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TENDER NOTICE FOR SERVING FOOD AND REFRESHMENT ITEMS 

31st Kerala Science Congress, 2-3 February 2019 
 

 
മുപ്പത്തിഒന്നാമതു ടെരളാ ശാസ്്ത ടൊൺ്ഗസ് ജവഹർലാൽ 

കെഹ്റു ട്ടാപ്പിക്കൽ ക ാട്ടാണിക് ഗാർഡൻകറയും, കൊലലം  ാത്തിമ 
മാതാ ൊഷണൽ ടൊടളജിൻകറയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 
കൊലലം  ാത്തിമ മാതാ ൊഷണൽ ടൊടളജിൽ കവച്ച് 2019 
ക ് ുവരി 2, 3 തീയതിെളിൽ െടത്തുവാൻ തീരുമാെിച്ചിരിക്കുന്നു. 
ടെരളത്തിൻകറ അെത്തും പുറത്തും െിന്നുമായി ഏെടേശം 1500-ഓളം 
ടപർ ഈ പരിപാടിയിൽ പകെടുക്കുകമന്ന്  ്പതീക്ഷിക്കുന്നു.  ുഡ് 
ടസഫ്റ്റ്റ്ി ആൻഡ് സ്റ്റാൻടഡർഡ് അടതാറിറ്റ്ി ഓഫ്റ് ഇന്തയ അംഗീെരിച്ച 
സംസ്ഥാെ/ടെ്ര സർക്കാർ ലലകസൻസ് ഉള്ളതും, ്പവർത്തെ മിെവ് 
ഉള്ളതുമായ ടെടറ്റ്ഴ്സിൽ െിന്നും ഭക്ഷണം പാെം കെയ്യുന്നതിെും 
വിതരണം കെയ്യുന്നിതിെും ഉള്ള േർഘാസുെൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
 
 

്പസ്തുത േർഘാസിൊയുള്ള അടപക്ഷ ട ാറം കജ എൻ ടി  ി 
ജി ആർ ഐ- ൽ െിന്നും 27/12/2018 ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് മുമ്പായി 
1500 രൂപ + 12% GST (ആയിരത്തിഅഞ്ഞൂറു രൂപ + 12% GST) 
െൽെി ലെപ്പറ്റ്ുെടയാ, അലലെിൽ കജ എൻ ടി  ി ജി ആർ ഐ 
കവബ്ലസറ്റ്ിൽ (www.jntbgri.res.in) െിടന്നാ ടെരളാ ശാസ്്ത 
ടൊൺ്ഗസ് കവബ്ലസറ്റ്ിൽ െിടന്നാ (www.ksc.kerala.gov.in) ടെരളാ 
ശാസ്്ത ൌൺസിൽ കവബ്ലസറ്റ്ിൽ െിടന്നാ (www.kscste.kerala.gov.in) 
ഡൗൺടലാഡ് കെയ്ത ട ാറടത്താകടാപ്പം െിർേിഷ്ട തുെയുകട DD കജ 
എൻ ടി  ി ജി ആർ ഐ, പാടലാട് എന്ന ടപരിൽ എടുത്തതു 

http://www.ksc.kerala.gov.in/


സഹിതം േർഘാസ് സമർപ്പിടക്കണ്ടതാണ്. െൂടാകത 8,000 രൂപയുകട 
(എണ്ണായിരം രൂപ  മാ്തം) മകറ്റ്ാരു DD െിരത്േവയമായി (EMD) കജ 
എൻ ടി  ി ജി ആർ ഐ, പാടലാട് എന്ന ടപരിൽ േർഘാസിൽ 
ഉൾകപ്പടുത്തി സമർപ്പിടക്കണ്ടതാണ്. 
 
 
േർഘാസിടൊകടാപ്പം താകെപ്പറയുന്ന ടരഖ്െൾ െിർ ന്ധമായും 

സമർപ്പിടക്കണ്ടതാണ്. 
 

1. േർഘാസിൊയുള്ള അടപക്ഷ ട ാറത്തിൻകറ വിലയുകട രസീത് 
/DD 

2. െിരത്േവയത്തിൻകറ  (EMD) DD 
3. Copy of PAN card 
4. Copy of FSSAI License 
5. GST Registration certificate 
6. മുൻ പരിെയം കതളിയിക്കുവാെുള്ള ടരഖ്െൾ (1200 ൽ അധിെം 
ടപർ രണ്ടിലധിെം േിവസം പെടുത്ത പരിപാടിെൾ)  

7. അടിസ്ഥാെ സൗെരയങ്ങളുകട വിവരങ്ങൾ 
 
   

മു്േകെയ്ത േർഘാസുെൾ 27/12/2018 െു ഉച്ചക്ക് 2.30െു 
മുൻപായി തിരുവെന്തപുരം പാടലാടുള്ള കജ എൻ ടി  ി ജി ആർ 
ഐ ഓ ീസിൽ (JNTBGRI, Palode, Thiruvananthapuram) 
എത്തിടക്കണ്ടതാണ്. െിർേിഷ്ട സമയത്തിന് ടശഷം വരുന്ന 
അടപക്ഷെൾ സവീെരിക്കുന്നതലല. െവറിെു മുെളിലായി QUOTATION 
FOR COOKING AND SERVING FOOD FOR KERALA SCIENCE 
CONGRESS 2019 എന്ന് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എെുതിരിക്കണം. 
അടന്നേിവസം 3.00 മണിക്ക് േർഘാസുെൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ടമൽപ്പറഞ്ഞ ടരഖ്െൾ ഇലലാത്ത പക്ഷം േർഘാസുെൾ 
െിരസിക്കകപ്പടുന്നതായിരിക്കും. ഓർഗലെസിംഗ് െമ്മിറ്റ്ിയുകട 
തീരുമാെം അന്തിമമായിരിക്കും. 
 

തിരകഞ്ഞടുക്കകപ്പട്ട  ിഡർ കസെയൂരിറ്റ്ിയായി രണ്ടുലക്ഷം   
രൂപയുകട (Rs. 2,00,000/- only)  ാെ് ഗയാരണ്ടി JNTBGRI യുകട 
ടപരിൽ െൽടെണ്ടതും ആവിശയമായ മു്േടപപ്പറിൽ എ്ഗികമന്് 
കവയ്ടക്കണ്ടതുമാണ്.  ിഡർ െരാറിൽെിന്നും പിന്മാറുന്ന പക്ഷം 



EMD-ൽ െിന്നും  ാെ് ഗയാരണ്ടിയിൽ െിന്നും സർക്കാരിെു വരുന്ന 
െഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതാണ്. 
 

തിരകഞ്ഞടുക്കകപട്ട  ിഡർ ഒരു ൊരണവശാലും ഭക്ഷണ 
വിതരണത്തിടലാ ഗുണടമന്മയിടലാ യാകതാരു വീഴ്െയും 
വരുത്തുവാൻ പാടുള്ളതലല. ടമല്പറഞ്ഞ െിർടേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത 
പക്ഷം ഉെിതമായ െടപടി സവീെരിക്കുവാെും ടവണ്ടിവന്നാൽ EMD-
യും ജാമയ തുെയും െണ്ടുകെട്ടുവാെും െമ്മിറ്റ്ിക്ക് 
അധിൊരമുണ്ടായിരിക്കും.  പരിപാടിയുകട വിജയെരമായ 
െടത്തിപ്പിെു ടശഷം  ിലല് (GST ്പൊരമുള്ളത്) െമ്മിറ്റ്ിക്ക് 
സമർപ്പിടക്കണ്ടതും അത് തൃപ്തിെരകമന്നു ട ാധയകപ്പട്ടാൽ ്പസ്തുത 
തുെയും, EMD-യും  ാെ് ഗയാരണ്ടിയും തിരികെ 
െല്െുന്നതുമായിരിക്കും. 
 

 
കടൻഡർ സം ന്ധമായ എലലാ സംശയങ്ങൾക്കും 

താകെകക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന അ്ഡസിൽ  ന്ധകപ്പടാവുന്നതാണ്. 
 
 

Convener 
Food and Refreshment Committee 
31st Kerala Science Congress 
JNTBGRI, Palode, Thiruvananthapuram- 695 562 
Kerala. 
Phone: 9496103427; 9446412990 

  



Appendix I 
 
 

അടപക്ഷ ട ാറം 
 

ജവഹർലാൽ കെഹ്റു ട്ടാപ്പിക്കൽ ക ാട്ടാണിക്  ഗാർഡൻ ആൻഡ് 
റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പാടലാട്, തിരുവെന്തപുരം- 695 562, ടെരളം. 

ട ാൺ- 0472-2869246, 2869628.  ാക്സ്- 04722869646. 
 
 

മുപ്പത്തിഒന്നാമതു ടെരളാ ശാസ്്ത ടൊൺ്ഗസ് 
 

ടവേി:  ാത്തിമ മാതാ ൊഷണൽ ടൊടളജ്, കൊലലം 

ലഭയമാടക്കണ്ട ടസവെം :   ഭക്ഷണം പാെം കെയ്യലും  

വിതരണവും  

 

കമെു വിവരണം 

A. ഭക്ഷണം 

 
ഒന്നാം േിവസം – 02/02/2019 

 
I. ്പഭാത ഭക്ഷണം (രാവികല 8 മണിക്ക് - 500  ടപർക്ക്) 

 
1. ഇഡ്ഡലി - 3 എണ്ണം  
2. ഉെുന്നുവട - 1 എണ്ണം  
3. സാമ്പാർ 
4. െമ്മന്തി  
5. ൊയ –350/ ൊപ്പി -150 
6. കെറുപെം (രസെേളി) - 1 

 
െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 

 
അക്കത്തിൽ --------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 



 
 

II. സ്ൊക്ക്സ്  (രാവികല 11 മണിക്ക് - 1000  ടപർക്ക്) 
 

1. െുമ്പിളപ്പം/ ഇലയപ്പം -1 എണ്ണം  
2. ൊയ –700 / ൊപ്പി -300 

  
െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 
 
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 
 
 

III. ഉച്ചഭക്ഷണം – 1.30 മണിക്ക് (1000 ടപർക്ക്) 
 
1. ടൊ് (െമ്പാവ് വടി അരി) 
2. സാമ്പാർ 
3. പുളിടേരി  
4. അവിയൽ  
5. ടതാരൻ 
6. അച്ചാർ (ൊരങ്ങ)  
7. പപ്പടം 
8. മീൻെറി (കെയ്മീൻ 50 ്ഗാം െഷ്ണം)  
9. ജിടല ി  
10. കെറുപെം -1  
 
 
െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 
 

IV. സ്ൊക്ക്സ്  (ലവെിട്ട് 3.30 മണിക്ക് - 1000  ടപർക്ക്) 
 
1. പെടക്കക്ക് -1 
2. ൊയ – 700 / ൊപ്പി -300 

 
 



 
V. രാ്തിഭക്ഷണം  രാ്തി 8 മണിക്ക് (800- ടപർക്ക്) 

 
1. െപ്പാത്തി - 2 എണ്ണം 
2. കവജിറ്റ്ൽ ല് ഡ് ലറസ് ( സുമതി അരി)   
3. െിലലി െിക്കൻ (600 ടപർക്ക്) 
4. െിലലി ടഗാ ി (200 ടപർക്ക്) 
5. ്ഗീൻ സാലഡ്  
6. പപ്പടം- 1 
7. അച്ചാർ (ൊരങ്ങ)  
8. ഹൽവ/ അരിയുണ്ട -1 എണ്ണം 
9. കെറുപെം -1 
 
 
െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 

 
 
രണ്ടാം േിവസം – 03/02/2019 
 
 

VI. ്പഭാത ഭക്ഷണം (രാവികല 8 മണിക്ക് - 1000  ടപർക്ക്) 
 

1. അപ്പം- 3 എണ്ണം (500 ടപർക്ക്)/ ഇടിയപ്പം- 3 എണ്ണം 
(500 ടപർക്ക്) 

2. െടല െറി 
3. ഏത്തപ്പെം  പുെുങ്ങിയത്- ½  എണ്ണം  
4. ൊയ –700/ ൊപ്പി -300 

 
 
െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 

 
അക്കത്തിൽ --------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 
 

 



VII. സ്ൊക്ക്സ്  (രാവികല 11  മണിക്ക് - 1200  ടപർക്ക്) 
 
1.  ിസ്ക്ക് (Good day) -2 എണ്ണം  
2. ൊയ –800 / ൊപ്പി -400 
 
 െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 
 
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 
 
 

VIII. ഉച്ചഭക്ഷണം – 1.30 മണിക്ക് (1500 ടപർക്ക്) 
 

1. ടൊ് (െമ്പാവ് വടി അരി) 
2. സാമ്പാർ 
3. രസം   
4. ടമാര് 
5. അവിയൽ  
6. ടതാരൻ 
7. അച്ചാർ (മാങ്ങ)  
8. പപ്പടം -1 
9. കൊഞ്ച് തീയൽ-1200/ കവജിടറ്റ്റിയൻ തീയൽ- 300  
10. കെറുപെം -1  

 
െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 
 
 

IX. സ്ൊക്ക്സ്  (ലവെിട്ട് 3.30 മണിക്ക് - 1000  ടപർക്ക്) 
 

1. െിണ്ണത്തപ്പം- 75 ്ഗാം െഷ്ണം  
2. ൊയ – 800 / ൊപ്പി -200 
 

െിരക്ക് (ഒരാൾക്ക്) 
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 



 
 

B. െുടികവള്ളം 
 

ഭക്ഷണത്തിെു പുറകമ രണ്ടു േിവസങ്ങളിലും സടമ്മളെം 
െടക്കുന്ന 12 ടവേിെൾക്കടുത്തായി എലലാ സമയങ്ങളിലും 
െുടികവള്ളം െൽടെണ്ടതുണ്ട്. തിളപ്പിച്ചാറിച്ച കവള്ളം സ്റ്റീൽ 
കെറ്റ്ിലുെളിൽ ആവശയാെുസരണം വിതരണംകെയ്യുന്നതിെുള്ള  
ടററ്റ്്    ്പടതയെമായി െല്ടെണ്ടതാണ്.  

 
പ്ലാസ്റ്റിക്/ടപപ്പർ െപ്പുെൾ പൂർണമായി 

െിടരാധിച്ചിരിക്കുന്നതിൊൽ കവള്ളം െുടിക്കുന്നതിൊയി ഒടന്നാ 
രടണ്ടാ സ്റ്റീൽ െപ്പുെൾ മാ്തം ഓടരാ കെറ്റ്ിലുെളിെും അടുത്ത് 
വച്ചിരുന്നാൽ മതി. 
 

 
െിരക്ക്  
അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 
 
 
 

Total A + B (ആകെ തുെ) 
 
 

അക്കത്തിൽ-----------------------------------രൂപ  
അക്ഷരത്തിൽ ------------------------------------------ 

  



Appendix II 
 

െി ന്ധെെൾ 
 

1. ൊപ്പി/ൊയ തയ്യാറാക്കുന്നത് പാൽ-കവള്ളം എന്നിവ 30:70 
അെുപാതത്തിലും, ടമൽത്തരം ് ാൻഡഡ് ൊപ്പികപ്പാടി/ ടതയില 
ഉപടയാഗിച്ചുമായിരിക്കണം. 

 
2. അംഗീെരിക്കുന്ന കമെു, പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുണെിലവാരം, അളവ് 
എന്നിവ െൃതയമായി പാലിടക്കണ്ടതാണ്. 

 
3. എലലാ ആഹാരടത്താകടാപ്പവും െുടികവള്ളം െൽടെണ്ടതാണ്. ഓടരാ 
സമയത്തുമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻകറയും െിരക്ക് ഇതുൾപ്പകട 
ഉള്ളതായിരിക്കണം. 

 
4. എന്നാൽ വിവിധ സടമ്മളെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എലലാസമയത്തും 
െുടികവള്ളം െൽെുന്നതിന് ്പടതയെമായി െിരക്ക് െൽടെണ്ടതാണ്.  

 
5. ഭക്ഷണം പാെെം കെയ്യുവാൻ ടവണ്ട സ്ഥലം ശാസ്്ത ടൊൺ്ഗസ് 
ടവേിക്കടുത്തായി ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. ( ാത്തിമ മാതാ ൊഷണൽ 
ടൊടളജ് ്ഗൗണ്ട്). 

 
6. പാെെം കെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സജ്ജീെരണെങ്ങൾ ൊറ്റ്റർ സവന്തം 
െിലവിൽ കെയ്യണ്ടതാണ്. 

 
7. കടൻഡർ െിരക്കുെളും െി ന്ധെെളും എ്ഗികമന്് മുതൽ മൂന്ന് 
മാസടത്തക്ക്  ാധെമായിരിക്കും. ഈ ൊലയളവിൽ യാകതാരുവിധ 
മാറ്റ്ങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതലല. 

 
8. പാെെ സ്ഥലത്തും വിതരണ സ്ഥലത്തും കവള്ളം, ലവേുതി എന്നിവ 
സംഘാടെർ ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. 

 
9. പാെെ സ്ഥലത്തും വിതരണ സ്ഥലത്തും സമ്പൂർണ ശുെിതവം 
ഉറപ്പാടക്കണ്ടതാണ്. 

 
10. പാെെത്തിെുപടയാഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധെങ്ങൾ ഉന്നത 
െിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണം. 

 



11. സടമ്മളത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂർണമായി െിടരാധിച്ചിരിക്കുന്നതിൊൽ   
ൊയ, ൊപ്പി, കവള്ളം തുടങ്ങിയവ െല്െുന്നതിന് അെുടയാജയ 
വലിപ്പമുള്ള സ്റ്റീൽ/സ് ടിെ ഗ്ലാസ് മാ്തടമ ഉപടയാഗിക്കുവാൻ 
പാടുള്ളു. ഭക്ഷണം വിതരണം കെയ്യുന്നതിൊയി കസറാമിക്/ 
കമലാെിൻ/ സ്റ്റീൽ പാ്തങ്ങൾ മാ്തടമ പാടുള്ളു.  

 
12. ടിഷയു ടപപ്പർ, സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ എന്നിവ ൌണ്ടറിൽ 
ലഭയമാടക്കണ്ടതാണ്. 

 
13. െവടട്ടഷെിൽ, ഭഷണം െെിക്കുന്നവരുകട എണ്ണം െൽെിയിരിക്കുന്നത് 
്പാഥമിെ െണക്കുെൾ ്പൊരമാണ്. എണ്ണം െൂടുെടയാ 
െുറയുെടയാ കെയ്യാൻ സാധയതയുണ്ട്. മാറ്റ്ങ്ങൾ മുൻെൂട്ടി 
അറിയിയ്ക്കുന്നതാണ്. 

 
14. തിരക്ക് െൂടാകത ഭക്ഷണം വിതരണം കെയ്യുന്നതിന് ടവണ്ട്ത 
കവജിടറ്റ്റിയൻ/ ടൊൺകവജിടറ്റ്റിയൻ ൌണ്ടറുെൾ ഭക്ഷണഹാളിൽ 
തയ്യാറാടക്കണ്ടതാണ്. 

 

15. െരാറുൊരെും വിതരണ ടജാലിക്കാരും ആതിഥയ മരയാേ 
പൂർണമായും പാലിടക്കണ്ടതാണ്.   

 
16. പാെെപ്പുരയിലും വിതരണ ഹാളിലും CCTV െയാമറ 
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഷണം െെിക്കുന്നവരുകട എണ്ണം െണക്കാക്കുന്നതിെു 
 ാർടൊഡ് സ്ൊെർ ഉണ്ടായിരിക്കും. െമ്മിറ്റ്ിയും ൊറ്റ്റും ഓടരാ 
ഭക്ഷണ ടശഷവും ഇത് ഒത്തുടൊക്കി എണ്ണം 
തിട്ടകപ്പടുത്തുന്നതായിരിക്കും. 

 
17. െരാർ െിട്ടുന്ന ൊറ്റ്റർ രണ്ടുലക്ഷം രൂപയുകട (Rs. 2,00,000/- only) 
 ാെ്ഗാരണ്ടി െൽടെണ്ടതാണ്.  

 
18. ഭക്ഷണ സം ന്ധമായ ടെ്ര/സംസ്ഥാെ  സർക്കാരുെളുകട എലലാ 
െിയമങ്ങളും, െിെുതിെളും കടൻഡറിന്  ാധെമായിരിക്കും.  

 
19. ഭഷയസുരക്ഷ സം ന്ധമായ എലലാ ഉത്തരവാേിതവങ്ങളും ൊറ്റ്റിൽ 
െിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

 
20. സംസ്ഥാെ/ടെ്ര സർക്കാരുെടളാ ടെരളാ ശാസ്്ത സാടെതിെ 
പരിസ്ഥിതി ൌൺസിടലാ ബ്ലാക്ക്്ലിസ്റ്റിൽ ഉൾകപ്പടുത്തുെുെടയാ/ 



ഉൾകപ്പടുത്തുവാൻ ശുപാർശ കെയ്യുെടയാ കെയയ്തിട്ടുള്ള 
െരാറുൊരുകട കടൻഡറുെൾ െിരസിക്കകപ്പടുന്നതാണ്. 

 
21. ഈ കടൻഡർ സം ന്ധിച്ച എലലാ ൊരയങ്ങളിലും ഓർഗലെസിംഗ് 
െമ്മിറ്റ്ി െൺവീെറുകട തീരുമാെം അന്തിമമായിരിക്കും.  

 
22. ഭഷണം വിതരണം കെടയ്യണ്ട സ്ഥലം:  ാത്തിമ മാതാ ൊഷണൽ 
ടൊടളജ്, കൊലലം. 

 
23. ഭക്ഷണ വിതരണ സമയം: 02–02-2019 രാവികല 8.00 മണി മുതൽ 03-

02-2019 ലവെിട്ട് 4.00 മണിവകര (െമ്മിറ്റ്ിയുകട െിർടേശാെുസരണം). 
 
24. മാലിെയ െിർമ്മാർജ്ജെം: ഭക്ഷണ/െുടികവള്ള വിതരണം പൂർണമായി 
പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമായിരിക്കണം. മാലിെയ െിർമ്മാർജ്ജെം 
പൂർണമായും െരാറുൊരൻകറ ഉത്തരവാേിതവമാണ്. ഭക്ഷണവുമായി 
 ന്ധകപ്പട്ട എലലാ മാലിെയങ്ങളും അതാതു സമയങ്ങളിൽത്തകന്ന െീക്കം 
കെടയ്യണ്ടതും തടേേ ഭരണ സ്ഥാപെങ്ങൾ െിഷ്െർഷിച്ചിട്ടുള്ള 
രീതിയിൽ െിർമ്മാർജ്ജെം കെടയ്യണ്ടതുമാണ്. 
 

25. തൃപ്തിെരമായ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിെു ടശഷം 
െി ന്ധെെൾക്കെുസൃതമായ  ിലലുെൾ െൽെി പരിടശാധെെൾക്കു 
ടശഷം തുെ ലെപ്പറ്റ്ാവുന്നതാണ് 
 

 
സതയ്പസ്താവെ 

 
ടമല്പറഞ്ഞ െി ന്ധെെൾ എലലാം തകന്ന ഞാൻ/ഞങ്ങൾ 

വായിച്ചു ട ാധയകപ്പട്ടു. െരാറികല വയവസ്ഥെൾ മുെുവൊയും 
ഇതിൊൽ അംഗീെരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

 
 
 

ഒപ്പ് 
ടപര്…………………………………………………………………………………് 

 
അ്ഡസ്……………………………………………………………………………. 

 
 

സ്ഥലം:  
തീയതി:  

 


