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അറിയി)്
േകരള കാരഷിക സരവകലാശാലയുെട കീഴിലുളള െസനര േഫാ ഇ േലണിംഗ് അഥവാ
ഇ-പഠന േകരം വഴി “േരാഗ
കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു
മാരഗഗ?ളിലൂെട
(മാസസീവ് ഓ)ണ ഓണൈല
മാരഗഗ?ളിലൂെട”
?ളിലൂെട” എA വിഷയBില MOOC
േകാഴ്സ്) സംഘടി)ിുAു. 2021 ജൂണ
28 ന് ആരംഭിുA ഈ േകാഴ്സിനെറ
അPാമെB ബാചിേല് രജിസററര െചേയT അവസാന ദിവസം 2021 ജൂണ മാസം
27-)o തീയതിയാണ്.
24 ദിവസം ൈദരഘയമുളള ഈ േകാഴ്സ് പൂരണണമായും മലയാളBിലാണ്
പരിശീലി)ിുAത്. പB് െസഷനുകളിലായി തയാറാിയ േകാഴ്സ്
െക.എ.യു.
MOOC പലാററ്േഫാമിലൂെട പഠിതാവിനെറ സൗകരയാര[ം രേയാജനെ)ടുBാവുAതാണ്.
േകാഴ്സ് പൂരBിയാുേ]ാ ഇ-പഠന േകരം നടBുA പരീ^യി പെ_ടുB്
പാസസാവുA പഠിതാള്
ഒരു നിbിത ഫീസ് അടയുA മുറയ് സരdിഫിററ്
ലഭയമാുAതാണ്.
ഈ പരിശീലന േകാഴ്സി രജിസററര െചയുAതിനായി താെഴ പറയുA നിേദശ?
പാലിുക. (ഒററBവണ രജിസ്േരഷ ആയതിനാല
മുനപ് െചയത പഠിതാള
വീTും ഈ രജിസ്േരഷ െചേയTതിലല . അവ താെഴ കാണുA 4 മുത 7
വെരയുളള നിരേദശ? പാലിചാ മതിയാകും)
1)
www.celkau.in/MOOC/Default.aspx എA ലി_ില കലി് െചയുക.
2)
തുടരAു കാണുA േപജി വലതു വശBായി
കാണുA “രജിസററര” എA
ബdണ അമരBി പലാററ്േഫാം രജിസ്േരഷ േപജി കയറുക.
3)
ഈ േപജില ആവശയെ)dിdുളള വിവര? നലകി “രജിസററര” ബdണ
അമരBുക. (ഇേ)ാള നി? പലാററ്േഫാമി രജിസററര െചയത് കഴിlു). ഇനി േകാഴ്സ്
രജിസ്േരഷന കൂടി പൂരBിയാേTതുT്. അതിനായി താെഴ കാണുA 4 മുത 6
വെരയുളള നിരേദശ? പാലിുക.
4)‘േകാഴ്സിേലുളള രേവശനം’ എA ലി_് വഴിേയാ പൂമുഖം േപജിലുളള(Home Page )
‘’രേവശനം” എA ബdണ വഴിേയാ നി?ളുെട യൂസര ഐ.ഡി. യും പാസസ്േവരഡും
ഉപേയാഗിച് േലാഗിന െചയുക.
5)
േശഷം ‘പുതിയ േകാഴ്സുകള’ എA ബdണി കലി് െചയത് ‘േരാഗ
േരാഗ കീട
നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാരഗഗ?ളിലൂെട
മാരഗഗ?ളിലൂെട’
?ളിലൂെട എA േകാഴ്സ് തുറുക.
6) തുടരA് 'അംഗതവം േനടുക' എA ലി_ി കലി് െചയുക.(ഇേ)ാള നി? പുതിയ
േകാഴ്സില േചരAിരിുAു).
7) േകാഴ്സ് ആരംഭിുA ദിവസം മുത ' രേവശനം ' എA ബd കലി് െചയത്
യൂസര
ഐഡിയും പാസ്േവഡും ഉപേയാഗിച് േലാഗി
െചയത് കലാസസുകളി
പെ_ടുാവുAതാണ്.
േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാരഗഗ?ളിലൂെട
മാരഗഗ?ളിലൂെട എA MOOC േകാഴ്സിേല്
ഏവെരയും ഹൃദയമായി സവാഗതം െചയുAു.
കൂടുതല വിവര?ള് celkau@gmail.com എA ഇെമയി വഴി ബvെ)ടുക.
സംശയ നിവാരണ?ളായി 9567190858, 7994076410, 9497353389 എAീ ന]റുകളില
ബvെ)ടാവുAതാണ്.
ഡയറകടര
ഇ-പഠന േകരം,
േകരള കാരഷിക സരവകലാശാല

രജിസററര െചേയT വിധം
(മുനപ് ഒററBവണ രജിസ്േരഷ പൂരBീകരിചവ 3 മുതലുളള നിരേദശ?
ര{ിചാല മതിയാകും )
1. http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എA ൈസററിേല് കയറിയതിനു േശഷം
’രജിസററര’ എA ലി_് കലി് െചയുക.

2. രജിസ്േരഷന േഫാം പൂരി)ിചതിനു േശഷം ‘രജിസററ’ ബdണ അമരBുക.
തുടരA് വരുA േപജി ‘േകാഴ്സുകളിേലുളള രേവശനം’ കലി് െചയുക.

3. േശഷം വരുA േപജില നി? രജിസ്േരഷ സമയB് നലകിയ യൂസ
െനയിമും പാസസ്േവരഡും നലകി േലാഗി െചയുക.

4. ഇേ)ാള നി?ളുെട െരാൈഫ തുറAു വAിരിുAു. അതില ഇടതു
വശBായി കാണുA ‘പുതിയ േകാഴ്സുകള’ എAതില കലി് െചയുക.

5. ‘േരാഗ
േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാരഗഗ?ളിലൂെട
മാരഗഗ?ളിലൂെട ‘ എAതില കലി്
െചയുേ]ാള വിഷയെB കുറിചുളള ഒരു ആമുഖ വീഡിേയാ കാണാന്
സാധിും.

6. വീഡിേയായുെട െതാdു മുകളിലായി വലതു വശB് ‘അംഗതവം േനടുക’ എA
ടാബില കലി് െചയത് ഈ േകാഴ്സിേല് രേവശനം േനടാവുAതാണ്.

7. ഇേ)ാള നി?ളുെട െരാൈഫലി ‘രജിസററര െചയതിരിുA േകാഴ്സുക ’
എAതിനെറ താെഴ ‘േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാരഗഗ?ളിലൂെട ’
എA് കാണാന കഴിയും.

8. കലാസസ് ആരംഭിുA ദിവസം http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എAതില
‘രേവശനം’ കലി് െചയത് രജിസ്േരഷന സമയB് നലകിയ യൂസ െനയിമും
പാസസ്േവരഡും നലകി േലാഗിന് െചയുക.
9. ഇേ)ാ നി?ളുെട െരാൈഫലി ‘തുടരAു െകാTിരിുA േകാഴ്സുക ’
എAതിനെറ താെഴ ‘േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുമാരഗഗ?ളിലൂെട’
എA് കാണാന കഴിയും.
10. ‘േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുമാരഗഗ?ളിലൂെട’ കലി് െചയുക.
11. കലാസസ് േനാd് pdf േഫാരമാററി ലഭിാ ‘കലാസസ് േനാd്’ കലി് െചയുക.

