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േവകേഷൻ ക ാേീസ് 

 

                      കേരള ലൈവ്സ്റകറോക്ക് ഡെവൈപ്പഡെൻറ് ക ോർെിന്ഡെ (ഡേ.എൽ.െി. ക ോർഡ്) േീഴിൽ 
ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്  േോന്െീൻ േരോർ അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഏഡെെുത്തു 
നെത്തുന്നതികൈക്കോയി േുെുാം ശ്രീയിൽ അാംഗതവെുള്ള വനിതേളിൽ നിന്നുാം CDS ഡെയർകേഴ്സന്ഡെ 
രുേോർര േകത്തോട് േൂെിയ സീൽഡ്  േവകേഷനുേൾ ക്ഷണിച്ചുഡേോള്ളുന്നു. ഇതു സാം ന്ധിച്ച 
വയവസ്ഥേൾ, നി ന്ധനേൾ, വിരദോാംരങ്ങൾ ആദിയോയവ തോഡഴ േെയുന്നു. 

 

ഡ ാതുവയവസ്ഥേൾ (General Conditions ) 

I).    േരാർ ക ാൈിയുഡെ വിവരണാം  

 

ഡേ.എൽ.െി. ക ോർഡ് ഉകദയോഗസ്ഥർ /  ജീവനക്കോർ, വിദയോർത്ഥിേൾ, െുൻേൂർ അനുവോദാം 
വോങ്ങിഡയത്തുന്ന സന്ദർരേർ, ക ോർെിഡൈ ഇതരജീവനക്കോർ എന്നിവർക്കോയി ക ോർെിൽ നിന്നുാം 
ഏർഡപ്പെുത്തിയിേുള്ള ഡേേിെ  സൗേരയാം  വിനികയോഗിച്ച് ഒരു േോന്െീൻ നെത്തുേ. 

 

II ).   പ് കതയേ  ി ന്ധ േൾ. 

 

േോന്െീൻ നെത്തിപ്പു സാം ന്ധിച്ച ശ്േകതയേ നി ന്ധനേൾ അനു ന്ധാം “A” യിൽ ഡേോെുത്തിേുണ്ട്. 

 

III).   േവകേഷൻ  ൽോ ുള്ള അർൈത  

 

െുേളിൽ (1) ൽ േെയുന്ന കജോൈിേൾ ഏഡെെുത്ത് നെത്തി െുൻേരിെയെുള്ളവരിൽ നിന്നോണ് 
േവകേഷൻ ശ്േതീക്ഷിക്കുന്നത്. േോന്െീൻ നെത്തിപ്പ് സാം ന്ധിച്ച് അനു ന്ധാം (1) ൽ േെയുന്ന 
െുൻേരിെയാം നിർ ന്ധെോണ്. 

ഡേ. എൽ. െി ക ോർഡ് ജീവനക്കോർക്കുാം അവരുഡെ അെുത്ത  ന്ധുക്കൾക്കുാം േവകേഷൻ നൽേോൻ 
അർൈത ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതൈല. അതുകേോഡൈ േോന്െീൻ നെത്തിപ്പ് തൃപ്തിേരെഡൈലന്ന േോരണത്തോൽ 
േരോർ െദ്ധോക്കഡപ്പേ വയക്തിേൾക്കുാം േവകേഷൻ നൽേോൻ അർൈത ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതൈല. ഏൈപ്പോെ 
േഞ്ചോയത്തിഡൈ സ്ഥിരതോെസക്കോർക്ക് െുൻഗണനയുണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ് . അശ്േേോരെുള്ള െുൻഗണന 
ൈഭിക്കുന്നതിനോയി ഏൈപ്പോെ േഞ്ചോയത്തിൽ സ്ഥിരതോെസക്കോരോഡണന്നു ഡതളിയിക്കുന്ന കരഖ 
േവകേഷകനോഡെോപ്പാം സെർപ്പികക്കണ്ടതോണ്. ഏൈപ്പോെ േഞ്ചോയത്തിൽ നിന്നുാം േവകേഷൻ ൈഭിക്കോത്ത 
േക്ഷാം ഇെുക്കി ജിൈലയിഡൈ െെു േഞ്ചോയത്തുേളിഡൈ  തോെസക്കോരുഡെ അകേക്ഷക്ക് െുൻഗണന 
നൽേുന്നതോയിരിക്കുാം. ഇെുക്കി ജിൈലയിൽ നിന്നുള്ള അകേക്ഷ ൈഭിക്കോത്ത േക്ഷാം െോശ്താം െെു 
ജിൈലയിൽ നിന്നുള്ളവഡര േരിഗണിക്കുന്നതോയിരിക്കുാം . 

 

IV).  േവകേഷൻ  ൽകേണ്ട വിധാം  

 

നിർദിഷ്ട ഫോെത്തിൈോണ് േവകേഷൻ സെർപ്പികക്കണ്ടത്. ശ്േസ്തുത ഫോെത്തിഡൈ Part -B ഭോഗത്തു 
േോന്െീൻ നിരക്കുേളുഡെ േവകേഷനുാം ആഡേ തുേയുാം കരഖഡപ്പെുകത്തണ്ടതോണ്.   േവകേഷൻ െുശ്ദഡവച്ച 
േവെിൽ ൊക  ർ (എഫ്.െി. ), ഡേ.എൽ.െി.ക ാർഡ്, ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫാാം, 
കോൈാൈൈകെട്  - 685 501  എന്ന വിൈോസത്തിൽ കവണാം സെർപ്പിക്കുവോൻ. േവെിനു െുേളിൽ 
േോന്െീൻ നെത്തിപ്പിനുള്ള േവകേഷൻ എന്നുാം കരഖഡപ്പെുത്തിയിരിക്കണാം.   േവകേഷൻ നൽേോനുള്ള 
ഫോെവുാം, ഈ േവകേഷൻ കനോേീസിന്ഡെ ശ്േതിയുാം തോത്േരയെുള്ളവർക്ക് ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, 
കേോൈോൈൈകെട്  െോകനജർ (എഫ്.െി.) , ഓഫീസിൽ നിന്നുാം സൗജനയെോയി ൈഭിക്കുന്നതോണ്. 



വയവസ്ഥേൾ അാംഗീേരിച്ചുഡേോണ്ട് ഓകരോ കേജിന്ഡെ അെിയിൈുാം ഒപ്പിേ് േവകേഷൻ കനോേീസിന്ഡെ 
ശ്േതി േവകേഷകനോഡെോപ്പാം ഉള്ളെക്കാം ഡെകേണ്ടതോണ്. 

 

V).  തിയ്യതിയുാം സെയവുാം 

 

േവകേഷനുേൾ 2022  ൊർച്ച്    ൊസാം   15 -)o     തീേതി ഉച്ചയ്ക്ക്ക് 1 െണിവഡര സവീേരിക്കുന്നതുാം അകന്ന 
ദിവസാം ഉച്ചേഴിഞ്ഞ് 2.30 െണിക്ക് അകപ്പോൾ ൈോജരുള്ള േവകേഷൻ സെർപ്പിച്ചവരുഡെ 
സോന്നിദ്ധയത്തിൽ തുെന്ന് േരികരോധിക്കുന്നതുെോണ്. 

 

VI.  േരാർ ോൈാവധി 

േോന്െീൻ നെത്തുന്നതിനുള്ള േരോർ 3 ൊസാം  ശ്െയൽ അെിസ്ഥോനത്തിൽ നൽേുന്നതുാം  േോന്െീൻ നെത്തിപ്പു 
നിരീക്ഷിക്കോൻ െുെതൈയുള്ള േമ്മിെി തൃപ്തിേരാം എന്ന് േണ്ടോൽ  ക ോർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തീേതി 
െുതൽ രണ്ടു വർഷക്കോൈകത്തയ്ക്ക്കോയിരിക്കുാം േോന്െീൻ നെത്തുന്നത്തിനുള്ള േരോർ 
ശ്േോ ൈയത്തിൈിരിക്കുേ. േരോെുേോരന്ഡെ ശ്േവർത്തനാം തൃപ്തിേരെഡൈലന്നു ക ോദ്ധയഡപ്പേോൽ ഒരു 
െോസഡത്ത കനോേീസ് നൽേി േരോർ അവസോനിപ്പിക്കുന്നതിനുാം, േേരാം ഏർപ്പോെുേൾ ഡെേുന്നതിനുാം 
ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്, െോകനജർ (എഫ്.െി.) ക്ക്   
അധിേോരെുണ്ടോയിരിക്കുാം. 

 

VII .  ിരതപ്ദവയാം  

 

േവകേഷകനോഡെോപ്പാം 2000/- രൂേ നിരതശ്ദവയെോയി സ്ഡേഷയൽ ഓഫീസർ, ഡേ.എൽ.െി.ക ോർ 

െിന്ഡെ  കേരിൽ വോഗെൺ SBI ൽ െോെോവുന്ന  ോങ്ക് െിെോൻഡ് ശ്െോഫ്െ് ൈോജരോകക്കണ്ടതോണ്. 
നിരതശ്ദവയാം േണെോയുാം ഓഫീസിൽ അെയ്ക്ക്കോവുന്നതോണ്.   

നെേെിേൾ േൂർത്തിയോക്കി േരോർ ഉെപ്പിച്ചതിനു കരഷാം െോശ്തകെ േവകേഷനിൽ രണ്ടോാംസ്ഥോനത്തു 
േരിഗണിക്കുന്നയോളുഡെ നിരതശ്ദവയാം തിരിച്ചു നൽേുേയുള്ളു. േരോെിൽ ഏർഡപ്പെോൻ േൂേോക്കോഡത 
േിന്മോെുന്നവരുഡെ നിരതശ്ദവയാം ക ോർെികൈക്കു െുതൽ േൂേുന്നതോണ്. 

 

VIII .എപ്രിഡെന്ുാം ഡസേയൂരിറ്റിയുാം  

 

േരോർ ഉെപ്പിച്ചുഡേോണ്ട് ഉത്തരവുൈഭിച്ച് ഒരോഴ്െയ്ക്ക്കോം കേോൺശ്െോക്െർ നിശ്ചിത ഫോെത്തിൽ (200/- 

രൂേ കേരളോ െുശ്ദേശ്തത്തിൽ) ഒരു എശ്ഗിഡെന്റ് വയ്ക്കക്കണ്ടതുാം 10000 /- രൂേ ഡസേയൂരിെിയോയി 
കേോൈോൈൈകെട് ഫോാം ഓഫീസിൽ അെയ്ക്കക്കണ്ടതുെോണ്. ഇതിഡന തുെർന്ന് നിർകേരിക്കുന്ന തിയതി 
െുതൈോയിരിക്കുാം േരോർ ശ്േോ ൈയത്തിൽ വരിേ. (ഡസേയൂരിെിയോയി അെയ്ക്ക്കുന്ന തുേയ്ക്ക്ക് േൈിര 
നൽക്കുന്നതൈല) നിരതശ്ദവയെോയി അെച്ച തുേ േിഴിച്ച്  ോക്കി തുേ ഡസേയൂരിെിയോയി അെച്ചോൽ 
െതി. ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്  ഓഫീസിൽ ൊസാം 5000/- രൂേ (GSTേുെഡെ ) ഡേേിൊം 
വോെേയോയി  എൈലോ െോസവുാം 10-)o തീയതിക്ക് െുൻപ് അെയ്ക്കക്കണ്ടതോണ്. 

 

IX . ാദ്ധ്യതേൾ  

 

േരോർേോരിൽ നിന്നുാം ഏഡതങ്കിൈുാം േോരണവരോൽ ക ോർെികൈയ്ക്ക്ക് ഈെോകക്കണ്ടതോയ തുേേൾ 
ഉണ്ടോയോൽ, ആയത് െിയോന്ഡെ ഡസേയൂരിെി െികപ്പോസിെിൽ നികന്നോ, െെു യുക്തെോയ രീതിയികൈോ 
ഈെോക്കോൻ െോകനജർ (എഫ്.െി.) ന്  അധിേോരെുണ്ടോയിരിക്കുാം. 
 

X. ഈ േവകേഷൻ ശ്േേോരെുള്ള േരോർ സ്ഥിരഡപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള അന്തിെ തീരുെോനാം 
സ്ഥോേനത്തിന്ഡെ െോകനജർ (എഫ്.െി.) ന് ആയിരിക്കുാം. 

 

XI.  ഈ േരോർ സാം ന്ധിച്ച എൈലോ തർക്കവിഷയങ്ങളിൈുാം ഡേ. എൽ. െി ക ോർഡ് െോകനജിങ്ങ് 
െയെക്െെുഡെ തീരുെോനാം അന്തിെെോയിരിക്കുാം. ഏഡതങ്കിൈുാം നിയെനെേെിേൾ ആവരയെോയി 
വന്നോൽ ആയത് ക ോർെിന്ഡെ ഡൈഡ്ഓഫീസ് സ്ഥിതിഡെേുന്ന തിരുവനന്തേുരഡത്ത അധിേോരഡപ്പേ 
കേോെതിയിൈോയിരിക്കുാം ലേഡക്കോള്ളുേ. 

 



അ ു ന്ധാം –A 

 

േോന്െീൻ നെത്തിപ്പിഡന േുെിച്ചുള്ള ശ്േകതയേ നി ന്ധനേൾ 

 

1. ഭക്ഷണ േദോർത്ഥങ്ങൾ, േോേഡപ്പെുത്തുന്നതിന് ശ്േോവീണയെുള്ളവരുാം, േോന്െീനുേൾ / കൈോേൽ  നെത്തി 
േരിെയാം സിദ്ധിച്ചവരുാം െോശ്താം േവകേഷൻ നൽേിയോൽ െതിയോേുാം. ഫുഡ് കസഫ്െി വിഭോഗാം 
നിർകദരിക്കുന്ന െോനദണ്ഡങ്ങൾ േോൈിച്ചുള്ള ഡരജിസ്കശ്െഷൻ കേോൺശ്െോക്െർ എെുകക്കണ്ടതോണ്.  േരിെയാം 
ഡതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർേിഫിക്കെുേൾ േവകേഷകനോഡെോപ്പാം ൈോജരോ കക്കണ്ടതോണ്.  

 

2.  ഭക്ഷണ േദോർത്ഥങ്ങളുഡെ ൈിറിൽ (അനു ന്ധാം B േോണുേ) കെർത്തിരിക്കുന്ന ഓകരോ ഇനത്തിനുാം 
േികേണ്ട േുെഞ്ഞ നിരക്ക് േവകേഷനിൽ ശ്േകതയോം ശ്േകതയോം േോണിച്ചിരിക്കണാം. അാംഗീേരിക്കഡപ്പെുന്ന 
േവകേഷനിഡൈ നിരക്കുേൾ, കേോൺശ്െോക്െർ എശ്ഗിഡെന്റ് വയ്ക്ക്കുന്ന (അതോയത് േരോർ 
േോൈോവധിയോയ ) രണ്ടു വർഷക്കോൈാം നിൈനിൽക്കുന്നതോണ്. 

 

3.  േോന്െീൻ നെത്തിപ്പിനോവരയെോയ ഡേേിെ സൗേരയാം െോശ്താം,  ഫോെിൽ നിന്നുാം നല്േുന്നതോണ് . ലൈ - 

ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്  ജീവനക്കോർക്കുള്ള ലെനിങ്ങ് െൂ 
െികൈക്ക്  ഫർണിെർ  നൽേുന്നതോണ്. ഇവ  കേോൺശ്െോക്െഡെ ഏൽപ്പിച്ചു േഴിഞ്ഞോൽ ആയവ 
കേോൺശ്െോക്െെുഡെ േരിേൂർണ്ണ ഉത്തരവോദിതവത്തിൈോയിരിക്കുന്നതുാം അവയ്ക്ക്ക് 
നോരനഷ്ടങ്ങളുണ്ടോയോൽ കേോൺശ്െോക്െർ നഷ്ടേരിൈോരാം നല്േോൻ  ോദ്ധയസ്ഥനോയിരിക്കുന്നതുെോണ് . 
കേോൺശ്െോക്െർ സവന്തെോയി ഫർണീച്ചർ, െെുേോശ്തങ്ങൾ, ഉേേരണങ്ങൾ എന്നിവ ഡേോണ്ട് 
വകരണ്ടതോണ്.    

 

4. േോന്െീൻ ഡേേിെത്തിന്ഡെ  ഇൈക്ശ്െിസിെി െോർജ് െോസോെോസാം കേോൺശ്െോക്െർ വൈികക്കണ്ടതോണ്. 
ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്  ഓഫീസിൽ െോസാം 5000/- രൂേ (GSTേുെഡെ ) ഡേേിൊം 
വോെേയോയി  അെയ്ക്കക്കണ്ടതോണ്.  GST യുാം െെ് അനു ന്ധ നിേുതിേളുാം േരോെുേോരൻ 

അെകക്കണ്ടതോണ്. 

 

5. േോന്െീൻ േരിസരവുാം, കെരേൾ, േോശ്തങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയുാം വൃത്തിയോയുാം രുെിയോയുാം 
,സൂക്ഷികക്കണ്ടതോണ്. 

  

6.    ഭക്ഷണ േദോർത്ഥങ്ങളുഡെ അാംഗീേൃത വിൈനിൈവോരപ്പേിേ േോന്െീനിൽ  ശ്േദർരിപ്പികക്കണ്ടതുാം 
നിശ്ചിത വിൈയിൽ േൂെുതൽ ആരിൽ നിന്നുാം ഈെോക്കോൻ േോെിൈലോത്തതുെോേുന്നു. 

 

7.   െോയയ്ക്ക്ക് നൈലയിനാം കതയിൈ ( ി.ഒ.േി സൂപ്പർെറ്), േോപ്പിഡപ്പോെി, േൈല് നീക്കാം ഡെയ്ക്ത 
കെൽത്തരാം അരി ഇവ  െോശ്തകെ  േോന്െീനിൽ  ഉേകയോഗിക്കോവു. 

 

8.  ശ്േകതയേ അവസരങ്ങളിൽ അനു ന്ധാം B- യിൽ േെയോത്ത ആൈോരസോധനങ്ങൾ നൽകേണ്ടി 
വന്നോൽ ആയതിന്ഡെ വിൈ ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്   അധിേോരിേളുെോയി 
ആകൈോെിച്ച് നിശ്ചയിച്ച് ആയതിൻേെി ഈെോക്കോവുന്നതോണ്.  

 

9. സന്ദർരനത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് ആൈോര സോധനങ്ങൾ ഡേോെുക്കുന്നത് ക ോർഡ് 
ജീവനക്കോർക്ക് യോഡതോരു അസൗേരയവുാം ഉണ്ടോേോത്ത വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണാം. ലൈ - ഡെക്  ുൾ 

െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്  ജീവനക്കോർക്കുള്ള  ലെനിങ്ങ് െൂെിൽ സന്ദർരേർക്ക്  ഭക്ഷണാം  വിളമ്പോൻ 

േോെുള്ളതൈല. ഡേ. എൽ. െി. ക ോർഡ് ജീവനക്കോർക്ക് ഭക്ഷണാം നൽേുന്നതിൽ െുൻഗണന 
േോൈികക്കണ്ടതോണ്. 

 

10.   ഡേ. എൽ. െി. ക ോർഡ് വേ ഫോെിഡൈ േോൽ േുൊം വില്േനയ്ക്ക്ക്  ക ോർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന 
വിൈയ്ക്ക്ക് ൈഭയതയനുസരിച്ച് െോശ്താം കേോൺശ്െോക്െർക്ക്   നൽേുന്നതോണ്. ഫോെിൽ നിന്നുാം ഡവള്ളാം ൈഭയത 

അനുസരിച്ച് നൽേുന്നതുാം അൈലോത്തേക്ഷാം സവന്താം നിൈയിൽ ഡവള്ളാം കേോൺശ്െോക്െർ 
ൈഭയെോകക്കണ്ടതുെോണ്.  



 

11.   േോന്െീനിൽ നിന്നുാം ആൈോരാം േഴിക്കുന്നവരിൽ ക ോർഡ് ജീവനക്കോർ, അവരുഡെ ആശ്രിതർ 
എന്നിവർക്ക് േുൊം വിൈയുഡെ 60 രതെോനാം നിരക്കിൈുാം, ക ോർെിന്ഡെ ഡശ്െയിനിേൾ, ഗറ് 
ൈക്ച്ചർെോർ, ക ോർെിന്ഡെ അതിഥിേൾ, ഓെികെഴ്സ്,  KVASU ജീവനക്കോർ എന്നിവർക്ക് േുൊം 
വിൈയുഡെ 80 രതെോനാം നിരക്കിൈുാം ഭക്ഷണാം ൈഭയെോകക്കണ്ടതോണ്. 

  

12.   േോന്െീൻ നെത്തിപ്പിനുള്ള േഴിവ്സ്റ, ഭക്ഷയവസ്തുക്കളുഡെ നിൈവിൈുള്ള െോർക്കെ് വിൈ െെു 
ഡെൈവുേൾ എന്നിവ േണക്കിഡൈെുത്തോയിരിക്കുാം േവകേഷൻ ഉെപ്പിക്കുേ. േുെഞ്ഞ നിരക്ക് കേവോേ് 
ഡെയ്ക്തു എന്ന േോരണത്തിൽ ശ്േകതയോം േരിഗണന ശ്േതീക്ഷിക്കരുത്. നയോയീേരിക്കോവുന്ന ഒരു 
നിരക്കികനോെോണ് തോത്േരയാം. 

 

13.  േോന്െീൻ ശ്േവർത്തനാം തുെങ്ങിയകരഷാം ഡേ.എൽ.െി. ക ോർഡ് ഉകദയോഗസ്ഥരെങ്ങിയ ഒരു 
േോന്െീൻ േമ്മിെി നിശ്ചിത േോൈയളവിഡൈ നെത്തിപ്പ് വിൈയിരുത്തുന്നതുാം തൃപ്തിേരെഡൈലന്ന് 
േണ്ടോൽ േരോർ െേോക്കുന്നതുാം തന്മൂൈാം ക ോർെിനുണ്ടോേുന്ന നഷ്ടാം കേോൺശ്െോക്െെിൽ നിന്നുാം 
വസൂൈോക്കുന്നതുെോണ്. 

 

14.  േോന്െീൻ േമ്മിെി, േോന്െീൻ ശ്േവർത്തനാം േൂഡെക്കൂഡെ വിൈയിരുത്തുന്നതുാം അതിന്ഡെ 
അെിസ്ഥോനത്തിൽ സെയോസെയങ്ങളിൽ നൽേുന്ന നിർകദരങ്ങൾ കേോൺശ്െോക്െർ േർക്കരെോയി 
േോൈികക്കണ്ടതുെോണ്. േോന്െീൻ നെത്തിപ്പ് സാം ന്ധെോയ എഡന്തങ്കിൈുാം തർക്കവിഷയാം ഉണ്ടോയോൽ 
അതിൽ േോന്െീൻ േമ്മിെി തീരുെോനാം അന്തിെെോയിരിക്കുാം. 

 

15.  േവകേഷനിൽ േെഞ്ഞിേുള്ള ഏത് ഭക്ഷണ േദോർത്ഥവുാം ഏതവസരത്തിൈുാം േോോം ഡെയ്ക്തു 
തരുന്നതിന് ആവരയഡപ്പെോനുള്ള അധിേോരാം  ന്ധഡപ്പേ ഉകദയോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തെോയിരിക്കുാം.  

 

16.  േോന്െീൻ കേോൺശ്െോക്െെുഡെ േീഴിൽ കജോൈി കനോക്കുന്ന േോന്െീൻ ജീവനക്കോർക്ക് തിരിച്ചെിയൽ 

കരഖ ഉണ്ടോയിരികക്കണ്ടതോണ്. േേർപ്പ് ഓഫീസിൽ നൽകേണ്ടതോണ്.   ഭക്ഷണാം വിളമ്പുന്നതിനോയി 
േുെുാം ശ്രീ അാംഗങ്ങളോയ വനിതേഡള േുെുാം ശ്രീയുഡെ അാംഗീേൃത െുശ്ദയുള്ള യൂണികഫോെിൽ 
നികയോഗികക്കണ്ടതോണ്. 

 

17. ഡതോഴിൈോളിേളുാം ഉേകഭോക്തോക്കളുാം തമ്മിൽ ഉണ്ടോേോവുന്ന തർക്കങ്ങൾക്ക് ഡേ.എൽ.െി. 
ക ോർെിന്  ഉത്തരവോദിത്തെുണ്ടോയിരിക്കുന്നതൈല. ഡതോഴിൈോളിേളുഡെ കവതനാം െെ് അനുേൂൈയങ്ങൾ 

കേോൺശ്െോക്െെുഡെ ഉത്തരവോദിത്താം ആയിരിക്കുാം .  

 

18.  രണ്ടു വർഷ േോൈയളവികൈക്കോണ് കേോൺശ്െോക്െ് നൽേുന്നഡതങ്കിൈുാം ഡതോേെുത്ത വർഷഡത്ത 
േോന്െീൻ േവകേഷൻ നിൈവിൽ വരുന്നതുവഡര േോന്െീൻ നെത്തിപ്പിന് െുെതൈ േഴയ േവകേഷൻ 
വയവസ്ഥേൾ ശ്േേോരാം നെത്തുവോൻ െോകനജർ (എഫ്.െി.) ക്ക്  നിർകദരിക്കോവുന്നതോണ്. 

 

19. ഈ േരോർ സാം ന്ധിച്ച എൈലോ തർക്കവിഷയങ്ങളിൈുാം ഡേ എൽ െി ക ോർഡ് െോകനജിങ് 
െയെക്െെുഡെ തീരുെോനാം അന്തിെെോയിരിക്കുാം .ഏഡതങ്കിൈുാം നിയെനെേെിേൾ ആവരയെോയി 
വന്നോൽ ആയത് ക ോർെിന്ഡെ ഡൈഡ് ഓഫീസ്  സ്ഥിതി ഡെേുന്ന തിരുവനന്തേുരഡത്ത 
അധിേോരഡപ്പേ  കേോെതിയിൈോയിരിക്കുാം ലേഡക്കോള്ളുേ  

 

20. േോന്െീൻ ശ്േവർത്തന സെയാം 7 AM െുതൽ 9 PM വഡര ആയിരിക്കുാം  

 

 

 

ൊക  ർ (എഫ്.െി.) 

 

 



ഈ േവകേഷൻ കനോേീസിൽ േോണിച്ചിരിക്കുന്ന എൈലോ നി ന്ധേളുാം ഞോൻ വോയിച്ചു 
െനസ്സിൈോക്കിയിേുള്ളതോേുന്നു. ഈ േവകേഷനിൽ േെഞ്ഞിരിക്കുന്ന േോന്െീൻ രണ്ടു വർഷകത്തയ്ക്ക്ക് 
കവണ്ട വിഭവങ്ങളുഡെ വിൈേൾ ശ്േേോരാം നെത്തുന്നതിനുാം േവകേഷനിൽ േോണിച്ചിരിക്കുന്ന 
നിരക്കുേൾക്ക് തൃപ്തിേരെോാംവണ്ണാം നെത്തിത്തരുവോൻ ഞോൻ സന്നദ്ധനോണ്. 

 

 

 

                                                              ഒപ്പ് : 

 

                                                                                                                        കേര് : 

 

                                                                                                       കെൽവിൈോസാം : 
തിേതി: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



അ ു ന്ധാം-B 

SL 
No 

Items Quantity to be 
supplied 

Factor Quoted rate 

1 Tea (BOP Leaf/super fine dust) 150 ml ¼ milk ¾ 
decoction  

10  

2 Coffee (Bru) 150 ml ¼ Milk ¾ 
decoction 

10  

3 Black Coffee (Ordinary coffee powder) 150 Ml 5  

4 Black tea (BOP leaf/super fine dust) 150 Ml 150 Ml 5  

5 
 

Lemon tea (150 Ml tea, ½ lime) 150 Ml 5  

6 Milk with sugar 150 Ml 
 

150 Ml 2  

7 Biscuit (Good day, Britania, Oreo etc.) 2Nos 1  

8 Milk without sugar 150 Ml 2  

9 Bread with Jam and Butter 2 pieces 1  

10 Masala Dosai 150 gm 1  

11 Ghee Roast 75 gm 1  

12 Uzhunnu Vadai, Parippu Vada, Ulli vada 30 gm each 1  

13 Banana Fry 50 gm each 1  

14 Bonda, Pathiri 30 gm each 1  

 

 

BREAKFAST 

 

SL 
No 

Items Quantity to be 
supplied 

Factor Quoted rate 

1 Iddli, Vellayappam or Dosai 50 gm each coconut 
chutney & Sambar,Tea/Coffee 

3 Nos 2  

2 Single Iddli, Vellayappam or Dosai  2  

3 Puttu 250gm (good quality rice 2 plaintains and 
sugar or Bengal gram curry 250 gm ) Tea /coffee 
quality as in No.1 or 2) 

 2  

4 Uppuma (250gm) plaintains (2 Nos & sugar ) 
Tea/coffee as in No.1 or 2 

 2  

5 Toast (4 slices) Butter (25 gm) Jam (25 gm) 
Omlet/ Bullseye/Fried Single egg Tea/Coffee 

 1  

 

 



 

OTHER  ITEMS 

 

SL 
No 

Items Quantity to be 
supplied 

Factor Quoted rate 

1 Curd 50 ml 50 ml 1  

2 Fish curry (Motha/Kera/Vatta/Chempalli 75 gm) 60gm fish 2  

3 Fish Curry ( Sardine (mathi), Mackrel 
(Ayala),Kozhuva,Kilimeen) 75 gm 

60 gm fish 2  

4 Fish fry (motha/kera/vatta/chempalli) 75 gm 75 gm fish 2  

5 
 

Fish fry (sardine (mathi), Mackrel (ayala) , 
kozhuva, kilimeen) 75 gm 

75 gm fish 2  

6 Chicken curry (one plate) 150 gm 150 gm 2  

7 Beef fry/curry (150gm) 150 gm 2  

8 Mutton fry/curry (150gm) 150 gm 1  

9 Omlette single egg  2  

10 Omlette double egg  2  

11 Chicken biriyani with egg with salad and 
pappadam,pickles (300 gm) 

chicken 100 gm 2  

12 Mutton biriyani with egg with salad, pappadam 
and pickles (300 gm) 

Mutton 100 gm 1  

13 Fried rice with salad and pappadam 2 nos pickle 250gm 1  

14 vegetable biriyani ,with salad and pappadam 
pickle 

250gm 2  

15 Kappa Biriyani 300 gm 1  

16 Egg curry/ Roast single  2  

17 Chicken fry 150 gm 2  

18 Chilly chicken 150 gm 2  

19 Chicken Roast/Masala 150 gm 2  

20 Cake/Ladoo/Gilebi 1 nos 1  

21 Payasam 100 ml 100ml 1  

22 Fruit salad 125 ml 125 gm 1  

23 Soup veg. 150 ml 1  

24 Soup non veg 150 ml 1  

25 Pork fry 150 gm 150 gm 1  



 

26 Veg. Cutlet 40 gm 1  

27 Meat Cutlet/Chicken cutlet 40 gm 1  

28 Non Veg. puffs 40 gm 1  

29 Veg. Puffs 40 gm 1  

30 Plaintain (Njalippovan) 2 nos  1  

31 Banana (ethan) 1 no  1  

32 paneer masala 150gm 1  

33 Mushroom Masala 150gm 1  

34 Gobi Manchurian 150gm 1  

 

LUNCH 

SL 
No 

Items Quantity to be 
supplied 

Factor Quoted rate 

1 Meals including the following items RAW RICE or 
Boiled Rice (stone less, good quality) as per 
requirement Sambar or Dal ,Butter milk or 
Pulisery orRasam ,Aviyal or Theeyal or Pachady, 
Thoran, Achar ,Pappadam 2 nos 

 10  

2 Meals (North Indian Style ) (300gm) fine white 
rice (good quality stoneless ) North Indian Rotty 
(50gm each) 3 nos Onion salad or any North 
Indian Type subjee bowl full ) curd 100 ml 
Pappadam medium size (2 nos) ½ Lime slice 

 1  

 

 

 DINNER 

SL 
No 

Items Quantity to be 
supplied 

Factor Quoted rate 

1 Chappathy or porotta (each 50 gm) 3 nos masala 
Curry or stew, slice onion  

 2  

2 Single Porotta 1 mo of 60gm 
each 

2  

3 Single Chappathy 1 no of 50 gm 
each 

2  

4 Warm Rice Kanji (as per requirement) Katti 
Chattni, Pappadam, Cherupayar thoran,pickles 

1 bowl 300 gm 2  

5 Poori 40 gm each 3 nos North Indian Subjee 
(Bowl full) Acher/sliced onion 

 2  

6 Single Poori each 1 no of 40 gm 
each 

2  

 

 

 



 

 

 

കേരളാ ലൈവ്സ്റകറാക്ക് ഡെവൈപ്ഡെൻറ് ക ാർഡ് ൈിെിറ്റഡ് 

ലൈ - ഡെക്  ുൾ െദർ ഫാാം, കോൈാൈൈകെട്  - 685 501 Ph: 9446004284 

HTF/KDE/190/2014                                                                                                     തിയ്യതി:10.02.2022  

 

േവകേഷൻ ക ാേീസ് 

 

 

    കേരള ലൈവ്സ്റകറോക്ക് ഡെവൈപ്പഡെൻറ് ക ോർെിന്ഡെ (ഡേ.എൽ.െി. ക ോർഡ്) േീഴിൽ ലൈ ഡെക് 

 ുൾ െദർ ഫോാം, കേോൈോൈൈകെട്  േോന്െീൻ േരോർ അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഏഡെെുത്തു നെത്തുന്നതികൈക്കോയി 
േുെുാം ശ്രീയിൽ അാംഗതവെുള്ള വനിതേളിൽ നിന്നുാം CDS ഡെയർകേഴ്സന്ഡെ രുേോർരേകത്തോട് 
േൂെിയ സീൽഡ്  േവകേഷനുേൾ ക്ഷണിച്ചുഡേോള്ളുന്നു. േവകേഷൻ സെർപ്പികക്കണ്ട അവസോന തീയതി 
15.03.2022  ഉച്ചയ്ക്ക്ക് ഒരു െണി വഡര . 

േവകേഷൻ സാം ന്ധെോയ നി ന്ധനേൾക്കുാം വിവരങ്ങൾക്കുാം, െോകനജർ (എഫ്.െി.), ഡേ.എൽ.െി. 
ക ോർഡ്, കേോൈോൈൈകെട് ഓഫീസുെോയി എൈലോ ശ്േവർത്തി ദിവസവുാം  ന്ധഡപ്പെോവുന്നതോണ് . 

 

 

 

 

  ൊക  ർ (എഫ്.െി.) 

 


