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സ്കൂള്വവികവി

● കകേരളതവിലലെ എലല്ലാ വവിദദല്ലാലെയങ്ങളുലടെയയും വവിവരങ്ങള് 

ഒരുകുടെകക്കീഴവില.
● വവിദദല്ലാലെയങ്ങളുലടെ വവിവരങ്ങള് അവരവര് തലന്നെ 

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന. 

● കകേരളതവിലലെ കുടവികേളുലടെ പ്രധല്ലാന സൃഷവികേള് പങ്കുലവയ്ക്കുന.
● പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുലടെ ഭല്ലാഗമല്ലായ കലെഖനങ്ങളുയും 

പങ്കുലവയല്ലായും.
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ആര്കയും കേല്ലാണല്ലായും! ആര്കക്ക് തവിരുതല്ലായും ?
● സ്കൂള് അധവികേല്ലാരവികേള്കയും അധദല്ലാപകേര്കയും കുടവികേള്കയും 

രകവിതല്ലാകള്കയും പൂര്വ്വ വവിദദല്ലാര്തവികേള്കയും അയുംഗതതയും 
എടുകകേകയല്ലാ തവിരുത്തുകേകയല്ലാ ലചെയല്ലായും.

● അയുംഗതതയും ഉണല്ലാകന്നെതവിനക്ക്  ഇ-ലമയവില വവിലെല്ലാസയും 

നവിര്ബന്ധമല്ലാണക്ക്.
● സ്കൂള് ഉപകയല്ലാകല്ലാകള് സ്കൂള് കകേല്ലാഡക്ക് ഉപകയല്ലാകനല്ലാമമല്ലായവി 

പുതവിയ അയുംഗതതയും ഉണല്ലാകണയും. പുതവിയ അയുംഗതതയും ഉണല്ലാകകമല്ലാള് 

സ്കൂള് ഇ-ലമയവില വവിലെല്ലാസമല്ലാണക്ക്  അവര് നലകകേണതക്ക്.

● ഇ-ലമയവില  സവിരക്കീകേരണയും നടെതവിയ കശേഷകമ തവിരുതല 
അനപവദവികകേയള്ളൂ 
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ആര്കക്ക് തവിരുതല്ലായും 
● മറ്റു കപരവില ഉപകയല്ലാകനല്ലാമയും 

നവിലെനവിലകനലണങവില  പുതവിയ സ്കൂള് 
ഉപകയല്ലാകനല്ലാമവയും പഴയ സ്കൂള് ഉപകയല്ലാകനല്ലാമവയും 

അഡവിനക്ക് നലകേവി ഇവ ലമര്ജക്ക് ലചെയല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്.
● സ്കൂള് ഉപകയല്ലാകല്ലാവക്ക് സ്കൂള് കപജുകേള് നവിരക്കീകണ 

പടവികേയവില ലപടുത്തുകേയയും യഥല്ലാസമയയും 
നവിരക്കീകവികകേയയും കേല്ലാലെല്ലാനുസൃതമല്ലായ തവിരുതലുകേള് 

വരുത്തുകേയയും ലചെകയണതല്ലാണക്ക്. 
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മറന്നെ രഹസദവല്ലാകക്ക് തവിരവിലച്ചെടുകല്ലായും

● പല്ലാസക്ക് കവഡക്ക് നഷലപ്പെടല്ലാല ഉപകയല്ലാകല്ലാവവിനക്ക് തലന്നെ അതക്ക് 
പുനനഃക്രമക്കീകേരവികല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്. അതവിനല്ലായവി കലെല്ലാഗവിന് 
കപജവിലുള്ള സയുംവവിധല്ലാനയും ഉപകയല്ലാഗവികല്ലായും. (ഇങ്ങലന 
പുനനഃക്രമക്കീകേരവികകമല്ലാള്  പുതവിയ പല്ലാസക്ക് കവ  ഡക്ക് ഇ ലമയവില 
സകന്ദേശേമല്ലായവി ലെഭവികന്നെതല്ലാണക്ക്.)

● പ്രകവശേവിച്ചെ ആള്കക്ക് നവിലെവവിലുള്ള പല്ലാസക്ക് കവഡക്ക് 
മല്ലാറ്റുന്നെതവിനല്ലായവി പ്രകതദകേ തല്ലാളവിലലെ "രഹസദവല്ലാകക്ക് 
പുനനഃക്രമക്കീകേരവികകേ" എന്നെ സയുംവവിധല്ലാനവയും 
ഉപകയല്ലാഗവികല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്. 
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രഹസദവല്ലാകക്ക് തവിരവിലച്ചെടുകല്ലായും

 രഹസസ്യവറോകട് പുനക്രമമീകരണവുമറോയദി ബന്ധടപ്പെട്ട 
ഇടമയദില് പേരദിറശറോധദിക്കുക
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പ്രകവശേവികകേ
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Schoolwiki സയുംരയുംഭതവില കചെരുകേ
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അയുംഗതതലമടുകകേ

ഉപകയല്ലാക്തൃനല്ലാമയും : സ്കൂള് കകേല്ലാഡക്ക്
രഹസദവല്ലാകക്ക് :password 
രഹസദവല്ലാകക്ക്  സവിരക്കീകേരവികകേ: password 
ഇലമയവില വവിലെല്ലാസയും : email id of school
ശേരവിയല്ലായ കപരക്ക് : Name of school
I'm not a robot : Tick and answer the question 
asked. 
(ചെവിലെകപ്പെല്ലാള് കൂടുതല പരവികശേല്ലാധനകേള് 
ഉണല്ലാകേല്ലായും)
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ഇലമയവില വവിലെല്ലാസയും സവിരക്കീകേരവികകേ
Updates



 സസ്കൂള്വവികവി

സവിരക്കീകേരണ ലമയവിലെവില കവികക്ക് ലചെയ്യുകേ
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കലെഖനയും
● സ്കൂള്വവികവിയവിലലെ പ്രധല്ലാന ആകേര്ഷണയും സ്കൂള് കപജുകേളല്ലാണക്ക്. 

വവിദദല്ലാലെയങ്ങലള കുറവിച്ചുള്ള വവിവരങ്ങളല്ലാണക്ക് ഇതവില 
ഉള്ലപ്പെടുകതണതക്ക്.

● പുതവിയ കലെഖനങ്ങള് തയല്ലാറല്ലാകകമല്ലാള് ആ കപരവില, പ്രസ്തുത 

ഉകദ്ദേശേതവില മറക്ക് കപജുകേളവില എന്നെക്ക് ഉറപ്പെല്ലാകകണതല്ലാണക്ക്.
● വവികവി മല്ലാര്കപക്ക് ഭല്ലാഷയവിലെല്ലാണക്ക് കപജുകേളവില വവിവരങ്ങള് 

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നെതക്ക്. ഈ വവികവി നവിര്കദ്ദേശേങ്ങള് പരവിചെവിതമല എങവില 
വവിവരങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നെതവിനുയും തവിരുതലുകേള് വരുത്തുന്നെതവിനുയും 
വവികവി എഡവിറര് (tools) കസവനയും ഉപകയല്ലാഗവികല്ലായും. 

● സ്കൂള് കലെഖനങ്ങളുലടെ മല്ലാതൃകേ സഹല്ലായതല്ലാളവില ലെഭദമല്ലാണക്ക് ഈ മല്ലാതൃകേ 
പകേര്തവി അതവില മല്ലാറയും വരുതവിയയും ഈ കപജക്ക് പൂര്തക്കീകേരവികല്ലായും.
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പ്രധല്ലാനതല്ലാളവിലലെ ജവില - > വവിദദല്ലാഭദല്ലാസജവില -> സ്കൂളവിലന്റെ 
ക്രമതവില സ്കൂള് കപജവിലലെതല്ലായും.
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വവിദദല്ലാഭദല്ലാസ  ജവില
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സ്കൂള് ലെവിസക്ക്
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സ്കൂള് കപജക്ക്

http://schoolwiki.in/index.php/G.B.H.S.S._CHAVARA
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ശ്രദവികന്നെ തല്ലാള് പടവികേയവില കചെര്കകേ

          നക്ഷത്രതദില് 
          കദികട് ടചെയ്യുക

●നശശീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടയുന്നതതിനനായതി നതിങ്ങള് 
തയനാറനാകതിയതതനാ നതിങ്ങള് തനാതത്പരര്യപപ്പെടുന്നതതനാ ആയ തപജുകപളെ 
നതിരശീക്ഷണപടതികയതിതലേകത് ഉള്പപ്പെടുത്തനാവുന്നതനാണത്. 
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Infobox ല എങ്ങവിലന മല്ലാറങ്ങള് വരുതല്ലായും.  
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ആവശേദമല്ലായ വവിവരങ്ങള് കൂടവികച്ചെര്കന്നെതവിനക്ക്

തദിരുത്തുക



 സസ്കൂള്വവികവിNB : 
'=' ചെദിഹ്നതദിനുറശഷസം മറോത്രസം മറോറ്റങ്ങള വരുത്തുക.
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NB : 
'എങ്ങടനയുടണ്ടെന്നട് കറോണുക' 

എന്നതദില് കദികട് ടചെയട് 
വരുതദിയ മറോറ്റങ്ങള 
നദിരമീക്ഷദിക്കുക. 
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'പ്രസവിദക്കീകേരവികകേ '
എന്നെതവില കവികക്ക് ലചെയക്ക് 
മല്ലാറങ്ങള് കസവക്ക് ലചെയ്യുകേ
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എങ്ങലന തവിരുതല്ലായും

● Edinting Page (തവിരുത്തുന്നെ തല്ലാള്) ല ഉള്ലപ്പെടുകതണ ലടെകക്ക്റക്ക് ടടെപ്പെക്ക് ലചെയ്യുകേ.

● ഒരു വല്ലാകവിനക്ക് നലകകേണ പ്രകതദകേതകേള് മല്ലാര്കപക്ക് ചെവിഹ്നങ്ങള് ഉപകയല്ലാഗവിച്ചെക്ക് 
സൂചെവിപ്പെവികകേ. ഉദല്ലാ - 

==ഭഭൗതവികേസഭൗകേരദങ്ങള്==

●  വല്ലാകക്ക് ലസലെകക്ക് ലചെയക്ക്,  ലമനു വവില നവിന്നെക്ക് ടൂള് ലസലെകക്ക് ('തലെലകടക്ക്') ലചെയല്ലാലുയും 
മതവിയല്ലാകുയും 
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prettyurl

● ഓകരല്ലാ സ്കൂള് കപജവിനുയും English URL ലെഭവികവല്ലാനുയും, 
English ല അകനതഷണതവിനുയും സഹല്ലായവികന.

● {{prettyurl|A.K.M.H.S. Kottur}} എന്നെക്ക് തവിരുതല 
കപജവിലന്റെ മുകേളവില ഉള്ലപ്പെടുത്തുകേ.( A.K.M.H.S. 

Kottur എന്നെതവിനക്ക് പകേരയും നവിങ്ങളുലടെ സ്കൂള് കപരക്ക് )

● പ്രസവിദക്കീകേരവികകമല്ലാള് ചുവന്നെ നവിറതവില 
സ്കൂളവികലെകള്ള ലെവിങക്ക് കേല്ലാണല്ലായും. ഇതവില കവികക്ക് ലചെയക്ക്...  



 സസ്കൂള്വവികവി

തുറന വരുന്നെ കപജവില തല്ലാലഴ തന്നെവിരവികന്നെ വവിധയും 
ടടെപ്പെക്ക് ലചെയക്ക് മലെയല്ലാളയും കപജവികലെകക്ക് 

വഴവിതവിരവിച്ചുവവിടെല്ലായും.



 സസ്കൂള്വവികവി

നല്ലാള്വഴവി

ഏതു തല്ലാളവിലുയും വരുത്തുന്നെ തവിരുതലുകേള് "നല്ലാള്വഴവി”യവില കേല്ലാണല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്. 
ആവശേദലമങവില ഈ മല്ലാറങ്ങലള മുന്പ്രല്ലാപനയും ലചെയല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്. 

സ്കൂള് വവിവരങ്ങളുലടെ സുരകവിതതതയും ഉറപ്പെല്ലാകന്നെതവിനക്ക് അവശേദലമങവില കപജക്ക് 
സയുംരകവികല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്. ( ഇതവിനല്ലായവി വവിദദല്ലാഭദല്ലാസ ജവിലയവിലലെ 
കേല്ലാരദനവിര്വല്ലാഹകേലന സമക്കീപവികല്ലാവന്നെതല്ലാണക്ക്)



 സസ്കൂള്വവികവി

സ്കൂള റപേജുകളകട് റഗ്രേഡട്
സ്കൂള് കപജുകേളവിലലെ ഉള്ളടെകയും പരവികശേല്ലാധവിച്ചെക്ക് വവിലെയവിരുത്തുകേയയും ലചെയ്യുന. 
നവയുംബര് 30 നക്ക്  കേല്ലാരദനവിര്വല്ലാഹകേരല്ലാണക്ക് സ്കൂള് കപജുകേളവില കഗ്രേഡക്ക് 

നലകുന്നെതക്ക്. അതവിനക്ക് മമല്ലായവി സ്കൂളുകേള് തവിരുതലുകേള്  

പൂര്തവിയല്ലാകകണതല്ലാണക്ക്.



 സസ്കൂള്വവികവി

അധധിക സസംശയങ്ങള

സ്കൂള് വവികവിയമല്ലായവി ബന്ധലപ്പെട അധവികേ സയുംശേയങ്ങള്  
സ്കൂള്വവികവി തല്ലാളവിലലെ സഹല്ലായയും തല്ലാളവിലൂലടെ പരവിഹരവികല്ലായും



സസംസസ്ഥാനതത്തെ മുഴുവന് ഹഹൈസ്കൂളുകള്കസം സ്കള് വവികവിയവില് അവരുതടെ സ്കൂള് കകസ്ഥാഡഡ് ഉപകയസ്ഥാഗവിചഡ് രജവിസ്റ്റര
തചെയഡ്  അതസ്ഥാതഡ് ജവില്ലകളുതടെ കകീഴവില് അവരകനുവദവിച സലത്തെഡ് അവരുതടെ വവിഭവങ്ങള് കചെരകസ്ഥാന് കഴവിയുന
രകീതവിയവിലസ്ഥാണഡ് ഇകപസ്ഥാള് സ്കൂള്വവികവി രൂപകല്പന തചെയവിട്ടുള്ളതഡ്. www.schoolwiki.in എന തവബഡ് വവിലസ്ഥാസസം
ഉപകയസ്ഥാഗവിചഡ്  സ്കൂള്വവികവി  സന്ദരശവികസ്ഥാസം.  ഉപജജില,  ജജില,  സസംസസ്ഥാന  തലങ്ങളജില്  നടത്തുന്ന  കലസ്ഥാമമേള,
ശസ്ഥാസ്ത്രമമേളകള് തുടങ്ങജിയവയജില് കുടജികള് സൃഷജിക്കുന്ന സര്ഗസ്ഥാത്മകരചനകള് (വജിവജിധ ഭസ്ഥാഷകളജിലുള്ള കഥയസം
കവജിതയസം,  ജലചസ്ഥായ,  എണ്ണചസ്ഥായചജിത്രങ്ങള്,  ഡജിജജിറ്റല്  പപയജിനജിസംഗുകള്  തുടങ്ങജിയവ)  ഒരജിക്കലുസം  പവളജിചസം
കസ്ഥാണസ്ഥാപത  അവഗണജിക്കപപ്പെടുകയസ്ഥാണണ്  പതജിവണ്.  സ്കൂള്വജിക്കജി  ഇത്തരസം  സൃഷജികള്  പ്രസജിദദ്ധീകരജിക്കസ്ഥാനുള്ള
ഒരജിടമേസ്ഥാക്കജി  മേസ്ഥാറ്റസ്ഥാന്  ഉമദ്ദേശജിക്കുന.  കുടജികളുപട  രചനകള്  പപസ്ഥാതുവജിടങ്ങളജില് ചര്ചപചയ്യപപ്പെടസ്ഥാനുസം  അതുവഴജി
കൂടുതല് അസംഗദ്ധീകസ്ഥാരവസം അവസരവസം കുടജികപളമത്തടജിപയത്തസ്ഥാനുസം ഇതണ് കസ്ഥാരണമേസ്ഥാവന. 

സ്കൂള്വവികവിയവില് തവിരയയാന
ജവില്ലകളവിലൂതടെ  എന  ടെസ്ഥാബവില്  നവിനസം  ജവില്ല,  വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ  ജവില്ല,  ഹഹൈസ്കൂള്  എന  ക്രമത്തെവില്
നവിങ്ങള്കസ്ഥാവശദമസ്ഥായ  വവിദദസ്ഥാലയതസ്ഥാള്  കതണ്ടെത്തെസ്ഥാസം.  തപസ്ഥാതു  വവിവരങ്ങള്കസ്ഥായവി,  തസരചഡ്  കബസ്ഥാകവില്
നവിങ്ങള്കസ്ഥാവശദമസ്ഥായ  വവിദദസ്ഥാലയത്തെവിതന്റെ  കപരഡ്,  മറഡ്  വവിവരങ്ങള്  ഇവ  ഹടെപഡ്  തചെയസം  അകനന്വേഷവികസ്ഥാസം.

prettyurl ഉള്തപടുത്തെവിയ സ്കൂള്കപജുകളുതടെ  ഇസംഗകീഷഡ് കപരഡ് ഹടെപഡ് തചെയസം അകനന്വേഷണമസ്ഥാകസ്ഥാസം. ഇതവിനു പുറകമ
അക്ഷരസൂചെവികയവിലൂതടെയുസം നവിങ്ങള്കസ്ഥാവശദമസ്ഥായ നവിങ്ങള്കസ്ഥാവശദമസ്ഥായ തസ്ഥാളുകള് കതണ്ടെത്തെസ്ഥാസം.

അഅംഗതതഅം
സ്കൂള് അധവികസ്ഥാരവികള്കസം അധദസ്ഥാപകരകസം കുടവികള്കസം രക്ഷവിതസ്ഥാകള്കസം പൂരവ്വ വവിദദസ്ഥാരതവികള്കസം 

തുടെങ്ങവി ആരകസം അസംഗതന്വേസം എടുകകകയസ്ഥാ തവിരുത്തുകകയസ്ഥാ തചെയസ്ഥാസം. എനസ്ഥാല് വജിദദസ്ഥാലയങ്ങള്, 

പപസ്ഥാതുവജിദദഭദസ്ഥാസ വകുപ്പെണ് നല്കജിയ സ്കൂള്മകസ്ഥാഡണ് ഉപമയസ്ഥാക്തൃനസ്ഥാമേമേസ്ഥായജി അസംഗതതസം ഉണസ്ഥാമക്കണതുസം പ്രസ്തുത 

ഉപമയസ്ഥാക്തൃനസ്ഥാമേസം ഉപമയസ്ഥാഗജിചണ് യഥസ്ഥാസമേയസം നജിരദ്ധീക്ഷണസം നടമത്തണതുസം തജിരുത്തലുകള് വരുകത്തെണ്ടെതുമേസ്ഥാണണ്.  

വജിദദസ്ഥാലയങ്ങളുപട ഔമദദസ്ഥാഗജിക ഇ-പമേയജില് വജിലസ്ഥാസമേസ്ഥാണണ് അസംഗതതമുണസ്ഥാക്കുമമസ്ഥാള് നല്മകണതണ്. മലഖനങ്ങളുപട 

ആധജികസ്ഥാരജികത പരജിഗണനജിക്കുന്നതുസം ഈ അസംഗതതനസ്ഥാമേമേസ്ഥാണണ് മനസ്ഥാക്കജിയസ്ഥാണണ്. 

• സ്കൂള്വവികവിജയാലകതവിലല "പ്രവവശവിക്കുക" എനന്ന് ലവിങവില് കവികന്ന് ലചെയ്തുക 

http://Www.schoolwiki.in/


• അഅംഗതത വവിവരഅം നല്കുക

• ഇലമെയവില് വവിലയാസഅം സവിരരീകരവിക്കുക

 ഉപമയസ്ഥാക്തൃനസ്ഥാമേസം : സ്കൂള് മകസ്ഥാഡണ്

 രഹസദവസ്ഥാക്കണ് :password 

 രഹസദവസ്ഥാക്കണ്  സജിരദ്ധീകരജിക്കുക: password 

 ഇപമേയജില് വജിലസ്ഥാസസം : Official email id of school

 ശരജിയസ്ഥായ മപരണ് : Name of school

        I'm not a robot : (Tick)

Captcha 



പ്രവവശനഅം
പ്രവവശവിക്കുക  എന  ലമെനുവവിലൂലട
അഅംഗതതലമെടുതവര്കന്ന്  ഉപവയയാക്തൃനയാമെവഅം
(username) രഹസസ്യവയാക്കുഅം  നല്കവി
സ്കൂള്വവികവിയവില്  പ്രവവശവികയാഅം.  പ്രവവശവികയാത
ഒരയാള്ക്കുഅം  സ്കൂള്വവികവിയവിലല  വവിവരങ്ങള്
സന്ദര്ശവികയാലമെങവിലഅം  പ്രവവശവികയാത  ഒരയാള്കന്ന്
യയാലതയാരു തവിരുതലകളഅം അനുവദനരീയമെല. 
പ്രവവശനവശഷഅം  പ്രവവശവിച്ച   വസ്യകവിയുലട
ഉപവയയാക്തൃനയാമെവഅം  ആ   വസ്യകവിവയയാടന്ന്  സഅംവദവി
കയാനുള്ള സഅംവയാദതയാളഅം        ദസ്യശസ്യമെയാകുഅം. 

എഡവിവറയാറവിയല് വബയാര്ഡന്ന്

സ്കൂള്വവികവിയവില്  ഒരു  വലഖനഅം  തയയാറയാക്കുവമയാഴഅം  ഒരു  തവിരുതല്
വരുത്തുവമയാഴഅം ആ മെയാറഅം വരുത്തുനതന്ന് ആരയാണന്ന് എനന്ന് ആ വലഖനതവില്
ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതന്ന് അനുവദനരീയമെല. പകരഅം   ഉപവയയാക്തൃതയാള് എന ഒരു
വപജന്ന്  എലയാ  അഅംഗങ്ങള്ക്കുഅം  ലഭസ്യമെയാണന്ന്.  ഒരയാള്  പ്രവവശവിച്ചയാല്
ജയാലകതവിലന്റെ മുകളവില് ചുവന നവിറതവില് ഉപവയയാക്തൃനയാമെഅം ദൃശസ്യമെയാകുഅം.
ഇതവില് കവികന്ന് ലചെയന്ന്, ഉപവയയാക്തൃതയാള് തയയാറയാകയാഅം.  

ഉപവയയാകയാവന്ന്   വസ്യകവിയയാണന്ന്  എങവില്,  വസ്യകവിപരമെയായ  വവിവരങ്ങള്
ഇവവിലട  ഉള്ലപ്പെടുതയാവനതയാണന്ന്.  വവിദസ്യയാലയലത  പ്രതവിനവിധരീകരവിക്കുന
എങവില്  വവിദസ്യയാലയതവിലന്റെ  സ്കൂള്വവികവി  എഡവിവറയാറവിയല്  വബയാര്ഡന്ന്
അഅംഗങ്ങലളയയാണന്ന്  ഇവവിലട ഉള്ലപ്പെടുവതണ്ടതന്ന്.  
വപജവില്  വവിവരങ്ങളഅം  ചെവിത്രങ്ങളഅം  മെറഅം  ഉള്ലപ്പെടുത്തുനതന്ന്   പ്രവതസ്യകഅം
ഉള്ലപ്പെടുതവിയതന്ന് ശ്രദവിക്കുക.

സ്കൂള് വപജുകള്
ജവില്ല, വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ ജവില്ല, വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ ജവില്ലയവിതല ഹഹൈസ്കൂളുകള് എന ക്രമത്തെവില് നവിങ്ങളുതടെ വവിദദസ്ഥാലയതസ്ഥാള്
കതണ്ടെത്തെസ്ഥാസം.   പ്രധസ്ഥാന  തസ്ഥാളവിതല  ജവില്ല  ബസ്ഥാറവില്  നവിനസം  ജവില്ല  തവിര തഞ്ഞെതുകക.  തുടെരനഡ്  വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ
ജവില്ലയുതടെ ലവിങവില് കവികഡ് തചെയസ്ഥാല് വവിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ ജവില്ലയവിതല എല്ലസ്ഥാ ഹഹൈസ്കൂളുകളുകളുതടെ പടവിക കതണ്ടെത്തെസ്ഥാസം.
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സ്കൂള് വപജന്ന് ഘടന
സ്കൂള് തസ്ഥാളുകളജില് പപസ്ഥാതുവസ്ഥായജി ഉള്പപ്പെടുമത്തണ ചജില ഘടകങ്ങളുണണ്. അവ പരവിചെയതപടെസ്ഥാസം.

School List



1. ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം 

സ്കൂള്വജിക്കജിയജിപല ഒരു മലഖനത്തജിമലക്കുള്ള കണ്ണജി, മബസ്ഥാഗജിമലസ്ഥാ, ഇ-പമേയജിലജിമലസ്ഥാ, മേറ്റു സലങ്ങളജിമലസ്ഥാ 
ഉപമയസ്ഥാഗജിക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാകത്തജില് പചറുതുസം സസൗകരദപ്രദവമേസ്ഥായ വജിധത്തജില് ഇസംഗദ്ധീഷണ് യ.ആര്.എല് ആയജി 
ക്രമേദ്ധീകരജിചജിരജിക്കുന്നതസ്ഥാണണ്  'ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം'. മപജുകപള സര്ചണ് പചയ്തു കപണത്തുന്നതജിനുസം ഈ ഇസംഗദ്ധീഷണ് 
വജിലസ്ഥാസങ്ങള് ഉപകസ്ഥാരപ്രദമേസ്ഥാണണ്. സ്കൂള് തസ്ഥാളുകളജില് ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിനണ്, 
{{prettyurl|G.V.H.S.S. Makkaraparamba}} എന്നണ് സ്കൂള് മപജജിപന എഡജിറ്റജിസംഗണ് ജസ്ഥാലകത്തജില് 
ഏറ്റവസം മുകളജിലസ്ഥായജി ഉള്പപ്പെടുത്തുക. വജിദദസ്ഥാലയത്തജിപന ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം നല്കുമമസ്ഥാള് ചുരുക്ക മപരുകള് 
നല്കുക. ഓമരസ്ഥാ ചുരുക്കമപ്പെരജിനണ് മശഷവസം . (dot) ചജിഹസം നമല്കേണതസ്ഥാണണ്. വസ്ഥാക്കുകള് തമജില് പസ്പെയണ്സണ് 
(space) ഉപമയസ്ഥാഗജിചണ് മവര്തജിരജിമക്കണതസ്ഥാണണ്. prettyurl മകസ്ഥാഡണ് എഡജിറ്റജിസംഗണ് ജസ്ഥാലകത്തജില് നല്കജി 
പ്രസജിദദ്ധീകരജിക്കുന്നമതസ്ഥാപട G.V.H.S.S. Makkaraparamba എന്ന മപരജില് ഒരു പുതജിയ തസ്ഥാള് 
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കപപ്പെടുകയസം ഇതജിമലക്കുള്ള കണ്ണജി, സ്കൂള് തസ്ഥാളജിനണ് മുകളജില് വലതുഭസ്ഥാഗത്തസ്ഥായജി ചതുരക്കള്ളജിയജില് 
ദൃശദമേസ്ഥാകുകയസം പചയസം. ഇനജി ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസത്തജിലുള്ള ഈ മപജജില് നജിനസം സ്കൂള് തസ്ഥാളജിമലക്കണ് 

(തജിരജിച്ചുവജിടുക) റജിഡയറകണ്      പചയകയസ്ഥാണണ് മവണതണ്. ഇതജിനസ്ഥായജി, ഇസംഗദ്ധീഷണ് 

വജിലസ്ഥാസത്തജിലുള്ള സ്കൂള് തസ്ഥാളജില്, ടൂള്ബസ്ഥാറജിപല Redirect                          ബടണ് കജിക്കണ് 
പചയമമസ്ഥാള് ദൃശദമേസ്ഥാകുന്ന #REDIRECT [[ജജി.വജി.എചണ്.എസണ്.എസണ്. മേക്കരപറമ]] എന്ന മകസ്ഥാഡജില് 
സ്കൂള് മപജജിപന മപരണ് നല്കജി ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാസം. ഒരു മലഖനത്തജിപന ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം 
മകസ്ഥാപ്പെജി പചയ്യസ്ഥാന്, പ്രദര്ശജിപ്പെജിക്കുക എന്ന കണ്ണജിയജില് പഞെക്കുമമസ്ഥാള് ദൃശദമേസ്ഥാകുന്ന URL -ല് റററ്റണ് കജിക്കണ് 
പചയണ് Copy link location എന്നതജില് പഞെക്കുക. പജിന്നദ്ധീടണ് നജിങ്ങള്ക്കണ് ഇഷമുള്ളജിടത്തണ് മകസ്ഥാപ്പെജി പചയ 
ഇസംഗദ്ധീഷണ് വജിലസ്ഥാസസം മപസണ് പചയ്യസ്ഥാസം.

2. ഇന്മഫസ്ഥാ മബസ്ഥാകണ് 

വജിദദസ്ഥാലയപത്ത സസംബനജിക്കുന്ന പ്രധസ്ഥാന വജിവരങ്ങള് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിനസ്ഥാണ് ഈ പസസൗകരദസം 
ഉള്പപ്പെടുത്തജിയജിട്ടുള്ളതണ്. ചജില ചരങ്ങളുപട (Variables) സഹസ്ഥായമത്തസ്ഥാപടയസ്ഥാണണ് ഇന്മഫസ്ഥാ മബസ്ഥാകജില് 
പ്രദര്ശജിപ്പെജിക്കുന്നതജിനുള്ള വജിവരങ്ങള് സതദ്ധീകരജിക്കുന്നതണ്. ഇന്മഫസ്ഥാമബസ്ഥാകണ് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിനസ്ഥായജി, തസ്ഥാപഴ 

പറയന്ന മകസ്ഥാഡുകള് കൃതദമേസ്ഥായജി നല്മകണതസ്ഥാണണ്. ( സഹയായതയാളവില് നവിനഅം ഈ 
വരവികള് പകര്തവി ലചെയന്ന് ഇവവിലട ഹഹഹലറന്ന് ലചെയന്ന് കയാണവിച്ചവ 
മെയാത്രഅം തവിരുതവിയയാല് മെതവിയയാകുഅം. ഒരു വവിവരഅം ഉള്ലപ്പെടുത്തുനവില 
എങവില് ആ ഭയാഗഅം തയാലഴെ കയാണവിച്ച വപയാലല ഒഴെവിച്ചവിടയാല് മെതവി . വരവി 
ഡവിലയാറന്ന് ലചെയരുതന്ന്. )

{{Infobox School
| സലമപ്പെരണ്= മേലപ്പുറസം 
| വജിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ ജജില= മേലപ്പുറസം 
| റവനന്യൂ ജജില= മേലപ്പുറസം 
| സ്കൂള് മകസ്ഥാഡണ്= 18019 
| സസ്ഥാപജിതദജിവസസം= 01 
| സസ്ഥാപജിതമേസ്ഥാസസം= 06 
| സസ്ഥാപജിതവര്ഷസം= 1968 
| സ്കൂള് വജിലസ്ഥാസസം= മേക്കരപറമ പജി.ഒ, <br/>മേലപ്പുറസം 
| പജിന് മകസ്ഥാഡണ്= 676519 
| സ്കൂള് മഫസ്ഥാണ്= 04933283060 
| സ്കൂള് ഇപമേയജില്= gvhssmakkaraparamba@gmail.com 



| സ്കൂള് പവബണ് റസറ്റണ്= http://gvhssmakkaraparamba.org.in 
| ഉപ ജജില= മേങ്കട 
 | ഭരണസം വജിഭസ്ഥാഗസം= സര്ക്കസ്ഥാര് 
| സ്കൂള് വജിഭസ്ഥാഗസം= പപസ്ഥാതു വജിദദസ്ഥാലയസം
| പഠന വജിഭസ്ഥാഗങ്ങള്1= റഹസ്കൂള് 
| പഠന വജിഭസ്ഥാഗങ്ങള്2= എചണ്.എസണ്.എസണ് 
| പഠന വജിഭസ്ഥാഗങ്ങള്3= വജി.എചണ്.എസണ്.എസണ് 
| മേസ്ഥാദദമേസം= മേലയസ്ഥാള സം 
| ആണ്കുടജികളുപട എണ്ണസം= 2268 
| പപണ്കുടജികളുപട എണ്ണസം= 2068 
| വജിദദസ്ഥാര്തജികളുപട എണ്ണസം= 4336 
| അദദസ്ഥാപകരുപട എണ്ണസം= 53 
| പ്രജിന്സജിപ്പെല്=        
| പ്രധസ്ഥാന അദദസ്ഥാപകന്=           
| പജി.ടജി.ഏ. പ്രസജിഡണണ്=           
| സ്കൂള് ചജിത്രസം= 18019_1.jpg | 
}}

വജിവരങ്ങള് ' = ' ചജിഹത്തജിനണ് മശഷസം മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണണ് ഉള്പപ്പെടുമത്തണതണ്. ' = ' ചജിഹത്തജിനണ് മുന്നജിലുള്ള ചരങ്ങളജില് 

മേസ്ഥാറ്റസം അനുവദനദ്ധീയമേല. ('|'(റപപ്പെണ്) ചജിഹസം ഓമരസ്ഥാ വരജിയപടയസം അവസസ്ഥാനത്തജിമലസ്ഥാ അടുത്ത വരജിയപട 

ആദദത്തജിമലസ്ഥാ ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാസം). ഏപതങ്കജിലുസം വജിവരസം നല്കുന്നജില എങ്കജിലുസം പ്രസ്തുത വരജിയജില് മേസ്ഥാറ്റസം വരുത്തസ്ഥാന് പസ്ഥാടജില.

ഓമരസ്ഥാ വരജിയപടയസം അവസസ്ഥാനത്തജില് നല്കുന്ന '|' (റപപ്പെണ്) ചജിഹസം നഷമേസ്ഥാകുന്നതണ് തുടര്നള്ള വരജികളജിപല 

വജിവരങ്ങപളയസം ബസ്ഥാധജിക്കുപമേന്നതജിനസ്ഥാല് അവ നഷമേസ്ഥാവസ്ഥാതജിരജിക്കസ്ഥാന് ശ്രദജിമക്കണതസ്ഥാണണ്.

3. തസ്ഥാള് വജിവരങ്ങള്

വജിദദസ്ഥാലയപത്ത സസംബനജിക്കുന്ന ആമുഖ വസ്ഥാചകങ്ങളസ്ഥാണണ് ഏറ്റവസം ആദദസം ഉള്പപ്പെടുമത്തണതണ്. ഇതജിനണ് 

തലപക്കടണ് നമല്കേണതജില. സ്കൂളജിപന സസംബനജിക്കുന്ന ചുരുക്കസം വജിവരങ്ങള് മേസ്ഥാത്രമമേ ഇതജില് 

ഉള്പപ്പെടുമത്തണതുള.എത്ര വര്ഷമേസ്ഥായജി, മപരജിപന പൂര്ണ്ണരുപസം, പ്രമതദകത, തുടങ്ങജിയവ ഇവജിപട 

മചര്ക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്. വജിദദസ്ഥാലയപത്ത കുറജിചണ് അടുത്തറജിയസ്ഥാന് സഹസ്ഥായജിക്കുന്ന വജിവരങ്ങളസ്ഥാകണസം തുടര്ന്നണ് 

സ്കൂള് തസ്ഥാളുകളജില് ഉള്പപ്പെടുമത്തണതണ്. പപസ്ഥാതുവസ്ഥായജി ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാവന്ന ചജില വജിവരങ്ങള് ചുവപട 

പകസ്ഥാടുക്കുന.

•ചരജിത്രസം

•ഭസൗതജികസസൗകരദങ്ങള്

•പസ്ഥാമഠദതര പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

•മനടങ്ങള്

•മേസ്ഥാമനപജ്മെനണ്

•മുന് സസ്ഥാരഥജികള്



•പ്രശസ്തരസ്ഥായ പൂര്വവജിദദസ്ഥാര്തജികള്

•വഴജികസ്ഥാടജി

4. ചജിത്രങ്ങള്

തസ്ഥാളുകളുപട ആകര്ഷണദ്ധീയതക്കണ് ആവശദപമേങ്കജില് ചുരുക്കസം ചജിത്രങ്ങള് ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്. ചജിത്രങ്ങള് 
ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിന മുമസ്ഥായജി, അവക്കണ് അനുമയസ്ഥാജദമേസ്ഥായ മപരണ് നല്മകണതസ്ഥാണണ്. ഒരു മപരജില് ഒരു ചജിത്രസം 
മേസ്ഥാത്രമമേ ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാന് കഴജിയൂ എന്നതജിനസ്ഥാല് picture.png , schoolphoto.jpg, pic12.png 
തുടങ്ങജിയ പപസ്ഥാതുവസ്ഥായ മപരുകള് സ്കൂള് ചജിത്രങ്ങള്ക്കണ് അഭജികസ്ഥാമേദമേല. അതജിനസ്ഥാല് ചജിത്രങ്ങള്ക്കണ് മപരണ് 
നല്കുമമസ്ഥാള് അവപയ പ്രമതദകസം തജിരജിചറജിയന്നതജിനസ്ഥായജി സ്കൂള്മകസ്ഥാഡണ് ഉള്പപ്പെടുത്തജി, 24015_1.png , 
18015_pic_1.jpg തുടങ്ങജിയ മേസ്ഥാര്ഗങ്ങള് അവലസംബജിമക്കണതസ്ഥാണണ്. 

ചചിത്രങ്ങള് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്ന വചിധധ

തസ്ഥാളുകളജില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിന്നണ് മുമസ്ഥായജി ചജിത്രങ്ങപള സ്കൂള് വജിക്കജിയജിമലക്കണ് അപണ് മലസ്ഥാഡണ് പചമയണതുണണ്. 
പണജിസഞജിയജില് നജിനസം അപണ് മലസ്ഥാഡണ് ബടണജില് കജിക്കണ് പചയണ് ചജിത്രങ്ങപള അപണ് മലസ്ഥാഡണ് പചയസ്ഥാസം. സ്കൂള് 
വജിക്കജിയജിമലക്കണ് അപണ് മലസ്ഥാഡണ് പചയജിട്ടുള്ള ചജിത്രങ്ങപള മലഖന ങ്ങളജില് മചര്ക്കുവസ്ഥാന് [[ചജിത്രസം:ഫയലജിപന_മപരണ് .jpg]],
[[ചജിത്രസം:ഫയലജിപന_മപരണ് .png|ചജിത്രത്തജിനുപകരമുള്ള എഴുത്തണ് ]] എന്നജി നജിര്മദ്ദേശങ്ങള് ഉപമയസ്ഥാഗജിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ് . 
വലജിയ ചജിത്രങ്ങള് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതണ് തസ്ഥാളുകള്ക്കണ് അഭസംഗജിയണസ്ഥാക്കുസം എന്നതജിനസ്ഥാല് അനുമയസ്ഥാജദമേസ്ഥായ വജിധത്തജില് 
അവപയ ക്രമേദ്ധീകരജിക്കുന്നതസ്ഥാണണ് അഭജികസ്ഥാമേദസം. ചജിത്രങ്ങളുപട പചറുരൂപങ്ങള് മലഖനങ്ങളജില് മചര്ക്കുവസ്ഥാന് തസ്ഥാപഴ 
പറയന്ന രദ്ധീതജികള് അവലസംബജിക്കസ്ഥാസം. [[ചജിത്രസം:ഫയലജിപന_മപരണ് .png|thumb|വദ്ധീതജിpx|സസ്ഥാനസം|അടജിക്കുറജിപ്പെണ് ]] 
[[ചജിത്രസം:18019_3.jpg|thumb|150px|center|''സസ്ഥാര്ടണ് റസം'']] [[ചജിത്രസം:Ravivarma3.jpg|thumb|
150px|center|''ശകുന്തള'',<br>ഒരു [[രസ്ഥാജസ്ഥാ രവജിവര്മ|രവജിവര്മ]] ചജിത്രസം.]] ഈ നജിര്മദ്ദേശത്തജിപല 
അടജിക്കുറജിപ്പെജില് സസ്ഥാധസ്ഥാരണ വജിക്കജിമലഖനങ്ങളജിലുപമയസ്ഥാഗജിക്കുന്ന എലസ്ഥാ മഫസ്ഥാര്മേസ്ഥാറ്റജിസംഗണ്  സസ്ഥാധദതകളുസം ഉപമയസ്ഥാഗജിക്കസ്ഥാസം. 
സസ്ഥാനസം left, right,center എന്നജിങ്ങപനയസം, വദ്ധീതജി പജികലജിലുസം ആണണ്  പകസ്ഥാടുമക്കണതണ് . സ്കൂള് തസ്ഥാളുകളജിപല 
ഇന്മഫസ്ഥാമബസ്ഥാകജില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്ന ചജിത്രങ്ങള്ക്കണ് ക്രമേദ്ധീകരണങ്ങള് ആവശദമേജില.

5. സൃഷജികള്

പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുപട ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായജി കുടജികള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന മപ്രസ്ഥാജകണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പങ്കുപവക്കുന്നതജിനുസം 

അവസരമുണണ്. സതന്തസം ഗസ്ഥാമേപത്ത പഠജിചണ് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന 'എപന ഗസ്ഥാമേസം' , നസ്ഥാടന് അറജിവകള് പങ്കുപവക്കസ്ഥാന് 

'നസ്ഥാമടസ്ഥാടജി വജിജസ്ഥാന മകസ്ഥാശസം' , സ്കൂള് വസ്ഥാര്ത്തകള് ഉള്പക്കസ്ഥാള്ളുന്ന 'സ്കൂള് പത്രസം' തുടങ്ങജിയ  മപ്രസ്ഥാജകണ് 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളസ്ഥാണണ് ഇവജിപട പങ്കുപവക്കസ്ഥാവന്നവ. 

ഇന്മഫസ്ഥാ മബസ്ഥാകജിനണ് തസ്ഥാപഴ ഉള്പപ്പെടുത്തജിയജിട്ടുള്ള
ലജിങ്കജില് കജിക്കണ് പചയണ് ആ വജിദദസ്ഥാലയത്തജിനസ്ഥായജി മേസ്ഥാറ്റജി

പവച മപജജിപലത്തസ്ഥാസം. 

വജിദദസ്ഥാരസംഗസം സൃഷജികള് ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാന്,

'ഇ-വജിദദസ്ഥാരസംഗസം' എന്ന മപജുസം ഉരുക്കജിയജിട്ടുണണ്.



6. ഉപതസ്ഥാളുകള്

ഒരു മലഖനത്തജില് തപന്ന എലസ്ഥാ വജിവരങ്ങളുസം ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതണ് അഭജികസ്ഥാമേദമേല. ഉദസ്ഥാഹരണമേസ്ഥായജി, 
വജിദദസ്ഥാരസംഗസം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സ്കൂളജിപന പ്രധസ്ഥാനമപജജില് ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതണ് ഉചജിതമേല.  ആയതജിനസ്ഥാല് 

ഇതജിപന പുതജിപയസ്ഥാരു മപജജില് പ്രദര്ശജിപ്പെജിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്. സ്കൂളജിപന പ്രധസ്ഥാനമപജജില്  [[ വജിദദസ്ഥാരസംഗസം]] 
എന്നണ്ഉള്പപ്പെടുത്തജി, ഈ മപജജിമലക്കണ് കണ്ണജി ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാസം. എന്നസ്ഥാല് മേറ്റു വജിദദസ്ഥാലയങ്ങളജിലുസം വജിദദസ്ഥാരസംഗസം 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസം അവ പ്രദര്ശജിപ്പെജിക്കസ്ഥാന് വജിക്കജി മപജുസം ഉണസ്ഥാകുസം എന്നതുപകസ്ഥാണണ്, അതസ്ഥാതണ് സ്കൂള് മപജജിപന 

ഉപമപജസ്ഥായസ്ഥാണണ് ഇത്തരസം വജിവരങ്ങള് ഉള്പപ്പെടുമത്തണതണ്. ഉപതസ്ഥാളുകള് നല്കുന്നതജിനുള്ള ചജില 
ഉദസ്ഥാഹരണങ്ങള് : 

കകകോഡുകള് ഉദകോഹരണധ ഉപകയകോഗധ

[[ തുറകകണ്ടെ കപജഡ് ]] [[വജിദദസ്ഥാരസംഗസം ]] വജിദദസ്ഥാരസംഗസം എന്ന  മപജജിമലക്കണ് ലജിങ്കണ് 
നല്കുന 

[[നജിലവജിലുള്ള സ്കൂള് മപജജിപന മപരണ് / 

ഉപതസ്ഥാളജിപന മപരണ് ]]

[[ജവി.ജവി.എചഡ്.എസഡ്. വയനസ്ഥാടെഡ്

/ വജിദദസ്ഥാരസംഗസം ]]

ജജി.ജജി.എചണ്.എസണ്. വയനസ്ഥാടണ് എന്ന 
മപജജിപന വജിദദസ്ഥാരസംഗസം എന്ന 
ഉപതസ്ഥാളജിമലക്കണ് ലജിങ്കണ് നല്കുന 

[[{{PAGENAME}} / ഉപതസ്ഥാളജിപന

മപരണ്]]

[[{{PAGENAME}} / 
വജിദദസ്ഥാരസംഗസം]]

current മപജജിപന,  വജിദദസ്ഥാരസംഗസം എന്ന 
ഉപതസ്ഥാളജിമലക്കണ് ലജിങ്കണ് നല്കുന 

(current മപജജിപന മപരണ് 

നല്മകണതജില)

1.[[{{PAGENAME}} / 
ഉപതസ്ഥാളജിപന മപരണ് | ദൃശദമേസ്ഥാമകണ 

വസ്ഥാക്കണ് ]]

2.[[{{PAGENAME}} / 
വജിദദസ്ഥാരസംഗസം | വജിദദസ്ഥാരസംഗസം ]]

വജിദദസ്ഥാരസംഗസം എന്നണ് പ്രദര്ശജിപ്പെജിക്കുകയസം  

current മപജജിപന,  വജിദദസ്ഥാരസംഗസം എന്ന 
ഉപതസ്ഥാളജിമലക്കണ് ലജിങ്കുസം നല്കുന 

6. സ്കൂള് മേസ്ഥാപ്പെണ്

വജിദദസ്ഥാലയത്തജിപന സസ്ഥാനസം അടയസ്ഥാളപപ്പെടുത്തജിയ ഭൂപടസം ഉള്പപ്പെടുത്തനുസം സ്കൂള്വജിക്കജിയജില് പസസൗകരദമുണണ്. 

{{#multimaps: 11.04848, 76.071535 | width=800px | zoom=16 }} എന്ന നജിര്മദശസം 

നല്കജി മേസ്ഥാപ്പെണ് ഉള്പപ്പെടുത്തസ്ഥാസം. ഇതജില് 11.04848, 76.071535 എന്നജിവ സ്കൂളജിപന സസ്ഥാനസം സൂചജിപ്പെജിക്കുന. 

നജിലവജിപല ഗൂഗജിള് മേസ്ഥാപ്പെജില് നജിമന്നസ്ഥാ മേറ്റണ് മേസ്ഥാപ്പുകളജില് നജിമന്നസ്ഥാ സ്കൂളജിപന സസ്ഥാനസം (Latitude and Longitude) 

കതണ്ടെത്തെവി ഇവജിപട ഉള്പപ്പെടുത്തജിയസ്ഥാല് മേതജി.

കണണ്ണി പ്രദര്ശണ്ണിപണ്ണിക്കന്നതത് ചുവപപപ്പോ നനീലപയപ്പോ നണ്ണിറപതപ്പോടുകൂടണ്ണിയപ്പോണത്.  ലണ്ണിങത് സൂചണ്ണിപണ്ണിക്കുന്ന പപേജത് 
നണ്ണിലവണ്ണിലുണത് എങണ്ണില് ലണ്ണിങത് നനീല നണ്ണിറതണ്ണിലുലും ആ പപേജത് നണ്ണിലവണ്ണിലണ്ണില്ല എങണ്ണില്  ചുവപത് നണ്ണിറതണ്ണിലുലും 
കപ്പോണണ്ണിക്കുലും. നണ്ണിങ്ങള് ഒരു പുതണ്ണിയ കണണ്ണി തയപ്പോറപ്പോക്കുപമപ്പോള് അതത് ചുവപത് നണ്ണിറതണ്ണിലണത് കപ്പോണണ്ണിക്കുക. 
അതണ്ണില് കണ്ണിക്കത് ചചയ്യുപമപ്പോള് ആ പപേജണ്ണിപലക്കത് പപേപ്പോകുകയലും ആ പപേജത് സൃഷണ്ണിക്കുകയലും ചചയപ്പോല് 
പേണ്ണിന്നനീടത് ലണ്ണിങത് നനീല നണ്ണിറതണ്ണിലപ്പോകുലും കപ്പോണണ്ണിക്കുക.



തയാള് തവിരുതലകള്
തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കജിയ തസ്ഥാളുകളജില് ആവശദമേസ്ഥായ തജിരുത്തലുകള് ഏതണ് സമേയത്തുസം അവരവര്ക്കണ് വരുത്തസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്. 
കൂടസ്ഥാപത തജിരുത്തസ്ഥാന് അനുവസ്ഥാദമുള്ള മേറ്റണ് തസ്ഥാളുകളജിലുസം ആവശദപമേങ്കജില് അധജികവജിവരങ്ങള് സസംഭസ്ഥാവന നല്കേസ്ഥാവന്നതുസം 

തജിരുത്തലുകള് വരുത്തസ്ഥാവന്നതുമേസ്ഥാണണ്. ഒരു തസ്ഥാളജില് തജിരുത്തല് വരുത്തുന്നതജിനണ്,  അതജിപല 'തജിരുത്തുക' എന്ന ടസ്ഥാബജില് 

കജിക്കണ് പചയണ് തജിരുത്തല് മപജജില് എത്തസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണണ്.  'പ്രജിവന്യൂ കസ്ഥാണുക' കജിക്കണ് പചയണ് തങ്ങള് വരുത്തജിയ മേസ്ഥാറ്റങ്ങള് 

നജിരദ്ധീക്ഷജിക്കസ്ഥാസം. മേസ്ഥാറ്റങ്ങള് തൃപജികരപമേങ്കജില് 'മസവണ്  പചയക' ടസ്ഥാബജില് കജിക്കണ് പചയണ് മലഖനസം സൂക്ഷജിക്കുക. 

എചണ്.ടജി.എസം.എല് ഭസ്ഥാഷയജിമലതുമപസ്ഥാപല വജിവരങ്ങള് നജിശജിതരൂപത്തജില് ദൃശദമേസ്ഥാക്കുന്നതജിന്നണ് ചജില മകസ്ഥാഡുകള് 

ഉപമയസ്ഥാഗജിമക്കണതുണണ്. ഉദസ്ഥാഹരണമേസ്ഥായജി, ഒരു പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫജിപന തുടക്കത്തജില് മസ്പെസണ് (Space) ഇടുന്നതണ് ആ 

പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫജിപന പ്രമതദക മബസ്ഥാകസ്ഥായജി കസ്ഥാണജിക്കസ്ഥാന് ഇടയസ്ഥാക്കുസം. ഒരു പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫജിപന ഇടതു മേസ്ഥാര്ജജിനജില് നജിനസം അലസം 

മേസ്ഥാറജി (left Indentation) ഉള്പപ്പെടുത്തുന്നതജിന്നണ് പസ്ഥാരഗസ്ഥാഫജിപന തുടക്കത്തജില് ' : ' നല്കജിയസ്ഥാല് മേതജിയസ്ഥാകുസം. 

ഭസംഗജിവരുത്തലുകള് വരുമത്തണ വസ്ഥാക്കുകള് പസലകണ് പചയണ്, തസ്ഥാപഴ പറയന്ന എഡജിറ്റജിസംഗണ് ടൂളുകള് കജിക്കണ് പചയണ് 

തസ്ഥാളജിപന ആകര്ഷകമേസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.
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ഏതതങവിലസം വസ്ഥാകകള് ''ഇറസ്ഥാലവികവില്'' ആകണ 
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അതപസ്ഥാതസസ്ഥാഫവികള് വകീതസം നല്കുക.

മൂതനണസം വകീതസം നല്കവിയസ്ഥാല് '''കബസ്ഥാള്ഡസ്ഥാകുസം'''. 
അതഞ്ചെണസം വകീതസം ഇരുവശത്തുസം 

നല്കവിയസ്ഥാല് '''''കബസ്ഥാള്ഡഡ്  ഇറസ്ഥാലവികവിലസ്ഥാവസം'''''.

 ഇറസ്ഥാലവികവില്  (അതസ്ഥായതഡ് വലതു വശകത്തെകഡ് 

ചെരവിചഡ് ) 

 കബകോള്ഡകോകധ, അതസ്ഥായതഡ് കടുപമുള്ളതസ്ഥാകുസം.. 

 കബകോള്ഡത  ഇറകോലചികചിലകോവധ.

ഇടെവവിടെസ്ഥാതത എഴുതവിയസ്ഥാല് 
കലതയയൌടവില് മസ്ഥാറതമസ്ഥാനസം വരവില്ല. 

എനസ്ഥാല് ഒരുവരവി ഇടെവവിടസ്ഥാല് 
അതഡ്  അടുത്തെ ഖണവികയസ്ഥാകുസം

ഇടെവവിടെസ്ഥാതത എഴുതവിയസ്ഥാല് കലതയയൌടവില് 
മസ്ഥാറതമസ്ഥാനസം വരവില്ല.

എനസ്ഥാല് ഒരുവരവി ഇടെവവിടസ്ഥാല് അതഡ്  അടുത്തെ 
ഖണവികയസ്ഥാകുസം

ഖണവിക തവിരവികസ്ഥാതതതതന <br>ഇപ്രകസ്ഥാരസം 
വരവികള് മുറവികസ്ഥാസം.<br> 

ഖണവിക തവിരവികസ്ഥാതതതതന 
ഇപ്രകസ്ഥാരസംവരവികള് മുറവികസ്ഥാസം.

സധവകോദധ തകോളുകളചിൽ നചിങ്ങളുപടെ ഒപ്പെത  കരഖപപ്പെടുതകോൻ 
മറക്കരുതത :
: മൂനഡ് ഹടെല്കഡ ചെവിഹ്നങ്ങള് (~) ഉപകയസ്ഥാഗവിചഡ്  
ഉപകയസ്ഥാക്തൃ നസ്ഥാമസം മസ്ഥാതസം പതവിപവികസ്ഥാസം:~~~

: നസ്ഥാതലണമസ്ഥാതണങവില്, യൂസര തനയവിമുസം, തകീയതവിയുസം, 

സമയവസം നല്കുസം:~~~~

: അതഞ്ചെണമുപകയസ്ഥാഗവിചസ്ഥാല് തകീയതവിയുസം സമയവസം 
മസ്ഥാതസം വരുത്തുന:~~~~~
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HTML ടെസ്ഥാഗുകളുപകയസ്ഥാഗവിചസം 
കലഖനങ്ങള് കഫസ്ഥാരമസ്ഥാറഡ്  തചെയസ്ഥാസം. 

HTML ടെസ്ഥാഗുകളുപകയസ്ഥാഗവിചസം കലഖനങ്ങള് 
കഫസ്ഥാരമസ്ഥാറഡ്  തചെയസ്ഥാസം. ഉദസ്ഥാഹൈരണത്തെവിനഡ്  കബകോള്ഡത  



ഉദസ്ഥാഹൈരണത്തെവിനഡ്  <b>കബസ്ഥാള്ഡഡ് </b> ആകക.

<u>അടെവിവരയവിടുക.</u>

<strike>തവടവിത്തെവിരുത്തുക.</strike>

സൂപര സവിപഡ്റഡ്  - (a+b)<sup> 2</sup>

സബഡ്സവിപഡ്റഡ്   - H<sub> 2</sub>O

ആകക.

അടെവിവരയവിടുക  .

തവടവിത്തെവിരുത്തുക.

(a+b)2

H20
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==ശദ്ധീര്ഷകസം==
മലഖനങ്ങള്ക്കുള്ളജില് പസക്ഷന് 
പഹഡജിസംഗണ്  ഇതുമപസ്ഥാപല നല്കജി ക്രമേദ്ധീകരജിക്കസ്ഥാസം. 
ഈരണ്ടു സമേചജിഹങ്ങള് 
ഇരുവശത്തുമുപമയസ്ഥാഗജിചസ്ഥാല് 
പസക്ഷന് പഹഡജിസംഗണ്  ആകുസം.
===ഉപശദ്ധീര്ഷകസം===
മൂപന്നണ്ണസം വദ്ധീതസം നല്കജിയസ്ഥാല് 
സബണ് പസക്ഷനസ്ഥാകുസം.
====പചറുശദ്ധീര്ഷകസം====
നസ്ഥാപലണ്ണസം വദ്ധീതസം നല്കജിയസ്ഥാല് 
വദ്ധീണ്ടുപമേസ്ഥാരു പചറുവജിഭസ്ഥാഗസം ലഭജിക്കുസം.

മലഖനങ്ങള് ഇപ്രകസ്ഥാരസം 
തലപക്കട്ടുകള് തജിരജിച്ചു 
നല്കസ്ഥാന് ശ്രദജിക്കുക. 

ശദ്ധീര്ഷകസം[  മൂലരൂപസം തജിരുത്തുക]

കലഖനങ്ങള്കള്ളവില് തസക്ഷന് തഹൈഡവിസംഗഡ്  ഇതുകപസ്ഥാതല 
നല്കവി ക്രമകീകരവികസ്ഥാസം. ഈരണ്ടു സമചെവിഹ്നങ്ങള് 
ഇരുവശത്തുമുപകയസ്ഥാഗവിചസ്ഥാല് തസക്ഷന് തഹൈഡവിസംഗഡ്  ആകുസം.

ഉപശശീർഷകധ[  മൂലരൂപസം തജിരുത്തുക]

മൂതനണസം വകീതസം നല്കവിയസ്ഥാല് സബഡ് തസക്ഷനസ്ഥാകുസം.

പചറുശശീർഷകധ[  മൂലരൂപസം തജിരുത്തുക]

നസ്ഥാതലണസം വകീതസം നല്കവിയസ്ഥാല് വകീണ്ടുതമസ്ഥാരു തചെറുവവിഭസ്ഥാഗസം
ലഭവികസം.

കലഖനങ്ങള് ഇപ്രകസ്ഥാരസം തലതകട്ടുകള് തവിരവിച നല്കസ്ഥാന് 
ശ്രദവികക.

*വസ്ഥാകദങ്ങള്ക്കു മുന്നജില് നക്ഷത്ര ചജിഹസം 
നല്കജിയസ്ഥാല് ബുള്ളറ്റുകള് 
ഉപമയസ്ഥാഗജിചണ്  മവര്തജിരജിക്കപപ്പെടുസം. 
**നക്ഷത്രങ്ങളുപട എണ്ണസംകൂടജി 
***ഇപ്രകസ്ഥാരമുള്ള മവര്തജിരജിക്കലുകള് 
****കൂടുതല് ഭസംഗജിയസ്ഥാക്കസ്ഥാസം.

• വസ്ഥാകദങ്ങള്ക മുനവില് നക്ഷത ചെവിഹ്നസം
നല്കവിയസ്ഥാല് ബുള്ളറ്റുകള് ഉപകയസ്ഥാഗവിചഡ്  
കവരതവിരവികതപടുസം.

◦ നക്ഷതങ്ങളുതടെ എണസംകൂടവി
▪ ഇപ്രകസ്ഥാരമുള്ള കവരതവിരവികലകള്

• കൂടുതല് ഭസംഗവിയസ്ഥാകസ്ഥാസം.

#ഹസ്ഥാഷണ് ചജിഹമുപമയസ്ഥാഗജിചസ്ഥാണണ്  ക്രമേനമരുകള് 
നല്മകണതണ് :
##ഹസ്ഥാഷണ് ചജിഹങ്ങള് ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഉപമയസ്ഥാഗജിചണ്  
##ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഉപമയസ്ഥാഗജിചണ്  
##ഇവജിപടയസം ഉപഗണങ്ങള് തജിരജിക്കസ്ഥാസം.

1. ഹൈസ്ഥാഷഡ് ചെവിഹ്നമുപകയസ്ഥാഗവിചസ്ഥാണഡ്  ക്രമനമ്പരുകള് 
നല്കകണ്ടെതഡ് 
1. ഹൈസ്ഥാഷഡ് ചെവിഹ്നങ്ങള് ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഉപകയസ്ഥാഗവിചഡ് 
2. ഇപ്രകസ്ഥാരസം ഉപകയസ്ഥാഗവിചഡ് 
3. ഇവവിതടെയുസം ഉപഗണങ്ങള് തവിരവികസ്ഥാസം.

നസ്ഥാലണ്  നന്യൂന ചജിഹങ്ങള്(-) നല്കജിയസ്ഥാല് 
മലഖനങ്ങള്ക്കജിടയജില് പനടുപക വര വരുന.

നസ്ഥാലഡ്  നന്യൂന ചെവിഹ്നങ്ങള്(-) നല്കവിയസ്ഥാല് 

https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82/%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D&action=edit&section=27
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82/%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D&action=edit&section=26
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%80%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%AF:%E0%B4%95%E0%B5%88%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%82/%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D&action=edit&section=25


----
എന്നജിരുന്നസ്ഥാലുസം മലഖനങ്ങപള 
സബണ് പഹഡജിസംഗണ്  നല്കജി 
വജിഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണണ്  നലതണ് .

കലഖനങ്ങള്കവിടെയവില് തനടുതക വര വരുന.

എനവിരുനസ്ഥാലസം കലഖനങ്ങതള സബഡ്തഹൈഡവിസംഗഡ്  നല്കവി 
വവിഭസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാകകയസ്ഥാണഡ്  നല്ലതഡ് .

കണ്ണജികള്

മലഖനങ്ങള്ക്കുള്ളജില് കണ്ണജികള് നല്കുന്നതണ്  വസ്ഥായന എളുപ്പെമേസ്ഥാക്കുസം. അപതങ്ങപനപയനകസ്ഥാണുക.

നചിങ്ങള് പചകയ്യേണ്ടതത എങ്ങപനയചിരചികധ

[[വജിദദസ്ഥാരസംഗസം]] വജിദദസ്ഥാരസംഗസം

[[മേലയസ്ഥാളസം|മകരളത്തജിപല ഭസ്ഥാഷ]] 
സസംസസ്ഥാരപത്ത

കകരളത്തെവിതല ഭസ്ഥാഷ സസംസ്കസ്ഥാരതത്തെ

മേലയസ്ഥാളസം [[മകരളസം|മകരളത്തജിപന]] മലയസ്ഥാളസം കകരളത്തെവിതന്റെ

മകരളത്തജിപല കണ്ണൂര് ജജിലയജിപല [[രസ്ഥാമേപുരസം 
(കണ്ണൂര്)|രസ്ഥാമേപുരത്തസ്ഥാണണ്]]

കകരളത്തെവിതല കണ്ണൂര ജവില്ലയവിതല രസ്ഥാമപുരത്തെസ്ഥാണഡ്

മകരളസം എന്ന തലപക്കട്ടുള്ള മലഖനത്തജിമലക്കുള്ള 
ലജിങ്കണ്  ഇപ്രകസ്ഥാരസം നല്കസ്ഥാസം. [[മകരളസം]] 
ലജിങ്കണ്  പചയ പടകണ്റ്റുസം മഫസ്ഥാര്മേസ്ഥാറ്റണ്  പചയ്യസ്ഥാസം.
പമക്ഷ മഫസ്ഥാര്മേസ്ഥാറ്റണ്  റ്റസ്ഥാഗുകള് 
ബസ്ഥായ്ക്കറ്റുകള്ക്കു പവളജിയജിലസ്ഥായജിരജിക്കണസം.
ഉദസ്ഥാ:'''[[മകരളസം]]'''
[[ചുവപ്പെണ്  നജിറത്തജില്]] കസ്ഥാണുന്ന ലജിങ്കുകള് 
ശൂനദമേസ്ഥായജിരജിക്കുസം. 
അവയജില് കജിക്കണ്  പചയണ്  പുതജിയ മലഖനസം 
തുടങ്ങസ്ഥാസം.

കകരളസം എന തലതകട്ടുള്ള കലഖനത്തെവികലകള്ള ലവിങഡ്  
ഇപ്രകസ്ഥാരസം നല്കസ്ഥാസം. കകരളസം ലവിങഡ്  തചെയ തടെകഡ്റ്റുസം 
കഫസ്ഥാരമസ്ഥാറഡ്  തചെയസ്ഥാസം. പകക്ഷ കഫസ്ഥാരമസ്ഥാറഡ്  റസ്ഥാഗുകള് 
ബസ്ഥായ്ക്കറ്റുകള്ക തവളവിയവിലസ്ഥായവിരവികണസം. ഉദസ്ഥാ:കകരളസം 

ചുവപഡ്  നവിറത്തെവില് കസ്ഥാണുന ലവിങ്കുകള് ശൂനദമസ്ഥായവിരവികസം. 

അവയവില് കവികഡ്  തചെയഡ്  പുതവിയ കലഖനസം തുടെങ്ങസ്ഥാസം.

മകരളത്തജിപല എപന്നഴുതജിയസ്ഥാലുസം 
ലജിങ്കണ്  പചമയ്യണതണ്  മകരളസം 
എന്ന മപജജിമലക്കസ്ഥാണണ് . 
ഇതജിനസ്ഥാണണ്  റപപണ് ഡണ്  ലജിങ്കുകള് 
ഉപമയസ്ഥാഗജിക്കുന്നതണ് . 
[[മകരളസം|മകരളത്തജിപല]]

കകരളത്തെവിതല എതനഴുതവിയസ്ഥാലസം ലവിങഡ്  തചെകയണ്ടെതഡ്  
കകരളസം എന കപജവികലകസ്ഥാണഡ് . ഇതവിനസ്ഥാണഡ്  ഹപപഡ് ഡഡ്  
ലവിങ്കുകള് ഉപകയസ്ഥാഗവികനതഡ് . ഹപപഡ് ഡഡ്  ലവിങഡ്  
ഉപകയസ്ഥാഗവിചവിരവികനതഡ്  കസ്ഥാണുക. കകരളത്തെവിതല

സ്കൂള് വപജുകള്കന്ന് വഗ്രേഡന്ന് 
സ്കൂള് കപജുകളവിതല ഉള്ളടെകസം പരവികശസ്ഥാധവിചഡ്

വവിലയവിരുത്തുകയുസം തചെയ്യുന. നവസംബര 30 നഡ്
കസ്ഥാരദനവിരവസ്ഥാഹൈകരസ്ഥാണഡ് സ്കൂള് കപജുകളവില് കഗ്രേഡഡ്

നല്കുനതഡ്. അതവിനഡ് മമ്പസ്ഥായവി സ്കൂളുകള് തവിരുത്തെലകള്

പൂരത്തെവിയസ്ഥാകകണ്ടെതസ്ഥാണഡ്.

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%B5%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E2%80%8C_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B5%BD&action=edit&redlink=1
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82


അധചിക സധശയങ്ങള്

സ്കൂള് വവികവിയുമസ്ഥായവി ബന്ധതപട അധവിക സസംശയങ്ങള്  സ്കൂള്വവികവി 
തസ്ഥാളവിതല സഹൈസ്ഥായസം തസ്ഥാളവിലൂതടെ പരവിഹൈരവികസ്ഥാസം


