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നം. ഡഷി1 – 1635/2018                                                                              തഷിയ്യതഷി: 08.05.2018

ക്വദട്ടോന് ദന്രാട്ടേ നോട്ടീട്ടീസോ

ഈ ക്റ്റേ്നഷിലവ്വകല സുരകാ കജാവ്വകലഷിേളകായഷി,  േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിക്കുന്ന തഷിയ്യതഷി മുതല ഒര
െര്കാവ്വകലകഷക്കാലത്തേകാട് സുരക ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാലര വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യോക്കുന്നതഷിനാട് പ പ്രൈെൈവറാട് ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ഏജനസേക്ക് സുരക്ഷ ജീസാട്
(ലറഗുകവ്വകല്ന )  ആകാട് 2005   പ്രൈോരം പവ്വകലസനസാട് ഉള്ള ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ഏജനസഷിേളഷില നഷിന്നാട്
െ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യെസ്ഥേളക്കും നഷിബന്ധനേളക്കും െഷികന്ധനകള്ക്കും വിധേയോയഷി േത്സരാടഷിസ്ഥാനഷക്കാലത്തേഷില രഹസ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ സ ക്വഷ ജീവനക്കാരെ ലഭാെമുള്ള
േ ക്വകട്നുേള കകള് ക്ഷണഷിക്കുന.

ക ഗവേ്യക ഗവേസ്ഥകകള  നേശിബന്ധനകകള 
1. ലെള്ളകടവ്വകലാസഷില 8 േകള് ക്ഷണഷിക്കൂര സുരക കജാവ്വകലഷികാട് ഒരാളകാട് വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭഷികകണ്ട കുറഞ്ഞ കൂവ്വകലഷി,

എലാ നഷികുതഷിേികളം അടകം,  കരഖല് ഉറപടുഷക്കാലത്തേഷി,  ലോപബല നമരം പൂരപ
കേലെഷിവ്വകലാസലാസവം സഹഷിതം കപലരഴുതഷി ഒ് ഉറപഷിടാട് േെറഷില അടകം ലഅടക്കം ചെ്കം ചെയാട് ഒടഷിയ്ത് ഒട്ടിചാകള് ക്ഷണാട്
േ ക്വകട്നുേള തയ്യാറാകകണ്ടതാട്.  േെറഷിനു പുറഷക്കാലത്തോട് 'ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി കജാവ്വകലഷിേളക്കുള്ള
േ ക്വകട്ന ' എന്നാട് കരഖല് ഉറപടുഷക്കാലത്തേഷിയഷിരഷികകള് ക്ഷണം.

2. ഇ പ്രൈോരം തയ്യാറാക്കുന്ന േ ക്വകട്നുേള 25.05.2018  നാട് ഉയ്ത് ഒട്ടിചക്കു കവകലാശ്ം 2  േകള് ക്ഷണഷികകാ
അതഷിനാട് മുനകപാ ആയഷി 'അകസാസഷികയൈവറാട് ഡയറകര ഓോാട് റഷിസരയ്ത് ഒട്ടിചാട്,   പ്രൈാകരാദേവകലാശഷിേ
ോര്ഷിേ ഗകെ്കള് ക്ഷണ കേനം,  പടാമഷി'  എന്ന െഷിവ്വകലാസഷക്കാലത്തേഷില തപാല മുകഖനകയാ
കനരഷികടാ എഷക്കാലത്തേഷികകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്. അകന്ന രാദേഷിെസം 2.30 നാട് േ ക്വകട്ന സേര് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിചെരഷില ആ
സേയഷക്കാലത്തോട് സന്നഷിഹഷിതരായെരലട സാന്നഷി സാന്നിദ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യഷക്കാലത്തേഷില േ ക്വകട്നുേള തുറക്കുന്നതാകള് ക്ഷണാട്. 

3. നഷിരതദ്രെ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യം ₹1000/- (ആയഷിരം രൂപ ോതം) ആയഷി നഷിജല് ഉറപടുഷക്കാലത്തേഷിയഷിരഷിക്കുന. ഈ തുേ
പകള് ക്ഷണോയഷി കനരഷിടാട് ഈ ഗകെ്കള് ക്ഷണ കേനം ഓോേക്ക് സുരക്ഷ ജീസഷികവ്വകലാ 'അകസാസഷികയൈവറാട് ഡയറകര
ഓോാട് റഷിസരയ്ത് ഒട്ടിചാട്,  പ്രൈാകരാദേവകലാശഷിേ ോര്ഷിേ ഗകെ്കള് ക്ഷണ കേനം, പടാമഷി' എന്ന െഷിവ്വകലസഷക്കാലത്തേഷില
എടുഷക്കാലത്തേതും ക്റ്റേൈവറാട് ബാ്റ്റേറ്റ് ബാങാട് ഓോാട് ഇന്്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യയുലട പടാമഷി വകലാശാഖയഷില ോറാലാസവന്നതുോയ ഡഷിോാനാട്
 ഡാാഫാകയാ അടകകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

4. േ ക്വകട്നുേള സേര് ഉറപഷിക്കുന്ന ഏജനസഷികാട് രജഷിക്ന ഏജന്സിക്ക് രജിസ്ട്രേ്നും ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി കസെന രംഗഷക്കാലത്തോട്
കുറഞ്ഞതാട് 3  െര്ലഷക്കാലത്തേലയ്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലം മുനോവ്വകല പരഷിഅടക്കം ചെയലാസവം ഉണ്ടായഷിരഷികകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.  ഇതു
ലതളഷിയഷിക്കുന്ന സരടഷിോഷികൈവറ ട്ടിഫിക്കറ്റുേള േ ക്വകട്കനാലടാ് ഉറപം സേര് ഉറപഷികകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

5. 24.07.2010  ലവ്വകല ജഷി.ഒ (എം.എസാട് )  നം.  80/2010/ലതാഴിഷില നമര സരകാര ഉഷക്കാലത്തേരൊട്
 പ്രൈോരമുള്ള േഷിനഷിേം അടഷിസ്ഥാന കെതനലാസവം കാേബഷക്കാലത്തേയും ഇതര ആനുകൂവ്വകല്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യങ്ങികളം
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സുരക ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരകാട് നലോന േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ സ്ഥാപനം
ബാന്ധനകള്ക്കും വിധേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യസ്ഥോയഷിരഷിക്കും.

6. ആലേ നഷിയേഷിക്കുന്ന ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ഗാരറ്റി ഗാര്ഡുോരഷില 50%  കപര നഷിരബന്ധോയും
െഷിമുക്തഷ ജീവനക്കാരെ ലഭടടനാരായഷിരഷികകള് ക്ഷണം.  ഇ പ്രൈോരം നഷിയേഷികല് ഉറപടുന്ന സുരക ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരലട
തഷിരഷിയ്ത് ഒട്ടിചറഷിയല കരഖേികളലട സാക്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യല് ഉറപടുഷക്കാലത്തേഷിയ പേര് ഉറപ ട്ടിഫിക്കറ്റുേള േ ക്വകട്ന വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭഷിയ്ത് ഒട്ടിച ഏജനസഷി
ഹാജരാകകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

7. സുരക കജാവ്വകലഷിേളകാട് നഷികയാഗഷികല് ഉറപടുന്നെരലട കൂടഷിയ  പ്രൈായം 01.04.2018 നാട് 60
െയസായഷി നഷിജല് ഉറപടുഷക്കാലത്തേഷിയഷിരഷിക്കുന. നഷികയാഗഷികല് ഉറപടുന്ന സുരക ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരകാട് നല
ോയഷിേകേത ഉണ്ടായഷിരഷികകള് ക്ഷണം.

8. സുരക കജാവ്വകലഷിേളകാട് നഷികയാഗഷികല് ഉറപടുന്നെര പെടുന്നവര് കഷിേഷിനല പര് ക്രിമിനല് പശാഷക്കാലത്തേവ്വകലം ഉള്ളെരാെരതാട്.
ഏലത്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലം കോടതഷിയഷികവ്വകലാ കപാവ്വകലേക്ക് സുരക്ഷ ജീസാട് ക്റ്റേ്നഷികവ്വകലാ ഇെരലകതഷിരായഷി കേസുേള
നഷിവ്വകലെഷിവ്വകലഷില എന്നാട് േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ ഏജനസഷി സത്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യൊടിയ ഏജന്സി സത്യവാങാട്ടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലം
നലകേണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.  കജാവ്വകലഷിയഷിവ്വകലഷിരഷിക്കുകമാള ഇഷക്കാലത്തേരഷക്കാലത്തേഷിയെങ്കിലള്ള ഏലത്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലം കേസുേള
ഉണ്ടാകുന്ന പകം  പ്രൈസാട് തുത ോര്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യം സംഷ ജീവനക്കാരെ ലഭെം നടന്നാട് 24  േകള് ക്ഷണഷിക്കൂറഷിനേം േരാറുോരന
അകസാസഷികയൈവറാട് ഡയറകര ഓോാട് റഷിസരയ്ത് ഒട്ടിചഷിലന കരഖാടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലം അറഷിയഷികകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

9. സുരക ഉകരാദേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യാഗസ്ഥരലട അശ്ര സാന്നിദ ടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലകോ കജാവ്വകലഷിയഷിയെങ്കിലണ്ടാകുന്ന െേക്ക് സുരക്ഷ ജീഴ്ച ടിയ ഏജന്സി സത്യവാങ്മൂവ്വകലകോ
സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകലകാട് ഉണ്ടാകുന്ന നാവകലാശനഷ്ടങ്ങളകാട് േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിട ട്ടിഫിക്കറ്റുന്ന
സ്ഥാപനം കനരഷിടാട് ഉഷക്കാലത്തേരൊരാദേഷിയായഷിരഷിക്കും. ഇഷക്കാലത്തേരഷക്കാലത്തേഷിയെങ്കിലള്ള നഷ്ടം േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു
േഷിടഷിയ സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷില നഷിന്നാട് ഈടാക്കുന്നതാകള് ക്ഷണാട്.

10. േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിചാട് േഷിടഷിയ സ്ഥാപനം ₹200/-  (ഇരനൂറാട് രൂപ ോതം)  െഷിവ്വകലയുള്ള
സരകാര മുദ്രപതഷക്കാലത്തേഷില ഒര േരാര തയ്യാറാകഷി ഒ് ഉറപഷിടാട് നലകേണ്ടതും സുരകാ
നഷികകപോയഷി ₹10000/- (പതഷിനായഷിരം രൂപ ോതം)  ഓോേക്ക് സുരക്ഷ ജീസഷില അടകകണ്ടതുോകള് ക്ഷണാട്.
ഇ പ്രൈോരം അടക്കുന്ന സുരകാ നഷികകപം േ ക്വകട്ന ോവ്വകലാെന്ധനകള്ക്കും വിധേഷിക്കു കവകലാശ്ം രവകലാശേക്ക് സുരക്ഷ ജീതഷി
ഹാജരാക്കുന്ന മുറകാട് േൈവറാട് നടപടഷിപെടുന്നവര് കേങ്ങളകാട് െഷികന്ധനകള്ക്കും വിധേയോയഷി തഷിരഷിലേ നലകുന്നതുോകള് ക്ഷണാട്.

11. സുരക കജാവ്വകലഷിേികളലട കേലകനാട അന്ധനകള്ക്കും വിധേഷിോരമുള്ള ഉകരാദേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യാഗസ്ഥലാന
നഷിരകനിര്ദ്ദേവകലാശാനുസരകള് ക്ഷണോകള് ക്ഷണാട് കജാവ്വകലഷിേള ലഅടക്കം ചെകയ്യണ്ടതാട്. ലപരഷിന്ലേപ കറാഡഷിയെങ്കിലള്ള  പ്രൈന്ധനകള്ക്കും വിധോന
കഗൈവറാട്,  പാവ്വകലകാടാട് കറാഡഷിയെങ്കിലള്ള 'സഷി'  കലാകാട് കഗൈവറാട്,  ോാം ഓോേക്ക് സുരക്ഷ ജീസാട്,  ഓോേക്ക് സുരക്ഷ ജീസാട്
എന്നഷിെഷിടങ്ങളഷിലവ്വകല പകൊളഷിങ്ങാട് എന്നേക്ക് സുരക്ഷ ജീ കജാവ്വകലഷിേളകാട് 24  േകള് ക്ഷണഷിക്കൂര സുരകാ
ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരലട കസെനം ഉറ് ഉറപ ട്ടിഫിക്കറ്റുെരഷക്കാലത്തേകള് ക്ഷണം.

12. സരകാര അടക്കം ചെട പ്രൈോരം ആെവകലാശ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യോയ രജഷി്റ്റേറുേള യകള് യഥാെഷിന്ധനകള്ക്കും വിധേഷി തയ്യാറാകഷി
സൂകഷികകണ്ടതും ആെവകലാശ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യോയ സേയങ്ങളഷില പരഷികവകലാശാന്ധനകള്ക്കും വിധേനകാട് ഹാജരാകകണ്ടതും
േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷിലാന ഉഷക്കാലത്തേരൊരാദേഷിഷക്കാലത്തേോകള് ക്ഷണാട്.  ബന്ധല് ഉറപട
സരകാര നഷിയേങ്ങളഷില നഷിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന െ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യെസ്ഥേികളം നഷിബന്ധനേികളം പാവ്വകലഷികകണ്ടതാട്
േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷിലാന ഉഷക്കാലത്തേരൊരാദേഷിഷക്കാലത്തേോകള് ക്ഷണാട്.



13. ഓകരാ ോസലഷക്കാലത്തേയും ഇനകൊയാട്സഷിലനാ് ഉറപം ലതാടാട് മുനോസലഷക്കാലത്തേ അടക്കം ചെരകാട് കസെന
നഷികുതഷി അടയ്ത് ഒട്ടിചതഷിലാന രവകലാശേക്ക് സുരക്ഷ ജീതഷി േരാറുോരന ഹാജരാകകണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

14. ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി കജാവ്വകലഷിേളകാട് നഷികയാഗഷിക്കുന്ന ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരകാട് കെണ്ട യൂകള് ക്ഷണഷികോാം, ഷ,
ലബലൈവറാട് തുടങ്ങഷിയെ േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ സ്ഥാപനം അെരലട ലഅടക്കം ചെവ്വകലെഷില
നലകേണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

15. ഒര ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരലന 8  േകള് ക്ഷണഷിക്കൂറഷില കൂടുതല കജാവ്വകലഷികാട് നഷികയാഗഷികാന
പാടുള്ളതല.

16. ആെവകലാശ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യാനുസരകള് ക്ഷണം ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാലര േരാര ോവ്വകലയളെഷില വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യോകാന
േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷിനാട് ബാന്ധനകള്ക്കും വിധേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യതയുണ്ടായഷിരഷിക്കും.

17. േ ക്വകട്ന ോവ്വകലയളെഷില െഷിന്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യസഷികല് ഉറപട ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരകാട് അരഹോയ
കെതനഷക്കാലത്തേഷിനാട് പുറലേ, സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകലയഷില േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിട ട്ടിഫിക്കറ്റുന്ന
സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷികനാ കജാവ്വകലഷികാട് നഷികയാഗഷികല് ഉറപടുന്ന ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരകകാ ഒരതരഷക്കാലത്തേഷിയെങ്കിലള്ള
അെോവകലാശങ്ങികളം ഉണ്ടായഷിരഷിക്കുേയഷില.

18. േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റുേഷിടഷിയ സ്ഥാപനം നലകുന്ന  പ്രൈതഷിോസ ഇനകൊയാട്സഷിലാന
അടഷിസ്ഥാനഷക്കാലത്തേഷില ലഅടക്കം ചെകാട് മുകഖനയായഷിരഷിക്കും േരാര തുേ െഷിതരകള് ക്ഷണം ലഅടക്കം ചെയ്യ ട്ടിഫിക്കറ്റുന്നതാട്.
ഇ പ്രൈോരം നലകുന്ന തുേയഷില നഷിന്നാട് നഷിയോനുസരകള് ക്ഷണമുള്ള നഷികുതഷിയും ആരാദോയ നഷികുതഷി
ബാന്ധനകള്ക്കും വിധേേോലകള് ക്ഷണ്റ്റേറ്റ് ബാങഷില ആയതു കുറൊട് ലഅടക്കം ചെകയ്യണ്ടതാകള് ക്ഷണാട്.

19. ലസേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യ  സെക്യൂരഷിൈവറഷി ജേക്ക് സുരക്ഷ ജീെനകാരലട കജാവ്വകലഷി സേയലഷക്കാലത്തേ നഷിയന്ത്രകള് ക്ഷണലോഴിഷിലേ അെലര
സംബന്ധഷിയ്ത് ഒട്ടിച നഷിയേപരലാസവം അലാഷക്കാലത്തേതുോയ എലാ ബാന്ധനകള്ക്കും വിധേ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യതേികളം അെലര വ്വകലഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യോകഷിയ
സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷില നഷികഷിപ്തോയഷിരഷിക്കും.

20. ഏലത്റ്റേറ്റ് ബാങഷിയെങ്കിലം സാഹഅടക്കം ചെര്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യഷക്കാലത്തേഷില േ ക്വകട്ന ഉറ് ഉറപഷിയ്ത് ഒട്ടിച ട്ടിഫിക്കറ്റു േഷിടഷിയ സ്ഥാപനഷക്കാലത്തേഷിലാന കസെനം
തൃപ്തഷിേരേലാലത േണ്ടാല േരാര അെസാനഷി് ഉറപഷിക്കുന്നതഷിനുള്ള പൂരപ സ ക്വാതന്്ഷ ജീവനക്കാരെ ലഭ്യം
അകസാസഷികയൈവറാട് ഡയറകര ഓോാട് റഷിസരയ്ത് ഒട്ടിചഷില നഷികഷിപ്തോകള് ക്ഷണാട്.

21. സരകാര േ ക്വകട്നുേളകാട് ബാന്ധനകള്ക്കും വിധേേോയ എലാ നഷിബന്ധനേികളം ഈ േ ക്വകട്നും
ബാന്ധനകള്ക്കും വിധേേോയഷിരഷിക്കും.

(ഒ് ഉറപാട് )
അകസാസഷികയൈവറാട് ഡയറകര ഓോാട് റഷിസരയ്ത് ഒട്ടിചാട്

സ ക്വേക്ക് സുരക്ഷ ജീേരഷക്കാലത്തോൊട്: സരസര്വ്വേവ്വകലാവകലാശാവ്വകല ലെബാട്പസൈവറാട്/കനാടേക്ക് സുരക്ഷ ജീസാട് കബാരഡാട് -  ഓോേക്ക് സുരക്ഷ ജീസാട്/ോാം/െഷിലപന കേനം/േഷിനഷി
സഷിെഷില ക്റ്റേ്ന

പേര് ഉറപാട്: ോാം ഇന അടക്കം ചൊരാാട്/ോാം സൂ പ്രൈണ്ടാട്.

//ഉഷക്കാലത്തേരൊട്  പ്രൈോരം//

ലസക്ന ഓോേക്ക് സുരക്ഷ ജീസര


