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ഡി എസ് സി കാന്റീൻ ഓൺലൈൻ 
ട ാക്കൺ സിസ്റ്റം 

 

1.  ക ോവിഡ് സോഹചര്യം  ോര്ണം, സോമൂഹി  അ ലം 
പോലികേണ്ടത ം  ോന്റീനിൽ തിര്േ് ഒഴിവോകേണ്ടത ം 
അതയോവശ്യമോണ്. അതിനോൽ,  ണ്ണൂർ,  ോഞ്ഞങ്ങോട് , മലപ്പുറം, വട ര് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്പവർത്തിേ ന്ന ഡിഎസ്സി  ോന്റീന  ൾേോയി 
ഞങ്ങൾ ഒര്  ഓൺലലൻ കടോേൺ സംവിധോനം 
വി സിപ്പിച്ചെട ത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ  ോന്റീന  ളുച്ചട ആപ്ശ്ിത 
ഉപകയോക്തോേൾേ് ഈ സംവിധോനത്തിലൂച്ചട കപ്രോസറി ലിേർ  
എന്നിവയ ം ലിേർ മോപ്തമോയ ം ഉള്ള കടോേണ  ൾ ബ േ് ച്ചചയ്ോം. 

 

ഈ സിസ്റ്റം കകാണ്ടുള്ള പ്പട ാജനങ്ങൾ. 
 

2.  ോന്റീൻ കടോേണ  ൾ 7 മ തൽ 14 ദിവസം വച്ചര് വീട്ടിൽ നിന്ന് 
ഓൺലലനോയി ബ േ് ച്ചചയ്ോം. നിങ്ങൾേ് ഒര്  കടോേൺ നമ്പറ ം 
പ്പകവശ്ന സമയവ ം ലഭിേ ം. റദ്ദോേൽ ഒഴിവോേ ന്നതിന ം 
കടോേണ  ൾ പോഴോയികപ്പോ  ന്നിച്ചലെന്ന   ഉറപ്പോേ ന്നതിന മോണ് ഈ 
അഡവോൻസ് ബ േിംഗ് നിയപ്രണം. ച്ചസപ്റ്റംബർ, ഒകകടോബർ 
മോസങ്ങളിൽ പിര ടര് ന്ന ച്ചടലിക ോൺ ബ േിംഗ് സംവിധോനം  
ഇകതോച്ചട അവസോനിപ്പിേ ന്നതോയിര്ിേ ം. 
 

3. നിങ്ങൾേ  സൗ ര്യപ്പദമോയ തീയതി ൾ തിര്ച്ചഞ്ഞട േോന ം 
നിങ്ങളുച്ചട സന്ദർശ്നം നന്നോയി ആസൂപ്തണം ച്ചചയ്ോന ം  ഴിയ ം. 
 

4. നിങ്ങൾേ  സൗ ര്യപ്പദമോയ സമയ കലോട്ടു ൾ തിര്ച്ചഞ്ഞട േോം. 
 

5. യ ആർസി  ണ്ണൂര്ില ം മറ്  ോന്റീന  ളില ം നിർദ്ദിഷ്ട 
ദിവസങ്ങളിൽ മോപ്തം ലിേർ മോപ്തം വോങ്ങ വോൻ ഉപകയോക്തോേച്ചള 
പ്പോപ്റ്തമോേ ന്നതിന് പ്പകതയ  ലിേർ കടോേൺ സീര്ീസ് ലഭയമോണ്. 
 

6. 80 വയസ്സിന ം അതിന മ  ളില ം പ്പോയമ ള്ള 
ഉപകയോക്തോേൾേോയി ശ്നിയോഴ്ച ളിൽ പ്പകതയ  കലോട്ടു ൾ 
നീേിവെിട്ടുണ്ട്. 
 

7. സ രമമോയ ക ോപ്പിംരിന ം എകസ്പ്പസ് ക്ലിയറൻസിന മോയി 
 ോന്റീനിന ള്ളിൽ സൗ ര്യപ്പദവ ം  ോര്യക്ഷമവ മോയ നടപടിപ് മം 
ഏർച്ചപ്പട ത്തിയിര്ിേ ന്ന . 
 



 

8. മ ൻ ൂട്ടി പ്പതീക്ഷിേോത്ത അടിയരിര് സോഹചര്യങ്ങളിൽ ബ േ് 
ച്ചചയ്ത കടോേണ  ൾ മോസത്തിച്ചലോര്ിേൽ റദ്ദോേോന ം ഒര്  തവണ 
വീണ്ട ം ബ േ് ച്ചചയ്ോന മ ള്ള സൗ ര്യം ഏർച്ചപ്പട ത്തിയിര്ിേ ന്ന . 

 

ബുക്കിംഗ് ന പ ിപ്കമം 

 

9. നിങ്ങളുച്ചട  മ്പയൂട്ടർ അച്ചലെങ്കിൽ ച്ചമോലബൽ ക ോണിന്ച്ചറ 
പ്ബൗസറിൽ https://dcots.in എന്ന് ലടപ്പ് ച്ചചയ്ു  അച്ചലെങ്കിൽ  
തോച്ചഴേോണ ന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിേ് ച്ചചയ്ു . 
 

കടോേൺ ബ േ് ച്ചചയ്ൂ 

പുതി താ ി രജിസ്റ്റർ കെയ്യാനുള്ള ന പ ി പ്കമം 

10. നിങ്ങൾ ഇത് വച്ചര് ര്ജിസ്റ്റർ ച്ചചയ്തിച്ചലെങ്കിൽ തോച്ചഴേോണ ന്ന 
ലിങ്കിൽ ക്ലിേ് ച്ചചയ്ത  ഉടൻ ര്ജിസ്റ്റർ ച്ചചയ്ൂ. 48 മണിേൂറിന ള്ളിൽ 
നിങ്ങൾേ് കടോേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്പകവശ്നം ലഭിേ ം. 

രജിസ്റ്റർ കെയ്യൂ 

 

11. ഇവിച്ചട  ോണിെിര്ിേ ന്നത  കപോച്ചല ഒര്  കലോരിൻ കപജ് 
നിങ്ങൾേ    ലഭിേ ം  

 

12. യൂസർ ച്ചനയിം ആയി നിങ്ങളുച്ചട കപ്രോസറി  ോർഡ് നമ്പർ 
മ ഴ വനോയ ം എന്റർ ച്ചചയ്ു   

  

13. പോസ്സ് കവർഡ് ആയി നിങ്ങൾ നൽ ിയ ച്ചമോലബൽ നമ്പർ 
എന്റർ ച്ചചയ്ു . 
 

14. കലോരിൻ ബട്ടൺ പ്പസ് ച്ചചയ്ു  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dcots.in/
https://tinyurl.com/csdtoken


 

 

15. നിങ്ങൾേ  തോച്ചഴ  ോണിെിര്ിേ ന്നത് കപോച്ചല ഒര്  യൂസർ  

സ്പ് ീൻ ലഭിേ ം. 

 

 



 

 

16. Book Your Token എന്ന ബട്ടൺ പ്പസ് ച്ചചയ്ു . തോച്ചഴേോണ ന്ന 
സ്പ് ീൻ ലഭിേ ം. 

 

 



 

 

17. Outlet, Category (കപ്രോസറി ആൻഡ് ലിേർ /ലിേർ മോപ്തം) , 

വർ ം ,  മോസം ഇവ ച്ചസലകട് ച്ചചയ്ു . Show ബട്ടൺ പ്പസ് 
ച്ചചയ്ു . 

 



 

18.   ആവശ്യച്ചമങ്കിൽ തോകഴേ് സ്കപ് ോൾ ച്ചചയ്ത് ബ േിംഗ്  ലണ്ടർ 
 ോണ  . ച വപ്പ് നിറത്തിൽ  അടയോളച്ചപ്പട ത്തിയ തീയതി ൾ 
അവധി ദിവസങ്ങളോണ്, പെ തീയതി ളിൽ  കടോേണ  ൾ ലഭയമോണ്.  
മഞ്ഞ തീയതി ളിൽ കടോേൺ തീർന്ന ച്ച ോണ്ടിര്ിേ ന്ന . 
ചോര്നിറത്തില ള്ള തീയതി ൾ ഇത വച്ചര് ബ േിംരിനോയി 
ത റന്നിട്ടിലെ. നിലവിൽ ര്ണ്ടോഴ്ചച്ചത്ത മ ൻ ൂട്ടിയ ള്ള   ബ േിംഗ് 
അന വദനീയമോണ്. 

19. നിങ്ങളുച്ചട തീയതി തിര്ച്ചഞ്ഞട ത്ത് ക്ലിേ ച്ചചയ്ു , തോകഴേ് 
സ്കപ് ോൾ ച്ചചയ്ു . കലോട്ടു ളുച്ചട  വിശ്ദോംശ്ങ്ങൾ 
ച്ച ോട ത്തിര്ിേ ന്നതോയി  ോണോവ ന്നതോണ്.  

 



 

20.  ചോര് നിറത്തില ള്ള കലോട്ടു ളിച്ചല കടോേണ  ൾ 
അവസോനിെിര്ിേ ന്ന . നീല നിറത്തില ള്ള കലോട്ടു ളിച്ചലോന്ന് 
തിര്ച്ചഞ്ഞട ത്ത  നിങ്ങളുച്ചട കടോേൺ ബ േ് ച്ചചയ്ു . 
 ോണിെിര്ിേ ന്നത കപോച്ചല ഒര്  കപോപ്പ്അപ്പ് ദൃശ്യമോ  ം. നിങ്ങൾ 
സംതൃപ്റ്തനോച്ചണങ്കിൽ, നിബന്ധന ളും വയവസ്ഥ ളും അംരീ ര്ിെ് 
 ൺക ം ബട്ടൺ  ക്ലിേ ച്ചചയ്ു . കലോട്ട് തിര്ച്ചഞ്ഞട േൽ 
സ്പ് ീനികലേ് മടങ്ങ ന്നതിന്  യോൻസൽ ബട്ടൺ  ക്ലിേ ച്ചചയ്ു . 
 ൺക ം ബട്ടൺ  അമർത്തിയോൽ, ഇനിപ്പറയ ന്ന സ്പ് ീൻ ദൃശ്യമോ  ം. 

 

 

 

 

 

 



 

21.    ോണിെിര്ിേ ന്നത കപോച്ചല നിങ്ങളുച്ചട കടോേൺ ജനകററു 
ച്ചചയ്ച്ചപ്പട ന്ന . തീയതി, സമയം, ഔച്ചട്ട്ലറ് ത ടങ്ങിയവ കടോേണിൽ 
പര്ോമർശ്ിെിര്ിേ ന്ന . ച്ചഡൗൺകലോഡ്  ബട്ടൺ ക്ലിേ ച്ചചയ്ത് 
കടോേൺ  ച്ചഡൗൺകലോഡ്  ച്ചചയ്ു . ഇത്  നിങ്ങളുച്ചട ച്ചമോലബൽ 
ക ോണിച്ചല ഒര്  ഇകമജോയി ച്ചഡൗൺകലോഡ് ക ോൾഡറിൽ 
സൂക്ഷിേച്ചപട ന്ന . മോപ്തമലെ നിങ്ങളുച്ചട ച്ചമോലബലിച്ചല 
പ് മീ ര്ണമന സര്ിെ് രോലറിയിൽ ദൃശ്യമോ   യ ം ച്ചചയ്ും. 

 



 

22.  ോന്റീൻ ച്ചരയ്റിൽ നിങ്ങൾേ് ഈ കടോേൺ  ോന്റീൻ 
 ോർഡ  ൾച്ചേോപ്പം ഹോജര്ോേി   നിശ്ചിത സമയത്ത് പ്പകവശ്നം 
കനടോൻ  ഴിയ ം. 

23.  ഇനി ച്ചമയിൻ കപജികലേ് മടങ്ങികപ്പോയി ബ േിംഗ് സ്റ്റോറസ് 
ബട്ടൺ അമർത്ത  . 

 

 

24. നിങ്ങൾേ് അഥവോ കടോേൺ കസവ് ച്ചചയ്ോൻ  ഴിയ ന്നിച്ചലെങ്കിൽ, 

വി മികേണ്ട.  ോന്റീനിച്ചലത്തി കലോരിൻ ച്ചചയ്ത് ഈ ബട്ടൺ 
അമർത്ത  . നിങ്ങളുച്ചട കടോേൺ വിവര്ങ്ങൾ ഇങ്ങച്ചനയ ം 
 ോണിേോം. 

 



 

25. നിങ്ങൾേ്  ൃതയ ദിവസം  ോന്റീൻ സന്ദർശ്ിേോൻ 
 ഴിയ ന്നിച്ചലെങ്കിൽ, റദ്ദോേൽ (Cancel) ബട്ടൺ അമർത്തി ഒര്  ദിവസം 
മ ൻപ്റ് വച്ചര് നിങ്ങൾേ് കടോേൺ റദ്ദോേോം. 

26. ഒര്  റദ്ദോേല ം ഒര്  റീ ബ േിംര ം മോപ്തകമ ഒര്   ലണ്ടർ 
മോസത്തിൽ അന വദിേൂ. അതിനോൽ, അടിയരിര് സോഹചര്യങ്ങളിൽ 
മോപ്തം നിങ്ങളുച്ചട കടോേൺ റദ്ദോേ  .  ൂടോച്ചത, ഒര്  ദിവസം മ ൻകപ  
നിങ്ങൾ റദ്ദോേിയിച്ചലെങ്കിൽ, ആ മോസത്തിന ള്ള നിങ്ങളുച്ചട കടോേൺ 
 ോലഹര്ണച്ചപ്പട ം. 

27. ദയവോയി COVID കപ്പോകട്ടോകേോളു ൾ പോലിേ  . നിങ്ങൾേ് 
സ ര്ക്ഷിതവ ം സകരോ  ര്വ മോയ ക ോപ്പിംഗ് അന ഭവം 
ആശ്ംസിേ ന്ന . 

********************** 

DCOTS - നിബന്ധനകള ം വ്യവ്സ്ഥകള ം 

 

ട ാക്കൺ ബുക്ക് കെയ്യ ന്നതിൈൂക  ഞാൻ താകെപറ ുന്ന വ്സ്തുതകൾ 
ഏകെ ുക്കുക ും ഉറപ്പ നൽകുക ും കെയ്യ ന്നു: - 

 

1.  എന്കറ ആപ്ശിതതവം DSC കാന്റീനിൈാണ്. 

 

2. ടകപ്ര സർക്കാർ, ടകരള സർക്കാർ എന്നിവ് നിർടേശിക്കുന്ന COVID-19 
ടപ്പാടടാടക്കാള കള ം ന പ ിപ്കമങ്ങള ം സിഎസ്ഡി കാന്റീൻ 
അടതാറിെികൾ നിർടേശിക്കുന്ന എൈലാ നിർടേശങ്ങള ം ന പ ിപ്കമങ്ങള ം 
ഞാൻ പാൈിക്കും. 

 

3. എന്കറ ട ാക്കൺ ബുക്ക് കെയ്യ ന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ആടരാഗയ ടസതു 
ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ കെയ്യ ം. 

 

4. ട ാക്കൺ ആരംഭിക്കുന്ന സമ ത്തിന് 10 മിനിെ് മുമ്പും ട ാക്കൺ 
ആരംഭിക്കുന്ന സമ ത്തിന് 20 മിനിെിനുടശഷവ്ും മാപ്തടമ കയാന്റീനിൽ  
പ്പടവ്ശനം അനുവ്േിക്കൂ. ഉോ.  രാവ്ികൈ 9:00 മുതൽ 10:00 വ്കര ഉള്ള 
സമ  ടലാടിൽ പ്പടവ്ശനം രാവ്ികൈ 8:50 മുതൽ 9:20  വ്കര 
അനുവ്േിക്കും. 



 

 

5. ട ാക്കൺ പ്പടവ്ശന സമ ത്തിന് മുമ്പാ ി എകന്ന പ്പടവ്ശിക്കാൻ 
അനുവ്േിക്കികൈലന്നും ഞാൻ ലവ്കി ാൽ പ്പടവ്ശനത്തിനുള്ള അവ്സരം 
ഞാൻ നഷ് കപ്പ ുത്തുകമന്നും ഞാൻ പൂർണ്ണമാ ി മനസ്സിൈാക്കുന്നു. 
മകൊരു സമ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു ശൂനയമാ  ടലാട് അനുവ്േിക്കുന്നത് 
നിർബന്ധമൈല, മാപ്തമൈല ഇത് കാന്റീൻ അധികൃതരുക  
വ്ിടവ്െനാധികാരത്തിൽ ആ ിരിക്കും. 

 

6. ഇ-ട ാക്കണികൈ ും കാന്റീൻ കാർഡികൈ ും വ്ിശോംശങ്ങൾ 
കപാരുത്തകപ്പ ുന്നികൈലങ്കിൽ പ്പടവ്ശനം നിരസിക്കകപ്പ ും. 

 

7. COVID-19 ടപ്പാടടാടക്കാള കൾ, നിൈവ്ിൈുള്ള കാന്റീൻ നിർടേശങ്ങൾ , 
എന്നിവ് പാൈിക്കാത്ത സാഹെരയത്തിൈും   കാന്റീൻ സ്റ്റാഫുകള മാട ാ 
അധികാരികള മാട ാ ഏകതങ്കിൈും തരത്തിൈുള്ള ടമാശം കപരുമാെം 
ഉണ്ടാവ്ുക ും കെയ്താൽ  പ്പടവ്ശനം നിരസിക്കുകട ാ 
അവ്സാനിപ്പിക്കുകട ാ സമ  പരിധി  കുറയ്ക്കുകട ാ കെയ്യകപ്പ ാം . 

 

8. ഓടരാ  സമ  ടലാടിൈും  ഉപട ാക്താക്കൾക്ക്  മിനിമം കാത്തിരിപ്പ് 
കാൈ ളവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കാന്റീനിനുള്ളിൽ ആ ിരിക്കുടമ്പാൾ 
അവ്രുക  ടഷാപ്പിംഗ്  സമ ം കുറയ്ക്കാൻ ഉപട ാക്താക്കടളാ ു 
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.  ുആർസി കണ്ണൂരിൽ പ്പടവ്ശനം 
അനുവ്േിച്ച കെിഞ്ഞാൽ ടഷാപ്പിംഗ്  സമ ം പരമാവ്ധി 25 മിനിൊ ി 
പരിമിതകപ്പ ുത്തും. 

 

9. നിൈവ്ികൈ സാഹെരയം കാരണം  അവ്ിൊരിത കാരണങ്ങളാടൈാ  
ഏകതങ്കിൈും സാടങ്കതിക പ്പശ്നങ്ങൾ കാരണടമാ മുൻകൂടി 
അറി ിടപ്പാകാകത തകന്ന  എന്കറ ബുക്കിംഗ് 
റോക്കകപ്പ ാവ്ുന്നതാകണന്നു  ഞാൻ മനസ്സിൈാക്കുന്നു. 

 

10. കവ്െറൻമാർ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ടസവ്നമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
ഉടേയാഗസ്ഥർ എന്നിവ്രുക  സുരക്ഷയ്ക്ക് നൽകി ിട ള്ള നിൈവ്ിൈുള്ള 
എൈലാ ടപ്പാടടാടക്കാള കള ം നിർടേശങ്ങള ം പാൈിച്ച് കാന്റീൻ സ്റ്റാഫ് 
പ്പവ്ർത്തിക്കുന്നുകണ്ടന്നും തന്മൂൈമുണ്ടാകാവ്ുന്ന  പ്പ ാസത്തിനും 



 

കാൈതാമസത്തിനും എതികര ഞാൻ പരാതികപ്പ ികൈലന്നും  ഞാൻ ഉറപ്പ  
തരുന്നു.  

 

11. COVID-19 സാഹെരയം കാരണം ഒരു ട ാക്കണിൽ ഒരാൾ മാപ്തടമ 
കാന്റീനിടൈക്ക് പ്പടവ്ശിക്കാൻ അനുവ്േിക്കൂ. 

 

12. ശനി ാഴ്െ രാവ്ികൈ ഉള്ള ടലാട കൾ 80 വ് സും അതിൽ 
കൂ ുതൈുമുള്ള ഉപട ാക്താക്കൾക്കുള്ളതാണ്. ഈ സമ ത്ത് ഞാൻ 
എന്കറ ടലാട് ബുക്ക് കെയ്യ ക ാകണങ്കിൽ, ടഗെിൽ എന്കറ പ്പാ ത്തിന് 
കതളിവ്ാ ി ടരഖകൾ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ബാധയസ്ഥനാണ്. 

 

നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതവ്ും സടതാഷകരവ്ുമാ  ടഷാപ്പിംഗ് 
അനുഭവ്ം ആശംസിക്കുന്നു. 

 


