
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT HOSTELS 
HOSTEL OFFICE, NITC HOSTELS, NIT CAMPUS (P.O), 673 601, KOZHIKODE, PHONE –0495 2286951 

Quotation Form for the period from ……..…….…to…..….…….. 

TO 
 
 THE CHIEF WARDEN,       
 NITC HOSTELS.  
 
Sir, 
 

With reference to the standing instructions  of  Quotation notice No……………………………………………………  

 

dated ………………….……..,  I hereby quote the rate for the items as shown below:- 

Sl. No. Name of items Unit   
Rate 

Remarks 
Rs. Ps. 

 

1 PAPPADAM 

 

പപ്പടം 400 g /100Nos.    

 

2 BROOM 

 

 CuÀ¡nÄ NqÂ 1 No.    

 മേൽ കാണിച്ച നിരക്കുവിലയ്ക്ക്ക്  േൂന്ന് ോസത്തെ സാധുത ോത്തത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 

 

......................... mw തിയ്യതിയിത്തല .............................................നമ്പർ രസീതി ത്പകാരം ₹............................................  

(.............................................................................................................രൂപോത്തം) നിരതത്രവയോയി േുകളിൽ 
പറഞ്ഞ സാധനം / സാധനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ  മ ാസ്റ്റലുകളിൽ വിതരണം ത്തെയ്യുന്നതിനായി  

ത്തകട്ടിത്തവച്ചിരിക്കുന്നു.  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം/സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ാംരരമായിട്ടം, 

കൃരയസമയത്ും വിരരണം ചെയ്രു ചകാള്ളാചമന്് സമ്മരിച്ചടചകാള്ളടന്ു. ഇതിനു 
വീഴ്െവന്നാൽ, െീഫ് വാർഡന് േുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് കൂടാത്തത ത്തപാതുവിപണിയിൽനിന്നും ഈ 
വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതും, കൂടുതൽ വിലത്തകാടുെ് വാമങ്ങണ്ടിവന്നാൽ അധികവില ഞാൻ 
സേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളമതാ, സേർപ്പിക്കുന്നമതാ ആയ ബിലലുകളിൽ നിന്നും പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതുോണ്. 
അതിലും കൂടുതൽ തുക വരികയാത്തണങ്കിൽ, ആയത് Fsâ നിരതത്രവയെിൽ നിന്നും 
പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതാത്തണന്ന് ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചുത്തകാളളുന്നു  

 

                                       ഒപ്പ്: 
പാൻകാർഡ് നമ്പർ  :                                               വിതരണക്കാരsâ മപര്: 

ടിൻ നമ്പർ                :                                                മ ാൺ നമ്പർ: 

ജി എസ് ടി നമ്പർ      :                                               പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം: 
 

F^v Fkv Fkv F sF \¼À : 
 

 

 

 

 

 

 

NB:- കവമട്ടഷൻ (വിലനിരക്ക്) 23mw-- Xn¿Xn ]IÂ 3.00 aWnക്ക് േുൻപായി സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. 

  



NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT HOSTELS 
HOSTEL OFFICE, NITC HOSTELS, NIT CAMPUS (P.O), 673 601, KOZHIKODE, PHONE –0495 2286951 

Quotation Form for Snacks & Bakery items for the period from ……….… to…………  

TO 
 THE CHIEF WARDEN, 
 NITC HOSTELS 
 

With reference to the standing instructions of Quotation notice No……………………………………………………  

dated ………………….……..,  I hereby quote the rate for the items as shown below:- 

Sl. 
No. 

Name of items Unit kg/Nos. 
Rate 

Remarks 
Rs. Ps. 

1 Unniyappam ഉണ്ണിയപ്പം 1 No.    

2 Neyyappam  ത്തനയ്യപ്പം 1 No.    

3 Kukkarappam കുക്കറപ്പം 1 No.    

4 Veg Roll ത്തവജ് മറാൾ 1 No.    

5 Noolappam നൂലപ്പം 1 No.    

6 Vellappam ത്തവള്ളപ്പം 1 No.    

7 Pathiri പെിരി 1 No./30 gm    

8 Porichapathiri ത്തപാരിച്ചപെിരി 1 No./50 gm    

9 Chappathi െപ്പാെി 1 No./30 gm    

10 Vegetable Puffs ത്തവജിറ്റബിൾപഫ്സ് 1 No.    

11 Samusa സേൂസ 1 No.    

12 Egg Puffss എഗ്ഗ് പഫ്സ് 1 No.    

13 Cup Cake കപ്പ്  മകക്ക് 1 kg    

14 Plum Cake പ്ലം മകക്ക് 1 kg    

15 Cutting Cake കട്ടിങ് മകക്ക് 1 kg    

16 Cream Cake  ത്കീം മകക്ക് 1kg    

17 Tea Cake ടീ മകക്ക് 1 kg    

18 Mixture േിക്സ്ചസ്ച്ചർ 1 kg    

19 Mysore Pak മേസൂർ പാക്ക് 1 kg    

20 Jangiri ജാഗിരി 1 kg    

21 Ladu ലഡു 1 kg    

22 Cream Bun ത്കീം ബൺ 1 Pcs    

23 Cutlet കട് ലറ്റ് I No.    

24 
Bread  ത്ബഡ് (300 ത്ഗാം) Packet    

Bread  ത്ബഡ് (400 ത്ഗാം) Packet    
മേൽ കാണിച്ച നിരക്കുവിലയ്ക്ക്ക്  േൂന്ന് ോസത്തെ സാധുത ോത്തത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 

......................... mw തിയ്യതിയിത്തല .............................................നമ്പർ രസീതി ത്പകാരം ₹................................................  
(.............................................................................................................രൂപോത്തം) നിരതത്രവയോയി േുകളിൽ 
പറഞ്ഞ സാധനം / സാധനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ  മ ാസ്റ്റലുകളിൽ വിതരണം ത്തെയ്യുന്നതിനായി  
ത്തകട്ടിത്തവച്ചിരിക്കുന്നു.  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം/സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ാംരരമായിട്ടം, 

കൃരയസമയത്ും വിരരണം ചെയ്രു ചകാള്ളാചമന്് സമ്മരിച്ചടചകാള്ളടന്ു. ഇതിനു 
വീഴ്െവന്നാൽ, െീഫ് വാർഡന് േുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് കൂടാത്തത ത്തപാതുവിപണിയിൽനിന്നും ഈ 
വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതും, കൂടുതൽ വിലത്തകാടുെ് വാമങ്ങണ്ടിവന്നാൽ അധികവില ഞാൻ 
സേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളമതാ, സേർപ്പിക്കുന്നമതാ ആയ ബിലലുകളിൽ നിന്നും പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതുോണ്. 
അതിലും കൂടുതൽ തുക വരികയാത്തണങ്കിൽ, ആയത് Fsâ നിരതത്രവയെിൽ നിന്നും 
പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതാത്തണന്ന് ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചുത്തകാളളുന്നു  

                                        ഒപ്പ്: 
പാൻകാർഡ് നമ്പർ :                                               വിതരണക്കാരsâ മപര്: 

ടിൻ നമ്പർ             :                                     മ ാൺ നമ്പർ: 
ജി എസ് ടി നമ്പർ  :                                      പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം: 
F^v Fkv Fkv F sF \¼À : 
NB:- കവമട്ടഷൻ (വിലനിരക്ക്) 23mw-- Xn¿Xn ]IÂ 3.00 aWnക്ക് േുൻപായി സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. 



NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT HOSTELS 
HOSTEL OFFICE, NITC HOSTELS, NIT CAMPUS (P.O), 673 601, KOZHIKODE, PHONE –0495 2286951 

Quotation form for vegetables & fruits etc. for the period from ……….… to………… 

TO 
 THE CHIEF WARDEN, 
 NITC HOSTELS. 
 

With reference to the standing instructions  of  Quotation notice No……………………………………………………  

dated ………………….……..,  I hereby quote the rate for the items as shown below:- 

Sl. 
No. 

Name of items 
Unit 

(kg/Nos) 
Rate 

Remarks 
Rs. Ps. 

1 Amara  അേര 1kg    

2 Banana (Raw) മനത്രക്കായ  ”    

3 Beans ബീൻസ്  ”    

4 Beetroot ബീറ്റ്റൂട്ട്  ”    

5 Big Onions സമവാള  ”    

6 Brinjal വഴുതിനങ്ങ  ”    

7 Cabbage കാമബജ്  ”    

8 Carrot കാരറ്റ്  ”    

9 Capsicom കാപ്സിക്കം     

10 Cauliflower കവാളിഫ്ലവർ  ”    

11 cheera  െീര ”    

12 Chembu മെമ്പ്  ”    

13 Covakka മകാവക്ക  ”    

14 Curryleaves കറിമവപ്പില  ”    

15 Drumstick േുരിങ്ങക്ക  ”    

16 Eleven എളവൻ  ”    

17 Ginger ഇഞ്ചി  ”    

18 Green Chillies പച്ചേുളക്സ്ച  ”    

19 Garlic ത്തവളq-െുള്ളി ”    

20 Jackfruit (Tender) ഇടിയൻ െക്ക  ”    

21 Kaippakka കയ്ക്പ്പയ്ക്ക്ക  ”    

22 Kothavara ത്തകാെവര  ”    

23 L Finger ത്തവണ്ട  ”    

24 Lemons ത്തെറുനാരങ്ങ  ”    

25 Mallichappu പച്ചേലലി െപ്പ്  ”    

26 Mango (Raw) ോങ്ങ  ”    

27 Mathan േെൻ  ”    

28 Mullanki േുള്ളങ്കി  ”    

29 Nellikka ത്തനലലിക്ക  ”    

30 Palak Cheera പാലക്സ്ച െീര  ”    

31 Padavalam പടവലം  ”    

32 Payar പയർ  ”    

33 Podina ത്തപാതിന  ”    

34 Potato ഉരുളകിഴങ്ങ് ”    



 

Sl. 
No. 

Name of items 
Unit 

(kg/Nos). 
Rate 

Remarks 
Rs. Ps. 

35 Small Onions ത്തെറിയ ഉള്ളി  1kg    

36 Tapioca  കപ്പ ”    

37 Tomatto തക്കാളി  ”    

38 Thenalikaya മതനmലിക്കായ  ”    

39 Vaduvapuli വടുവപ്പുളി  ”    

40 Vellarikka ത്തവള്ളരിക്ക  ”    

41 Yam മെന ”    

42 Eggs (Ordinary) മകാഴിേുട്ട  ”    

43 Lehorn Eggs ത്തലമഗാൺ  േുട്ട  ”    

44 Banana leaves വാഴയില Nos    

45 Kondattam chilly ത്തകാണ്ടാട്ടം േുളക്സ്ച 1kg    

46 Apple  ആപ്പിൾ ”    

47 Banana (Ripe) മനത്രപ്പഴം  ”    

48 Grapes േുരിരി ”    

49 Jackfruit(Ripe) െക്ക (പഴുെത്)   ”    

50 Kakkirikka കക്കിരിക്ക ”    

51 Mango(Ripe) ോമ്പഴം  ”    

52 Morris  മോറിസ്  ”    

53 Mysorepazham മേസൂർപ്പഴം  ”    

54 Orange ഓറഞ്ച് ”    

55 Pappaya  പപ്പായ ”    

56 Pineapple മപനാപ്പിൾ ”    

57 Poovanpazham പൂവൻപ്പഴം  ”    

58 Redpazham ത്തെങ്കരളി  ”    

59 Watermelon  തണ്ണീർ േെൻ ”    

60 Njalipoovan Rmen¸q-h³ ”    

61 Coconut  നാളിമകരം ”    

മേൽ കാണിച്ച നിരക്കുവിലയ്ക്ക്ക്  ഒരു ോസത്തെ സാധുത ോത്തത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 

......................... mw തിയ്യതിയിത്തല .............................................നമ്പർ രസീതി ത്പകാരം ₹..........................................  

(.............................................................................................................രൂപോത്തം) നിരതത്രവയോയി േുകളിൽ 
പറഞ്ഞ സാധനം / സാധനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ  മ ാസ്റ്റലുകളിൽ വിതരണം ത്തെയ്യുന്നതിനായി  
ത്തകട്ടിത്തവച്ചിരിക്കുന്നു.  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം/സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ാംരരമായിട്ടം, 

കൃരയസമയത്ും വിരരണം ചെയ്രു ചകാള്ളാചമന്് സമ്മരിച്ചടചകാള്ളടന്ു. ഇതിനു 
വീഴ്െവന്നാൽ, െീഫ് വാർഡന് േുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് കൂടാത്തത ത്തപാതുവിപണിയിൽനിന്നും ഈ 
വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതും, കൂടുതൽ വിലത്തകാടുെ് വാമങ്ങണ്ടിവന്നാൽ അധികവില ഞാൻ 
സേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളമതാ, സേർപ്പിക്കുന്നമതാ ആയ ബിലലുകളിൽ നിന്നും പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതുോണ്. 
അതിലും കൂടുതൽ തുക വരികയാത്തണങ്കിൽ, ആയത് Fsâ നിരതത്രവയെിൽ നിന്നും 
പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതാത്തണന്ന് ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചുത്തകാളളുന്നു  

                                        ഒപ്പ്: 
പാൻകാർഡ് നമ്പർ :                                             വിതരണക്കാരsâ മപര്: 

ടിൻ നമ്പർ             :                                    മ ാൺ നമ്പർ: 
ജി എസ് ടി നമ്പർ  :                                     പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം: 
F^v Fkv Fkv F sF \¼À : 
NB:- കവമട്ടഷൻ (വിലനിരക്ക്) എലലാ ോസവും 23mw-- Xn¿Xn ]IÂ 3.00 aWnക്ക് േുൻപായി സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. 



 

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT HOSTELS 
HOSTEL OFFICE, NITC HOSTELS, NIT CAMPUS (P.O), 673 601, KOZHIKODE, PHONE –0495 2286951 

Quotation Form for curry & cereal powder items for the period from ……….… to………… 

TO 
 THE CHIEF WARDEN, 
 NITC HOSTELS.  
 

With reference to the standing instructions  of  Quotation notice No……………………………………………………  
 

dated ………………….……..,  I hereby quote the rate for the items as shown below:- 
 

Sl. 
No. 

Name of items 
Unit 

kg/Nos. 
Rate 

Remarks 
Rs. Ps. 

1 Chilly Powder േുളക്സ്ചത്തപാടി   1 kg    

2 Corriander Powder േലലിത്തപ്പാടി    1 kg    

3 Turmeric Powder േഞ്ഞൾത്തപ്പാടി 1 kg    

4 Pickle Powder അച്ചാർത്തപ്പാടി 1 kg    

5 Sambar Powder സാമ്പാർത്തപ്പാടി 1 kg    

6 Chicken Masala െിക്കൻേസാല  1 kg    

7 Pepper Powder കുരുേുളക്സ്ച ത്തപാടി 1 kg    

8 Dust Tea ൊയത്തപ്പാടി(vMonica Super) 1 kg    

9 Garam Masala ഗരംേസാല 1 kg    

10 
Rice powder – 
roasted  boiled rice  

അരിത്തപ്പാടി(വറുെത്)  

പുഴുങ്ങലരി      
1 kg    

11 
Rice powder-
roasted  raw rice 

അരിത്തപ്പാടി(വറുെത്)  

പച്ചരി      
1 kg    

12 Chutney powder െട്ണിത്തപാടി 1 kg    

13 Rasam powder രസംത്തപാടി 1 kg    

14 Maida മേര 50 kg    
30 kg    

15 Sooji ùÕ 

50 kg    

30 kg    

10 kg    

16 Atta 
ആട്ട (Peekay whole wheat 

Atta) 

 50  kg    

30 kg    

17 Sunflower Oil സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ 
15kg    

മേൽ കാണിച്ച നിരക്കുവിലയ്ക്ക്ക്  ഒരു ോസത്തെ സാധുത ോത്തത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 

......................... mw തിയ്യതിയിത്തല .............................................നമ്പർ രസീതി ത്പകാരം ₹.....................................................  

(.............................................................................................................രൂപോത്തം) നിരതത്രവയോയി േുകളിൽ 
പറഞ്ഞ സാധനം / സാധനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ  മ ാസ്റ്റലുകളിൽ വിതരണം ത്തെയ്യുന്നതിനായി  
ത്തകട്ടിത്തവച്ചിരിക്കുന്നു.  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം/സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ാംരരമായിട്ടം, 

കൃരയസമയത്ും വിരരണം ചെയ്രു ചകാള്ളാചമന്് സമ്മരിച്ചടചകാള്ളടന്ു. ഇതിനു 
വീഴ്െവന്നാൽ, െീഫ് വാർഡന് േുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് കൂടാത്തത ത്തപാതുവിപണിയിൽനിന്നും ഈ 
വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതും, കൂടുതൽ വിലത്തകാടുെ് വാമങ്ങണ്ടിവന്നാൽ അധികവില ഞാൻ 
സേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളമതാ, സേർപ്പിക്കുന്നമതാ ആയ ബിലലുകളിൽ നിന്നും പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതുോണ്. 
അതിലും കൂടുതൽ തുക വരികയാത്തണങ്കിൽ, ആയത് Fsâ നിരതത്രവയെിൽ നിന്നും 
പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതാത്തണന്ന് ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചുത്തകാളളുന്നു  

                                       ഒപ്പ്: 
പാൻകാർഡ് നമ്പർ :                                              വിതരണക്കാരsâ മപര്: 

ടിൻ നമ്പർ             :                                     മ ാൺ നമ്പർ: 
ജി എസ് ടി നമ്പർ  :                                     പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം: 
F^v Fkv Fkv F sF \¼À : 
 

NB:- കവമട്ടഷൻ (വിലനിരക്ക്) എലലാ ോസവും 23mw-- Xn¿Xn ]IÂ 3.00 aWnക്ക് േുൻപായി സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. 



NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT HOSTELS 
HOSTEL OFFICE, NITC HOSTELS, NIT CAMPUS (P.O), 673 601, KOZHIKODE, PHONE –0495 2286951 

Quotation Form for the period from ……..…….…to…..….…….. 

TO 

 THE CHIEF WARDEN, 
 NITC HOSTELS.  

Sir, 
 

With reference to the standing instructions  of  Quotation notice No……………………………………………………  

dated ………………….……..,  I hereby quote the rate for the items as shown below:- 

Sl.No Items Unit 
Rate 

Remarks 
Rs. Ps. 

1 Chicken   tImgn-bn-d-̈ n   1kg    

2 Aikora   Abvt¡md   ”    

3 Akoli   BtImen   ”    

4 Chemmeen    sN½o³   ”    

5 Mathi   a¯n   ”    

6 Sravu   {kmhv   ”    

7 Etta   G«   ”    

8 Ayila  Abe   ”    

9 Chemballi   sN¼Ãn   ”     

10 Thinda   Xn   ”    

11 Korameen   tImc-ao³   ”    

12 Vembili   sh¼nfn   ”    

13 Naimeen   s\bvao³   ”    

14 Vameen   hmao³   ”    

15 Kadka   ISv¡   ”    

16 Mantha   am´   ”    

17 Kedar   tIZÀ   ”    

18 Poomeen   ]qao³   ”    

19 Parava   ]ch   ”    

20 Thiruthameen   Xncp-X-ao³   ”    

21 Sootha   kqX   ”    

22 Koli   tImen   ”    

23 Palan mantha   ]e³ am´   ”    

 മേൽ കാണിച്ച നിരക്കുവിലയ്ക്ക്ക്  ഒരു ോസത്തെ സാധുത ോത്തത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. 

......................... mw തിയ്യതിയിത്തല .............................................നമ്പർ രസീതി ത്പകാരം ₹................................................  

(.............................................................................................................രൂപോത്തം) നിരതത്രവയോയി േുകളിൽ 
പറഞ്ഞ സാധനം / സാധനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ മ ാസ്റ്റലുകളിൽ വിതരണം ത്തെയ്യുന്നതിനായി  
ത്തകട്ടിത്തവച്ചിരിക്കുന്നു.  മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാധനം/സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ാംരരമായിട്ടം, 

കൃരയസമയത്ും വിരരണം ചെയ്രു ചകാള്ളാചമന്് സമ്മരിച്ചടചകാള്ളടന്ു. ഇതിനു 
വീഴ്െവന്നാൽ, െീഫ് വാർഡന് േുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് കൂടാത്തത ത്തപാതുവിപണിയിൽനിന്നും ഈ 
വക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതും, കൂടുതൽ വിലത്തകാടുെ് വാമങ്ങണ്ടിവന്നാൽ അധികവില ഞാൻ 
സേർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളമതാ, സേർപ്പിക്കുന്നമതാ ആയ ബിലലുകളിൽ നിന്നും പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതുോണ്. 
അതിലും കൂടുതൽ തുക വരികയാത്തണങ്കിൽ, ആയത് Fsâ നിരതത്രവയെിൽ നിന്നും 
പിടിത്തച്ചടുക്കാവുന്നതാത്തണന്ന് ഇതിനാൽ സമ്മതിച്ചുത്തകാളളുന്നു  
 

                                        ഒപ്പ്: 
പാൻകാർഡ് നമ്പർ :                                               വിതരണക്കാരsâ മപര്: 

ടിൻ നമ്പർ             :                                     മ ാൺ നമ്പർ: 
ജി എസ് ടി നമ്പർ  :                                      പൂർണ്ണ മേൽവിലാസം: 
F^v Fkv Fkv F sF \¼À : 
 

NB:- കവമട്ടഷൻ (വിലനിരക്ക്) എലലാ ോസവും 23mw-- Xn¿Xn ]IÂ 3.00 aWnക്ക് േുൻപായി സേർപ്പിമക്കണ്ടതാണ്. 


