
ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ സസ്കൂൾവഡികഡിയഡിൽ അപസ് ലലമാഡസ് ചചെയ്യുന്നവഡിധധ

ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ്  ക്ലബലിനന്റെ  ആഭലിമുഖഖ്യതലിൽ  തയയ്യാറയ്യാകലിയ  ഡലിജലിറൽ  മയ്യാസലിൻ
സറ്റ്കൂൾവലികലിയലിൽ  അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  നചെലയണ്ടതലിനന്റെ  പ്രവർതനക്രമമ..  ഈ  പ്രവർതന
ക്രമമ പയ്യാലലിചറ്റ് അലപയ്യാഡറ്റ് നചെയ്യുന്ന ഫയലുകൈൾ സറ്റ്കൂൾവലികലി പ്രധയ്യാനതയ്യാളലിനല ഡലിജലിറൽ
മയ്യാഗസലിൻ എന്ന വലിഭയ്യാഗതലിൽ കൈയ്യാണയ്യാവുന്നതയ്യാണറ്റ്.

• പരമയ്യാവധലി 15 MB വനര കസസുള്ള ലഡയ്യാകൈക്യുനമന്റുകൈൾ മയ്യാത്രലമ അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് 
നചെയയ്യാൻ കൈഴലിയുകൈയുള.

• പലി.ഡലി.എഫറ്റ് ലഫയ്യാർമയ്യാറലിലുള്ള ലഡയ്യാകൈക്യുനമന്റുകൈളയ്യാണറ്റ് അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് നചെലയണ്ടതറ്റ്.

ഘടധ ഒന്നസ്

• ഫയലലിനറ്റ് ലപരറ്റ് നൽകുലമയ്യാൾ ശ്രദലിലകണ്ടകൈയ്യാരഖ്യങ്ങൾ

◦ ഇനലിപ്പറയുന്ന ലഫയ്യാർമയ്യാറലിൽമയ്യാത്രലമ അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് നചെയ്യുന്ന ഫയലുകൈൾകറ്റ് 
ലപരുനൽകൈയ്യാൻ പയ്യാടുള.

◦ സറ്റ്കൂൾലകൈയ്യാഡറ്റ്, ജലില്ലയുനടെ ചുരുകലപ്പരറ്റ്, മയ്യാഗസലിനന്റെ/സറ്റ്കൂളലിനന്റെ 
ലപരറ്റ്,വർഷമ എന്നലിവ “-” ചെലിഹ്നതയ്യാൽ ലവർതലിരലിചയ്യാണറ്റ് ഫയലലിനറ്റ് ലപരറ്റ് 
നൽലകൈണ്ടതറ്റ്. 
(ഉദയ്യാഹരണമ - 15068-wyd-gmrs pookkode-2019.pdf). 
ലപരറ്റ് നൽകുലമയ്യാൾ നലറ്റ്കൈലിയലിരലിക്കുന്ന ക്രമമ മയ്യാറയ്യാതലിരലികയ്യാൻ ശ്രദലിക്കുകൈ. 
ജലില്ലയുനടെ ചുരുകലപ്പരലിനുലശേഷമ സറ്റ്കൂളലിനന്റെ ലപലരയ്യാ മയ്യാഗസലിനന്റെ ലപലരയ്യാ 
നൽകൈയ്യാവുന്നതയ്യാണറ്റ്. 2019.pdf എന്നയ്യായലിരലികണമ ഫയൽനയ്യാമതലിനന്റെ 
അവസയ്യാനമ.

◦ ജലില്ലകൈളുനടെ ചുരുകലപ്പരറ്റ് - KGD, KNR, WYD, KKD, MLP, TSR, PKD, EKM, IDK,
KTM, ALP, PTA, KLM, TVM - എന്നലിവതനന്ന ഉപലയയ്യാഗലിക്കുകൈ.

ഘടധ രണസ്

• ഫയൽ അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് നചെയ്യുലമയ്യാൾ:-

◦ സറ്റ്കൂൾവലികലിയലിനല കസഡറ്റ് പയ്യാനലലിലുള്ള അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്
വലിസയ്യാർഡറ്റ്  (അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  സഹയ്യായലി)ഉപലയയ്യാഗലിചയ്യാണറ്റ്
ഫയൽ അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് നചെലയണ്ടതറ്റ്.

(കസഡറ്റ്  പയ്യാനലലിൽ  ഉപകൈരണലശേഖരമ  എന്ന
വലിഭയ്യാഗതലിലുമ  ഉപകൈരണങ്ങൾ  എന്ന  വലിഭയ്യാഗതലിലുമ
അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  നചെയയ്യാനുള്ള  ലലിങറ്റ്  കൈയ്യാണയ്യാമ.  ഇതലിൽ
ഉപകൈരണങ്ങൾ  എന്ന  വലിഭയ്യാഗതലിലുള്ള  അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്
സഹയ്യായലി  (അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  വലിസയ്യാർഡറ്റ്)  തനന്ന
ഉപലയയ്യാഗലികണമ.

അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  സഹയ്യായലി  ചെലിത്രതലിൽ  ശേരലി  ചെലിഹ്നമലിടറ്റ്
സൂചെലിപ്പലിചലിരലിക്കുന.

◦ അഞ്ചു ഘടങ്ങളലിലൂനടെയയ്യാണറ്റ് അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് സഹയ്യായലി
വഴലിയുള്ള ഫയ ൽ അപറ്റ് ലലയ്യാഡലിമഗറ്റ് പൂ  ർണ്ണമയ്യാകുന്നതറ്റ്.
▪ അറലിയുകൈ
▪ അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്



▪ അവകൈയ്യാശേങ്ങൾ സസ്വതന്ത്രമയ്യാക്കുകൈ
▪ വലിവരലിക്കുകൈ
▪ ഉപലയയ്യാഗലിക്കുകൈ.

◦ അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  സഹയ്യായലിയലിനല  വഡിവരഡിക്കുക എന്ന  ഘടതലിൽ  ശേശീർഷകൈമ,
വലിവരണമ,  സൃഷലിച  തശീയതലി,  വർഗ്ഗങ്ങൾ  എന്നലിവ  ലചെർകയ്യാനുള്ള  ഓപറ്റ്ഷൻ
ലഭഖ്യമയ്യാകുമ. വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന നടെകറ്റ്ററ്റ് ലബയ്യാകലിൽ  ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019
എന്നറ്റ്   കടെപ്പറ്റ്  നചെയറ്റ്തറ്റ്  ലചെർക്കുകൈ.  കടെപ്പറ്റ്  നചെയറ്റ്തറ്റ്  തുടെങ്ങുലമയ്യാൾ  തനന്ന
കടെപ്പറ്റ്  നചെയ്യുന്ന  അക്ഷരങ്ങളലിൽ  തുടെങ്ങുന്ന  വർഗ്ഗങ്ങൾ  ലലയ്യാഡറ്റ്  നചെയറ്റ്തു
വരുന്നതയ്യാണറ്റ്.  ഇതലിൽ  ക്ലലികറ്റ്  നചെയറ്റ്തറ്റ്  നസലകൈറ്റ്ടെറ്റ്  നചെയയ്യാൽ  മതലിയയ്യാകുമ.
വർഗ്ഗമ ലചെർക്കുലമയ്യാൾ അക്ഷരനതറലില്ലയ്യാതലിരലികയ്യാൻ ശ്രദലിക്കുകൈ.  ശേരലിയയ്യായ
വർഗ്ഗങ്ങൾ നശീലനലിറതലിൽ കൈയ്യാണനപ്പടുമ. ചെലിത്രമ കൈയ്യാണുകൈ.

ഘടധ മൂന്നസ്

• ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് എന്ന തയ്യാളലിൽ ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ എന്ന ഉപതയ്യാളുണ്ടയ്യാക്കുകൈ. 
സറ്റ്കൂൾ  തയ്യാളലിനല  ക്ലബ്ബുകൈൾ  എന്ന  നപടലിയലിൽ  ഒന്നയ്യാമതയ്യായലി  ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ്
ക്ലബലിനന്റെ  ലപരറ്റ്  കൈയ്യാണയ്യാമ.  (ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ്  എന്ന  വയ്യാകലിനറ്റ്  ലനനരയുള്ള
സഹയ്യായമ  എന്ന  ലലിങലിൽ  ക്ലലികറ്റ്  നചെയയ്യാൽ  ക്ലബലിനന്റെ  തയ്യാളലിൽ  വലിവരങ്ങൾ
ലചെർലകണ്ടതലിനന്റെ വലിശേദയ്യാമശേങ്ങൾ ലഭഖ്യയ്യാകുമ.) 

ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് എന്ന തയ്യാളലിനന്റെ ഉപതയ്യാളയ്യായലിടയ്യാണറ്റ്  ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ എന്ന
തയ്യാളുണ്ടയ്യാലകണ്ടതറ്റ്.

◦ ഉപതയ്യാളുണ്ടയ്യാകയ്യാൻ 

▪ ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് തയ്യാൾ തലിരുത്തുത

▪ തയ്യാളലിൽ  ഉചെലിതമയ്യായ  സ്ഥലതറ്റ്  ഇനലി  നൽകൈലിയലിരലിക്കുന്ന  ലകൈയ്യാഡറ്റ്
അലതലപയ്യാനല  പകൈർത്തുകൈ.  



[[{{PAGENAME}}/ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ|ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ 2019]]

(ലകൈയ്യാഡറ്റ് പകൈർതയ്യാൻ ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് സഹയ്യായമ തയ്യാൾ കൈയ്യാണുകൈ)

▪ തലിരുതറ്റ് ലസവറ്റ് നചെയ്യുകൈ.

▪ ഡലിജലിറൽ  മയ്യാഗസലിൻ  2019  എന്ന  ലലിങലിൽ  ക്ലലികറ്റ്  നചെയറ്റ്തറ്റ്  മയ്യാഗസലിനന്റെ
തയ്യാൾ  സൃഷലിക്കുകൈ.
(സറ്റ്കൂൾതയ്യാൾ/ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ്/ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ  –  എന്നയ്യായലിരലിക്കുമ
തയ്യാളലിനന്റെ  ലപരറ്റ്)
മയ്യാതൃകൈയറ്റ് ചെഡിതധ 3 കമാണുക.

▪ ഈ തയ്യാളലിൽ ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിനന്റെ നലിർമയ്യാണമ, പ്രകൈയ്യാശേനമ തുടെങ്ങലിയവ
സമബനലിച വയ്യാർതകൈളുമ ചെലിത്രങ്ങളുമ നൽലകൈണ്ടതയ്യാണറ്റ്.

ഘടധ നമാലസ്

• ഇലപ്പയ്യാൾ സൃഷലിച ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ എന്ന തയ്യാളലിൽ ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019
എന്ന വർഗ്ഗമ ലചെർക്കുകൈ.

• ഇതലിനയ്യായലി 

◦ ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ എന്ന തയ്യാൾ തലിരുത്തുകൈ.

◦ ഇനലി നൽകൈലിയലിരലിക്കുന്ന ലകൈയ്യാഡറ്റ് അലതലപയ്യാനല തയ്യാളലിൽ പകൈർത്തുകൈ
[[Category:ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ 2019]]
(ലകൈയ്യാഡറ്റ് പകൈർതയ്യാൻ ലലിറലിൽകകൈററ്റ്സറ്റ് സഹയ്യായമ തയ്യാൾ കൈയ്യാണുകൈ)

◦ തയ്യാൾ ലസവറ്റ് നചെയ്യുകൈ.

ഘടധ അഞസ്

• അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ് നചെയറ്റ്തറ്റ് പലി.ഡലി.എഫറ്റ് ഫയലലിനന്റെ ലലിങറ്റ് ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ എന്ന
തയ്യാളലിൽ ലചെർക്കുകൈ

◦ ചെലിത്രമ  മൂന്നറ്റ്  ശ്രദലിക്കുകൈ.  പ്രസറ്റ്തുത  സറ്റ്കൂളലിനന്റെ  ഡലിജലിറൽ  മയ്യാഗസലിനന്റെ
ലപരയ്യാണറ്റ് തളലിരറ്റ്. 

◦ തളലിരറ്റ്  എന്ന  വയ്യാകലിൽ  ക്ലലികറ്റ്  നചെയ്യുലമയ്യാൾ  അപറ്റ് ലലയ്യാഡറ്റ്  നചെയ
ലഡയ്യാകൈക്യുനമന്റെലിലലകറ്റ് നയലികണമ.

◦ ഈ  രൂപതലിൽ  ഒരു  വയ്യാകലിൽനലിന്നറ്റ്  ലഡയ്യാകൈക്യുനമന്റെലിലലകറ്റ്  ലലിങറ്റ്  നചെയയ്യാൻ
തയ്യാനഴ നലറ്റ്കൈലിയലിരലിക്കുന്ന മയ്യാതൃകൈയലിൽ ഒരു ലകൈയ്യാഡറ്റ് തയ്യാളലിൽ ലചെർതയ്യാൽ മതലി.

[[: ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിൻ ഫയൽലപരറ്റ് .pdf| ഡലിജലിറൽ മയ്യാഗസലിനന്റെ ലപരറ്റ്]] 

◦ ഉദയ്യാ:- [[:17048-kkd-jdti-2019.pdf|തളലിരറ്റ്]]

◦ തയ്യാൾ ലസവറ്റ് നചെയ്യുകൈ

ചചിതത - 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
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


ഈ  രൂപതലിൽ  വർഗ്ഗങ്ങൾ  ലചെർതറ്റ്  സൃഷലിച  ഫയലുകൈളമ  തയ്യാളുകൈളമ  സറ്റ്കൂൾവലികലി
പ്രധയ്യാനതയ്യാളലിനല  ഡലിജലിറൽ  മയ്യാഗസലിൻ എന്ന  ലലിങലിൽ  ക്ലലികറ്റ്   നചെയയ്യാൽ
കൈയ്യാണയ്യാവുന്നതയ്യാണറ്റ്.  ആദഖ്യഭയ്യാഗതറ്റ്  തയ്യാളുകൈളമ  രണ്ടയ്യാമഭയ്യാഗതറ്റ്  ഫയലുകൈളുമയ്യാണറ്റ്
കൈയ്യാണുകൈ.  ഫയലുകൈൾ  സറ്റ്കൂൾലകൈയ്യാഡലിനന്റെ  അടെലിസ്ഥയ്യാനതലിൽ  ലക്രയ്യാഡശീകൈരലിചയ്യാണറ്റ്
കൈയ്യാണുകൈ.

ശ്രദഡികമാൻ :

ഇതയധ നൽകഡിയതഡിനു ലശേഷധ അതഡിന്നടഡിയഡിൽ [[വര്ഗധ:ഡഡിജഡിറ്റൽ മമാഗസഡിൻ 2019]]
എന്നു  കൂടഡി  ഉൾചപ്പെടുതഡി  ലവണധ  ആ  ഉപതമാൾ  പ്രസഡിദദ്ധീകരഡികമാൻ.  (ഇതസ്  ലകമാപ്പെഡി
ചചെയസ്തസ്  ഇടുന്നതമാണസ്  നല്ലതസ്.  ചെഡില്ലക്ഷരങ്ങൾ  ആണവചെഡില്ലുപലയമാഗഡിചസ്
പൂര്തഡിയമാകഡിയമാൽ  മമാതലമ  ശേരഡിയമായ  രദ്ധീതഡിയഡിൽ  വര്ഗതഡിൽ  ഉൾചപ്പെടുകയള.
ലകമാപ്പെഡിചചെയമാൻ ലഡിറ്റഡിൽകകറ്റസ്സസ് സഹമായധ തമാൾ കമാണുക)

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

