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BCDPKD/7/2022(1)-DD തീ തി :19/01/2022

ഭകണഭാഷ - മാതൃഭാഷ
ക്വമയഷൻ മനായീസ്

 
          പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിഡ് പാലക്കാട്  മമേഖലലാ ആഫേഫീസിമലക്ക്  താഡ്
പഡയുന്ന അളവുകള് ആഫേഫീസ് /ഡഡസിമഗ്നേഷൻ  മബാഡുകഷ  തയ്ാഡാക്കി
സാപികന്നതിന് പകിചയ സ  സനന്നകാ  ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ക്വമയഷൻ  ണിക്. 
 

Item Specification/Dimension Qty
Main Office Board  10 ' x 4 '  ACP Board, Sticker Letter 1
Office Board  42 " x 15 " ACP Board , Acrylic letter 1
Direction Board  2 ' x 1 '   Vinyl Board 4
Table Brass Board  Suitable size 1
Table Name Board  Suitable size 3
Glass Sticker  24 " x 9 " 1
RTI Board  3 ' x 2 ' Acrylic 1
Vigilance Board  3 ' x 2 ' Acrylic 1
Officers Tenure Board  2.5 x 4 Acrylic  1
 
                  താൽപകാമു് സാപനങഷ  ഡചയ സലവ്  മകേഖലഡപ്പപ്പെി   ക്വമയഷൻ,  മുദ്രണല
ഡചയ സയ്ത കവഡിൽ  27.01.2022  ന്  11  am  നകല പാലക്കാട്   ാക്കക ഡഡ ിൽമവ മഗറിന്  സമീപമു്
ഡക.ടി.വി  ടമവഴ്സിൽ  പവഡപെികന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗ  വികസന വകുപ്പ്  പാലക്കാട്  മമേഖലലാ
ആഫേഫീസിൽ ലഭാമാമക്കകതാണ്.  അമന്ന ദിവസല 11.30 am ന് ക്വമയഷൻ സമഡപ്പിപിി്ചിട്വകിൽ
ഹാജകാ ി്ചിടവരഡട  സാന്നിദാപെിൽ  ക്വമയഷേഷനകഷ  തഡകന്നതല  തടഡ  നടപടികഷ
സ്വീകകികന്നതമാണ്.  ക്വമയഷൻ  അലഗീകകികന്നതിേഷനല,   ാഡതാര കാകണവുല
വിശദീകകിക്കാഡത നികസികന്നതിേഷനല  ഉ് അധികാകല  മമേഖലലാ  ഡഡപ്യി  ഡ ഡകഡിൽ
നി ിപമാ ികികല. 
 
             ഏഡതങ്കിലുല  കാകണവശാൽ  ടി  ദിവസല  അവധി ാ ാൽ,  ഡതായപ്പെ പ്പെി
ദിവസല കാവിഡല 10.30 ന് ക്വമയഷേഷനകഷ തഡകന്നതാ ികികല. ക്വമയഷൻ സലബ്ധമാമാ  എല്ാ
നിബ്ധമാനകളല  ഇതിേഷനല  ബാധകമാണ്.  കൂപ്തൽ വിവകങഷ ആഫേഫീസ്  പ്പെി  സമ പെ്
ആഫേഫീസിൽ നിന്ന് മനകി്ചിടല, 0491 2505663  എന്ന മഫാൺ നനകിലുല ലഭാമാണ്.    
 

 
 
 
 

 ഡഡപ്യി ഡ ഡകഡ
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പകഡപ്പ് : 

1)  മനായീസ് മബാഡഡ് ്  പി.വി.വി.വ പാലക്കാട്

2)  മനായീസ് മബാഡഡ് ് ഡക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി, പാലക്കാട്

3)  ജില്ാ ഇൻഫഡമമഷൻ ആഫേഫീസ്, പാലക്കാട്

4)  പി.വി.വി.വ ഡവബ് സസറിമലക്ക്
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പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്

പാലക്കാട് മമേഖലലാ ഡഡപ്യി ഡ ഡക്ഡട കാകാാല ല 
KTV ടമവഴ്സ്,  ാക്കക, പാലക്കാട്-678001, മഫാൺ-0491 2505663

ഇഡമ ിൽ - bcddpkd@gmail.com, ഡവബ് സസറ് ് www.bcdd.kerala.gov.in

BCDPKD/7/2022(2)-DD തീ തി :19/01/2022

 ഭകണഭാഷ - മാതൃഭാഷ
ക്വമയഷൻ മനായീസ്

 
            പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിഡ് പാലക്കാട്  മമേഖലലാ ആഫീഫീസിമലക്ക് താഡ്
പഡയുന്ന ഡസസിഫിമക്കഷമനാട്  കടി   ഫർണീചർ  സസപ്പപ ഡചെന്നതിന്  പകിച 
സമ്പന്നകാ  ഏജൻസൻസികളിൽ നിന്ന് ക്വമയഷൻ ൻണിക്കു. 
 

Item Specification/Dimensions in Feet Qty
Officers Table with Glass Top 5 x 2.5 x 2.5  1
Computer Table 4 x 2 x 2.5 1
Computer Table 3.5 x 2 x 2.5 2
Executive Chair High Back, Leather, Revolving Chair with Arm, Colour - Black 1

Semi Executive Chair High Back, Revolving Chair with Arm,
Colour - Black

1

Computer Chair Low Back Revolving Chair with Arm, 
Colour - Black 

2

Book Shelf 4 x 3   with Glass 1
Steel Cup board 6 x 3 2
Key Board 1.5 x 1 1

Notice Board 2.5 x 2  

               താൽപകാമുള്ള സാപനപനങ  വിലവിവകല ,  ഗാാക്ി/വാഡ്ി  തടപി 
വിശദാലശപനങ മകേഖലഡപ്പ്പി   ക്വമയഷൻ, മുദ്രണല ഡചത കവഡിൽ 27.01.2022  ന്  11 am  നകല
പാലക്കാട്   ാക്കക  ഡഡ ിൽമവ മഗറിന്  സമീപമുള്ള ഡക .ടി.വി  ടമവഴ്സിൽ  പവർപികന്ന
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പാലക്കാട് മമേഖലലാ ആഫീഫീസിൽ ലഭാമാമക്കണതാണ്. അമന്ന
ദിവസല  11.30  am ന്  ക്വമയഷൻ സമർപ്പിചി്ചിടള്ളവകിൽ ഹാജൻസകാ ി്ചിടവുഡട  സാന്നിനിദാപിൽ
ക്വമയഷനുകനങ  തഡകന്നതല  തടർ  നടപടികനങ  സ്വീകകികന്നതമാണ്.  ക്വമയഷൻ
അലഗീകകികന്നതിനുല,   ാഡതാു കാകണവല  വിശദീകകിക്കാഡത നികസികന്നതിനുല  ഉള്ള
അധികാകല മമേഖലലാ ഡഡപ്യി ഡ ഡകഡിൽ നിൻിഷമാ ികികല. 
 
             ഏഡതങ്കിലുല  കാകണവശാൽ  ടി  ദിവസല  അവധി ാ ാൽ,  ഡതായ്പ പ്പി
ദിവസല കാവിഡല 10.30 ന് ക്വമയഷനുകനങ തഡകന്നതാ ികികല. ക്വമയഷൻ സലബ്ധമാമാ  എല്ാ
നിബ്ധമാനകളല  ഇതിനുല  ബാധകമാണ്.  ക്തൽ വിവകപനങ ആഫീഫീസ്  പ്പി  സമ പ്
ആഫീഫീസിൽ നിന്ന് മനകി്ചിടല, 0491 2505663  എന്ന മഫാൺ നമ്പകിലുല ലഭാമാണ്.    
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ഡഡപ്യി ഡ ഡകർ
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പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്

പാലക്കാട് മമേഖലലാ ഡഡപ്യി ഡ ഡക്ഡട കാകാാല ല 
KTV ടമവഴ്സ്,  ാക്കക, പാലക്കാട്-678001, മഫാൺ-0491 2505663

ഇഡമ ിൽ - bcddpkd@gmail.com, ഡവബ് സസറ് ് www.bcdd.kerala.gov.in

BCDPKD/7/2022(3)-DD തീ തി :19/01/2022

ഭകണഭാഷ - മാതൃഭാഷ
ക്വമയഷൻ മനായീസ്

 
       പിന്നാക്ക വിഭാഗ  വികസന  വകുപ്പിഡ് പാലക്കാട്  മമേഖലലാ  ആഫേഫീസിമലക്ക്  താഡ്
പഡയുന്ന ഡസസിഫിമക്കഷമനാട്  കടി   സന്ദർശക  കമസകകb  സസപ്ല ഡചെയ്ന്നതിന്
പകിച  സമന്നകാ  ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ക്വമയഷൻ ൻണിക്.
 

Item Specification Qty
Visitors Chair Leather Type with arm  3
Visitors Chair Plastic Chair in Iron, Black Colour 5
 
            താൽപകാമുള്ള സാപനങb  Rate,  Guarantee/Warrantee   തടങി 
വിശദാലശങb മകേഖലഡപ്പപ്ി   ക്വമയഷൻ, മുദ്രണല ഡചത കവഡിൽ 27.01.2022 ന് 11 am നകല
പാലക്കാട്   ാക്കക  ഡഡ ിൽമവ മഗറിന്  സമീപമുള്ള ഡക .ടി.വി  ടമവഴ്സിൽ  പവ്ദർ്ികന്ന
പിന്നാക്ക വിഭാഗ  വികസന  വകുപ്പ്  പാലക്കാട്  മമേഖലലാ  ആഫേഫീസിൽ  ലഭാമാമക്കണതാണ് .
അമന്ന ദിവസല  11.30  am ന്  ക്വമയഷൻ  സമ്ദർപ്പിപിി്ചിടള്ളവകിൽ  ഹാജകാ ി്ചിടവുഡട 
സാന്നിദാ്ിൽ  ക്വമയഷനുകb  തഡകന്നതല  തട്ദർ  നടപടികb  സ്വീകകികന്നതമാണ്.
ക്വമയഷൻ  അലഗീകകികന്നതിനുല,   ാഡതാു കാകണവല  വിശദീകകിക്കാഡത
നികസികന്നതിനുല ഉള്ള അധികാകല മമേഖലലാ ഡഡപ്യി ഡ ഡകഡിൽ നിൻിഷമാ ികികല. 
 
             ഏഡതങ്കിലുല  കാകണവശാൽ ടി  ദിവസല  അവധി ാ ാൽ,  ഡതായപ് പ്്ി
ദിവസല  കാവിഡല 10.30 ന്  ക്വമയഷനുകb തഡകന്നതാ ികികല.  ക്വമയഷൻ സലബ്ധമാമാ 
എലാ  നിബ്ധമാനകളല  ഇതിനുല  ബാധകമാണ്.  കപതൽ  വിവകങb  ആഫേഫീസ്  പ്്ി
സമ ്് ആഫേഫീസിൽ നിന്ന് മനകി്ചിടല, 0491 2505663  എന്ന മഫാൺ നമകിലുല ലഭാമാണ്.    

മമേഖലലാ ഡഡപ്യി ഡ ഡക്ദർ

പക്ദർപ്പ്:

1) മനായീസ് മബാ്ദർഡ് ്  പി.വി.വി.വ പാലക്കാട്

2) മനായീസ് മബാ്ദർഡ് ് ഡക.എസ്.ബി.സി.ഡി.സി, പാലക്കാട്

3) ജിലാ ഇൻഫ്ദർമമഷൻ ആഫേഫീസ്, പാലക്കാട്

4) പി.വി.വി.വ ഡവബ് സസറിമലക്ക്
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