
കേരള സംസ്ഥാന ോർഷിേ യന്ത്രവത്േരണ മിഷൻ 
കേരള ോർഷിേ സർവേലാശാല 

കേരള സംസ്ഥാന ോർഷിേ വിേസന േർഷേ കേമ വകുപ്പ് 
 

സ്പെഷയൽ ഒഫീസർ (ോർഷിേ േർമ്മ കസന & 

 ോർഷിേ കസവന കേന്ദ്രം), ോർഷിേ ഗകവഷണ  

കേന്ദ്രം, മണ്ണുത്തി 

No.SPOASC/ 187/2022                                                       തീയതി: 27/01/2023 

 

േവകേഷൻ കനാേീസ്  

കേരള സംസ്ഥാന ോർഷിേ വിേസന േർഷേ കേമ വകുപ്പിപെ കമൽകനാേത്തിൽ 

2023 പഫബ്രുവരി 25 മുതൽ മാർച്ച് 2   വപര തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം 

മമതാനത്ത് പവച്ച് നടത്തുന്ന മവഗ - 2023 - ഹാക്കകത്താൺ - അന്തരാഷ്ട്ര പ്രദർശന 

കമളയിൽ സുരേ രുക്കുന്നതിന് സുരോ ജീവനക്കാപര േരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ 

നൽകുന്നതിന്  േവകേഷൻ േണിച്ചു പോള്ളുന്നു. 

തീയതി ഡ്യൂേി സമയം ജീവനക്കാരുപട എണ്ണം 

25/2/2023 to 2/3/2023 
9.30 AM to 9.30 PM (12 hrs) 

(6 Days) 
38 

25/2/2023 to 2/3/2023 
6 AM to 6 PM 

( 6 Days) 
4 

25/2/2023 to 3/3/2023 
6 PM  to 6AM 

(6 Days) 
4 

 

 മവഗ 2023 - കവദിയിൽ നിർകേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരോ ജീവനക്കാപര 

വിനയസികക്കണ്ടതാണ്  

 

  

 

 



നിബന്ധനേൾ  

1. േവകേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസിേൾക്ക് രജിസ്കേഷനം പസേൂരിറ്റി കസവന 

രംഗത്ത് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷപത്തപയങ്കിലം മുൻോല െരിചയവം 

ഉണ്ടായിരികക്കണ്ടതാണ്. ഇത് പതളിയിക്കുന്ന സർേിഫിക്കറ്റുേൾ 

േവകേഷകനാപടാപ്പം സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. 

2. േവകേഷകനാപടാപ്പം നിരത ദ്രവയമായി 2000 /- (രണ്ടായിരം രൂെ മാത്രം) പേേി 

പവയ്കക്കണ്ടതാണ്. (േൺവീനർ, പസേൂരിറ്റി േമ്മിറ്റി മവഗ 2023 എന്ന 

കെരിൽ Demand Draft ആയി) 

3. മിനിമം കവജസ് ചേ പ്രോരമുള്ള മിനിമം കവതനം നല്കാൻ േവപേഷൻ ലഭിക്കുന്ന 

െേം പ്രസ്തുത േരാറുോർ പസേൂരിറ്റി സർവ്വീസ് ഏജൻസി 

ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും. 

4. ഡ്യൂേിക്ക് നികയാഗിക്കുന്ന സുരോ  ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽ സർക്കാർ 

ഉത്തരവ്   പ്രോരം സുരോ  ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന ദിവസം കവതനം 

േരാറുോരൻ ഉറപ്പാകക്കണ്ടതാണ് 

5. ആപേ നികയാഗിക്കുന്ന പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേളുപട എണ്ണത്തിൽ 50% എക്സ് 

സർവ്വീസ്മാൻമാരും 50 സിവിലിയൻ പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേളായിരിക്കണം 

6. പസേൂരിറ്റി ഗാർഡ്യായി നികയാഗിക്കപപ്പടുന്നവർ 60 വയസിൽ താപഴ പ്രായം 

ഉള്ള വരും നല്ല ോയിേ േമതയുള്ള വരുമായിരിക്കണം 

7. പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേളുപട അശ്രദ്ധ മൂലകമാ ഡ്യൂേിയിലള്ള വീഴ്ച മൂലകമാ 

കൃഷിവകുപ്പിന സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ട്ടങ്ങൾക്കു തുലയമായ തുേ േവപേഷണറുപട 

െക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

8. സർക്കാർ േവകേഷനേൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനേളും ഇതിനം 

ബാധ്േമായിരിക്കും. 

9. പസേൂരിറ്റി കജാലിേൾ ഉത്തരവാദപപ്പേ ഒഫീസർമാരുപട നിർകേശാനസരണം  

പചകേണ്ടതാണ്. 

10.  പസേൂരിറ്റി കസവനത്തിന് നിശ്ചയിക്കപപ്പേ പ്രതിഫലം സവീേരിക്കാനല്ലാപത 

പസേൂരിറ്റി കസവനത്തിനായി നികയാഗിക്കപപ്പടുന്ന വയക്തിേൾകക്കാ 

േരാറുോരകനാ ഏജൻസികക്കാ കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റ് യാപതാരുവിധ് 

അവോശങ്ങൾക്കും ആനകൂലയങ്ങൾക്കും അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 



11. പസേൂരിറ്റി കസവനം തൃപ്തിേരം അപല്ലങ്കിൽ ോരണം ോണിക്കാപത േരാർ റേ് 

പചയ്യുവാൻ കൃഷിവകുപ്പിപന അധ്ിോരമുണ്ടായിരിക്കും. 

12. രു ദിവസത്തിൽ 12 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി രു പസേൂരിറ്റി 

ഗാർഡ്യിപന നികയാഗിക്കുവാൻ ൊടില്ല 

13. ഡ്യൂേിക്ക് നികയാഗിക്കപപ്പടുന്ന പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേൾക്ക് യൂണികഫാം, ഷൂ, 

പബൽറ്റ് തുടങ്ങിയവ പസേൂരിറ്റി േരാറുോരൻ സവന്തം പചലവിൽ നൽകേണ്ടതും 

ആയത് പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേൾ ഡ്യൂേി സമയങ്ങളിൽ ധ്രികക്കണ്ടതുമാണ് 

14. പസേൂരിറ്റി ഡ്യൂേിക്ക് നികയാഗിക്കപപ്പടുന്ന പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേളുപട 

ഐഡ്യൻറിറ്റി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പസേൂരിറ്റി േരാറുോർ/ ഏജൻസി 

മുൻകൂേി സമർപ്പികക്കണ്ടതും പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേൾ, ക്രിമിനൽ കേസ്, 

കുറ്റകൃതയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉൾപപ്പേിേില്ല എന്ന സതയവാങ്മമൂലം അവരിൽനിന്ന് 

കശഖരിച്ച് കൃഷിവകുപ്പിന് സമർപ്പികക്കണ്ടതുമാണ് 

15. പസേൂരിറ്റി ഗാർഡുേളുപട നിയന്ത്രണ ചുമതല ഴിച്ച് നിയമെരമായും 

അല്ലാപതയും ഉള്ള എല്ലാ ബാധ്യതേളും േരാറുോരനിൽ നിേിപ്തമായിരിക്കും. 

16.  േവകേഷൻറുപടയും പസേൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുപടയും കൃഷിവകുപ്പിലള്ള കസവനം 

തിേച്ചും താൽക്കാലിേവം രു നിശ്ചിതോലയളവികലക്കും മാത്രമാണ്.  ഇത് 

സംബന്ധിച്ച് ഭാവിയിൽ കൃഷിവകുപ്പിൽ യാപതാരു അവോശവം ഇവർക്ക് 

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 

17.  േവകേഷനേൾ ഈ ഒഫീസിൽ 10.02.2023 തീയതി ഉച്ചേഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് 

മുൻൊയി സമർപ്പികക്കണ്ടതാണ്. േവകേഷനേൾ അകന്നദിവസം 3.30 മണിക്ക് 

ഹാജർ ഉള്ള േവകേഷൻോരുപടകയാ അവർ ചുമതലപപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന 

ഏജെിപെകയാ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

18.  യാപതാരു ോരണവം കൂടാപത പോകേഷൻ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിന 

നിരസിക്കുന്നതികനാ അസ്ഥിരപപ്പടുത്തുന്നതികനാ റോക്കുന്നതികനാ ഉള്ള 

അധ്ിോരം മവഗ പസേൂരിറ്റി വിഭാഗം ഉെസമിതിയിൽ നിേിപ്തമാണ്. 

19.  നിലവിലള്ള കോവിഡ്യ് 19 കപ്രാകോകോൾ നിബന്ധനേൾ മുഴുവനം 

ൊലിച്ചായിരിക്കണം സംരേണ ചുമതല നിർവഹികക്കണ്ടത്. 

 



േവകേഷൻ ഉള്ളടക്കം പചയ്യുന്ന േവറിന് പുറത്ത് മവഗ 2023 പ്രദർശനം 

പസേൂരിറ്റി ഗാർഡ്യിപന നികയാഗിക്കുന്നതിനള്ള േവകേഷൻ എന്ന് 

കരഖപപ്പടുകത്തണ്ടതാണ്. േവകേഷനേൾ, േൺവീനർ, മവഗ 2023- പസേൂരിറ്റി 

വിഭാഗം ഉെസമിതി, സ്പെഷയൽ ഒഫീസർ (ോർഷിേ േർമ്മ കസന & ോർഷിേ 

കസവന കേന്ദ്രം) ോർഷിേ ഗകവഷണ കേന്ദ്രം മണ്ണുത്തി, തൃശൂർ- 680651 എന്ന 

വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചു തകരണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്കായി കമൽ 

ഒഫീസുമായി ബന്ധപപ്പടുേ. 

Contact no: 8281200673 

 

 

 

                                                                േൺവീനർ  
                                          മവഗ 2023- പസേൂരിറ്റി വിഭാഗം ഉെസമിതി 

സ്പെഷയൽ ഒഫീസർ (KKS & ASC ) & 
സി . ഇ.  , KSAMM,  

ോർഷിേ ഗകവഷണ  കേന്ദ്രം, മണ്ണുത്തി- 680651 
 

 
 
 

To Notice Boards  

ോരയാലയം – കൃഷി വകുപ്പ് ഡ്യയറക്ടകററ്റ്  

േളക്ടകററ്റ്, തിരുവന്തപുരം 

മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പകറഷൻ ഒഫീസ്-തിരുവന്തപുരം  

ജില്ല െഞ്ചായത്ത് ോരയാലയം - തിരുവന്തപുരം  

KAU Website 

 

 


