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ദക്ഷിണേന്ത്യന് ശാണരാത്സവം - പാചക ടെണ്ടർ ണ ാട്ടീസ് 

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശാണരാത്സവം, 2023 ജനുവരി 27 മുതൽ 31 വരരയുളള ദിവസങ്ങളിൽ 
തൃശൂരിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നം വരുന്ന കുട്ടികൾ, 
അവരര അനുഗമിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർ, വി.ഐ.റ്റി.എം ഉണദയാഗസ്ഥർ, വിദയാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ, 
സംഘാടക സമിതി, വിവിധ കമ്മിറ്റികളുരട അംഗങ്ങള് എന്നിവർക്ക് ഭ്ക്ഷേം നൽകുന്നതുമായി 
ബന്ധരെട്ട് ഭ്ക്ഷേകമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭ്ക്ഷേം പാചകം രചയ്ത് വിളമ്പുന്നതിന് തൃശൂര് 
വിദയാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടര് അംഗീകൃത ഏജൻസി/വയക്തികളിൽ നിന്നം താരെ പറയുന്ന 
വയവസ്ഥകണളാരട രടണ്ടർ ക്ഷേിക്കുന്ന. 

 

വയവസ്ഥകൾ 
• ഇണതാരടാെം ഉൾരക്കാളളിച്ചിരിക്കുന്ന രമനു പ്രകാരം 1000 ആളുകൾക്ക് 2023 ജനുവരി 27 

തീയതി മുതൽ 31 വരര വരര ഭ്ക്ഷേം പാചകം രചയ്ത് നൽണകണ്ടതാേ്. 
• 2023 ജനുവരി 26 ന് ആവശയരമങ്കില് ലഞ്ച്, ഡിന്നര് എന്നിവ ക്രമീകരിണക്കണ്ടതാേ്. 
• ഗുേനിലവാരമുളളതും, രുചികരവുമായ ഭ്ക്ഷേം പാചകം രചയ്ത് വിതരേം രചയ്യാൻ 

പ്രണതയകം ശ്രദ്ധ്ിണക്കണ്ടതാേ്. 
• ഓണരാ ദിവസവും രാവിരല 7 മേിക്ക് പ്രഭ്ാതഭ്ക്ഷേവും, രാവിരല 11 മേിക്ക് ചായയും, 

ലഘുഭ്ക്ഷേവും, ഉച്ചക്ക് 12 മേിക്ക് ഉച്ചഭ്ക്ഷേവും, ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3.30 ന് ചായയും, 
ലഘുഭ്ക്ഷേവും, രാത്രി 7 മേിക്ക് അത്താെവും വിതരേം രചണയ്യണ്ട വിധത്തിൽ 
തയ്യാറാണക്കണ്ടതാേ്. 

• പാചകം രചയ്ത ആഹാരം, വിതരേ കൗണ്ടറുകളിണലയ്ക്ക് എത്തിണക്കണ്ടത് പാചകക്കാരരെ 
ഉത്തരവാദിതവമാേ്. 

• ഭ്ക്ഷേണത്താരടാെം തിളെിച്ചാറ്റിയ രവളളം നൽണകണ്ടതാേ്. 
• ഭ്ക്ഷേം കെിക്കുന്നതിന് ആവശയമായ രെയ്റ്റ്റ്(ആവശയത്തിനനുസരിച്ച്) പാചകത്തിനും 

വിതരേത്തിനുമുളള(ബുരഫ) എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസ്സുൾരെരട പാചകക്കാരൻ 
രകാണ്ടുവരണ്ടതാേ്. 

• ബുരഫ സംവിധാനത്തില് ഭ്ക്ഷേം വിളമ്പുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരേവും പാചകക്കാരരെ 
ഉത്തരവാദിത്തമാേ് 

• ഭ്ക്ഷേണശഷം ണമശയും ണഹാളും തുടച്ച് വൃത്തിയാണക്കണ്ടതാേ്. 
• ഭ്ക്ഷേം കെിക്കുന്ന ണെറ്റ് ഭ്ക്ഷേണശഷം ചൂട് രവളളത്തിൽ കഴുകി 
• വൃത്തിയാണക്കണ്ടതാേ്. 
• പാചകത്തിനുളള എല്ലാ അടുപ്പുകളും, പാത്രങ്ങളും, മറ്റ് സാധനസാമഗ്രികളും പാചകക്കാരൻ 

രകാണ്ടുവണരണ്ടതാേ്. 
• പാചകത്തിനുളള അരി, പച്ചക്കറി, പലവയജ്ഞനം, പാല്, ഗയാസ് തുടങ്ങിയവ ഭ്ക്ഷേ കമ്മിറ്റി 

നൽകുന്നതാേ്. 
• പാചകത്തിനാവശയമായ സഹായികരളയും ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫിരനയും പാചകക്കാരൻ 

നിണയാഗിണക്കണ്ടതാേ്.  
• ഓണരാ ദിവസവും പാചകം രചണയ്യണ്ട വിഭ്വങ്ങരളക്കുറിച്ച് കമ്മിറ്റിയുരട നിർണേശങ്ങൾ 

പാചകക്കാരൻ പാലിണക്കണ്ടതാേ്. 
• കരാറുകാരൻ രടണ്ടറിണനാരടാെം മുൻപരിചയം സൂചിെിക്കുന്ന ണരഖകൾ 



• സമർെിണക്കണ്ടതാേ്. 
• ചുരുങ്ങിയ നിരക്കായതുരകാണ്ട് മാത്രം കരാർ ഉറെിക്കേരമന്നില്ല. കൃതയമായും നല്ല 

രീതിയിൽ കരാർ പാലിക്കുരമന്ന് ഉറപ്പുളള വയക്തികളുരട രടണ്ടറുകൾ മാത്രം 
പരിഗേിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

• കരാറുകാരൻ കരാർ തുകയുരട 20% തുക നിരതദ്രവയമായി രകട്ടിവണയ്ക്കണ്ടതാേ്. 
• പാചക രടണ്ടറുകൾ 20.01.2023 ന് 2.00 PM ന് മുമ്പായി തൃശ്ശൂർ വിദയാഭ്യാസ രഡപുട്ടി 

ഡയറക്ടർക്ക് സമർെിണക്കണ്ടതാേ്. അതിനുണശഷം ലഭ്ിക്കുന്നവ സവീകരിക്കുന്നതല്ല. 
• പാചകശാലയും ഭ്ക്ഷേവിതരേ ഹാളും പാചകക്കാരൻ നിർബന്ധമായും 

ശുചിയാണക്കണ്ടതാേ്. 
• ആണരാഗയവകുെ് അധികൃതരുരട നിർണേശങ്ങൾ കൃതയമായി പാലിണക്കണ്ടതാേ്.  
• മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് നിർണേശങ്ങളിലം വരുത്തുവാനുളള അധികാരം ഭ്ക്ഷേ 

കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.  
• ഗ്രീൻ ണപ്രാണട്ടാണകാൾ കൃതയമായി പാലിച്ചിരിക്കേം. 
• ലഭ്ിച്ചിട്ടുളള രടണ്ടറുകൾ 20.01.2023 ന് 5.00 PM തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

 

ഭക്ഷേ ടെനു 
27.01.2023, രവള്ളി 
7 മേിക്ക് പ്രഭ്ാത ഭ്ക്ഷേം :  ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാര്, ചട്േി, വട,  
  പെം പുഴുങ്ങിയത്, ചായ 
11 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
ഉച്ചഭ്ക്ഷേം :  കാശ്മീരി പുലാവ്, പനീര് മസാല, ചൊത്തി, അച്ചാര്,  
  സലാഡ്, പെടം, തതര്, പായസം 
3 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
7 മേിക്ക് രാത്രി ഭ്ക്ഷേം  :  തവറ്റ് തറസ്, ചൊത്തി, ദാല് കറി, അച്ചാര്,  
   രസം, സലാഡ് 
28.01.2023, ശനി 
7 മേിക്ക് പ്രഭ്ാത ഭ്ക്ഷേം :  തലവ് ണദാശ, സാമ്പാര്, ചട്േി, പെം  
  പുഴുങ്ങിയത്, ചായ 
11 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
ഉച്ചഭ്ക്ഷേം  :  രവജ് ബിരിയാേി, ചില്ലി ണഗാപി ണഗ്രവി തടെ്,  
      ചൊത്തി, സലാഡ്, തതര്, അച്ചാര്,  
      പെടം, പായസം 
3 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
7 മേിക്ക് രാത്രി ഭ്ക്ഷേം :  തവറ്റ് തറസ്, ചൊത്തി, രവജിറ്റബിള് കുറുമ, 
  സൗത്ത് ഇന്ത്യന് കിെങ്ങ് കറി, അച്ചാര്, സലാഡ് 
 
29.01.2023, ഞായര് 
7 മേിക്ക് പ്രഭ്ാത ഭ്ക്ഷേം :  അെം, സ്റ്റൂ, പെം പുഴുങ്ങിയത്, ചായ 
11 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
ഉച്ചഭ്ക്ഷേം :  പുലാവ്, ചൊത്തി, , തതര്, പായസം, 
  സൗത്ത് ഇന്ത്യന് ഗ്രീന് പീസ് കറി, ണകാളി ഫ്ലവര്  
  തൈ,  സലാഡ്, അച്ചാര്, പെടം  



3 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
7 മേിക്ക് രാത്രി ഭ്ക്ഷേം :  തവറ്റ് തറസ്, ചൊത്തി, ദാല് മക്കിനി, രവജ്  
  കറി, അച്ചാര്, സലാഡ്, പെടം 
  
30.01.2023, തിങ്കള് 
7 മേിക്ക് പ്രഭ്ാത ഭ്ക്ഷേം :  ബട്ടൂര, രചന മസാല, ചായ 
11 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
ഉച്ചഭ്ക്ഷേം :  ണകരള സദയ, പായസം 
3 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
7 മേിക്ക് രാത്രി ഭ്ക്ഷേം :  തവറ്റ് തറസ്, ചൊത്തി, ദാല് തൈ,  
  ണകാളിഫ്ലവര് കറി, അച്ചാര്, സലാഡ്, പെടം 
  
31.01.2023, രചാവ്വ  
7 മേിക്ക് പ്രഭ്ാത ഭ്ക്ഷേം :  ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാര്, ചട്േി, പെം പുഴുങ്ങിയത്, ചായ 
11 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 
ഉച്ചഭ്ക്ഷേം :  തൈഡ് തറസ്, ചില്ലി ണഗാപി, ചൊത്തി, അച്ചാര്,  
  സലാഡ്, മസാല കറി, പെടം, തതര്, പായസം 
3 മേിക്ക് :  ചായ, സ്നാക്സ് 

 
 
Note: എല്ലാദിവസവും രാത്രി ഭ്ക്ഷേ ണശഷം മധുരം (ലഡു, ജിണലബി, ഗുലാബ് ജാം, ണപട, തമസൂര് 
പാക്ക്) നല്കേം 
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