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തീയതിഃ  13/03/2020
ദര്ഘാസ് പരസ്യം

 
        സംസ്ഥാന ചരക്ക്-സേസവന നികുതി വകുപ്പ്  അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര് (പരിശീലനം) നടത്തുന്ന 

പരിശീലന  പരിപാടിയിസേലക്ക്  2020-2021  സാമ്പത്തിക  വര്ഷത്തിസേലക്ക്  താഴെQപ്പറയുന്ന  രീതിയിലുളള
ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിസേലക്കായി മുദ്ര വച്ച കവറില് ക്വസേ[ഷനുകള് ക്ഷണിച്ചുഴെകാളളുന്നു.
1.  ഭക്ഷണം എത്തിസേക്കണ്ട സ്ഥലങ്ങള്ഃ

1.  ചിറക്കര പാലസ്,  ചിറക്കര മഹാവിഷ്ണു സേക്ഷത്രത്തിന് സമീപം, കൈകമനം, തിരുവനന്തപുരം .
2.  ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂ[് ഒാഫ് ഫിനാന്സ് ആന്റ് ടാസേmഷന് (ഗിഫ്റ്റ്), ചാവടിമുക്ക്, ശ്രീകാര്യം ,    
    തിരുവനന്തപുരം .
3. ടാm് ടവര്, കരമന, തിരുവനന്തപുരം .
4. ഇഴെതാന്നുമഴെpങ്കില് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് ആവശ്യഴെപ്പടുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും

2. ഭക്ഷണം എത്തിസേക്കണ്ട സമയക്രമം .
1. 2020-2021 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുഴുവന് നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു കരാറായിരിക്കും ഇത്. താഴെQപ്പറയുന്ന

രീതിയിലായിരിക്കണം നിരക്കുകള് നല്സേകണ്ടത്.

ക്രമ
നമ്പര്

                            ഇനം                 നിരക്ക്

1. പ്രഭാത ഭക്ഷണം
(സമയം. രാവിഴെല 7.30-നും 9.00-നും ഇടയ്ക്ക്)

1. ഇഡ്ഡലി                                   (3 എണ്ണം)

2. സേzാശ                                     (3 എണ്ണം)

3. അപ്പം                                    (3 എണ്ണം)

4. ഴെവജിറ്റബിള് കറി                    (1 എണ്ണം)

5. മു[ക്കറി                                  (1 എണ്ണം)

6. ചായ                                     (1 എണ്ണം)

7. കാപ്പി                                    (1 എണ്ണം)

2. ഇടസേവള ചായ
(സമയം. രാവിഴെല 11.30-നും കൈവകുസേന്നരം 3.30 നും)

1.  ചായ                                         (1 എണ്ണം)

2.  വട/പQം ഴെപാരി/ഏത്തയ്ക്കാ പഫ്സ്   (1 എണ്ണം)

3. ഉച്ച  ഭക്ഷണം
(സമയം. 12.45 p.m-നും 1. 15-നും p.m-നും ഇടയ്ക്ക്)



1. ഴെവജിസേറ്ററിയന് ഊണ്                      (1 എണ്ണം)

2. മീന് കറി                                       (1 എണ്ണം)

3. മീന് വറുത്തത്                                (1 എണ്ണം)

4. ചിക്കന് കറി                                  (1 എണ്ണം)

5. ചിക്കന്  കൈ�                                (1 എണ്ണം)

6. പായസം                                        (1 കപ്പ്)

7. കൈഎസ് സ്ക്രീം                              (1 കപ്പ്)

8. കൈ�ഡ് കൈറസ്                              (1 എണ്ണം)

4. കൈവകി[ഴെത്ത ചായ (സമയംഃ 6 മണി)

1. ക[ന് ചായ                                       (1 എണ്ണം)

2. കൈതര് വട                                       (1 എണ്ണം)  

3. വട                                                 (1 എണ്ണം)

5. രാത്രി ഭക്ഷണം
(സമയം. 8 മണിക്കും 9 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക്)

1. ചപ്പാത്തി                                         (3 എണ്ണം)

2. ചിക്കന് കറി                                    (1 എണ്ണം)

3. മു[ക്കറി                                           (1 എണ്ണം)

2.  ആവശ്യഴെപ്പടുന്ന മുറയ്ക്ക് വൃത്തിയായും ഴെവടിപ്പായും സമയബന്ധിതമായും ലഭ്യമാസേക്കണ്ടതാണ്.
3.  സേററ്റ് നല്കുന്നത് എpാ ചിലവും ഉള്ഴെപ്പഴെടയായിരിക്കണം (ജി.എസ്.റ്റി.  സര്വ്വീസ് ചാര്ജ്ജ്,  മറ്റ് എpാ 

ഴെചലവുകളും ഉള്ഴെപ്പഴെട)
4.  ഗവണ്ഴെമന്റ്  നിഷ്കര്ഷിച്ച ഗ്രീന് സേപ്രാസേ[ാസേക്കാള് ,  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ  മാനzണ്ഡങ്ങള് തുടങ്ങിയവ  

പാലിസേക്കണ്ടതാണ്.
5.  ക്വസേ[ഷനുകള് മാര്ച്ച് മാസം 27 ഴെവളളിയാQ്ച്ച്  5 p.m ന് മുമ്പായി ഈ കാര്യാലയത്തില്               

ലഭിസേക്കണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര് (പരിശീലനം) 




