


        ക ർ സർവകലാശാല  
                           (കാ റീൻ നട ി ് സംബ ി ് നിബ നകൾ ) 

1. ക ർ  സർവകാലശാല, താവ ര ക ാ ിെല HRDC 
ബിൽഡി ിലു   ഫു  െഹൗസിൽ ഒരു വർഷേ ് 
സർവകലാശാല ജീവന ാർ ും ,അധ ാപകർ ും ,വിദ ാർഥികൾ ും 

െപാതുജന ൾ ും േവ ി ഫു  െഹൗ  നടേ താ . 

2. ഫു  െഹൗ  നട ു തിനു  ആെള തിരെ ടു ുേ ാൾ പ തുത 

േജാലി ു  മുൻപരിചയവും അേപ ക െറ പാ തിയും 

സാധന ള െട വിലയും പേത കം പരിഗണി ു താ . 

3. കുടുംബശീയുെട സിംഗിൾ യൂണി ്/ വനിതാ സ യം സഹകരണ 

സംഘ ിൽ നി ു  ക േ ഷനുകൾ മാ തേമ 
പരിഗണി െ ടുകയുളള  

4. കരാർ കാലാവധി ഒരു െകാലേ ായിരി ും, പെ  ഫു  െഹൗ  
നട ി ് തൃ തികരമെല ിൽ ഒരു മാസെ  േനാ ീ  നൽകിയതി  

േശഷം കരാർ അവസാനി ി ു താ . ഫു  െഹൗ  നട ു  

േകാൺ ടാ ടർ ഒരു മാസെ  േനാ ീ  നൽകിയതിനുേശഷം മാ തേമ 

സ ം നിലയിൽ ഫു  െഹൗ  നട ി ് അവസാനി ി ുവാൻ 

പാടുളള  . 

5. ഓേരാ മാസേ യും െവ ം,ഇെല ടിസി ി ചാർ  എ ിവ അതാ  

മാസം േകാൺ ടാ ടർ നൽേക താ . 

6. ഫു  െഹൗസിൽ ആഹാരസാധന ള െട വിലനിലവാരം വ മായി 
േബാർഡിൽ എഴുതി ഉപേഭാ ാ ൾ ് കാണ വിധം 

േകാൺ ടാ ടർ സ ം ചിലവിൽ പദർശി ിേ താ  

7. ഫു  െഹൗസിൽ ആഹാരസാധന ളലാെത മെ ാ ും തെ  

വിൽ ാൻ പാടു തല 

8. ഫു  െഹൗസിൽ േവ ു ത േജാലി ാെര നിലവിലു  െതാഴിൽ 

നിയമ ൾ ു വിേധയമായി േകാൺ ടാ ടർ നിയമിേ താ  . 

േജാലി ാർ യൂണിേഫാം ധരിേ താ  

9. ഫു  െഹൗ  നട ി ിനു  ൈലസൻ  മുതലായവ ബ െ  തേ ശ 

സ യംഭരണ ാപന ളിൽ നി ും ഫു  േസ ി ഡി ാർ െമ റിൽ 

നി ും വാ ിയിരിേ തും നിയമാനുസൃതമായ നികുതികൾ 

മുതലായവ നൽേക തും േകാൺ ടാ ടറുെട ചുമതലയാകു ു 
10. ഫു  െഹൗ  നട ി ് സർവകാല നി യി ു  ഒരു ക ി ിയുെട 

നിർേദശ ൾ ും തീരുമാന ൾ ും വിേധയമായിരി ു താ  

11. െപാതുജന ൾ ും ആഹാരസാധന ൾ അനുവദി ു താ  

.ആയതി െറ നിബ നകൾ നി യി ു  ഖ ിക 10 ൽ 



സൂചി ി െ ി  ക ി ിയായിരി ും. എ ാൽ ഖ ിക 1 ൽ 

പറ ി  പകാരം ജീവന ാർ ും അ ാപകർ ും 

വിദ ാർഥികൾ ും മ ം കൃത  സമയ ി  ആഹാരം െകാടു ുവാൻ 

േകാൺ ടാ ടർ തീർ ും ബാധ നാ  

12. ഫു  െഹൗ  െക ിട ി  േകടുപാടുകൾ കൂടാെത 

സൂ ി ു േതാെടാ ം െക ിടവും പരിസരവും ശുചിയായി 
സൂ ി ുവാനും ൈഹജീനി  ക ിഷനിൽ ആഹാരസാധന ൾ പാകം 

െച തിനും വിതരണം െച തിനും േകാൺ ടാ ടർ 

ബാധ നാ  . 

13. ഫു  െഹൗസിൽ ഉ ാവു  മാലിന ൾ യഥാവിധി  
സം കരിേ  ഉ രവാദി ം  കരാറുകാരനിൽ നി ി തമാ  

14. ഫു  െഹൗ  നട ി ി  അത ാവശ മായ പാത ള ം മ  

അനുസാരികള ം സർവകലാശാല നൽകു താ . ഫു  
െഹൗസിേല ു ആവശ മായ ഗ ാ  കണ ൻ സർവകലാശാല 

തരെ ടു ിെ ാടു ു തായിരി ും ,ബർണറും ബ െ  

ഫി ി ുകള ം സർവകലാശാല തരെ ടു ിെ ാടു ും .ഗ ാ  

കണ േനാ  ഒ ി  നൽകു  ഗ ാസി െറ വില  േകാൺ ടാ ടർ 

സർവകലാശാല ു നൽേക താ  

15. െതരെ ടു ു  ആൾ ഫു  െഹൗ  നട ു തി  മു ് ..30000/-..... 

രൂപ െസക ൂരി ി ആയി ക ിെവ ുകയും സർവകലാശാല 

നി യി ു  വ വ  അട ിയ ഒരു എഗിെമ റിൽ 

ഒ ിേട തുമാ  

16. അേപ കൻ പേത കം സീൽ െവ  കവറിൻെറ  പുറ ു ഫു  
െഹൗ  നട ു തിനു  അേപ  അതിനായി നി യി െ  

ദിവസം 3.00 മണി ് മുൻപായി യൂണിേവ സി ി ഫിനാൻ  

ഓഫീസറുെട േപരിൽ എടു  1000/- രൂപയുെട നിരത ദവ ി െറ 

രശീതിേയാടുകൂടി രജി ടാർ ് സമർ ി ണം 

17. 23.06.2022   ൈവകുേ രം 3.00 മണി വെര ലഭി ു  അേപ കൾ അേ   

ദിവസം 3.30.മണി ് തുറ ു താ . 

18. അേപ ാേഫാമിൽ വിവരി ു  (പ ികയിൽ) ആഹാരസാധന ൾ 

ഗുണേമ േയാടുകൂടി വിൽ ുവാൻ സാധി ു  ഏ വും കുറ  

വില അേപ യിൽ േരഖെ ടു ിയിരി ണം. 
19. ഫു  െഹൗ  നട ി ിനു  ഏതു അേപ യും സ ീകരി ു തിനും 

കാരണം കാണി ാെത നിരസി ു തിനുമു  അവകാശം 

യൂണിേവ സി ി രജി ടാറിൽ നി ി തമാ  

20. സർവകലാശാലയിൽ  നിലവിലു   മ  േലല നിബ നകൾ ഈ 

േലല ിനും ബാധകമാ . 



21. ആഹാരസാധന ള െട തൂ ം അേപ യിൽ നിർബ മായും 

സൂചി ി ണം 

22. ആഹാരസാധന ൾ െവളിെ യിൽ പാകം െചേ താ  

23. സർവകലാശാല നിയമ ൾ ു വിേധയമായി ഫു  െഹൗ  

നട ിെ ാ ാെമ ു അേപ ക െറ പതി  അേപ യിൽ 

േരഖെ ടുേ താ  

24. ഗ ് െഹൗസിലും  സിൻഡിേ ് മീ ിം  ,മ  ാ ൂ റി മീ ിം  

സമയ ളിലും യൂണിേവ സി ി നിർേദശി ു  സമയ ളിലും 

ആഹാരസാധന ൾ വിതരണം െചേ താ  

25. സർവകലാശാലയുെട സൗകര ൾ ഉപേയാഗി  െകാ ് ഫു  
െഹൗസിൽ ത ാറാ ു  ഭ ണ സാധന ൾ സർവകലാശാല ു 
പുറ ു വി പന നട ുവാേനാ മെ വിെടെയ ിലും ത ാറാ ു  

ഭ ണസാധന ൾ (പാ ിൽ ലഭ മാകു  നാ , േസാ ് 
ഡി ുകൾ എ ിവ ഒഴിെക ) സർവകലാശാല ഫു  െഹൗസിൽ 

വി പന നട ുവാൻ പാടില. 

26. സർവകലാശാല ഫു  െഹൗസിൽ മ  െപാതു പരിപാടികേളാ 

സ കാര േളാ നട ുവാൻ പാടില 

27. ഭ ണ പദാർ ൾ ൈക െകാ ് ഉപേഭാ താ ൾ ു നൽകുവാൻ 

പാടു തല. അതിനു േടാ  ഉപേയാഗിേ താ  

28. ഫു  െഹൗസിൽ വിറകു ഉപേയാഗി രു  

29. ാ ി , േപാളി ീൻ അട ിയ വ തു ൾ ഫു  െഹൗസിൽ 
ഉപേയാഗി ാൻ പാടു തല 

30. ഭ ണപദാർ ൾ കഴിവതും ചൂേടാെട വിളേ താ  

29.ഓേരാ ദിവസേ ുമു  െമനുവിൽ കാണി ിരി ു  ഭ ണ 
പദാർ ൾ അേത രീതിയിൽ വിതരണം െചേ താ  

                                                                                                                                                    Sd/- 

                                                                                                                                            രജി ടാർ 

 



ക�ർ സർവകലാശാല   കാ�ീൻ  നട�ു�തിനു�അേപ�

റഫ ന�ർ : (PlD/B1/THAVAKKARA CANT/2014) തീയതി:

േപര് :

േമൽവിലാസം :

െമാൈബൽ ന�ർ :

കാ�ീൻ നട�ി�ിൽ മുൻകാല പരിചയം സംബ�ി� വിവര�ൾ :

ആഹാര സാധന��െട പ�ിക

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�മ
നം

ആഹാര സാധന�ൾ അളവ്/��ം വില

1. ചായ (പ�സാര, ന� േതയില,
��മായ പാൽ ഇവ

േചർ�് )

150 മി�ി

2. കാ�ി (ന� ഇനം കാ�ിെ�ാടി ,
പ�സാര,��മായ പാൽ

ഇവ േചർ�് )

150 മി�ി

3. േഹാർലിക് സ് / േബാൺ വി� 150 മി�ി

4. പ�വിെ� പാൽ 150 മി�ി

5. ക�ൻകാ�ി / ക�ൻ ചായ 150 മി�ി

Breakfast and Curry



6. േദാശ+ സാ�ാർ+ചട്നി 80�ാം

7. െവ�യ�ം 100�ാം

8. െനയ് േറാസ് റ്+ സാ�ാർ+ ചട്നി 200 �ാം

9. മസാലേദാശ+ സാ�ാർ+ചട്നി 200 �ാം

10 ഇ�ലി+ സാ�ാർ+ ചട്നി 80�ാം

11 ��്(2piece with curry) 100�ാം

12 ഉ�മാവ് 200 �ാം

13 ഇടിയ�ം(�ൽപു�് ) 60 �ാം

14 അരി��ിരി 100�ാം

15 ക� 200 �ാം

16 ച�ാ�ി 80 �ാം

17 �രിമസാല (3 എ�ം) 50�ാം വീതം

18 െപാേറാ� 100 �ാം

19 െച�പയർ 100 �ാം

20 സ് � (െവജി�ബിൾ ) 100 �ാം

21 ���റി/��േറാ�് 1 ��

22 ബാജി�റി 100 �ാം

23 മീൻകറി 100 �ാം (with one
piece)

24 കടല 100 �ാം

Snacks ( for 10.A.M & 4.P.M)

25 അരി�� 100 �ാം

26 തരി�� 100 �ാം

27 ഇലയട 100 �ാം

28 െകാ��� 100 �ാം

29 പഴം നിറ�ത് 100 �ാം



30 അവിൽ നന�ത് 100 �ാം

31 േകസരി 80�ാം

32 പരി�വട 40 �ാം

33 പഴംെപാരി 40 �ാം

34 ഉ�ിവട 80 �ാം

35 ഉ��വട 40 �ാം

36 ഉ�ിയ�ം 60 �ാം

37 ഉ��ായ 80 �ാം

38 േബാ� 80 �ാം

39 െന��ിരി 100 �ാം

40 �ഖിയൻ 60 �ാം

41 ��ബ�ി 75 �ാം

42 �ഡ് െപാരി�ത് 70 �ാം

43 സ�സ(പ��റി) 100 �ാം

44 പഫ് സ് (െവജ് ),  (േനാൺ െവജ്) 100 �ാം

45 ക���് (െവജ് ), (േനാൺ െവജ്) 100 �ാം

Lunch

46 ഊൺ - േചാറ് ആവശ�ാ�സരണ�ം
സാ�ാർ /പ��റി , മ���റി
,അ�ാർ,േതാരൻ,െവ�ം രസം/േമാര്
,പ�ടി/��കറി,പ�ടം എ�ിവ
വിഭവ�ളായി നൽേക�താണ്

47 െനയ് േ�ാർ 1 plate with
salad,pickle&pappadam

48 ബിരിയാണി(ചി�ൻ)�ൾ(2 പീസ് ) 1 plate with
salad,pickle&pappadam

49 ബിരിയാണി(ചി�ൻ) ഹാഫ് (1 പീസ് ) 1 plate with
salad,pickle&pappadam

50 ബിരിയാണി(മ�ൻ)�ൾ 1 plate with
salad,pickle&pappadam

51 ബിരിയാണി(മ�ൻ) ഹാഫ് 1 plate with
salad,pickle&pappadam



52 ബിരിയാണി (െവജി�ബിൾ) 1 plate with
salad,pickle&pappadam

53 ൈ�ഡ് ൈറസ്(ചി�ൻ) 1 plate with
salad,pickle&pappadam

54 ൈ�ഡ് ൈറസ്(െവജി�ബിൾ) 1 plate with
salad,pickle&pappadam

Curry

55 ചി�ൻ കറി ¼ ഭാഗം

56 മ�ൻ കറി 200 �ാം

57 ബീഫ് കറി 150 �ാം

58 ഫിഷ് കറി 100 �ാം (with one
piece)

59 ൈതര് 70 മി�ി

60 ചി�ൻ ൈ�ഫ ¼ ഭാഗം

61 മ�ൻ ൈ�ഫ 200 �ാം

62 മ�ൻ കുറുമ 200 �ാം

63 ബീഫ് ൈ� 150 �ാം

64 ഫിഷ് ൈ� 1 piece

മ�ിന�ൾ േപ�ം, അളവ്/��ം ,വില എ�ിവ േകാൺ�ടാക്ടർ�ചി�ി�ണം.

നിബ�നയിൽ കാണി� അളവ് �കാര�� ഭ�ണപദാർ��ൾ �കളിൽ കാണി� വില
നിലവാര�ിൽപാകം െച� െകാ��വാൻഞാൻസ��നാണ് .

കാ�ീനിെ� �വർ�ന സമയം രാവിെല 08.30 �തൽ ൈവ�േ�രം 05.30 മണി
വെരയാണ്.രജി�ാ�െട നിർേദശ�പകാരംഈ സമയ�മ�ിൽ മാ�ം ഉ�ായിരി��താണ്

സർവകലാശാല നിയമ�ൾ�ു വിേധയമായി കാ�ീൻ നട�വാൻ എനി�് �ർണ സ�തമാെണ�്
ഞാൻഇതിനാൽ�തി� െച��

അേപ�കെ� ഒ�്



Menu for each day

Breakfast

Monday: േദാശ, ഇ�ലി, ച�ാ�ി

Tuesday: െവ�യ�ം, ��്, �രിമസാല

Wednesday: െനയ് േറാസ് റ്, െപാേറാ�, അരി��ിരി

Thursday: മസാലേദാശ, ഇടിയ�ം(�ൽപു�് ), പൂരിമസാല

Friday: േദാശ, ച�ാ�ി, ക�

Saturday: െവ�യ�ം, െപാേറാ�, ഉ�മാവ്

Note: ഈ ലി�ിൽ നി�ും ഓേരാ ദിവസവും ര�് ഐ�ം നിർബ�മായും ഉ�ായിരി�ണം

Curry: െമയിൻ ലിസ്�ിൽ നി�ും േകാൺ�ടാക്ടറുെട േചായ്സ്

Snacks ( for 10.A.M & 4.P.M)

Monday: പരി�വട, ഇലയട, പഴംെപാരി, െകാ���

Tuesday: ഉ�ിവട, ഉ��ായ, േബാ�, േകസരി

Wednesday: ക���്, സ�സ, ഉ��വട, പഴംെപാരി

Thursday: പരി�വട, ഉ�ിയ�ം, അവിൽ നന�ത്, സുഖിയൻ

Friday: പഴം നിറ�ത്, തരി��, െന��ിരി, ഇലയട

Saturday: ��ബ�ി, അരി��, പഫ് സ്, �ഡ് െപാരി�ത്

Note: ഇതിൽ ര� ഐ�ം നിർബ�മായും ഒ� ഐ�ം േകാൺ�ടാക്ടറുെട േചാ�സ് അ�സരി�ം
ഉ�ായിരി�ണം

Lunch

ഊൺ ( േചാറ് ആവശ�ാ�സരണ�ം സാ�ാർ /പ��റി , മ���റി ,അ�ാർ,േതാരൻ,െവ�ം
രസം/േമാര് ,പ�ടി/��കറി,പ�ടം എ�ിവ വിഭവ�ളായി നൽേക�താണ് ) നിർബ�മായും
എ�ാ ദിവസ�ം ഉ�ായിരി�ണം. �ടാെത െമയിൻ ലി�ിൽ നി�ം േകാൺ�ടാക്ടറുെട
േചാ�സ് അ�സരി� ഏെത�ി�ം ഒ� �െപഷ�ൽഐ�ം ഉ�ായിരി�ണം



Curry:

െമയിൻ ലിസ്�ിൽ നി�ും ര�ു ഐ�ം  നിർബ�മായുംഉ�ായിരി�ണം.

Sd/-

Registrar
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