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അറിയിപ്പ് 

േരള േ ര്ഷിേ സര്വ്വേല ശ ല അതിൄെ ഇ-പഠന േന്ദ്രം വഴി ‘ര ഗ-േീട 

നിയന്ത്രണം െൈവ-ൈീവ ണു മ ര്ഗങ്ങളിലളിലൂൄട’ എന്ന പുതിയ രു ഒണ്െലന്  പരിശീലന 

പരിപ ടി ആരംഭിക്കുേയ ണ്. ഇതിൄെ ആദ്യ ബ ച്ച് ൄസപ്റംബര്  2-ന് തുടങ്ങളിലുന്നു. ഈ 

പരിശീലന േ ഴ്സിന് േരുന്നതിന്  ൄസപ്റംബര്  1-ന് മുന്പ യി രൈിസ്റ്റര്  ൄേയ്യണ്ടത ണ്.  
 

പൂര്ണമ യും മലയ ളിിലു ഈ  ഈ പരിശീലന പരിപ ടി തിേച്ചും സ്ൈനയമ ണ്. 24 

ദ്ിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഈ പരിശീലനിില്  പി് ൄസഷനുേള ണ് ഉ ഈ ത്. ശര ശരി രു 

ദ്ിവസം അര മുതല്  രു മണിക്കൂര്  വൄര മ ത്രം മതിയ േും ഈ പരിശീലനം 

പൂര്ിിയ ക്ക ന്. ൄേ.എ.യു. MOOC പ്ല റ്  മിലൂൄട രു ദ്ിവസിിൄെ ഏതു സമയിും 

പഠനം സ ധ്യമ ണ്. െ നല്  പരീക്ഷ പ സ്സ വുന്ന  പഠിത ക്കള്ക്ക്ക് ആവശയമ യ പക്ഷം 

സര്ടി ിക്കറും നല് േുന്നത ണ്.  
 

േ ഴ്സിൄന പരിേയൄപ്പടുിുന്ന വീഡിയ  േ ണുന്നതിന യി ഈ ലിങ്ക് 

ഉപയ ഗിക്ക വുന്നത ണ് –  https://youtu.be/qyao2bNhXfc  
 

ഈ പരിശീലന േ ഴ്സില്  രൈിസ്റ്റര്  ൄേയ്യുന്നതിന യി ത ൄഴ പറയുന്ന നിര്ദ്ശങ്ങളിലള്ക്  
പ ലിക്കുേ. 

1) www.celkau.in/MOOC/Default.aspx  എന്ന ലിങ്കില്  ക്ലിക്ക് ൄേയ്യുേ. 

2) തുറന്നുവരുന്ന പൈില്  വലതു വശി യി   േ ണുന്ന “രൈിസ്റ്റര് ” എന്ന ബടണ്    
അമര്ിി  പ്ല റ്  ം രൈിസ്േഷന്  പൈില്  േയറുേ. 

3) ഈ പൈില്  ആവശയൄപ്പടിടു ഈ  വിവരങ്ങളിലള്ക്  നല്േി “രൈിസ്റ്റര് ” ബടണ്  അമര്ിുേ. 
4) ശഷം ‘ഇവിൄട പ്രവശനം നടുേ’ എന്ന ലിങ്ക് വഴിയ  അൄെങ്കില്  പൂമുഖം പൈിലു ഈ  

‘’പ്രവശനം” എന്ന ബടണ്  വഴിയ  നിങ്ങളിലളുൄട യുസര്  ഐ.ഡി. യും പ സ്സ് വര്ഡും 
ഉപയ ഗിച്ച് ല ഗിന്   ൄേയ്യുേ. 

5) ശഷം ‘പുതിയ േ ഴ്സുേള്ക് ’ എന്ന ബടണില്  ക്ലിക്ക് ൄേയ്ത് ‘ര ഗ-േീട നിയന്ത്രണം 
െൈവ-ൈീവ ണു മ ര്ഗങ്ങളിലളിലൂൄട’ എന്ന േ ഴ്സില്  രൈിസ്റ്റര്  ൄേയ്ത് പഠന പ്രവര്ിനം 
ആരംഭിക്കുേ. 

6) ക ോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം മുതല്   ‘പ്രകവശനം ‘ എന്ന ബട്ടണ്  ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 
യുസര്  ഐ.ഡി. യും പ സ്സ് വര്ഡും ഉപയ ഗിച്ച് ല ഗിന്   ൄേയ്ത് ക്ല സ്സൂേളില്  
പൄങ്കടുക്ക വുന്നത ണ്. 

 

ഏവൄരയും ഈ ഒണ്െലന്   പരിശീലന  േ ഴ്സിലക്ക് ഹൃദ്യമ യി സവ ഗതം ൄേയ്യുന്നു 

 

 ഡയറക്ടര്   
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