ZOOM ONLINE CLASSES INSTRUCTIONS TO TRAINEES
Dear Students and team,
Zoom Online క్లాసుల

యందు విద్యా ర్థులు తప్ప ని సరిగా పాటంచవ సిన
నియమ నిబంధనలు: (వీటిని పాటిించనిచో ఆన్లైన్ క్లాైలకు అనుమతి కభించదు
లేదా క్లాైల నుిండి తొకగించబడును).
1) విద్యా ర్థులు క్రంద తెలిపిన విధముగా తమ పేర్థసు Zoom యాప్ నందు మార్థప చేలకొనవలెను.
2) క్లాసుల జర్థగు సమయములో MIC (మైక్) MUTE (ఆఫ్) లో ఉండవలెను.
3) విద్యా రి ి వీడియో ఓపెన్ లో ఉంచుకొనవలెను. విద్యా రి ి కనప్డుతూ ఉండవలెను.
4) Ear Phones (wire or wireless) తప్ప క ధరించవలెను.
5) శుక్రముగా ఉండవలెను మరియు చకక గా క్ెస్ వేలకొని ఉండవలెను.
6) విద్యా రి ుర హాజర్థ క్ప్తిరోజు మరియు క్ప్తి ా
క్ల సుల నమోదు చేయబడును. దీనిని తుది
ప్రీక్ష కు ప్రిగణంచబడును.
7) క్కమిశిక్షణతో విద్యా ర్థులు మె గవలెను. మైక్ ఓపెన్ చేయడము, చాటంగ్ చేయడము,
వీడియో నందు సంజలు
ఞ చేయడము లంటవి చేయరాదు.
8) విద్యా ర్థులు ఈ క్లాసుల ను CELL PHONE (Smart), TAB, LAPTOP, DESKTOP (PC), SMART TV,
ANDROID TV లో దేని నుండైనా కనెక్ ్ అవచుు .
9) సరిప్డు స్పప డ్ మరియు డేటా కలిగిన ఇంటర్నె ట్ కనెక్షన్ ఉండవలెను.
10) క్ప్తి విద్యా రి ి తప్ప నిసరిగా ఈమెయిలు id (email id) కలిగివండవలెను.
11) క్ప్తి వారము చివరలో ఆదివారము రోజు ఆ వారములో జరిగిన సి బస్ మీద ప్రీక్ష పెటబ
్ డును.
నె చివరలో ఆ నె లో జరిగిన సి బస్ మీద నె వారీ ప్రీక్ష పెటబ
్ డును. వీటర తప్ప క హాజర్థ
ావలెను లేనిచో సెషనల్ మార్థక లు తగి గంచబడును. గైరాాజర్థ అయిన వీక్ల సుటెస్ ్ క్ప్తి సబ్జకు
ె ్ పేప్ర్
కు Rs.10/- చొప్పప న మరియు మంత్ల సు టెస్ ్ క్ప్తి సబ్జకు
ె ్ పేప్ర్ నకు Rs. 25/- చొప్పప న

అపరాధరులము విధంచబడును.
Zoom Meeting App నిందు విదాా ర్ధ ి వివరములు ఉిండవకసిన విధానము:
(Renaming of Trainee Name): ఉదాహరణలు:
1) E. రవికుమార్ అనే విద్యా రి ి Draughtsman Civil క్ేడు నందు 2018-20 సెషన్ క్రంద
‘క్లర ీ సాయి వంకేశ్వ ర ITI అనంతప్పరం’క్లలో చదువతుంే అతని పేర్థ
‘E RAVIKUMAR DC 2018-20 ATP' అని ఎంటర్ చేయవలెను.
2) P లబ్బా ర్నడిి అనే విద్యా రి ి ‘క్లర ీ వంకేశ్వ ర ITI అనంతప్పరం’ లో ఎ క్ట్క్లషియన్
్
క్ేడులో
2019-21 సం. లో చదువతుంే అతని వివరములు
‘P SUBBAREDDY EL 2019-21 SVITI’ అని ఉండవలెను.
3) K జగన్మో హన్ ర్నడిి అనే విద్యా రి ి ఫిటర్
్ క్ేడునందు 2018-20 సెషన్ నందు ‘Srinivasa
ITI, హందూప్పరం’ లో చదువతుంే అతని పేర్థ

’K JAGANMOHAN REDDY FI 2018-20 HDP’ అని ఉండవలెను.
4) L లింగరాజు అనే విద్యా రి ి డీజిల్ మెానిక్ క్ేడునందు 2019-20 సెషన్ లో ‘తాడిప్క్తి ITI’
నందు చదువతుంే ఆ విద్యా రి ి పేర్థ

‘K LINGARAJU MD 2019-20 TDP’ అని ఉండవలెను.

: అదే విధముగా ఇతర ITI వారు క్రింద చూపిన విధముగా ఉిండవలెను :
5) S MASTANVALI EL 2018-20 GTL

6) P CHOWDAPPA FI 2019-20 UKD

7) K RANGABABU MD 2019-20 GRT

8) B AKKULAPPANAIK EL 2091-21 PNKD

9) M NARAYANASWAMY EL 2018-20 ODC.
SSV ITI
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STEP-1: మొబైల్ ఫోన్ నందు గ

‘Google

Play Store’ టాప్ చేసి ఓపెన్ చేయవలెను.

STEP-2: Search బ్బక్్ నందు Zoom
అని టైప్ప చేసి చేసి సెర్ు చేస్తే Zoom
యాప్ సిింబల్ కనప్డుతుంది. ద్యనిని
Instal చేలకోవాలి.

SSV ITI
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STEP-3: Instal అయిన
తర్థవాత Zoom యాప్ మొబైల్
నందు క్లో్ర్ అవతుంది. యాప్
ని టాప్ చేసి ఓపెన్ చేయవలెను.

STEP-4: క్ప్కక ప్టములో చూపిన
విధముగా Zoom యాప్ ఓపెన్
అవతుంది. ‘Join a Meeting’ మీద క్లరక్సు
చేయవలెను.

SSV ITI
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STEP-5: Meeting ID దగ గర ID
నెంబర్

నమోదు

చేయవలెను.

మొబైల్ ఫోన్ పేరు కనప్డుచోట
విద్యా రి ి పేర్థ, క్ేడు, సెషన్ మరియు
ITI చదువ ఊరి పేర్థ నమోదు
చేయవలెను,

STEP-6: విద్యా రి ి Meeting ID
మరియు Password ఎంటర్
చేయుట ద్యవ రా Zoom ా
క్ల సులనకు
హాజర్థ ావచుు లేద్య మీటిింగ్
లింక్ మీద క్లరక్సు చేసి కూడా
ా
క్ల సులనందు జాయిన్ ావచుు .
మీటంగ్ ID మరియు పాస్ వర్ ి
క్లాసుల కు వేర్థవేర్థగా ఉండును.
గమనించి జాయిన్ ావలెను.

STAY HOME – STAY SAFE
THANK YOU
SSV ITI
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