
ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം സ്കൂൾവിക്കിയിൽ അപ് ലലോഡ് ചെചയ്യുന്നവിധം
ലിറ്റിൽകൈകറ്റ്സ്  ക്ലബ്ബിന്റെ  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ  തയ്യാറാക്കിയ  ഡിജിറ്റൽ  പൂക്കളം

സ്കൂൾവിക്കിയിൽ  അപ് ലലാഡ്  ന്റെചലയ്യണ്ടതിന്റെ  പ്രവർത്തനക്രമം..  ഈ  പ്രവർത്തന
ക്രമം പാലിച്ച് അല/ാഡ് ന്റെചയ്യുന്ന ഫയലുകൾ സ്കൂൾവിക്കി പ്രധാനതാളിന്റെല ഡിജിറ്റൽ
പൂക്കളം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

• പരമാവധി 3 MB വന്റെര കൈസസുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രലമ അപ് ലലാഡ് ന്റെചയ്യാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ.

• ഒരു സ്കൂൾ പരമാവധി മൂന്നു ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളങ്ങൾ മാത്രലമ  അപ് ലലാഡ് 
ന്റെചയ്യാവൂ.

• png ലഫാർമാറ്റിലുള്ള ഫയലുകളാണ് അപ് ലലാഡ് ന്റെചലയ്യണ്ടത്.

ഘട്ടം ഒന്ന്

• ഫയലിന് ലപര് നൽകുലNാൾ ശ്രദ്ധിലക്കണ്ടകാര്യങ്ങൾ

◦ ഇനിപ്പറയുന്ന ലഫാർമാറ്റിൽമാത്രലമ അപ് ലലാഡ് ന്റെചയ്യുന്ന ഫയലുകൾക്ക് 
ലപരുനൽകാൻ പാടുള്ളൂ.

◦ സ്കൂൾലകാഡ്, ജില്ലയുന്റെട ചുരുക്കലപ്പര്, ഡിജിറ്റൽ പൂക്കളം എന്നതിഎ 
ചുരുക്കലപ്പരായി dp എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ, വർഷം, ഫയലിന്റെ ക്രമനNർ 
എന്നിവ “-” ചിഹ്നത്താൽ ലവർതിരിച്ചാണ് ഫയലിന് ലപര് നൽലകണ്ടത്. 
(ഉദാഹരണം - 
ഫയൽ ഒന്ന്  - 15047-wyd-dp-2019-1.png
ഫയൽ രണ്ട്  - 15047-wyd-dp-2019-2.png
ഫയൽ  മൂന്ന് - 15047-wyd-dp-2019-3.png )

◦ png എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ, ജില്ലയുന്റെട ചുരുക്കലപ്പര് എന്നിവ നിർബന്ധമായും 
ന്റെചറിയ അക്ഷരത്തിൽ (lower case) മാത്രം നല്കുക. 

◦ ജില്ലകളുന്റെട ചുരുക്കലപ്പര് - kgd, knr, wyd, kkd, mlp, tsr, pkd, ekm, idk, ktm, 
alp, pta, klm, tvm - എന്നിവതന്റെന്ന ഉപലയാഗിക്കുക.

ഘട്ടം രണ്ട്

• ഫയൽ അപ് ലലാഡ് ന്റെചയ്യുലNാൾ  :-
◦ സ്കൂൾവിക്കിയിന്റെല  കൈസഡ്  പാനലിലുള്ള  അപ് 

ലലാഡ്  വിസാർഡ്  (അപ് ലലാഡ്
സഹായി)ഉപലയാഗിച്ചാണ്  ഫയൽ  അപ് ലലാഡ്
ന്റെചലയ്യണ്ടത്.

(കൈസഡ്  പാനലിൽ  ഉപകരണലശഖരം  എന്ന
വിഭാഗത്തിലും  ഉപകരണങ്ങൾ  എന്ന  വിഭാഗത്തിലും
അപ് ലലാഡ്  ന്റെചയ്യാനുള്ള  ലിങ്ക്  കാണാം.  ഇതിൽ
ഉപകരണങ്ങൾ  എന്ന  വിഭാഗത്തിലുള്ള  അപ് ലലാഡ്
സഹായി  (അപ് ലലാഡ്  വിസാർഡ്)  തന്റെന്ന
ഉപലയാഗിക്കണം.  കാരണം  ഇതുവഴി  ഒന്നിലധികം
ഫയലുകൾ  ഒരുമിച്ച്  അപ് ലലാഡ്  ന്റെചയ്യാം.

അപ് ലലാഡ്  സഹായി  ചിത്രത്തിൽ  ശരി  ചിഹ്നമിട്ട്
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

◦ അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലൂന്റെടയാണ് അപ് ലലാഡ് സഹായി



വഴിയുള്ള ഫയ ൽ അപ് ലലാഡിംഗ് പൂ  ർണ്ണമാകുന്നത്.
▪ അറിയുക
▪ അപ് ലലാഡ്
▪ അവകാശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കുക
▪ വിവരിക്കുക
▪ ഉപലയാഗിക്കുക.

◦ അപ് ലലാഡ്  സഹായിയിന്റെല  വിവരിക്കുക എന്ന  ഘട്ടത്തിൽ  ശീർഷകം,
വിവരണം,  സൃഷ്ടിച്ച  തീയതി,  വർഗ്ഗങ്ങൾ  എന്നിവ  ലചർക്കാനുള്ള  ഓപ്ഷൻ
ലഭ്യമാകും.  വർഗ്ഗങ്ങൾ  എന്ന ന്റെടക്സ്റ്റ്  ലബാക്സിൽ   Dp2019 എന്ന്   കൈടപ്പ്
ന്റെചയ്ത്  ലചർക്കുക.   കൈടപ്പ്  ന്റെചയ്ത്  തുടങ്ങുലNാൾ  തന്റെന്ന  കൈടപ്പ്  ന്റെചയ്യുന്ന
അക്ഷരങ്ങളിൽ  തുടങ്ങുന്ന  വർഗ്ഗങ്ങൾ  ലലാഡ്  ന്റെചയ്തു  വരുന്നതാണ്.
ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെചയ്ത് ന്റെസലക്ട് ന്റെചയ്താൽ മതിയാകും. വർഗ്ഗം ലചർക്കുലNാൾ
അക്ഷരന്റെത്തറ്റില്ലാതിരിക്കാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുക.  ശരിയായ  വർഗ്ഗങ്ങൾ
നീലനിറത്തിൽ കാണന്റെപ്പടും. ചിത്രം കാണുക.

ഘട്ടം മൂന്ന്

• ലിറ്റിൽകൈകറ്റ്സ്  താളിൽ  ഡിജിറ്റൽ  പൂക്കളത്തിന്റെ  ചിത്രം  ഉൾന്റെപ്പടുത്തുക.
ഇതിനായി  പ്രലത്യക  താൾ  ഉണ്ടാലക്കണ്ടതില്ല.  ഡിജിറ്റൽ  പൂക്കളം  2019 എന്ന
തലന്റെക്കട്ടിനു താന്റെഴ ന്റെചറിയ വിശദീകരണം ലചർത്ത് ചിത്രം ഉൾന്റെപ്പടുത്തിയാൽ
മതി.
(സ്കൂൾ താളിന്റെല ക്ലബ്ബുകൾ എന്ന ന്റെപട്ടിയിൽ ലിറ്റിൽകൈകറ്റ്സ് എന്ന വാക്കിന്
ലനന്റെരയുള്ള  സഹായം  എന്ന  ലിങ്കിൽ  ക്ലിക്ക്  ന്റെചയ്താൽ  ക്ലബ്ബിന്റെ  താളിൽ
വിവരങ്ങൾ ലചർലക്കണ്ടതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യാകും.) 

ചിത്രം  ഉൾന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  സഹായത്തിന്
https://schoolwiki.in/  സഹായം  :  ചിത്രങ്ങൾ  _  ലലഖനത്തിൽ  _  ഉൾന്റെപ്പടുത്താം  
എന്ന താൾ കാണുക

https://schoolwiki.in/%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE_%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%96%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%89%E0%B5%BE%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%82

