


Two days ICT Training for Primary Teachers
Training Module 

ആമഖം

വിവര വിനിമയ സാേങതികവിദയയെട  ഉപേയാഗം  സാമഹയജീവിതതിെന സമസ 
േമഖലകളിേലകം  അതിേവഗം  വയാപിചെകാണിരികകയാണ്.  ആധനിക  സമഹതില 
വിവരതിെന ഉപേയാഗം സാരവതികമാണ്. വിവരം ഉപേയാഗികനിടങളിെലലാം വിവര 
സാേങതിക വിദയയെട പേയാഗ സാധയതകളമണ്.  വിവരസാേങതിക വിദയയെട പേയാഗം 
മലം  വയകികള  തമിലള  ആശയവിനിമയവം  ഉലാസ-വരതാ  മാധയമങളം  സരകാര 
വകപകളെടയം സാപനങളെടയം നടതിപം െതാഴില േമഖലകളം തിരിചറിയെപടാത 
വിധം മാറിെകാണിരികകയാണ്. 

നമെട എലാ െതാഴില േമഖലകളം ഇന് ഈ സാേങതിക വിദയയെട സഹായതാല 
കടതല  ശാകീകരികെപട  കഴിഞ.  െസകണറി  തലതിെല  കാസറം  വിനിമയം, 

മലയനിരണയം,  പാേഠയതരപവരതനങള,  സള  നടതിപ്,  െപാത  ഭരണം  എനീ 
േമഖലകളില  ഐ.സി.ടി.  ടളകളെട  കടനവരവ്  ഉണാകിയ  ഗണപരമായ  മാറം  നാം 
ഇതിേനാടകം  തിരിചറിഞകഴിഞ.  എനാല  ഈ  മാറം  ൈപമറി  തലതിേലക്  കടി 
വയാപിപിേകണ  സമയം  അതികമിചിരികന.  വിവരവിനിമയ  സാേങതിക  വിദയയെട 
പേയാഗ  സാധയതകള  തിരിചറിഞ്  തങളെട  െതാഴില  ഇടങെള  കടതല  െമചെപട 
തലതിേലക്  മാറിെയടകാന  ഇവിടെത  അധയാപക  സമഹം  തയാറായിടം  േവണത 
പരിശീലനേമാ  സഹകരണേമാ  നലകാെത  ബനെപട  ഏജനസികള  പറംതിരിഞ് 
നിലകകയാണ്.   ഈ അവസരതിലാണ്  െക.എസ്.ടി.എ.  ൈപമറി  അധയാപകരകള 
രണ് ദിവസെത ഐ.സി.ടി. പരിശീലന പദതി ആസതണം െചയനത്.  

ഈ  പരിശീലനതിലെട  വിവരസാേങതിക  വിദയയെട  അടിസാന  േശഷികള 
സവായതമാകാനം  തങളെട  വിവര  വിനിമയാവശയങള  നിറേവറനേതാെടാപം 
ൈദനംദിന പവരതനങള കടതല ചടലവം കാരയകമവമാകാനം ഐ.സി.ടി.  ടളകളെട 
ഉപേയാഗതിലെട സളകളില പതിെയാര െതാഴില സംസാരം രപെപടതിെയടകാനം 
നമെട അധയാപക സമഹതിന് കഴിയെട എനാശംസികന.   

Objectives

.
• വിവരവിനിമയ സാേങതിക വിദയയെട അടിസാന േശഷികള കരസമാകനതിന്

• വിവരേശഖരണം,  വിവരങളെട  പങെവകല,  ആശയവിനിമയം  എനിവയില 
ഇനരെനറിെന  സാധയതെയ  പരമാവധി  ഉപേയാഗെപടതാനള  ആതവിശവാസം 
അധയാപകരില വളരതക.

• സള  നടതിപ്  ,  ഇ-ഗേവണനസ്  എനിവയില  വിവരവിനിമയ  സാേങതിക  വിദയയെട 



സാധയതകെള  പരമാവധി  പേയാജനെപടതാനള  േശഷി  അധയാപകരില 
വളരതിെയടകക.

Contents

• കമയടര പവരതിപികല - അടിസാന േശഷികള

• സവതന േസാഫ്െവയര , ഇനരെനറ് - അടിസാന വിവരങള, ബൗസര , ഓണൈലന 
േസവനങള

• ഓണൈലന പതങള, െസരച് എനജിന, േസാഷയല െനറ്വരകിങ് - േഫസബക്

• ഓഫീസ് പാേകജ്- േവരഡ് േപാസസര പരിചയെപടല

• മലയാളം കമയടിംഗ്

•  സാരക്  - ശമള ബില് തയാറാകലം സംശയ നിവാരണവം 

നിരേദശങള

• 20 നം 30 നമിടയിലള േപരടങന ബാചിന് 2 ദിവസെത പരിശീലനമാണ് നലേകണത്.  

• രണ് േപരക് ഒര കമയടര എന രീതിയില കമയടറകള  സജീകരികണം. 

• എലാ  കമയടറിലം  ഇനരെനറ്  ലഭയമാകിയിരികണം.  ലാപ്േടാപ്  ഉപേയാഗികനതാണ്  
അഭികാമയം.

• എലാ കമയടറിലം IT@School Edubuntu 10.04.2 ഇനസാള െചയിരികണം.  

Day : 1
 

  9.45 മതല  10   - രജിേസഷന
  10.00 to 10.15         - േകാഴ് ബീഫിങ് ( ആമഖം പേയാജനെപടതാം)

 10.15 മതല 10.45  വെര  - ഉബണ  ഓപേററിംഗ് സിസം പരിചയെപടല  

സവതനേസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗികനത്  െകാണള  െമചങള ,  ഉബണ  െഡസ്േടാപ്  , 

െമന,  േലാഗിന, േലാഗൗട്, ഷട് ഡൗണ, റിസാരട് എനിവ െപാതവായി പരിചയെപടതക. 

 

◦ എന െകാണ് സവതനേസാഫ്െവയര ?  എനത് RP വിശദമാകന. (നലകിയിരികന 
കറിപ് പേയാജനെപടതാം)

◦ ഉബണ ഓപേററിംഗ് സിസം,  െമന,  േലാഗിന, േലാഗൗട്, ഷട് ഡൗണ,  റിസാരട് എനിവ 
പരിചയെപടതന.  ( RP യെട െഡേമാ മാതം )

mailto:IT@School


സവതന േസാഫ്െവയര 
 

സവതനമായി ഉപേയാഗികാനം ഉപേയാഗകമെതകറിച്  പഠികാനം അതില മാറം  വരതാനം 
യാെതാര  തടസങളമിലാെത  എത  പകരപകള  േവണെമങിലം  എടത്  ഉപേയാഗികാനം  സാധികന 
േസാഫ്െവയറകളാണ്  സവതനേസാഫ്െവയര .  സാധാരണയായി  സവതനേസാഫ്െവയര  സൗജനയമായി  
ലഭയമാണ്.  അതിന്  ലഭയമാകാനാവശയമായ  പണം  മാതേമ  നലേകണിവരികയള.  കടാെത 
േസാഫ്െവയറിെന േസാഴ് അഥവാ അത് എഴതെപടിരികന േപാഗാം േകാഡ് എലാവരകം വായികാവന  
വിധതിലം  ലഭയമായിരികം.  കടാെത  ഇതരം  േകാഡകളെടയം  േസാഫ്െവയറിെനയം  കെട  
സവതനേസാഫ്െവയര അനമതി പതം സാധാരണയായി ഉളെപടതിയിരികം . ഇതരം േസാഫ്െവയറകര  
എലാം െപാതസഞയതില  ലഭയമാകിയവയായിരികകയം െചയം. 

1983 ല റിചാഡ് സാളമാനാണ് സവതനേസാഫ്െവയര പസാനതിന് തടകം കറിചത് . 1985 ല 
ഫീ  േസാഫ്െവയര  െഫൗേണഷന   (FSF)ആരംഭിച.  1998  മതല  പലേപരിലം  സവതനേസാഫ്െവയര  
അറിയെപടന. അതില ഏറവം പചാരതിലളവയാണ് FOSS("free and open source software"),FLOSS 

("free, libre and open source software) എനിവ. സവതനേസാഫ്െവയര സവാതനയങള പരിരകികാനം  
ശകിെപടതനതിനമായി 2005 ല "Software Freedom Law Center" പവരതനം തടങി. 

സവതനേസാഫ്െവയര  ചിലേപാള  സൗജനയമായി  ലഭികണെമനില  എനാല  അത്  
ഉപേയാഗികനതിന്  പണം  നലേകണതില.  കടാെത  അത്  ഏെതാരപേയാകാവിനം  േസാഫ്െവയര  
സവാതനയം നലകനവയായിരികം.  സൗജനയമായി  ലഭിയന ഒര േസാഫ്െവയര സവതനേസാഫ്െവയര  
ആകണെമനില.  സൗജനയമായതം  സവതനമലാതതമായ  േസാഫ്െവയറകെള  ഫീെവയര  
(സൗജനയേസാഫ്െവയര  )എന്  വിളിയന.  സൗജനയേസാഫ്െവയര  അതിെന  പകരപവകാശം  
നിരമാതാകളില തെന നിലനിറതന. കടാെത ഇവയെട േസാഴ് ലഭയമായിരികകയില. ഇവയെട കടതല 
പകരപകള ഉപേയാഗികവാനള സവാതനയ വം  ഉണായിരികകയില. 

• വിദയാലയങളില സവതന േസാഫ്െവയര മാതം ഉപേയാഗിേകണെതനെകാണ്  ? -  റിചാരഡ് 
സാളമാന

 
എലാ കമയടര ഉപേയാകാകളം സവതന േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിേകണതിന് െപാതവായ ചില  

കാരണങളണ്.  അത് ഉപേയാകാകളക് സവനം കമയടര നിയനിയാനള സവാതനയം നലകന  — 
കതക  േസാഫ്െവയറകള  ഉപേയാഗിയേമാള ,  േസാഫ്െവയറിെന  ഉടമകള  ആഗഹിയനതാണ്  
കമയടരെചയനത്,  ഉപേയാകാവാഗഹിയനതല.  സവതന  േസാഫ്െവയറകള്  ഉപേയാകാകളക്  
പരസരസഹകരണതിലനിയ  ഒര  സനാരഗ  ജീവിതം  പദാനം  െചയന.  ഇപറഞെതലാം 
ഏവരകെമനേപാെല വിദയാലയങളകം ബാധകമാണ്. 

പേക ഇതിെനലാം പറെമ വിദയാലയങെള സംബനിച് മറ ചില പേതയക കാരണങള കടിയണ്. 
ഒനാമതായി  സവതന  േസാഫ്െവയറകള  വിദയാലയങളകാദായകരമാണ് .  മേറത 

ഉപേയാകാവിനെമന േപാെല വിദയാലയങളകം സവതന േസാഫ്െവയര പകരതാനം പനരവിതരണം  
െചയാനമള സവാതനയമണ്,  അങിെന വിദയാലയങളകാവശയമള എലാ കമയടറിേലയം പകരതാനം 
അവരക്  കഴിയം.  ദരിദരാഷങളിലിത്  കമയടര  ഉപേയാകാകളം  അലാതവരം  തമിലള 
വിടവ്(ഡിജിറല വിഭജനം) കറയാനം ഉപകരിയന. 

േമലപറഞത്  പാേയാഗികമായി  പധാനെപട  സംഗതിയാെണങിലം,  ഒര  ഉപരിപവമായ 
വസതയാണ്.  മാതമല,  കതക  േസാഫ്െവയര  നിരമാതാകളക  േവണെമങില  േസാഫ്െവയറകള  
വിദയാലയങളക് ദാനം െചയ് ഈ പശെത ഒഴിവാകാനം പറം. (േനാകിേകാള!— ഇതരതില ദാനം 



വാങന  വിദയാലയങളക്  ഭാവിയിെല  പതകിയ  പതിപകളക്  വിലെകാടേകണിവരം).  അതെകാണ് 
നമക് കറചകടി കാമള കാരണങള പരിേശാധിയാം. 

വിദയാലയങളക്  ഒര  സാമഹിക  ദൗതയമണ്: 
ശകവം,പാപവം,നിരേപകിതവം,സഹകരണാതകവം ആയ ഒര സവതന സമഹതിെല പൗരനാരാകാന 
വിദയാരതികെള  പഠിപികക.  പാഴ്വസകളെട  പനരപേയാഗെത  േപാതാഹിപിയനത  
േപാെലതെനയാണ്  േസാഫ്െവയറകളെട  ഉപേയാഗെത  അവര  േപാതാഹിപിേയണത് .  സവതന 
േസാഫ്െവയര  ശീലിച  വിദയാരതികള ,  വിദയാഭയാസതിന  േശഷവം  അതപേയാഗിയം.  കതക 
കമനികളെട കരാളഹസങളില നിനം സമഹെത െമാതതില രകികാനം ഇത് സഹായികം. 

വിദയാലയങള െചേയണത് ആശയതവം പഠിപികാതിരികകയാണ്.  സൗജനയമായി സിഗററകള 
വിതരണം  െചയന  പകയില  കമനികെള  േപാെല  ശീലങള  ഉണാകാനാണ്  കതകേസാഫ്െവയര  
കമനികള അവരെട േസാഫ്െവയറകള െസൗജനയമായി നലകനത് .  പേക പഠിചമതിരന കഴിഞാല 
അവരക് യാെതാര സൗജനയവം ലഭികില. 

േസാഫ്െവയര  എങെന  പവരതിയന  എന്  മനസിലാകാന  സവതന  േസാഫ്െവയറകള  
വിദയാരതികെള  സഹായിയന.  കൗമാരതിെലതന  പല  വിദയാരതികളം  കമയടറിെനപറിയം, 

േസാഫ്െവയറിെനപറിയം  എലാ  കാരയങളം  അറിയാന  ആഗഹിയന .  നിേതയന  ഉപേയാഗിയന 
േസാഫ്െവയറകളെട  േകാഡ്  വായിയാന അവര അതയധികം  ഉതകരായിരിയം .  േസാഫ്െവയര നനായി  
എഴതാന പഠിയണെമങില ആദയം ഓേരാ വിദയാരഥിയം ധാരാളം േകാഡ് വായിയകയം എഴതകയം േവണം. 

ആളകള ശരിയം ഉപേയാഗിയന േപാഗാമകളെട േകാഡ് വായിയകയം മനസിലാകകയം േവണം. സവതന 
േസാഫ്െവയര മാതേമ ഇതനവദികനള . 

അറിവിനായള ദാഹെത കതകേസാഫ്െവയറകള നിേഷധിയന . നിങള അറിയാനാഗഹികന 
കാരയം  പരമ  രഹസയമാെണനം,  അത്  വിലകെപടതാെണനമാണവര  പറയനത്.  സവതന 
േസാഫ്െവയറകള  എലാവരം  പഠിയനത്  േപാതാഹിപിയന  .  സാേങതിക  വിദയകള  എങെന 
പവരതിയന  എനത്  െപാതജനങളക്  അജാതമാകന  സാേങതികതയെട  പൗേരാഹിതയം“ ” 
സവതന േസാഫ്െവയര നിേഷധിയന ;  ഏത പായതിലം സാഹചരയതിലമള വിദയാരതികളം  േസാഴ് 
േകാഡ് വായിയനതിെനയം േവണത പഠിയനതിെനയം നാം േപാതാഹിപിയന. സവതന േസാഫ്െവയര  
ഉപേയാഗിയന വിദയാലയങള പതിഭാധനരായ വിദയാരതികെള മേനാട് നയികാന പാപരാകന. 

വിദയാലയങളില  സവതന  േസാഫ്െവയര  മാതം  ഉപേയാഗിേകണതിെന  ഏറവം  ആഴതിലള  
കാരണം  ധാരമിക  വിദയാഭയാസെത  സംബനിചതാണ്.  വിദയാലയങളെട  ചമതല  വിദയാരതികെള 
അടിസാന  വസതകളം  കഴിവകളം  പഠിപിേയണതാെണന്  നാം  പതീകിയന,  പെക  അതമാതമല 
അവരെട കരതവയം.  അടിസാനപരമായി വിദയാലയങളെട ഏറവം പധാനെപട ധരമം നല െപൗരനാെര 
വാരെതടകെയനതാണ്,  സഹായശീലം  വളരതനതം  അതിലെപടം.  കമയടറകളെട  േലാകത് 
ഇതിനരതം  േസാഫ്െവയറകള  പങെവയാന  പഠിപിയകെയനതാണ് .  “നിങള  ഒര  േസാഫ്െവയര  
െകാണവരികയാെണങില അത മറ കടികളമായി പങിടണം,  താതപരയമളവരക് പഠികാനായി,  അതിെന 
േസാഴ്േകാഡം  കാസില  പങിടണം  എനാണ്  പാഥമിക  തലം  മതലകള  വിദയാലയങള  അവയിെല”  
വിദയാരതികേളാട് പറേയണത്. 

വിദയാലയങള തീരചയായം പറയനത് പാലികണം; വിദയാലയതിലള എലാ േസാഫ്െവയറകളം  
പകരതാനം, വിതരണം നടതാനം വിദയാരതികെള അനവദിയണം. 



സവതന േസാഫ്െവയറകള ഉപേയാഗിയാനം സവതന േസാഫ്െവയര കടായകളില പെങടകാനം  
പഠിപിയനത്  തെന  പൗരേബാധം  വളരതാനായള  പാേയാഗിക  പാഠമാണ്.  വനകിട  
കതകകളേടതിലനിനം  വയതയസമായി,  െപാതജനേസവനതിെന  ഉദാതമാതക  അത്  വിദയാരതികെള 
പഠിപിയന. വിദയാഭയാസതിെന എലാ തലങളിലം സവതനേസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിയണം . 

“േകരളതിെല  സരകാര  വിദയാലയങളില  സവതന  േസാഫ്െവയര  അധിഷിത  
വിദയാഭയാസമാണളത്  എനത്  വളെര  പധാനെപടതാണ്.  പെക  അവര  കറചകടി  െചേയണതണ്. 
വിദയാലയങളില  സവതന  േസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗികനതിെന  കാരണങള  വിദയാരതികെള  
പഠിപിേകണതണ്.  ഏെതങിലം  കാരയങളകായി  എെനങിലം  െചയന  എനതിനപരിയായി, 
വിദയാലയങളില സവതന േസാഫ്െവയര മാതം ഉപേയാഗിേകണനതിെന ആവശയകതെയ പറി  അവര  
േബാധവാനാരായിരികണം,  കാരണം,  അവെര  ഒര  സവതന  സമഹതിെല  പൗരനാരാകാന 
പാപമാകനതിന ഭാഗമാണത്.” 

• 10. 45 am മതല  12.00 pm  വെര - ഇനരെനറ് പരിചയെപടല

◦ ഇനരെനറ്,  േവളഡ്  ൈവഡ്  െവബ്,  പധാനെപട  ഇനരെനറ്  േസവനങള, 

ഇനരെനറിേലക്  പേവശികന  വിധം  എനിവെയകറിച്  RP  വിശദമാകന. 

നലകിയിരികന കറിപകള ഇതിനായി പേയാജനെപടതാം.
ഇനരെനറ്

 േലാകതള ദശലകകണകിന കമയടര െനറ്വരകകെള പരസരം ബനിപികന  
മഹാ  െനറ്വരകിെനയം ,  അവ  നലകന  വിവിധ  സൗകരയങെളയം  െപാതവായി 
ഇനരെനറ്  എന  വിളികന .  പാകറ്  സവിചിങ്  അടിസാനമാകിയ  ഇനരെനറ് 
െപാേടാേകാള  എന  വിവരസാേങതികവിദയയാണ്  ഇനരെനറ്  എന  ആശയം 
പാവരതികമാകവാന  ഉപേയാഗികനത്.  ആശയവിനിമയതിലം 
വാരതാവിതരണതിലം  ബിസിനസിലം  സാമഹിക  സാമതിക  രംഗങളിലം 
വിദയാഭയാസ  േമഖലയിലെമലാം  വന  മാറങള  വരതകയം  േലാക  ജനതെയ  ഒര 
ശംഖലയില  േകാരതിണകകയം  െചയെകാണിരികന  സംവിധാനമായി  ഇന് 
ഇനറരെനറ്  മാറിയിരികന.  വിവരസാേങതികവിദയ  േസവനങളായ േവളഡ്  ൈവഡ്  
െവബ്,  പിയര-റ-പിയര  െനറ്വരക് ,  ചാറ്,  ഇലേകാണിക്-െമയില,  ഓണൈലന  
െഗയിമിങ്,  വാരതാ  െസരവീസകള,  വികിപീഡിയകള  എനീ  േസവനങള 
നലകിേപാരന ഇനരെനറിെന െപാതെവ െനറ്  എനം വിേശഷിപികന.  ഇനരെനറ് 
ഇന് രാജയങളം സമഹങളം തമിലള അതിരവരമകള ഇലാതാകിയിരികന.

േവളഡ് ൈവഡ് െവബ് 

േവളഡ്  ൈവഡ്  െവബ്  ഇനരെനറിെന  പരയായമാെണന  ഒര  ആശയം 
ആളകളകിടയിലണ്,പെക  അത  ശരിയല.  ഇനരെനറ്  എനാല  പരസരം 
ബനെപടതിയിരികന  കമയടര  ശംഖലകളെട  ഒര  കടമാണ്  ,  െടലിേഫാണ 
ൈലനകള,  ഒപറികല  ൈഫബറകള,  അെലങില  വയരെലസ്  സംവിധാനങള 
ഉപേയാഗിചാണ്  കമയടറകള  തമിലം  കമയടര  ശംഖലകള  തമിലം 
ബനെപടതിയിരികനത്. എനാല േവളഡ് ൈവഡ് െവബ് എന പറയനത് പരസരം 
ബനെപടതിയിടള പമാണങളെട ഒരകടമാണ് ൈഹപരലിങകളം , യ.ആര.എലകളം 



ഉപേയാഗിചാണ്  േവളഡ്  ൈവഡ്  െവബിെല  പമാണങള  പരസരം 
ബനെപടതിയിരികനത്.  പമാണങള  എന  പറയനത്  എനമാവാം  ചിതങള, 

ശബങള,  എച്.റി.എം.എല  താളകള,  േപാഗാമകള,  ഇങെന  .  ഇനരെനറമായി 
ബനെപടതിയിടള ഏെതങിലം കമയടറില ഡിജിറല രീതിയിലായിരികം േമലറഞ 
പമാണങള സകിചിരികക.  േവളഡ്  ൈവഡ്  െവബ്  ഇനരെനറ്  വഴിയാണ്  നമക് 
ലഭികനത് എന േവണെമങില പറയാം 

◦ താെഴ  നലകിയിരികന  പവരതനങളിലെട  ഇനരെനറ് 
ഉപേയാഗികനതിെനകറിചം  ഇനരെനറിെല  വിവിധ  േസവനങെളയം 
െപാതവായി പഠിതാകള പരിചയെപടന

◦ പവരതനം : 1.1 -  Reading online newspapers & e-papers

    പവരതനകമം :
▪ Internet  െമനവില  നിനം  Mozilla  Firefox തറകക.  തടരന്  ദശയമാവന 

െവബ്ബൗസറിെന അഡസ് ബാറില  (location  bar)  നമക്  സനരശിേകണ 

െവബ്ൈസറ് അഡസ് ൈടപ് െചയ് എനര കീ അമരതക .

▪ താെഴ തനിരികന  url  ൈടപ് െചയ് എനര െചയ്  ഓണൈലന പതങെള  RP 

പരിചയെപടതന.

http://www.mathrubhumi.com
http://www.deshabhimani.com
http://www.madhyamam.com/

തടങിയ url പരിചയെപടതാം.      

(ഇേപാള  ദിനപതങള  വായികനേതാെടാപം  വാരതാദശയങളം  വീഡിേയാ 
ചിതങളം ഇനറരെനറ് പത മാസികകളില ലഭയമാണ്. അപേപാള വായനകാരകം 
േപകകരകം  അഭിപായങളം  േപാസ്  െചയാം.  പതങളകം  വാരികകളകം 
മാസികകളകം മറ വാരതകളം ചിതങളം നലകാന സല പരിമിതികളെണനത് 
ഇനറരെനറ്  മാധയമങളെട  സാധയത  വരധിപികനതാണ്.  വാരതകളം 
അനബനവാരതകളം  പശാതല  വാരതകളെമലാം  ലിങകളാകി  നലകാന 
ഇനറരെനറില കഴിയന. )

▪ പഠിതാകള  വിവിധ ഓണൈലന പതങള വായികന. ( 15 മിനട് )

◦ പവരതനം : 1.2

Familiarizing  Search Engines

▪  ഇത േപാെല മറ മലയാള/ഇംഗീഷ് പതങെളയം കെണതാേമാ ? 

▪ ഇേപാള പരിചയെപട പതങളെട പിനഡ് എഡിഷനകെള (e-paper), 
അവയെട അഡസ് ലഭയമെലങില ഇനരെനറില നിനം എങെന കെണതാം 
എനീ േചാദയങള ഉനയിച് Rp െസരച് എനജിന സംവിധാനങെളയം 



പധാന െസരച് എനജിനകെളയം RP പരിചയെപടതന. ( ചവെട 
നലകിയിരികന കറിപ് ഇതിനായി പേയാജനെപടതാം.)

െസരച് എനജിനകള

േവൾഡ് ൈവഡ് െവബിലള വിവരങൾ തിരയാനള ഒര ഉപാധിയാണ്  െവബ്  
െസർച്  എഞിൻ  അഥവാ  െസർച്  എഞിൻ.  തിരചിൽ  ഫലങൾ 
സാധാരണായായി  ഒര  പടികയായി  നൽകന,  തിരചിൽ  ഫലങെള  ഹിറകൾ 
എനാണ്  വിളിചവരനത്.  തിരചിൽ  ഫലങളിൽ  െവബ്  േപജകൾ,  ചിതങൾ, 

വിവരങൾ,  െവബിലള  മറ്  ഫയൽ  തരങൾ  എനിവ  ഉൾെപടാം. 

അൽേഗാരിതങൾ  ഉപേയാഗിചാണ്  െസർച്  എഞിനകൾ  പവർതികനത്. 
ഗഗിള, യാഹ,ബിംഗ്, ആമേസാണ തടങിയവ പധാന െസരച് എനജിനകളാണ്.

▪ താെഴ  നലകിയിരികന  െസരച്  എനജിനകള  തറന്  RP 

പരിചയെപടതന.

• www.google.com
• www.bing.com
• www.yahoo.com
• www.amazon.com

പവരതനം : 1.2.1

▪ േനരെത പരിചയെപട പതങളെട പിനഡ് എഡിഷന (e-paper) എഡിഷന 
െസരച് എനജിന ഉപേയാഗിച് ഇനരെനറില നിന് തിരഞ് കണപിടികാന 
RP ആവശയെപടന

പവരതനകമം:

▪ െവബ്  െസരച്  എനജിന  തറന്  െസരച്  േബാകില  പതങളെട  േപരിന് 
േശഷം േസസ്  വിട്   e-paper  എന് ൈടപ്  െചയ്  എനര െചയക.  തടരന് 
ലിസ് െചയന തിരചില ഫലങളില നിന് പതങളെട ഡിജിറല എഡിഷന 
കെണതക. 

▪ പഠിതാകള   പതങളെട  ഡിജിറല  എഡിഷനകള  ഇനരെനറില  നിനം 
കെണതന. ( 15 മിനട് )

▪ എലാ പതങളെടയം e-paper വായികാന കഴിേഞാ ?

▪ RP  കടിേചരകന.  ചില  പതങളെട  ഡിജിറല എഡിഷനകള  (  e-paper) 

വായികാനായി  പസത  ൈസറില  േലാഗിന  െചേയണി  വരാറണ്.  ഇതരം 
ൈസറകളിേലക്  പേവശികാന  അകൗണ്  നിരമികാന  ഒര  ഇ-െമയില 
അകൗണം ആവശയമായി വരന.  

ഇങെന ഇനരെനറില നിനം വിവിധ േസവനങള നമക് ലഭയമാവാന ഒര 
ഉപേയാകാവിന് അതയാവശയമായ ഓണൈലന സംവിധാനമാണ് ഈ-െമയില 
അകൗണ്.   െവറം  സേനശം  അയകനതിനതിേനകാളമപരി  ഓേരാ 



വയകിയെടെയയം  ഇനരെനറിെല  തിരിചറിയല  േരഖയായിടാണ്  ഈ-

െമയിലിെന ഇേപാള കണകാകനത്. 

• ഇങെന  ഈ-െമയില  അകൗണിെന  ആവശയകത 
േബാധയെപടതിയതിന്  േശഷം  email  അകൗണ്  നിരമികന  വിധം 
പരിചയെപടതക

പവരതനം : 1.2.2

▪ email അകൗണ് നിരമികന വിധം 
( ഈ-െമയില അകൗണ് നിരമികാന gmail ഉപേയാഗികാം.)

പവരതനകമം:

◦ www.gmail.com  തറകക.

◦ Create an account കിക് െചയക.

◦ തറന വരന ഓണ ൈലന േഫാമില ആവശയമായ വിവരങള നലകി 
നിരേദശങള അനസരിച് മേനാട് േപാവക.

◦ ആവശയെപടന  വിവരങള  നലകി  ഈ-െമയില  അകൗണ് 
നിരമികക.

◦ പഠിതാകള ഈ-െമയില അകൗണ് നിരമികന. ( 15 മിനട് )

പവരതനം : 1.2.3

▪ ഈ-െമയില അകൗണ് ഉപേയാഗിച് പതങളില രജിസര െചയന വിധം .( 
മമ് അകൗണ് ഇലാതവര മാതം ഈ പവരതനം െചയാല മതി )

പവരതനകമം:

◦ http://www.deshabhimani.com/ തറകക.

◦ താെഴയള   Register  Now   എന ലിങില കിക്  െചയ്  ആവശയമായ 
വിവരങള നലകി അകൗണ് നിരമികക.

◦ തടരന്  E-paper  എന െമനവില കിക് െചയ് ഡിജിറല എഡിഷന 
തറകക.

◦ മലയാള  മേനാരമയെട  ഡിജിറല  എഡിഷന  ലഭികാനായി 
http://epaper.manoramaonline.com   എന  ലിങ് 
പേയാജനെപടതാം.  രജിസര െചയാനായി  ഇവിെട  Sign  Up  എന 
ലിങിലാണ് കിക് െചേയണത്.

◦ പഠിതാകള  പതങളെട  െവബ്ൈസറില  രജിസര  െചയ്  e-paper 

വായികന ( 10 മിനട് )

◦ ചില  പതങളെട  pdf  േപജകെളയം  നമക്  ഇനരെനറില  നിനം 
േനരിട് ഡൗണേലാഡ് െചയാം 

▪ ഇനരെനറിലള  െവബ്േപജകള  െവബ്ബൗസറിലാണ്  തറന  വരാറളത് . 
എനാല  െവബ്ൈസറകളില  സകിചിരികന  േഡാകയെമനകളം  മറ  



ഫയലകളം  ചിലേപാള  േനരിട്  െവബ്േപജില  തറകാന  സാധികാറില . 
ഇതരം  സനരഭങളില  അവ  തറേകണ അപിേകഷനകള ഏെതന്  നാം 
കാണിച െകാടത് തറകകേയാ അവ നമെട കമയടറകളില േനരിട്  േസവ് 
െചയ് സകികകേയാ െചയാം.  pdf േഡാകയെമനകെള  നമക് ഈ രീതിയില 
ഡൗണേലാഡ് െചയാവനതാണ്.

പവരതനം : 1.2.4

• െവബൈസറില നിനം pdf ഫയലകള ഡൗണേലാഡ് െചയക

പവരതനകമം

◦ ഡൗണേലാഡ്  െചയാനള  ഫയലിെന  ലിങിേലാ  ,  ഐകണിേലാ 
കിക്  െചയക.  തറന  വരന  ഡയേലാഗ്  േബാകില  Save  File 

കികെചയക. േശഷം Save കിക െചയക.

◦ ഡൗണേലാഡ് െചയ ഫയല തറകാന
ബൗസറിെന  Download  Manager  തറകക.  (  Tools-Downloads) 
തടരന് ഡൗണേലാഡ് െചേയണ ഫയലില ഡബിളക് കിക് െചയ് 
ഫയലിെന തറകക. 

◦ www.deshabhimani.com/epaper.php   എന  ൈസറില  നിനം 
പതതിെന e-paper ഡൗണേലാഡ് െചയക.

◦ പഠിതാകള ഈ രീതിയില േദശാഭിമാനി പിനഡ് എഡിഷന ഡൗണേലാഡ് 
െചയ് വായികന.

• 12.  00  pm മതല   1  pm   വെര  -  ഇനരെനറ്  േസവനങള 
പേയാജനെപടതല :     
  

പവരതനം : 1.3   

• ആശയവിനിമേയാപാധിയായി ഇനരെനറ് പേയാജനെപടതല   

(  നലകിയിരികന  കറിപ്  പേയാജനെപടതി  േസാഷയല  െനറ്വരകിംഗ്  
ൈസറകളെട പസകിെയകറിച് RP വിശദമാകന. )

േസാഷയല െനറ്വരകിംഗ്

ഒര  വയകിേകാ  ഒര  കടം  വയകികളേകാ  ഒര  സംഘടനേകാ  പരസരം 
സംവദികാനം  ,  സൗഹദകടായകള  രപെപടതിെയടകാനം  ചിതങള  
,േഡാകയെമനകള,  വീഡിേയാകള എനിവ പരസരം ൈകമാറാനം സാധികന 
െവബ്ൈസറകളാണ് േസാഷയെനറ്വരകിംഗ് ൈസറകള . പണ് 'െപന ഫണ്സ് 
'  എനറിയെപടിരനതിെന  പരിഷാര  പതിപാണ്  ഇത്.  വയകികളക്  ഏത 
സമയവം ആശയവിനിമയം നടതാനള ഒര െപാത േവദിയായി ഇേപാള ഇത് 
മാറിയിരികന.  കതയമായ  േമലവിലാസവം  േഫാേടാകളം  സതയസനമായ 
വിവരങളം വിവരണങളമാണ്  അവയില നലേകണെതന കാരയം  പലേപാഴം 
പാലികെപടാെത  ഈ  മാധയമ  സൗകരയം  പലരം  ദരപേയാഗം 

http://www.deshabhimani.com/epaper.php


െചയനെണങിലം  ഇനരെനറിെല  ഏറവം  ശകമായ  ആശയ 
വിനിമേയാപാധിയായി േസാഷയല മീഡിയകള ഇന് മാറിയിടണ്.  പധാനെപട 
േസാഷയല  മീഡിയകളാണ്  േഫസബക്,  ൈമേസസ്,  ടവിറര,  ഗഗിള  പസ് 
തടങിയവ.

• േഫസബക് ( www.facebook.com)

സവകാരയ  ഉടമസതയിൽ  ഉള  ഒര  േസാഷയൽ  െനറ്വർകിംഗ്  
െവബ്ൈസറാണ്  േഫസ്ബക് .  2004 ൽ  ആരംഭിച  േഫസ്ബക്  2012 

െസപറംബർ  കണകനസരിച്  100  േകാടി  ഉപേയാകാകളള  ൈസറാണ്. 
ഓേരാ  ഉപേയാകാവിനം  ശരാശരി  130  സഹതകൾ  വീതമണ്. 
േഫസ്ബകിെന ഉപേയാകാകളിൽ 70 ശതമാനവം അേമരികക് പറതാണ്. 
ഹാർവാർഡ്  സർവകലാശാല  വിദയാർതികൾ  ആയ  മാർക് 
സകർബർഗം,  ദസിൻ  േമാെസാവിതം,  കിസ്  ഹയസം  േചർനാണ്  ഈ  
െവബൈസറ് ആരംഭിചത്.

അടത കാലത് വിവിധ രാജയങളിൽ ഏകാധിപതയ ഭരണകടങൾെകതിെര 
യവജനതയെട  വൻപങാളിതേതാെട  നടന  വിപവങളെട  (അേറബയയിെല 
മലപ  വിപവം  )  മഖയ  ചാലകങളായി  വർതിചത്  േഫസ്ബക്  അടകമള  
ഇനർെനറ്  മാധയമങളായിരന.  ഇവയിൽ  ഈജിപിെല  ഏപിൽ  6 
യവജനപസാനം  തികഞ  ഒര  േഫസ്ബക്  ഉപേയാകകടായ  
തെനയായിരന.  2012  ഡിസംബറില  ഡലഹിയില  നടന 
കടബലാതംഗതിെനതിെര  പതിേഷധ  സമരങള  സംഘടിപികാന 
വിദയാരഥികള  േഫസബക്  കടായെയയം  പേയാജനെപടതിയിരന.  വരാന 
േപാകന  തിരെഞടപകളില  ആശയപചരേണാപാധിയായി  േസാഷയല 
മീഡിയകളക് ഒഴിചകടാനാവാത സാനം ഉണാവെമന് കെണതികഴിഞ. 

എനാൽ  െപാതസമഹതിന്  ഗണപരമലാത  രീതിയിലള 
സംഘടികലകൾകം  േഫസ്ബക്  വഴിെയാരകിയിടണ് .  2011  ഓഗസിൽ 
ലണനിലം സമീപ നഗരങളിലം നടന കലാപങളിൽ അകമികൾ തങൾക് 
സംഘം  േചരവാനം  പദതികൾ  ആസതണം  െചയവാനമള  ഉപാധിയായി 
േഫസ്ബകിെന ഉപേയാഗെപടതി എന ആേരാപണവം ഉയർന വനിടണ് .

• േസാഷയല മീഡിയയം അധയാപകനം

വിദയാഭയാസ  േമഖലയില  ഒഴിച  കടാന  പറാതതാണേലാ  അധയാപകരെട 
ഗേവഷണവം  തടര  പഠനവം.  ഗേവഷണതിനം  തടര  പഠനതിനാവശയമായ 
ചരചകളകം  സംവാദതിനം   േസാഷയലമീഡിയയിലെടയെടയള  കടായകള 
പേയാജനെപടതാവനതാണ്.  മാറന  പാഠയപദതികളകം  പഠന 
തനങളകമനസരിച്  ഓേരാ  അധയാപകനം  സവയം  സജരാേവണതണ്. 
ഇതരതില  അധയാപകെന  സവയം  പതകലിനം  കെണതലകെള 
മറളവരമായി  പങെവകാനം  േസാഷയലമീഡിയ  ഉപകരികന.  അധയാപന 
രംഗത്  നാം  പേയാജനെപടതന  േസാഫ്െവയറകെളയം  ടളകെളയം  
മറളവരക  കടി  പേയാജനപദമാവന  രീതിയില  പസിദെപടതാനം  ഈ 
സൗഹദകടായകെള പേയാജനെപടതാവനതാണ്. 

http://www.facebook.com/


 വിദയാഭയാസ  േമഖലയിെല  േബാധവലകരണം,  കാലാകാലങളില 
ഉയരന വരന വയതയസങളായ വിഷയങള,  ൈനതിക പശങള,  േനരിടന 
െവലകളില,  െമചെപട  െതാഴില  സംസാരം  തടങിയ  വിവിധ  വിഷയങളില 
വസതകളെട  അടിസാനതിലള  െപാതസംവാദങള  പേയാജനകരവം 
പരസരവിശവാസം  വളരതിെയടകനതിന  സഹായകരവം  ആയിരികം. 
പതയഗതിെല  െവലവിളികള  േനരിടനതിന്  അധയാപക  സമഹതിന് 
പേതയകിചം െപാതസമഹതിനം െപാതവായം ഇതരം േസാഷയല മീഡിയയെട 
സാധയത പേയാജനെപടതാവനതാണ്.  ഇത് നമെട വിദയാഭയാസ േമഖലയില 
േമഖലയില  പതിയ  കടായകളക്  കളെമാരകാനം  െമചെപെടാര  െതാഴില 
സംസാരം വിദയാലയങളില രപെപടതിെയടകാനം സഹായികന.

◦ പവരതനം : 1.3.1

• facebook  ഇനര  േഫസ്  പരിചയെപടല  ;  പതിയ  അകൗണ്   നിരമിച് 
സഹതിന് friend request അയകക.

തനിരികന സചകങളെട  സഹായേതാെട  FB  യില അകൗണ്  നിരമിച് 
സഹതകളക്  Friend request അയകന വിധം  RP പരിചയെപടതന. 

പവരതനകമം

• േഫസബകില പേവശികാന - www.facebook.com തറന് യസരെനയിം 
, പാസ്േവഡ് നലകി Login കിക െചയക.

• പതിയ അകൗണ് നിരമികാന - www.facebook.com തറന്  Sign Up 

എനതിന് താെഴയള േഫാം പരിപിച് Sign Up  കിക െചയക.

• തടരന  വരന  േപജില  അനേയാജയമായവ  െസലക്  െചയ്  മേനാട് 
േപാവക



• നമെട  ഈ-െമയില േകാണടാക്  ലിസിലള അഡസ്  ലിസ്  ആവശയെമങില 
േഫസബകിേലക്  ഇംേപാരട് െചയാനള  ഘടമാണിത്. 

• ഇങെന  അഡസ്  ഇംേപാരട്  െചയകയാെണങില  പസത  അഡസ് 
ലിസിലിലളവേരാട്  േഫസബകില  സഹതാവാനള  അേപക  നമക് 
അയകാനാവനതാണ്.

• ഈ ഘടം ആവശയമിെലങില skip this step ഉപേയാഗിച് മേനാട് േപാവക.

• തടരന വരന േപജില നമെട െപാൈഫല വിവരങള,  െപാൈഫല ചിതം 
എനിവ  നലകി  േസവ്  െചയ്  മേനാട  േപാവക.  െപാൈഫല  ചിതം   ഈ 
സമയത്  അപ്േലാഡ് െചയണെമനില .

• Step 2 ല സതയസനമായ വിവരങള മാതമാണ്  നലേകണത്. ഇവിെട നിനം 
മേനാട േപാകേമാള ഇവിെട നാം നലകിയ അേത വിവരങള  (പഠിച സള, 

യണിേവഴിറി, േഹാം ടൗണ, േജാലി എനിവ ) മമ് േഫസബക് െപാൈഫലില 
നലകിയ വയകികെള നമക് പരിചയെപടതന.

• ഇവയില  നിനം  നമക്  പരിചയമളവെരേയാ  നമെട  സൗഹദകടായയില 
അംഗങളാേകണവെരേയാ കെണതി  Add Friend  →  Friend request send 

വഴി സൗഹദസേനശം അയകക.

• നമെട    Friend  request   അേദഹം  സവീകരിചാല  പസത  ആള  നമെട 
സഹദ്വലയതിലാവന . 

• േഫസബകിെല  Search  box  ല  േപര്   െസരച്  െചയം  േഫസബക് 
സഹതകെള കെണതാം. 

• നമക് ലഭികന Friend request  കള  Information Bar  ല കാണാം.  ഇവയില 
Confirm െചയ്  Friend request സവീകരികാവനതാണ്.



• RP പഠിതാകേളാട് േഫസ് ബക് അകൗണ് നിരമിച് പരസരം Friend request 

അയകാന / Request Confirm െചയാന ആവശയെപടന.

◦ പവരതനം : 1.3.2

• േഫസബകില  േപാസ്, കമന് എനിവ പസിദീകരികക

തനിരികന  സചകങളെട  സഹായേതാെട  FB  യില  േപാസ്,  കമന്   
െചയന വിധം  RP പരിചയെപടതന. 

◦ പവരതനകമം
• േപാസ് െചയന വിധം - Status അപേഡറ് െചയാനള േബാകില ൈടപ് െചയ് 

താെഴയള Post കിക െചയക.

• േപാസ്  െഷയര െചേയണ സഹതകെള  Post  privacy settings  ഉപേയാഗിച് 
കമീകരികാവനതാണ്.

• Status  അപേഡറ്  െചയാനള  േബാക്  ദശയമെലങില  ദശയമാകാന  Home 

ഐകണ കിക് െചയാല മതി.

• കമന് െചയാന  -  സഹതകള െഷയര െചയ േഫാേടാ  ,  സാറസ് എനിവയെട 
താെഴ  കാണന  Comment  ല  കിക്  െചയ്  നമെട  കമന് 
േരഖെപടതാവനതമാണ്.

• RP പഠിതാകേളാട് േഫസ് ബകില േപാസ് / കമന് പസിദീകരികാന െചയാന 
ആവശയെപടന.

• 1. 00 pm മതല  2 pm  വെര - ഉച ഭകണം



•  2.  00  pm മതല   2.30  pm   വെര  -  ഇനരെനറ്  േസവനങള 
പേയാജനെപടതല (തടരച)

◦ പവരതനം : 1.3.3

• േഫസബകില നിനം ചിതം ഡൗണേലാഡ് െചയക. േഫസബകില ഒര 
േപാസിേനാെടാപം ചിതം ഉളെപടതക / െഷയര െചയക. 

തനിരികന  സചകങളെട  സഹായേതാെട  FB  യില  നിനം  ചിതം 
കമയടറിേലക് േസവ് െചയന വിധം,  േഫസബകില ഒര േപാസിേനാെടാപം 
ചിതം ഉളെപടതന വിധം RP പരിചയെപടതന. 

◦ പവരതനകമം
• ചിതം കമയടറിേലക് േസവ് െചയന വിധം :

◦ ചിതതില കിക െചയക. 

◦ തടരന് ചിതതില Right Click  --> Save Image As --> Save കമതില 
കിക െചയക.

• േഫസബകില ഒര േപാസിേനാെടാപം ചിതം ഉളെപടതന വിധം :

◦  Status അപേഡറ് െചയാനള േബാകില കറിപ് ൈടപ് െചയക.

◦ തടരന്  ചിതം ഉളെപടതാനള ഐകണില കിക െചയ് ചിതം 
ഉളെപടതക.

◦  Post കിക െചയക.

• RP പഠിതാകേളാട് േഫസ് ബകില ഒര േപാസ്  ചിതേതാെടാപം 
പസിദീകരികാന ആവശയെപടന.  കമയടറില ചിതം ലഭയമെലങില സീന 
േഷാട് ഉപേയാഗിച് ചിതം എടകന വിധം പരിചയെപടതാം. ( Appilcations 

--> Accessories --> Take Screenshot)

• സമയപരിധികനസരിച് േഫസബകില പേതയക ഗപ് നിരമാണം ,  Security 

Settings എനിവയം ആവശയെമങില പരിചയെപടതാവനതാണ്.

◦ പവരതനം : 1.3.4

• ഇനരെനറില നിനം കടതല ചിതങള കെണതി ഡൗണേലാഡ് െചയന 
വിധം  

േഫസ് ബകില നിനം ചിതങള കമയടറിേലക് േസവ് െചയന വിധം നാം 



പരിചയെപട. എനാല കടതല ചിതങള ഇനരെനറില നിനം െതരഞ് കണ 
പിടികനെതങെനയാണ് ? എന േചാദയം  Rp ഉനയികന.

തടരന് നലകിയിരികന സചകങളെട സഹായേതാെട െസരച് എനജിന 
ഉപേയാഗിച് ഇനരെനറില നിനം ചിതങള  കെണതി േസവ് െചയന വിധം 
RP പരിചയെപടതന. 

◦ പവരതനകമം
• െസരച് എനജിന തറകക. ( www.google.com)

• മകളിെല Images ല കിക് െചയക. (www.images.google.com എന url 

ഉപേയാഗിചാലം മതി) 

• െസരച് േബാകില െസരച് െചേയണ ചിതതിെന േപര് ( key word) ൈടപ് 
െചയ് എനര െചയക.

• ലഭയമായ ഫലങളില നിനം ചിതങെള  കമയടറിേലക് േസവ് െചയക.

• കമയടറിലള  ചിതങെള  ഇനരെനറിേലക് upload െചയം ചിതങെള െസരച് 
െചയാവനതാണ്.

•   www.images.google.com തറകക.

• െസരച് േബാകിെല കയാമറയെട ഐകണില കിക് െചയക.

• തറന വരന ജാലകതില  Upload an image വഴി കമയടറില നിനം ചിതം 
upload െചയക. 

• Search by image കിക െചയക.

• RP പഠിതാകേളാട് ഇനരെനറില നിനം ആവശയമള ചിതങെള െസരച് െചയ് 
ഡൗണേലാഡ് െചയാന ആവശയെപടന.

•  2.30 pm മതല   2.50 pm  വെര  -  കമയടര  പവരതിപികല  - 
അടിസാന േശഷികള 
◦ പവരതനം : 2.1

• േഫാളഡര നിരമാണം, ഫയല േകാപി,കട്,  േപസ്   ( 20 മിനിട്  )

ഇനരെനറില  നിനം  നാം  േനരെത  േസവ്  െചയ  ചിതങള  കമയടറില 
എവിെടയാണ് സകിചിരികനത് ? അവ എങെന വീണം തറകനത് ? എന 
േചാദയം RP ഉനയികന. 

Home  േഫാളഡറിെല  Downloads  തറന്  േനരെത േസവ്  െചയ ചിതങെള 
പദരശിപികന.  തടരന് േഫാളഡറിെന പവരതനകമം,  ഉപേയാഗം എനിവ 
വിശദീകരിച്  നലകിയിരികന  കമതില  േഫാളഡര  നിരമാണം,  ഫയല 

http://www.google.com/


േകാപി, േപസ് , േഫാളഡര റിെനയിം എനിവ Rp  പരിചയെപടതന.

◦ പവരതനകമം
• Desktop  ല  സവനം  േപരില  RP  ഒര  േഫാളഡര  നിരമികന.  ഈ 

േഫാളഡറിേലക്  േനരെത  േസവ്  െചയ  ചിതങള  േകാപി  െചയന  വിധം 
പരിചയെപടതന.

• ഫയല ഡാഗ്   ,  copy  & pate,  cut  & paste  എനിവ തമിലള വയതയാസം 
പരിചയെപടതണം.

• RP  പഠിതാകേളാട്  Desktop  ല  സവനം  േപരില  പതിെയാര  േഫാളഡര 
നിരമിച്  ഇനരെനറില  നിനം  േനരെത   ഡൗണേലാഡ്  െചയ  ചിതങെള 
േഫാളഡിേലക് േകാപി െചയ് സകികാന ആവശയെപടന

•  2.50 pm മതല  3.15 pm  വെര - ഇേമജ് റീൈസസിംഗ് 
◦ പവരതനം : 2.2

• കമയടറിലള ചിതെത Resize െചയക.

നമെട  േശഖരതിലള  ചിതങളില  നിനം  നമകാവശയമള  ഭാഗം  മാതം 
എടകനത്  എങെനയാണ്  ?  േഫസ്  ബകില  നമെട  െപാൈഫല  ചിതം 
upload  െചയേമാള അവ െചറതാേകണി വരം.  ഇതരം പവരതനങളക് 
ഇേമജ്  എഡിറിംഗ്  ടളകള  ഉപേയാഗികാം  എന  ആമഖേതാെട   gthumb 

image viewer ഉപേയാഗിച് ഇേമജ് റീൈസസ്  /േകാപ് െചയ്  േസവ് െചയന 
വിധം  RP  പരിചയെപടതന.  (  നലകിയിരികന  സചനകള 
പേയാജനെപടതാം.)

• േകാപ് / റീൈസസ് െചേയണ ചിതതില Right click --> Open with gthumb  

image Viewer  കമതില െസലക് െചയ് േസാഫ്െവയര തറകക .

• Image െമനവില നിനം Resize.. / Crop െതരെഞടകക.



• Crop  െചയാന  -  തപതിയ ജാലകതില  Crop  െചേയണ ഭാഗം ഡാഗ്  െചയ് 
െസലക് െചയ് Crop കിക് െചയക. േശഷം Done കിക് െചയക.

• Resize െചയാന - പതിയ ജാലകതിെല dimensions േകാളതില ആവശയമായ 
വീതിയം ഉയരവം നലകി Scale കിക് െചയക.  

• തടരന്  File  -->  Save  As  കമതില  െസലക്  െചയ്  േസവ്  െചേയണ 
േഫാളഡര, ഫയല നാമം എനിവ നലകി േസവ് കിക് െചയക.

◦ അനബന പവരതനം :

• സവനം േഫാേടാ അനേയാജയമായ രീതിയില Crop െചയ് േഫസ് ബക് 
അകൗണിെല െപാൈഫല ചിതമായി അപ്േലാഡ് െചയക . (െവബകയാമറ 
ലഭയമാെണങില Sound & Video െമനവിെല Webcam Appilcation ഉപേയാഗിച് 
േഫാേടാ capture െചയാവനതാണ്.)

•  3.15  pm മതല   4.15  pm   വെര  -  ഓഫീസ്  പാേകജ് 
പരിചയെപടല 
◦ പവരതനം : 3.1

• േവരഡ് േപാസസര പരിചയെപടല 

േവരഡ് േപാസസറിെന പരിചയെപടാനള െസഷന.    േവരഡ് െപാസസറില 
ചാരട് ,  േനാടീസ് തയാറാകല,  റിേപാരട് തയാറാകല,  മലയാളം േഡാകയെമന് 
തയാറാകല  എനീ  േശഷികള  പഠിതാകളക്  ലഭികന  തരതിലള 
പവരതനങള  ഈ  െസഷനില  നലേകണതാണ്.   ആമഖ  പവരതനമായി 
അവരവരെട അഡസ് ലിസ് തയാറാകാന ആവശയെപടാം.

▪ പവരതനം : 3.1.1

• അഡസ് ലിസ് തയാറാകല

◦ RP േവരഡ് േപാസസര തറന് സവനം േപരം വിലാസവം (ഇംഗീഷില ) 
േഫാണനമറം ൈടപ് െചയ്  േസവ് െചയന വിധം പരിചയെപടതന. 

ഓേരാ പഠിതാവം ഫയല അവരെട േഫാളഡറില േസവ് െചയണം.

• Title bar, Tool bars, Charactor Formatting , Format -->Change 
Case , Text Editing, Save,  Save As   എനിവ ഇവിെട 
പരിചയെപടതാം.

• ഫയല േകാസ് െചയ് വീണം തറകാന ആവശയെപടണം.

▪ പവരതനം : 3.1.2 

• Assignment :  Writing Message

പിേറ ദിവസേതകള അൈസനെമനായി നലേകണ പവരതനമാണിത്. 
Rp മാതക പദരശിപികന. തടരന് മാതക പിേറ ദിവസേതക് തയാറാകി 
വരാന  ആവശയെപടന.  മാതകയെട  പിനഡ്  േകാപി  എലാവരകം 
നലകണം.

• Insert  Frame,  Paragraph  alignment,  Space,  Tab  എനിവ  കടി 
ഇവിെട പരിചയെപടതണം.



മാതക

 

•  4.15  pm മതല   4.30  pm   വെര  -  ഒനാം  ദിവസെത  േകാഴ്  
അവേലാകനം , സമാപനം

   Day : 2

• 10.00 am മതല  11.30 pm  വെര - ഓഫീസ് പാേകജ് 
( തടരച ..)

◦ പവരതനം : 3.1.2    ( 10 മിനട് )

▪ അൈസനെമന് വിലയിരതല , കടിേചരകല

◦ പവരതനം : 3.1.3

▪ േവരഡ് െപാസസര - കടതല സേങതങള 

േവരഡ് െപാസസറിെല താെഴ നലകിയ സേങതങളാണ് ഈ 
െസഷനില പരിചയെപടേതണത്.

• Paragraph Formatting 
• Page Formatting - Header, Footer
• Insert Page Numbers
• Insert Image
• Insert Table
• Export pdf , etc

▪ പവരതന കമം
കമയടറില  േനരെത  ലഭയമാകിയ  ott  െടംേപറ് 
ഫയലപേയാഗെപടതിയാണ്  ഈ  പവരതനം  െചേയണത്. 
േഫാരമാറ് െചയാത ഒര െടംേപറ് ഫയല എലാ പഠിതാകളെട 
കമയടറിലം ലഭയമാകണം. ഇതിെന േഫാരമാറ് െചയ മാതക Rp 

േനരെത തയാറാകി പദരശിപികനതം നലതാണ്.

• Rp കമയടറിലള ott ഫയല തറന് വിവിധ േഫാരമാറിംഗ്,  േല-

ഔട്  സേങതങള  പരിചയെപടതന.  പഠിതാകള 

Message
Wow! Turning pages of this magazine is like seeing a rainbow - I am amazed 
at  the  variety  of  your  creativity  and  also  the  hard  work  you have  put  in 
compiling this magazine. I see many sparks of innovative ideas, which have 
the potential to lead the thoughts of the society in the future. I wish and hope 
that you will now work towards making these a reality.

Best wishes



പാേയാഗിക പരിശീലനം േനടന. 

• തയാറാകിയള ഫയല odt , pdf േഫാരമാറകളില അവരവരെട 
േഫാളഡറകളില േസവ് െചയാന ആവശയെപടന.

11.30 am മതല  1.00 pm  വെര - മലയാളം കമയടിംഗ് 

കമയടറകളില  മലയാളഭാഷ  െപാസസ്  െചയനതിെനയാണ് 
മലയാളം കമയടിങ് എന പറയനത്. . മലയാളം എഴതല, മലയാളം 
വയകമായി  കാണികക,  മലയാളം  വിവരങള  സംഭരിച  െവയക, 

വിവരങളകിടയില  മലയാളം  വാകകള  െതരയക, 

അകാരാദികമതിലാകക,  മലയാളം  സംസാരികക,  മലയാളം 
സംസാരിചാല  അത്  മനസിലാകക,  തടങി  ഇംഗീഷ്  ഭാഷയില 
കമയടര  െകാണ്  എെനലാം  സാദയമാകനേവാ  അെതലാം 
മലയാളതിലം  സാധയമാകന  രീതിയിേലെയതികനതാണ് 
മലയാളം കമയടിംഗ് െകാണ് ലകയമിടനത്. 

വിവര  വിനിമയ  സാേങതിക  വിദയയെട  സഹായേതാെടയള 
പഠനപകിയയില  മാതഭാഷയിലള  വിവരങള  േശഖരികകയം 
ഉപേയാഗെപടതകയം  െചയനണ്.  ഇതിനള  േശഷി 
ആരജികനതിനായി  മാതഭാഷയിലള  ൈടപിംഗ് 
പരിശീലികനത്.  ഓപണ  ഓഫിസ്  േവരഡ്  െപാസസര 
േസാഫ്െവയറാണ്  ഈ  പവരതനതിനായി  
ഉപേയാഗെപടതിയിരികനത്. 

◦ പവരതനം : 3.1.4  ( 11.30 to 12.00)

▪ മലയാളം ൈടപിംഗ് പരിശിലികല 

മലയാളം  ൈടപിംഗ്  പരിശീലികനതിനള  െസഷന.  ഇനസിപറ് 
രീതിയാണ് ഇവിെട പരിചയെപടേതണത്. 

▪ പവരതന കമം

▪ മലയാളം  കീേബാരഡ്  േല-ഔടം  മലയാളതില  ൈടപ്  െചേയണ 
വിധവം  Rp  പരിചയെപടതന. 

▪ തടരന് താെഴ നലകിയിരികന വാകകള േവരഡ് െപാസസറില 
ൈടപ് െചയ് േസവ് െചയാന ആവശയെപടന

• ഓേരാ പഠിതാവിെനയം േപര് 

• സളിെന േപര്



• സഹപഠിതാവിെന േപര്

• അചന 

• അമ

• മകന
(പരിശീലനതിനായി മലയാളം കീേബാരഡ് േല-ഔടിെന പിനൗട് 
എലാ പഠിതാകളകം നലേകണതാണ് - അനബനം േനാകക)

◦ പവരതനം : 3.1.5 ( 12.00 to 12.30)

▪ മലയാളതില കറിപ് തയാറാകക.

• താെഴ നലകിയിരികന കറിപ് േവരഡേപാസസറില 
തയാറാകി pdf േഫാരമാറില േസവ് െചയക.

◦ പവരതനം : 3.1.6  ( 12.30 to 1.00 pm)

▪ ഇനെത പരിശീലെതകറിചള െചറകറിപ് മലയാളതില 
തയാറാകി നിങളെട േഫസ് ബക് ൈടംൈലനില േപാസ് െചയക.

▪  േഫസബകില സഹതിെന േപാസ് അനേയാജയമായ കമേനാെട 
( മലയാളതിലള) നിങളെട സഹതകളക് share െചയക.

▪ ഇനരെനറില നിനം മലയാളതിലള വിവരങള തിരഞ് 
കെണതി വായികക ( െസരച് എനജിന ഉപേയാഗെപടതാം )

• http://ml.wikipedia.org   സനരശിച് വിവിധ വിവരങള െസരച് 
െചയ് വായികക.

• 1. 00 pm മതല  2 pm  വെര - ഉച ഭകണം

2.00 pm മതല  4.00 pm  വെര - ഇനരെനറ് േസവനങള 
പേയാജനെപടതല: സള അഡിനിേഷഷന

• സാരക്  െവബ്ൈസറില  വിവരങള  
ഉളെപടതലം ശമള ബില് തയാറാകലം 

വികിപീഡിയ

"േലാകതിെല  ഓേരാ  വയകികം  മനഷയരെട  എലാ  അറിവകളം  സവതനമായി 
ലഭയമാകന ഒര സിതിെയകറിച് ചിനിക " ,  ഇതരെമാര ആഹവാനേതാട കടി 
ജിമി  െവയിലസം കടരം  തടകമിട  പദതിയാണ്  വികിപീഡിയ.  േലാകതിെല 
എലാ  ഭാഷകളിലം  സവതനവം  സമരണവമായ  വിജാനേകാശം 
നിരമികവാനള  ഒര  കടായ  സംരംഭമാണിത്.  സനദമായി  പവരതികന, 

േലാകതാകമാനം  വയാപിച  കിടകന  സവതനവിജാന  പവരതകര, 
വികിമീഡിയ  ഫൗേണഷെന  പിനണേയാെട  പാവരതികമാകിയ  ഒര  വലിയ 
സംരംഭമാണിത്. 

http://ml.wikipedia.org/


◦ പവരതനം : 4.1   
സാരക് േസാഫ്െവയര പരിചയെപടലം  ശമളബില് തയാറാകലം  
(www.spark.gov.in)

സള  ഭരണതിലം  നടതിപിലം  ഇ-ഗേവണനസ്  പദതികള 
നടപിലാകനേതാടനബനിച്  അധയാപകരെട  ശമളവം 
വയകിഗതവിവരങളം  ഓണൈലന  െവബൈസറ്  വഴി 
ഡിജിറവലകരിച  കഴിഞിടണ്.  ഈ  സനരഭതില  അധയാപകരെട 
സരവീസ്  വിവരങളം  ശമളവിവരങളം  ൈകകാരയം  െചയന  Spark 
െവബൈസറിെന  സമഗമായി  പരിചയെപടതകയാണ്  ഈ  െസഷന 
െകാണ് ലകയം െവകനത്.  

◦ പവരതനകമം
▪ അനബനം - 2 െന സഹായേതാെട സാരക് ശമളബില് 

തയാറാകന വിധം RP വിശദമാകന.

▪ ഈ െസഷന പരിശീലികാന അവരവരെട സളിെന spark 

username , password എനിവ പഠിതാകളക് 
അറിവണായിരികണം.

▪ താെഴപറയന കാരയങെളകറിചള ധാരണ പഠിതാകളക് ഈ 
െസഷനിലെട ലഭികണം.

• സാരക് േസാഫ്െവയര - എന് ? ലഭികന േസവനങള 

• Login to Spark
• Security of Spark
• Log out
• Change Password
• Queries – Find Offices , Employee search
• Staff list
• Create bill types
• Edit Employee Record
• Add New Employee Record
• Transfer, join Employees
• Salary Details
• Increment / Promotion
• Loan details
• Leave Entry
• Salary Processing
• Cancel processed Salary
• Printing Shcedules
• Encashment details
• Leave Surrender
• Arear Bills
• Pay revision & Editing

• 4 മതല 4. 15 വെര - േകാഴ്  ഫീഡബാക് ,  സമാപനം 



അനബനം - 1
INSCRIPT KEY BOARD

അ  D ൊൊൊ ~ ന v പൊ he
ആ E ോൊൊ a പ h പി hf
ഇ F ൊൗ q ഫ H പീ hr
ഈ R ൊ് d ബ y പ hg
ഉ G ക k ഭ Y പ ht
ഊ T ഖ K മ c പം hx
ഋ = ഗ i യ / പ h=
എ Z ഘ I ര j ൊപ hz
ഏ S ങ U ല n ോപ hs
ഐ W ച ; വ b ൈപ hw
ഒ ~ ഛ ; ശ M ൊപൊ h~
ഓ A ജ p ഷ < ോപൊ ha
ഔ Q ഝ P സ m പൗ hq
ൊൊ e ഞ ] ഹ u പയ hd/
ൊി f ട “ ള N കവ kdb
ൊീ r ഠ “ ഴ B ക  ക് ക
ൊു g ഡ [ റ J ത  ത് ഥ
ൊൂ t ഢ [ ണ Cd] ക  ക് ഷ
ൊം x ണ C ന vd] ന  ന് റ
ൊൃ = ത L ര jd] ണ  ണ് ട
ൊൊ z ഥ L ല nd] മ  മ് പ
ോൊ s ദ o ള Nd] ഞ  ഞ് ച
ൈൊ w ധ O



അനബനം -2 

സാരക് വഴി ശമളബില് തയാറാകന വിധം

(വിവരങളക് കടപാട് : www.mathsblog.in)

• സാരക് ശമളബില് തയാറാകാനള മലയാളതിലള സഹായികളക് താെഴയള ലിങകള 
സനരശികക. 

•  http://itsidukki.files.wordpress.com/2011/02/sparkguide.pdf
• http://mathematicsschool.blogspot.com/2011/10/spark.html

◦ http://mathematicsschool.blogspot.com/2012/04/spark-da-arrear.html
◦ http://mathematicsschool.blogspot.com/2012/08/festival-advance-2012.html
◦ http://mathematicsschool.blogspot.in/2013/04/employee-identity-card-in-spark.html

സാരക് ഇനീഷയൈലസ് െചയാനം സാരകിലെട ബില െപാസസ് െചയാനം േപാകനവേരാട് ആദയമായി 
ഒര കാരയം പറേയണതണ്.  സാരകിെല പല േപജകളം അലം സമയെമടതാണ് േലാഡ് െചയ വരനത്. 
അത െകാണ തെന നമെട തിരകിനം ധതികമനസരിച് േസാഫ്െവയര സീഡാകണെമനില . കമയാണ് 
നമക് േവണ ൈകമതല. അത മറേകണ. മാതമല ആദയെത പതിമന് െസപകളം ഇനീഷയൈനലേസഷന് 
േവണിയളതാണ്. പിനീട് സാലറി െപാസസിങിന് അവസാന നാല് െസപകള മാതേമ േവണി വരനള. 

െസപ്       1  
www.spark.gov.in  എന െവബൈസറ വഴിയാണ്  സാലറി  ബില െപാസസിങിനായി  പേവശിേകണത്. 
ആദയമായാണ്  ഈ െവബൈസറിേലക്  പേവശികനെതങില  താെഴ  കാണന േപാെലെയാര  warning 

page  വേനകാം.  Secure  Connection  Failed  എനാകം  അതില  കാണക.  ചിതം  േനാക.

െസപ്    2  
അതിനളില  കാണന  or  you  can  add  exception  എന  ലിങില  കിക്  െചയേമാള  താെഴയള 
േപജിേലക് റീ ഡയറക് െചയന.

http://www.spark.gov.in/
http://www.mathsblog.in/
http://2.bp.blogspot.com/-ksVk3_wsoEk/To3x3ccZr2I/AAAAAAAABGE/cIdLBWSq00s/s1600/01.png


അവിെട  നിനം  Add  exception  നലകിയാല  താെഴ  കാണന  സാരകിെന  േഹാം  േപജിേലക് 
പേവശികന. ഇനി ഇേത കമയടറില നിനം സാരക് െവബൈസറിേലക് വരേമാെഴലാം താെഴ കാണന 
േപജായിരികം തറന വരിക.

െസപ്   3 :   സാരകിേലക് േലാഗിന െചയാം  
സാരക് േഹാം േപജിെല Click here to login to Spark എന ലിങില കിക് െചയാല സാരകിെന Login 

േപജിേലെകതാം. താെഴ നലകിയിരികന ചിതം േനാക.

a) േപജിെന വലത വശതായി user name, password എനിവ നലകക. ഇത് ഓേരാ സളിനം േകാണഫിഗര 
െചയ നലകിയിടണാകം.  username  എനത് സളിെല ആരെടെയങിലം  PEN  നമറായിരികം. password 

അേതാെടാപം  തെന  നലകിയിടണാകം,  ഇനി  ഇെതാനമറിയിെലങില  അതാത്  ജിലയിെല  DMU 

മാെരേയാ  info@spark.gov.in  എന ഇ-െമയിലില വിലാസതിേലാ ബനെപടണം.  ഓേരാ    ജിലയിേലയം   
DMU   മാരെട ലിസ്   സാരക് െവബൈസറിെല െമയിന െമനവിെല Queries-Spark DMU Details ല ഉണ്. 

http://info.spark.gov.in/images/DMU.pdf
http://info.spark.gov.in/images/DMU.pdf
http://info.spark.gov.in/images/DMU.pdf
http://2.bp.blogspot.com/-gUZVdFI4Kb0/To3x0PbKeLI/AAAAAAAABF8/VkzjSPoa0g8/s1600/02%2BSecure%2BConnection.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-z5p9x8ErMnE/To3xv9YPgGI/AAAAAAAABF0/l2Bb88hyDdI/s1600/03%2BLogin.png
http://1.bp.blogspot.com/-w5W5fUctjGw/To3xpXhADmI/AAAAAAAABFs/kaOUHTQ1Phg/s1600/04%2BLogin.png


സാരക് ഇനീഷയൈലസ് െചയിടളവരില നിനം ഇത് േശഖരികാം. username ഉം password ഉം ലഭിചാല 
േലാഗിന േപജില അത നലകക.

b)  െതാട  താെഴ  Enter  the  Characters  as  shown  below  എന  കാണാം.  അതിന  താെഴയായി  അഞ് 
അകങളം അകരങളം ഇടകലരതി ചരിചം  തിരിചം  നലകിയിടണാകം  (Captcha).  വലത വശതള 
െചറിയ  ചതരതില  അത്  െതറാെത  ൈടപ്  െചയണം.  (മകളിെല  ചിതം  േനാകക.)

c)  തടരന്  Sign in  എന ബടണില കിക് െചയക.  അവിെട നിനം നാം പേവശികക സാരകിെന െമന 
നലകിയിരികന പധാന േപജിേലകാണ് (Establishment Interface). താെഴയള ചിതം േനാകക. പധാന 
േപജിേലക് എതേമാള തെന ഏറവെമാടവില ഈ േപജിേലക് േലാഗിന െചയത് എന് ഏത് ഐ.പി 
അഡസില  നിന്  എെനലാമള  ഒര  സേനശം  കാണാന  കഴിയം.  അത്  േകാസ്  െചയാം.

(ഒരപേക ഇതിെനലാം മനപായി നിലവിെല പാസ്േവഡ് മാറി പതിയ പാസ്േവഡ് െസറ െചയനതിനള  
ജാലകം  പതയകെപേടകാം.  എങില  നിലവിെല  പാസ്േവഡ്  മാറനത്  ഉചിതമായിരികം .)

d) 60  ദിവസം കടേമാള പാസ് േവഡ് േചഞ് െചയനതിനള  information  പതയകെപടം.  ഇങെന  60 
ദിവസം കടേമാള മാറന പാസ് േവഡ് ഓരത െവയാന ബദിമടളവരക് രണ തവണ തടരചയായി േചഞ് 
െചയ  ആദയ  പാസ്  േവഡ്  തെന  വീണം  െസറ  െചെയടകാവനതാണ്.

െസപ്   4 :   ഓഫീസ് െസറ് െചയെപടിടേണാ  ?  

ആദയം  Administration-Code Master-Office  െമനവിലെട  Office  െസരച െചയ്  Office  വിവരങള െസറ 
െചയിടെണന് ഉറപ വരേതണതാണ്. office വിവരങള എന െവചാല േജാലി െചയന സാപനതിെന 
വിവരങള എനാണ്  അരതം.  Department,  District  എനിവ െസലക്  െചയ്  നമെട സാപനതിെന 
േപരിേനേയാ  സലേപരിേനേയാ  ആദയ  മന്  അകരങള  നലകി  ഓഫീസ്  െസരച  െചെയടകാം.

http://2.bp.blogspot.com/-iKEqTn0ZVLk/To3wJFm-K0I/AAAAAAAABDc/r-QLDcY-P7w/s1600/Establishment%2BInterface.png
http://1.bp.blogspot.com/-yY8UKdRys0E/TpE7HfE8IXI/AAAAAAAABHM/A8M6VbEXlbg/s1600/Office%2B1.png


ഏതാെണലാ  വിദയാഭയാസ  സാപനങളം  ഈ  ലിസില  ഉളെപടിടണാകം.  അതെകാണ്  വിശദമായ 
നിരീകണം തെന നടതണം.  ചില സാപനങള രണം മനം തവണ ലിസ് െചയിടണാകം.  അവയില 
ഒെനാഴിെക  മെറലാം  Duplicate  എന്  സചിപിചിടമണാകം.  ഓഫീസ്  െസറ  െചയതം  അലാതതമായ 
സാപനങെള ചിതതില നിന തെന മനസിലാകാമേലാ.

പല തരതില search െചയിടം നമെട സാപനം ഈ ലിസില ഇെലന കണാല DMU െനേയാ 
അെലങില info@spark.gov.in എന സാരകിെന ഔേദയാഗിക ഇ-െമയില വിലാസതിേലാ ബനെപട് 
താെഴ നലകിയിരികന പകാരം നമെട സാപനതിെന വിവരങള നലകി office െസറ് െചയ തരാന 
ആവശയെപടാം.

1. Dept name:Education (General)
2. District:
3. Office name(As in SPARK):
4. Full Address with name of Post office and PIN code:
5. Phone number with STD Code:
6. Name of Treasury:
7. PEN of DDO : From Date:
8. HRA/CCA slab (Ref page 4 of Pay Revision Book):
9. District & Taluk:
10.Village:
11. Local Body :

െസപ്   5 :   സാരകില എനര െചയെപട സാഫിെന ലിസ്  

സാരക് വഴി ആരെടെയലാം ഡാറ എനര െചയിടെണന് േനാകാം.  േനരേത ഡാറാ എനടിക് േവണി 
നമെടെയലാം സരവീസ് ബക് െകാണ േപായിരനേലാ.  സാരകില ഡാറ എനറര െചയതിെന നമറാണ് 
(Permanent  Employee  Number)  PEN.  ഈ  നമര  ഉള  ഒരാളെട  വിവരങള  സാരകില  എനര 
െചയെപടിടെണന്  ഉറപാണ്.

െമനവിെല  Queries-office  wise  list  എന  കമതില  തറകക.  അതില  District,  Treasury  എനിവ 
കതയമായി നലകിയ േശഷം List എന ആകന ബടണില കിക് െചയക. താെഴ ആ സബടഷറിക കീഴില 
നിന് ശമളം വാങന എലാ സളകളം ലിസ് െചയെപടിടണാകം,  അതില നിനം നമെട സള /  ഓഫീസ് 
കെണതക. (താെഴ നലകിയിരികന ചിതം േനാകക.)

സളിെന  േനെര  എത  ഉേദയാഗസരെട  േപരകള  സാരകില  എനര  െചയിടെണന്  കാണിചിടണാകം. 

(മകളിെല  ചിതവമായി  താരതമയം  െചയ  േനാക)  അതിന  െതാടടതള  Details  ലിങില  കിക് 
െചയനേതാെട അവരെട േപരകളം േബസിക് േപയെമലാം പി.ഡി.എഫ് രപതില തറന വരന.  ഈ 
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ലിസിലളവരെട  േപരകളം  അതയാവശയം  വിവരങളം  സാരകില  എനര  െചയിടണ്.  ഇതിലിലാത 
സാഫിെന വിവരങള New Employee Record വഴി (െസപ് 10) എനര െചയാവനേതയള.

a) Office wise list ല ഉള ആെരങിലം ടാനസറായിടെണങില അവെര Service Matters ല Transfer എന 
െമനവില വിവരങള നലി Transfer െചയണം.

b) അതേപാെല റിടയര െചയവെര Service Matters ല Retirements എന െമനവില വിവരങള നലി Retire 

ആകണം.

c) നമെട office േലക് Transfer ആയി വനവെരയം െകാണ വേരണതണ്.
d) ഈ കാരയങളില ബദിമട് ഉണായാല DMU -െന contact െചേയണതാണ്

െസപ്   6 :   ഡിഡിഒ േകാഡം ഡി  .  ഡി  .  ഒയെട വിവരങളം  

DDO Code (Drawing and Disbursing Officer's Code)  ശരിയാേണാെയന് പരിേശാധികാം.  അതിനായി 
DDO change െചയനതിന് Service Matters-DDO change എന െമനവിലെട പേവശികാം. (DDO െസറ 
െചയിടിെലങില DMU -െന contact  െചേയണതാണ്.)  ഇതില Office  ആയി സളിെന േപര് നലകേമാള 
The  Present  DDO,  Designation  എനിവ  കാണിചിടണാകം.  സളകളെട  കാരയതില  ഇത്  പധാന 
അധയാപകനായിരികം.  ഈ വിവരങള കതയമാെണങില ഇവിെട മെറാനം െചേയണതില.  ഇനി സളിെല 
DDO യ് മാറമെണങില New DDO യെട േപരിെന ആദയ മന് അകരങേളാ PEN നമേറാ നലകി Search 

െചയക.  താെഴ  Designation,  As  on  Date  (എന  മതല)  തടങിയ  വിവരങെളലാം  നലകക.  തടരന് 
Confirm െചയാല DDO Change പരതിയായി.

െസപ്   7 :   സാപനതിെല ബില ൈടപകള െസറ് െചയാം  .   

Salary Matters -ല Establish Bill Type – ല Bill Type െസറ െചയേശഷം Present Salary -ല Employee 

-െയ Bill Type േലക് Add െചയാന ശമികേമാള, (െസപ് 8) സാധികാെത വരനെണങില Office െസറ് 
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െചയെപടിടില എന ചരകം.

Bill  Type  െസറ  െചയന  വിധം:  Salary  Matters  -ല  Establish  Bill  Type  ല  പേവശികക
DDO Code െസലക് െചയക. (താെഴയള ചിതം േനാകക.)

ഇവിെട നമെട Office-ല എത ബിലകളേണാ അതയം തെന Bill Type -കള െസറ െചയണം. HS Bill, 

UP bill, LP Bill, EP Bill, SDO Salary, പാരട് ൈടം ജീവനകാരക് േവണി Wages തടങിയ വിവിധ ബില 
ൈടപകളണാകം. സാപനതില സാലറി ബിെലഴതന ഉേദയാഗസന് സാപനതിെല ബില 
ൈടപകേളകറിച് വയകമായ ധാരണയണായിരികം. 01, 02 എന് സീരിയല നമറിട് അവശയം േവണ 
വിവരങള നലകി insert -ല click െചയക. പേതയകം ശദികക; SDO bill type െസറ െചയേമാള Bill 

Sl. No. ആയി SD എെന െകാടകാവ.

െസപ്   8 :   സാരകില എനര െചയെപടവരെട വിവരങള പരിേശാധികാം  
ആദയെത െമനവായ Administration ല നിനം Edit Employee Record തിരെഞടത് കിക് െചയക. 

(താെഴ നലകിയിരികന ചിതം േനാകക)

Employee  Details  ല നീല  നിറതിലള പാനലില  Personal  Memoranda,  Present  Service  Details, 

Contact  details  എനിങെന  മന്  െമന  കാണാനാകം.  അതില  Personal  Memoranda  യിലാണ് 
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ആദയെമതക.

(മകളിെല ചിതവമായി താരതമയം െചയ േനാക)

ഇനി അപേഡഷന ആരംഭികാം. െസപ് 5 ല പറഞ പകാരം പിെനടത സാഫ് ലിസിലളവരെട 
േപരിെന ആദയെത മന് അകരങള ൈടപ് െചയേമാളതെന അവരെട േപരകള കാണാനാകം. 

അെലങില PEN െകാടത് െവളിയില click െചയാലം മതി. ഓേരാേനാേരാനായി അവരെട വിവരങള 
അപേഡറ് െചയാം. ഈ േപജില ആവശയമായ വിവരങള നലകിയതിന േശഷം Confirm െചയക. തടരന് 
ഏെറ പധാനെപട Present Service details എന േപജിേലക് െമന വഴി പേവശികാം. (താെഴ 
നലകിയിരികന ചിതം േനാക.)

െസപ്   9:   നമെട സരവീസ് വിവരങള കതയമാകാം  

a) ഇവിെട office, Employment type, Service Category, Designation, PF Type, PF Number, Date of join 

in  Govt.  Service,  Date  of  joining  in  the  department  എനിവ  നിരബനമായം  നലകണം.

b) Deputation നിലളവര അതിനം താെഴയള വിവരങള അപ്േഡറ് െചയണം. തടരന് Confirm െചയക. 

Present Service Details ല വിവരങള നലി Confirm െചയേമാള Unexpected Error എെനാര െമേസജ് 
ആവരതിച  വരാം.  നമള  പിനവാങണ  കാരയമില.  ആ  േപജിെല  എലാ  വിവരങളം  ഒരമിച്  നലി 
Confirm െചേയണ, പകരം രേണാ മേനാ വിവരങള നലി Confirm െചയക. ഇങെന െചയണെമന് ആരം 
എഴതിവചിെടാനമില,  ആവശയം  നമെടതെല?,  കമേയാെട  ശമം  തടരക.

(c)  Service  History,  Leave,  Probation,  Department  Test,  Qualifications,Cotact  Details  ഇവെയലാം 
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സമയം കിടനേപാെല Update െടേയണതാണ്.

c) (ഓേരാ ഉേദയാഗസേനയം service History  കടി  (ഏറവം മകളിെല െമനവിെല എടാം െമന)  അപേഡറ് 
െചയനതാണ്  നലത്.  കാരണം,  ഭാവിയില  ഇെതലാം  ആവശയമായി  വേനകാം.  ഇനി  അഥവാ, 

സമയമിെലങില  ഈ  േജാലി  പിനീെടാര  സമയേതക്  നീടി  െവകാം.  എനാലം  ഇെതാരികലം 
ഒഴിവാകകേയാ  ദീരഘ  കാലേതക്  നീടി  െവകകേയാ  െചയരത്)

െസപ്   10:   സാരകിേലക് പതിയവെര ഉളെപടതാം  

ഇനി സാരകില എനര െചയെപടാത ഉേദയാഗസെര ഇതിേലക് ഉളെപടതാം.  അതിനായി ആദയെത 
െമനവായ  Administration  ല  നിനം  New  Employee  Record  തിരെഞടത്  കിക്  െചയക.  Name, 

Service  Category  എനിവയം െസപ്  8,  െസപ്  9  എനിവയില കണത േപാെലയള എലാ വിവരങളം 
നലകക. ഇതില New Employee -െട Present Service Details നിരബനമായം േചരതിരികണം. അവിെട 
PF Type, PF A/c No. എനിവ െതറിലാെത തെന േചരകണം.  ഓേരാ എംേപായിയേടയം ഈ വിവരങള 
Present  Service  Details  ല  വനിെലങില  ഇെതാനം  ബിലിലം  വരില.

NB:  ഗസറഡ് ഓഫീസമാരെട  Service Category (സരവീസ് കാറഗറി) State Gazetted  ഉം മറളവരേടത് 
State  Subordinate  ഉം  പാരട്  ൈടം  ജീവനകാരേടത്  Part  time  staff  ഉം  ആണ്.

CPersonal Memoranda യിെല വിവരങള നലി Confirm െചയേമാള തെന PEN മകളില ലഭികം. അത് 
പേതയകം േരഖെപടതി െവകണം  .  

െസപ്   11 :   ഓേരാ ഉേദയാഗസേനയം ബില ൈടപ് െസറ് െചയാം  

െസപ്  8, 9, 10  എനിവയില സചിപിച പകാരം ഈ മാസം ശമളം വാങന എലാവരേടയം വിവരങള 
ഉളെപടതിയേലാ.  ഇനി നമക് ഓേരാരതരകം േവണി ബില ൈടപകളം േബസിക് േപയെമലാം െസറ് 
െചയാം. ഇവിെട നിനാണ് HS Bill, UP bill, LP Bill, EP Bill, പാരട് ൈടം ജീവനകാരക് േവണി Wages 
എനിങെനയള  ബിലകളിേലക്  ഉേദയാഗസെര  തരം  തിരികനതം  േബസിക്  േപ  കതയമായി 
തിരെഞടകനതം.  അേതാെടാപം  േപ  റിവിഷന  കഴിഞതാേണാ  ഇലേയാ  എന്  സാരകിെല 
േസാഫ്െവയറിന്  തിരിചറിയനതിനായള  വിവരങള  നലകനതം  ഈ  െസപിലാണ് .

േമല സചിപിച വിവരങള നലകനതിനായി െമയിന െമനവിെല Salary Matters – Pay Revision 2009- 

Pay Revision Editing എന കമതില തറകാം. (താെഴ നലകിയിരികന ചിതം േനാകക.)



ഈ  േപജിലള  office ല  നമെട  സളിെന  േപര്  െസലക്  െചയ  േശഷം  Employee  ലിസില  നിനം 
ആദയെതയാെള  തിരെഞടകക.  അേപാേഴകം  താെഴ  ചിതതിലളത്  േപാെല  new  Scale  (പതിയ 
ശമളെസയില)  Revised  ആേണാ  Pre-Revised  ആേണാ  എനള  േചാദയം  പതയകെപടം.  ഈ  ഭാഗം 
ചിതതില  ചവന  നിറതില  അടയാളെപടതിയിരികനത്  ശദികക.  അേദഹതിെന  ശമളം  േപ 
റിവിഷന കഴിഞതാെണങില  Revised  ഉം  േപ  റിവിഷന കഴിഞിടിെലങില  Pre-Revised  ഉം  ആകി 
മാറക.  Revised/Pre-revised    ഇവയില    Revised    െസലക്  െചയേമാള    Option  Date    നലിയേശഷം   
അതിേനാട് േചരനള   Confirm button   പസ് െചയണം  .   (താെഴ നലകിയിരികന ചിതം േനാകക.)

തടരന് അേദഹതിെന ഈ മാസെത Basic Pay നലകക. Bill Type ഉം Acquittance group ഉം LP bill, 

Up bill,  HS bill,  wages  etc  എനിവയിേലെതങിലം ആകി മാറക.  Last  Pay change  എനത് കഴിഞ 
ഇനകിെമന് തീയതിയം Next Incr date അടത ഇനകിെമന് തിയതിയം ആയിരികം. സാധാരണഗതിയില 
ഇതയം വിവരങള നലകിയാല മതിയാകം.  Confirm  ബടണില കിക്  െചയ േശഷം  Next  Employee 

എടത് മറളവരെട വിവരങളം ഇേത കമതില നലകാം. (Salary Matters -ല Establish Bill Type – ല 
Bill  Type  െസറ  െചയേശഷം  Present  Salary  -ല  Employee  -െയ  Bill  Type  േലക്  Add  െചയാന 
ശമികേമാള, സാധികാെത വനാല ഓഫീസ് െസറ െചയെപടിടിെലനാണ് അരതം. െസപ് 4 േനാകക)

പേതയക അലവനസകള 

NB:  ഏെതങിലം  ഉേദയാഗസരക്  പേതയക  അലവനസകളെണങില  അത്  േചരേകണത്  ഇേത 
േപജിലതെനയള  other  Allowances ല  ആണ്.  േഡാപ്  ഡൗണ  െമനവില  നിനം  ഏത് 
അലവനസാേണാ  അത്  select  െചയ  േശഷം  Amount  നലകി  insert  വഴി  അലവനസ്  Add  െചയണം.
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െസപ്   12 :   സാലറിയിെല ഡിഡകനകള  

ഇനി നമക് സാലറിയില നിനമള PF, GIS, SLI എനിവയെട ഡിഡകനകള േരഖെപടതാം. അതിനായി 
െമനവിെല  Salary  Matters-Changes  in  the  month-Deductions-Deductions  എന കമതില തറകക 
(താെഴയള ചിതം േനാകക)

അതിലള  Office  ലിസില നിന്  നമെട സളം  Employee  ലിസില നിന്  ആദയെതയാെളയം െസലക് 
െചയക.  (PEN  നമറിെന  Order ലം  Name  െന  ഓരഡറിലം  നമക്  Employee  െയ  ലിസ്  െചയാം. 

അതിനാണ് Order By എന ലിങ്)

ഒര എംേപായിെയ െസലക് െചയ കഴിഞാല SL No ആയി 01 എന് നലകക. Deduction ലിസില നിനം 
State  Life  Insurance/Group Insurance  Scheme/Kerala  Aided School  E.P.F/GPF  എനിവയിേലതാണ് 
ആദയെത  ഡിഡകന  േവണെതന്  തിരെഞടകക.  Amount,  Details  (അതിെന  അകൗണ്  നമര) 

എനിവ നലകിയ േശഷം insert  ല കിക് െചയക.  താെഴ പതിയ േറാ പതയകെപടന. SL No 02  ആയി 
േമല വരിയിേലത േപാെല അടത ഡിഡകന ഉളെപടതക. ഇങെന ഓേരാ സാഫിേനയം തിരെഞടത് 
അവരെട എലാ ഡിഡകനകളം ഇവിെട ഉളെപടതണം. (താെഴയള ചിതം േനാകക)

െസപ്   13 :   േലാണവിവരങള  

ഇനി  നമക്  Loan  വിവരങള  േരഖെപടതാം.  GPF/KASEPF  എനിവയില  നിെനാെക  എടകന 
േലാണകളം,  ഹൗസിങ്  േലാണകളം  ഓണം  അഡവാനസം  അടകമള  േലാണകളെട  വിവരങളം 
തിരിചടവകളെട വിവരങളം ഇവിെട നലകണം.  ഈ േപജിേലെകതാന Salary Matters-Changes in the 
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month-Loans-Loan  details  എന  കമതിലാണ്  തറേകണത്.  (താെഴയള  ചിതം  േനാകക)

ഈ േപജില Department, Office എനിവ നലകിയ േശഷം ഓേരാ എംേപായിേയയം െസലക് െചയ േലാണ 
വിവരങള നലകാം. Loan Item ല േലാണിെന േപരം Loan Acc No.േലാണിെന അകൗണ് നമറം Loan 

Amount ല ആെക എത രപ േലാെണടകനെണനം കാണികണം. െഫസിവല അലവനസിന് അകൗണ് 
നമര ഇലാതതിനാല fest adv എനാണ് അകൗണ് നമറിെന സാനത് നലേകണത്, (െസപറംബര 
മാസെത ബില െപാസസ് െചയേപാള Festival Advance െന തിരിചടവ് വിവരങള 
േരഖെപടതിയിരികനത് താെഴ േനാക)

Recovery  എന  മതല  എനം,  മാസം  എത  രപ  വീതം  അടകന  എനം  ആെക  എത 
ഇനസാളെമനകളാണ്  ആെക അനവദിചിടളെതനം കഴിഞ ബിലില അടചത്  എതാമത്  തവണെത 
ഇനസാളെമനാെണനം അങെന ഇത വെര എത രപ തിരിചടചെവനം ഇവിെട േരഖെപടതി  confirm 

െചയണം.  KASEPF  െന േലാണ തിരിചടവ് േരഖെപടതിയിരികനത് താെഴയള ചിതതില കാണാം. 

(പരീകണമായതിനാല െസപറംബറിെല ബിലാണ്  ആദയം നാം െചയ േനാകനത്.  അേപാള കയിലള 
കയാഷ് െചയ ബിലമായി ഒത േനാകാമേലാ.)
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ഇങെന ഓേരാ എംേപായിേയയം തിരെഞടത് അവരെട േലാണ വിവരങള ഇവിെട േരഖെപടതണം.

െസപ്   14 :   തനമാസതില ലീവ്   (HPL   ഉെണങില  )  
സാലറി േപാസസ് െചയന മാസതില HPL േപാെല ശമളെത ബാധികന ലീവകള ഉെണങില, അത 
കടി േചരേകണതണ്. Service Matters- ല Leave- Leave Account- ല പേവശികക. Employee- െയ 
െസലക് െചയ് Enter Opening Balance -െസലക് െചയ് As on Date, No. Of Days ഇവ നലക. ഇവിെട 
വരതന െതറകള തിരതാന സാധികാെത വേനകാം  .   അതിനാല വളെര ശദേയാെട മാതം 
ൈകകാരയം െചയക. ഇനി Service Matters- ല Leave- Leave Entry - ല പേവശികക, ആവശയം േവണ 
വിവരങള insert െചയക

െസപ്   15 :   ഇനി സാലറി െപാസസ് െചയാം  
പധാനെപട എലാ െസപകളം നാം െചയ കഴിഞ. ഇനി നമക് സാലറി െപാസസ് െചയാം. 

െസപറംബറിെല ബിലാണ് െപാസസ് െചയാന േപാകനത്. അതിനായി Salary Matters-Processing-

Salary-Monthly Salary Processing എന കമതില തറകക.

ഏത്  മാസെത  സാലറിയാണ്  െപാസസ്  െചയാന  േപാകനത്  എന  നലകക.  (ഉദാഹരണമായി 
നലകിയിരികനത്  െസപറംബര മാസമാണ്.  കയാഷ്  െചയ െസപറംബറിെല സാലറി  ബിലമായി  നമക് 
ഒത േനാകകയമാകാം.)

Month  ല െസപറംബറിെന സചിപികന  9  എനം  Year  ല  2011  എനം നലകക, Office, DDO Code 
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എനിവ െസലക് െചയക.  ഇനി സളിെല ബില ൈടപകള ഓേരാേനാേരാനായി  Process  െചയാം.  ആദയം 
HS  Bill  തിരെഞടകക.  ഈ  സമയം  ചവെടയായി  salary  Processing  Status  ല  HS  ബിലിലള 
ഉേദയാഗസരെട  എണം  കാണികം.  അതില  നിനം  Select  Employees  ല  കിക്  െചയേമാള  വലത 
ഭാഗത് അവര ലിസ് െചയെപടം.  ബില െപാസസ് െചയന മാസതില സാലറിയളവരെട േപരകളക് 
േനെര ടിക് െചയ േശഷം  submit  നലകക.  എത സമയതിനളില  Process  െചയ കഴിയെമന് െമേസജ് 
േബാക്  വരനതാണ്.  (മാസാവസാനമാണ്  ബില  െപാസസ്  െചയാനിരികനെതങില  ചിലേപാള 
െപാസസിങിന്  ഏെറ സമയെമടേതകാം.  ചിലേപാള ഒര മിനിറ െകാണ തീരേനകാം)  അത േകാസ് 
െചയ േശഷം Refresh ബടണ അടികക. (താെഴയള ചിതം േനാക)

തടരന് ഇേത കമതില അടത ബിലകള (UP, LP, Part time Bill) െപാസസ് െചയാം.

െസപ്   16 :   െപാസസ് െചയ ബിലകള കാണനതിന്  
Process െചയ ബിലകള കാണനതിന് Salary Matters-Bills and Schedules-Monthly Salary-Pay Bills 

and Schedules ല കിക് െചയക

അതില DDO Code, Year, Month  എനിവ നലകിയാല െപാസസ് െചയ എലാ ബില ൈടപകളം താെഴ 
ലിസ്  െചയിടണാകം.  (താെഴയള ചിതം  േനാക)  അതില ഏെതങിലെമാന്  തിരെഞടത്  Select  ല 
കിക് െചയാല വലത ഭാഗതായി Bill, Schedule എനിവ PDF രപതില കാണാനാകം. ഇെതലാം A4 ല 
പിെനടകാവനതാണ്.
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െസപ്   17 :   െപാസസ് െചയ ബില കയാനസല െചയാം  .  

ഒരികല  േപാസസ്  െടയ  ബില  തകരാറകള  ഉെണങില  അത്  cancel  െചയ  വീണം  േപാസസ് 
െചയാവനതാണ്.  ബില കയാനസല െചയാന  Salary  Matters-  Processing-  Salary-  Cancel  Processed 

Salary  -ല പേവശികണം.  ഏത് മാസെത ബില്  െപാസസ് െചയേപാഴാേണാ പിശക്  വനത്  Month, 

Year, DDO Code, Bill type  എനിവ െസലക് െചയേമാള ബില് താെഴ ലിസ് െചയനതാണ്. Status  ല 
ടിക് െചയ േശഷം (താെഴ ചിതതില ചവന നിറതില അടയാളെപടതിയിരികന.) Proceed  െചയാല 
െപാസസ് െചയ ബില Cancel  ആകന.  ഒര കാരയം പേതയകം ശദികക:  െപാസസ് െചയാന നലകിയ 
േശഷം ആ   Processing   കഴിയാെത   Cancel   നലകാതിരികക  .  

െസപ്   18 :   എനകയാഷ്െമന് വിവരങള നലകാന  
ടഷറിയില സമരപിച് പാസാകിയ ബില കയാഷ് െചയ േശഷം അതിെന വിവരങള സാരകില എനര 
െചയനതിലെട മാതേമ ആ മാസെത ബില െപാസസിങം പവരതനങളം അവസാനികനള. 

അതിനായി Salary Matters-Encashment Details എന കമതില േപജ് തറകനതാണ്. Department, 

Office, DDO Code, Year, Month എനിവ നലകി Go ബടണ അമരതനേതാെട ബിലകള താെഴ ലിസ് 
െചയം. ഓേരാ ലിസം Select െചയ് ആവശയമായ വിവരങള നലകി Confirm െചയക.

http://3.bp.blogspot.com/-hX6NQIgTsZ0/To3wRrEtm6I/AAAAAAAABDs/6K09LMl7olM/s1600/21%2BBills%2Bprocessed.png
http://3.bp.blogspot.com/-f4ha-tXO-dA/TpEK3XDC4AI/AAAAAAAABGs/IG3eA6-8Fy4/s1600/Cancel.png


സാരകില ഒര മാസെത ബില െപാസസിങ് കഴിഞ് എനകാെഷന് വിവരങളം കടി ആയേതാെട ആ 
േജാലി പരതിയായി.

ഇനകിെമന്   /   പേമാഷന  
increment sanctioning: service matters->increment sanction->bill type->month->proceed

promotion and grade:service matters->promotion->current details->new details

ലീവ് സറണര

Leave Surrender  െചയനതിനായി ആദയം  Earned Leave  െസററ് െചയണം.  ഇതിനായി  service matters- 

leave-leave  account  എടകക.  Employee  െസലക്  െചയക.  EL  കിക്  െചയ്  Enter  Opening Balance 

െസലക് െചയ് as on date, No. Of days ഇവ നലകി proceed കിക് െചയക. (അധയാപകരക് No. Of days 

എനത്  surrender  കിടന  ദിവസങളെട  എണമാണ്).  അതിന  േശഷം  Service  matters-leave-leave 

surrender order കിക് െചയ് sanction no., sanction date ഇവ നലക. Employee െസലക് െചയതിന േശഷം 
Application date,No. Of days, As on date  ഇവ നലകി insert  കിക് െചയക. Leave surrender process 

െചയനതിനായി Salary matters-processing leave surrender-leave surrender കിക് െചയ് DDO code, bill 

type ഇവ െസലക് െചയക. Employee select  െചയ്  submit കിക് െചയക.  ബില് എടകനതിനായ് salary 

matters-bills and schedules-leave surrender-leave surrender bill കിക് െചയക.

_________________________
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