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കേ�രള സര്വ�ലാശാല  ,   �ാര്യവട്ടം �ാമ്പസ്   

�്വകേട്ടഷന്  കേനാട്ടീസ് 

കേ�രള സര്വ�ലാശാല �ാര്യവട്ടം �ാമ്പസിലെല അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ' ശുചീ�രണ

കേ+ാലി�ള് �രാര് അടിസ് ഥാനത്തില് നിര്വ്വഹിക്കുവാന് കേയാഗ്യരായ വ്യക്തി�ള്,  സ്ഥാപനങ്ങള്

എന്നിവയില് നിന്നും  മത്സരാധിഷ് ഠിത �്വാകേട്ടഷനു�ള് ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഇ.എം.ഡി തു�  5,000/-

രൂപ,  ലെഡപ്യൂട്ടി  ര +ിസ്ട്രാര്,  �ാമ്പസ്  ഭരണവിഭാഗം എന്ന കേപരില് പ്രകേത്യ�ം എടുത്ത ഡി .ഡി-

കേയാലെടാപ്പം (എസ്.ബി.ഐ �ാര്യവട്ടം ബ്രാഞ്ചില്  മാറാവുന്നത്) ലെവള്ള കേപപ്പറില് അകേപക്ഷ�ലെ'

കേപരും  കേമല്വിലാസവും  തിരിച്ചറിയല് കേരഖയുലെട പ�ര്പ്പും  കേ\ാൺ  നമ്പരും  ദര്ഘാസും

(പ്രതിമാസം ലഭികേaണ്ട പ്രതി\ലം  - എല്ലാ നികുതി�ളും ഉള്പ്പലെട )  കേരഖലെപ്പടുത്തി ലെ\ബ്രുവരി

മാസം  21-ാാം തീയതി വൈവകുകേന്നരം  03.00  മണിa് മുമ്പായി �ാര്യവട്ടം �ാമ്പസ് ഭരണവിഭാഗം

കേ+ായി'്  ര+ിസ്ട്രാറുലെട ഓ\ീസില് എത്തികേaണ്ടതാണ് .  �്വകേട്ടഷനു�ള് അകേന്നദിവസം

വൈവകുകേന്നരം 03.30-നു തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

സര്aാര് / സര്aാരിതര സ് ഥാപനങ്ങളില്  ശുചീ�രണ പ്രവൃ ത്തി�ള് ലെചയ്തു മുന്

പരിചയം ഉള്ളവര്ക്കു് മുന്ഗണന നല്കുന്നതാണ്.  കേ+ാലിലെയ സംബന്ധിച്ച വിശദ  വിവരങ്ങളും

നിബന്ധന�ളും  കേനാട്ടീസികേനാലെടാപ്പം  കേചര്ത്തിരിക്കുന്നു.  ദര്ഘാസ്  ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുലെട

ഇ.എം.ഡി തു�,  ലെസ�്യൂരിറ്റി ഡികേപ്പാസിറ്റായി �രാര് �ാലയളവ് തീരൂം വലെര ഈ ഓ\ീസില്

സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും.  �്വകേട്ടഷലെന സംബന്ധിച്ച അന്തിമ  തീരുമാനം  വൈ�ലെ�ാള്ളുവാനുള്ള

അധി�ാരം സര്വ�ലാശാല ര+ിസ്ട്രാറില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

 
 

            Sd/-

   കേ�ായിന്റ് ര�ിസ്ട്രാര് (i/c)i/c))
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http://www.keralauniversity.ac.in/


കേ�രള     സര്വ�ലാശാലയുടെ      �ാര്യവട്ടം     �ാമ്പസ്     അതിഥി     മന്ദിരത്തിടെല     
ശുചീ�രണ     പ്രവൃ   ത്തിയുടെ  �രാര്     വ്യവസ് ഥ�ള്  

(i/c)a) കേ�ാവിഡ് പ�ര്ച്ച വ്യാധി നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് അതിഥി മന്ദിരം നിലവില് പൂര്ണ്ണകേതാ-

തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നില്ല.  സര്വ�ലാശാല ആവശ്യലെപ്പടുന്ന ദിവസം മുതല് 11  മാസകേത്തകേaാ

സര്വ�ലാശാല മറ്റു സംവിധാനങ്ങള് ഏര്ലെപ്പടുത്തുന്നതുവലെരകേയാ ആയിരിക്കും �രാറിലെ'    

�ാലാവധി. 

(i/c)b) ദര്ഘാസ് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി 200/- രൂപയുലെട മുദ്ര പത്രത്തില് സര്വ�ലാശാലയുലെട നിബ -

ന്ധന�ള് അംഗീ�രിച്ചുലെ�ാണ്ട് �രാറില് ഏര്ലെപ്പകേടണ്ടതാണ്.

(i/c)c)) എല്ലാ ദിവസവും (ലെപാതു അവധി ദിവസങ്ങള് ഉള്ലെപ്പലെട) രാവിലെല 8 മണിa്  ശുചീ�രണ

കേ+ാലി�ള് ആരംഭികേaണ്ടതാണ്. ശുചീ�രണ കേ+ാലി�ള് �ഴിഞ്ഞു ഒരാളുലെട കേസവനം വൈവ-

കുകേന്നരം  3.30  വലെര നല്കേ�ണ്ടതാണ്. അതിഥി മന്ദിര ഉകേദ്യാഗസ് ഥരുലെട നിര്കേ�ശമനുസരിച്ച്

ആവശ്യാനുസരണം കേസവനം ലഭ്യമാകേaണ്ടതാണ്. 

(i/c)d) സര്വ�ലാശാലയുലെട അതിഥി�ള് മാത്രമാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിള് താമസിക്കുവാന് വരുന്നത്.

ആയതു പരിഗണിച്ച് വളലെര മാന്യമായുള്ള ലെപരുമാറ്റവും കേസവനവും നല്�ാനും ഉത്തരവാദിത്വ-

കേത്താലെട ലെപരുമാറാനും തയ്യാറുള്ള വിശ്വസ്തരായ +ീവനaാലെര മാത്രകേമ ശുചീ�രണ പ്രവൃത്തി-

�ള്a് നികേയാഗിaാന് പാടുള്ളൂ.

(i/c)e) ശുചീ�രണത്തിന് നികേയാഗിക്കുന്ന  +ീവനaാരുലെട കേപരും വിലാസവും  മുന്കൂട്ടി  അതിഥി

മന്ദിരത്തില് ചുമതലയുള്ള  അഡ്മിനിസ് കേ�റ്റീവ്  ഓ\ീസലെറ  അറിയികേaണ്ടതും  കേ\ാകേട്ടാ

പതിച്ച  തിരിച്ചറിയല്  �ാര്ഡ്  നല്കേ�ണ്ടതുമാണ്.

(i/c)f) ലെതാഴില്  നിയമ പ്ര�ാരവും  ആദായനികുതി നിയമ പ്ര�ാരമുള്ള  എല്ലാ നികുതി�ളും  �രാ-

റു�ാരന്   അടകേaണ്ടതും  നിലവിലുള്ള  ലെതാഴില് നിയമങ്ങള് എല്ലാം പാലികേaണ്ടതുമാണ്.

(i/c)g) മുറി�ള് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള  ബ്രഷ്,  ചൂല്,  മറ്റു ഉപ�രണങ്ങള്,  കേലാഷന്,  കേസാപ്പ് ,

കേടായ് ലറ്റ് ക്ലീനര്,  കേ�ാര് ക്ലീനര്  തുടങ്ങിയവയും  �രാറു�ാരന് സ്വന്തം ലെചലവില് ലെ�ാണ്ട്

വകേരണ്ടതാണ്. 

(i/c)h) അതിഥി മന്ദിരത്തിടെല എല്ലാ മുറി�ളും ഓഫീസ് മുറി�ള് ഉള്പ്പടെ ,  വരാന്ത,  കേ�ാമണ് ഏരിയ,

കേ�ാണ്ഫറന്സ് ഹാള്, ഭക്ഷണമുറി, കുളിമുറി�ള്, കേ ായ് ലറ്റ് എന്നിവയും എല്ലാ ദിവസവും  തൂക്കു�-

യും തു ച്ചു വൃത്തിയായി ശുചീ�രികേ]ണ്ടതും സൂക്ഷികേ]ണ്ടതുമാണ്.   �ട്ടില് കേമശ ,  കേസാഫ�ള്,

�കേസര�ള് തു ങ്ങി എല്ലാവിധ ഫര്ണിച്ചറു�ളും  എല്ലാ ദിവസവും വൃത്തിയാകേ]ണ്ടതും കൃത്യമായി

ക്രമീ�രികേ]ണ്ടതുമാണ്.  എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഫാന്,  �നല് പാളി,  �മ്പി�ള് ഇവ തു ച്ചു വൃത്തിയാ-

കേ]ണ്ടതാണ്. 

(i/c)i) അതിഥി മന്ദിരത്തിനു 10 മീറ്റര് ചുറ്റളവിലുള്ള  �ാടു�ള്  ടെവട്ടി  ടെതളിക്കു�യും  പതിവായി  തൂത്ത്

ശുചീ�രിക്കു�യും ടെചകേqണ്ടതാണ്. ചപ്പു ചവറു�ള് മന്ദിരത്തിടെന്റ  പിന് വശത്തുള്ള കുഴി�ളില് മാ-

ത്രം നികേക്ഷപികേ]ണ്ടതും ചവറു�ള്, �രിയില�ള് തു ങ്ങിയവ പരിസരത്ത് നിന്നും എല്ലാ ദിവസവും

മാകേറ്റണ്ടതുമാണ്. ഉദ്യാന  സസ്യങ്ങള്ക്കു  പതിവായി ടെവള്ളം നനച്ചും �ള പറിച്ചും സംരക്ഷികേ]-

ണ്ടതാണ്. 



              വ്യവസ് ഥ�ള് പ്ര�ാരമുള്ള പ്രവൃ ത്തി ലംഘിക്കു�കേയാ അതിഥി മന്ദിര ഉകേദ്യാഗസ് ഥ-

രുലെട നിര്കേ�ശം പാലിaാതിരിക്കു�കേയാ  ലെചയ്യുന്ന പക്ഷം  മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാലെത �രാര് റ�ാ-

aാനും നിയമ നടപടി സ്വീ�രിaാനും  സര്വ�ലാശാലa് അധി�ാരമുണ്ടായിരിക്കും.

                ശുചീ�രണ കൃത്യ നിര്വ്വഹണത്തില് വീഴ്ച വരുത്തു�കേയാ  കേമല് വിവരിച്ച  പ്ര�ാരമുള്ള

നിബന്ധന�ള് പാലി]ാതിരിക്കു�കേയാ  ടെചയ്യുന്ന പക്ഷം അറിയിപ്പ് കൂ ാടെത തടെന്ന �രാര്

റദ്ദാക്കുവാനുള്ള അധി�ാരം സര്വ�ലാശാല ര�ിസ്ട്രാറില് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.  �രാറു�ാരന്

നികേയാഗിക്കുന്ന  കേ+ാലിaാരുലെട  ഭാഗത്ത് നിന്ന് സര്വ�ലാശാലക്കു  ഉണ്ടാവുന്ന

�ഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്ക്കു  �രാറു�ാരന്  പൂര്ണ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

                  �ാലാവധിക്കുള്ളില് സര്വ�ലാശാലa്  സാമ്പത്തി�മാകേയാ അല്ലാലെതകേയാ

�രാറു�ാരകേനാ �രാറു�ാരന് നികേയാഗിക്കുന്ന കേ+ാലിaാകേരാ നഷ്ടം വരുത്തിയാല്  ലെസ�്യൂരിറ്റി

ഡികേപ്പാസിറ്റില് നിന്നും നഷ് ടമായ തു� ഈടാക്കു�കേയാ മറ്റു നടപടി�ള്  സ്വീ�രിക്കു�കേയാ

ലെചയ്യുന്നതാണ്.

    Sd/-

കേ�ായിന്റ് ര�ിസ്ട്രാര് 


