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വി ാപനം 
കാർ ഷിക േമഖലയിൽ  കഴിവ  െതളിയി ്   സംസ ാന  തല ിൽ കർ ഷക 

അവാർ ഡ്   േനടിയ  വിദ ാർ ികൾ ്    കാർ ഷിക സർ കലാശാലയിൽ   
േവശനം 

 

 
  കാർ ഷിക േമഖലയിൽ തലരരായ വിദ ാർ ികെള േ ാ ാഹി ി തി ം 

വിദ ാർ ികേളയം  യവാ േളയം ഷിയിേല ്  ആകർ ഷി തി  േവ ിയം       
സർ ാർ നട ിലാ ി വ  വിവിധ പ തികളെട ഭാഗമായി, േകരള കാർ ഷിക 
സർ കലാശാലയെട കീഴിൽ നട  ബി.എസ്.സി. (ഓേണഴ്സ്) അ ികൾ ർ  
േകാഴ് സിന് കാർ ഷിക േമഖലയിൽ ാവീണ ം െതളിയി , സംസ ാന തല ിൽ 
അവാർ ഡകൾ  കരസ മാ ിയ, കർ ഷക തിഭയായ ഒ  വിദ ാർ ിയ് ് , താെഴ പറയ  
നിബ നകൾ ്  വിേധയമായി 2019-20 അ യന വർ ഷേ ്  േവശനം  നൽ . 

 
 1. ഈ അേപ ാർ ി  സംസ ാന തല ിൽ സംസ ാന സർ ാരിെ    അവാർ ഡ്    
       േജതാവം ഈ േമഖലയില്    ാഗ ം  െതളിയി  ആളമായിരി ണം. 

 
       2.  ബി. എസ്. സി. (ഓേണഴ്സ്) അ ികൾ ർ േകാഴ് സിന്  േവ   അടിസ ാന  
  േയാഗ തയായ  +2/ഹയർ െസ ൻഡറി/ ത ല  പരീ  പാസാവകയം ഫിസിക്,  
            െകമിസ് ി, ബേയാളജി വിഷയ ളിൽ 50% മാർ ്  േനടകയം   
             െചയ്തവരായിരി ണം. 

 
3. േകരള എൻ ൻസ്  പരീ ാ ക ീഷണർ 2019-20 െല െമഡി ൽ   അ ബ    

േകാഴ്സകളിെല േവശന ിനായി ത ാറാ ിയ റാ ്  ലിസിൽ ഉൾ െ ി  
അേപ ാർ ിയായിരി ണം. 

 
4.  അേപ ാർ ി േകരള ിൽ ജനി  വളർ  ആളായിരി ണം. 
 

  േമൽ വിവരി  േയാഗ തകൾ ഉ വർ ്  ഇേതാെടാ ം അ ബ മായി േചർ   
അേപ ാേഫാം െഡൗൺ േലാഡ് െചയ്ത് കാർഷിക സർ കലാശാല രജിസ് ാർ ്  
അേപ  സമർ ി ാം. അേപ ാഫീസ്  ഇന ിൽ  േകരള കാർ ഷിക സർ കലാശാലാ 
കംപ്േ ാളറെട േപരിൽ  സ്േ ്   ബാ ്  ഓഫ് ഇ യെട െവ ാനി ര െക. എ. യ. 

ാ ിൽ  മാറിെയട ാവ  500/- പയെട (അ റ്  പ  മാ ം) ഡിമാ ്  ാഫ്   
അേപ േയാെടാ ം സമർ ിേ താണ്. അേതാെടാ ം ജനന ീയതി,  േയാഗ തകള്   , 
എൻ ൻസ്   പരീ ാ റാ ്  , േന ിവി ി, സംസ ാന കർ ഷക അവാർ ഡ്  ബ മതി മതലായവ 
െതളിയി  േരഖകളെട   സാ െ ട ിയ പകർ കൾ എ ിവ ടി ഉൾെ ട ിയ 
അേപ  രജിസ് ാർ, േകരള കാർഷിക സർ കലാശാല , െക എ യ പി.ഓ., െവ ാനി ര, 

ർ - 680656 എ  വിലാസ ിൽ അയ ണം. അപർ ണവം  െത ായ മായ 
അേപ കൾ  നി പാധികം നിരസി താണ്. അേപ  ലഭിേ  അവസാന തിയതി 
29.07.2019. 

                ഒ ്     
                                       രജിസ് ാർ 
                           

േകരള കാർ ഷിക സർ കലാശാല  
െമയിൻ  കാ സ്, െവ ാനി ര, ശർ - 680656 


