
Office of the District Programme Manager, 
Arogyakeralam (NHM) 
W&C Hospital Compound, 
Thycaudu P.O, Thiruvananthapuram -14 
 

നം.ഡി.പി.എം.എ .യു/6661/2021          11.11.2021     
 

ദർഘാ  േനാ ീ  

തിരുവന പുരം ജിലയുെട ആേരാഗ േകരളം പ തിയിേല ് ആവശ മായി വരു  
താെഴ പറയു  വിഭാഗ ിൽ ഉൾെ ടു  െപർമി  വാഹന ൾ കരാർ 
അടി ാന ിൽ ലഭ മാ ു തിേല ായി വാഹന ഉടമകളിൽ നി ും മൽസരാധി ിത 
െടൻഡറുകൾ ണി ു ു. 

 

Tender No. 6661/DPMSU/2021/TVPM 

Tender Fees 

i.Honda City/same class Rs. 380/ vehicle,  
ii.5- seater Rs.220/ vehicle. 
iii.7- seater Rs.300/vehicle. 
(Please pay the Tender fee as per No of Vehicles Quoted)  

Earnest Money Deposit 
(EMD) 

i.Honda City/ same class Rs. 3800/ vehicle 
ii. 5- seater Rs.2200/ vehicle, 
iii.7- seater Rs.3000/vehicle. 
 (Please pay the EMD as per No of Vehicles Quoted) 

Date of release of tender 11/11/2021, 05.00 pm 

Last date for submission  25/11/2021, 05.00 pm 

Date of opening of bid 26/11/2021, 11.00 am 

 െടൻഡർ േഫാമും നിരത ദവ വും ജിലാ െഹൽ ് & ഫാമിലി 
െവൽഫയർ െസാൈസ ി, ആേരാഗ േകരളം, തിരുവന പുരം എ  േപരിലു  
ഡിമാൻ  ഡാ ് ആയി മാ തേമ സ ീകരി ുകയു .  കൂടുതൽ hnhc§Ä¡pw 

sS³UÀ t^man\pw nhmtvm.com or www.arogyakeralam.gov.in F¶o sh_v sskäpIÄ 

kµÀin¡pI.  െടൻഡർ നടപടികൾ ഭാഗിമികമാേയാ, പൂർ മാേയാ റ ാ ുവാേനാ, 

മാ ൾ വരു ുവാേനാ ഉ  അധികാരം ജിലാ േ പാ ഗാം മാേനജർ ് 
ഉ ായിരി ു താ .  

 

          Sd/- 
      ജിലാ േപാ ഗാം മാേനജർ 
      ആേരാഗ േകരളം, ൈത ാ  
         തിരുവന പുരം 
 

 

Sl. 
No. 

Category Brands Preferred 
Minimum 
kms/month 

No Of 
Vehicles 

1 
Category 1 

 
Honda City/ Maruthi Ciaz or  equivalent 

 
1500 1 

2 
Category 2 

 
i.5 Seater 

Maruthi  Swift DZire/Honda Amaze /Mahindra 
Bolero or equivalent 

1500 1 

 
ii. 7 seater 

 
Chevrolet Tavera / Mahindra Scorpio / Maruthi 

Ertiga / Mahendra Xylo/ Marazo 
2000 1 



 

 

േനാ ീ  േബാർ :-  

1. ആേരാഗ േകരളം, തിരുവന പുരം 
2. ജിലാ െമഡി ൽ ഓഫീ (ആേരാഗ ം),തിരുവന പുരം 
3. സിവിൽ േ ഷൻ, തിരുവന പുരം 

പകർ ് :- 

4. ആേരാഗ േകരളം െവ ൈസ ് പസി ീകരണ ി  
5. പമുഖ ദിനപത ളിേല ും പസി ീകരണ ി  

  

 


