
ലലോല ോ മത്സരത്തിനോയുള്ള അറിയിപ്പ് 

േരള ോര് ഷിേ സര് വേലാശാലയിൄല ബൗദ്ധിേ സവത്തവോശ 
സംരക്ഷണ ൄസലലിൄെ   ൃ വത്തില്  മലപ്പുറം ജിലലയില്  
ധാരാളമായി േൃഷി ൄെയ് ു വരുന്ന ‘എടയൂര്  മുളേു’ ഭൂപ്രേശ 
സൂെേം ആയി രജിസ്റ്റര്  ൄെയ്യാന്  ഉേശിക്കുന്നു. ഇ ിലക്കായി 
എടയൂര്  മുളേിൄെ േൃഷി രീ ിേളും സവിശഷ േളും 
െര ൃേവും ഒത്തുെരുന്ന ലാ ാ (മുപ്േ) രൂരേല്ര  
ൄെയ്യുന്ന ി ായി ഒരു മത്സരം  ടത്താന്  ഉേശിക്കുന്നു. 
ൄരാ ുജ ങ്ങള് , േര്ഷേര് , വിേയാര് ഥിേള് , എന്നിവര് ൄക്കലലാം ഈ 
മത്സരത്തില്  രൄെടുക്കാം. ലാ ായില്   ാൄഴ രറയുന്ന ആശയങ്ങള്  
ഉള് ൄക്കാള്ളിക്കാന്   ാത്രരയൄപ്പടുന്നു.  

 എടയൂര്  മുളേിെയും േശത്തിെയും, േൃഷിയുടയും 
സവിശഷ േള്  സൂെിപ്പിക്കുന്നത് ഉെി മായിരിക്കും. 

 ‘Edayur Chilli’ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ‘എടയൂര്  മുളക്’ എന്ന് 
മലയാളത്തിലും ലാ ായില്  എഴു ിയിരിക്കണം 

 േളര്  ോംബി ഷന്  ആേര് ഷേം ആയിരിക്കണം 

 മത്സരത്തി ുള്ള ലാ ാേള്  2019 മോര്ച്  23നു മുന്രായി ആയി 
കളര്  പ്രിന്റോയുും (A4 ഗ്ലാസ്സിരപ്പര് ) സി.ഡി. യില്  ഉള്ള ലസോഫ്റ്റ്  
ലകോപ്പിയോയുും തോഴഴ രറയുന്ന അപ്ഡസില്  ലഭിചിരിക്കണും.  . 
അയയ്ക്കണ്ട വിലാസം: ോര്ഡി റരര് , ഐ. രി. ആര്. 
ൄസല്, ോര്ഷിേ  വഷണ േപ്രം, മണുതുത്തി, രി.  . 
 ൃശ്ശൂര്  ജിലല, 680651.  ാണ് :9847783895 

 മത്സര വിജയിക്ക് 3000 രൂര രാരി ാഷിേവും സര്ടിഫിക്കിക്കറ ും 
ലഭിക്കും. േമ്മിറരിയുൄട  ീരുമാ ം അന്തിമം ആയിരിക്കും. 
 ിലവാരം ഉള്ള ലാ ാേള്  ഇലലാത്ത രക്ഷം േമ്മിറരിക്ക് മത്സരം 
ഉരക്ഷിക്കാന്  ഉള്ള അധിോരം ഉണ്ട്.  

 ഒരു വയക്തിക്ക് 3 ലലോല ോകള്  വൄര സമര്പ്പിക്കാവുന്ന ാ .  

 തിരഴെടുക്കഴപ്പടുന്ന ലലോല ോ ഉല്രന്നത്തിഴന്റ .ി.  . 
ര.ിസ്ടലപ്ടഷനു ലവണ്ടി ഉരലയോ ിക്കുന്നതോയിരിക്കുും. 
അവശയഴമ       ങ്കില്  തിരഴെടുക്കഴപ്പടുന്ന ലലോല ോയില്  
വയതയോസങ്ങള്  വരുത്തുന്നതോയിരിക്കുും.  

 



IPR Cell, Kerala Agricultural University 

ANNOUNCEMENT OF LOGO COMPETITION 

IPR Cell of Kerala Agricultural University is taking efforts for the GI registration of 

Edayur Chilli famous in Malappuram District. A logo which will appropriately highlight 

the heritage and uniqueness of Edayur Chilli is to be designed. In this connection, an 

open competition for designing the logo is hereby announced for the general public/ 

students / academicians etc. The logo should be self-explanatory, simple with 

beautiful colour combination. 

 The logo may highlight the heritage of the area of cultivation and unique 
features of Edayur Chilli. 

 The words „എടയൂര്  മുളക്’ and ‘Edayur Chilli’ should be suitably 

incorporated in the logo.  

 The colour combination should blend into the general theme and should be 
very appealing.  

 The entries both in hardcopy (colour print in A4 glossy sheet) and 
softcopy (CD) must reach to “Coordinator IPR Cell- KAU, Agricultural 
Research Station, Mannuthy P.O., 680651, Kerala” on or before 23 March, 
2019. 

 One individual can submit a maximum of 3 entries 

 A cash award of Rs.3000/- and certificate of appreciation will be given to 
the winner of the competition. A committee will select the best logo and the 
decision of committee will be final. The committee will also have the power to 
cancel the competition in the event of receipt of unsatisfactory logos.  

 Selected logo will be used for the purpose of GI Registration of Edayur 
Chilli. Modification of selected logo, if required, is to be done as per 
suggestions of Kerala Agricultural University, for the purpose of GI 
registration. 

 Further details, if required, can be obtained from 9847783895. 

 
 

 


