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തി#തി:  2021 ���   14 

 

അറിയി)്അറിയി)്അറിയി)്അറിയി)്    
േകരള കാരഷിക സര,കലാശാലയുെട കീഴിലു� െസനര  േഫാ� ഇ േലണിംഗ് അഥവാ  

ഇ-പഠന േകരം വഴി “േരാഗേരാഗേരാഗേരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു 

മാര>മാര>മാര>മാര>?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട”””” എA വിഷയBില  MOOC    (മാEീവ് ഓ)ണ   ഓണൈല� 
േകാHസ്) സംഘടി)ി�ുAു. 2021 ജൂണ   28 ന് ആരംഭി�ുA ഈ േകാHസിനെറ 
അPാമെB ബാQിേല�്   രജിRര  െചേ#T അവസാന ദിവസം 2021 ജൂണ   മാസം 

27-)o  തീയതിയാണ്.     
24 ദിവസം ൈദരഘയമു� ഈ േകാHസ് പൂരXമായും മലയാളBിലാണ് 
പരിശീലി)ി�ുAത്. പB് െസഷനുകളിലായി ത#ാറാ�ിയ േകാHസ്  െക.എ.യു. 
MOOC �ാYേഫാമിലൂെട പഠിതാവിനെറ സൗകരയാര[ം രേയാജനെ)ടുBാവുAതാണ്. 
േകാHസ് പൂരBിയാ�ുേ]ാ� ഇ-പഠന േകരം നടBുA പരീ^യി� പെ_ടുB് 
പാEാവുA പഠിതാ�ള�്  ഒരു നിbിത ഫീസ്  അടcുA മുറc് സരdിഫി�e് 
ലഭയമാ�ുAതാണ്.  
ഈ പരിശീലന േകാHസി� രജിRര  െച#ുAതിനായി താെഴ പറയുA നി�േദശ?� 
പാലി�ുക. (ഒeBവണ രജിfേരഷ� ആയതിനാല    മുനപ് െചh പഠിതാ�ള    
വീTും ഈ രജിfേരഷ� െചേ#Tതിi . അവ� താെഴ കാണുA 4 മുത� 7 
വെരയു� നിരേദശ?�  പാലിQാ�  മതിയാകും) 

1) www.celkau.in/MOOC/Default.aspx  എA ലി_ില  jി�് െച#ുക. 
2) തുടരAു കാണുA േപജി� വലതു വശBായി   കാണുA “രജിRര ” എA 
ബdണ    അമരBി  �ാYേഫാം രജിfേരഷ� േപജി� കയറുക. 
3) ഈ േപജില  ആവശയെ)dിdു� വിവര?� നലകി “രജിRര ” ബdണ  
അമരBുക. (ഇേ)ാള  നി?� �ാYേഫാമി� രജിRര  െചh് കഴിlു). ഇനി േകാHസ് 
രജിfേരഷന  കൂടി പൂരBിയാേ�TതുT്. അതിനായി താെഴ കാണുA 4 മുത� 6 
വെരയു� നിരേദശ?� പാലി�ുക. 
4)‘േകാHസിേല�ു�  രേവശനം’ എA ലി_് വഴിേയാ പൂമുഖം േപജിലു� Home Page(  ) 
‘’രേവശനം” എA ബdണ  വഴിേയാ നി?ളുെട  യൂസര  ഐ.ഡി. യും പാE് േവരഡും 
ഉപേയാഗിQ് േലാഗിന   െച#ുക. 
5) േശഷം ‘പുതിയ േകാHസുകള ’ എA ബdണി� jി�് െചh് ‘േരാഗേരാഗേരാഗേരാഗ    കീട കീട കീട കീട 

നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട’ എA േകാHസ് തുറ�ുക. 
6) തുടരA്  'അംഗതവം േനടുക' എA ലി_ി�  jി�് െച#ുക.(ഇേ)ാള  നി?� പുതിയ 
േകാHസില  േചരAിരി�ുAു). 
7) േകാHസ് ആരംഭി�ുA ദിവസം മുത� ' രേവശനം ' എA ബd� jി�് െചh് 
യൂസര   ഐഡിയും പാസ് േവഡും ഉപേയാഗിQ് േലാഗി�  െചh് jാEുകളി� 
പെ_ടു�ാവുAതാണ്. 
േരാഗേരാഗേരാഗേരാഗ    കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട എA MOOC േകാHസിേല�് 
ഏവെരയും ഹൃദയമായി സവാഗതം െച#ുAു. 
 

കൂടുതല   വിവര?ള�്  celkau@gmail.com എA ഇെമയി� വഴി ബvെ)ടുക. 
സംശയ നിവാരണ?ള�ായി 9567190858, 7994076410, 9497353389 എAീ ന]റുകളില  
ബvെ)ടാവുAതാണ്. 

ഡയറxര  
ഇ-പഠന േകരം, 

േകരള കാരഷിക സര,കലാശാല 



 
    
രജിRരരജിRരരജിRരരജിRര        െചേ#T വിധം െചേ#T വിധം െചേ#T വിധം െചേ#T വിധം     
(മുനപ്  ഒeBവണ രജിfേരഷ� പൂരBീകരിQവ� 3 മുതലു� നിരേദശ?� 
ര{ിQാല  മതിയാകും  ) 

1. http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എA ൈസeിേല�് കയറിയതിനു േശഷം  
’രജിRര ’ എA ലി_് jി�് െച#ുക. 

 
 

 
 

2. രജിfേരഷന  േഫാം പൂരി)ിQതിനു േശഷം ‘രജിR�’ ബdണ  അമരBുക. 
തുടരA് വരുA േപജി� ‘േകാHസുകളിേല�ു� രേവശനം’ jി�് െച#ുക. 



 
 

3. േശഷം വരുA േപജില  നി?� രജിfേരഷ� സമയB് നലകിയ യൂസ� 
െനയിമും പാE് േവരഡും നലകി േലാഗി� െച#ുക.   

 
 

4. ഇേ)ാള  നി?ളുെട െരാൈഫ� തുറAു വAിരി�ുAു. അതില  ഇടതു 
വശBായി കാണുA ‘പുതിയ േകാHസുകള ’ എAതില  jി�് െച#ുക. 

 

 



 

 
 
 

5. ‘േരാഗേരാഗേരാഗേരാഗ    കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുകീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുകീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുകീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു    മാര>മാര>മാര>മാര>?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട?ളിലൂെട ‘ എAതില  jി�് 
െച#ുേ]ാള  വിഷയെB കുറിQു� ഒരു ആമുഖ വീഡിേയാ കാണാന്  
സാധി�ും.  

 
 

6. വീഡിേയായുെട െതാdു മുകളിലായി വലതു വശB് ‘അംഗതവം േനടുക’ എA 

ടാബില  jി�് െചh് ഈ േകാHസിേല�് രേവശനം േനടാവുAതാണ്. 

 
 

7. ഇേ)ാള  നി?ളുെട െരാൈഫലി� ‘രജിRര  െചhിരി�ുA േകാHസുക� ’ 
എAതിനെറ താെഴ ‘േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണു മാര>?ളിലൂെട ’ 
എA് കാണാന  കഴിയും. 



 
 

 

8. jാE്  ആരംഭി�ുA ദിവസം http://celkau.in/MOOC/Default.aspx എAതില  
‘രേവശനം’ jി�് െചh് രജിfേരഷന  സമയB് നലകിയ യൂസ� െനയിമും 
പാE് േവരഡും നലകി േലാഗിന്  െച#ുക.  

9.  ഇേ)ാ� നി?ളുെട െരാൈഫലി� ‘തുടരAു െകാTിരി�ുA േകാHസുക� ’ 
എAതിനെറ താെഴ ‘േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുമാര>?ളിലൂെട’ 
എA് കാണാന  കഴിയും. 

10. ‘േരാഗ കീട നിയരണം ൈജവ ജീവാണുമാര>?ളിലൂെട’ jി�് െച#ുക. 

11. jാE്  േനാd് pdf േഫാരമാeി� ലഭി�ാ� ‘jാE്  േനാd്’ jി�് െച#ുക. 
 

 


