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ಕವಿತಂಅ/ಆಡಳಿತ/14/2021-22                                                    ದಿನ ಂಕ: 08/03/2022 

ಪ್ರಕಟಣ ೆ
ಕನ ಾಟಕ ವಿಜ್ಞ ನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞ ನ ಅಕ ಡೆಮಿಯತ ವಿಜ್ಞ ನ ಮತತು ತಂತರಜ್ಞ ನ ಇಲ ಖ,ೆ ಕನ ಾಟಕ ಸಕ ಾರ ಇದರ 
ಅಂಗಸಂಸ್ೆೆಯ ಗಿದತು, ತನನ ಕಛೇೆರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆಕಂಡ ಕ ಮಗ ರಿಯನತನ ಕೈೆಗೆೊಳಳಲತ   . . . .           ದರಪಟ್ಟಿಗ     
ಆ    ಗ            ಆಹ್ ಾನಿಸಲ ಗಿದೆ. ಈ ಕ ಮಗ ರಿಯತ ಪರಸತುತ Wooden Flooring ಅನತನ ತೆಗೆದತ Granite flooring 

(approved – similar to existing flooring in the rooms and first floor). ಈ ಕಳೆಗಿನಂತೆ, ನಮೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ದರಪಟ್ಟಿಗ     ಸಲ್ಲಿಸ        .  

Sl. No. Description Sqm Rate Total 

Amount 

1 KSRB 24-36 : Removing the tiles in patches in area exceeding 10 tiles 

and not exceeding 5 sqm including removing old tiles preparing surfaces 

and laying or setting new or old tiles complete, including cost of 

materials, (excluding cost of tiles) labour, complete as per specifications. 

Specification No. KBS 24.2.1 

(Removal of existing damaged wooden flooring) 

65   

2 

Providing and laying flooring using prepolished, water cut/gang saw 

19mm thick granite laid with a bed of 20mm thick 1:4 cm & jointed with 

neat cement slurry mixed with pigment to match shade of granite slabs 

including laying POP on finished surface and cleaning the surface, 

including the cost of all materials, mortar and labour etc., complete as 

per specifications (P.109/I.14.47) PW,P & IWTD -SR 2018-19 

Using Steel Grey granite with polish of width not less than 1200mm   

65 

  

  

3 

KSRB 14-16.1: Providing skirting upto 30 cms. height with cement 

mortar 1 :3 finished with a floating coat of neat cement including 

rounding off junctions floor, overall 15 mm thick including cost of 

materials, labour, complete as per specifications. Specification No. KBS 

14.5 (Providing and laying skirting upto 300mm height with approved 

granite or flooring material) 

65 

  

   
GST 12%  

   Total  

 Total Amount  
 

 
ಸಕ ಾರಿ ಮತತು ಸಕ ಾರೆೇತರ ಕ ಮಗ ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನತಭವವುಳಳ ಆಸಕು ಗತತ್ತುಗೆದ ರರತ ಭ ಗವಹಿಸಬಹತದ ಗಿದತು, ಗತತ್ತುಗೆದ ರರತ 
ಅಂದ ಜತ ದರಪಟ್ಟಿಯನತನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಅಧಿಕಾರಿರ್ವರ ಹೆ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಂಕ: 19/03/2022      ೪:೦೦ 
ಗ         ಮೊಹರತ ಮ ಡಿದ ಲಕೊೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ                ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಬಹತದ ಗಿದೆ.  
 

 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ 
 
 



ಷರತ್ುುಗಳು: 
೧. ಗತತ್ತುಗೆದ ರರತ ಸ್ೆೈಟ್ ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮ ಡಿ ವಿವರಗಳನತನ ಪಡೆಯಬಹತದತ.  
೨. ಅನತಮೊೇದಿತ ವಸತುಗಳನತನ/approved granite - flooring construction materials ಅಳವಡಿಸಿ ಸೊಚಿಸಿದ  
   ದಿನ ಂಕದೊೆಳಗ ೆಪೊರ್ಾಗೆೊಳಿಸಿ ಕೊೆಡತವುದತ.  
3.                         ಗ   ಣ          ಗ      . 
4. ದರಪಟ್ಟಿಯನತನ ಸಿಾೇಕರಿ ದ ನಂತರ ಒಪತುವ/ತ್ತರಸಕರಿಸತವ ಅಧಿಕ ರ ಮತಖ್ಯಕ ಯಾನಿರ್ ಾಹಕ ಅಧಿಕ ರಿಯವರ  
  ರ್ ಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿರತತುದ.ೆ 
5. ಕ ಮಗ ರಿ ಪೊರ್ಾಗೆೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ತಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತುವನತನ ನಿಖ್ರ ಮತತು ನೆೈಜ ಅಳತೆ/ಪರಮ ರ್ಗಳ ಆಧ ರದ   
   ಮೇಲೆ ಬಿಡತಗಡ ೆಮ ಡತವುದತ.  
6. ದರಪಟ್ಟಿ ಸಿಾೇಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ/ೆಇತರೆ ಕ ರರ್ಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬರ್ ದಲ್ಲಿ ಅಕ ಡೆಮಿಯ ಜರ್ ಬ್ ುರಿಯಲಿ. 
7. ಹೆ್ಚಿಿನ ಮ ಹಿತ್ತಗ ಗಿ 080-29721550 ಅಥರ್  ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ ಘಾಟಗೆ – 9743084194 ಇವರನತನ ಸಂಪರ್ಕಾಸಬಹತದತ. 
 
 

 
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡಮೆಿ 
  


