കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോാ ാാ ഓണ്ലാന് ്ര്ടിഫിക്കി്റ്
കോഴ്സുേള്ക്്റ് ്ക ക്ഷ ക്ഷചിു
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോാ ാാെ കീ േലുി്ള
- ഠന കേന്ദ്രത്തികെ
(ക്െര് കഫിക്കാര് കാചിിംഗ ) ്ന്താരാഷ്ട്ര ്വാര്ഡ േരഥമാകാ്റ്ിയ -കൃഷി ാഠ ാാ
(Online courses in
Agriculture) മൂന്ന ഓണ്ലാന് വിദൂര
ഠന ്ര്ടിഫിക്കി്റ് കോഴ്സുേളികാ്റ് ്ക ക്ഷ ക്ഷചിു
‘ലൈവകൃഷി’(Organic Agricultural Management), ‘്്യപ്രൈനനവിം നഴ്സറി രി ാാനവിം’ (Plant
Propagation and Nursery Management), ‘ ുിം- ച്ച്റ്റി ്സ്ക്കരചവിം വി ചനവിം’ (Post Harvest
Management and Marketing of Fruits and Vegetables) എന്നിവയാച കോഴ്സുേള്ക് ആറ കാ്കാച
കോഴ്സുേളുകീ ലൈര്്യിം
ിംഗ്ലലഷ ആച ഠന കാദ്ധ്യകിം 50 % കാര്ക്റ്ാടുകൂടി ീി SSLC / ത്താിംക്ലാ്
വിൈയകാച ഏ വിം കുറഞ്ഞ വിൈയാഭ്യാ് കയാഗയത ഒരാള്ക് ഒരു ്കയിം ഒരു കോഴ്സിന കാത്രകക
്ക ക്ഷി്റ്ാന് ാടുകൂടിള്ളൂ ്ക ക്ഷേര്്റ് നിര്ബന്ധമകാെ ിം -കകയില് ഐ ഡിെ ിം കകാലബല്കഫിക്കാണ്
നമ്പറിം ഉണ്ടായിരിക്റ്ണ്ടതാച
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 elearning)കാ്റ് ഓണ്ലാന് ബാങ്ിിംഗ / NEFT വുി ചുവകീ കേര്ത്തിട്ടുള്ള 
ഫിക്കല് ്ീച്ചതിനു ക ഷിം
www celkau in എന്ന കവലൈ ികാ ‘ഓണ് ലാന് കോഴ്സ’ എന്ന ാിങ്ില് നിന്നിം Registration കഫിക്കാറിം
പൂരിപ്പിു submit കേകേണ്ടതാച
ഫിക്കല് നിരക്കുേള്ക്:
ഒരാള്ക്്റ്
: 6500 രൂ
വിൈയാര്ഥിേള്ക്്റ് (50% ഫിക്കല് ളവ )
: 3250 രൂ
കുറഞ്ഞത 20 ക ര് ്ീങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ ഒരുകിച്ച രൈിസ്റ്റര് കേയതാല് : ഒരാള്ക്്റ് 5000 രൂ വലതിം
കുറഞ്ഞത 50 ക ര് ്ീങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ ഒരുകിച്ച രൈിസ്റ്റര് കേയതാല് : ഒരാള്ക്്റ് 4000 രൂ വലതിം
കുറഞ്ഞത 100 ക ര് ്ീങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ ഒരുകിച്ച രൈിസ്റ്റര് കേയതാല്: ഒരാള്ക്്റ് 3250 രൂ വലതിം
SSLC, പ്രലഡിഗ്രി / പ്ല് ടുകൂടി / വി എച്ച എ്
വയികാകതങ്ി്ളകകാ, തത്തുായകകാ, ഉയര്ന്നകതാ ആയ
ഏകതങ്ി്ളിം വിൈയാഭ്യാ്കയാഗയത കതളിയിക്കുന്ന ്ര്ടിഫിക്കി്റ് ികെ കോപ്പി (്വയിം ്ാേ ഷയകപ്പടുകൂടിത്തിയത )
സ്കാന്കേയ് celkau@gmail.com എന്ന കകയില് വിാാ്ത്തികാ്റ് ്യക്റ്ണ്ടതാച നിാവില് കൈാാി
കേയ്യുന്നവര്ക്കുിം
ക  കോ
കോഴ്സുേള്ക്
ഠിക്കുന്നവര്ക്കുിം
ഏത രാൈയത്തു വര്ക്കുിം ്ക ക്ഷി്റ്ാിം
പ്രായ രിധിയില്ല രൈിസ്റ്റര് കേകേണ്ട ്വ്ാന തലയതി : 2018 ഏപ്രില് 30
കോഴ്സുേള്ക് 2018 കകയ 8 -ന ആരിംഭ്ിക്കുന്നതുകാച ടുകൂടിതല് വിവരങ്ങള്ക് പ്രസ്തുത കവലൈ ില്
ാഭ്യകാച ്ിം യങ്ങള്ക്്റ് celkau@gmail com -കാ്റ് -കകയില് ആകയാ 0487-2438567 , 9895145899
കഫിക്കാണ് നമ്പറികാാ ബന്ധമകപ്പീാവന്നതാച
Sd/Vellanikkara,
31/ 03/2018
Director (CeL)

