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അറിയിപ്പ്
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാെ ഇ
-പഠന കേന്ദ്രം ‘ജൈവ ൈീവാണ വളങ്ങള് ’
എന്ന വിഷെത്തില് ഓണ്ജാന് പരിയീാന പരിപാ ി ന ത്ത ന്ന . ഈ കോഴ്്ിഇെ
ആദ്യ ബാച്ച് ഇെബ്ര വരി
01 ന് ആരംഭിക്ക ന്ന . ഈ കോഴ്്ിന് കേര ന്നതിന്
ൈന വരി 31-നേം രൈിസ്റ്റര് ഇേകേണ്ടതാണ്.
പൂര്ണമായാെ ം മായാൊളത്തിാ  ഈ  ഈ കോഴ്്് ്്ൈനയമായാണ്. 24 ദ്ിവ്ം
നീണ്ട നില്ക്ക ന്ന ഈ പരിയീാനത്തില് പത്ത് ഇ്ഷന േള ണ്ട്. ഇേ.എ.െ . MOOC
പ്ലാറ്റകൊമായിാൂഇ ഒര ദ്ിവ്ത്തിഇെ ഏത ്മായെത്ത ം അര മായ തല് ഒര മായണിക്കൂര്
ഉപകൊഗഇെ ത്തി പരിയീാനം പൂര്ത്തിൊക്കാവ ന്നതാണ്. ജെനല് പരീക്ഷ
പാസ്സാവ ന്ന
പഠിതാക്കള്ക്ക് ആവയയഇമായങ്കില് ്ര്ടിെിക്കം ം നല്േ ന്നതാണ്.
്ര്ടിെിക്കംിന് നിത ഫിത െീ്് ഈ ാക്ക ന്നതാണ്.
ഈ പരിയീാന കോഴ്്ില് പ തിെതാെി രൈിസ്റ്റര് ഇേേ ന്നതിനാെി താഇെ പറെ ന്ന
നിര്കദ്യങ്ങള് പാാിക്ക േ. (ഒംത്തവണ രൈിസ്ട്കേഷന് മായ ന്പ് ഇേയ്തവരാഇണങ്കില്
വീണ്ട ം ഈ രൈിസ്ട്കേഷന് ഇേകേണ്ട ആവയയമായില്ല. അവര് താഇെ ോണ ന്ന 4 മായ തല് 7
വഇരെ  ഈ  നിര്കദ്യങ്ങള് പാാിച്ചാല് മായതിൊേ ം)
1)
www.celkau.in/MOOC/Default.aspx എന്ന ാിങ്കില് ക്ലിക്ക് ഇേേ േ.
2)
ത ര്ന്ന ോണ ന്ന കപൈില് വാത വയത്താെി
ോണ ന്ന “രൈിസ്റ്റര്” എന്ന
ബടണ് അമായര്ത്തി പ്ലാറ്റകൊം രൈിസ്ട്കേഷന് കപൈില് േെറ േ.
3)
ഈ കപൈില് ആവയയഇെടിട  ഈ  വിവരങ്ങള് നല്േി “രൈിസ്റ്റര്” ബടണ്
അമായര്ത്ത േ. ( കൊള് നിങ്ങള് പ്ലാറ്റകൊമായില് രൈിസ്റ്റര് ഇേയ്ത് േെിഞ്ഞ ).
നി
കോഴ്്് രൈിസ്ട്കേഷന് േൂ ി പൂര്ത്തിൊകക്കണ്ടത ണ്ട്. അതിനാെി താഇെ ോണ ന്ന 4
മായ തല് 6 വഇരെ  ഈ  നിര്കദ്യങ്ങള് പാാിക്ക േ.
4)
‘കോഴ്്ികാക്ക  ഈ 
പ്രകവയനം’ എന്ന ാിങ്ക് വെികൊ പൂമായ ഖം കപൈിാ  ഈ 
‘’പ്രകവയനം” എന്ന ബടണ് വെികൊ നിങ്ങള് രൈിസ്റ്റര് ഇേയ്ത െൂ്ര് ഐ.ഡി. െ ം
പാസ്സ്കവര്ഡ ം ഉപകൊഗിച്ച് കാാഗിന് ഇേേ േ.
5)
കയഷം ‘പ തിെ കോഴ്് േള്’ എന്ന ബടണില് ക്ലിക്ക് ഇേയ്ത് ‘ജൈവ ൈീവാണ
വളങ്ങള്’ എന്ന കോഴ്്് ത റക്ക േ.
6) ത ര്ന്ന് 'അംഗതവം കന േ' എന്ന ാിങ്കില്
ക്ലിക്ക് ഇേേ േ.( കൊള് നിങ്ങള്
പ തിെ കോഴ്്ില് കേര്ന്നിരിക്ക ന്ന ).
7) കോഴ്്് ആരംഭിക്ക ന്ന ദ്ിവ്ം മായ തല് ' പ്രകവയനം ' എന്ന ബടണ് ക്ലിക്ക് ഇേയ്ത്
െൂ്ര്
ഐഡിെ ം പാ്്കവഡ ം ഉപകൊഗിച്ച് കാാഗിന്
ഇേയ്ത് ക്ലാസ്സ േളില്
പഇങ്ക ക്കാവ ന്നതാണ്.
ഏവഇരെ ം ഈ ഓണ്ജാന്
ഇേേ ന്ന .

പരിയീാന

കോഴ്്ികാക്ക് ഹൃദ്യമായാെി ്വാഗതം

േൂ തല് വിവരങ്ങള്ക്ക് celkau@gmail.com എന്ന ഇമെയില് വഴി ബന്ധമപ്പടുേ.
അതയ വശയ ഘട്ടങ്ങളില് െ ത്രം 9567190858, 7994076410, 9497353389 എന്നീ നമ്പറുേളില്
ബന്ധമപ്പട വുന്നത ണ്.
ഡെറക്ടര്
-പഠന കേന്ദ്രം,
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോായാാ

