ഹരരിതവരിദദദ്യാലയയം റരിയദ്യാലരിറരി ഷഷദ്യാ
എന്ടരി ഷഫദ്യായം യയൂസര് ഗഗൈഡഡ
ഷകേരളതരിലല ലപദ്യാതതുവരിദദദ്യാലയങ്ങലള സയംരകരികതുവദ്യാനതുയം അവലയ മരികേവരിലന
നരിറവരിഷലയഡ

ഗകേപരിടരിചതുയര്തതുവദ്യാനതുമതുള്ള

നയതരിലന

ഭദ്യാഗൈമദ്യായരി

തതുടങ്ങതുന

വരിദദദ്യാഭദദ്യാസ റരിയദ്യാലരിറരി ഷഷദ്യായദ്യാണഡ 'ഹരരിതവരിദദദ്യാലയയം 2017'.
ഇതരിലന ഭദ്യാഗൈമദ്യായതുള്ള ഓണ്ഗലന് രജരിസഡഷടഷന് ഷഫദ്യായം ഈ യയൂസര് ഗഗൈഡഡ
വദ്യായരിചതു മനസരിലദ്യാകരിയതരിനഡ ഷശേഷയം മദ്യാത്രഷമ പയൂരരിപരികദ്യാവയൂ.

ഡദ്യാറ എന്ടരി സതുഗൈമമദ്യാകതുനതരിനഡ ഷവണരി 45 ഷഫദ്യാമതുകേളദ്യാണഡ ഓണ്ഗലനരില
തയദ്യാറദ്യാകരിയരിടതുള്ളതഡ.

സമയൂര്ണ

യയൂസര്

ലനയരിമതുയം

പദ്യാസഡഷവഡതുയം

ഉപഷയദ്യാഗൈരിചഡ

ഷലദ്യാഗൈരിന് ലചെയതുഷമദ്യാള് തദ്യാലഴെ കേദ്യാണതുനതതുഷപദ്യാലല ഒരതു ഡദ്യാഷഡ ഷബദ്യാര്ഡഡ ആയരിരരികതുയം
ലഭരികതുകേ.

ഇതരില
•

നനീല കേദ്യാണതുന ലരിങതുകേള് എനര് ലചെയദ്യാനതുള്ള ഷഫദ്യാമരിലന സയൂചെരിപരികതുനതു.

•

പച

നരിറതരില

കേദ്യാണതുനവ

ഒരരികലലങരിലതുയം

വരിവരങ്ങള്

നലകേരി

ഷസവഡ

പരിവദയൂ

ഷപജതുയം

ലചെയരിടതുള്ള ഷഫദ്യാമതുകേലള സയൂചെരിപരികതുനതു.
ഡദ്യാഷഡ

ഷബദ്യാര്ഡരില

ലഭദമദ്യാകരിയരിടതുണഡ.

3

ഷകേദ്യാളങ്ങളരിലദ്യായരി
ഇതരില

45

ഷഫദ്യാമതുകേളതുയം

ക്രമനമറനതുസരരിചദ്യാണഡ

പയൂരരിപരിഷകണതഡ.
Form – 1 : സയൂളരിലന അടരിസദ്യാന വരിവരങ്ങള്

ഒരതു

ഓഷരദ്യാ

ഷഫദ്യാമതുയം

ഈ ഷഫദ്യാമരില 11 വരിവരങ്ങളദ്യാണഡ നലഷകേണതഡ. ഇതരില സയൂളരിലന പഠനമദ്യാധദമയം
ഒഴെരിലകേയതുള്ള വരിവരങ്ങള് സമയൂര്ണയരില നരിനതുയം ലഭദമദ്യാകേതുയം.

ഈ ഷഫദ്യാമരില പഠന

മദ്യാധദമയം മദ്യാത്രയം ഷചെര്തദ്യാല മതരിയദ്യാകേതുയം. ഒനരിലധരികേയം പഠന മദ്യാധദമങ്ങള് ഉലണങരില
',' (ഷകേദ്യാമ) ഷചെര്തഡ എന്ടരി ലചെയദ്യാല മതരിയദ്യാകേതുയം.
Eg. : Malayalam, English
Form – 2 : കേതുടരികേളതുലട എണയം

ഒനദ്യായം കദ്യാസഡ മതുതല പന്ത്രണദ്യായം കദ്യാസഡ വലരയതുള്ള (പനീഗപമറരി ഉലണങരില
അതതുയം ഉള്ലപലട) കേതുടരികേളതുലട 2015-16, 2016-17, 2017-18 അധദയന വര്ഷങ്ങളരിലല എണയം
അതദ്യാതഡ

ഫനീലഡതുകേളരില

ഷചെര്കണയം.

സയൂളരില

കദ്യാസതുകേളരിലല കേതുടരികേളതുലട എണമദ്യാണഡ ഷചെര്ഷകണതഡ.
കദ്യാസതുകേളദ്യാണഡ

സയൂളരില

ഷചെര്തദ്യാല മതരിയദ്യാകേതുയം.

ഉള്ളലതങരില

അതദ്യാതഡ

നരിലവരിലതുള്ള/ഉണദ്യായരിരതുന
ഉദദ്യാഹരണമദ്യായരി 8, 9, 10

കദ്യാസതുകേളരിലല

എണയം

മദ്യാത്രയം

മറതു ഫനീലഡതുകേളരില '0'(പയൂജദയം) നലകേരിയദ്യാല മതരിയദ്യാകേതുയം.

വരിവരങ്ങള് നലകേരിയതരിനതു ഷശേഷയം ഷഫദ്യാമരിനതു തദ്യാലഴെയദ്യായരി കേദ്യാണതുന 'Save' ബടണ്
കരികഡ ലചെയഡ ഡദ്യാറദ്യാ ഷസവഡ ലചെയതുകേ.
എന

ഒരരികല ഷസവഡ ലചെയതുകേഴെരിഞദ്യാല 'Modify'

ബടണ് ഷഫദ്യാമരിനതു തദ്യാലഴെയദ്യായരി ലഭദമദ്യാകേതുയം.

എനര് ലചെയ ഡദ്യാറയരില

എലന്തെങരിലതുയം പരിഴെവതുകേള് സയംഭവരിചരിടതുലണങരില 'Modify' എന ബടണ് കരികഡ ലചെയതുയം
പസതുത ഷഫദ്യാമരിലന edit ലചെയഡ ഷസവഡ ലചെയദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.
Form – 3 – വരിദദദ്യാലയങ്ങളരിലല അകദ്യാദമരികേ ആസയൂത്രണവതുയം വരിലയരിരതുതലതുകേളതുയം

മരികേവതുകേള് ഓഷരദ്യാനദ്യായരി എനര് ലചെയഡ ഷസവഡ ലചെയതുകേ. ഒനരിലധരികേയം മരികേവതുകേള്
എനര് ലചെയദ്യാനതുലണങരില 'Add more' ബടണ് കരികഡ ലചെയഡ ലഭരികതുന ഷബദ്യാകരില
എനര്

ലചെയദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.

ആവശേദലമങരില

വലതതുവശേയം

'Add

more'

കേദ്യാണതുന

ഉപഷയദ്യാഗൈരിചതു

ഷചെര്ത

ഷബദ്യാകതുകേള്

'Remove'

ബടണ്

ഉപഷയദ്യാഗൈരിചഡ

ഒഴെരിവദ്യാകദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.
Form – 4 തനീരതുമദ്യാനങ്ങളതുലട നടതരിപരിലന സയംബനരിച വരിവരങ്ങള്

ഷഗ്രേഡരിങ്ങരിനഡ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' എനരിവയരില ഏലതങരിലതുയം ഒനഡ ഓഷരദ്യാ
ഷബദ്യാകരിലതുയം എനര് ലചെയഡ ഷസവഡ ലചെയതുകേ.

ഈ മദ്യാതതൃകേയരില മറതു ഷഫദ്യാമതുകേളരിലതുയം വരിവരങ്ങള് നലകേരി ഷസവഡ ലചെഷയണതദ്യാണഡ .

(Navigation നഡ ഷവണരി ഷപജരിലന ഏറവതുയം തദ്യാലഴെയദ്യായരി ലഭദമദ്യാകരിയരിടതുള്ള Page
Navigation ഉപഷയദ്യാഗൈരികതുകേ)
(Dash

board

കേദ്യാണതുനതരിനതുഷവണരി

ഷപജരിലന

മതുകേളരിലദ്യായരി

വലതതുവശേതതു

നലകേരിയരിടതുള്ള 'index page' എന ബടണ് ഉപഷയദ്യാഗൈരികതുകേ)
ആവശേദമദ്യായ എലദ്യാ ഷഫദ്യാമതുകേളരിലതുയം വരിവരങ്ങള് കേതൃതദമദ്യായരി നലകേരിയതരിനതു ഷശേഷയം
ഡദ്യാഷഡഷബദ്യാര്ഡരില ലഭദമദ്യാകരിയരിടതുള്ള 'Preview'

എന ലരിങഡ കരികഡ ലചെയദ്യാല നദ്യായം

നലകേരിയ എലദ്യാ വരിവരങ്ങളതുയം കേദ്യാണദ്യാവതുനതദ്യാണഡ. 'Next', 'Back' എനനീ ബടണതുകേള്
ഉപഷയദ്യാഗൈരിചഡ മതുന്പരിലതുയം പരിന്പരിലതുയം ഉള്ള ഷപജതുകേളരിഷലകഡ 'Navigate' ലചെയദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.

എലദ്യാ

ഷഫദ്യാമതുകേളതുഷടയതുയം

തദ്യാലഴെയദ്യായരി

'Pages'

എന

'Navigation

Link'

കേദ്യാണദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.

ഈ ലരിങരില ഓഷരദ്യാ ഷഫദ്യാമതുകേളതുഷടയതുയം ഷപജതു നമരതുകേള്

ഉള്ലപടതുതരിയരിടതുണഡ.

പച, നനീല എനനീ നരിറങ്ങളരിലദ്യായരിരരികതുയം ഷപജതു നമരതുകേള്

കേദ്യാണദ്യാന് സദ്യാധരികതുകേ.

ഇതരില പച നരിറതരില കേദ്യാണതുനതഡ 'Save' ലചെയരിടതുള്ള

ഷഫദ്യാമതുകേളതുയം നനീല നരിറതരില കേദ്യാണതുനതഡ ഷസവഡ ലചെയദ്യാനതുള്ള ഷഫദ്യാമതുകേളതുമദ്യായരിരരികതുയം.
ഷപജഡ നമരതുകേളരില കരികഡ ലചെയദ്യാല അനതുബന ഷപജതുകേള് കേദ്യാണദ്യാന് സദ്യാധരികതുയം.

Form – 45 ഭദ്യാഗൈയം നദ്യാലഡ - അപഡ ഷലദ്യാഡഡ ഫയൽ / പസഷനഷൻ

സയൂളരിലന

സസനീനരിങഡ വനീഡരിഷയദ്യാ ഇതരിലന കേയൂലട ഷഫദ്യാമരില ഷനരരിടഡ അപഡഷലദ്യാഡഡ

ലചെയതുകേഷയദ്യാ അലലങരില യയൂടദയൂബരിൽ

അപഡഷലദ്യാഡഡ ലചെയ ലരിങഡ ആഷയദ്യാ എൻടരി

ലചെയദ്യാൻ ഉള്ള സസൗകേരദയം ഉപഷയദ്യാഗൈരികതുകേ. ഒരതു സയൂളരിനഡ അവസദ്യാനയം അപഡഷലദ്യാഡഡ ലചെയ
ഒരതു പസഷനഷൻ അഥവദ്യാ ഒരതു വനീഡരിഷയദ്യാ മദ്യാത്രഷമ ഷസദ്യാർ ലചെയദ്യാൻ കേഴെരിയയൂ.
ടദ്യാറ എൻടരി മതുഴെതുമരിചതു കേഴെരിയതുഷമദ്യാൾ യയൂസർ പരിവദതു ആൻഡഡ കേൺഷഫയം ബടൺ
അമർതരി പരിവദതു ഷപജരിഷലകഡ ഷപദ്യാകേദ്യാവതുനതദ്യാണഡ .
പരിവദതു ഷപജഡ

ഒരരികൽ ഡദ്യാറ എൻടരി ലചെയതു കേഴെരിഞദ്യാൽ പരിവദതു ഷപജരിൽ വനതു എനർ ലചെയ ഡദ്യാറദ്യാ
ശേരരി ആഷണദ്യാ എനഡ ലഹഡഡ മദ്യാസർ / പരിൻസരിപൽ പരരിഷശേദ്യാധരികദ്യാവതുനതദ്യാണഡ .
എലന്തെങരിലതുയം

ലതറഡ

നടതദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.

ഉണങരിൽ
ഡദ്യാറ

തരിരരിലകേ

ആ

എനർ ലചെയദ്യാത

ഷപജരിൽ

ഷപദ്യായരി

കേറകൻ

ലസകൻ "No Data Available”

എന അറരിയരിപഡ ചെതുവന അകരതരിൽ കേദ്യാണദ്യാവതുനതദ്യാണഡ.

പരിവദതു ഷപജരിൽ ആവശേദമദ്യായ എലദ്യാ ഡദ്യാറ ഉണങരിൽ ആണഡ എങരിൽ “ download pdf"
ബടൺ

അമർതരി

സയൂൾ

അധദദ്യാപകേലന/അധദദ്യാപരികേയതുലട

ഡദ്യാറദ്യാ

യതുലട

pdf

ഫയൽ

ഷപഷരദ്യാടഡ കേയൂടരി ലഭദമദ്യാകതുവതുനതദ്യാണഡ.

പരരിഷധദ്യാധരിച
Download

PDF

ലചെയതുന സമയതഡ Download PDF ലചെയതുന ആളതുലട ഷപരഡ നരിര്ദരിഷ

ഷബദ്യാകരില നലഷകേണതദ്യാണഡ.
ഇങ്ങലന ലഭരിച pdf ഫയൽ ഡദ്യാറ

എൻടരി

കേൺഷഫയം ലചെയതുനതരിനദ്യായരി

അഷപകയതുലട കേയൂലട അപഡഷലദ്യാഡഡ ലചെഷയണതദ്യാണഡ. പരിവദതു ഷപജരിൽ ഉള്ള

Confrm

ബടൺ ഇതരിനദ്യായരി ഉപഷയദ്യാഗൈരികദ്യായം. ഒരരികൽ കേൺഷഫയം ലചെയഡതദ്യാൽ പരിലന യദ്യാലതദ്യാരതു
മദ്യാറങ്ങളതുയം ഷഡറയരിൽ വരതുതദ്യാൻ പറതുനതല.

നലകേരിയരിടതുള്ള

വരിവരങ്ങള്

ലചെഷയണതദ്യാണഡ.

പരരിഷശേദ്യാധരിചഡ

ശേരരിയദ്യാലണനതുറപതു

വരതുതരി

'Confrm'

'Confrm' ലചെയതു കേഴെരിഞദ്യാല പരിനനീടഡ യദ്യാലതദ്യാരതുവരിധ എഡരിറരിങ്ങതുയം

അനതുവദരികതുനതല.

ആയതരിനദ്യാല

പരിഡരിഎഫരിലന

പരിലനടതുതഡ

പരരിഷശേദ്യാധരിചഡ

ശേരരിയദ്യാലണനഡ ഉറപതുവരതുതരിയതരിനതു ഷശേഷയം മദ്യാത്രഷമ വരിവരങ്ങള് Confrm ലചെയദ്യാവയൂ.
ഷഫദ്യായം

പയൂരരിപരികതുന

അനതുഭവലപടതുകേയദ്യാലണങരില

സമയതഡ

എലന്തെങരിലതുയം

സദ്യാഷങതരികേബതുദരിമതുടതുകേള്

http://harithavidyalayam.in ലവബഡ ഗസറഡ ഇതഡ

ഉള്ള ലഹലഡ ലഡസഡ നമറതുകേളരിൽ ബനലപടദ്യാൽ സദ്യാഷങതരികേ സഹദ്യായയം ലഭദമദ്യാണഡ .

