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അറിയിപ്പ് 
കേരള ോര്ഷിേ ്ര്വ്വോാ ാായുകട േീഴിാുള്ള ക്ന്റര്  ക ാര്  ഇ കാണിംഗ് അഥൊ  ഇ-പഠന 
കേന്ദ്രം െഴി “ഹൈകടേ് േൃഷി” എന്ന െിഷയത്തില്  മാസ്സീെ് ഓപ്പണ്   ഓണ്ഹാന്  കോഴ്്് 
(MOOC) ആരംഭിക്കുന്നു.  2022 ജൂഹാ മാ്ം 11-)o തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കോഴ്്ില്  
രജിസ്റ്റര്  കെകയ്യണ്ട അെ്ാന ദിെ്ം 2022 ജൂഹാ  10 -)o  തീയതി ആണ്.  
25 ദിെ്ം ഹദര്്യമുള്ള ഈ കോഴ്്് പൂര്ണമായും മായാളത്തിാാണ് പരി ീാിപ്പിക്കുന്നത്. 
പതികനാന്ന്  ക്ഷനുേളിാായി തയ്യാറാക്കിയ കോഴ്്്  കേ.എ.യു. MOOC പ്ലാറ്റക ാമിാൂകട 
പഠിതാെിന്കറ ്രേരയാര്ത്ഥം ോജനകയാജനകപ്പടുത്താെുന്നതാണ്. കോഴ്്് പൂര്ത്തീേരിക്കുക ാ്  
ഇ-പഠന കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാെുന്ന പഠിതാക്ക്ക്ക്  നരു നിതിത തുേ അടയ്ക്കുന്ന 
മുറയ്ക്ക് ്ര്ടി ിക്ക ് ാഭിക്കുന്നതാണ്.  
ഈ പരി ീാന കോഴ്്ില്  രജിസ്റ്റര്  കെയ്യുന്നതിനായി താകഴ പറയുന്ന നിര്കദ ങള്  പാാിക്കുേ. 
(ന ത്തെണ രജിസ്ട്കേഷന്  ആയതിനാല്  മുന്പ് കെത പ പഠിതാക്ക്    െീണ്ടും ഈ രജിസ്ട്കേഷന്  
കെകയ്യണ്ടതില്ല. അെര്  താകഴ ോണുന്ന 4 മുതല്  7 െകരയുള്ള നിര്കദ ങള്   പാാിച്ചാല്   
മതിയാേും) 
1) www.celkau.in/MOOC/Default.aspx  എന്ന ാിങ്കില്  ക്ലിക്ക് കെയ്യുേ. 
2) തുടര്ന്നു ോണുന്ന കപജില്  ൊതു െ ത്തായി   ോണുന്ന “രജിസ്റ്റര് ” എന്ന ബടണ്    
അമര്ത്തി  പ്ലാറ്റക ാം രജിസ്ട്കേഷന്  കപജില്  േയറുേ. 
3) ഈ കപജില്  ആെ യകപ്പടിടുള്ള െിെരങള്  നല്േി “രജിസ്റ്റര് ” ബടണ്  അമര്ത്തുേ. (ഇകപ്പാ്  
നിങള്  പ്ലാറ്റക ാമില്  രജിസ്റ്റര്  കെത പ് േഴിഞ്ഞു). ഇനി കോഴ്്് രജിസ്ട്കേഷന്  േൂടി 
പൂര്ത്തിയാകക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി താകഴ ോണുന്ന 4 മുതല്  6 െകരയുള്ള നിര്കദ ങള്  
പാാിക്കുേ. 
4)‘ കോഴ്്ികാക്കുള്ള  ോജനകെ നം’ എന്ന ാിങ്ക് െഴികയാ പൂമുഖം കപജിാുള്ള (Home Page) 
‘”ോജനകെ നം” എന്ന ബടണ്  െഴികയാ നിങളളുകട  യൂ്ര്  ഐ.ഡി. യും പാസ്സ് കെര്ഡും ോപകയാഗിച്ച് 
കാാഗിന്   കെയ്യുേ. 
5) ക ഷം ‘പുതിയ കോഴ്്ുേ് ’ എന്ന ബടണില്  ക്ലിക്ക് കെത പ് “ ഹൈകടേ് േൃഷി ”  എന്ന 
കോഴ്്് തുറക്കുേ. 
6) തുടര്ന്ന്   'അംഗതവം കനടുേ' എന്ന ാിങ്കില്   ക്ലിക്ക് കെയ്യുേ. (ഇകപ്പാ്  നിങള്  പുതിയ 
കോഴ്്ില്  കെര്ന്നിരിക്കുന്നു). 
7) കോഴ്്് ആരംഭിക്കുന്ന ദിെ്ം മുതല്  'ോജനകെ നം' എന്ന ബടണ്  ക്ലിക്ക് കെത പ് യൂ്ര്   
ഐഡിയും പാ്് കെഡും ോപകയാഗിച്ച് കാാഗിന്   കെത പ് ക്ലാസ്സുേളില്  പകങ്കടുക്കാെുന്നതാണ്. 
“ ഹൈകടേ് േൃഷി” എന്ന മാസ്സീെ് ഓപ്പണ്   ഓണ്ഹാന്  കോഴ്്ികാക്ക്  (MOOC) ഏെകരയും 
ൈൃദയമായി ്വാഗതം കെയ്യുന്നു. 
േൂടുതല്   െിെരങള്ക്ക്  celkau@gmail.com എന്ന ഇകമയില്  െഴി ബന്ധകപ്പടുേ. 
്ം യ നിൊരണങള്ക്കായി 0487-2438567, 0487-2438565, 9497353389, 9567190858 എന്നീ 
ന റുേളില്  ബന്ധകപ്പടാെുന്നതാണ്. 

sd/- sd/- 
ഇന്സ്റ്റി യൂഷണല്  കോര്ഡികന ര്                                             ഡയറക്ടര്  
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രജിസ്ട്രേഷന്ചെരേണ്ടവിധം 
 

 
www.celkau.in/MOOC/Default.aspx.   

 
     “രജിസ്റ്റര്”ക്ലിക്ക്ചെേുക. 
 
 ഈ രേജില്ആവശ്യചെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് നല്കി “രജിസ്റ്റര്”ബട്ടണ്
അമര്തുക.(ഇരെോള്നിങ്ങള്പ്ലോറ്റരഫോമില്രജിസ്റ്റര്ചെയ്ത്കഴിഞ്ഞു). 
 
‘രകോഴ്സിരേക്കുള്ളപ്രരവശ്നം’ എന്നതില്ക്ലിക്ക്ചെേുക. 
 
 
യൂസര്ഐഡിയുംേോസ്്രവര്ഡുംനല്കിരേോനിന്ചെേുക. 
 
ഇടതുവശ്തോയികോണുന്ന  ‘േുതിയ രകോഴ്സുകള്’എന്നബട്ടണില്ക്ലിക്ക്
ചെേുക. 
 

‘ഹൈടെക് കൃഷി’ എന്നരകോഴ്സ്തുറക്കുക. 
 
തുടര്ന്ന്'അംനതവംരനടുക' എന്നേിങ്കില്ക്ലിക്ക്ചെേുക. 
 
 
ഇരെോള്നിങ്ങളുചടചപ്രോഫഫേില്‘രജിസ്റ്റര്ചെയ്തിരിക്കുന്നരകോഴ്സുകള്’
എന്നതിന്ചറതോചഴ‘ഹൈടെക് കൃഷി’ എന്ന്കോണോന്കഴിയും. 

 
 
 
രജിസ്ട്രേഷന്േൂര്തീകരി രിക്കുന്നുഎന്നമനസ്സിലാക്ാാം. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



മുന്േ്്റത്തവണരജിസ്ട്രേഷന്േൂര്തീകരി വര് 
 
www.celkau.in/MOOC/Login.aspx.   

 
     “പ്രരവശ്നം”ക്ലിക്ക്ചെേുക. 
 
നിങ്ങള്രജിസ്ട്രേഷന്സമയത്നല്കിയയൂസര്ഐഡിയും
േോസ്്രവര്ഡുംനല്കിരേോനിന്ചെേുക 
 
അതില്ഇടതുവശ്തോയികോണുന്ന‘േുതിയരകോഴ്സുകള്’എന്നതില്ക്ലിക്ക്
ചെേുക. 

  
‘‘ഹൈടെക് കൃഷി’’ എന്നതില്ക്ലിക്ക്ചെേുരപോള്വിഷയചതകുറി ുള്ള്രു
ആമുഖവീഡിരയോകോണോന്സോധിക്കും  
 
 
വീഡിരയോയുചടചതോട്ടുമുകളിേോയിവേതുവശ്ത്‘അംനതവംരനടുക’എന്ന
ടോബില്ക്ലിക്ക്ചെയ്ത്ഈരകോഴ്സിരേക്ക്പ്രരവശ്നംരനടോവുന്നതോണ്. 
 

  
ഇരെോള്നിങ്ങളുചടചപ്രോഫഫേില്‘രജിസ്റ്റര്ചെയ്തിരിക്കുന്നരകോഴ്സുകള്’
എന്നതിന്ചറതോചഴ‘‘ഹൈടെക് കൃഷി’’ എന്ന്കോണോന്കഴിയും. 

 
 
 
രജിസ്ട്രേഷന്േൂര്തീകരി രിക്കുന്നുഎന്നമനസ്സിലാക്ാാം. 
 
 
 
 

 


