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അറിയിപ്പ് 
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാെ ഇ   -പഠന കേന്ദ്രം ‘കേനീച്ച വളര്തല്   ’ എന്ന 
വിഷെതില്  ഓണ്ലാന്  പരിയീാന പരിപാ ി ന ത ന്ന .  േിഇെ പ േിെ ബാച്ച് 
മാര്ച്ച്  8 ന് ആരംഭിക്ക ന്ന . ഈ കോഴ്്ിന് കേര ന്നേിന്  മാര്ച്ച് 7-നേം   രജിസ്റ്റര്  
ഇേകേണ്ടോണ്.  
 

പൂര്ണമാെ ം മാൊളതിാ  ഈ  ഈ കോഴ്്് ്്ജനണമാണ്. 20 ദിവ്ം 
നീണ്ട നില്ക്ക ന്ന ഈ പരിയീാനതില്  ഒന്പേ് ഇ്ഷന േള ണ്ട്. ഇേ.എ.െ . MOOC 

പ്ലാറ്റകഫാമിാൂഇ  ഒര  ദിവ്തിഇെ ഏേ  ്മെത ം അര മ േല്  ഒര  മണിക്കൂര്  
ഉപകൊഗഇെ  തി പരിയീാനം പൂര്തിൊക്കാവ ന്നോണ്. ലഫനല്  പരീക്ഷ 
പാസ്സാവ ന്ന  പഠിോക്കള്ക്ക്ക് ആവയണഇമങ്കില്  ്ര്ടിഫിക്കം ം നല്േ ന്നോണ്. 
്ര്ടിഫിക്കംിന് നിത ഫിേ ഫീ്്  ഈ ാക്ക ന്നോണ്.  
 

ഈ പരിയീാന കോഴ്്ില്  പ േിെോെി രജിസ്റ്റര്  ഇേേ ന്നേിനാെി ോഇെ പറെ ന്ന 
നിര്കദയങളള്ക്  പാാിക്ക േ. (ഒംതവണ രജിസ്ട്കേഷന്  മ ന്പ് ഇേയ്തവരാഇണങ്കില്  
വീണ്ട ം ഈ രജിസ്ട്കേഷന്  ഇേകേണ്ട ആവയണമി്. അവര്   ോഇെ ോണ ന്ന 4 മ േല്   7 
വഇരെ  ഈ  നിര്കദയങളള്ക്   പാാിച്ചാല്    മേിൊേ ം) 
1) www.celkau.in/MOOC/Default.aspx  എന്ന ാിങ്കില്  ക്ലിക്ക് ഇേേ േ. 
2) േ  ര്ന്ന  ോണ ന്ന കപജില്  വാേ  വയതാെി   ോണ ന്ന “രജിസ്റ്റര് ” എന്ന 
ബടണ്    അമര്തി  പ്ലാറ്റകഫാം രജിസ്ട്കേഷന്  കപജില്  േെറ േ. 
3) ഈ കപജില്  ആവയണഇെടിട  ഈ  വിവരങളള്ക്  നല്േി “രജിസ്റ്റര് ” ബടണ്  
അമര്ത േ. ( കൊള്ക്  നിങളള്ക്  പ്ലാറ്റകഫാമില്  രജിസ്റ്റര്  ഇേയ്ത് േെിഞ്ഞ ).  നി 
കോഴ്്് രജിസ്ട്കേഷന്  േൂ ി പൂര്തിൊകക്കണ്ടേ ണ്ട്. അേിനാെി ോഇെ ോണ ന്ന 4 
മ േല്  6 വഇരെ  ഈ  നിര്കദയങളള്ക്  പാാിക്ക േ. 
4) ‘കോഴ്്ികാക്ക  ഈ   പ്രകവയനം’ എന്ന ാിങ്ക് വെികൊ പൂമ ഖം കപജിാ  ഈ  
‘’പ്രകവയനം” എന്ന ബടണ്  വെികൊ നിങളള്ക്  രജിസ്റ്റര്  ഇേയ്ത  െൂ്ര്  ഐ.ഡി. െ ം 
പാസ്സ് കവര്ഡ ം ഉപകൊഗിച്ച് കാാഗിന്   ഇേേ േ. 
5) കയഷം ‘പ േിെ കോഴ്് േള്ക് ’ എന്ന ബടണില്  ക്ലിക്ക് ഇേയ്ത് ‘കേനീച്ച 
വളര്തല് ’ എന്ന കോഴ്്് േ റക്ക േ. 
6) േ  ര്ന്ന്   'അംഗേവം കന  േ' എന്ന ാിങ്കില്   ക്ലിക്ക് ഇേേ േ.( കൊള്ക്  നിങളള്ക്  
പ േിെ കോഴ്്ില്  കേര്ന്നിരിക്ക ന്ന ). 
7) കോഴ്്് ആരംഭിക്ക ന്ന ദിവ്ം മ േല്   ' പ്രകവയനം ' എന്ന ബടണ്  ക്ലിക്ക് ഇേയ്ത് 
െൂ്ര്   ഐഡിെ ം പാ്് കവഡ ം ഉപകൊഗിച്ച് കാാഗിന്   ഇേയ്ത് ക്ലാസ്സ േളില്   
പഇങ്ക  ക്കാവ ന്നോണ്. 
 

ഏവഇരെ ം ഈ ഓണ്ലാന്   പരിയീാന  കോഴ്്ികാക്ക് ഹൃദണമാെി ്വാഗേം 
ഇേേ ന്ന . 
 

േൂ  േല്   വിവരങളള്ക്ക്ക്  celkau@gmail.com എന്ന ഇഫെയില്  വഴി ബന്ധഫപ്പടുേ. 
 
അതയ വശയ ഘട്ടങ്ങളില്  െ ത്രം 9567190858, 7994076410, 9497353389 എന്നീ നമ്പറുേളില്  
ബന്ധഫപ്പട വുന്നത ണ്. 

ഡെറക്ടര്  
 -പഠന കേന്ദ്രം, 

കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാ 
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രജിസ്റ്റര്  ഇേകേണ്ട വിധം  
(മ ന്പ്  ഒംതവണ രജിസ്ട്കേഷന്  പൂര്തീേരിരവര്  3 െുതലുള്ള നിര്കേശങ്ങ്  
ശ്രദ്ധിര ല്  െതിയ േും  ) 

1. http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്ന സസ്ടറ്റികലക്ക് േയറിയതിനു കശഷം 
എന്ന ’രജിസ്റ്റര് ’ എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ഫെയ്യുേ. 

 
 

 
 

2. രജിസ്ട്കേഷന്  കെ ം പൂരിപ്പിരതിനു കശഷം ‘രജിസ്റ്റര് ’ ബട്ടണ്  അെര്തുേ. 
തുടര്ന്ന് വരുന്ന കപജില്  ‘കേ ഴ്സ്ടുേളികലക്കുള്ള പ്രകവശനം’ ക്ലിക്ക് ഫെയ്യുേ. 

 
 

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


3. കശഷം വരുന്ന കപജില്  നിങ്ങ്  രജിസ്ട്കേഷന്  സ്ടെയത് നല്േിയ യൂസ്ടര്  
ഫനയിെും പ സ്് കവര്ും നല്േി കല നിന്  ഫെയ്യുേ.   

 
 

4. ഇകപ്പ ്  നിങ്ങളുഫട ഫപ്ര സെല്  തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതില്  ഇടതു 
വശത യി േ ണുന്ന ‘പുതിയ കേ ഴ്സ്ടുേ് ’ എന്നതില്  ക്ലിക്ക് ഫെയ്യുേ. 

 

 
 

 



 

5. ‘തേനീച്ച വളര്ത്തല് ’ എന്നേില്  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുതപോള്  വിഷയചത 
കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖ വീഡിതയോ കോണോന്  സോധിക്കുും.  

 
 

6. വീഡിതയോയുചെ ചേോട്ടു മുകളിലോയി വലേു വശത് ‘അുംഗേവും തനെുക’ 
എന്ന െോബില്  ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ തകോഴ്സിതലക്ക് പ്രതവശനും തനെോന്  
കഴിയുും.  

 
7. ഇതപോള്  നിങ്ങളുചെ ചപ്രോഫൈലില്  ‘രജിസ്റ്റര്ത്  ചെയ്തേിരിക്കുന്ന 

തകോഴ്സുകള്  ’ എന്നേിചെ േോചഴ ‘തേനീച്ച വളര്ത്തല് ’ എന്ന് കോണോന്  
കഴിയുും. 



 
 

8. ക്ലോസ്സ്  ആരുംഭിക്കുന്ന ദിവസും http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്നേില്  
‘പ്രതവശനും’ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്കേഷന്  സ്ടെയത് നല്േിയ യൂസ്ടര്  
ഫനയിെും പ സ്് കവര്ും നല്േി കല നിന്  ഫെയ്യുേ.  

9.  ഇതപോള്  നിങ്ങളുചെ ചപ്രോഫൈലില്  ‘േുെര്ത്ന്നു ചകോരികിരിക്കുന്ന 
തകോഴ്സുകള്  ’ എന്നേിചെ േോചഴ ‘തേനീച്ച വളര്ത്തല് ’ എന്ന് കോണോന്  
കഴിയുും. 

10. ‘തേനീച്ച വളര്ത്തല് ’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 
11. ക്ലോസ്സ്  തനോട്ട് pdf തൈോര്ത്മോറ്റിില്  ലഭിക്കോന്  ‘ക്ലോസ്സ്  തനോട്ട്’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 

 

 

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

