
 
േകാേളജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിംഗ്  

ആ�ി�ൽ 
 15 ആഗ�് 2020 
 

ഓൺൈലൻ �ാസ് : വിദ�ാർ�ികൾ�ു� െപാതു നിർേദശ�ൾ. 
 
എ�ാവർ�ുംഅറിയാവു�തുേപാെല െകാേറാണകാരണം േകാേളജ് കഴി�മാർ�്        

മുതൽ മുട�ി�ിട�ുകയാണ്. ഇേ�ാഴെ� �ിതി െവ�് അടു� െസമ�ർ പഠനം        
പൂർണമായും ഓൺൈലൻ വഴിയാകാനാണ് സാധ�ത. അതിനാൽ െസമ�റിെ� തുട�ം       
മുതൽ ന�ൾ കൃത�മായ �ാേനാടു കൂടി നീ�ുകയാണ്. ഇതിനായി താെഴ പറയു�         
െപാതു നിർേദശ�ൾ പുറെ�ടുവി�ു�ു. 

1) 3, 5, 7 െസമ�റുകള�െട  ഓൺൈലൻ �ാസുകൾ 17/8/2020 ന് 
ആരംഭി�ു�താണ്. കൃത�മായ ൈടം േടബിൾ പി�ീട് അറിയി�ു�താണ്. 

2) ഗവൺെമ� ് നിർേദശ�പകാരം 8.30 am  മുതൽ 1.30 pm വെര ആയിരി�ും 
ഓൺൈലൻ �ാസുകൾ. (െവ�ി 8 am മുതൽ 12.30 pm വെരയും) . 
തൽ�ാലം ൈമനർ �ാസുകൾ, ലാബുകൾ എ�ിവ അതാത് 
ഡി�ാർ�്െമ��െല അധ�ാപകരുെട ലഭ�ത അനുസരി�് ഉ�തിരി�് കൂടി 
�കമീകരി�ു�താണ്. 

3) ഈ െസമ�ർ മുതൽ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ും േകാേളജ് ഇെമയിൽ 
ഐഡി നൽകു�താണ്.  വിദ�ാർ�ികള�െട  email " ktuid@ceattingal.ac.in" 
എ� േഫാർമാ�ിലായിരി�ും. ഇതിനു േവ� പാസ് േവർഡ് അതാത് �ാഫ് 
advisor മാരുെട പ�ൽ ലഭ�മാണ്. google gsuite സംവിധാനമാണ് ഇതിന് 
ഏർെ�ടു�ിയി���ത്. ഈ id കള�െട ഉപേയാഗം കൃത�മായി േമാണി�ർ 
െച�ാൻ പ��ം. (നിലവിൽ നി�ള�െട mail content college േമാണി�ർ 
െച���ി�. പെ� law enforcement agency കള�െട റിക��് വ�ാൽ ഇതു 
സംബ�ി� വിവര�ൾ േകാേളജ് അവർ�് ലഭ�മാ�ു�താണ്. 
അതിനാൽ ഈ ഐഡി �ശ�ാപൂർ�ം ഉപേയാഗി�ുക.  രാജ�െ� 
ൈസബർ നിയമ�ൾ ഓേരാരു�രും കർശനമായി പാലിേ��തു�്.) 

4) ഇനി മുതൽ േകാേളജിെ� ഓൺൈലൻ �പവർ�ന�ൾ Moodle platform 
ഉപേയാഗി�ായിരി�ും നട�ുക. ഇതിനായി  http://moodle.ceattingal.ac.in 
എ� ൈസ�് �കമീകരി�ി���്. ഇതിെല നി�ള�െട യുസർ െനയിം ktuid 
ആയിരി�ും. password �ാഫ് advisors െ� പ�ൽ ലഭ�മാണ്. ഓൺൈലൻ 
�പവർ�ന�ൾ ഉ�രവാദിത�േ�ാെട നട�ാൻ �ശ�ി�ുക. 

5) നി�ൾ�് മൂഡിൽ ആ�് ഉപേയാഗി�് െമാൈബലിൽ നി�ും ൈസ�് 
ഉപേയാഗി�ാം. അെ��ിൽ െവബ് �ബൗസർ ഉപേയാഗി�ാം 

6) ഈ ൈസ�ിൽ േലാഗിൻ െചയ്താൽ നി�ള�െട ഈ െസമ�റിെല 
േകാഴ്സുകൾ കാണാൻ സാധി�ും. ഇലക്ടീവുകൾ,ൈമനർ, േഹാേണർസ് 
േകാഴ്സുകൾ ഉടെന ലഭ�മാകും. 

7) ഓേരാ േകാഴ്സിലും �ിക് െചയ്താൽ ആദ� േടാപി�് ആയി ഒരു ഗൂഗിൾ മീ�് 
ലി�് കാണാം. ഈ ലി�ിലൂെട ആയിരി�ും ഈ വിഷയ�ിെ� �ാസുകൾ 
നട�ു�ത്. 
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8) ഇതിൽ �ിക് െചയ്താൽ പുതിയ ഒരു വിൻേഡായിൽ ഗൂഗിൾ മീ�് ഓ�ൺ 
ആകും. ഇതിേല �പേവശനം college email id വഴി മാ�തമായി restrict 
െചയ്തിരി�ു�ു. നി�ൾ�് meet ൽ കയറാൻ പ���ി� എ�ിൽ മീ�് 
വിൻേഡായുെട വലത് വശ�് മുകളിലു� അ�ൗ�് േകാേളജ് email 
ഐഡി ആെണ�് ഉറ�് വരു�ുക. മ�് ജീെമയിൽ ഐഡികളിൽ നി�് 
�ാസിൽ �പേവശനമു�ാകു�ത�. നി�ള�െട ഗൂഗിൾ മീ�ിൽ ihrd യുെട മ�് 
േകാേളജുകളിെല authorized വിദ�ാർ�ികൾ ചിലേ�ാൾ ഉ�ാകും. 
ഗുണേമൻമയു� �ാസുകൾ എ�ാ േകാേളജുകളിലും ലഭ�മാ�ു�തിെ� 
ഭാഗമായി IHRD ഇ�ര�ിൽ online student exchange program ഈ വർഷം 
മുതൽ നട�ു�ു�്. ഇത് നി�ള�െട �ാസ് റൂം �പവർ�ന�െള 
യാെതാരു വിധ�ിലും ബാധി�ുകയി�. അതിനാൽ മീ�ിൽ കാണു� മ�് 
വിദ�ാർ�ികേളാട് ഉപചാരപൂർ�ം ഇടെപടാൻ �ശ�ി�ുക. Google meet 
െറേ�ാഡ് െച���താണ്. കൂടാെത പെ�ടു�വരുെട വിവര�ൾ gsuite 
log ൽ ഉ�ാകും. 

9) എ�ാ ലക്ചറുകള�ം െറേ�ാഡ് െച���താണ്. ലക്ചറുകൾ 
അവസാനി�ുേ�ാൾ ഇതിെ� വീഡിേയാ Moodle ൽ  ലഭ�മാകും. ഓേരാ 
ലക്ചറിെനാ�വും 5 മുതൽ10 വെര മൾ�ി�ിൾ േചായ്സ് േചാദ��ൾ ഉ� 
ക�ിസ് ഉ�ാകും. വിദ�ാർ�ികൾ കഴിവതും live classes അ�ൻഡ് െച�ണം. 
�ാസ് സമയ�് െന�് തടസം, മ�് അസൗകര��ൾ എ�ിവ മൂലം ൈലവ് 
�ാസ് നഷ്ടെ�ടു�വർ�് െറേ�ാർഡഡ് �ാസുകൾ കാണാം. തുടർ�് 
ഈ �ാസിെ� ക�ിസ് attempt െച�ാം. തൽ�ാലം ഇതിന് സമയ പരിധി 
െവ�ി�ി�. വീഡിേയാ ക�് , ക�ിസ് attempt െച��� മുറ�് നി�ള�െട 
attendance automatic ആയി െറേ�ാർഡ് ആകും. ഇതിനും 
സാധി�ാ�വർ�്, സാമൂഹിക അകലം പാലി�് േകാേളജിൽ െവ�് �ാസ് 
കാണു�തിനു� സൗകര�ം ഗവൺെമ� ് അനുവദി�ു� പ�ം പി�ീട് 
െചയ്തു തരു�താണ്.  നി�ിത അ�ൻഡൻസ് േനടു�തിന് ഇേ�ാൾ വളെര 
ഉദാരമായ സമീപനമാണ് ഉ�ത്. ഇതിലൂെട നി�െള�െ� സ�യം 
വിലയിരു�ു�തിന് സാധി�ും. ഇത് ഒരു താൽ�ാലിക സംവിധാനമാണ്. 
ഭാവിയിൽ യൂണിേവർസി�ി നിർേദശ�ൾ അനുസരി�് ഇതിന് േഭദഗതികൾ 
ഉ�ാേയ�ാം. 

10)  ഓേരാ ആഴ്ചയും �ഗൂ�് അൈസൻെമ��കൾ ഉ�ായിരി�ും. അധ�ാപകർ 
class െന മൂ�് കു�ികൾ വീതമു� �ഗൂ��കളായി തിരി�് ഈ 
അൈസൻെമ��കൾ നൽകു�താണ്. ഓേരാ �ഗൂ�ിനും �പേത�ക 
േചാദ��ളാകും ഉ�ാവുക. Continuous evaluation, ക�ിസ്, assignment 
എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി ആയിരി�ും. Moodle ഈ �പവർ�ന�ൾ 
automatic monitor െച���തിനാൽ കൃത�സമയ�് �പവർ�ന�ൾ 
നടേ��താണ്. 

11) Moodle server ഏെത�ിലും രീതിയിൽ തകരാറിലാകു� പ�ം അതാത് 
അധ�ാപകർ മീ�ിംഗ് ലി�് college email ൽ അയ�ു�താണ്. അതിനാൽ 
Moodle outage �പശ്ന�ൾ ഉെ��ിൽ അതാത് അധ�ാപകെര സമീപി�ുക. 
നിലവിൽ Moodle server േകാേളജിൽ�െ�യാണ് �പവർ�ി�ി�ു�ത്. 
Net തകരാർ , ൈഫബർ �പശ്ന�ൾ തുട�ിയവ മൂലം ചിലേ�ാൾ മൂ�് 
മുതൽ 5 മണി�ുർ വെര െസർ�ർ �പവർ�ന�ൾ നിലയ്�ാൻ 



സാധ�തയു�്. Assignment , submission deadline കള�ം മ��ം ഇതിനനുസരി�് 
അധ�ാപകർ മാ�ി�രു�തായിരി�ും. 

12)നി�ൾ�് മൂഡിൽ login �പശ്ന�ൾ, password lock എ�ിവ വ�ാൽ 
moodlesupport@ceattingal.ac.in എ� ഐഡിയിേല�് സ്�കീൻ േഷാ�് 
സഹിതം െമയിൽ അയ�ുക. കൃത�മായ വിവര�ൾ ഉെ��ിേല ഇ�രം 
�പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ാനാകു.  ഇതിനായി  േകാേളജ് െമയിൽ ഐഡി 
ഉപേയാഗി�ാൻ �ശ�ി�ുക. പാസ് േവർഡുകൾ മ���വർ�് െഷയർ 
െച�ാതിരി�ാൻ �ശ�ി�ുക. 

13)ലാബ് �ാസുകൾ  online ആ�ു�തിന് virtual lab സംവിധാനം ഉടെന 
ഏർെ�ടു�ു�തായിരി�ും. എ�ാൽ ചില ലാബുകൾ േനരിൽ�െ� 
െചേ��തു�്. അ�രം ലാബുകൾ െച�ാൻ അവസരം government 
restrictions മാ��� മുറ�് േകാേളജിൽ നൽകു�തായിരി�ും.  

14)മ�് നിർേദശ�ൾ തുടർ�ു� ദിവസ�ളിൽ email വഴി ലഭ�മാ�ും. ഇനി 
മുതൽ എ�ാ വിധ അറിയി��കള�ം college email വഴിയാകും അയ�ുക. 
അതിനാൽ email ദിവേസന പരിേശാധി�ാൻ മറ�രുത്. 
 

എ�ാവരും സ��ം പഠന�ിലും ആേരാഗ��ിലും �പേത�കം �ശ�ി�ാൻ �ശമി�ുക. 
െകാെറാണെയ ന�ൾ കീഴ്െ�ടു�ുക തെ� െച��ം.  എ�ാവർ�ും വിജയാശംസകൾ. 
 
 

 
   �പിൻസി�ാൾ 
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