
കേരള ോര്ഷിേ സര്വ്വേലാശാല ഓണ്ലലന്  സര്ടിഫിക്കി്റ് ക കോഴ്സുേള്ക്്റ്ക ്ക   
 ണിച്ചു 

 

കേരള ോര്ഷിേ സര്വ്വേലാശാലെ കീ േീഴി്ള   - ഠന കേന്ദ്രത്തികെ      (കസെര്  കഫിക്കാര്   -കലണിിംഗക)  -കൃഷി 

 ാഠശാല        (Online courses in Agriculture) മൂന്നക ഓണ്ലലന്  വിദൂര  ഠന സര്ടിഫിക്കി്റ് ക കോഴ്സുേളികല്റ്ക ്ക   

 ണിച്ചു. ‘ലൈവകൃഷി’(Organic Agricultural Management), ‘സസയപ്രൈനനവിം നഴ്സറി  രി ാലനവിം’ (Plant 

Propagation and Nursery Management), ‘ ഴിം- ച്ച്റ്റി സസ്ക്കരണവിം വി ണനവിം’ (Post Harvest 

Management and Marketing of Fruits and Vegetables) എന്നിവയാണക കോഴ്സുേള്ക് .  ആറക മാസമാണക 

കോഴ്സുേളുകീ ലദര്്യിം.  ിംഗ്ലീഷക  ആണക  ഠന മാദ്ധ്യമിം. 50 % മാര്ക്റ്ാടുകൂടി ീി SSLC /  ത്താിംക്ലാസക വിൈയമാണക ഏ വിം 

കുറഞ്ഞ വിദയാഭ്യാസ കയാഗയത. ഒരാള്ക്  ഒരു സമയിം ഒരു കോഴ്സിനക മാത്രകമ ്ക  ി്റ്ാന്   ാടുകൂടിള്ളൂ. ്ക  േര്്റ്ക  

നിര്ബന്ധമമാെ ിം  -കമയില്  ഐ.ഡിെ ിം കമാലബല്കഫിക്കാണ്  നമ്പറിം ഉണ്ടായിരിക്റ്ണ്ടതാണക.    

 

SSLC, പ്രീഡിഗ്രി / പ്ലസക  ടുകൂടി / വി.എച്ചക.എസക. .    വയികലകതങ്കി്ളകമാ, തത്തുലയകമാ, ഉയര്ന്നകതാ ആയ ഏകതങ്കി്ളിം 

വിദയാഭ്യാസകയാഗയത കതളിയിക്കുന്ന സര്ടിഫിക്കി്റ് ികെ കോ ി (സ യിം  സാേക ഷയക ടുകൂടിത്തിയതക) സ്കാന്കെയ്  celkau@gmail.com   

എന്ന  കമയില്  വിലാസത്തികല്റ്ക  ്യക്റ്ണ്ടതാണക.   നിലവില്    കൈാലി   കെയ്യുന്നവര്ക്കുിം   മ  കോ   കോഴ്സുേള്ക്   

 ഠിക്കുന്നവര്ക്കുിം  ഏതക രാൈയത്തു വര്ക്കുിം ്ക  ി്റ്ാിം.  പ്രായ രിധിയി .     

 

 നിശ്ചിത കയാഗയതെ  വര്   Account No : 67368597330 (Account type: Savings, S.B.I. K.A.U Branch Vellanikkara, 

IFSC Code : SBIN0070670, Branch Code: 000670, Favouring : Director, Center for e-learning)കല്റ്ക  ഓണ്ലലന്  

ബാങ്കിിംഗക / NEFT വഴി  ചുവകീ കെര്ത്തിട്ടുള്  ഫിക്കീസക  ്ീച്ചതിനു കശഷിം www.celkau.in  എന്ന കവബ്ലസ ികല ‘ഓണ്  ലലന്  

കോഴ്സക’ എന്ന ലിങ്കില്  നിന്നിം Registration കഫിക്കാറിം പൂരി ിച്ചു submit കെകേണ്ടതാണക . രൈിസ്റ്റര്  കെകേണ്ട  ്വസാന തീയതി : 

2019 May 28 

 

ഫിക്കീസക   നിരക്കുേള്ക് : 

ഒരാള്ക്്റ്ക                              : 6500 രൂ  

വിദയാര്ഥിേള്ക്്റ്ക (50% ഫിക്കീസക   ളവക)                                    : 3250 രൂ  

കുറഞ്ഞതക  20 ക ര്  ്ീങ്ങുന്ന ഗ്രൂ ക  ഒരുമിച്ചക രൈിസ്റ്റര്  കെയക താല്  : ഒരാള്ക്്റ്ക 5000 രൂ  വീതിം   

കുറഞ്ഞതക  50 ക ര്  ്ീങ്ങുന്ന ഗ്രൂ ക  ഒരുമിച്ചക രൈിസ്റ്റര്  കെയക താല്  : ഒരാള്ക്്റ്ക 4000 രൂ  വീതിം 

കുറഞ്ഞതക  100 ക ര്  ്ീങ്ങുന്ന ഗ്രൂ ക   ഒരുമിച്ചക രൈിസ്റ്റര്  കെയക താല്: ഒരാള്ക്്റ്ക 3250 രൂ  വീതിം 

 

കോഴ്സുേള്ക്  2019 June 1 നക തുീങ്ങുന്നതാണക.  ടുകൂടിതല്  വിവരങ്ങള്ക്  പ്രസ്തുത കവബ്ലസ ില്  ലഭ്യമാണക. സിംശയങ്ങള്ക്്റ്ക 

celkau@gmail.com -കല്റ്ക  -കമയില്  ആകയാ 0487-2438567 , 9895145899  എന്നീ കഫിക്കാണ്  നമ്പറികലാ ബന്ധമക ീാവന്നതാണക. 

   

 

                                                         Sd/-                                 

Vellanikkara, 

03/ 05/2019        Director (CeL) 

http://www.celkau.in/
mailto:celkau@gmail.com

