
കേരള ോർഷിേ സർവ്വേലാശാല 

വിജ്ഞാന വയാപന വിഭാഗം, വവള്ളായണി 

ഓൺലലൻ വരെയിനിങ്  േലണ്ടർ 

താഴെ ഴ ാടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫ ാമിൽ താങ്കൾക്ക് താല്പരയമുള്ള പരിശീലനത്തിന് 

രജിസ്റ്റർ  ഴെയ്യു .  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJyGm8JKNFsAdY3HxXS9rklGVztm0_0Sz4

Fbgyote-mo-SQ/viewform 

പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഫജായിൻ ഴെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക്: 
https://meet.google.com/nuy-yrsn-bbw 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് അകരഗാകണാെി 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 മണ്ണിന്ഴെ 

 ലഭൂയിഷ്ടതയുും 

ഫപാഷ  

പരിപാലനവുും 

ഫ ാ. ഷീബ ഴെഫബക്ക ഐസക് 

ഴ്പാ സർ 

01.03.2022 
11 am-1 pm 

2 ശാസ്ത്തീയ തീറ്റപ്പുലല് 
ഉല്പാദന മാർഗ്ഗങ്ങൾ  

ഫ ാ. ഉഷ സി. ഫതാമസ്ത  

അഫസാസിഫയറ്റ് ഴ്പാ സർ 

04.02.2022 
11 am- 1 pm 

3 ശാസ്ത്തീയ  ള 

നിയ്രണ പരിപാലന 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ  

ഫ ാ. അമീന എും. 

അഫസാസിഫയറ്റ് ഴ്പാ സർ 

18.12.2021 
11 am- 1 pm 

4 തീറ്റപ്പുലല് സുംരക്ഷണ 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ  

ഫ ാ. ഷാരു എസ്ത. ആർ. 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

17.01.2022 
11 am- 1 pm 

5 ശാസ്ത്തീയ 

വിത്തുല്പാദന 

വിദയ ൾ  

ഫ ാ. ഷീജ ഴ . രാജ് 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

02.02.2022 
11 am- 1 pm 

6 
 
 
 

ശാസ്ത്തീയ വാെ 

 ൃഷി  
ഫ ാ. ബിന്ദു ഴജ. എസ്ത.  

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

07.03.2022 
11 am- 1 pm  
 
 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 പെും പച്ചക്കെി 
പാനീയങ്ങൾ  

 

മിസ്ത. അതുലയ  ുമാർ  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

17.11.2021 
11 AM -1 PM 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് കപാസ്റ്റ്  ഹാർവവ്െറ് വെകകനാളജി 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJyGm8JKNFsAdY3HxXS9rklGVztm0_0Sz4Fbgyote-mo-SQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJyGm8JKNFsAdY3HxXS9rklGVztm0_0Sz4Fbgyote-mo-SQ/viewform
https://meet.google.com/nuy-yrsn-bbw


 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് പ്ലാൻകേഷൻ  കരോപ്സ് ആൻഡ് ്ലപസ് 

 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 ഴതങ്ങിൻഴെ 

 ൃഷിരീതി  
 

ഫ ാ. ്ശീ ല ജി. എസ്ത. 

അസിസ്റ്റൻറ്ഴ്പാ സർ 

16.11.2021 
 
11 AM -1 PM 

2  ുരുമുള ിന്ഴെ 

 ൃഷിരീതി ൾ  

 

ഫ ാ. ദീപ എസ്ത. നായർ 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ ആൻഡ് 

ഴെഡ് 

18.11.2021 
 
11 AM -1 PM 

3 ഫ രളത്തിന്ഴെ  

്പധാന ഔഷധ 

സസയങ്ങളുഴട 

 ൃഷിരീതി ൾ.  

 

ഫ ാ. ഫസാണിയ എൻ. എസ്ത 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

14.12. 2021 
11 AM -1 PM 

4 ഫ രളത്തിന്ഴെ  

്പധാന  

സുഗന്ധവിള ളുഴട 

 ൃഷിരീതി ൾ  

്ശീമതി. അനീസ എൻ. എ. 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

04.01.2022 
11 AM -1 PM 

5 ഇഞ്ചിയുഴടയുും 

മഞ്ഞളിന്ഴെയുും 

 ൃഷിരീതി ൾ  

 

ഫ ാ. ദീപ എസ്ത. നായർ  

അസിസ്റ്റൻറ്               ഴ്പാ സർ 

ആൻഡ് ഴെഡ് 

08.02.2022 
11 AM -1 PM 

6 വൃക്ഷ - വയഞ്ജന 

വിള ളുഴട 

 ൃഷിരീതി ൾ - 

ഫ ാ. ്ശീ ല ജി. എസ്ത. 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

10.03.2022 
11 AM -1 PM 

2 ഫന്രനിഴല 

മൂലയവർധനവുും 

സുംസ്ത രണവുും  

 

ഫ ാ. ഗീതാലക്ഷ്മി പി. ആർ. 

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

10.12.2021 
11 AM -1 PM 

3 വിഫധയമാ ാത്ത 

അധി ും 

െൂഷണത്തിന് 

പെങ്ങളുഴട 

മൂലയവർധനവുും 

സുംസ്ത രണവുും  

 

ഫ ാ. മിനി സി.  
ഴ്പാ സർ ആൻഡ് ഴെഡ് 

11.01.2022 
11 AM -1 PM 

4 ഭക്ഷയവസ്തതുക്കളുഴട 

പാഫക്കജിങ്ങുമായി 
ബന്ധഴപ്പട്ട അടിസ്ഥാന 

തതവങ്ങളുും 

്പാഫയാഗി  

രീതി ളുും 

ഫ ാ. മിനി സി.  
ഴ്പാ സർ ആൻഡ് ഴെഡ് 

15.2.2022 
11 AM -1 PM 

5 പപനാപ്പിളിഴല 

മൂലയവർധനവുും 

സുംസ്ത രണവുും 

മിസ്ത. അതുലയ  ുമാർ  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

08.03.2022 
11 AM -1 PM 



ജാതി, ്ഗാമ്പു, 
ഴ ാടുംപുളി 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്  ലൈകയാവെകകനാളജി 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 സുസ്ഥിര  ൃഷിക്കുും 

ഴതാെിലവസരത്തിലുും 

ടിഷയു  ൾച്ചെിന്ഴെ പങ്ക്  
 
 

ഫ ാ. ഴ .ബി. ഫസാണി 
ഴ്പാ സർ 

15.12.2021 
11 AM -1 PM 

2 അലങ്കാര സസയങ്ങളിഴല 

ടിഷയു  ൾച്ചർ വിദയ ൾ  

 ഫ ാ. സവപ്ന അലക്സ്ത 

ഴ്പാ സർ 

22.03.2022 
11 AM -1 PM 

3 ടിഷയു  ൾച്ചർ 

വാെയുഴട ഉത്പാദനും  

ഫ ാ. അനുരാധ ടി.  
അസി. ഴ്പാ സർ 

2.12.2021 
11 AM -1 PM 

4 ബഫയാഴടക്ഫനാളജി 
രുംഗത്തിഴല സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് 
സാദ്ധ്യത ൾ  

 

ഫ ാ. സ്തമിത ഭാസി  
അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

29.01.2022 
11 AM -1 PM 

5 വാണിജയ 

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

പമഫ് ാഴ്പാപ്പഫഗഷൻ  

 

മിസ്. സിന്ധുര ഴ . പി. 
 

23.02.2022 
11 AM -1 PM 

6  ാർഷി  പജവ 

പവവിധയ 

സുംരക്ഷണത്തിൽ 

ബഫയാഴടക്ഫനാളജിയുഴട 

പങ്ക്  

മിസിസ്ത. പശലി സി. 
അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

24.03.2022 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ്  അരഗിേൾച്ചർ എകസ്റ്റൻഷൻ 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 സമയ പരിപാലനും  

 

ഫ ാ. അർച്ചന സതയൻ 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

24.01.2022 
11 AM -1 PM 

2 നഗര  ൃഷി - ഴടെസ്ത 

 ൃഷിയുഴട ്പാധാനയും  

 

ഫ ാ. ജി. എസ്ത. ്ശീദയ   

അഫസാസിഫയറ്റ് 
ഴ്പാ സർ 

17.01.2022  
11 AM -1 PM 

3  ാർഷി  

സുംരുംഭങ്ങളിഴല  

പുതിയ സാധയത ളുും 

വെി ളുും   

 

ഫ ാ. ഫഗാപി  ഫസാമനാഥ് 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

18.01.2022 
11 AM -1 PM 

4 യുവതലമുെയ്ക്ക്ക് - 
 ാും ബിസിനസിന്ഴെ 

്പാധാനയും  

 

ഫ ാ. എസക്കിമുത്തു എും. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

07.02.2022 
11 AM -1 PM 



5 ഓർഗാനിക് 

ഴസർറ്റി ിഫക്കഷൻ 

്ശീമതി  
 

സ്തമിജ പി. ഴ . 

 അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

15.03.2022 
11 AM -1 PM 

6  ാലാവസ്ഥ 

വയതിയാനും  നാും 

അെിഫയണ്ട പാഠങ്ങൾ   

ഫ ാ. സുംഗീത ഴ . ജി. 
അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

28.03.2022 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പാകതാളജി 

 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 ഫ രളത്തിഴല ്പധാന 

വിള ളുഴട 

ഫരാഗനിർണ്ണയും  

 

ഫ ാ. ്ശീജ എസ്ത. ഴജ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

14.01.2022 
11 AM -1 PM 

2  ൂൺ വളർത്തലിഴല 

 ീടങ്ങളുും ഫരാഗങ്ങളുും  

 

ഫ ാ. സുഷ എസ്ത. താര 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

ആൻഡ് ഴെഡ് 

10.11.2021 
11 AM -1 PM 

3 വിള ളുഴട പജവി  

ഫരാഗ നിയ്രണും  

 

മിസ് . ദിവയ എസ്ത.  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

21.12.2021 
11 AM -1 PM 

4 ഴനലല്  ൃഷിയിഴല 

സമ്ഗ ഫരാഗ 

നിയ്രണും  

 

മിസ്. ഴഷെിൻ എ. സലാും 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ  

21.01.2022 
11 AM -1 PM 

5 സസയഫരാഗനിയ്രണ
ത്തിൽ  ുമിൾ 

നാശിനി ളുഴട പങ്ക്  
 

ഫ ാ. ്പഫമാദ് ആർ.  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

18.02.2022 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് അരഗിേൾച്ചർ  എഞ്ചിനീയെിംഗ് 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 മണ്ണ് ജല 

സുംരക്ഷണത്തിനുള്ള 

സുസ്ഥിര സാഫങ്കതി  

വിദയ ൾ  

 

ഫ ാ. അനിൽ ഴ .ആർ. 

ഴ്പാ സർ 

 

07.01.2021 
11 AM -1 PM 

2 നയൂതന സസയ 

സുംരക്ഷണ 

ഉപ രണങ്ങളുും 

അവയുഴട ്പവർത്തന 

രീതി ളുും  

ഫ ാ. ദളിൻ   ി. 
അഫസാസിഫയറ്റ്  ഴ്പാ സർ 

22.03.2021 
11 AM -1 PM 

 

 



ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് രരൂട്ട് സയൻ് 

 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 വാെ  ൃഷിയിഴല 

നയൂതന സാദ്ധ്യത ൾ  

.  
 

മിസ്ത. ഷമീന എസ്ത. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

 

26.11.2021 
11 AM -1 PM 

2 മാവിന്ഴെ ശാസ്ത്തീയ 

 ൃഷിരീതി   
ഫ ാ. സിമി എസ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

ആൻഡ് ഴെഡ് 

23.12.2021 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് കലാെിേൾച്ചർ  ആൻഡ് ലാൻഡ്്കേപ്പ് ആർക്കിവെകചർ 

 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 അലങ്കാര 

സസയങ്ങളിഴല 

മൂലയവർദ്ധ്ന  

 

ഫ ാ. ്പിയ ുമാരി ഴജ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

28.01.2022 
11 AM -1 PM 

2 ഉയർന്ന മൂലയമുള്ള 

പൂക്കൾ  

 

ഫ ാ. രശ്മി സി.ആർ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

25.02.2022 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ്  അരഗിേൾച്ചർ ലെകരോൈകയാളജി 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 സസയ ഫപാഷ ങ്ങളിൽ 

സൂഷ്മജീവി ളുഴട 

പങ്ക്    
 
 

ഫ ാ. െി്ത എൻ.  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

28.12.2021 
11 AM -1 PM 

2 സുംഫയാജിത ഫരാഗ 

നിയ്രണത്തിൽ 

പമഫ് ാബിയൽ 

ഇഫനാക്കുഫലറ്റെു ളുഴട 

പങ്ക്  
 

ഫ ാ. അനു  രാജൻ എസ്ത. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

30.11.2021 
11 AM -1 PM 

3 സുസ്ഥിര ൃഷിയിൽ 

പമഫക്കാപെസയുഴട 

പങ്ക് 

ഫ ാ. െി്ത എൻ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

31.12.2021 
11 AM -1 PM 

4  ാർഷി  

ഉല്പാദനത്തിൽ 

പമഫ് ാബിയൽ 

ഫ ാ. സൗമയ വി. ഐ.  

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

 

28.01.2022 
11 AM -1 PM 



ഇഫനാക്കുലന്റ്സിന്ഴെ 

പങ്ക്   
5 സൂഷ്മജീവി ഴള 

ഉൾഴപ്പടുത്തിയുള്ള 

മാലിനയസുംസ്ത രണും  

 

ഫ ാ. അനു  രാജൻ എസ്ത. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

28.02.2022 
11 AM -1 PM 

6 ഴെടിയുഴട വളർച്ചഴയ 

ഫ്പാത്സാെിപ്പിക്കുന്ന 

സൂക്ഷ്മ ജീവി ൾ 

ഫ ാ. സൗമയ വി. ഐ.  

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

31.03.2022 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് കസായിൽ  സയൻ് ആൻഡ് അരഗിക്കൾച്ചെൽ വേെി്രെി 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 മണ്ണ് സാമ്പിളു ളുഴട 

ഫശഖരണവുും 

പരിഫശാധനയുഴടയുും 

ആവശയ ത   

 

ഫ ാ. എസ്ത. വിഫശശവരൻ  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

20.11.2021 
11 AM -1 PM 

2 മണ്ണ് പരിഫശാധന 

 ലത്തിന്ഴെ 

വയാഖയാനവുും - 

ഫ രളത്തിഴല ്പധാന 

വിള ളുഴട 

വള്പഫയാഗവുും   

ഫ ാ. ഗ്ലാ ിസ്ത ആർ.  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

(SS&AC)  

എ. ആർ. എസ്ത. തിരുവലല 

08.12.2021 
11 AM -1 PM 

3 പജവ മാലിനയ സുംസാ 

 ാരണും 

 ഫമ്പാസ്റ്റിുംഗിലൂഴട   

ഫ ാ. അപർണ ബി.  
അഫസാസിഫയറ്റ്  ഴ്പാ സർ 

22.01.2022 
11 AM -1 PM 

4 പജവ മാലിനയ 

സുംസ്ത രണത്തിഴല 

സമീപ ാല 

മുഫന്നറ്റങ്ങൾ -- 

സമ്പുഷ്ടമായ 

 ഫമ്പാസ്റ്റുും 

പമഫ് ാബിയൽ 

 ഫമ്പാസ്റ്റുും    

 

ഫ ാ. ബിജു ഫജാസഫ് 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ  

ഴനലല്  ഗഫവഷണ ഫ ്ന്ദും ,   

മഫങ്കാബ്   

19.02.2022 
11 AM -1 PM 

5 ്ദാവ  വളങ്ങൾ - 

പജവ  ൃഷിയിഴല ഒരു 
പുതിയ  ാഴ്െപ്പാട്  

 

ഫ ാ. ഗൗരി്പിയ  

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

19.03.2022 
11 AM -1 PM 

6  ാലാവസ്ഥഴയ 

്പതിഫരാധിക്കാൻ 

പജവ ൊരും 

ഴ ാണ്ടുള്ള  ൃഷി   
 

ഫ ാ. ൊണി ബി.  
ഴ്പാ സർ ആൻഡ് ഴെഡ് 

29.03.2022 
11 AM -1 PM 

7 സുെിത  ഫ ാ. നവീൻ ഴലഫനാ   

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

30.03.2022 
11 AM -1 PM 

 



ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് േമ്മ്യൂണിേി  സയൻ് 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 വീട്ടുതലപ്പിഴല പെും 

പച്ചക്കെി സുംസ്ത രണും  

 

ഫ ാ. സുമ ദിവാ ർ 

ഴ്പാ സർ ആൻഡ് ഴെഡ് 

15.11.2021 
11 AM -1 PM 

2 ശിശു ഭക്ഷണ 

നിർമാണും - 

സുംരുംഭ ർക്ക്  

ഫ ാ.  ൃഷ്ണജ യു. 
അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

06.12.2021 
 
11 AM -1 PM 

3 വീട്ടുതലപ്പിഴല പെും 

പച്ചക്കെി സുംസ്ത രണും  

 

ഫ ാ. സുമ ദിവാ ർ 

ഴ്പാ സർ ആൻഡ് ഴെഡ് 

12.01.2022 
11 AM -1 PM 

4 ശിശു ഭക്ഷണ 

നിർമാണും - 

സുംരുംഭ ർക്ക്  

ഫ ാ.  ൃഷ്ണജ യു. 
അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

04.02.2022 
11 AM -1 PM 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് വവജിേൈിൾ  സയൻ് 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 ഉഷ്ണഫമഖലാ 

പച്ചക്കെി  ൃഷി  
 

ഫ ാ. ശാരദ  

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

ആൻഡ് ഴെഡ് 

25.11.2021 
11 AM -1 PM 

2 നാടൻ പച്ചക്കെി  ൃഷി  
 

്ശീമതി രാഖി ആർ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

17.12.2021 
11 AM -1 PM 

3 വീട്ടുമുറ്റഴത്താരു 
ഫപാഷ ഫത്താട്ടും  

 

്ശീമതി. ്ശുതി ഒ. എൻ.  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

22.01.2022 
11 AM -1 PM 

4 പജവ പച്ചക്കെി  ൃഷി   
 

്ശീമതി രാഖി ആർ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

19.02.2022 
11 AM -1 PM 

5 പച്ചക്കെി വിത്തുും 

പതയുും  ഉല്പാദനും   

്ശീമതി. ്ശുതി ഒ. എൻ.  

അസിസ്റ്റൻറ് ഴ്പാ സർ 

19.03.2022 
11 AM -1 PM 

  

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്  രിസികയാളജി 

രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1 ഫപാഷ   ുെവ് 

മൂലമുള്ള ഴെടി ളിഴല 

് മഫക്കടു ൾ  

ഫ ാ. ഫൊയ്ക് സ്റ്റീ ൻ 

ഴ്പാ സർ & ADR 

14.02.2022 
11 AM -1 PM 

 

 

 

ഡിപ്പാർട്വെൻറ് ഓഫ് അരഗിേൾച്ചർ  എന്കൊകൊളജി 



രേെ. നം. വരെയ്നിങ്ങിന്വെ കപര് െികസാഴ്സ് കപഴ്സസൺ  തീയതിയ ം 

സെയവ ം 

1  സ്ലഗു ളുഴടയുും 

ഒച്ചു ളുഴടയുും 

നിയ്രണും  

ഫ ാ. നാരായണ ആർ. 

അസിസ്റ്റൻറ്  ഴ്പാ സർ 

03.12.2021 
11 am -1 pm  

 


