണ്.

    ദർഘാസിൽ കാണി  നിര കൾ  2021  മാർ  31 വെര ാബല ം ഉ ായിരി താണ്. ദർഘാസ്

ഫാറ ിേനാെടാ ം 200/- പ വില  ിൽ ഉട ടി ം നിരത വ മായി  1500/- പ,

േനരി   പണം/ ഡിമാൻഡ് ാ ് / ഷറി േസവി സ് ബാ ് െഡേ ാസി ് / ഗവ.േ ാമി റി േനാ ്/ ബാ ്

ഗ ാര ീ/ നാഷണൽ േസവി സ് സർ ിഫി ് എ ിവയിൽ ഏെത ി ം  ഒ  രീതിയിൽ   നൽേക മാണ്.

മതിയായ നിരത വ ം ഇ ാ  ദർഘാ കൾ നിരസി െ താണ്. നിരത വ ം  നൽ തിൽ നി ം

ഒഴിവാ െ  ാപന ൾ ത ഉ രവിെ  സാ െ ിയ പകർ ് ഉൾെ ാ ിേ താണ്.

 ദർഘാസ് ൻ ർ േനാ ീസ് ഇ ാെത  റ ് െച തിേനാ  കാലാവധി ദീർഘി ി േനാ  ഉ   അധികാരം

ിൻസി ാളിൽ നി ി മാണ്.

   തൽ വിവര ൾ  േകാേളജ് ഓഫീ മായി ബ െ ടാ ം/െവബ് ൈസ ് സ ർശി ാ മാണ്. (www

.gasckoduvally.ac.in ).േകാേളജ് ഓഫിസിെ  പണമിടപാട് സമയം 10 am  തൽ 3 pm  വെരയാണ്.

 

 



അ ബ ം    
LIST OF SPORTS/FITNESS ITEMS REQUIRED

Sl No Name of Item Specification Nos required

1. Steel Workout Bench (Black)

Colour Black
Item weight 18.5 Kg, Material steel, Frame

material Alloy Steel, Weight Limit
(Capacity)140 Kg

Dimension – 153 x 63x114.5 cm

01

2.
Olympic Barbell(20 Kg) with two

spring collar

Length – 7 feet
Diameter – 30mm (Internal), 50mm Outer,

Material – solid chromed steel
01

3.
Olympic Barbell(15 Kg) with two

spring collar

Length – 7 feet
Diameter – 30mm (Internal), 50mm Outer,

Material – solid chromed steel
01

4.
Olympic Barbell(10 Kg) with two

spring collar

Length – 5 feet
Diameter – 30mm (Internal), 50mm Outer,

Material – solid chromed steel
02

5. 3 feet curl barbell with locks
Length – 3 feet

,dimension 38.1 x 2.5 x 25 cm, Material – 
steel

01

6.
Rubber Coated hex dumbbell

set 10 Kg
Hex shaped, rubber coated steel. Weight 10

kg
04 pair

7.
Rubber Coated hex dumbbell

set 20 Kg
Hex shaped, rubber coated steel. Weight 20

kg
02 pair

8.
Rubber Coated hex dumbbell

set 15 Kg
Hex shaped, rubber coated steel. Weight 15

kg
02 pair

9.
Rubber Coated hex dumbbell

set 5 Kg
Hex shaped, rubber coated steel. Weight 05

kg
04 pair

10.
Rubber Coated hex dumbbell

set 02 Kg
Hex shaped, rubber coated steel. Weight 02

kg
08 pair

11.
Rubber Coated hex dumbbell

set 03 Kg
Hex shaped, rubber coated steel. Weight 03

kg
06 pair

12. Rubber medicine ball 05 kg Rubber with bounce effect. Weight 05 kg 02

13. Rubber medicine ball 09 kg Rubber with bounce effect. Weight 09 kg 02

14. Rubber medicine ball 01 kg Rubber with bounce effect. Weight 01 kg 04

15. Rubber medicine ball 02 kg Rubber with bounce effect. Weight 02 kg 04

16. Rubber medicine ball 07 kg Rubber with bounce effect. Weight 07 kg 01

17. Rubber medicine ball 03 kg Rubber with bounce effect. Weight 03 kg 02

18. Squat Stand
Adjustable, Material – high quality steel,

capacity 250 Kg
01

19. Boxing Punching Kicking pad
Leather Rectangle Shape, usable for boxing,

kick boxing
02

20. Olympic Weight Plate
Rubber with iron casting with grip hole,

51mm barbell diameter
160 Kg



21. Excise Mat
High Density PVC Material, Thickness 13

mm, length 183x 63 cm
10

22. Kettle Bell Solid Cast Iron 10 Kg 02

23. Kettle Bell Solid Cast Iron 06 Kg 02

24. Kettle Bell Solid Cast Iron 04 Kg 02

25. Kettle Bell Solid Cast Iron 20 Kg 01

26. Kettle Bell Solid Cast Iron 15 Kg 02

27. Excise Rope (Battle Rope)
30 feet length, 38 mm diameter, 1.5 inch

thickness
01

28. Weight Lifting Belt Leather, 6 inch wide 03

29. Weighing Machine Electronic LCD, Max capacity 180 Kg 01

30. Resistance Band 35-85 lbs heavy 03
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