
സമഗ്ര 

കേ�രളത്തിലെ�  സാകേ�തി�വിദ്യാ  സൗഹൃദമായ  ക്ലാസ്  മുറി�ളിലെ�  പാഠവിനിമയ
സഹായത്തിനായി  ലെപാതുവിദ്യാഭ്യാസ  വകുപ്പിന്  കേവണ്ടി  കേ�രള  ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്  ആന്റ്
ലെ*കേ+ാളജി  കേ-ാര് എജ്യുകേ0ഷന്  (കൈ�റ്റ്)  നിര്മിക്കുന്ന ക്ലാസ്  റൂം  റികേസാഴ്സ്  മാകേനജ് ലെമന്റ്
കേസവനമാണ്  സമഗ്ര.  samagra.kite.kerala.gov.in   എന്ന ലെവബ്  അഡ്രസുള്ള ഓണ്കൈ�ന്
കേപാര്ട്ട�ിലൂലെ*യാണ് ഈ കേസവനം നല്കുന്നത്.

സമഗ്ര ഡിജിറ്റല് ക്ലാസ്  റൂം  റികേസാഴ്സ്  കേപാര്ട്ടല് രണ്ടു രീതിയില് ഉപകേയാഗി0ാം.
കുട്ടി�ള്ക്കും, സ്കുള് ത�ത്തിലുള്ള പഠന-പാഠ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് താല്പര്യമുള്ള രക്ഷിതാ0ള്
അ*0മുള്ള  ലെപാതുജനങ്ങള്ക്കും  ഉപകേയാഗി0ാവുന്ന  -  കേ�ാഗിന്  ആവശ്യമില്ലാത്ത -
പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണ് ഒന്ന്.  അധ്യാപ�ര്0് മാത്രം ആവശ്യമായ പാഠാസൂത്രണ
മാതൃ��ള്,  അവയുലെ*  അനുരൂപീ�രണം,  അതുമായി  ബന്ധലെപ്പട്ട  മറ്റ്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
എന്നിവയ്ക്കാവശ്യമായ  -  കേ�ാഗിന്  ലെsയ്തതിനുകേശഷം മാത്രം �ഭ്യമാകുന്ന  –  സജ്ജീ�രണ
ങ്ങളാണ് അടുത്തത്.

കേ�ാഗിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഇത്  സമഗ്രയുലെ*  കേ�ാഗിന്  ലെsയ്യാത്ത  ജാ��മാണ്.   ഡിജിറ്റല്  രൂപത്തിലുള്ള
പാഠപുസ്ത�ങ്ങള്  ഡൗണ്കേ�ാഡ്  ലെsയ്യുന്നതിന്  Text  Books  എന്ന  �ി�ിലൂലെ*  സാധിക്കും.
കേ�രള സംസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള പാഠപുസ്ത�ങ്ങള്,  പിഡിഎ-് രൂപത്തില്
ഡൗണ്കേ�ാഡ് ലെsലെയ്തടു0ാവുന്ന രീതിയില്  ഇവിലെ* �ഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്.



ആര്.പി ഉദാഹരണമായി എട്ടാം ക്ലാസിലെ� മ�യാളം മീഡിയം, അ*ിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം,
പാഠപുസ്ത�ം ഡൗണ്കേ�ാഡ് ലെsയ്യുന്ന വിധം.

പഠന മാധ്യമം, ക്ലാസ്,  വിഷയം എന്നിവ ലെതരലെ�ടുക്കുകേ�ാള് അ*ിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം
പാഠപുസ്ത�ത്തിലെന്റ രണ്ട് കേവാള്യങ്ങള് പ്രത്യക്ഷലെപ്പടുന്നത് ഡകേമാലെsയ്ത് �ാണിക്കുന്നു.

ഓകേരാ ക്ലാസികേ�ക്കും ആവശ്യമായ പഠന വിഭവങ്ങള് പഠനമാധ്യമം, ക്ലാസ്, വിഷയം,
അധ്യായം, കേ*ാപ്പി0് എന്ന ക്രമത്തില് തരം തിരിച്ച ്സമഗ്രയില് �ഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്. കേ�ാഗിന്
ലെsയ്യാത്ത ജാ��ത്തിലെ� e-Resources എന്ന �ി�ില് ക്ലി0് ലെsയ്താല് ഇവ �ഭ്യമാകും. 

 ആര്.പി മ�യാളം മീഡിയം എട്ടാം ക്ലാസിലെ� കേബസി�്  സയന്സ് വിഷയത്തിലെ�
കു�റയ്ക്കുള്ളിലെ�  ജീവരഹസ്യങ്ങള്  എന്ന  ആദ്യപാഠത്തിലെ�,  കൈമകേക്രാകേസ്കുാപ്പ്  എന്ന
കേ*ാപ്പി0്  എടുത്ത്  സബ് മിറ്റ്  ലെ�ാടുത്ത്   ഈ  കേ*ാപ്പി0ില്  �ഭ്യമാകുന്ന  16  ഡിജിറ്റല്
റികേസാഴ്സു�ള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നു.



 സമഗ്രയില്  �ഭ്യമായിട്ടുള്ള  ആയിര0ണ0ിന്  പഠനവിഭവങ്ങളില്  16  എണ്ണമാണ്
ഇവ.  റികേസാഴ്സു�ലെള ഇവിലെ* വീഡികേയാ, ഓഡികേയാ, sിത്രങ്ങള്, ഇന്ററാക്റ്റീവ്  അപ് ലെ�റ്റു�ള്,
വര്0്ഷീറ്റ്  കേപാലുള്ള  കേഡാ�്യുലെമന്റു�ള്  എന്നിങ്ങലെന  അഞ്ചായി  തിരിച്ചാണ്
കേsര്ത്തിരിക്കുന്നത്.  ഓകേരാ  ഇനത്തിലുമുള്ള  റികേസാഴ്സു�ള്  ഇവിലെ*  �ാണാനാകും.  ഇതു
കൂ*ാലെത വിഷയം ലെസര്ച്ചുലെsയ്തും വിഭവങ്ങള് �ലെണ്ടത്താവുന്നതാണ്.

കേ�ാഗിന് ലെsയ്തതിനുകേശഷം മാത്രം �ഭ്യമാകുന്ന സൗ�ര്യങ്ങള്

കൈസനപ്പ് ലെsയ്യുന്ന വിധം

സമഗ്ര  ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിന്  ഈ  ഓണ്കൈ�ന്  കേസവനത്തില്  അംഗത്വം
എടുകേ0ണ്ടതുണ്ട്. കേ�രളത്തിലെ� സര്0ാര് അംഗീകൃത സ്കൂളു�ളിലെ� ഏലെതാരു അധ്യാപ�നും
സമഗ്രയില് അംഗത്വത്തിനായി കൈസനപ്പ് ലെsയ്യാം.  സമഗ്ര കേസവന ജാ��ത്തിലെന്റ വ�തു
വശത്ത് മു�ളി�ായി കൈസനപ്പ് സംവിധാനം കേsര്ത്തിട്ടുണ്ട്.

(ആദ്യമായി അംഗത്വലെമടുക്കുന്നത് എങ്ങലെനലെയന്ന് വിശദീ�രിക്കുന്ന വീഡികേയാ *്യൂകേട്ടാറിയല്
സമഗ്ര കേപാര്ട്ട�ില് �ഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ട്).

റികേസാഴ്സു�ള് ക്രമീ�രിക്കുന്ന വിധം

അധ്യാപ�ര്0് അവരുലെ* ക്ലാസ് റൂം പാഠവിനിമയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്0ായി ഡിജിറ്റല്
റികേസാഴ്സു�ള് സമഗ്ര റികേസാഴ്സ് കേപാര്ട്ട�ില് നിന്ന് തിരലെ�ടുക്കുന്നതിനും തിരലെ�ടുത്തവ
അനുക്രമമായി  സജ്ജീ�രിക്കുന്നതിനുമുളള  സൗ�ര്യങ്ങളുണ്ട്.  അധ്യാപ�ര്   കേ�ാഗിന്
ലെsയ്താല് ഇത്തരത്തിലുള്ള റികേസാഴ്സ്  �ിസ്റ്റു�ള് നിര്മിക്കു�യും  തു*ര്  ആവശ്യങ്ങള്0ായി
സമഗ്രയില്തലെന്ന  സൂക്ഷിക്കു�യും  എകേപ്പാള്  കേവണലെമ�ിലും  ഡൗണ്കേ�ാ ഡ്  ലെsയ്ത്
എടുക്കു�യും ലെsയ്യാം.



സമഗ്രയില്  സ്വന്തം  യൂസര്  നാമവും  പാസ് കേവഡും  നല്കി  കേ�ാഗിന്  ലെsയ്യുകേ�ാള്
�ഭ്യമാകുന്ന ഡാഷ്കേബാര്ഡില് �ാണുന്ന ആദ്യ ഇനമായ  CLASSROOM PRESENTATION  ല്
ഓകേരാ  ക്ലാസികേ�യും  ഓകേരാ  വിഷയങ്ങള്ക്കും  ആവശ്യമായ  പഠനവിഭവങ്ങള്
ക്രമീ�രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ആര്.പി,  മ�യാളം  മീഡിയം,  പത്താം  ക്ലാസ്,  ലെ�മിസ്ട്രി,  പീരികേയാഡി�്  കേ*ബിളും
ഇ�കോണ് വിന്യാസവും എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ� ആദ്യ  കേ*ാപ്പി0ായ സബ്ലെഷല്
ലെതരലെ�ടുക്കുന്നു. 

ആ കേ*ാപ്പി0ിലെ�   4 വീഡികേയാ�ള് 41 sിത്രങ്ങള്, 8 ഇന്ററാക്റ്റീവ്    അപ് ലെ�റ്റു�ള്, 4
മറ്റു  കേഡാ�്യുലെമന്റു�ള്  എന്നിങ്ങലെന  55  പഠന  വിഭവങ്ങള്  ക്രമീ�രിച്ചിരിക്കുന്നത്
പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നു.  



ഇതുകേപാലെ�  ഓകേരാ  കേ*ാപ്പി0ിലും  അവയ്ക്കാവശ്യമായ  ഒട്ടകേന�ം  പഠനവിഭവങ്ങള്
സമഗ്രയില്  കേശഖരി0ലെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  അധ്യാപ�ര്  അപ് കേ�ാഡ്  ലെsയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്
വിഭവകേശഖരം വലുതായി ലെ�ാണ്ടിരിക്കു�യും ലെsയ്യുന്നു.

എന്നാല്,  ഒരു  അധ്യാപ�ന്   ക്ലാസിലെ�  കുട്ടി�ളുലെ*  ആവശ്യത്തിനായി  സ്വന്തം
ഇഷ്ടുപ്ര�ാരം  പഠനവിഭവങ്ങള്  ക്രമീ�രിച്ച്  അവതരിപ്പി0ാനുള്ള  സൗ�ര്യവും  സമഗ്രയില്
ഒരു0ിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ സകേ�തം  ഡാഷ്കേബാര്ഡില് RESOURCE LIST എന്ന �ി�ില് �ഭിക്കും.

 ഒരു കേ*ാപ്പി0ികേ�0് ഒരു റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങലെന എന്ന് ആര്.പി.
വിശദീ�രിക്കുന്നു.

ഡാഷ്കേബാര്ഡിലെ� റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റ് എന്ന ഇനത്തില് ക്ലി0് ലെsയ്യു�. തുറന്നു വരുന്ന
ജാ��ത്തിലെന്റ വ�തുവശത്ത് മ�യാളം മീഡിയം, പത്താം ക്ലാസ്,  ലെ�മിസ്ട്രി,  പീരികേയാഡി�്
കേ*ബിളും ഇ�കോണ് വിന്യാസവും എന്ന ഒന്നാം അധ്യായം ലെതരലെ�ടുക്കു�.  Create New
RL ല് ക്ലി�് ലെsയ്ത് പുതിയ റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റിന് കേപര് ലെ�ാടു0ാം. ഉദാഹരണമായി 10bSubshells
എന്ന് കേപര് നല്�ി കേസവ് ലെsയ്യു�.  

ഇനി ഇതികേ�0് റികേസാഴ്സു�ള് കേsര്ക്കുന്നത് എങ്ങിലെനലെയന്ന് കേനാ0ാം.  



ലെതരലെ�ടുത്ത  അധ്യായത്തിലെ�  പഠന  വിഭവങ്ങലെളല്ലാം  ഇ*തുവശത്തു  �ിസ്റ്റ്
ലെsയ്യലെപ്പടുന്നു.  ആവശ്യമായത്രയും  റികേസാഴ്സു�ള്  ഈ  �ിസ്റ്റില്  നിന്നും  Add  to  Group
എന്നതില്  ക്ലി�്  ലെsയ്ത്  നമ്മുലെ*  റികേസാഴ്സ്  �ിസ്റ്റില്  ഉള്ലെപ്പടുത്തി  കേസവ്  ലെsയ്യാം.  ഈ
കേ�ാഗിനില് റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റ് ഏതു സമയത്തും �ഭ്യമായിരിക്കും.

പിന്നീ*്  ഈ റികേസാഴ്സ്  �ിസ്റ്റ്  പരികേശാധികേ0ണ്ടി വരു�യാലെണ�ില് ഡാഷ്  കേബാര്
ഡില്  Resource  List  എന്ന ഓപ്ഷന് എടുത്ത് അതില് വ�തു വശത്തുനിന്നും ബന്ധലെപ്പട്ട
വിഷയവും  പാഠവും  തിരലെ�ടുത്ത്  My  Resource  List  എന്ന്  ക്ലി0്  ലെsയ്താല്  കേനരലെത്ത
തയ്യാറാ0ിയ  റികേസാഴ്സു  �ിസ്റ്റു�ള്  പ്രത്യക്ഷലെപ്പടും.  ഇവിലെ*  നിന്നും  നമു0്  ആവശ്യമായ
റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റ് ലെതരലെ�ടു0ാവുന്നതാണ്. 

ഈ  �ിസ്റ്റ്  വീണ്ടും  എഡിറ്റ്  ലെsയ്യാവുന്നതാണ്.  ഇകേപ്പാള്  ആവശ്യമില്ലാത്തവ
�ളയു�യും മറ്റു sി�ത് കേsര്ക്കുയും ലെsയ്യാം.  �ിസ്റ്റ് ലെമാത്തമായും ആവശ്യമില്ലാലെയ�ില് ഈ
�ാണുന്ന ഡി�ീറ്റ് ബട്ടന് ക്ലി0് ലെsയ്താല് മതിയാകും.



ഇന്റര്ലെനറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ് റൂമികേ�0് ഈ റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റ് നമു0് ഡൗണ്കേ�ാ 
ഡ് ലെsയ്ത് ലെ�ാണ്ടു കേപാ�ാന് സാധിക്കും. അതിനായി ഡൗണ്കേ�ാഡ് ബട്ടനില് ക്ലി0് ലെsയ്ത്
പഠന വിഭവങ്ങള്  ഡൗണ്കേ�ാ  ഡ് ലെsയ്യു�.

ഇങ്ങലെന �ഭിക്കുന്ന സിപ്പ് -യല് പിന്നീ*് ഓ-് കൈ�ന് കേസാഫ്റ്റ് ലെവയറില് ഇംകേപാര്ട്ട്
ലെsയ്ത് ഉപകേയാഗി0ാം.

ഈ പഠന വിഭവങ്ങള് ഉപകേയാഗികേച്ചാ അല്ലാലെതകേയാ അധ്യാപ�ന് സ്വന്തം നി�യ്ക്ക്
പുതിയ പാഠാസൂത്രണങ്ങള് തയ്യാറാക്കു�കേയാ, നി�വില് ലെ�ാടുത്തിട്ടുള്ള പാഠാസൂത്രണങ്ങള്
തനി0് അനുകേയാജ്യമായ രീതിയില് പരുവലെപ്പടുത്തു�കേയാ ലെsയ്യാം. ഇങ്ങലെന തയ്യാറാക്കുന്ന
പാഠാസൂത്രണങ്ങള്  പ്രഥമ  അധ്യാപ�ലെന്റ  അംഗീ�ാരം  വാങ്ങു�യും  പാഠവിനിമയത്തിന്
ഉപകേയാഗിക്കു�യും  ലെsയ്യാം.  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലെളല്ലാം  ഓണ്കൈ�ന ായി   നിര്
വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീ�രണങ്ങളും സമഗ്രയില് നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാഠവിനിമയത്തിനായി,  കേനരിട്ട്  ഇന്റര്ലെനറ്റ്  �ഭ്യമാ0ിയിട്ടുള്ള  ക്ലാസ്  മുറി�ളില്
സമഗ്ര  ഓണ്കൈ�ന്  ആയിതലെന്ന  ഉപകേയാഗി0ാം.  ഇന്റര്ലെനറ്റ്  �ഭ്യമല്ലാത്ത  ക്ലാസ്
മുറി�ളികേ�0്  പാഠാസൂത്രണവും  അതികേ�0്  തിരലെ�ടുത്തിട്ടുള്ള  പാഠ്യ  വിഭവങ്ങളും
അ*ങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓ-് കൈ�ന് ക്ലാസ്  ഡൗണ്കേ�ാഡ്  ലെsയ്ത്  എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗ�ര്യവും
സമഗ്രയിലുണ്ട്.



പ്ലാനു�ള് സബ് മിറ്റ് ലെsയ്യുന്ന വിധം

ഒന്നു മുതല് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവലെരയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുലെ* എസ്  സി  ഇ ആര് *ി
തയ്യാറാ0ിയിട്ടുള്ള  പാഠാസൂത്രണ  കേരഖ�ള്  സമഗ്രയില്  �ഭ്യമാണ്.  അംഗത്വം  ഉള്ള
ഏലെതാരാള്ക്കും പരികേശാധിക്കുവാനും,  �സ്റ്റകൈമസ് ലെsയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി
പ്രഥമാധ്യാപ�ര്0് സമര്പ്പിക്കുവാനും സമഗ്രയിലൂലെ* സാധിക്കും.

ആര് പി ഇതിനായി ഡാഷ്കേബാര്ഡിലെ� TEACHER’S PLAN എന്ന �ി�ില് ക്ലി0് ലെsയ്യുന്നു.

 തുറന്നു വരുന്ന ജാ��ത്തില് വ�തു വശലെത്ത പാന�ില് നിന്നും മ�യാളം മീഡിയം,
പത്താം  ക്ലാസ്,   വിഷയം  ബകേയാളജി  ,  sാപ്ടര്  ഒന്ന്  -  അറിയാനും  പ്രതി�രിക്കുവാനും
ലെതരലെ�ടുക്കുന്നു.



ഈ  പാഠത്തിലെന്റ  പഠന�ക്ഷ്യങ്ങള്  �ിസ്റ്റു  ലെsയ്തിരിക്കുന്നത്  �ാണാം.  ഇതില്
ആദ്യലെത്ത LO യില് ക്ലി0് ലെsയ്യുകേ�ാള് ഈ LO യുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട സമഗ്രാസൂത്രണം ( Unit
Plan ) ദൃശ്യമാകും.

യൂണിറ്റ് പ്ലാനിലെന്റ കേപരില് ക്ലിക്കു ലെsയ്താല് പ്ലാന് മുഴുവനായി തുറന്നു വരും. 

യൂണിറ്റ് പ്ലാനിലെന്റ  മു�ളില് വ�തു വശത്തു �ാണുന്ന Micro Plan എന്ന �ി�ില് ക്ലി0്
ലെsയ്താല് ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലാനുമായി ബന്ധലെപ്പട്ട സൂക്ഷ്മാസൂത്രണം ( Micro Plan ) �ഭിക്കും. Micro
Plan  എന്ന �ി�ില് ക്ലി0്ലെsയ്യുകേ�ാള് തുറന്നു വരുന്ന ജാ��മാണിത്



കൈമകേക്രാ പ്ലാനിലെന്റ കേപരില് ക്ലിക്കു ലെsയ്താല് പ്ലാന് തുറന്നു വരും

മു�ളില് �ണ്ട പ്ലാനു�ള് SCERT തയ്യാറാ0ി സമഗ്രയില് അപ് കേ�ാഡ് ലെsയ്തവയാണ്.

ഈ  പ്ലാനു�ള്  തങ്ങളുലെ*  ക്ലാസ്  സാഹsര്യങ്ങള്0നുസരിച്ച്   അനുരൂപണം
ന*ത്തുവാനുള്ള സൗ�ര്യം സമഗ്രയിലുണ്ട്.

ഇതിനായി ആദ്യം SCERT യുലെ* യൂണിറ്റ് പ്ലാന് �സ്റ്റകൈമസ് ലെsകേയ്യണ്ടതുണ്ട്.

മു�ളിലെ� പാന�ില് നിന്നും  Unit  Plan  എന്ന �ി�ില് ക്ലി0്  ലെsയ്ത്  വീണ്ടും  യൂണിറ്റ്  പ്ലാന്
എടു0ാവുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തില് തുറന്നു വരുന്ന യൂണിറ്റ് പ്ലാനിലെന്റ താലെÊ ഇ*തു ഭാഗത്തായി �ാണുന്ന
Customize എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക്കു ലെsയ്ത് പ്ലാന് തങ്ങളുലെ*താ0ാവുന്നതാണ്.



തു*ര്ന്നു  തുറന്നു  വരുന്ന  ജാ��ത്തില്  ഈ  സൂക്ഷ്മാസൂത്രണം  എഡിറ്റിങിനായി
�ഭ്യമാകും.

ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി ഈ പ്ലാന് താലെÊ ഇ*തു വശത്തായി �ാണുന്ന Save
ബട്ടണ് ക്ലിക്കു ലെsയ്ത്  My plan ആ0ി മാറ്റാവുന്നതാണ്.



ഇവിലെ*  �ാണുന്ന  Micro  plan  എന്ന  �ി�്  ക്ലിക്കു  ലെsയ്യുകേ�ാള്  �ിട്ടുന്ന  കേപജില്
സൂക്ഷ്മാസൂത്രണവും എഡിറ്റ് ബട്ടണ് ക്ലിക്കു ലെsയ്ത് എഡിറ്റു ലെsയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തില് സ്വന്തമാ0ിയ പ്ലാനാണ്  എഡിറ്റു ലെsയ്ത് പ്രഥമാധ്യാപ�ലെന്റ അപ്രൂവ�ിനായി
അയകേ0ണ്ടത്.

എ ഡിറ്റുലെsയ്യാനായി  Edit  ബട്ടണിലും,  Submit  ലെsയ്യാനായി  Submit  for  Approval  എന്ന
ബട്ടനിലും ക്ലി0് ലെsയ്യു�.



ഇത്തരത്തില്  സബ് മിറ്റു  ലെsയ്യലെപ്പട്ട  പ്ലാനു�ള്  പ്രഥമാധ്യാപ�ര്  അപ്രൂവ്   ലെsയ്തു
�Êി�ാല് ഈ പ്ലാനു�ളുലെ* താലെÊയായി  അധ്യാപ�ര്0്  തങ്ങളുലെ* പ്രതി�രണക്കുറിപ്പ്
( Reflex note)  കേരഖലെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള ഭാഗം ആക്ടീവ് ആകും . ഇവിലെ* പ്രതി�രണക്കുറിപ്പും
പ്ലാന് വിനിമയം ലെsയ്ത ക്ലാസു�ളും കേരഖലെപ്പടുത്തി സബ് മിറ്റു് ലെsകേയ്യണ്ടതാണ്.

പ്ലാനു�ള് സംബന്ധിച്ച റികേപ്പാര്ട്ടു�ള്

അധ്യാപ�ര്0് തങ്ങള് സബ് മിറ്റു ലെsയ്ത പ്ലാനു�ള്,  അപ്രൂവ്  ലെsയ്യലെപ്പട്ടവ,  സജസ്റ്റ്
കേ-ാര്  കേമാഡി-ികേ0ഷന്,  എന്നിവലെയ  സംബന്ധിച്ച  സ്ഥിതി  വിവര0ണക്കു�ള്  ഡാഷ്
കേബാര്ഡിലെ� PLAN CONSOLIDATION എന്ന �ി�ില് �ഭ്യമാകും.



�ി�ില് ക്ലി0് ലെsയ്യുകേ�ാള് �ിട്ടുന്ന റികേപ്പാര്ട്ടാണിത്. 

പ്രഥമാധ്യാപ�രുലെ* കേ�ാഗിംങ്

സമ്പൂര്ണയുലെ*  യൂസര്  ഐഡിയും  പാസ് കേവഡും  ഉപകേയാഗിച്ച്  പ്രഥമാധ്യാപ�ര്0്
സമഗ്രയില്  കേ�ാഗിന്  ലെsയ്യാന്  സാധിക്കും.  താലെÊ0ാണുന്നതാണ്  HM  കേ�ാഗിനിലെ�
ഡാഷ്കേബാര്ഡ്. 

ആദ്യലെത്ത  ഐ0ണില്  (NEW  USER  REQUEST)  ക്ലി�്  ലെsയ്താല്  സമഗ്രയില്
അംഗത്വത്തിന് അകേപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്കൂളിലെ� അധ്യാപ�രുലെ* പട്ടി� �ാണാം. 

ഇവിലെ*  �ാണുന്ന  അധ്യാപ�ലെന്റ  കേപരില്  ക്ലി�്  ലെsയ്താല്  ആ  അധ്യാപ�ലെന
ക്കുറിച്ചുള്ള  വിശദവിവരങ്ങള്  �ഭ്യമാകും.  കേരഖ�ള്  പരികേശാധിച്ച്  ശരിയാലെണ�ില്  ആ
അധ്യാപ�ന് അംഗത്വം നല്�ാവുന്നതാണ്. അതിനായി  *ി�് മാര്0ില് ക്ലി�് ലെsയ്യു�.



അല്ലാത്തപക്ഷം ലെതാട്ടടുത്തുള്ള റിജക്ട് ബട്ടണില് ക്ലി�് ലെsയ്യു�. 

രണ്ടാമതായി �ാണുന്ന ഐ0ണില് (Teachers)  ക്ലി�് ലെsയ്താല് ആ സ്കൂളിലെ� സമഗ്രയില്
അംഗത്വമുള്ള  എല്ലാ  അധ്യാപ�രുലെ*യും  �ിസ്റ്റ്  �ഭ്യമാകും.   പാസ് കേവഡ്  നഷ്ടമായ
അധ്യാപ�രുലെ*  പാസ് കേവഡ്  റീലെസറ്റ്  ലെsയ്യുന്നതിനും  ട്രാന്സ് -ര്  ആയ  അധ്യാപ�ലെര
പുതിയ സ്കൂളികേ�0് മാറ്റുന്നതിനും കേØാ0് ലെsയ്യുന്നതിനുമുള്ള സൗ�ര്യം ഇവിലെ* �ഭ്യമാണ്.

മൂന്നാമലെത്ത  ഐ0ണ്  ആയ  (Pending  plan)  ല്  ക്ലി�്  ലെsയ്താല്  അധ്യാപ�ര്
സബ് മിറ്റുലെsയ്ത  പ്ലാനു�ള്  �ഭ്യമാകും.   ഇവിലെ*  �ാണുന്ന  vew  button  (�ണ്ണിലെന്റ
രൂപത്തിലുള്ളത്) ക്ലി0് ലെsയ്ത് അധ്യാപ�ര് സബ് മിറ്റ് ലെsയ്ത പ്ലാനു�ള് �ാണാവുന്നതാണ്. 



View button-ല് ക്ലി�്  ലെsയ്യുകേ�ാള് പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ജാ��ത്തില് അധ്യാപ�ന് സബ് മിറ്റ്
ലെsയ്ത പ്ലാന് ദൃശ്യമാകും. 

ഇവിലെ* മു�ളിലെ� പാന�ിലുള്ള Plan suggested by SCERT ല് ക്ലി�് ലെsയ്താല് SCERT
അപ് കേ�ാഡ് ലെsയ്ത പ്ലാന് റ-റന്സിനായി �ഭ്യമാകും. 

Edits  noted  എന്നതില് ക്ലി�്  ലെsയ്താല് അധ്യാപ�ന്  SCERT യുലെ* പ്ലാനില് നിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായി തലെന്റ പ്ലാനില് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള് ദൃശ്യമാകും. 

പ്ലാന് വായിച്ച് തൃപ്തനാലെണ�ില് ഈ കേപജിലെന്റ താലെÊ0ാണുന്ന  Approve Button ല്
ക്ലി�്  ലെsയ്ത്  പ്ലാന്  Approve  ലെsയ്യാവുന്നതും  അല്ലാത്ത  പക്ഷം  മാറ്റങ്ങള്  വരുത്തുവാന്
Request  for  Edit  Button ല്  ക്ലി�്  ലെsയ്ത്   കേവണ്ട  നിര്കേÝശങ്ങള്  സഹിതം
തിരിച്ചയകേയ്ക്കണ്ടതുമാണ്.



Request  for  Edit  Button  ക്ലി�്  ലെsയ്യുകേ�ാള്  ദൃശ്യമാകുന്ന  കേബാക്സില്  ആ�ണം
അധ്യാപ�നുള്ള നിര്കേÝശങ്ങള് അയയ്ക്കാന്. 

നാ�ാമലെത്ത  ഐ0ണായ  Plan  Consolidation ല്  ക്ലി�്  ലെsയ്താല്  ആ  സ്കൂളിലെ�
മുഴുവന് അധ്യാപ�രുലെ*യും സബ് മിറ്റ് ലെsയ്ത പ്ലാനു�ലെള സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിവിവര �ണ0്
�ഭ്യമാകും.

ഇതിലെ�  ഓകേരാ �ിങ്കു�ളിലും ക്ലി�് ലെsയ്താല് വിശദവിവരങ്ങള് �ഭ്യമാകും.



സമഗ്ര ഓ-് കൈ�ന് കേവര്ഷന് ഇന്സ്റ്റാള് ലെsയ്ത് പ്ളാനു�ളും റികേസാഴ്സ് �ിസ്റ്റു�ളും
ഇംകേപാര്ട്ട് ലെsയ്യുന്ന വിധം

സമഗ്രയുലെ* രണ്ടാം പതിപ്പിലെനാപ്പം തയ്യാറാ0ിയ സമഗ്ര ഓ-്  കൈ�ന് കേവര്ഷന്
സിസ്റ്റതതികേ�0് ഡൗണ്കേ�ാഡ് ലെsയ്ത് ഇന്സ്റ്റാള് ലെsയ്യുന്നലെതങ്ങലെനലെയന്നു കേനാ0ാം.

സമഗ്ര കേപാര്ട്ട�ിലെന്റ ഡൗണ്കേ�ാഡ് �ി�് ക്ലി0് ലെsയ്യു�. 

        
         തുറന്നു വരുന്ന ഡൗണ്കേ�ാഡ് കേപജില് രണ്ടു തരം -യലു�ള് �ാണാം. ലെഡബിയന്
-യലും  സിപ്പ്  -യലും.  ഇതില്  ഏലെത�ിലും  ഒരു  -യല്  ഡൗണ്കേ�ാഡ്  ലെsയ്ത്  ഓ-്
കൈ�ന് കേവര്ഷന് ഇന്സ്റ്റാള് ലെsയ്യാവുന്നതാണ്..



സിപ്പ് -യല് ആണ് ഡൗണ്കേ�ാഡ് ലെsയ്യുന്നലെത�ില് -യല് എക്സ്ട്രാക്ട് ലെsയ്തു�. കേ-ാള്
ഡര് �ഭിക്കുന്നു..

     കേ-ാള്ഡറിലെ� സമഗ്രയുലെ* ഐ0ണ് ഉള്ള -യല് �്ളി0് ലെsയ്ത് ഓ-് കൈ�ന് കേവര്
ഷന് പ്രവര്ത്തി0ാവുന്നതാണ്. 



ലെഡബിയന് -യല് ഡൗണ്കേ�ാഡ് ലെsയ്ത് ഇന്സ്റ്റാള് ലെsയ്യാം.

ഇന്സ്റ്റകേ�ഷന്  പ്രവര്ത്തനം  പൂര്ത്തിയാകുുകേ�ാള്  ലെമനുബാറില്  നിന്നും  സമഗ്ര
ഓ-് കൈ�ന് കേവര്ഷന് �ഭിക്കുന്നു..

      ഇന്സ്റ്റാള്  ലെsയ്ത  ഓ-്  കൈ�ന്  കേവര്ഷനില്  സമഗ്രയിലെ�  യൂസര്  ഐ  ഡിയും
പാസ് കേവര്ഡും ഉപകേയാഗിക്കു�..  അതിനുകേശഷം ഓ-്  കൈ�ന് ബട്ടണ് എകേനബില് ലെsയ്ത്
കേ�ാഗിന് ലെsയ്യാവുന്നതാണ്. സിസ്റ്റത്തില് ഓ-് കൈ�ന് കേവര്ഷന് ഇന്സ്റ്റാള് ലെsയ്യുകേ�ാള്
അംഗത്വം  ഇല്ലാത്തതും  പിന്നീ*്  അംഗത്വം  എടുത്തതുമായ  അധ്യാപ�ര്  ആദ്യമായി  ഓ-്
കൈ�ന്  കേവര്ഷന്  കേ�ാഗിന്  ലെsയ്യുന്നതിന്  ഓ-്  കൈ�ന്  കേവര്ഷനിലുള്ള  ഓണ്കൈ�ന്
സംവിധാനം ഉപ.കേയാഗി0ാം.



       കൈമ പ്ലാനു�ളും റികേസാഴ്സ്  �ിസ്റ്റു�ളും സമഗ്രയുലെ* ഓ-്  കൈ�ന് കേവര്ഷനികേ�0്
ഇംകേപാര്ട്ട് ലെsയ്യുന്നലെതങ്ങലെനലെയന്നു കേനാ0ാം..

�സ്റ്റകൈമസ്  ലെsയ്ത  യൂണിറ്റ്  പ്ളാനിനനുസരിച്ച്  തയ്യാറാ0ിയ  കൈമ  പ്ളാനു�ള്
കൈഡണ്കേ�ാഡ്  ലെsയ്ത്  തയ്യാറാ0ിയ  സിപ്പ്  -യലു�ളാണ്  ഓ-്  കൈ�ന്  സമഗ്രയില്
ഇംകേപാര്ട്ട് ലെsകേയ്യണ്ടത്..



       ഓ-് കൈ�ന് സമഗ്രയിലെ� ഡാഷ് കേബാര്ഡിലുള്ള ഇംകേപാര്ട്ട് ഐ0ണില് �്ളി0്
ലെsയ്യുകേ�ാള് ഇംകേപാര്ട്ട് ലെsയ്യാനുള്ള ജാ��ം തുറന്നു വരുന്നു..

ഇവിലെ* �ാണുന്ന ഇംകേപാര്ട്ട് പ്ളാന് എന്ന ഭാഗതത് ക്ലി0് ലെsയ്ത് -യല് ലെസ�ക്ട്
ലെsകേയ്താ ട്രാഗ് ലെsകേയ്താ ഈ ഭാഗത്ത് ലെ�ാണ്ട് വന്ന് ഉള്ലെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്..

         

ഇകേത രീതിയില് തയ്യാറാ0ിയ റികേസാഴ്സ്  �ിസ്റ്റു�ള് ഡൗണ്കേ�ാഡ്  ലെsയ്തു �ിട്ടുന്ന
സിപ്പ് -യല് ഇംകേപാര്ട്ട് ഐ0ണില് �്ളി0് ലെsയ്ത് ഉള്ലെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്..

സമഗ്രയുലെ*  ഒന്നാം  ലെവര്ഷനില്  �ഭ്യമാ0ിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന  ഓ-്  കൈ�ന്  ക്ലാസ്
ഡൗണ്കേ�ാഡ്  രണ്ടാം പതിപ്പിലും �ഭ്യമാണ്. �സ്റ്റകൈമസ് ലെsയ്ത കൈമകേക്രാപ്ലാനി�ാണ് ഈ
സൗ�ര്യം �ഭ്യമാവു�. 



     
Download  Offline  Class  എന്ന ഈ �ി�ില് ക്ലി�്  ലെsയ്ത്  �ഭിക്കുന്ന സിപ്  -യല്

എക്സ്ട്രാക്ട്  ലെsയ്യുകേ�ാള്  ദൃശ്യമാകുന്ന  Index.html എന്ന  -യല്  ഓപ്പണ്  ലെsയ്ത്  പ്ലാനില്
അറ്റാച്ച ്ലെsയ്തിരുന്ന റികേസാഴ്സു�ള് ക്രമാനുസരണം പ്രദര്ശിപ്പി0ാവുന്നതാണ്. 


