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No .CRC AT/1/2019              തീയതി–11/02/2019 

  ക്ലലം /കവക്േഷൻ ക്നാേീസ് 

   

കേരള ോർഷിേ സർവ്വേലാശാല കോകകാ ഗകേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്കെ അധിനതയിൽ േരുന്ന കോകകാ 

ഫാമിൽ േടപുഴേി േീണു േിടകുന്ന (അകകഷയ - 87 എണ്ണം)   മരങ്ങൾ   സവന്തം ചിലേിലും 

ഉത്തരോദിതവതിലും കലലം കചയ്കതടുകുോൻ താല്പരയമായേരിൽ നിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

കലലം /േവകേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കോള്ളുന്നു. 

രഹസയ േവകേഷനുേൾ  27/02/2019  രാേികല  11  മണി േകര സവീേരികും 

 കലല സമയം   : 27/02/2019   രാേികല  11.30   മണി 

 കലല സ്ഥലം   :   കോകകാ ഗകേഷണ കേന്ദ്രം, കേള്ളാനികര, 
                കഫാൺ  0487-2438451  

                  

ക്ലലം /കവക്േഷൻ േയേസ്ഥകൾ 

1. കലലത്തിൽ പകെടുകുന്നേർക്  27/02/2019   നു രാേികല  10  മണിക് മരങ്ങൾ ോണാേുന്നതാണ്. 

 

2. പരസയ കലലത്തിൽ പകെടുകുന്നേരും രഹസയ േവാകേഷൻ തരുന്നേരും സമയത്തും സ്ഥലത്തും 

ഹാജരായി നിരതന്ദ്ദേയമായി 4000/- (നാലായിരം) രൂപ രാേികല 10 മണിക് മുൻപായി 
അടകകണ്ടതാണ്. നിരതന്ദ്ദേയകത്താകടാപ്പം പാൻ ോർഡിന്കെ കോപ്പി ഓഫീസിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 

 

 

3. പരസയ കലല സമയം 27/02/2019 രാേികല 11.30 മണി . രഹസയ േവാകേഷനുേൾ 27/02/2019 രാേികല 

11 മണി േകര മാന്ദ്തകമ സവീേരികുേയുള്ളൂ . രഹസയ േവാകേഷനിൽ തടിേളുകടയും േമ്പുേളുകടയും 

കമാത്തം േില അകത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതി കന്ദ്പാഫസർ ആൻഡ് കഹഡ് കോകകാ 

ഗകേഷണ കേന്ദ്രം കേള്ളാനികരയുകട കപരിൽ നൽകേണ്ടതാണ് . 

 

 

4. കന്ദ്പാഫസർ & കഹഡ് , കോകകാ ഗകേഷണ കേന്ദ്രം, കേള്ളാനികര എന്ന േിലാസത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ച 

േവകേഷൻ ഓഫീസിൽ  ലഭികകണ്ട അേസാന തീയതി  27/02/2019  രാേികല 11  മണിേകരയാേുന്നു.  
 

5. സർകാർ നിയമ ന്ദ്പോരം കലല തുേക്  പുെകമ  കലലത്തുേയുകട 18 % നിേുതിയും 5 % 

കഫാെസ്െറ്  കഡേകലാപ്കമൻറ് ടാക്സും ഈടാകുന്നതായിരികും 

 

6. കലലം പിടിച്ചയാൾ  27/02/2019  ന്  4  മണികു മുൻപായി നിേുതി ഉൾകപ്പകട മുഴുേൻ കലല 

തുേയും അടച്ചു രസീത് ോകങ്ങണ്ടതാണ്.അതിനു കശഷം മാന്ദ്തകമ മരങ്ങൾ േയാമ്പസ്സിൽ നിന്നും 

നീകം കചയ്യാൻ അനുേദികുേയുള്ളു. 10 ദിേസത്തിനേം ന്ദ്പസ്തുത മരങ്ങൾ സവന്തംചിലേിലും 

ഉത്തരോദിതവത്തിലും  മുെിച്ചുമാകേണ്ടതാണ്.  
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7. ഏേേും േൂടിയ തുേക് കലലം  കോണ്ടയാളുകട കതാേടുത്ത് േരുന്ന ആളുകട നിരതന്ദ്ദേയം കലലം 

കോണ്ടയാൾ  നിേുതി ഉൾകപ്പകട മുഴുേൻ തുേയും അടച്ചതിനു കശഷം  മാന്ദ്തകമ തിരികേ 

നൽേുേയുള്ളൂ 

 

8. കലലത്തിനു കശഷം േവകേഷൻ തുെകുന്നതും ഏേേും േൂടുതൽ നിരക് കരഖകപ്പടുത്തിയ േവകേഷകനാ 

അകലെെിൽ ഏേേും േൂടുതൽ തുേയ്കു കലലം േിളിച്ച ആളികനാ ഏതാകണാ േൂടുതൽ അതിന്, മേു 

േയേസ്ഥേൾക് േികധയമായി കലലം സ്ഥിരകപ്പടുത്തുന്നതാണ്.  

 

9. ന്ദ്പേൃത്തി ദിേസങ്ങളിലും ഓഫീസ് മയത്തും മാന്ദ്തകമ മരങ്ങൾ നീകം കചയ്തു കോണ്ടു 
കപാേുോൻ പാടുള്ളൂ. 

 

10. യാകതാരു ോരണേും ോണികാകത േവകേഷൻ മാേികേകുന്നതികനാ അസ്ഥിരകപടുത്തുന്നതികനാ 

ഉള്ള അധിോരം കോകകാ ഗകേഷണ കേന്ദ്രം  കമധാേിയിൽ  നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

 

11. നിശ്ചിത തീയതികും സമയത്തിനും കശഷം ലഭികുന്നേയും േയക്തമലൊത്തേയുമായ േവകേഷനുേൾ  

നിരസികുന്നതായിരികും. 

 

12. ഏകതെിലും ോരണേശാൽ മുേളിൽ പെഞ്ഞ തീയതി അേധി ദിേസമാകണെിൽ കതാേടുത്ത 

ന്ദ്പേർത്തി ദിേസം മുേളിൽ പെഞ്ഞിരികുന്ന സ്ഥലത്തും, സമയത്തും നടകുന്നതായിരികും. 

മരങ്ങൾനീകം കചയ്യുകമ്പാൾ സർേേലാശാലക് യാകതാരു നാശനഷ്ടേും രൂപകഭദേും 

േരുത്തുോൻ പാടിലെ.  അങ്ങകനകചയുന്നതാേയാൽ അതിന്കെേില (കന്ദ്പാഫസർ &കഹഡ് 

നിശ്ചയികുന്ന തുേ) അടയ്കുോൻ കലലം േിേിയ േയക്തി ബാധയസ്തനായിരികും. 

 

13. മരങ്ങൾ നീകം കചയ്തു കോണ്ടുകപാേുകമ്പാൾ ഫാം സൂന്ദ്പണ്ടിന്കെ അനുമതി ോകങ്ങണ്ടതാണ്. 

 

14. കലലം കോണ്ടയാൾ കലല േയേസ്ഥേൾ ഏകതെിലും പാലികാകത േന്നാൽ കലലം 

െദ്ദാകുന്നതുൾകപ്പകടയുള്ള നടപടിേൾ എടുകുന്നതാണ്.കലലം െദ്ദാകി പുനർകലലം കചകയ്യണ്ടി 
േരുന്നതുകോണ്ട് യൂണികേഴ്സിേിക് നഷ്ടമുണ്ടായാൽ അത് ആദയ കലലകാരനിൽ നിന്നും 

ഈടാകുന്നതാണ്. 

 

15. സർകാർ കലലത്തിന്കെ എലൊ േയേസ്ഥേളും നിബന്ധനേളും ഇതിന് ബാധേമായിരികും. 

     

Sd/ 

                                              കന്ദ്രാഫസർ &കെഡ് 

പേർപ് 
 1 കോകകാ നഴ്സെി കഗേ്  

 2. കനാേീസ് കബാർഡ് , േിലെജ് ഓഫീസ്  

 3. കനാേീസ് കബാർഡ് ,എകേേ് ഓഫീസ്  

 4. കനാേീസ് കബാർഡ്, കേള്ളാനികര  

 5. കനാേീസ് കബാർഡ്, ോന്െീൻ കേ എ യു , കേള്ളാനികര  

 6. ചീഫ് കസേയൂരിേി ഓഫീസർ കേ എ യു , കേള്ളാനികര . 

         

 


