
ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ സ്കൂൾവഡികഡിയഡിൽ അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയ്യുന്നവഡിധധ

ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ്  ക്ലബഡിചന്റെ  ആഭഡിമുഖഖ്യതഡിൽ  തയമാറമാകഡിയ  ഡഡിജഡിറ്റൽ  മമാസഡിൻ  സ്കൂൾവഡികഡിയഡിൽ
അപപ് ലലമാഡപ്  ചചെലയണ്ടതഡിചന്റെ  പ്രവർതനക്രമധ..  ഈ  പ്രവർതനക്രമധ  പമാലഡിചപ്  അലപമാഡപ്  ചചെയ്യുന്ന
ഫയലുകൈൾ സ്കൂൾവഡികഡി പ്രധമാനതമാളഡിചല ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ എന്ന വഡിഭമാഗതഡിൽ കൈമാണമാവുന്നതമാണപ്.

• പരമമാവധഡി 15 MB വചര കസസുള്ള ലഡമാകൈക്യുചമന്റുകൈൾ മമാത്രലമ അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയമാൻ 
കൈഴഡിയുകൈയുള.

• പഡി.ഡഡി.എഫപ് ലഫമാർമമാറ്റഡിലുള്ള ലഡമാകൈക്യുചമന്റുകൈളമാണപ് അപപ് ലലമാഡപ് ചചെലയണ്ടതപ്.

ഘടധ ഒന്നപ്
• ഫയലഡിനപ് ലപരപ് നൽകുലമമാൾ ശ്രദഡിലകണ്ടകൈമാരഖ്യങ്ങൾ

◦ ഇനഡിപ്പറയുന്ന ലഫമാർമമാറ്റഡിൽമമാത്രലമ അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയ്യുന്ന ഫയലുകൈൾകപ് ലപരുനൽകൈമാൻ 
പമാടുള.

◦ സ്കൂൾലകൈമാഡപ്, ജഡില്ലയുചടെ ചുരുകലപ്പരപ്, മമാഗസഡിചന്റെ/സ്കൂളഡിചന്റെ ലപരപ്,വർഷധ എന്നഡിവ “-” 
ചെഡിഹ്നതമാൽ ലവർതഡിരഡിചമാണപ് ഫയലഡിനപ് ലപരപ് നൽലകൈണ്ടതപ്. 
(ഉദമാഹരണധ - 15068-wyd-gmrs pookkode-2019.pdf). ലപരപ് നൽകുലമമാൾ നലഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ക്രമധ
മമാറമാതഡിരഡികമാൻ ശ്രദഡിക്കുകൈ. ജഡില്ലയുചടെ ചുരുകലപ്പരഡിനുലശേഷധ സ്കൂളഡിചന്റെ ലപലരമാ മമാഗസഡിചന്റെ 
ലപലരമാ നൽകൈമാവുന്നതമാണപ്. 2019.pdf എന്നമായഡിരഡികണധ ഫയൽനമാമതഡിചന്റെ അവസമാനധ.

◦ ജഡില്ലകൈളുചടെ ചുരുകലപ്പരപ് - KGD, KNR, WYD, KKD, MLP, TSR, PKD, EKM, IDK, KTM, ALP, PTA, 
KLM, TVM - എന്നഡിവതചന്ന ഉപലയമാഗഡിക്കുകൈ.

ഘടധ രണ്ടപ്
• ഫയൽ അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയ്യുലമമാൾ:-

◦ സ്കൂൾവഡികഡിയഡിചല കസഡപ് പമാനലഡിലുള്ള അപപ് ലലമാഡപ്
വഡിസമാർഡപ് (അപപ് ലലമാഡപ് സഹമായഡി)ഉപലയമാഗഡിചമാണപ്
ഫയൽ അപപ് ലലമാഡപ് ചചെലയണ്ടതപ്. 

(കസഡപ് പമാനലഡിൽ ഉപകൈരണലശേഖരധ എന്ന
വഡിഭമാഗതഡിലുധ ഉപകൈരണങ്ങൾ എന്ന വഡിഭമാഗതഡിലുധ
അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയമാനുള്ള ലഡിങപ് കൈമാണമാധ. ഇതഡിൽ
ഉപകൈരണങ്ങൾ എന്ന വഡിഭമാഗതഡിലുള്ള അപപ് ലലമാഡപ്
സഹമായഡി (അപപ് ലലമാഡപ് വഡിസമാർഡപ്) തചന്ന
ഉപലയമാഗഡികണധ.

അപപ് ലലമാഡപ് സഹമായഡി ചെഡിത്രതഡിൽ ശേരഡി ചെഡിഹ്നമഡിടപ്
സൂചെഡിപ്പഡിചഡിരഡിക്കുന.

◦ അഞ്ചു ഘടങ്ങളഡിലൂചടെയമാണപ് അപപ് ലലമാഡപ് സഹമായഡി
വഴഡിയുള്ള ഫയ ൽ അപപ് ലലമാഡഡിധഗപ് പൂ  ർണ്ണമമാകുന്നതപ്.
▪ അറഡിയുകൈ
▪ അപപ് ലലമാഡപ്
▪ അവകൈമാശേങ്ങൾ സസ്വതന്ത്രമമാക്കുകൈ
▪ വഡിവരഡിക്കുകൈ
▪ ഉപലയമാഗഡിക്കുകൈ.



◦ അപപ് ലലമാഡപ് സഹമായഡിയഡിചല വഡിവരഡിക്കുകൈ എന്ന ഘടതഡിൽ ശേശീർഷകൈധ, വഡിവരണധ, സൃഷഡിച 
തശീയതഡി, വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നഡിവ ലചെർകമാനുള്ള ഓപപ്ഷൻ ലഭഖ്യമമാകുധ. വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന ചടെകപ്റ്റപ് 
ലബമാകഡിൽ  ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019 എന്നപ്  കടെപ്പപ് ചചെയപ് ലചെർക്കുകൈ.  കടെപ്പപ് ചചെയപ് 
തുടെങ്ങുലമമാൾ തചന്ന കടെപ്പപ് ചചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങളഡിൽ തുടെങ്ങുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ ലലമാഡപ് ചചെയ്തു 
വരുന്നതമാണപ്. ഇതഡിൽ ക്ലഡികപ് ചചെയപ് ചസലകപ് ചചെയമാൽ മതഡിയമാകുധ. വർഗ്ഗധ ലചെർക്കുലമമാൾ 
അക്ഷരചതറ്റഡില്ലമാതഡിരഡികമാൻ ശ്രദഡിക്കുകൈ. ശേരഡിയമായ വർഗ്ഗങ്ങൾ നശീലനഡിറതഡിൽ കൈമാണചപ്പടുധ. 
ചെഡിത്രധ കൈമാണുകൈ.

ഘടധ മൂന്നപ്
• ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് എന്ന തമാളഡിൽ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ എന്ന ഉപതമാളുണ്ടമാക്കുകൈ. 

സ്കൂൾ തമാളഡിചല ക്ലബ്ബുകൈൾ എന്ന ചപടഡിയഡിൽ ഒന്നമാമതമായഡി ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് ക്ലബഡിചന്റെ ലപരപ് കൈമാണമാധ. 
(ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് എന്ന വമാകഡിനപ് ലനചരയുള്ള സഹമായധ എന്ന ലഡിങഡിൽ ക്ലഡികപ് ചചെയമാൽ ക്ലബഡിചന്റെ 
തമാളഡിൽ വഡിവരങ്ങൾ ലചെർലകണ്ടതഡിചന്റെ വഡിശേദമാധശേങ്ങൾ ലഭഖ്യമാകുധ.) 
ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് എന്ന തമാളഡിചന്റെ ഉപതമാളമായഡിടമാണപ്  ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ എന്ന തമാളുണ്ടമാലകണ്ടതപ്.
◦ ഉപതമാളുണ്ടമാകമാൻ 

▪ ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് തമാൾ തഡിരുത്തുത
▪ തമാളഡിൽ ഉചെഡിതമമായ സ്ഥലതപ് ഇനഡി നൽകൈഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ലകൈമാഡപ് അലതലപമാചല പകൈർത്തുകൈ. 

[[{{PAGENAME}}/ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ|ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019]]
(ലകൈമാഡപ് പകൈർതമാൻ ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് സഹമായധ തമാൾ കൈമാണുകൈ)

▪ തഡിരുതപ് ലസവപ് ചചെയ്യുകൈ.
▪ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019 എന്ന ലഡിങഡിൽ ക്ലഡികപ് ചചെയപ് മമാഗസഡിചന്റെ തമാൾ സൃഷഡിക്കുകൈ.

(സ്കൂൾതമാൾ/ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ്/ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ  എന്നമായഡിരഡിക്കുധ തമാളഡിചന്റെ ലപരപ്– )
മമാതൃകൈയപ് ചെഡിത്രധ 3 കൈമാണുകൈ.

▪ ഈ തമാളഡിൽ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിചന്റെ നഡിർമമാണധ, പ്രകൈമാശേനധ തുടെങ്ങഡിയവ സധബനഡിച 
വമാർതകൈളുധ ചെഡിത്രങ്ങളുധ നൽലകൈണ്ടതമാണപ്.

https://schoolwiki.in/%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B5%BD%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D


ഘടധ നമാലപ്
• ഇലപ്പമാൾ സൃഷഡിച ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ എന്ന തമാളഡിൽ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019 എന്ന വർഗ്ഗധ 

ലചെർക്കുകൈ.
• ഇതഡിനമായഡി 

◦ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ എന്ന തമാൾ തഡിരുത്തുകൈ.
◦ ഇനഡി നൽകൈഡിയഡിരഡിക്കുന്ന ലകൈമാഡപ് അലതലപമാചല തമാളഡിൽ പകൈർത്തുകൈ

[[Category:ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019]]
(ലകൈമാഡപ് പകൈർതമാൻ ലഡിറ്റഡിൽകകൈറ്റപ്സപ് സഹമായധ തമാൾ കൈമാണുകൈ)

◦ തമാൾ ലസവപ് ചചെയ്യുകൈ.

ഘടധ അഞപ്
• അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയപ് പഡി.ഡഡി.എഫപ് ഫയലഡിചന്റെ ലഡിങപ് ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ എന്ന തമാളഡിൽ ലചെർക്കുകൈ

◦ ചെഡിത്രധ മൂന്നപ് ശ്രദഡിക്കുകൈ. പ്രസ്തുത സ്കൂളഡിചന്റെ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിചന്റെ ലപരമാണപ് തളഡിരപ്. 
◦ തളഡിരപ് എന്ന വമാകഡിൽ ക്ലഡികപ് ചചെയ്യുലമമാൾ അപപ് ലലമാഡപ് ചചെയ ലഡമാകൈക്യുചമന്റെഡിലലകപ് നയഡികണധ.
◦ ഈ രൂപതഡിൽ ഒരു വമാകഡിൽനഡിന്നപ് ലഡമാകൈക്യുചമന്റെഡിലലകപ് ലഡിങപ് ചചെയമാൻ തമാചഴ നലഡിയഡിരഡിക്കുന്ന 

മമാതൃകൈയഡിൽ ഒരു ലകൈമാഡപ് തമാളഡിൽ ലചെർതമാൽ മതഡി.
[[: പ്രമമാണധ:ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ ഫയൽലപരപ് .pdf| ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിചന്റെ ലപരപ്]] 

◦ ഉദമാ:- [[:പ്രമമാണധ:17048-kkd-jdti-2019.pdf|തളഡിരപ്]]
◦ തമാൾ ലസവപ് ചചെയ്യുകൈ

ഈ രൂപതഡിൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ ലചെർതപ് സൃഷഡിച ഫയലുകൈളധ തമാളുകൈളധ സ്കൂൾവഡികഡി പ്രധമാനതമാളഡിചല ഡഡിജഡിറ്റൽ 
മമാഗസഡിൻ എന്ന ലഡിങഡിൽ ക്ലഡികപ്  ചചെയമാൽ കൈമാണമാവുന്നതമാണപ്. ആദഖ്യഭമാഗതപ് തമാളുകൈളധ രണ്ടമാധഭമാഗതപ് 
ഫയലുകൈളുമമാണപ് കൈമാണുകൈ. ഫയലുകൈൾ സ്കൂൾലകൈമാഡഡിചന്റെ അടെഡിസ്ഥമാനതഡിൽ ലക്രമാഡശീകൈരഡിചമാണപ് കൈമാണുകൈ.

ചെഡിത്രധ - 3

https://schoolwiki.in/%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B5%BD%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D

