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Notification

കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാെ കീ േലുിാ
(ക്െര് ക ാര്

-പഠന കേന്ദ്രത്തികെ

-കാണിിംഗ്) ആഭിമ ഖ്യത്തില് നീപ്പിാാക്ക ന്ന Organic Agricultural

Management എന്ന ഓണ്ലാന് പഠന ്ര്ടി ിക്ക ് കോു്്ികാക്ക് അകപക്ഷ
ക്ഷണിക്ക ന്ന . ആറ് മാ്മാണ് കോു്്ിന്കറ ോാാി.ി.
ിംലീഷലഷ് ഭാഷൊണ്
പഠന മാദ്ധ്യമിം. 50 % മാര്കക്കാീ േ ീി SSLC / തത്ത ല്ല്യ ിിദ്യാഭയാ്മാണ് ഏ ി ിം
േ റഞ്ഞ കൊഗയത. അകപക്ഷേര്ക്ക്
്വന്തമാെി
-കമെില് ഐ.ഡിെ ിം
കമാലൈല്ക ാണ് നമ്പറ ിം നിര്ൈന്ധമമാെ ിം ണ്ാെിരികക്ക്താണ്.
SSLC, പ്രലഡിഗ്രി / പ്ല്് ീ / ിി.എച്ച്.എ്്. . എന്നിിെില് ഏകതങ്കിാ ിം /
തത്ത ല്ല്യകമാ, ണെര്ന്നകതാ ആെ മ
ിിദ്യാഭയാ് കൊഗയത എന്നിി
കതളിെിക്ക ന്ന ്വെിം ്ാക്ഷയകപ്പീ ത്തിെ ്ര്ടി ിക്ക ികെ സ്കാന് കെയ്ത് പേര്പ്പ്
celkau@gmail.com എന്ന
കമെില് ിിാാ്ത്തികാക്ക് അെകക്ക്താണ്.
പ്രാെപരി.ിെില്ല്ാകത ഏത് ക ാാി കെയ്യ ന്നിര്ക്ക ിം
മ
കോു്് േ്
പഠിക്ക ന്നിര്ക്ക ിം
കാാേത്തികെ ിിിി. ഭാഗത്ത് താമ്ിക്ക ന്നിര്ക്ക ിം ഈ
കോു്്ിന് അകപക്ഷിക്കാി ന്നതാണ്.
നിശ്ചിത കൊഗയതെ
ഓണ്ലാന്

ൈാങ്കിിംഗ്

കെര്ത്തിട

കോു്്്

ിര് 67368597330 എന്ന അക്കൗ്് നമ്പറികാക്ക്
ിുികൊ

ല്്

NEFT

ിുികൊ

അീച്ചതിന കയഷിം

UPI

ിുികൊ

െ ികീ

(Account type: Savings, S.B.I.

K.A.U Branch Vellanikkara, IFSC Code : SBIN0070670, Branch Code: 000670,
Favouring : Director, Center for e-learning) www.celkau.in എന്ന കിൈ്ല് ികാ
‘ഓണ്ലാന് കോു്്്’ എന്ന ാിങ്കില് നിന്ന ിം ര ി്്കേഷന് ക ാറിം
്മര്പ്പിക്കാി ന്നതാണ്
ര ിസ്റ്റര് കെകയ്യ് അി്ാന തലെതി : 2022 നിിംൈര് 27
ല്് നിരക്ക േ്:
ഒര ിയക്തി/ പഠിതാി്
ിിദ്യാര്ഥിേ്
20 കപര് അീങ്ങ ന്ന ഗ്ര പ്പ്

: 6500 ര പ
: 3250 ര പ
: 5000 ര പ/ പഠിതാി്

50 കപര് അീങ്ങ ന്ന ഗ്ര പ്പ്
100 കപര് അീങ്ങ ന്ന ഗ്ര പ്പ്

: 4000 ര പ/ പഠിതാി്
: 3250 ര പ/ പഠിതാി്

2022
നിിംൈര്
മാ്ിം
28-)0
തലെതി
ഓണ്ലാന്
ആരിംഭിക്ക ന്നതാണ്. േ ീ തല്
ിിയദ്യാിംയങ്ങ് പ്രസ്ത ത

ക്ലാസ്സ േ്
കിൈ്ല് ില്

ാഭയമാണ്.
്ിംയെങ്ങ്ക്കാെി
celkau@gmail.com
എന്ന
-കമെില്
ിിാാ്ത്തിാ ിം 0487 2438567, 9497353389, 9567190858 എന്നല ക ാണ് നമ്പറ േളിാ ിം
ൈന്ധമകപ്പീാി ന്നതാണ്.
കി ാനിക്കര
20/10/2022
(CeL)

sd/Di r ect or

