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അറിയിപ്പ്
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വേൈായാൈെ
േീഴിൈ ള്ള ്ന്റര് ക ാർ ഇ കൈണിംഗ് അഥവാ
ഇ-പഠന കേന്ദ്രം വഴി “യീതോൈ പച്ചക്കറി േൃഷി” എന്ന വിഷെത്തില് മാസ്സീവ്

ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈന് കോഴ്്് (MOOC) ആരംഭിക്കുന്നു. 2021 ജൂലൈ മാ്ം 22 -)o
തീെതി ആരംഭിക്ക ന്ന ഈ ക ോഴ്സിൽ
രജിസ്റ്റര് െകേണ്ട അവ്ാന ദിവ്ം
ജൂലൈ 21-)o തീെതി ആണ്.
20 ദിവ്ം ലദര്്യമ ള്ള ഈ കോഴ്്് പൂര്ണമാെ ം മൈൊളത്തിൈാണ്
പരിയീൈിപ്പിക്ക ന്നത്. ഒന്പത് ്ഷന േളിൈാെി തോറാക്കിെ കോഴ്്്
േ.എ.െ .
MOOC പ്ലാറ്്ക ാമിൈൂ പഠിതാവിന് റ ്ൗേരയാര്ഥം പ്രകൊജന പ്പ ത്താവ ന്നതാണ്.
കോഴ്്് പൂര്ത്തീേരിക്ക കപാള് ഇ-പഠന കേന്ദ്രം ന ത്ത ന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാവ ന്ന
പഠിതാക്കള്ക്ക് ഒര നിശ്ചിത ീ്് അ യ്ക്ക ന്ന മ റയ്ക്ക് ്ര്ടി ിക്കറ്് ൈഭിക്ക ന്നതാണ്.
ഈ പരിയീൈന കോഴ്്ില് രജിസ്റ്റര് െേ ന്നതിനാെി താ ഴ പറെ ന്ന നിര്കദയങ്ങള്
പാൈിക്ക േ. (ഒറ്ത്തവണ രജി്്കേഷന് ആെതിനാല്
മ ന്പ് െയ്ത പഠിതാക്കള്
വീണ്ട ം ഈ രജി്്കേഷന് െകേണ്ടതില്ല . അവര് താ ഴ ോണ ന്ന 4 മ തല് 7
വ രെ ള്ള നിര്കദയങ്ങള് പാൈിച്ചാല് മതിൊേ ം)
1)
www.celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് കെയ്യു .
2)
ത ര്ന്ന ോണ ന്ന കപജില് വൈത വയത്താെി
ോണ ന്ന “രജിസ്റ്റര്” എന്ന
ബടണ് അമര്ത്തി പ്ലാറ്്ക ാം രജി്്കേഷന് കപജില് േെറ േ.
3)
ഈ കപജില് ആവയയ പ്പടിട ള്ള വിവരങ്ങള് നല്േി “രജിസ്റ്റര്” ബടണ്
അമര്ത്ത േ. (ഇകപ്പാള് നിങ്ങള് പ്ലാറ്്ക ാമില് രജിസ്റ്റര്
െയ്ത് േഴിഞ്ഞ ). ഇനി
കോഴ്്് രജി്്കേഷന് േൂ ി പൂര്ത്തിൊകക്കണ്ടത ണ്ട്. അതിനാെി താ ഴ ോണ ന്ന
മ തല് 6 വ രെ ള്ള നിര്കദയങ്ങള് പാൈിക്ക േ.
4)‘കോഴ്്ികൈക്ക ള്ള പ്രകവയനം’ എന്ന ൈിങ്ക് വഴികൊ പൂമ ഖം കപജിൈ ള്ള (Home Page)
‘”പ്രകവയനം” എന്ന ബടണ് വഴികൊ നിങ്ങള
െൂ്ര് ഐ.ഡി. െ ം പാസ്സ്കവര്ഡ ം
ഉപകൊഗിച്ച് കൈാഗിന് െേ േ.
5)
കയഷം ‘പ തിെ കോഴ്് േള്’ എന്ന ബടണില് ക്ലിക്ക്
െയ്ത് ‘യീതോൈ
പച്ചക്കറി േൃഷി ’ എന്ന കോഴ്്് ത റക്ക േ.
6) ത ര്ന്ന് 'അംഗതവം കന േ' എന്ന ൈിങ്കില് ക്ലിക്ക് െേ േ. (ഇകപ്പാള് നിങ്ങള്
പ തിെ കോഴ്്ില് കെര്ന്നിരിക്ക ന്ന ).
7) കോഴ്്് ആരംഭിക്ക ന്ന ദിവ്ം മ തല് 'പ്രകവയനം' എന്ന ബടണ് ക്ലിക്ക് െയ്ത്
െൂ്ര്
ഐഡിെ ം പാ്്കവഡ ം ഉപകൊഗിച്ച് കൈാഗിന്
െയ്ത് ക്ലാസ്സ േളില്
പ ങ്ക ക്കാവ ന്നതാണ്.
ശീത ല പച്ചക്കറി
ൃഷി
എന്ന മാസ്സീവ് ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈന് കോഴ്്ികൈക്ക്
(MOOC) ഏവ രെ ം ഹൃദയമാെി ്വാഗതം െേ ന്ന .
േൂ തല് വിവരങ്ങള്ക്ക് celkau@gmail.com എന്ന ഇ മെില് വഴി ബന്ധ പ്പ േ.
്ംയെ നിവാരണങ്ങള്ക്കാെി 9567190858, 7994076410, 9497353389 എന്നീ നപറ േളില്
ബന്ധ പ്പ ാവ ന്നതാണ്.
ഡെറക്ടര്
ഇ-പഠന കേന്ദ്രം,
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വേൈായാൈ

രജിസ്റ്റര് കെകയ്യണ്ട െിധോം
(മ ന്പ് ഒറ്ത്തവണ രജി്്കേഷന് പൂര്ത്തീേരിച്ചവര് 3 മ തൈ ള്ള നിര്കദയങ്ങള്
ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതിൊേ ം )
1. http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്ന ല്റ്ികൈക്ക് േെറിെതിന കയഷം
’രജിസ്റ്റര്’ എന്ന ൈിങ്ക് ക്ലിക്ക് െേ േ.

2. രജി്്കേഷന് ക ാം പൂരിപ്പിച്ചതിന കയഷം ‘രജിസ്റ്റര്’ ബടണ് അമര്ത്ത േ.
ത ര്ന്ന് വര ന്ന കപജില് ‘കോഴ്് േളികൈക്ക ള്ള പ്രകവയനം’ ക്ലിക്ക് െേ േ.

3. കയഷം വര ന്ന കപജില് നിങ്ങള് രജി്്കേഷന് ്മെത്ത് നല്േിെ െൂ്ര്
നെിമ ം പാസ്സ്കവര്ഡ ം നല്േി കൈാഗിന് െേ േ.

4. ഇകപ്പാള് നിങ്ങള
പ്രാല ല് ത റന്ന വന്നിരിക്ക ന്ന . അതില് ഇ ത
വയത്താെി ോണ ന്ന ‘പ തിെ കോഴ്് േള്’ എന്നതില് ക്ലിക്ക് െേ േ.

5. ‘ശീത ല പച്ചക്കറി ൃഷി‘ എന്നതില് ക്ലിക്ക് െേ കപാള് വിഷെ ത്ത
േ റിച്ച ള്ള ഒര ആമ ഖ വീഡികൊ ോണാന് ്ാധിക്ക ം.

6. വീഡികൊെ
താട മ േളിൈാെി വൈത വയത്ത് ‘അംഗതവം കന േ’ എന്ന
ാബില് ക്ലിക്ക് െയ്ത് ഈ കോഴ്്ികൈക്ക് പ്രകവയനം കന ാവ ന്നതാണ്.

7. ഇകപ്പാള് നിങ്ങള
പ്രാല ൈില് ‘രജിസ്റ്റര് െയ്തിരിക്ക ന്ന കോഴ്് േള് ’
എന്നതിന് റ താ ഴ ‘യീതോൈ പച്ചക്കറി േൃഷി ’ എന്ന് ോണാന് േഴിെ ം.

8. ക്ലാസ്സ് ആരംഭിക്ക ന്ന ദിവ്ം http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്നതില്
‘പ്രകവയനം’ ക്ലിക്ക് െയ്ത് രജി്്കേഷന് ്മെത്ത് നല്േിെ െൂ്ര് നെിമ ം
പാസ്സ്കവര്ഡ ം നല്േി കൈാഗിന് െേ േ.
9. ഇകപ്പാള് നിങ്ങള
പ്രാല ൈില് ‘ത ര്ന്ന ോണ്ടിരിക്ക ന്ന കോഴ്് േള് ’
എന്നതിന് റ താ ഴ ‘യീതോൈ പച്ചക്കറി േൃഷി’ എന്ന് ോണാന് േഴിെ ം.
10. ‘യീതോൈ പച്ചക്കറി േൃഷി ‘ക്ലിക്ക് െേ േ.
11. ക്ലാസ്സ് കനാട് pdf ക ാര്മാറ്ില് ൈഭിക്കാന് ‘ക്ലാസ്സ് കനാട്’ ക്ലിക്ക് െേ േ.

