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మూక్స్ - వ్యవ్సాయ  శాస్్తరంలో  అధునాతన ఆన్ ల ైన్ కోర్స్లు పెద్ద  ఎతత్ న ప్ాార్ంభం: 
చెన్ైై , ఇండయిా ( 2 ఫబె్వా్రి 2015):  ఇకరిశాట్  స్తంస్తథ  ప్పా్చంలోనే మొట్టమొద్ట్ిసారిగా వ్యవ్సాయ స్తంభందిత 

అధునాతన ఆన్-ల ైన్ కోర్స్ల (మాస్స్వ్ ఓపెన్ ఆన్-ల ైన్ కోర్స్ వేర్స - మూక్స్) విధానం దాారా సాoకేతిక ప్రిజ్ఞా నాన్నై 

అంద్ుబ్ాట్ులోన్నకర తచె్చంది. ఈ విధానం వ్యవ్సాయ శాస్్తర న్నప్ుణులకు (విధాయర్సు లు, ఆచార్సయలు  మరయిు 

విస్్తణాధికార్సలు) ఎంతో ఉప్యోగకర్ం కానుంద ి. ప్పా్ంచవాయప్్ంగా ఎవ్ర నైను ఉచ్తంగా ఈ శాస్్తర 

ప్రజి్ఞా నాన్నైఉప్యోగించుకోవ్చుచను. భార్త దశే హరతి విప్లవ్ పసతామహుడు డా.యం.ఎస్. సాామినాధన్ ఈ 

విధానాన్నకర ఫసబా్వా్రి 2వ్ తదేనీ చెన్ైై లో శి్రకార్ం చుట్ాట ర్స. ఈ స్తంద్ర్భంగా ఆయన మాట్ాల డుతూ, "వ్యవ్సాయ శాస్్తరం 

లో అంతరాా ల ప్రజి్ఞా నాన్నైఉప్యోగించుకొన్న శాస్్తర సాoకేతిక ర్ంగాలలో ఇకరిశాట్ స్తంస్తథ  ఒక  విప్లవాన్నకర నాంది ప్లకడం 

ఎంతో హర్షనీయమన్న వాయఖ్ాయన్నంచార్స. భార్తదశేంలో 70శాతం కంట్ే ఎకుువ్ మంది వ్యవ్సాయం మీద్ ప్తాయక్షంగా 

కాన్న , ప్రోక్షంగా కాన్న ఆధార్ప్డి వ్ునాైర్స. అంద్ువ్లన ఈ ప్ద్ుతి ప్పా్ంచ వాయప్్ంగా, ప్తాయేకరంచ్ భార్తదశేప్ు 

యువ్తకు మరియు శాస్్తర వత్ేలకు ఎంతో ఉప్యోగకర్ం కానునైద్న్న స్తూచ్ంచార్స”.  

 నషేనల్  వ్ర్సచువ్ల్  అకాడమీ ఫర్స  ఇండయిన్  అగిికలచర్స (ఎన్. వి. ఎ. ఫర్స ఐ. ఎ.)  దాారా ఈ ఆన్-ల ైన్ ప్ర ా గాి ంను      

ప్ాార్ంభిచేంద్ుకు, హ ైద్రాబ్ాద్ లోన్న ఇకరిశాట్ కు చెందని వ్యవ్సాయ శాస్్తరవత్ేలు మరయిు ఐ. స్స. ట్ ిన్నప్ుణుల బ్ ంద్ం 

 చొర్వ్తీస్తుకుంద ిమరియు దనీ్నకర ఐ. ఐ. ట్ి - బ్ ంబ్ాయి భాగసాామిగా వ్యవ్హరిసర్ ంది.    

ఈ మూక్స్ ప్ద్ుతి దాారా నాణయతా ప్ర్మ నై వ్యవ్సాయ విధయను చాలా మందకిర స్తమకూర్చవ్చుచనన్న ఇకరిశాట్  డెైర కటర్స 

 జ్నర్ల్  - డాకటర్స డవేిడ్  బ్రెివ ిన్న్ ఈ స్తంద్ర్భంగా వాయఖ్ాయన్నంచార్స, “వ్యవ్సాయాన్నై ఒక ప్రశిిమగా అభివ్ దిు  
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చేయుట్కు ఈ ప్ద్ుతి మార్వద్ర్శకతాాన్నై ర్ూప్ ందసి్తు్ ంద్న్న మరియు వ్యవ్సాయశాసా్ ా న్నై అభయస్సస్తు్ నై వారకిర, యువ్ 

శాస్్తరవత్ేలకు మరియు ర తైత సర ద్ర్సలకు ఉప్యోగ ప్డుతతంద్న్న స్తూచ్ంచార్స”. 

ప్పా్ంచంలో న్నర్సపదే్ల ఆకలి స్తమస్తయలను తీరచేంద్ుకు గత కొంత కాలంగా వ్యవ్సాయవిద్యను బ్లోపతేం  చేయడంపెై 

విశావాయప్్ంగా ఆస్తకర్ పరె్సగుతోంద్న్న మరయిు ఈ కోణంలో స్తమస్తయలను ప్రషిురించే లక్షయంతో అన్నై ఆలోచనలు, 

నూతన ఆవిషుర్ణలను ఒకు చోట్ుకర చరే్సచతతనాైర్న్న ఇకరిశాట్ డిప్యయట్ీ  డెైర కటర్స  జ్నర్ల్  - రీస్రె్సచ  డాకటర్స  పీట్ర్స 

కార ెరిి చెప్ాార్స. 

ఇకరిశాట్ క . ఎస్. ఐ గోల బ్ల్ లీడర్స - డాకటర్స దలిీప్ కుమార్స గుంట్ుకు మాట్ాల డుతూ, “ఉనైత ప్మాాణాలతో కూడని 

అగిికలచర్స  కోర్స్లను విశా భాగసాామయంతో (Global Education Consortium) ఆన్-ల ైన్ లో అందించడం న్నజ్ంగా 

కొత్ ఉతా్హాన్నై ఇసర్ ంద్నాైర్స”. ఉదాయనవ్న ప్ంట్లోల  వాయధుల న్నవార్ణ మరియు వాట్ ిన్నర్ాహణ (PATH 372) పెై 

 మొట్టమొద్ట్ి ఆన్-ల ైన్ కోర్స్ మ ట్రీియల్ ను దేశంలోన్న  అతతయత్మ ప్ ా ఫసె్తర్సల  మరయిు వ్యవ్సాయ న్నప్ుణులచ ే

ర్ూప్ ందించబ్డింది. ఈ కోర్స్  ఫసబ్వా్రి 9న ప్ాార్ంభమ ై ఏపసాల్ 6, 2015 వ్ర్కు కొన సాగుతతంది. ఈ కోర్స్లకు 

స్తంభందించ్న స్తమాచారాన్నై ఆన్-ల ైన్ లో 

(https://www.iitbombayx.in/courses/NVAfor1A/PATH372.1x/2015-16/about) ప్ ంద్వ్చుచ. ఈ కోర్స్ 

 ఎనరాల్ మ ంట్ ఫసబ్వా్ర ి2, 2015 నుంచ్ ప్ాార్ంభ మ ైంది.  

నేషనల్  వ్ర్సచువ్ల్  అకాడమీ  ఫర్స  ఇండయిన్  అగిికలచర్స  దాారా వ్యవ్సాయంలో ఆన్-ల ైన్ కోర్స్లను ప్ర ా త్హ ంచడం 

 నూతన గోల బ్ల్ ఎడుయకషేన్  కనా్రిటయంకు స్తంబ్ంధించ్న ప్ాాంతీయ చొర్వ్గా చపె్ుాకోవ్చుచ. ఈ విశిషట  మ నై కనా్రిటయం 

ఇకరిశాట్ , ప్మాుఖ్ వ్యవ్సాయ విశా విదాయలయాలు, ప్రి శోధన స్తంస్తథలు, భార్త్, ఆఫసకాా, అమ రికాకు చెందని 

అంతరాా తీయ  స్తంస్తథల భాగ సాామయంతో ప్న్న చసే్తు్ ంది.  

ఇకరిశాట్  గురించ్: 

 ఇకరిశాట్ లాభ ర్హ త మ నై మరియు రాజ్కీయ స్తంభంధంలేన్న స్తంస్తథ  . ఇది ఆస్సయా, స్తబ్ స్తహారా ఆఫసకాా  ప్ాాంతాలలో 

మ ట్ట  ప్ంట్ల వ్యవ్సాయ ప్రశిోధనలకు ప్ాాధానయం  ఇచేచ స్తంస్తథ  . దీన్న ప్రిశోధనలు మొత్ం 55 దేశాలోల న్న  6.5 మిలియన్ 

 చద్ర్ప్ు కరలో మీట్ర్ల  మరే్ విస్్తరిచాయి.ఇది చపే్ట్ేట   ప్రశిోధనల వ్లల  మ ట్ట  భూములోల  స్సర్సల ప్ంట్లు ప్ండు తతనాైయి. 

అలాంట్ ి ఇకరిశాట్ కేంద్ ాకారాయలయం  హ ైద్రాబ్ాద్ కు స్తమీప్ంలోన్న ప్ట్ాన్ చెర్సలో ఉంది. 
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