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          27-07-2022 തിയതിയിെല NFSA5-23696/22 ന ർ പകാരം www.etenders.kerala.gov.in   എ  

െവബ്ൈസ ിൽ ഇംഗ്ളീഷ ് ഭാഷയിൽ പസി ീകരി ി ു  ഇ െടൻഡർ േനാ ീസിെല  െടൻഡർ 

നിബ നകളുെട     ഏകേദശ മലയാള  പരിഭാഷയാണ ് ചുവെട േചർ ി ു ത് , ഇത് െടൻഡർ 

സമർ ി ുവാൻ ആ ഗഹി ു വർ ് സാമാന  അവേബാധം ഉ ാ ു തിന് േവ ി   മാ തമാണ ് . 

ഇെതാരു  ാടൂ റി   േരഖയായി പരിഗണി ു ത .  ബാ ് െറമി ൻസ ്, GPS   തുട ിയ സാേ തിക 

വിഷയ െള സംബ ി  നിർേ ശ ൾ ഇംഗ്ളീഷിൽ തെ യാണ ്ഇതിൽ ഉൾെ ടു ിയി ു ത്  . 

കൃത വും ആധികാരികവും  ഔേദ ാഗികവുമായ വിവര ൾ ് ഇം ീഷ് ഭാഷയിലു  െടൻഡർ 

േനാ ീസ് , െഷഡ ൂൾ I െട ി ൽ ബിഡ് , ബി ഓ ക ു എ ിവ പരിേശാധിേ താണ് . ഇം ീഷ ്

ഭാഷയിൽ പസി ീകരി ി ു    െടൻഡർ േനാ ീസ്, െഷഡ ൂൾ I െട ി ൽ ബിഡ,് ബി ഓ 

ക ു തുട ിയ െടൻഡർ േരഖകൾ മാ തേമ െടൻഡർ അപ് േലാഡ് െച ു തിനും , മ  ്

ഔേദ ാഗിക ആവശ ൾ ും ഉപേയാഗി ാവൂ . 

േകരള േ ് സിവിൽ സൈ സ് േകാർ േറഷൻ ലിമി ഡ ്
 (മാേവലി ഭവൻ, ഗാ ി നഗർ, െകാ ി – 20) 

 

NFSA5-23696/22  തീയതി: 27-07-2022 
 

െടൻഡർ േനാ ീസ(്മലയാള പരിഭാഷ) 
 

 സപ്ൈളേ ാ NFSA േഗാഡൗണുകളിേല ് FCI ഡിേ ാ ,CMR മി ുകൾ എ ിവിട ളിൽ നി ും 
േറഷൻ സാധന ൾ വിെ ടു ു തിനും   , NFSA േഗാഡൗണുകളിൽ നി ും േറഷൻ സാധന ൾ 
േറഷൻ കടകളിൽ വാതിൽ ടി വിതരണം നട ു തിനും  ടാൻസ് േപാർേ ഷൻ & ആയതിന്െറ 
ഹാൻഡ് ലിംഗ് േജാലികൾ  നിർ ഹി ു തിേല ായി ചുവെട േചർ ു  താലൂ ുകളിൽ ഇ 
െടൻഡർ ണി ു ത് സംബ ി  നിർേ ശ ൾ :- 

 
       (അ ല ുഴ, ഇരി ി, െഹാ ുർഗ് , െവ രി ു ്  ,കാസർേഗാഡ ്, മേ ശ രം , േകാ ി          
       ,േകാഴേ രി, മ ി ി, പീരുേമട ്താലൂ ുകൾ) 

വിഷയം :- KSCSC – NFS ആ  ് 2013ന്െറ  നട ിലാ ൽ - സൈ േകാ    
ഡിേ ാകൾ/FPS (േറഷൻ കടകൾ) േല ു  േറഷൻ സാധന ൾ 
(ഭ ധാന ൾ) ലിഫ് ിംഗ്, ഗതാഗതം, ൈകകാര ം െച ൽ, വിതരണം 
- ഇവയ് ു  ഇ-െടൻഡർ ണി ു ത് - സംബ ി ്  

…….. 

േദശീയ ഭ സുര ാ നിയമം 2013 പകാരം േകരളാ േ ് സിവിൽ സൈ സ് 

േകാർ േറഷൻ ലിമി ഡ,് (ഇനി േമൽ  സപൈ്ളേ ാ എ ് വിളി ു ു) േകരള 

ഗവൺെമന്റിന്െറ അംഗീകൃത ഏജൻസി, 1955 െല അവശ  വ ു നിയമം െസ ൻ 3 

പകാരം പുറെ ടുവി  targetted െപാതുവിതരണ സംവിധാന (നിയ ണ) ഉ രവ ് 2015 

പകാരം േസാഴ് സ് േഗാഡൗണുകളിൽ നി ് (എഫ് സിഐ ഡിേ ാകൾ/സിഎംആർ 

േഗാഡൗണുകൾ) ഭ ധാന ങങ്ൾ ടാൻസ് േപാർേ ഷൻ നട ി എടു ു തിനും 

െഡ ിേനഷൻ േഗാഡൗണിന്െറ (സൈ േകാ താലൂ ് എൻഎഫ് എസ് എ ഡിേ ാ/ 

എഫ് പിഎസ് (മു  ് എആർഡികൾ എ റിയെ ിരു ു) വാതിൽ ടികളിൽ 

എ ി ു തിനും) വ ികളിൽ നി ും ാപന ളിൽ നി ും സൈ േകാ ഇ-

െടൻഡറുകൾ ണി ു ു .  മുകളിൽ പതിപാദി ി ു  േജാലികൾ 

നിർ ഹി ു തിനു   നിര ുകൾ ഓേരാ ിനും രൂപ/ ക ിന്റൽ 

േരഖെ ടുേ താണ ്. 

 
I. നിർ ഹിേ  േജാലിയുെട സം ി  വിവരണം: 

 
1. വിവിധ FCI ഡിേ ാകളിൽ നി ു  ഭ ധാന ൾ ലിഫ് ിംഗ്, േലാഡിംഗ്, 

ാ ി ്, കവറിംഗ,് ൈടയിംഗ ് , െവയ് െമന്റ് , ടാൻസ് േപാർേ ഷൻ 

എ ിവയും സൈ േകാ താലൂ ് എൻഎഫ് എസ് എ ഡിേ ാകളിൽ 

ശാസ് തീയമായ രീതിയിൽ അൺേലാഡിംഗ,് െവയ് െമന്റ,് ാ ിംഗ്* എ ിവ 

FIFO (ആദ ം എ ി േചർ ത്  ആദ ം വിതരണം നട ാവു )  
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പാലി ാവു  രീതിയിൽ OIC യുെട നിർേ ശാനുസരണം ഇറ ി , 

അടു ിവയ് ൽ* . 

2. വിവിധ CMR മി ുകളിൽ നി ു  ഭ ധാന ൾ ലിഫ് ിംഗ്, േലാഡിംഗ്, 

ാ ിംഗ്, കവറിംഗ്, ൈടയിംഗ്, െവയ് െമന്റ,് ടാൻസ് േപാർേ ഷൻ 

എ ിവയും സൈ േകാ താലൂ ് NFSA ഡിേ ായിൽ ശാസ് തീയമായ 

രീതിയിൽ അൺേലാഡിംഗ,് െവയ് െമന്റ,് ാ ിംഗ്* എ ിവ FIFO (ആദ ം 

എ ി േചർ ത്  ആദ ം വിതരണം നട ാവു ) പാലി ാവു  രീതിയിൽ 

OIC യുെട നിർേ ശാനുസരണം ഇറ ി , അടു ിവയ് ൽ* . 

3. സൈ േകാ താലൂ ് NFSA ഡിേ ാകളിൽ നി ു  േറഷൻ സാധന ൾ 

അതായത് അരി, േഗാത ്, പ സാര, ആ  അെ ിൽ മേ െത ിലും േറഷൻ 

സാധന ൾ േലാഡ ് െച ൽ, അടു ിവയ് ൽ, കവറിംഗ്, െക ൽ, തൂ ം, 

ഗതാഗതം എ ിവയും താലൂ ിനു ിെല FPS(ARD)കളിൽ ഇറ ലും/ തൂ ം 

േബാധ െ ടു ി / അടു ിെവ ലും. FIFO പകാരം ഗുണനിലവാരമു  

ഭ  ധാന ൾ വിതരണം െച ാൻ പരമാവധി ശ ി ണം. 

4. കമ ന ർ 3 ൽ  സൂചി ി തിൻ പകാരം  NFSA ഡിേ ാകളിൽ നി ും 

അടു ു  താലൂ ുകളിേല ് ഡിേ ാ മാേനജരുെട നിർേ ശ പകാരം 

സാധന ൾ എ ി ു തിനു  േജാലികൾ നിർ ഹിേ താണ ്. 

5. േറഷൻ കടകളിൽ വാതിൽ ടി വിതരണം നട ുേ ാൾ േറഷൻ 

സാധന ളുെട തൂ ം  കരാറുകാരൻ FPS-ന്െറ 

ൈലസൻസിെയ/വിൽ ന ാരെന േബാധ െ ടു ണം.  

 

     *എൻഎഫ്എസ്എ േഗാഡൗണിന്െറ പരമാവധി സംഭരണേശഷി 

ഉപേയാഗെ ടു ു തിന്  ഡിേ ാ മാേനജരുെട നിർേദശ പകാരം 

ശാസ് തീയമായ രീതിയിലും സാധ മായ ഉയരംവെരയും ഒരു േഗാഡൗണിൽ 

ബാഗുകൾ അടു ി വേ താണ.് ഇ ാര ിൽ സൈ േകാ അധിക 

ചാർജുകെളാ ും നൽകു ത . .മുകളിലു  നിബ നകൾ 

പാലി ു തിൽ ടാൻസ്േപാർ ിംഗ് േകാൺ ടാ ർ വീഴ്  വരു ിയാൽ, 

അൺേലാഡിംഗ്, ാ ിംഗ് ചാർജുകൾ അവരുെട േപയ്െമന്റിൽ നി ് 

കുറയ് ും. 

 
െട ർ സമർ ി ു തിന് മു ് െട ർ െച ു യാൾ പവർ ന േമഖല, 

േഗാഡൗണിന്െറ ാനം, വലി ം , േജാലിയുെട സ ഭാവം തുട ിയവെയ ുറി  ്

പൂർ മായി അറി ിരി ണം. ഒരു പാർ ി ഒരി ൽ  െട ർ സമർ ി ുകഴി ാൽ, 

അയാൾ േജാലിയുെട സ ഭാവം പൂർ മായി ഉൾെ ാ ി ു തായി കണ ാ ും. 

േജാലിയുെടയും അതുമായി ബ െ  കാര ളുെടയും , േഗാഡൗണുകളുെട വലി ം 

ാനം അെ ിൽ മ ് ഘടക ൾ എ ിവയിൽ എെ ിലും െപാരു േ ട ് മൂലം 

ഉ ാകു  ഒരു ന പരിഹാര ിനും അയാൾ ് അർഹത ഉ ായിരി ു ത . 

സൈ േകായുെട താലൂ ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാകളുെട േപരും െടലിേഫാൺ 

ന റുകളും അനുബ ം I- ൽ നൽകിയിരി ു ു. ഗതാഗത െടൻഡറിനു  

വിശദാംശ ൾ, നിലവിലു  ഗതാഗത, ൈകകാര ം െച ൽ നിര ുകൾ, താലൂ ിെല 

േറഷൻ കടകളുെട വിശദാംശ ൾ, നിലവിെല ഗതാഗത കരാറിന്െറ കാലാവധി 

തുട ിയവ ബ െ  താലൂ ് ഡിേ ാകളിൽ നി ് ലഭി ും. ഈ െട ർ വി ാപനം 

പകാരമു  ഗതാഗത കരാർ നിലവിലു  ഗതാഗത കരാറിന്െറ കാലാവധി 

അവസാനി തിന് േശഷം മാ തേമ ആരംഭി ൂ. നിലവിൽ താത്കാലിക 

കമീകരണ ിലൂെട ഗതാഗത കരാർ  നട ു  ഡിേ ാകളിൽ, കരാർ ഉട ടിയിൽ 

ഏർെ ടു  ഉടെന ഗതാഗത കരാർ നിലവിൽ വരു താണ ് . 

 
II നിബ നകളും വ വ കളും 

 

1. ഇ െടൻഡർ െവബ്ൈസ ിലൂെട (www.etenders.kerala.gov.in  ) പൂരി ി  െടൻഡർ 
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േരഖ സമർ ി ാനു  അവസാന തീയതി 20-08-2022  ൈവകുേ രം 5  മണി 
വെര.  

 
2. േരഖെ ടു ു  നിര ുകൾ െടൻഡർ/ കരാർ  അവാർഡ് െച ു  തിയതി മുതൽ ഒരു 

വർഷേ  ്സാധുവായിരി ും . 
 

  
3. കരാറിന്െറ കാലാവധി    നിര ിൽ  വ ത ാസമി ാെതയും  നിബ നകളിൽ  

മാ മി ാെതയും മൂ ് മാസേ  ്കൂടി ദീർഘി ി ് നൽകു തിന് 
സപ്ൈളേ ാ ് അധികാരമു ായിരി ും. 
 

4. െട റുകൾ സമർ ി ു  െട ർമാർ കഴി  3 വർഷമായി 
ആദായനികുതി അടയ് ു വരും ആദായനികുതി റിേ ൺ 
സമർ ി വരുമായിരി ണം. 

5. ഏെതാരു കാരണവും കൂടാെത െടൻഡർ / െടൻഡറുകൾ സ ീകരി ു തിെനാ  
നിരാകരി ു തിെനാ റീെടൻഡർ െച  ്   പൂർ മാേയാ ഭാഗികമാേയാ  വർ  ്
അനുവദി ു തിനും സപ്ൈളേ ാ  ്അധികാരമു ായിരി ും . 

 

6. ഇ. എം . ഡി (നിരത ദവ ം) : 
 
െട ർമാർ അവരുെട ബിഡുകൾ 5,00,000 (അ ് ല ം രൂപ മാ തം)  
രൂപയുെട ഇഎംഡി സഹിതം  ഇ-േ പാക ുർെമന്റ് സി ിൽ 
നൽകിയിരി ു  ഇ-േപയ് െമന്റ് സൗകര ം വഴി.സമർ ി ണം.  

ഓൺൈലൻ േപയ് െമന്റ് േമാഡുകൾ : ഇ-െ പാക ുർെമന്റ് സി ം നൽകു  ഇ-
േപയ് െമന്റ് സൗകര ം വഴി അേപ ാ ഫീസും (Rs.2500/-) ഇഎംഡിയും 
ഇനി റയു  രീതിയിൽ അടയ് ാം: 

                        State Bank of India Multi Option Payment System (SBI MOPS Gateway): Bidders are         

                       required to avail Internet Banking Facility in any of below banks for making tender      

                       remittances in eProcurement System.  

A)  Internet Banking Options (Retail) 
1 Allahabad Bank  32 Kotak Mahindra Bank 
2 Axis Bank 33 Lakshmi Vilas Bank 
3 Andhra Bank 34 Mehsana Urban Co-op Bank 
4 Bandan Bank 35 NKGSB Co-operative Bank 
5 Bank of Bahrain and Kuwait 36 Oriental Bank of Commerce 
6 Bank of Baroda 37 Punjab and Maharashtra Cooperative Bank 
7 Bank of India 38 Punjab National Bank 
8 Bank of Maharashtra 39 Punjab and Sind Bank 
9 Bassein Catholic Co-operative Bank 40 RBL Bank 

10 BNP Paribas 41 Saraswat Cooperative Bank 
11 Canara Bank 42 ShamraoVithal Cooperative Bank 
12 Catholic Syrian Bank 43 South Indian Bank 
13 Central Bank of India 44 Standard Chartered Bank 
14 City Union Bank 45 State Bank of India 
15 Corporation Bank 46 Syndicate Bank 
16 Cosmos Bank 47 Tamilnad Mercantile Bank 
17 DCB Bank 48 Tamilnadu Cooperative Bank 
18 Dena Bank 49 The Kalyan Janata Sahakari Bank 

19 Deutsche Bank 50 
TJSB Bank (Erstwhile Thane Janata Sahakari 
Bank) 

20 Dhanalaxmi Bank 51 UCO Bank 
21 Federal Bank 52 Union Bank of India 
22 HDFC Bank 53 United Bank of India 
23 ICICI Bank 54 Vijaya Bank 
24 IDBI Bank 55 YES Bank 
25 Indian Bank     
26 Indian Overseas Bank     
27 IndusInd Bank     
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28 Jammu & Kashmir Bank     
29 Janata Sahakari Bank     
30 Karnataka Bank     
31 Karur Vysya Bank     
B)  Internet Banking Options (Corporate) 

1 Bank of Baroda 21 Laxmi Vilas Bank 
2 Bank of India 22 Oriental Bank of Commerce 
3 Bank of Maharashtra 23 Punjab & Maharashtra Coop Bank 
4 BNP Paribas 24 Punjab & Sind Bank 
5 Canara Bank 25 Punjab National Bank 
6 Catholic Syrian Bank 26 RBL Bank 
7 City Union Bank 27 ShamraoVitthal Co-operative Bank 
8 Corporation Bank 28 South Indian Bank 
9 Cosmos Bank 29 State Bank of India 

10 Deutsche Bank 30 Syndicate Bank 
11 Development Credit Bank 31 UCO Bank 
12 Dhanalaxmi Bank 32 Union Bank of India 
13 Federal Bank 33 UPPCL 
14 HDFC Bank 34 Vijaya Bank 
15 ICICI Bank 35 Axis Bank 
16 Indian Overseas Bank     
17 JantaSahakari Bank     
18 Jammu & Kashmir Bank     
19 Karur Vysya Bank     
20 Kotak Bank     

     During the online bid submission process, bidder shall select SBI MOPSoption and 
submit the  page, to view the Terms and Conditions page. On further submitting the 
same, the e-Procurement system will re-direct the bidder to MOPS Gateway, where two 
options namely SBI and Other Banks* will be shown. Here,Bidder may proceed as per 
below: 

a) SBI Account Holdersshall click SBI option to with its Net Banking Facility., where bidder 
can enter their internet banking credentials and transfer the Tender Fee and EMD amount. 

b) Other Bank Account Holders may click Other Banksoptionto view the bank selection 
page. Here, bidders can select from any of the 54 Banks to proceed with its Net Banking 
Facility, for remitting tender payments. 

*Transaction Charges for Other Banks vide SBI Letter No. LHO/TVM/AC/2016-17/47 – 1% of 
transaction value subject to a minimum of Rs. 50/- and maximum of Rs. 150/-  

* Bidders who are using Other Banks option under SBI MOPS Payment Gateway, are advised by 
SBI to make online payment 72 hours in advance before tender closing time. 

 

Any transaction charges levied while using any of the above modes of online payment has be borne by 
the bidder. The supplier/contractor's bid will be evaluated only if payment status against bidder is 
showing “Success” during bid opening. ഇ െടൻഡറിനായി  ലി  ് െച ിരി ു  സൈ േ ാ  ബാ  ്

അ ൗ ിന്െറ വിവര ൾ ചുവെട േചർ ു ു :- 

Account No:10246780858 

Beneficiary Name:Kerala State Civil supplies Corporation Ltd. 

Bank:State Bank of India 

Branch:Commercial Branch Palarivattom 

IFSC:SBIN0004062 

           അ ിേ ഷൻ ഫീ ,  നിരത ദവ  തുക (EMD ) എ ിവ ഇ-േ പാക ുർെമന്റ് സി ിൽ 
നൽകിയിരി ു  ഇ-േപയ് െമന്റ് സൗകര ം വഴി അടവാേ താണ ്. 

SUBMISSION PROCESS: 
For submission of bids, all interested bidders have to register online as explained above in this 
document. After registration, bidders shall submit their Technical bid and Financial bid online on 
www.etenders.kerala.gov.in along with online payment of tender document fees and EMD. 

It is necessary to click on “Freeze bid” link/ icon to complete the process of bid submission otherwise 
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the bid will not get submitted online and the same shall not be available for viewing/ opening during 
bid opening process. 

         േമൽ റ  ഏെത ിലും ഓൺൈലൻ േപയ് െമന്റ് രീതികൾ ഉപേയാഗി ുേ ാൾ 

ഉ ാകു  ഇടപാട് ചാർജുകൾ െട ർ സമർ ി ു  ആൾ വഹിേ താണ ് . ബിഡ് 

തുറ ു  സമയ  ് Payment status “Success” കാണി ു  െടൻഡറർമാരുെട ബിഡ് മാ തേമ 

Evaluate െച ുകയു ൂ .  

െട ർ സമർ ി തിന് േശഷം െടൻഡർ െച ു യാൾ തന്െറ ഓഫർ 

പിൻവലി ുകേയാ / പരി രി ുകേയാ അെ ിൽ നിബ നകളിൽ/ വ വ കളിൽ 

വ തിചലി ുകേയാ   െച ാൽ ഏണ ് മണി െഡേ ാസി ് ക ുെക ു തായിരി ും . 

െടൻഡർ സ ീകരി തിന് േശഷം ഏെത ിലും വിധ ിൽ. നി ിത 

തീയതി കം ആവശ മായ െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ് അടവാ ു തിൽ വീഴ്  

വരു ിയാൽ ഏണ ് മണി െഡേ ാസി ് ക ുെക ു തായിരി ും . ഒരു 

കാരണവശാലും ഇഎംഡി സമർ ി ു തിനു  ഇളവ് അനുവദി ി . 

െടൻഡറുകളുെട കാര ിൽ തീരുമാനെമടു തിന് േശഷേമാ അെ ിൽ െടൻഡർ 

തീയതി കഴി ് 150 ദിവസ ിന് േശഷേമാ ഏതാേണാ ആദ െമ ിൽ െടൻഡറിൽ 

വിജയി ാ  എ ാ െട ർമാർ ും ഏണ ് മണി െഡേ ാസി ് തിരിെക നൽകു താണ് . 

െടൻഡർ തുറ  തീയതി മുതൽ 120 ദിവസേ ് െടൻഡർ ഓഫറുകൾ ് 

സാധുതയു ാകും . ഏത് സാഹചര ിലും EMD തുകയ് ് പലിശ അനുവദി ു ത   . 

ബിഡ ് സമർ ി തിന് േശഷം എൽ1 ബി ർ ഒരു താലൂ ിൽ ഏകപ ീയമായി ബി ിൽ 

നി ് പി ാറിയാൽ, അ ര ാരുെട  താലൂ ിൽ അടവാ ിയ ഇഎംഡി 

ക ുെക ു തും 25 ല ം രൂപ പിഴ ചുമ ു തുമായിരി ും. ഇ പകാരം L 1  ആയി 

പി ാറു വർ മുകളിൽ റ   പിഴ ഒടു ിയാൽ മാ തേമ മേ െത ിലും താലൂ ുകളിൽ 

L1 ആയി േയാഗ ത േനടിയാൽ  െടൻഡർ അനുവദി ് നൽകുകയു ൂ .  

െസക ൂരി ി ഡിേ ാസി ്: 

എ. െടൻഡർ ലഭി ു വരുെട ഏണ ് മണി െഡേ ാസി ് െസക ൂരി ി 

െഡേ ാസി ിേല ് വകയിരു ു താണ.് ഒരു താലൂ ിൽ െടൻഡർ 

ലഭി ു  ആൾ  അടവാേ  ആെക െസക ൂരി ി തുക 5 ല ം 

രൂപയാണ ് . കരാറിന്െറ തൃ ികരമായ പൂർ ീകരണ ിന് േശഷം 

െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ുകൾ റീഫ ്/ റിേ ൺ െച ു താണ ് . മുകളിൽ 

സൂചി ി  െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ിന് ഒരു പലിശയും അനുവദി ു ത  . 

െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ിന് പുറെമ െട ർ ലഭി ു  ആൾ അ  ്

ല ം രൂപയുെട ബാ ് ഗ ാര ിയും നൽകണം . 

ബി. െടൻഡർ ലഭി  ആൾ െട റിൽ പറ ിരി ു  ഏെത ിലും വ വ കൾ 

ലംഘി ുകേയാ ആയത ് പാലി ു തിൽ പരാജയെ ടുകേയാ അെ ിൽ 

ഏകപ ീയമായി പി ാറുകേയാ െടൻഡർ പകാരം നൽകിയ േജാലി/ കരാർ  

ഉേപ ി ുകേയാ െച ാൽ, െടൻഡർ റ ാ ുകയും െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ും 

ബാ ് ഗ ാര ിയും ക ുെക ുകയും െച ും. അ രം സ ർഭ ളിൽ, കരാർ 

പൂർ മാേയാ ഭാഗികമാേയാ മേ െത ിലും കരാറുകാർ ് നൽകു താണ ് . 

ഇ ര ിൽ സപ്ൈളേ ാ ു ാകു  സാ ിക ന ം ,  വീഴ്  വരു ിയ 

കരാറുകാരന്െറ െസക ൂരി ി തുകേയ ാൾ കൂടുതലാെണ ിൽ  ആയത് REVENUE 

റി വറി ഉള െടയു   നടപടികൾ മുേഖന ഈടാ ു താണ്.  

7.  െടൻഡർ സംബ ി  വിവര ൾ: 
 

െട ർ സമർ ി ു വർ Technical  ബിഡ് വിഭാഗ ിലും (െഷഡ ൂൾ - I) 

ആവശ െ ിരു  വിവര ൾ  പൂർ വും കൃത വുമായി നൽകണം . കൂടാെത 

നൽകിയി ു  വിവര ൾ കൃത മ ാ േതാ െത ി രി ി ു േതാ ആയാൽ െട ർ 

സ ീകരി ാതിരി ാൻ ഇടയാ ിേയ ാം. 

8.  െടൻഡർ സമർ ി ൽ 
 



6 

 

 

 

ഇത് ഒരു ഇ-െടൻഡർ ആണ,് കൂടാെത സൈ േകാ വി ാപനം െച  FCI/CMR  

േഗാഡൗണുകളിൽ നി ് NFSA െഡ ിേനഷൻ േഗാഡൗണുകൾ/എഫ് പി എസിേല  ്

ഭ ധാന ൾ ലിഫ് ിംഗ്, ഗതാഗതം, ൈകകാര ം െച ൽ, വിതരണം എ ിവയ് ായി 

ഓൺൈലനായി പസി ീകരി ു ു. േകരള സർ ാരിന്െറ ഇ-േ പാക ുർെമന്റ് േപാർ ൽ 

വഴിയാണ് െടൻഡർ ണി ു ത് (https://www.etenders.kerala.gov.in ). E-െടൻഡറിൽ 

പെ ടു ാൻ ആ ഗഹി ു  െട ർമാർ മുകളിൽ സൂചി ി  ഇ-െ പാക ുർെമന്റ് 

േപാർ ലിൽ നിർബ മായും രജി ർ െച ണം. 

A). Online Tenderer registration process: 

Tenderers should have a Class II or above Digital Signature Certificate (DSC) to be 
procured from any Registration Authorities (RA) under the Certifying Agency of India. 
Details of RAs will be available on www.cca.gov.in. Once, the DSC is 
obtained,tenderers have to register on  www.etenders.kerala.gov. in website for 
participating in this tender. Website registration is a one-time process without any 
registration fees. However, tenderers have to procure DSC at their own cost. 

            Tenderers may contact e-Procurement support desk of Kerala State IT Mission 
over telephone  at  0471-2577088/188/388  or  0484-2336006,  2332262  or  0497-
2764788,2764188    or    0483-2732941  , 0471 – 2577088, 0471 – 2577188 , 0471 – 
2577388, 0484 – 2336006, 0484 – 2332262 , 0497 – 2764788 , 0497 – 2764188 0483-
2732941  or        through    email:    etendershelp@kerala.gov.in  or 
helpetender@gmail.com, helpetenderekm@gmail.com ,  helpetenderknr@gmail.com 
helpetendermlp@gmail.com for assistance in this regard. 

After registration, tenderers shall submit their Technical bid and 
Commercial bid online on  www.etenders.kerala.gov.in  along with online payment 
of EMD. 

B). Online Tender Process: 

The tender process shall consist of the following stages: 

i. Downloading of tender document: Tender document will be available for 
download on  .etenders.kerala.gov.in. The bidder shall pay a tender fee of Rs 2500/- 
by way of online payment in favour of Kerala State Civil Supplies Corporation 
which will be non refundable. 

ii. Bid submission: Tenderers have to submit their bids along with supporting 
documents to support their eligibility, as required in this tender document on 
  www.etenders.kerala.gov.in. No manual submission of bid is allowed and manual 
bids shall not be accepted under any circumstances. 

iii. Opening of Technical Bid and Tenderer short-listing: The technical bids will be 
opened, evaluated and shortlisted as per the eligibility and technical qualifications. 
All documents in support of technical qualifications shall be submitted online. The 
documents required to be furnished during the technical evaluation process have to 
be furnished on the day of the technical evaluation of the Tender which will be 
intimated to the Tenderers. Failure to submit the required documents will attract 
disqualification. Bids shortlisted by this process will be taken up for opening the 
Commercial bid. 

iv. Opening of Commercial Bids: Bids of the qualified tenderers shall only be 
considered for opening and evaluation of the Commercial bid on the date and time 
mentioned in critical date’s section. 

C). Documents Comprising Bid: 

(i). The First Stage (Pre-Qualification or Technical bid): 

പീ-ക ാളിഫിേ ഷൻ അെ ിൽ െട ി ൽ ബിഡ ്സംബ ി  ്ഇനി റയു  
േഡാക ുെമന്റുകളുെട ാൻ െച  പകർ ുകൾ  ഓേരാ െട റും അപ്േലാഡ് 
െച ിരി ണം  

i) െട ർ േഫാമിന്െറ  എ ാ േപജുകളിലും കെ ാ ് േരഖെ ടു ണം .  

ii) Technical  ബിഡ് േഫാം (െഷഡ ൂൾ I) എ ാ േപജുകളിലും കൃത മായി പൂരി ി  ്
കെ ാ ് േരഖെ ടു ണം . 

iii) െടൻഡറരുെട  േമൽ വിലാസവും,  Identity യും െതളിയി ു  േരഖകൾ   

iv) 200/- രൂപ വിലയു  മു ദ  പ ത ിൽ  സൈ േകാ നിർേ ശി  േഫാർമാ ിൽ 
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കൃത മായി കെ ാ ി  സത വാങ്മൂലം, അത് അനുബ ം-IV ആയി 
േചർ ിരി ു ു. (സാേ തിക ബിഡ് മൂല നിർ യ േവളയിൽ യഥാർ  
സത വാങ്മൂലം സമർ ി ണം) 

 

v) െഷഡ ൂൾ-I-ൽ ലി ുെച ിരി ു  വാഹന ളുെട രജിസ്േ ടഷൻ 

സർ ിഫി ിന്െറ ാൻ െച  പകർ ുകൾ 

vi) െട ർ സമർ ി ു  ആളുെട കഴി   3 വർഷെ  ആദായ നികുതി  
 
റിേ ൺ േ ്െമന്റ ്
 

vii) െട ർ സമർ ി ു  ആളുെട കഴി  6 മാസെ  ബാ ് േ ്െമന്റ്  
 

(ii). The Second Stage (Commercial bid): 

The Tenderer shall complete the Commercial bid as per format given for download 
along with this tender. 

 Note: The blank price bid should be downloaded and saved on tenderer’s computer 
without changing file-name otherwise price bid will not get uploaded. The tenderer 
should fill in the details in the same file and upload the same back to the website. 

It is necessary to click on “Freeze bid” link/ icon to complete the process of 
bid submission otherwise the bid will not get submitted online and the same shall 
not be available for viewing/ opening during bid opening process. 

9. െടൻഡർ തുറ ു ത്  :- 

22-08-2022 തിയതിയിൽ െട ി ൽ ബിഡ ്    സൈ േകാ െഹഡ് ഓഫീസിൽ തുറ ും . 

Commercial  ബിഡ് ഡുകൾ തുറ ു ത് സാേ തിക ബിഡുകൾ തുറ തിന് േശഷം 

തീരുമാനി ും. തെ  മാ തേമ തറ ാനാകൂ എ തിനാൽ ടീ നിബ ന 

ഒഴിവാ ാവു താണ്. 

10.     െടൻഡർ സമർ ി ു തിനു  േയാഗ ത : 
 

i. ചുവെട േചർ ു   വ ികൾ/ ാപന ൾ െടൻഡർ സമർ ി ു തിന് 
േയാഗ ര   : 
 

a. ശി ി െ േതാ അെ ിൽ ഏെത ിലും തര ിലു  കിമിനൽ 

േകസുകൾ നിലവിലു േതാ ആയ വ ികൾ/ ാപന ൾ. 

b. അവശ വ ു നിയമം 1955 , േകരള േറഷനിംഗ് ഓർഡർ 1966 അെ ിൽ 

PDS-നു  മേ െത ിലും ച ം/നിയമ ൾ അെ ിൽ സൈ േകാ 

രജി ർ െച ി ു  ഏെത ിലും പരാതി/എഫ്ഐആർ പകാരം ഫയൽ 

െച  ഏെത ിലും േകസുകളിൽ ഉൾെ ി ു  ഒരു വ ി അെ ിൽ 

അവരുെട അടു  ബ ു ൾ (പ ാളി  ാപന ിന്െറ 

കാര ിൽ- പ ാളികളിെലാരാൾ അെ ിൽ അവരുെട അടു  

ബ ു ൾ,  ക നിയുെട കാര ിൽ ക നി അംഗ ൾ ഡയറ ർ 

അെ ിൽ അവരുെട അടു  ബ ു ൾ) 

c.  സൈ േ ാ ാ ് ലി ് െച  വ ികൾ / ാപന ൾ 

മുതലായവയും , അ പകാരം കു ം ചുമ െ േതാ / 

ശി ി െ വരുമായവരുെട അടു  ബ ു േളാ കുടുംബാംഗ േളാ 

ആയവർ  

d. േറഷൻ കടയുെട ൈലസൻസ് ഉടമ അെ ിൽ അവന്െറ/അവളുെട 

അടു  ബ ു അെ ിൽ അേസാസിേയഷൻ/ േറഷൻ കടയുെട 

ൈലസൻസികൾ രൂപീകരി  ഏെത ിലും തര ിലു  

അേസാസിേയഷന്െറ ഓഫീസ്  ഭാരവാഹികൾ. 

e. സം ാന ് അരി/േഗാത ് എ ിവയുെട െമാ /ചി റ വ ാപാരം 

നട ു  വ ികൾ അെ ിൽ അവന്െറ/അവളുെട അടു  

ബ ു ൾ. 
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f. സദാചാര ദുർനട ് ഉൾ െട  േപാലു  ഗുരുതരമായ കു കൃത ളിൽ 

പതികളായി ു  വ ി / ാപന ിന്െറ പ ാളികൾ / ക നിയുെട 

ഡയറ ർമാർ എ ിവർ   െടൻഡറിൽ പെ ടു ാൻ േയാഗ ര   . 

g. ഗതാഗത കരാറിേനാ മ ാവശ ൾേ ാ സൈ േ ായുമായി 

കരാറിേലർെ ് അേന ഷണ ിന്െറേയാ പരിേശാധനയുെടേയാ 

റിേ ാർ ിന്െറേയാ അടി ാന ിേലാ നിബ നകേളാ , വ വ കേളാ 

പാലി ാ തിനാേലാ നടപടികളുെട ഭാഗമായി കരാർ / േജാലികൾ 

റ ാ ുകേയാ/ അവസാനി ി ുകേയാ െച  വ ികൾ / ാപന ൾ   

h. ഏെത ിലും ജുഡീഷ ൽ േഫാറ◌ം പാ രായി പഖ ാപി െ  

വ ികൾ/ ാപനങ്ങൾ .  

i.  സൈ േകാ/സിവിൽ സൈ സ് വകു ിൽ 

ിരം/കരാർ/ദിവസേവതനം/െഡപ ൂേ ഷൻ/ജീവന ാരായി 

േജാലി െച ു  വ ികൾ അെ ിൽ അവന്െറ/അവളുെട 

കുടുംബാംഗ ൾ. 

j. സൈ േ ായുെടേയാ മ ് സർ ാർ ഏജൻസികളുെടേയാ 

െപാതുേമഖലാ സംരംഭ ളുെടേയാ  കരാർ / േജാലികൾ 

അനുവദി തിന് േശഷം  ടീ കരാർ / േജാലികൾ 

നിർ ഹി ു തിൽ പരാജയെ ടുകയും , െടൻഡർ തുറ ു  

തിയതിയിൽ സൈ േ ാ യഥാവിധി ാ ് ലി ് െച  

വ ികൾ . 

11.  അടു  ബ ു ൾ എ തിന്െറ നിർവചനം 
 

ഈ െടൻഡർ സമർ ി ു തുമായി ബ െ ് താെഴ പറയു വെര അടു  

ബ ുവായി കണ ാ ു ു 

a. ഭാര  /ഭർ ാവ ്
b. പിതാവ് - "പിതാവ"് എ  പദ ിൽ ര ാന ൻ ഉൾെ ടു ു  
c. അ  - "അ " എ  പദ ിൽ ര ാന  ഉൾെ ടു ു  
d. മകൻ - " മകൻ " എ  പദ ിൽ ഭര് ാവിന്െറേയാ  

    ഭാര യുേടേയാ മുനബ് ിെല പു തന് ഉൾെ ടു ു  
e. മകൾ - "മകൾ" എ  പദ ിൽ ഭര് ാവിന്െറേയാ  

ഭാര യുേടേയാ മുന്ബ ിെല  പു തി ഉൾെ ടു ു  
 

f. സേഹാദരൻ  - "സേഹാദരൻ" എ  പദ ിൽ 
ര ാന ന്െറേയാ/ര ാന യുെടേയാ  മുൻ ബ ിലു  മകൻ  
ഉൾെ ടു ു  

g. സേഹാദരി  - "സേഹാദരി" എ  പദ ിൽ 
ര ാന ന്െറേയാ/ര ാന യുെടേയാ  മുൻ ബ ിലു  മകൾ 
ഉൾെ ടു ു  

h. മരുമകൻ 
i. മരുമകൾ 
j. ഭാര ാപിതാവ്/ഭർതൃപിതാവ് 
k. ഭാര ാമാതാവ്/ഭർതൃ മാതാവ് 
l. അളിയൻ 
m. നാ ൂൻ  
n. മു നും മു ിയും 
o. െടൻഡററുെട േറഷൻ കാർഡിൽ ഉൾെ ി ു  ഏെതാരു വ ിയും  

 
12.  െട റുകൾ സ ീകരി ു ത ് : 

 
എ ാ സാേ തികവും ഭരണപരവുമായ വ വ കൾ പൂർ മായി 

തൃ ികരമാെണ ിൽ സൈ േകാ സാധാരണയായി ഏ വും കുറ  െടൻഡർ 

സ ീകരി ു ു. പവർ ന സൗകര ം കണ ിെലടു ്, ഒരു താലൂ ിൽ ഒരു 

കരാറുകാരെന ഒരു തരം/ വിഭാഗം പവർ ന ിനായി തിരെ ടു ും, എ ാൽ 

ആവശ െമ ിൽ, ഓേരാ താലൂ ിെലയും ഒേ ാ അതിലധികേമാ െടൻഡറർമാർ ് 

പവൃ ിയുെട ഏെത ിലും അെ ിൽ എ ാ വിഭാഗ ൾ ും  കരാർ നൽകും. 
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െട ർ സമർ ി ു വർ സൈ േകാ നിർേ ശി  മാതൃകയിലു  200 രൂപ 

മൂല മു  മു ദ പാ ത ിൽ ഒരു സത വാങ്മൂലം സമർ ിേ താണ,് അത് അനുബ ം-

IV ആയി േചർ ിരി ു ു . സത വാങ്മൂലം നൽകു തിൽ വീ വരു ു വരുെട 

െടൻഡർ അേപ കൾ നിരസി െ ടും. 

െടൻഡർ ലഭി ു വർ ് െടൻഡർ സ ീകരി ത് സംബ ി  അറിയി ് ഇ-

െമയിൽ വഴിേയാ/ഔപചാരിക ക ് വഴിേയാ അെ ിൽ ര ും മുേഖനേയാ നൽകും. 

െടൻഡർ ലഭി ു വർ ഔപചാരിക ക ് ലഭി  തീയതി മുതൽ 7 ദിവസ ിനകം 

സൈ േകാ നിർേ ശി  േഫാമിൽ കരാറിേലർെ ടണം .  കരാറിേലർെ  േശഷം െടൻഡർ 

ലഭി വർ  ്  ഡിേ ാ മാേനജർ ഒരു വർ ് ഓർഡർ നൽകു താണ ് . െടൻഡർ 

സ ീകരി ു ത് സംബ ി  ക ്, െടൻഡർ േരഖകൾ, സത വാങ്മൂലം, കരാർ, വർ  ്

ഓർഡർ എ ിവെയ ാം കരാറിന്െറ  കാതലായിരി ും.   

13.  െടൻഡർ- ഒ ിടൽ 
 

െടൻഡറിൽ ഒ ിടു  വ ിേയാ/വ ികേളാ, അവൻ/അവർ/ഏത് 

പദവിയിലു വരാെണ ് വ മാ ണം. ഉദാഹരണ ിന്, ഒരു ാപന ിന്െറ 

െ പാൈ പ ർ എ  നിലയിേലാ അെ ിൽ ഒരു ലിമി ഡ ് ക നിയുെട 

െസ ക റി/മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ എ  നിലയിേലാ. 

പ ാളി  ാപന ിന്െറ കാര ിൽ, െടൻഡറിൽ ഒ ുവയ് ു  

വ ി ് കരാറുമായി ബ െ  എ ാ കാര ളിലും എ ാ പ ാളികെളയും 

ബ ി ി ു തിന് യഥാവിധി വ വ െച െ   അധികാരം ഉ ായിരി ണം.ഇത് 

സംബ ി  േരഖകളും പ ാളി  േരഖയുെട (Partnership Deed) സാ െ ടു ിയ 

പകർ ും െടൻഡറിെനാ ം സമർ ി ണം. 

ലിമി ഡ് ക നിയുെട കാര ിൽ ഡയറ ർമാരുെട േപരുകൾ 

പരാമര്ശിേ തും െടൻഡറിൽ ഒ ിടു  വ ി ് ക നിയുെട േപരിൽ അ െന 

െച ാൻ അധികാരമുെ ് സാ െ ടു ുകയും െചേ താണ.് ഇത് സംബ ി  

ക നിയുെട പേമയം , ക നിയുെട െമേ ാറാ ിന്െറയും ആർ ി ിൾസ് ഓഫ ്

അേസാസിേയഷന്െറയും ഒരു പകർ ് സഹിതം െടൻഡറിെനാ ം േചർേ താണ്. 

ഹി ു അവിഭ  കുടുംബ ിന്െറ(Hindu Undivided Family) കാര ിൽ, 

കുടുംബാംഗ ളുെട േപരുകൾ െവളിെ ടുേ തും ഒ ിന് താെഴ അവരുെട പദവി 

സൂചി ി ുകയും േവണം. െടൻഡർ േഫാമിേലാ  െടൻഡറിന്െറ ഭാഗമായുളള് 

ഏെത ിലും േരഖയിേലാ , മെ ാരാൾ ് േവ ിേയാ  ാപന ിന് േവ ിേയാ  

ഒ ിടു  വ കതി കരാറുമായി ബ െ  എ ാ വിഷയ ളിലും തെ  

അധികാരെ ടു ിയി ുെ ്  പ ാവി ി ു  ഒരു പവർ ഓഫ ് അേ ാർണി 

ഹാജരാേ താണ് .േമൽ റ  പകാരമു  പവർ ഓഫ ് അേ ാർണി 

ഹാജരാകു തിൽ കരാറിൽ ഒ ിടു  വ ി പരാജയെ ാൽ അയാളുെട െടൻഡർ 

നിരുപാധികം  നിരസി ു താണ ്. 

പ ാളി  ാപന ിന്െറ കാര ിൽ പവർ ഓഫ ് അേ ാർണിയിൽ എ ാ 

പ ാളികളും, െ പാൈ പ റി ാപന െള സംബ ി ് Proprietor, ലിമി ഡ് ക നിയുെട 

കാര ിൽ  അധികാരെ  വ ി പവർ ഓഫ ്അേ ാർണി ഒ ് വേ താണ് . ഹി ു 

അവിഭ  കുടുംബ ിന്െറ കാര ിൽ, പവർ ഓഫ് അേ ാണിയിൽ കർ  ഒ ിടണം. 

1. കരാർ കാലാവധിയിൽ കരാറുകാരൻ സൈ േകായുെട മുൻകൂർ 

അനുമതിയി ാെത ാപന ിന്െറ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു മാ വും 

വരു രുത്.  

2. ഏെത ിലും പ ാളിയുെട/ഡയറ ർമാരുെട മരണം/വിരമി ൽ/രാജി 

വ ൽ എ ിവ  ഉ ാകുേ ാൾ ഉടെന തെ  കരാറുകാരൻ സൈ േകാെയ 

അറിയിേ താണ.്  

14.  സബ് െല ിംഗ ്

കരാറുകാരൻ കരാേറാ അതിന്െറ ഏെത ിലും ഭാഗേമാ മ ാർെ ിലും കീഴ് 

വാടക ്  െകാടു ുകേയാ ൈകമാറുകേയാ/ നൽകുകേയാ െച രുത്. 
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15.  കരാർ കാലയളവ ്

കരാറിേലർെ ടു  തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷേ ായിരി ും കരാറിന്െറ 

കാലാവധി. കരാർ പകാരമു  നിര ിേലാ കരാറിന്െറ വ വ കളിേലാ യാെതാരു 

മാ വുമി ാെത സൈ േകായുെട ഓപ്ഷനിൽ കരാർ കാലാവധി മൂ ് മാസേ  ്

കൂടി ദീർഘി ി ു തായിരി ും. ഇ പകാരം ദീർഘി ി  കാലാവധിയിൽ  േജാലികൾ 

ഏെ ടു  ് നിർ ഹി ു തിൽ കരാറുകാർ വീ വരു ിയാൽ കരാറുകാരന്െറ 

െചലവിൽ മേ െത ിലും ടാൻസേ്പാർ െറ ഏർ ാടാ ാൻ സൈ േകായ് ് 

സ ാത മു ് . അതായത് , അധിക െചലവ ്കരാറുകാരനിൽ നി ും ഈടാ ും.  വീ  

വരു ിയ കരാറുകാരന് എെ ിലും േപയ് െമന്റ് ന ുവാനുെ ിൽ, േമൽ റ  

അധിക ചിലവ് ആ തുകയിൽ നി ് ഈടാ ും. കൂടാെത െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ്, 

ബാ ് ഗ ാരന്റി എ ിവ ക ുെക ു തുമാണ്. 

കരാർ കാലയളവിൽ സൈ േകാ എ ത േജാലി എ ത് സംബ ി  ്യാെതാരു ഉറ ും 

നൽകു ി . സൈ േകായിൽ നി ും കാലാകാല ളിൽ അറിയി ു  

നിർേ ശ ൾ നുസൃതമായി കരാറുകാരൻ േറഷൻ സാധന ളുെട ഗതാഗത കരാർ 

േജാലികൾ നിർവഹി ണം. കരാറിന്െറ കാലാവധിയിൽ കരാറുകാരൻ ഏെ ടു  

േജാലികൾ, കൃത മായി നിർവഹി ാൻ കഴിയു ിെ ് കെ ുകയും 

അതിന്െറ ഫലമായി േറഷൻ സാധന ളുെട വിതരണ ിെല 

തട ം/അസാധാരണമായ കാലതാമസം എ ിവ ഉ ായാൽ, കരാർ 

അവസാനി ി ാനും പുനഃ കമീകരി ാനുമു  അവകാശം സൈ േകായിൽ 

നി ി വും ആവശ മായ സാഹചര ളിൽ  േറഷൻ സാധന ളുെട 

സുഗമമായ വിതരണ ിന് കരാറുകാരന്െറ െചലവിൽ മ  ് കരാറുകാെര 

നിേയാഗി ു തിനും സൈ േകാ  ് അധികാരമു ായിരി ു തും 

കരാറുകാരന് യാെതാരു ന പരിഹാര ിനും  അർഹത 

ഉ ായിരി ു തുമ   . കരാർ കാലാവധിയിൽ ഒരു നി ിത സമയപരിധി ു ിൽ 

സർ ാരിന്  എെ ിലും  അധിക വിഹിതം എടുേ തും വിതരണം 

െചേ തുമായി വ ാൽ, കരാറുകാരൻ ടീ േജാലികൾ നിര് ഹി ു തിന്  

ആവശ മായ കമീകരണ ൾ െചേ താണ്. അത ാവശ   സാഹചര ളിൽ 

നിലവിലു  കരാറുകാരൻ മുേഖനേയാ അെ ിൽ മ ് മാർഗ ളിലൂെടേയാ അത് 

നട ിലാ ാനു  അവകാശവും സൈ േകായിൽ നി ി മാണ.് ഓേരാ 

താലൂ ുമായും ബ െ  എ ിഐ/സിഎംആർ േഗാഡൗണുകളുെടയും , ഓേരാ 

താലൂ ിന് കീഴിലു  േറഷൻ കടകളുെടയും  (FPS) വിശദാംശ ൾ  സൈ േകാ 

താലൂ ് ഡിേ ാ/സൈ േകാ എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാകളിൽ  ലഭ മാണ.്  

 
16.  നിര ുകൾ 

പാര ഗാഫ്  I- ൽ വിവരി ിരി ു  േജാലികൾ ് / കരാറിന്െറ മുഴുവൻ 

കാലയളവിേല ് ഒരു ക ിന്റലിന് നിര  ് (എ ത രൂപ ) േരഖെ ടുേ താണ ് . 

േരഖെ ടു ു   നിര ുകൾ േറഷൻ സാധന ൾ ടാൻസ് േപാർേ ഷൻ ,ൈകകാര ം 

െച ു തിനുമു  െചലവുകൾ എ ിവ ഉൾ െട താെഴ േചർ ും 

പകാരമായിരി ണം:- 

(1) FCI / CMR േഗാഡൗണുകളിൽ നി ും സൈ േ ാ താലൂ ് NFSA 
േഗാഡൗണുകളിേല ും  

(2) താലൂ ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാ േഗാഡൗണുകളിൽ നി ും താലൂ ിെല േറഷൻ 
കടകളിേല ും . 

േരഖെ ടു ു  നിര ുകളിൽ തൂ ം, േലാഡിംഗ,് അൺേലാഡിംഗ് 

ചാർജുകൾ, നികുതികൾ, െലവികൾ മുതലായവയും കൂടാെത ഗവൺെമന്റ് 

കാലാകാല ളിൽ പുറെ ടുവി ു  ഉ രവുകൾ ും സർ ുലറുകൾ ും 

അനുസൃതമായി പാേദശികമായി നിലവിലു  മ  ് ചാർ ുകളും 

ഉൾെ ടു തായിരി ണം.  ഒരു സാഹചര ിലും േരഖെ ടു ിയ /സ തി  

നിര ുകൾ അ ാെത മ ് നിര ുകൾ അനുവദി ി . 
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            െടൻഡറർ ഓഫർ െച ു  നിര ുകൾ  െകാേമഴ് സ ൽ ബിഡിൽ 

ഓൺൈലനായി  www.etenders.kerala.gov.in  എ  േഫാമിൽ പേത കം നൽകണം:- 

(1) താലൂ ് എൻ.എഫ്.എസ.്എ ഡിേ ാകളിൽ നി ും     താലൂ ിെല 

േറഷൻ കടകളിേല  ്- (െഷഡ ൂൾ -II) -          എൻ.എഫ്.എസ.്എ ഡിേ ാകളിൽ 

നി ് േറഷൻ കടകളിേല  ് (എഫ്.പി.എസിേല ്) െകാ ുേപാകു  തിേല  ്

െടൻഡറർമാർ െഷഡ ൂളിൽ പറ ിരി ു  എ ാ ദൂര സ്ളാബുകളിലും നിര ്  

േരഖെ ടുേ ത് അഭികാമ മാണ ് . െഷഡ ൂളിൽ പറ ിരി ു  ഏെത ിലും 

ദൂര ാബിന് നിര ുകൾ  േരഖെ ടു ാതിരു ാൽ െതാ ു താെഴയു  കുറ  

ദൂര ാബിൽ േരഖെ ടു ിയ നിര ുകൾ മുകളിലു  ദൂര ാബുകളുെടയും 

നിര ുകളായി കണ ാ ും. േറഷൻ കടകളിേല ു  ഗതാഗത ൈകകാര  

നിര ുകൾ  എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ായിൽ നി ് േറഷൻ കടകളിേല ് ബ െ  

ജി ാ കള ർ അംഗീകരി  ഏ വും കുറ  ദൂരം അടി ാനമാ ിയാണ് . 

കിേലാമീ ർ ദൂരം എ ത് താലൂ ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാകളിൽ നി ് േറഷൻ 

കടകളിേല ു  (FPS)ദൂരമാണ് . അതായത് ഒരു വശേ ു  ദൂരം  , മട  ദൂരം 

ഉൾെ ടു ി . ഓേരാ താലൂ ് േഗാഡൗണിന്െറയും െലാേ ഷനും ഓേരാ 

താലൂ ിന്െറ കീഴിലു  േറഷൻ കടകളുെട വിശദാംശ ളും സൈ േകാ താലൂ  ്

ഡിേ ാകളിൽ ലഭ മാണ.് 

(2) FCI ഡിേ ാകളിൽ നി ും താലൂ ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ായിേല  ്

(െഷഡ ൂൾ - III) - FCIയിൽ നി ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ായിേല ു  

ഗതാഗത ിനായി െടൻഡർ സമർ ി ു വർ െഷഡ ൂൾ III-ൽ കാണി ിരി ു  

എ ാ FCI ഡിേ ാകളിൽ നി ുമു  നിര ുകൾ േരഖെ ടുേ താണ.് 

(3) CMR മി ുകളിൽ നി ും താലൂ ് NFSA ഡിേ ായിേല  ് (െഷഡ ൂൾ –IV) - 

CMR മി ിൽ നി  ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ായിേല ു  ഗതാഗത ിനായി 

െടൻഡർ സമർ ി ു വർ െഷഡ ൂൾ IV-ൽ കാണി ിരി ു  എ ാ CMR  

മി ുകളിൽ നി ുമു  നിര ുകൾ േരഖെ ടുേ താണ.് 

കുറി ്:- ഓേരാ എഫ് സിഐ/സിഎംആർ േഗാഡൗണുകളിൽ നി ും താലൂ ് 

എൻഎഫ് എസ് എ ഡിേ ാ േഗാഡൗണിേല ് ഒരു ക ിന്റൽ (Per 

Quintal)അടി ാനമാ ിനിര ുകൾേരഖെ ടുേ താണ ് . 

സം ാനെ  എഫ് സിഐ േഗാഡൗണുകൾ Annexure - II ആയും 

സിഎംആർ േഗാഡൗൺ െലാേ ഷനുകൾ Annexure-III ആയും ലി ് 

െച ി ു .് 

 
17.  െടൻഡർ തീർ ാ ൽ : 

ഓേരാ ല  ് നി ും ഏ വും കുറ  നിര ് (L1) േക ാ ് െച  

െടൻഡററുമായി  ചർ  (Negotiation) നട ാനു  അവകാശം സൈ േകായിൽ 

നി ി മാണ.് എ ിഐ/സിഎംആർ േഗാഡൗണുകളിൽ നി ് താലൂ ് 

എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാ േഗാഡൗണിേല ് െകാ ുേപാകു തിനു  കരാറുകാെര 

തിരെ ടു ു ത് ഏ വും കുറ  നിര  ് േരഖെ ടു ിയത് 

അടി ാനമാ ിയാണ്. എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാകളിൽ നി ് േറഷൻ കടകളിേല ് 

െകാ ുേപാകു തിനു  േകാൺ ടാ ർമാരുെട കാര ിൽ, Theoretical requirement 

അടി ാനമാ ി ഒരു മാസേ  ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ായിൽ നി  ് േറഷൻ 

കടകളിേല ് െകാ ുേപാകു തിനു  െമാ ം െചലവ് കണ ാ ുകയും 

അ പകാരം ഏ വും കുറ  തുക ലഭ മാകു  കരാറുകാരെന (എൽ1) ആയി 

കണ ാ ുകയും െച ും. വ ത സ് ത ാബുകളിെല നിര  ്കുറയ് ു തിന് L1- മായി 

ചർ  (negotiation)െച ാനു  അവകാശം സൈ േകായിൽ നി ിപ് തമാണ് . അവശ   

സാഹചര ളിൽ കാര മമായ പവർ ൾ ായി െചലവിന ളും മ ് 

ഘടക ളും കണ ിെലടു  ് ഒ ിലധികം കരാറുകാെര തിരെ ടു ാനു  

അവകാശവും സൈ േകായിൽ നി ി മാണ്.  

          ഏെത ിലും വിഭാഗ ിൽ L1  ആയവർ ഏകപ ീയമായി പി ാറുകയാെണ ിൽ, 
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അ ര ാെര അേത  താലൂ ിെല  L1 ആയ പകാരമു  മ ് വിഭാഗ ളിെല കരാർ 

േജാലികൾ ് പരിഗണി ുകയി  . കൂടാെത മുകളിെല േ ാസ് II(6) പകാരം അയാൾ അട  

EMD ക ുെക ു തുമാണ്. ഇ പകാരം പി ാറു വർ  25 ല ം രൂപ പിഴ  ഒടു ിയതിന് 

േശഷം മാ തേമ മേ െത ിലും താലൂ ുകളിൽ L1 ആയി േയാഗ ത േനടിയാൽ  െടൻഡർ 

അനുവദി ് നൽകുകയു ൂ . 

കരാറുകാരെന തിരെ ടു തിന് േശഷം, കരാർ കാലയളവിൽ 

എഫ് സിഐ/സിഎംആർ േഗാഡൗണിന്െറ, സൈ േകാ േഗാഡൗണിന്െറ ാന  ്

എെ ിലും മാ േമാ കൂ ിേ ർ േലാ/ഇ ാതാ േലാ ഉ ായാൽ, അ രം 

ല ളിെല ടാൻസ് േപാർേ ഷൻ നിര  ്എ ിഐ/സിഎംആർ മി ുകളിൽ നി ു  

ദൂരം ,  നിലവിെല അംഗീകൃത / സ തി  നിര ് മുതലായവ പരിഗണി ായിരി ും . 

പുതിയ / അധിക േഗാഡൗൺ േവ ി വരു  പ ം ആയത്  നിലവിലു  േഗാഡൗണിൽ 

നി ് അ  ് കിേലാമീ റിനു ിൽ ആെണ ിൽ, നിര ുകൾ വർധി ി ു തിനു  

ഒരു അേപ യും സൈ േകാ സ ീകരി ി . അ രം സ ർഭ ളിൽ, FCI 

േഗാഡൗണിൽ/CMR മി ുകളിൽ നി ് നിലവിലു  േഗാഡൗണിേല ് േറഷൻ 

സാധന ൾ ലിഫ്  ് െച ു തിന് പര രം അംഗീകരി  ഗതാഗത നിര  ്

പുതിയ/അധിക േഗാഡൗണുകൾ ് ബാധകമായിരി ും. നിലവിലു  േഗാഡൗണും 

പുതിയ/അധിക േഗാഡൗണും ത ിലു  ദൂരം 5 കിേലാമീ ർ കവിയുകയും FCI/CMR 

മി ുകളിൽ നി ് പുതിയ/അധിക േഗാഡൗണിേല ു  ദൂരം,  FCI/CMR മി ുകളിൽ നി ് 

നിലവിലു  േഗാഡൗണിേല ു  ദൂരേ ാൾ കുറവാെണ ിൽ, നിലവിലു  

ഗതാഗത നിര ുകൾ കുറയ് ു തിന് സൈ േ ായിൽ അവകാശം നി ി മാണ.് 

നിലവിലു  േഗാഡൗണും പുതിയ/അധിക േഗാഡൗണും ത ിലു  ദൂരം 5 

കിേലാമീ റിൽ കൂടുതലും , എ ാൽ FCI/CMR മി ുകളിൽ നി ് പുതിയ/അധിക 

േഗാഡൗണിേല ു  ദൂരം FCI/CMR മി ുകളിൽ നി ് നിലവിലു  േഗാഡൗണിേല ു  

ദൂരേ ാൾ കൂടുതലുമാെണ ിൽ , നിലവിലു  ടാൻസ്േപാർ ിംഗ ്കരാറുകാരുമായി 

പര ര ചർ /ചർ കളിലൂെട ധാരണാ നിര ിൽ എ ിേ രുകയും 

സമവായ ിെല ാൻ കഴിയു ിെ ിൽ, െടൻഡറിൽ പെ ടു  അടു  

ടാൻസ്േപാർ ിംഗ ്കരാറുകാരനുമായി നിര ് സംബ ി ് ചർ  നട ുകയും െച ും . 

ഇ പകാരം ഒരു ധാരണയിലുെമ ുവാൻ സാധി ിെ ിൽ  റീെടൻഡർ നടപടികൾ 

െച ു തിനു  അവകാശം സൈ േകായിൽ നി ി മായിരി ും . NFSA ഡിേ ായിൽ 

നി ് FPS-േല ു  ഗതാഗത ിനായി, കരാറിന്െറ കാലാവധിയിൽ േഗാഡൗണിേലാ/ 

FPS-േലാ എെ ിലും മാ േമാ കൂ ിേ ർ േലാ ഇ ാതാ േലാ ഉെ ിൽ, ദൂര 

ാബിൽ േരഖെ ടു ിയ  നിര ുകൾ (പുതു ിയ ദൂരം പകാരം) ബാധകം 

ആയിരി ും. 

18.  ഗതാഗതം : . 

ഫ ് പാർ ി ് േവ ിയു  (സൈ േകാ) േറഷൻ സാധന ൾ 

എ ിഐ/സിഎംആർ േഗാഡൗണുകളിൽ നി ് വിെ ടു ് സൈ േകാ വി ാപനം 

െച  േഗാഡൗണുകളിലും FPSന്െറ വാതിൽ ടികളിലും എ ി ണം. സൈ േകാ 

നി യി ി ു  െഡലിവറി െഷഡ ൂളുകൾ അനുസരി ് േ ാ ുകളുെട ശരിയായ 

ടാൻസ്േപാർേ ഷനും െഡലിെവറിയും നട ു തിലു  പൂർ  ഉ രവാദി ം 

ടാൻസ്േപാർ  ്കരാറുകാരനിൽ മാ തമായിരി ും.  

െടൻഡറിൽ പെ ടു ു തിന് ടാൻസ് േപാർ ർ/ െടൻഡറർ / ാപനം എ ിവയ് ് 

കുറ ത് 10 ഗുഡ് സ് കാരിയർ വാഹന ൾ േകരള ിൽ രജി ർ െചയ് തത് ൈകവശം 

(കുറ ത് 5 െഹവി ഗുഡ് സ് വാഹന ൾ ഉൾെ െട) ഉ ായിരി ണം, െടൻഡറിൽ 

പെ ടു ു തിന് അതിൽ 4 വാഹന ൾ (െഹവി ഗുഡ് സ് െവഹി ിൾസ)് സ ം 

ഉടമ തയിലായിരി ണം . ാപന ളുെട കാര ിൽ മാേനജിംഗ് പാർ റുെട / 

പ ാളികളുെട ഉടമ തയിലു  വാഹന ൾ പരിഗണി ാവു താണ ് . െഷഡ ൂൾ-1- 

ൽ നിർ ി  േഫാർമാ ിൽ വാഹന ളുെട ലി ും, അ പകാരമു   

വാഹന ളുെട രജിസ്േ ടഷൻ സർ ിഫി ിന്െറ ാൻ െച  പകർ ുകളും 

െടൻഡറിെനാ ം സമർ ിേ താണ ് . എ ാൽ, ഒരു താലൂ ിൽ  ഒരു 
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െടൻഡറർ   അയാളുെട സ ം  ഉടമ തയിൽ െഷഡ ൂൾ I-ൽ സമർ ി  

വാഹന ൾ, മെ ാരു െടൻഡറർമാരും മെ ാരു താലൂ ിലും സമർ ി ു ത് 

അനുവദനീയമ   . ഇ ര ിൽ വാഹന ൾ  സമർ ി തായി  കെ ു  

പ ം അ രം െടൻഡറർമാെര / െടൻഡറുകൾ  അേയാഗ രാ ു താണ ് . 

െടൻഡററുെട ഉടമ തയില ാ  മ ് വാഹന ളുെട കാര ിൽ ,  േമൽ റ  

േജാലികൾ ് ടീ വാഹന ൾ ഉപേയാഗി ാവു താെണ  രജി ർ െച   വാഹന 

ഉടമയുെട േരഖാമൂലമു  സ തം Technical  ബിഡ ് മൂല നിർ യ േവളയിൽ െടൻഡറർ 

ഹാജരാ ണം. െടൻഡറർ ് Schedule I ൽ  േരഖെ ടു ിയി ു  അേത വാഹന ളുെട 

ലി ് വിവിധ  താലൂ ുകളിലും ഉൾെ ടു ാവു താണ ്  . െടൻഡർ ലഭി ു  / 

വിജയി ു  ആളുകൾ ്, അെന ർ ബിയിൽ ഉൾെ ടു ിയി ു  വാഹന ൾ 

ഗതാഗത ിനായി ഉപേയാഗിേ താണ.് െടൻഡറർ ഓഫർ െച ു  വാഹന ൾ 

േമാേ ാർ െവഹി ിൾസ് ആ ്/റൂൾസ് അനുശാസി ു  േരഖകൾ / ഉപകരണ ൾ 

പകാരമു തും അെ ിൽ േയാഗ തയു  ാറ്റ ൂ റി അേതാറി ിയുെട അറിയി ് 

പകാരമു േതാ /അെ ിൽ സൈ േകാ യുെട പേത ക   നിർേ ശ പകാരമു േതാ  

ആയിരിേ താണ.് 

െടൻഡറിൽ വിജയി ു വർ, ഏെത ിലും മാസ ിൽ േറഷൻ സാധന ൾ 

വിെ ടു ു തിനും വിതരണം െച ു തിനുമായി ഡിേ ാ മാേനജർ ത ാറാ ിയ 

െഡലിവറി െഷഡ ൂൾ പകാരം മതിയായ വാഹന ൾ (ആവശ െമ ിൽ, 

െടൻഡറിെനാ ം സമർ ി  പ  ് വാഹന ൾ ് പുറേമ ) ലഭ മാ ണം.  അ രം 

വാഹന ളുെട വിശദാംശ ൾ, രജിസ്േ ടഷൻ ന ർ ജിപിഎസ് ന ർ എ ിവ 

കരാറിന്െറ അനുബ ിൽ 

സൂചി ിേ താണ.്ലിഫ് ിംഗ്/ഇഷ ൂപൂർ ീകരി ു തിന് ഡിേ ാ മാേനജർ 

ആവശ െ ടു  പ ം െഷഡ ൂളിൽ പറ ിരി ു തിന് പുറെമ അധിക 

വാഹന ൾ  ഉപേയാഗെ ടു ു തിന് കരാറുകാരൻ ബാധ നായിരി ും. 

ഏെത ിലും കാരണ ാൽ കരാറിൽ പറ ിരി ു തിേന ാൾ കൂടുതൽ 

വാഹന ൾ ഉപേയാഗി ു ത് അനിവാര മാെണ ിൽ, ബ െ  ഡിേ ാ മാേനജരുെട 

േരഖാമൂലമു  സ തേ ാെട മാ തം കരാറുകാരൻ അ രം വാഹന ളുെട 

വിശദാംശ ൾ നൽകി, എ ിഐയിൽ നി ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ാകളിേല ും 

സിഎംആർ മി ുകളിൽ നി ് എൻഎഫ്എസ്എ ഡിേ ായിേല ും 

എൻഎഫ്എസ്എയിൽ നി  ് േറഷൻ കടകളിേല ും െകാ ുേപാകു തിന് 

ഉപേയാഗി ാവു താണ.് മ  ് സം ാന ളിെല എഫ് സിഐ ഡിേ ാകളിൽ നി ് 

ഭ ധാന ൾ വിെ ടുേ   സാഹചര ില ാെത മ ് സം ാന ളിൽ രജി ർ 

െച ി ു  ഗുഡ് സ് ക ാേരജ് വാഹന ൾ േറഷൻ സാധന ൾ െകാ ുേപാകു തിന് 

ഉപേയാഗി ുവാൻ പാടു ത .  

 
    േ ാ ുകൾ െകാ ുേപാകുവാൻ ഉപേയാഗി ു   എ ാ വാഹന ളും 

പാർശ ഭി ിയു തും വൃ ിയു തുമായിരിേ തും , വാഹന ിന്െറ 

ാ ്േഫാമിലും/തറയിലും ടാർേപാളിനുകൾ വിരി ് ഉപേയാഗിേ തുമാണ ്. മഴ, കാ ്, 

ചൂട് എ ിവയിൽ നി  ് േ ാ ് സംര ി ു തിനായി  ടാർേപാളിനുകൾ െകാ ് 

മൂടിയിരി ണം. ഇതിനുപുറെമ, സൈ േകാ ഡ ൂ ി ായി ഉപേയാഗി ു  

വാഹന ൾ അേ  ദിവസം മ ് ആവശ ൾ ് ഉപേയാഗി രുത്. NFSA 

ഡിേ ാകളിൽ/FPS(ARD-കളിൽ) േറഷൻ സാധന ൾ എ ി ് 24 മണി ൂറിനു ിൽ 

അ രം വാഹന ളിൽ െകാ ുേപാകു  ഏെത ിലും േഗാത ്/അരി എ ിവ 

പിടിെ ടു ാൽ, കരാറിന്െറ അടി ാന ിൽ കരാറുകാരന് ഒരു േജാലിയും 

അനുവദി ാ തും ,  കരാർ അവസാനി ി ു തിനു  നടപടികൾ 

ആരംഭി ുകയും കരാറുകാരന്െറ െചലവിൽ ബദൽ കമീകരണം നട ുകയും െച ും.  

        േജാലി പൂർ ിയാ ു തിനു  താൽ ാലിക െഷഡ ൂൾ ഇ പകാരമാണ:്- 

1. FCI ഡിേ ാ CMR മി ുകൾ എ ിവിട ളിൽ നി ് വിെ ടു  ് NFSA 
ഡിേ ാകളിൽ എ ിേ ത്: 
ലിഫ് ിംഗ് പൂർ ിയാ ു തിന് സിവിൽ സൈ സ ്വകു ് നി യി  തിയതി  
തിയതി ു ിേലാ , അേലാ ്െമന്റ ് മാസ ിന്െറ മുൻ മാസെ  അവസാന 
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തിയതി ്  മുൻേപാ    

 

2. NFSA ഡിേ ായിൽ നി ്  എഫ്.പി.എസ് േല ു  വാതിൽ ടി വിതരണം  :
 ഓേരാ മാസവും 15- ആം തിയതി ് മുൻപ്  അെ ിൽ സിവിൽ സപൈ്ളസ ്
വകു ് നി യി ു  തിയതി   

 

19. സമയം 

                    ഡിേ ാ മാേനജർ നൽകു  െഷഡ ൂൾ അനുസരി ്            കരാറുകാരൻ ആവശ മായ      

                 വാഹന ൾ താെഴ       െകാടു ിരി ു  ല ളിൽ ലഭ മാ ണം:- 

1. FCI/CMR-ൽ നി ് NFSA ഡിേ ാ  -  ബ െ  FCI/CMR-ന്െറ        
           പവർ ന ൾ        
           ആരംഭി ു തിന് ഒരു      
            മണി ൂർ മു  ്

2. NFSA ഡിേ ായിൽ നി ് FPS- േല ് - ബ െ   NFSA ഡിേ ാ - യിൽ 8.30 AM   
 
 

  വിജയികളായ െടൻഡറർമാർ / കരാറുകാർ ഡിേ ാ മാേനജർ നൽകു  െഷഡ ൂൾ 

അനുസരി ് േജാലികൾ നിർവഹിേ താണ.് കരാറുകാർ ആവശ െമ ിൽ അധിക 

വാഹന ൾ നൽകുകയും സമയബ ിതമായി േജാലി പൂർ ിയാ ുകയും േവണം. 

െഡലിവറി െഷഡ ൂൾ പാലി ാ ത് ഗൗരവമായി കാണെ ടും, െഡലിവറി െഷഡ ൂൾ  

പാലി ാ  ആവർ ി ു  ലംഘന ിന് ഗതാഗത കരാർ 

അവസാനി ി ു തുൾെ െട പണ പിഴയും മ  ് ശി ാ നടപടികളും ചുമ ാനു  

അവകാശം സൈ േകായിൽ നി ി മാണ.് ഈ സാഹചര ിൽ, കൃത സമയ  ്

േജാലി പൂർ ിയാ ു തിന് മേ െത ിലും  ടാൻസ്േപാർ റുമായി കരാറിേലർെ ് 

േജാലി പൂർ ീകരി ു തിനും , അതുവഴി സൈ േ ാ ു ാകു  സാ ിക 

ന ം  വീ  വരു ിയ കരാറുകാരനിൽ നി ും ഈടാ ു തിനു  അവകാശം 

സൈ േകായിൽ നി ി മാണ.്  

മഴ, കാ ്, ചൂട് എ ിവയിൽ നി ് സംര ി ു തിനായി വൃ ിയു തും 

ശുചിത മു തുമായ വാഹന ളിൽ േ ാ ് െകാ ുേപാകണം. സർ ാർ നിർേ ശി  

പകാരം വാതിൽ ടി വിതരണ ിന് ഉപേയാഗി ു  വാഹന ളുെട നാല് 

വശ ളിലും ചുവ ും മ യും നിറ ിലു  മു ദ പതി ി ണം. 

 
ഗതാഗത ിനായി ഉപേയാഗി ു  എ ാ വാഹന ളിലും െടൻഡറർ 

/ ടാൻസ്േപാർ ിംഗ ് േകാൺ ടാ ർ ജിപിഎസ ് ഉപകരണം വാഹന ളുെട ഗതി 

നിരീ ണ ിനായി ാപിേ തും ജിപിഎസിന്െറ വിശദാംശ ൾ ഡിേ ാ 

മാേനജർ ് മുൻകൂ ി നൽകുകയും േവണം. ഗവൺെമന്റ് അംഗീകൃത GPS 

ഉപകരണമി ാ  ഒരു വാഹനവും ഗതാഗത ിന് അനുവദി ി .  

AIS 140 is the standard recommended by Ministry of Road Transport & Highway(MoRTH)for vehicle tracking 

device in India. Any loss to the stock due to Fire/Flood/Theft/Rain/Accident, or any other reasons on transportation 

shall be borne by the contractor in full and to prevent such losses, the contractor should take all precautions and shall 

deliver the stock as early as possible. In case of change in location of an existing godown the contractor is liable to 

deliver the stock to the and at the changed location. For the smooth functioning of NFSA Vehicle Tracking System ,all 

contractors and vehicle owners should point the secondary IP in VLT device to Supplyco server for the  vehicles used 

for NFSA transportation . 

20.  നിരീ ണം 

േ ാ ുകൾ െകാ ുേപാകു  വാഹന ിന്െറ സുര യുെടയും 

സംര ണ ിന്േറയും ഉ രവാദി ം കരാറുകാരനാണ.് േറഷൻ സാധന ൾ 

വിെ ടു ു ത്   മുതൽ ല ാന ് േ ാ ് എ ി ു ത് വെര അവയുെട 

സുര യ് ും സംര ണ ിനും  കരാറുകാരൻ ഉ രവാദിയായിരി ും. 

േ ാ ുകൾ വാഹന ളിൽ െകാ ുേപാകു  സമയ  ്  േകരള ിെല 

സൈ േകായിെലയും സിവിൽ സൈ സ് വകു ിെലയും ഉേദ ാഗ ർ ് 

വാഹനം/േ ാ ് പരിേശാധി ാനു  അവകാശം ഉ ായിരി ും.മുൻകൂർ 

അനുമതിേയാ അെ ിൽ ബ െ  സൈ േകാ/ഉേദ ാഗ െരേയാ അെ ിൽ 
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സാധുവായ കാരണ േളാ അറിയി ാെതേയാ GPS ടാ ിംഗിൽ അംഗീകൃത റൂ ുകൾ 

വഴിതിരി ുവിടു ത് ശ യിൽെ ാൽ കരാറിന്െറ ലംഘനമായി കണ ാ ും. ഈ 

െടൻഡറിെല ഏെത ിലും വ വ യുെട ലംഘനം , PDS (നിയ ണ) ഓർഡറിെല 

വ വ കൾ അെ ിൽ അതിന്െറ തുടർ ു  അപ് േഡ ുകൾ/േഭദഗതികൾ 

പകാരമു  ശി ാനടപടികൾ ് കാരണമാകും.  കിമിനൽ, സിവിൽ 

നടപടി കമ ൾ കൂടാെത അവശ  സാധന നിയമം -1955 പകാരം നിയമനടപടികളും 

സൈ േകാ കണ ാ ിേയ ാവു  അനുേയാജ  ശി  നടപടികൾ ചുമ ുകയും 

െച ും.  

21.  െമയിന്റനൻസ ്അ ൗ ുകൾ 

കരാറുകാരൻ താൻ വിെ ടു ുകയും വിതരണം െച ുകയും െച ു  

േ ാ ിന്െറ പേത ക അ ൗ ുകൾ സൂ ിേ താണ.് ഈ അ ൗ ുകൾ 

സൈ േകായിെലയും സിവിൽ സൈ സ ് വകു ിെലയും ഉേദ ാഗ ർ ് എേ ാൾ 

േവണെമ ിലും പരിേശാധി ാവു താണ്. 

ഉേദ ാഗ രുെട പരിേശാധനാ സമയ  ് ഏെത ിലും േരഖകെള / വിവര ൾ / 

റിേ ണുകൾ  എ ിവയുെട ആധികാരികത സംബ ി  േചാദ ിൽ/ 

അേന ഷണ ിൽ    ഉേദ ാഗ രുെട തീരുമാനം അ ിമമായിരി ു താണ് . 

െഡലിവറി : 

എഫ് സി ഐ, സി എ ംആർ മി ുകളിൽ നി ു  േറഷൻ സാധന ൾ 

ലഭി ു തിന് ഡിേ ാ മാേനജർ ആവശ മായ േരഖകൾ നൽകു തും, Proper 

acknowledgement ഓെട കരാറുകാരൻ േറഷൻ സാധന ൾ വിെ ടു ുകയും  

െകാ ുേപാകുകയും േഗാഡൗണിൽ അൺേലാഡ ് െചേ തുമാണ്. േ ാ ് 

സ ീകരി ത് / െഡലിവറി സംബ ി ു  Proper acknowledgement േരഖയുെട ഒരു 

പകർ ് കരാറുകാരൻ ൈകവശം വയ്േ താണ.് വിെ ടു   അേത അളവിലും 

ഗുണനിലവാര ിലുമു  മുഴുവൻ ഭ  ധാന ൾ സൈ േകായുെട 

ഡിേ ാകളിൽ എ ു ുെവ ് ഉറ ാ ാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ നാണ ് . FCI/CMR 

ഡിേ ാകളിൽ നി ു  െഡലിവറി െഷഡ ൂളുകൾ അനുസരി ് ശരിയായ 

അളവിലു  ഭ ധാന ൾ സുര ിതമായി വിെ ടു ു തിനും 

എഫ് പി എസിന്െറ വാതിൽ ടിയിൽ എ ിേ തും / വിതരണം െചേ തും 

Proper acknowledgemnetൽ കരാറുകാരന്െറ മാ തം ഉ രവാദി മാണ ് .  ഈ 

പവർ ി ായി, ടാൻസ്േപാർ ിംഗ ് േകാൺ ടാ ർ ഗതാഗത ിനായി 

ഉപേയാഗി ു  വാഹന ളിൽ െവയിംഗ് െമഷീനുകൾ (ലീഗൽ െമേ ടാളജി 

ഡി ാർ ്െമന്റ് ാ ് െച ത്) സ മാേ തും ഡിേ ാകളിൽ നി ് വിെ ടു  

േ ാ ിന്െറ കൃത മായ അളവ് FPS- ന്െറ വാതിൽ ടിയിൽ എ ി ുകയും േവണം. 

റിലീസ് ഓർഡറിന്െറ അടി ാന ിൽ മുഴുവൻ അളവും വിെ ടു തായി 

കരാറുകാരൻ ഉറ ാ ണം. 

23. ആദായ നികുതി: 

       െട റുകൾ സമർ ി ു  െട ർമാർ കഴി  മൂ ് വർഷമായി ആദായ     
      നികുതി അട വരും ആദായ നികുതി റിേ ൺ    ഫയൽ  
       െചയ് തവരുമായിരി ണം 
                               

a. 2019-20 , 2020-21 ,  2021-22 സാ ിക വർഷ ിെല ആദായനികുതി       
റിേ ൺ  േരഖകൾ  ഹാജരാേ താണ്. 

                     
b. 2021-22 സാ ിക വർഷേ ു  ആദായനികുതി റിേ ൺ            

സമർ ി ാ  സ ർഭ ളിൽ, 
 
               i.2018-19, 2019-20, 2020-21 സാ ിക വർഷ ളിെല  
                ആദായനികുതി റിേ ൺ സമർ ി ത് സാധുവായ േരഖകളായി  
                കണ ാ ും 
                       
              ii.കൂടാെത 2019-20, 2020-21 സാ ിക വർഷ ിെല ആദായ      
               നികുതി റിേ ണും, 2021-22 സാ ിക വർഷേ   
               Income tax സംബ ി  ഓഡി ർ/ചാർേ ഡ ്ആ ൗ ന്റിന്െറ  
               പ ാവനയും സാധുവായ േരഖകളായി കണ ാ ും 
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c. Partnership ാപനം, ക നി മുതലായവയുെട കാര ിൽ, ാപനം, ക നി മുതലായവ Inocme      

Tax  റിേ ൺ ഫയൽ െച ി ിെ ിൽ ,  
             മാേനജിംഗ് ഡയറ ർ/ മാേനജിംഗ് Partner  തുട ിയവരുെട  ആദായ       
             നികുതി റിേ ൺ പരിഗണി ു താണ.് 
 
      
 
 
   24. Draft SOP to have the VLT Device send GPS data to Supplyco Server  
 

a. Introduction 
 Kerala State Civil Supplies Corporation(Supplyco) is the nodal agency for the distribution of 

food grains between FCI Godown, CMR Mill, CMA Mill, NFSA Godowns and Fair Price Shops 

(Ration Shops) in Kerala. Supplyco engages contractors through a selection process to arrange 

the vehicles for transportation. The list of vehicles given by the contractor which have an AIS-

140 Standard Vehicle Location Tracking(VLT) device installed in compliance with the norms of 

Kerala Motor Vehicles Department (KMVD) shall be enrolled at Supplyco. The vehicles enrolled 

shall be registered in the Vehicle Tracking & Fleet Management Software(VTFMS) of Supplyco. 

The VLT device can send data to two IP addresses. One IP address is for KMVD software and 

the second one is for other software. To track & monitor the trips by Supplyco, the device 

installed in the vehicle requires to be configured by the OEM(Original Equipment Manufacturer) 

to send the location data to Supplyco server. Section(b) provides awareness on procedure for 

fitment and registration of VLT device with the state-wide vehicle tracking system of KMVD. 

Section(c) mentions the steps to have the device configured to send data to Supplyco Server.  

 
b. Steps for procurement & fitment of VLT Device:- 1. Vehicle owners can procure VLT 

device from the franchisee of OEMs enlisted in KMVD website. 2. The franchisee shall fit the 

device and registerin KMVD Portal. 3. After fitment the vehicle owner shall visit the R.T Office 

for inspection and approval of the device by a Motor Vehicles Inspector. 4. On approval, the 

fitment is valid and the vehicle is under tracking by KMVD. 

 
c. Key Support Providers :-The configuration of VLT device needs the core support from 

 
      Franchise/OEM, eSIM Provider and Telecom Service Providers.  
 
d. Procedure to configure the VLT device to send GPS data to Supplyco Server  

1. Supplyco NFSA shall publish the steps to be taken by the contractors to have the VLT 

device send location data to Supplyco server.  

2. Contractors shall provide the URL details published by Supplyco to the franchisee of the 

OEM who fitted the VLT device in the vehicle through the vehicle owners.  

3. The franchisee with the support of OEM shall configure the VLT device through the 
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command to set the URL of Supplyco Server to send data.  

4. The command to configure the IP address in a VLT device can be executed with the 

support of OEM only and is specific for each OEM.  

5. The location data shall be send to Supplyco Server in the same format and protocol (HTTP) 

followed by KMVD.  

6. The OEM shall submit the IP Address of Supplyco server for white-listing to the eSIM 

service provider of the VLT device.  

7. The eSIM provider shall approve the IP Address of Supplyco Server submitted by OEM to 

send the data from each VLT device.  

8. Contractor shall submit to Supplyco NFSA, the list of vehicles which are configured to 

send data to Supplyco Server.  

9. Supplyco NFSA shall enroll the list of vehicles to VTFMS with the technical support of C-

DAC 

 10. In case any technical difficulty occurs during the enrolment of device in VTFMS, 

Supplyco NFSA/vehicle owner/transporter may contact the technical support team of C-DAC  

Name: Abhilash Balan 
  
Mobile: 9895405466  
 
Email: abhilashbalan@cdac.in  
 
e. IP Address and URL of Supplyco Server IP Address: 103.135.131.163 Communication 
Protocol: HTTP Method Type: POST URL: http://103.135.131.163  
 
f.  References  

Kerala MVD G.O and Guidelines https://old.mvd.kerala.gov.in/images/mvd/projects/go_27_2017.pdf 
https://old.mvd.kerala.gov.in/images/mvd/projects/vtmsnote.pdf 
https://old.mvd.kerala.gov.in/images/mvd/projects/Guidelines_For_Implementation_of_VTMS v3.pdf 
https://old.mvd.kerala.gov.in/images/vlt_device                  
 

III.  െപനാൽ ി േ ാസ ്

(a) വിതരണം ൈവകു ത ്: 

േ ാ ് വിതരണം െച ു തിെല കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാണുകയും 

അസാധാരണമായ കാലതാമസ ിന് (സാധാരണ സമയ ിലും കവി  

കാലതാമസം) കാരണമായാൽ ഇ ാര ിൽ കരാറുകാരനിൽ നി ് 

വിശദീകരണം േതടാൻ സൈ േകായ്  ് അർഹതയു ്. വിശദീകരണം 

തൃ ികരമെ ിൽ, സാധന ളുെട വിതരണം ൈവകിയത് സംബ ി ് പിഴ 

ചുമ ാനു  അവകാശം സൈ േകായിൽ നി ി മാണ ് . പിഴ തുക 

സാധന ളുെട economic cost ആയിരി ും. 

(b) Liquidated Damage : 

i. ഡിേ ാ മാേനജർ നൽകിയ നൽകിയിരി ു  നിർേ ശ ൾ/delivery 

schedule പകാരമു  സമയ പരിധി ു ിേലാ അെ ിൽ ദീർഘി ി ് 

നൽകിയ സമയ പരിധിയിേലാ േജാലി നിർവഹി ു തിൽ കരാറുകാരൻ 

പരാജയെ ാൽ  
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വീ  വരു ിയ കരാറുകാരന്െറ െചലവിൽ മേ െത ിലും 

ടാൻസ്േപാർ െറ േജാലി ഏൽ ി ാനു  അവകാശം സൈ േകായിൽ 

നി ി മാണ് ; കരാറുകാരന്െറ കമരഹിതമായ പവർ ന ിന്െറ 

േപരിൽ സൈ േകായ് ് ഉ ാകു  ന ം ഉചിതമായ നിയമം 

പേയാഗി ് കരാറുകാരനിൽ നി ് ഈടാ ും. അ െനെയ ിൽ, കരാർ 

പകാരമു  മുഴുവൻ െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ും ക ുെക ാനും 

പണമായി പിഴ ചുമ ാനും ഭാവിയിൽ ഏെത ിലും േജാലി 

അനുവദി ു തിൽ നി ് കരാറുകാരെന കരി ികയിൽ  

ഉൾെ ടു ാനും സൈ േകായ് ് അവകാശമു ്.  

ii. ചര ് ഗതാഗത സമയ ു ാകു  ന ം, കുറവ ്  അെ ിൽ ചര ് 

േകടുപാടുകൾ സംഭവി ാൽ, കുറവ് കെ ിയ സാധന ളുെട 

economic cost ന്െറ ഇര ി തുക നൽകാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ നാണ്.  

iii കരാറുകാരൻ ഏകപ ീയമായി കരാറിൽ നി ് പി ാറുകയാെണ ിൽ, 

കരാറുകാരന്െറ െചലവിൽ േജാലി നിർവഹി ാനു  അവകാശം 

സൈ േകായിൽ നി ി മാണ.് അ രം സ ർഭ ളിൽ െസക ൂരി ി 

െഡേ ാസി ും ബാ ് ഗ ാര ിയും ക ുെക ുകയും വീ  വരു ു  

കരാറുകാരെനതിെര EC ആ ് പകാരമു  നിയമനടപടികൾ 

ആരംഭി ുകയും െച ും. വീ  വരു ിയതിനാൽ സൈ േകായ് ് 

എെ ിലും ന മു ായാൽ ഉചിത നിയമ പകാരം   ശി ാ നടപടി 

സ ീകരി ും. 

(c) പിഴ നിര :് 

ഡിേ ാ മാേനജർ നൽകു  െഷഡ ൂൾ അനുസരി ് ആവശ മായ എ ം 

വാഹനം നൽകാൻ കരാറുകാരൻ വിസ തി ാൽ ഒരു വാഹന ിന് പതിദിനം 

5000/- രൂപ പിഴ ചുമ ും . സൈ േകാ നിർേ ശി ി ു  

മാനദ ൾ/രൂപകൽ ന പകാരം ബാനർ/ ി ർ പദർശി ി ാതിരു ാൽ 

ഓേരാ വാഹന ിനും പതിദിനം 1000 രൂപ പിഴ ചുമ ും. 

IV.  കരാർ അവസാനി ി ൽ 
 

കരാർ  കാലാവധി ു ിൽ ചുവെട േചർ ും പകാരമു  അപാകതകളാൽ ഏത് 

സമയ ും കരാറുകാർ ് േരഖാമൂലം മൂ ് ദിവസെ  മുൻ കൂർ അറിയി ് അവരുെട 

നിലവിെല ബിസിനസ ് ലേ ാ വസതിയിേലാ  നൽകി അംഗീകരി  െട ർ/കരാർ 

അവസാനി ി ാനു  അവകാശം സൈ േകായിൽ നി ി മാണ:് 

i. െട ർ േഫാമിലും സത വാങ്മൂല ിലും  െത ായ വിവര ൾ നൽകിയാൽ . 
 

ii. െടൻഡർ തീർ ാകുേ ാൾ എെ ിലും അപാകതയു ാകുകയും െത ായി  

പവൃ ി നൽകുകയും െചയ് താൽ. 

iii. കരാറുകാരൻ സൈ േകായുെട/ സം ാന ിൻെറ താൽ ര ിന് ഹാനികരമായി 
പവർ ി ാൽ 

 

iv. കരാർ കാലാവധിയിൽ ഇസി ആ ്/സിആർപിസി/ഐപിസി തുട ിയ 

ഏെത ിലും േകസുകളിൽ  കരാറുകാരൻ ഉൾെ ാൽ/ സദാചാര ദുർനട  ്

ഉൾെ ടു  ഏെത ിലും കിമിനൽ കു ിൽ ശി ി െ ാൽ . 

v. ഭൗതിക പരിേശാധനാ സമയ  ് എെ ിലും െത ായ നടപടികൾ കെ ിയാൽ  
അതായത ്േ ാ ുകളുെട വഴിതിരി ുവിടൽ , േ ാ ്  െഡലിവറിയിെല കുറവ്, േലാഡ ്
വഴിതിരി ുവിടൽ /  ദുരുപേയാഗം  തുട ിയവ. 

 

     അ രം സ ർഭ ളിൽ െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ് ക ുെക ുകയും അ രം 
പിരി ുവിടൽ കാരണമു  ഒരു ന പരിഹാര ിനും കരാറുകാരന്  അർഹത 
ഉ ായിരി ു ത . 
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V.  േപയ്െമന്റ:് 

കരാറുകാരൻ ഓേരാ ടി ിന്െറയും ഒറിജിനൽ ബി ുകളും FPS/OIC-ൽ നി  ്

ലഭി ു  രസീതുകളും ഡ ൂ ിേ ായി ഡിേ ാ മാേനജർ ് സമർ ി ണം. പാഥമിക 

പരിേശാധനയ് ് േശഷം ഡിേ ാ മാേനജർ െമാ ം ബി ിന്െറ തുക 90%  NEFT വഴി 

വിതരണം െച ും, ബാ ി തുക പീ-ഓഡി ിന് േശഷം റിലീസ് െച ു താണ.് NFSA 

ഡിേ ാകളിൽ നി ് FPS-േല ു  ഗതാഗതവുമായി ബ െ ്, മുകളിൽ സൂചി ി  

േ ാസ് I (3) പകാരം േഡാർെ ് െഡലിവറി നട ിയതായി കരാറുകാരൻ ബ െ  

CRO/TSO യിൽ നി ് സർ ിഫി ് ഹാജരാ ിയതിന് േശഷം മാ തേമ ബാ ി തുക 10% 

അനുവദി ൂ. ബാധകമായ നികുതികൾ, നിലവിലു  നിയമ ളും ച ളും 

അനുസരി ് കരാറുകാരന്െറ ബി ുകളിൽ നി ് കുറയ് ും. െതാഴിലാളികൾ ് 

അവരുെട ഇഎസ് ഐ/പിഎഫ് അെ ിൽ ചുമ ുെതാഴിലാളി േ മനിധിയിേല ു  

വിഹിതം ഉൾെ െടയു  തുക കരാറുകാരൻ കൃത സമയ ് നൽകണം. അ രം 

വിഹിതം അടവാ ു ത് വെര കരാറുകാരന് പണം നൽകു ത് തട ുവയ് ാനു  

അവകാശം സൈ േകായിൽ നി ി മാണ.് 

VI.  R .R- (Revenue Recovery)ആക് ിന്െറ പേയാഗം  

സൈ േകാ കരാർ പകാരേമാ മേ െത ിലും കരാർ പകാരേമാ സൈ േകായ് ് 

എെ ിലും തുക കുടി ികയുെ ിൽ, അത് റവന ൂ റി വറി നിയമ ിെല 

വ വ കൾ പകാരം കുടി ികയായി ഈടാ ു താണ.് 

 

VII.  തി ിഴി ൽ   (:SET OFF) 

ഈ കരാറിന് പകാരേമാ / സൈ േകായുമായി കരാറുകാരൻ ഉ ാ ിയ 

മേ െത ിലും കരാർ പകാരേമാ കരാറുകാരന് നൽേക  ഏത് തുകയും (അവൻ/അവൾ 

നൽകിയ ഏെത ിലും രൂപ ിലു  െസക ൂരി ി െഡേ ാസി ്, ഏെത ിലും ബി ് 

തീർ ുകൽ ി ാ ത് മുതലായവ) സപൈ്ളേ ാ ു ാകു  ഏെത ിലും 

െ യിമുകളിേല ് വിനിേയാഗി ുകയും/ ത ി ിഴി ുകയും  െച ാം. 

                 VIII തർ ൾ / അധികാരപരിധി: 

കരാറുകാരനും സൈ േകായും ത ിൽ ഈ െടൻഡറുമായി ബ െ േതാ മേ ാ 

ഉ ാകു  എ ാ തർ ളും പര ര ചർ യിലൂെട പരിഹരി െ ടും, ഇെ ിൽ 

തർ ം ആർബിേ ടഷൻ & കൺസിലിേയഷൻ ആ ് പകാരം ആർബിേ ടഷനിേല  ്

റഫർ െച ാവു താണ.് ആർബിേ ട ർമാരുെട വിധി ക ികൾ അനുസരി ണം. 

കരാർ താലൂ ് ഡിേ ായുമായി ബ െ  േകാടതിയുെട അധികാരപരിധി ് 

വിേധയമായിരി ും. 

IX FORCE MAJEURE 

                     യു ം, യു സമാനമായ പവർ ന ൾ, ഭരണകൂട പവർ ന ൾ, തീ, െവ െ ാ ം,      
ഭൂക ൾ, പണിമുട ുകൾ, േലാ ൗ ുകൾ, ഉപേരാധം, കലാപ ൾ, ആഭ ര കലഹ ൾ  എ ീ 
സാഹചര ൾെ ാ ്  ഈ െടൻഡറിേല നിബ നകൾ പാലി ു തിൽ ഏെത ിലും ക ികൾ ് 
സാധി ാെത വ ാൽ അത് െടൻഡർ വ വ കളുെട ലംഘനമായി കണ ാ ു ത  . എ ാൽ 
ഇ രം സംഭവ േളാ ആയതിന്െറ പരിണിത ഫലേമാ  മൂലമു ാകു  സാഹചര േളാ 15 
ദിവസ ിലധികം നീ ുനിൽ ു ിെ ിൽ അത് Force Majeure  ആയി കണ ാ ി . Force Majeure 
ആയി കണ ാ ാവു ഏെത ിലും സംഭവം കരാറിേലർെ  ഒരു ക ി  അവകാശവാദം 
ഉ യി ാൽ   പ ുത കാര ം േരഖാമൂലം കാര  കാരണ സഹിതം  എതിർ ക ിെയ പൂർ മായും 
േബാധി ിേ താണ് . Force Majeure  ഉൾ െടയു  ഏെത ിലും കാരണ ാൽ  ഏെത ിലും 
തട ൾ ഉ ായാൽ  അ രം സാഹചര ളിൽ സാധന ളുെട സ ീകരണം േ ാസ് III(എ)  
വ വ കൾ പകാരമായിരി ും . Force Majeure  ഉൾ െടയു  ഏെത ിലും കാരണ ാൽ  കരാർ 
േജാലികൾ നീ ുേപായാൽ അ െന ൈവകി ലഭി ു  സാധ ളുെട സ ീകരണം സംബ ി ും 
III(എ)  വ വ കൾ ബാധകമായിരി ും  .  

ഒ ് 

 

ഡിേ ാ മാേനജർ
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 Annexure-I 

Name of the Taluks and the Corresponding Supplyco Depots 
 

Sl 
N
o 

Name of the 
Taluk/PDS 
Depot 

Telephone No Supplyco Depot Name Contact Number 

1 Ambalappuzha  
0477-2260612 Alappuzha  0477-2260530,9447975247 

2 Iritty 
0490-2472605 Thalassery 0490-2322264,9447975268 

3 Hosdurg 
0467-2206366 Kanjangad 0467-2203026,9447975272 

4 Vellarikkund 
0467-2241443 

5 Kasargode 
04994-255271 Kasargode 04994-230568,9447975271 

6 Manjeswaram 
04998-241133 

7 Konni 
0468-2341144 Pathanamthitta 0468-2222308,9447975236 

8 Kozhenchery 
0468-2228811 

9 Mallappilly  
0469-2691300 Thiruvalla 0469-2603239,9447975234 

10 Peerumed 
04869-232072 Kanjirappilly 0482-8204385,9447975232 
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 Annexure – II 
 
 
 

Sl.No. District FCI Godowns 
1 Thiruvananthapuram Valiathura 
2 Thiruvananthapuram Kazhakuttom 
3 Kollam Kollam 
4 Kollam Kilikollur 
5 Kollam Karunagapally 
6 Kollam Avaneeswaram 
7 Alappuzha Alappuzha 
8 Alappuzha Mavelikkara 
9 Kottayam Chingavanam 
10 Pathanamthitta Kunnamthanam - CWC 
11 Idukki Arakkulam 
12 Ernakulam Kochi 
13 Ernakulam Ankamaly 
14 Thrissur Mulamkunnathukavu 
15 Thrissur Chalakudy 
16 Palakkad Olavakkode 
17 Malappuram Angadippuram 
18 Malappuram Kuttippuram 
19 Kozhikkode West Hill 
20 Kozhikkode Thikkodi 
21 Wayanad Meenangadi 
22 Kannur Muzhappilangad 
23 Kannur Payyannur 
24 Kasargode Nileswaram 
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 Annexure – III 
 
 

Sl. 
No 

District Location Name and Address of the Mill 

1 Alappuzha Champakulam Empees Modern Rice Mill, Champakulam,9447357132 

2 Kottyam Kottyam Oilpalm India Ltd, Kodimatha ,Kottyam , 4812567104 

3 Kottayam Arpookara KE Agro Products Pvt. Ltd,Arpookkara West,9447175145 
 

4 Ernakulam Aluva Diamond Food Products 

 
 

5 

 
 

Ernakulam 

 
 

Angamali 

 
 
KSR Rice Mill ,Mookkannur-9388604202 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Ernakulam 

 
 
 
 
 

Kalady 

1. Aiswarya Agro Mills, Mattoor, Kalady -   9847034692 
2. Chirackal Agro Mill, Marottichuvadu,Mattur -9744977777 
3. Chirackal Food Products, Marottichuvadu,Mattur -9744977777 
4. Pooja Modern Rice Mill,Chengal-9895417527 
5. Kalpana Agro Mills, Mattoor -9447773540 
6. Kavery Modern Rice Mills, Mattoor 9447755791 
7. Anna Agro Mills, Parappuram,Kanjur 9846174184 
8. K&T Agro Mills, Mattoor, 9447483071 
9. Christy Modern Rice Mill, Mattoor ,9447723935 
10 Rice Tech Agro Mills,Mattoor-9846078217 
11Valanchery Agro Mills, Manjapara,9447732016 
12Pallikkal Agro Mills,Mattur-9447048779 
13Attiyattira Modern Rice Mill,Mattor-9447162190 
14Fransko Agro Foods,Mundangamattom-9539860708 
15KKR Agro Mill,Chelamattom-984666660 

 
7 

 
Ernakulam 

 
Kanjoor 

1Anna Agro Mills, Parappuram,9846174184 
2Marymatha Modern Rice Mill,Parappuram-9846019351 

8 Ernakulam Yordhanapura
m 

Valookkaran Modern Rice Mill,9447609700 

9 Ernakulam Ayyampuzha 1. Pallikkal Food Products, Kollakode, Ayyampuzha-9447048779 
2. Avani Agro mills-9447158379 

 
10 

 
Ernakulam 

 
Mannoor 

1. Mannoor Agro Tech,Thrikkalathur-9446868026 

 
 

11 

 
 

Ernakulam 

 
 

Koovappady 

1)Diamonds Food Products,Koovappady,Perumbavoor-
9447190621 
2) Geeyem Agromills,Elambakappilly  
P O ,9447175145 
3) Lakshmi Agro Mills,Edavoor-9447046434 
4)Aiswarya Modern Rice Mill,Koodalappad-  
9447483514 
5)Nambiattukudy Agro Industries,Perumbavorr-
9447480905 
6)Nambitattukudy Foods & Spices,Perumbavoor -
9447480905 

12 Ernakulam Sreemoolanaga
ram 

Thekkekara Rice Mill,9447506749 

 

 
 
 
 

13 

 
 
 
 

Ernakula
m 

 
 
 
 

Okkal 

1. Edathala M.R.M, Chelamattam-9446325738 
2. St. George Rice Mill,Karikkode-9446596499 
3. Edapana Agro Mills, Edappanamaly,9037497330 
4. JOSECO Agro Mill, Okkal,9447773540 

14 Ernakula
m 

Nellad St.Marys Rice Mill(Kinfra),Kinfra Park,9495961657 

 
15 

 
Thrissur 

 
Pazhayannur 

 Fathima  Modern Rice Mill, Kodathur Road, Pazhayannur, 
Thrissur 9447403879 

 
16 

Palakkad Kakkayoor Parvathy Agro Mill,9447053543 

17 Palakkad Elavampadam SreedharModern Rice Mill,, Mariyapadam-9447252979 
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18 Palakkad Kuzhalmanna
m 

Irfan Agro Foods, Kalapetty, 9846312786 

19 Palakkad Cheramangal
am 

Sneham Agro Mill, Alumparambu-9447010959 

20 Palakkad Alathur Sreekanda Rice Mill, Bank Road, Alathur , 9495222492 

21 Palakkad Mannarkkad 
KPM Agro Food Products Pvt Ltd,Nattukal P O-9447319695 

22 Palakkad Kinassery 
S S Rice Mill,Kinassery-9946552568 

23 Palakkad Thenkurissi P.K.R. Modern Rice Mill, Thenkurissi,9446725979 

24 Palakkad Koduvayur 
Bismillah Rice Mill, Chathuruthy,9447995391 
 

25 Palakkad Nenmara 
Sreekrishna Modern Rice Mill, 9447042751 

26 Palakkad Elavancheri Kollengode Agro Mill,Vattekkad, 9447063578 

27 Palakkad Palassana 
St Antony Rice Mill,Pallassana,9388669918 

28 Palakkad Kollengode Sooraj Agro Mill, Payyallur,9447162039 

29 Palakkad Pallavoor 
Pallavoor High Tech Agro Mills,Kumaramputhur-9447196264 

30 Palakkad Vadakancher
y,Palakkad 

Jayabharath Modern Rice Mill, 9846299131 

31 Palakkad Vadavannur 1 Gayathri  Mills,9447930000 
2 Biju Modern Rice Mill,Ottara,9447650000 

32 Palakkad Elapulli PADDICO,Kunnukad, Elapulli,9846507084 

33 Palakkad Kanhikulam Central Rice Mill, Kanhikulam,9447941772 

34 Palakkad Vannamada Bismilla Modern Rice Mill, Moongilmada-9995052461 
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 Annexure- IV 
 

MODEL FORM OF AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED BY THE 
TENDERERS (In Rs 200/- stamp paper) duly signed manually at the bottom. 

 
A F F I D A V I T 

 
 

I,……………………. S/o………………….. aged….. working as ………. 

Residing at ................................................... do hereby solemnly affirm and state as 

follows: 

1. That I am ......................... and competent to swear this affidavit being 

….............…..........( if- Company, Partnership firm). 

2. That I am a tenderer who submitted tender pursuant  to the  E-Tender notice  

dated ................ issued by the Kerala State Civil Supplies Corporation for 

Transportation of Ration Articles from notified source (FCI DEPOT/CMR 

MILLS/NFSA DEPOT) to the notified destinations( Supplyco NFSA/FPS). 

3. That I have read and understood properly the terms and conditions of tender and I 

am eligible to participate in the Tender as per the eligibility criteria mentioned in 

the Tender Notice. 

4. That I hereby confirm and declare that myself/our firm/company) have never 

been blacklisted or convicted or any kind of criminal cases are pending against 

me /our firm/company on complaint filed or FIR registered by Supplyco/Food 

and Civil Supplies Department. 

5. That I hereby confirm and declare that myself or any person 

related/associated/with me/our firm/company have no connection in any manner 

with licence holder of any Fair Price Shop. 

6. That I hereby confirm and declare that myself/partners of our firm/ directors of 

company or our close relatives are not involved in any offence under the 

provisions of Essential Commodities Act-1955, Kerala Rationing Order or any 

other statute/rules for PDS or orders issued in relation there to or under their will 

or any other Criminal Act/rules thereof in force. 

7. That I here by confirm and declare that myself/partners of our firm/ directors of 

company are not accused of in any serious crime involving moral turpitude and 

also not blacklisted by Supplyco. 

8. That I here by confirm and declare that myself or any person related/associated/ 

with me/ our firm/company are not dealing with the business of rice/wheat in the 

State. 

9. That I hereby confirm and declare that me/our firm/company have not been 

proceeded for violation of the terms and conditions of transportation contract or 

any proceedings initiated against me/our firm/company under EC Act/CRPC/IPC 

etc due to seizure of Food grains from the vehicle used for transportation of ration 

articles. 
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10. That I hereby undertake that in case any of the facts sworn in as mentioned above 

is found otherwise or incorrect or false at any stage Corporation shall be entitled 

to take all such actions as may be deemed fit including filing of criminal cases 

and termination of contract, if, awarded and in that event I shall be liable to 

compensate the loss and damages caused to the Corporation on account of such 

premature closure of the contract. 

 
All the facts stated above are true 

Dated this the ….. day of ....... 2022. 

 
DEPONENT 

 


