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അറിയിപ്പ് 
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാെ    േീഴിാ ള്ള  ്ന്റര്  ക ാര്  ഇ കാണിിംഗ് അഥവാ  
ഇ-പഠന കേന്ദ്രിം വഴി ‘േൂണ്  േൃഷി ’വിഷെത്തില്  MOOC എന്ന ഓണ്ലാന്  
കോഴ്്ിന് െ പ യിെ ചാച്  ആരിംഭിക്ക ന്ന . 2021 ഏപ്രില്  15 ന് ആരിംഭിക്ക ന്ന ഈ 
കോഴ്്ില്   രജിസ്റ്റര്   െകേണ്ട അവ്ാന ദിവ്ിം 2021  ഏപ്രില്  മാ്ിം 14-)o 
തീയതിയ ണ്.  
20 ദിവ്ിം ലദര്്യമ ള്ള ഈ കോഴ്്് പൂര്ണമാെ ിം മാൊളത്തിാാണ് 
പരിയീാിപ്പിക്ക ന്നയ്. ഒന്പയ്  ്ഷന േളിാാെി യോൊക്കിെ കോഴ്്്   േ.എ.െ . 
MOOC പ്ലാറ്റക ാമിാൂ   പഠിയാവി ന്റ ്ൗേരയാർത്ഥo 
പ്രകൊജന പ്പ  ത്താവ ന്നയാണ്. കോഴ്്് പൂര്ത്തിൊക്ക കപാള്  ഇ-പഠന കേന്ദ്രിം 
ന ത്ത ന്ന പരീക്ഷെില്  പ െ  ത്ത് പാസ്സാവ ന്ന പഠിയാക്കള്ക്ക്  ഒര  നിശ്ചിയ  ീ്്  
അ യ്ക്ക ന്ന മ െയ്ക്ക് ്ര്ടി ിക്ക ് ാഭയമാക്ക ന്നയാണ്.  
ഈ പരിയീാന കോഴ്്ില്  രജിസ്റ്റര്   െേ ന്നയിനാെി യാ ഴ പെെ ന്ന നിര്കദയങളള്  
പാാിക്ക േ. (ഒ ത്തവണ രജിസ്ട്കേഷന്  മ ന്പ്  െയ്തവരാ ണെില്  വീണ്ട ിം ഈ 
രജിസ്ട്കേഷന്   െകേണ്ട ആവയയമില്ല. അവര്   യാ ഴ ോണ ന്ന 4 മ യല്   7 വ രെ ള്ള 
നിര്കദയങളള്   പാാിചാല്    മയിൊേ ിം) 
1) www.celkau.in/MOOC/Default.aspx  എന്ന ാിെില്  ക്ലിക്ക്  െേ േ. 
2) യ  ര്ന്ന  ോണ ന്ന കപജില്  വായ  വയത്താെി   ോണ ന്ന “രജിസ്റ്റര് ” എന്ന 
ചടണ്    അമര്ത്തി  പ്ലാറ്റക ാിം രജിസ്ട്കേഷന്  കപജില്  േെെ േ. 
3) ഈ കപജില്  ആവയയ പ്പടിട ള്ള വിവരങളള്  നല്േി “രജിസ്റ്റര് ” ചടണ്  
അമര്ത്ത േ. (ഇകപ്പാള്  നിങളള്  പ്ലാറ്റക ാമില്  രജിസ്റ്റര്   െയ്ത് േഴിഞ്ഞ ). ഇനി 
കോഴ്്് രജിസ്ട്കേഷന്  േൂ ി പൂര്ത്തിൊകക്കണ്ടയ ണ്ട്. അയിനാെി യാ ഴ ോണ ന്ന 4 
മ യല്  6 വ രെ ള്ള നിര്കദയങളള്  പാാിക്ക േ. 
4)‘കോഴ്്ികാക്ക ള്ള  പ്രകവയനിം’ എന്ന ാിെ് വഴികൊ പൂമ ഖിം കപജിാ ള്ള(Home Page) 
‘’പ്രകവയനിം” എന്ന ചടണ്  വഴികൊ നിങളള്  രജിസ്റ്റര്   െയ്ത  െൂ്ര്  ഐ.ഡി. െ ിം 
പാസ്സ് കവര്ഡ ിം ോപകൊഗിച് കാാഗിന്    െേ േ. 
5) കയഷിം ‘പ യിെ കോഴ്് േള് ’ എന്ന ചടണില്  ക്ലിക്ക്  െയ്ത് ‘േൂണ്  േൃഷി’ 
എന്ന കോഴ്്് യ െക്ക േ. 
6) യ  ര്ന്ന്   'അിംഗയവിം കന  േ' എന്ന ാിെില്   ക്ലിക്ക്  െേ േ.(ഇകപ്പാള്  നിങളള്  
പ യിെ കോഴ്്ില്  കെര്ന്നിരിക്ക ന്ന ). 
7) കോഴ്്് ആരിംഭിക്ക ന്ന ദിവ്ിം മ യല്   ' പ്രകവയനിം ' എന്ന ചടണ്  ക്ലിക്ക്  െയ്ത് 
െൂ്ര്   ഐഡിെ ിം പാ്് കവഡ ിം ോപകൊഗിച് കാാഗിന്    െയ്ത് ക്ലാസ്സ േളില്   
പ െ  ക്കാവ ന്നയാണ്. 
 

പ യിെ ്ിംരിംഭങളള്  യ  ങള വാന ിം മ ് വര മാന മാര്ഗങളള്   േ ണ്ടത്ത ന്നവര്ക്ക ിം  
ോപോര പ്രദമാേ ന്ന  ഈ ഓണ്ലാന്   പരിയീാന  കോഴ്്ികാക്ക് ഏവ രെ ിം 
ഹൃദയമാെി ്വാഗയിം  െേ ന്ന . 
 

േൂ  യല്   വിവരങളള്ക്ക്  celkau@gmail.com എന്ന ഇമമയില്  വഴി ബന്ധമപ്പടുേ. 
സംശയ നിവ രണങ്ങല്ക യി 9567190858, 7994076410, 9497353389 എന്നീ നമ്പറുേളില്  
ബന്ധമപ്പട വുന്നത ണ്. 

ഡെെക്ടര്  
ഇ-പഠന കേന്ദ്രിം, 

കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാ 
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രജിസ്റ്റര്   െകേണ്ട വിധിം  
(മ ന്പ്  ഒ ത്തവണ രജിസ്കേഷന്  പൂര്തീേരിചവര്  3 മുതലുള്ള നിര്കേശങ്ങ്  
ശ്രദ്ധിച ല്  മതിയ േും  ) 

1. http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്ന സസറ്റികലക് േയറിയതിനു കശഷം 
എന്ന ’രജിസ്റ്റര് ’ എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക് മെയ്യുേ. 

 
 

 
 

2. രജിസ്കേഷന്  ക  ം പൂരിപ്പിചതിനു കശഷം ‘രജിസ്റ്റര് ’ ബട്ടണ്  അമര്തുേ. 
തുടര്ന്ന് വരുന്ന കപജില്  ‘കേ ഴ്സുേളികലകുള്ള പ്രകവശനം’ ക്ലിക് മെയ്യുേ. 

 
 

http://celkau.in/MOOC/Default.aspx


3. കശഷം വരുന്ന കപജില്  നിങ്ങ്  രജിസ്കേഷന്  സമയത് നല്േിയ യൂസര്  
മനയിമും പ സ്് കവര്ും നല്േി കല നിന്  മെയ്യുേ.   

 
 

4. ഇകപ്പ ്  നിങ്ങളുമട മപ്ര സ ല്  തുറന്നു വന്നിരികുന്നു. അതില്  ഇടതു 
വശത യി േ ണുന്ന ‘പുതിയ കേ ഴ്സുേ് ’ എന്നതില്  ക്ലിക് മെയ്യുേ. 

 

 
 

 
 



5. ‘കൂണ്  കൃഷി’ എന്നതില്  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്  വിഷയചെ കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു ആമുഖ വീഡിമ്യോ കോണോന്  സോധിക്കുും.  

 
 

6. വീഡിമ്യോയുചെ ചതോട്ടു മുകളിലോയി വലതു വശെ് ‘അുംഗതവും മ്േെുക’ 
എന്ന െോബില്  ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ മ്കോഴ്സിമ്ലക്ക് പ്രമ്വശേും മ്േെോന്  
കഴിയുും.  

 
7. ഇമ്പോള്  േിങ്ങളുചെ ചപ്രോഫൈലില്  ‘രജിസ്റ്റര്  ചെയ്തതിരിക്കുന്ന 

മ്കോഴ്സുകള്  ’ എന്നതിചെ തോചഴ ‘കൂണ്  കൃഷി ’ എന്ന് കോണോന്  
കഴിയുും. 

 
 



8. ക്ലോസ്സ്  ആരുംഭിക്കുന്ന ദിവസും http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്നതില്  
‘പ്രമ്വശേും’ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്കേഷന്  സമയത് നല്േിയ യൂസര്  
മനയിമും പ സ്് കവര്ും നല്േി കല നിന്  മെയ്യുേ.  

9.  ഇമ്പോള്  േിങ്ങളുചെ ചപ്രോഫൈലില്  ‘തുെര്ന്നു ചകോരികിരിക്കുന്ന 
മ്കോഴ്സുകള്  ’ എന്നതിചെ തോചഴ ‘കൂണ്  കൃഷി’ എന്ന് കോണോന്  
കഴിയുും. 

10. ‘കൂണ്  കൃഷി’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
11. ക്ലോസ്സ്  മ്േോട്ട് pdf മ്ൈോര്മോറ്റിില്  ലഭിക്കോന്  ‘ക്ലോസ്സ്  മ്േോട്ട്’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
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