
1.   ಅತ�ಗತ�   ತ�ತ�	�ಶಗಳನ�  ಅನಸ��ಪಸವ  ವಧ�ನ  :  

"ಶ�ಲ�ತ�ತ�"  ಎನ	
ವ ತ�ತ���ಶವನ	
 ಶ�ಲ�ಗಳಲ� ಆಡಳತ�ತ�ಕ ಕ�ಲಸಗಳನ	
 ಸಮರ�ಕವ�ಗ,  ತಪ"ಲ�ದ� ಗಣಕ&ಕರಣಗ�)ಳಸಲ	 
ಅನ	ಕ)ಲವ�ಗ	ವ�ತ�  ಅಭವ-ದ/ರಡಸಲ�ಗದ�.  ಇದ�)�ದ	 ಉಚತ ತ�ತ���ಶ.  ಈ ತ�ತ���ಶವನ	
 ಮ	ಕ6 ತ�ತ���ಶಗಳ  ಅಡಪ�ಯದ 
ಮ&ಲ� ಸದ/ರಡಸರ	ವ;ದರ�ದ "ಶ�ಲ�ತ�ತ�"  ವನ	
 ಉರಯ&ಗಸಲ	 ಅದಕ�>ಗಲ,  ಅಥವ� ಅದನ	
 ಅಭವ-ದ/ರಡಸಲ	/ಉರಯ&ಗಸಲ	 
ಬಳಸರ	ವ ತ�ತ���ಶಗಳಗ�  ಯ�ವ;ದ�& ಶ	ಲ>ವನ	
 ನ&ಡಬ�&ಕ�ಗಲ�.

ಯ�ವ;ದ�& ಮ	ಕ6 ತ�ತ���ಶವ; ಉಚತವ�ಗದ	D ಅದನ	
 ಯ�ರ ಅನ	ಮತಯ) ಇಲ�ದ� ಕ�ಪ ಮ�ಡ ಹ�ಚಬಹ	ದ	 ಮತ	6 ಬಳಸಬಹ	ದ	. 
ಕಛ�&ರಗಳಲ� ಉರಯ&ಗಸಬಹ	ದ�ದ "ಓರನ ಆಫ&ಸ" ಮತ	6 ಅ�ತರ��ಲವನ	
  ರ�ಲ�ಡಸಲ	 ಇರ	ವ "ಫ�Pರ ಫ�ಕS"  ಬT�ಸರ ಗಳU ಮ	ಕ6 
ತ�ತ���ಶಕ�> ನ&ಡಬಹ	ದ�ದ  ಎರಡ	 ಉದ�ಹರಣ�ಗಳU.   ಕಛ�&ರ,  ಕ�ರ��ನ�,  ಬ�Y�ಕ ಮತ6ತರ ಸZಳಗಳಲ�  ದ�Pನ�ದನ ವY[ವಹ�ರಗಳಗ� 
ಉರಯ&ಗಸ	ವ ಅನ]ಯ ತ�ತ���ಶಗಳನ	
 ಅಭವ-ದ/ ರಡಸಲ	  ಡ�&ಟ�ಬ�&ಸ ಎನ	
ವ ತ�ತ���ಶ ಬ�&ಕ�ಗ	ತ6ದ�.  ಅಲ� ಬಳಸಬಹ	ದ�ದ  "ಮP 
ಎಸ ಕ	Y ಎಲ" ಎನ	
ವ;ದ	 ಇನ�)
�ದ	  ಮ	ಕ6  ಮತ	6 ಉಚತ ತ�ತ���ಶ.  

"ಶ�ಲ�ತ�ತ�"  ವನ	
 ಉರಯ&ಗಸ	ವ ಮದಲ	  ಅದನ	
 ಅನ	ಸ�Zಪಸಬ�&ಕ	.   ಹ�ಗ),  ಅದನ	
 ಅನ	ಸ�Zಪಸ	ವ ಮದಲ	 ಕ�ಲವ; 
ಮ	ಕ6/ಉಚತ ತ�ತ���ಶಗಳನ	
 ಅನ	ಸ�Zಪಸಬ�&ಕ	. ಅವ;ಗಳU:

1.1.1 ಫ�Pರ ಫ�ಕS ಬT�ಸರ( ’ಶ�ಲ�ತ�ತ�’ ವ; ಇತರ ಬT�ಸರ ಗಳಲ� ಸರಯ�ಗ ಕ�ಲಸಮ�ಡದ�& ಇರಬಹ	ದ	).
1.1.2 ಅಡ�)&ಬ ರ&ಡರ ( ’ಶ�ಲ�ತ�ತ�’  ವನ	
 ಬಳಸ	ವ pdf  ರ)ರದಲ�ನ ಕ�Pಪಡಯನ	
 ಓದಲ	 )
1.1.3 ಓರನ ಆಫ&ಸ( ಕ�ಲವ;  ವರದಗಳನ	
 ನ�)&ಡಲ	/ರ)ಪ��ತರ  ಮ�ಡಲ	)
1.1.4 ಪಡಎಫ ಕ�ಯ&ಟರ(ಸ>g&ನ  ನಲ� ಮ)ಡ	ವ ವವರಗಳನ	
 pdf ರ)ರದಲ� ಉಳಸಲ	/ಮ	ದ�ಸಲ	)
1.1.5 ಅಪ�ಚ�,ಮP ಎಸ ಕ	Y ಎಲ  ಗಳನ	
 ಒಳಗ�)�ಡರ	ವ  "ಶ�ಲ�ತ�ತ�"

1.2 ಅನ	ಸರಸಬ�&ಕ�ದ ಹ�ತಗಳU:
1.2.1  ಸಡ ಯಲ�ರ	ವ Shale ಫ&ಲlರ ನಲ�ನ  Firefox.exe  ಎನ	
ವ  ಬT�ಸರ ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ, ಅನ	ಸ�Zಪಸ.

1.2.2  ಸ�ಕಷ	n ರ�ಗ ಇರ	ವ�ತಹ ಡ�oವ ನ	
 ಗ	ರ	ತಸಕ�)ಳq (  ಸ�ಮ�ನYವ�ಗ ’C’  ನಲ� ಆರರ�&ಟ�ಗ ಸಸn�  ಇರ	ವ;ದರ�ದ 
ಅದನ	
 ಬಟ	n ಬ�&ರ�ಯದನ	
 ಆಯ	D ಕ�)ಳq. ಉದ�ಹರಣ�ಗ� ಅದ	 D/E.. ಇರಲ).

1.2.3  ಸಡ ಯಲ�ರ	ವ Shale ಫ&ಲlರ ನಲ�ನ SHALATANTRA.exe ನ ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ. ಅದ	 ಕ�&ಳUವ ಫ&ಲlರ/  ಡ�oವ ಗ�  
ಹ�ತ 1.2.2 ರಲ� ಗ	ರ	ತಸದ ಡ�oವ ನ&ಡ. ಮ	�ದ� ಕ�&ಳUವ  ಎಲ�� ರ�ಶ�
ಗಳಗ� ನ�ತರ/ ಸರ ಎ�ದ	 ಕ�ಕ>ಸ	ತ�6 ಹ�)&ಗ. ಎಲ�� ಸರ 
ಇದDಲ�, ಕ�ಳಗನ ಚತ� ಸ>g&ನ  ಮ&ಲ� ಮ)ಡ	ತ6ದ�. ಈ ಕಟಕಯನ	
 ಮ	ಚz.

  

1.2.4 Shale ಫ&ಲlರ ನಲ�ನ Adobe.exe ಮತ	6 PDFCreator.exe ಗಳ ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ	ವ ಮ)ಲಕ, ಅವ;ಗಳನ	
 ಅನ	ಸ�Zಪಸ.
1.2.5 ಆನ�ತರ  Firefox ನಲ� ಕ�ಣಸಕ�)ಳUqವ  ಸ>g&ನ ನಲ�   ತಳಸದ ಕ�ಮವನ	
 ಅನ	ಸರಸ. 

ಅನ	ಸ�Zಪಸದ ನ�ತರದ ದನಗಳಲ� "ಶ�ಲ�ತ�ತ�"  ಬಳಸಲ	 ನಮ� ಡ�ಸ> ಟ�ಪ ಮ&ಲರ	ವ ಲ��ಛನದ ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ.
 



ಈ ತ�ತ���ಶದಲ� admin ಮತ	6 headmaster ಎನ	
ವ ಇಬ~ರ	 ಬಳಸ	ವವರ	(ಯ)ಸಸ�) ಇರ	ತ�6ರ�. ಅವರ ಆರ�ಭಕ ಪ�ಸ]ರ� ಕ�ಮವ�ಗ 
admin ಮತ	6 headmaster ಎ�ದ	 ಆಗರ	ತ6ದ�. ಅವರಬ~ರಲ� ಒಬ~ ಬಳಸ	ವವ ಆಗ, ತ�ತ���ಶವನ	
 ರ�ವ�&ಶಸ. 
1.3   ಶ�ಲ�ತ�ತ	ದ ಹ��ಸ ಆವ�ತ�ಯನ� ಅನಸ��ಪಸವ ಕ	ಮ  :  

1.3.1 ಶ�ಲ�ತ�ತ� ದಲ�ರ	ವ ಕ�ಡ	 ಬರ	ವ  ನ)Yನತ�ಗಳನ	
 ಸರರಡಸ, ಹ�)ಸ ವರದಗಳನ	
/ಸTಲಭYಗಳನ	
  ಅಳವಡಸ, ಆಗ�ಗ  
ತ�ತ���ಶದ ಹ�)ಸ ಹ�)ಸ ಆವ-ತ6ಗಳನ	
 ಬಡ	ಗಡ� ಮ�ಡ	ತ�6 ಇರಲ�ಗ	ತ6ದ�.  ಅ�ತಹ ಸ�ದಭ�ಗಳಲ� ತ�ತ���ಶಗಳನ	
 ರ;ನ:  
ಅನ	ಸ�Zಪಸಬ�&ಕ�ಗಲ�.  ಅದರ ಬದಲ	 ಹ�)ಸ ಸಡ ಯಲ�ರ	ವ ಫ�Pಲ ಗಳನ	
 ಸ)ಕ6 ಸZಳಕ�> ಕ�ಪ ಮ�ಡಬ�&ಕ�ಗ	ತ6ದ�.  ಅ�ತಹ 
ಸ�ದಭ�ಗಳಲ)� ಮ&ಲ� ತಳಸದ�ತ� SHALATANTRA.exe   ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ ಮ	�ದ	ವರಯರ.   ಶ�ಲ�ತ�ತ� ಮದಲ�& 
ಅನ	ಸ�Zಪತವ�ಗರ	ವ;ದರ�ದ ,ಕ�ಳಗ� ತ�)&ರಸದ�ತ� ಕ�&ಳUವ ರ�ಶ�
ಗ�  ಸರ ಅ�ತ ಉತ6ರಸ. ಆಗ  ಸ.ಡ ಯ�ದ ಅಗತYವರ	ವ ಫ�Pಲ 
ಗಳU, ನಮ� ಗಣಕದಲ�ನ ಸ)ಕ6 ಸZಳಕ�>  ಕ�ಪ ಮ�ಡಲ"ಡ	ತ6ವ�. ನ�ತರ ಮದಲನ�ತ�  ಶ�ಲ�ತ�ತ� ವನ	
 ಬಳಸ.

ಅಥವ�   (  ಅ�ತರ�)ಲದ�ದ  ಡ-ನ ಲ��/ಡ ಮ�ಡದ3ರ�  )  
1.3.2  ಶ�ಲ�ತ�ತ�ದ ಹ�)ಸ ಹ�)ಸ ಆವ-ತ6ಗಳನ	
 ಮತ	6 ಬದಲಸಲ�ದ ಪ�&ಗ���ಗಳನ	
  ಒಟ	nಗ)ಡಸ 
shalatantra_update.exe ಯನ	
 ಆಗ�ಗ ಬಡ	ಗಡ�ಮ�ಡಲ�ಗ	ತ6ದ�.  ಅದನ	
 ಕ�ಕ>ಸದ�ಗ ಸ�ಬ�ಧಸದ ಫ�Pಲ ಗಳU ನಮ� 
ಗಣಕದಲ�ನ ಸ)ಕ6 ಸZಳಕ�>  ಕ�ಪ ಮ�ಡಲ"ಡ	ತ6ವ�.

1.4 ಈ ಹ�ದ�  ನಮ� ಗಣಕದಲ� Apache ಮತ	6  MySql ಅನ	ಸ�Zಪಸಲ"ಟ	n  ನ&ವ; ಶ�ಲ�ತ�ತ� ಬಳಸ	ವವರ	 ಆಗರದ�& ಇದDರ�:
1.4.1 ಸಡಯಲ�ನ  shale ಫ&ಲlರ ನಲ�ನ  Shalatantra_uninstaller.exe  ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ ಹ�ದನ ಅನ	ಸ�Zರನ�ಗಳನ	
  
ತ�ಗ�ಯಬಹ	ದ	. ಅಕಸ��ತ ತ�ಗ�ಯಲ	 ಆಗದದDರ� uninstall_xampp.bat ಫ�Pಲ ನ	
 ನಮ� ಗಣಕದಲ� ಹ	ಡ	ಕ, Apache ಮತ	6  
MySql ಗಳನ	
 ತ�ಗ�ಯಬಹ	ದ	.  ತದನ�ತರ  SHALATANTRA.exe ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ	ವ ಮ)ಲಕ ರ;ನ:  ಅವ;ಗಳನ	
  ಮ&ಲ� 
ವವರಸದ�ತ�  ಅನ	ಸ�Zಪಸಬಹ	ದ	.
1.4.2 ನಮ� ಗಣಕದಲ� Apache ಮತ	6  MySql  ಈ ಮದಲ�& ಅನ	ಸ�Zಪಸಲ"ಟnದ	D, ಬ�&ರ�  ತ�ತ���ಶಗಳನ	
 ಉರಯ&ಗಸಲ	 
ಅವ;ಗಳನ	
 ಬಳಸ	ತ6ದDರ�,  SHALATANTRA.exe ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ	ವ ಮ)ಲಕ  ಕ�&ವಲ "ಶ�ಲ�ತ�ತ���ಶ" ವನ	
 ಮ�ತ�  
ಅನ	ಸ�Zಪಸಬಹ	ದ	.

ಮಖ� ವಷಯ:    ಡ�ಸ> ಟ�ಪ  ಮ&ಲನ ಲ��ಛನ ದ ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸದ�ಗ ಕ�ಳಗನ ಕ�ಡ ತ�ರ�ಯ	ತ6ದ�. ಆಗ

  



ಯ�ವ;ದ�&  ಕ�ರಣಗಳ�ದ   ಮ&ಲ� ತ�)&ರಸದ ಚತ�ದಲ�ರ	ವ�ತ�  Apache ಮತ	6  MySql ಗಳU  Running ಅ�ತ ತ�)&ರಸದ�& ಇದDರ� 
ನಮಗ� ತಳದರ	ವ ಕ�ರ�Yಟರ ತಜರ ಸಹ�ಯವನ	
 ರಡ�ಯರ.(  ಅವರ	 ಇದ�& ಸಡಯಲ�ರ	ವ  xampp-win32-1.7.2.exe  ನ	
 
ರ�ತ�Y&ಕವ�ಗ  ಅನ	ಸ�Zಪಸಲ	 ಸಹ�ಯ ಮ�ಡಬಲ�ರ	.)   ಅವರ	 ಅದನ	
 ಅನ	ಸ�Zಪಸ	ವಲ� ಯಶಸ]ಯ�ದರ� ಹ�ತ 1.2 ರಲ� ತಳಸದತ� 
ಮ	�ದ	ವರಯಬಹ	ದ	.

2.   ಆಪರ�/ಟ�ಗ ಸಸ<� ಮತ� ಯನಕ��/ಡ  :  

ನಮ� ಗಣಕವ; ಯ	ನಕ�)&ರ ನ	
 ಬಳಸಲ	 ಅನ	ವ; ಆಗರಬ�&ಕ	.  ಸ�ಮ�ನYವ�ಗ windows7 ಆರರ�&ಟ�ಗ ಸಸn� ನಲ� ಈ ಸಮಸ�Y 
ಇರ	ವ;ದಲ�.  ಎಕ��ದರ� ಅದ	 ಯ	ನಕ�)&ರ ನ	
 ಸರಯ�ಗ ಅಥ� ಮ�ಡಕ�)ಳUqತ6ದ�.  ನಮ�  ಆರರ�&ಟ�ಗ ಸಸn�  windows xp ಆಗದDರ� 
ಕ�ಳಗನ ಕ�ಮವನ	
 ಅನ	ಸರಸ.

ನಮ� ಗಣಕದ  Start  ನ ಆಯ>ಯಲ�  Control Panel  ನ	
 ಆಯ	D ಕ�)ಳq. ಅಲ�  ಕ�ಣಸ	ವ   ಲ��ಛನಗಳಲ�  Regional and Language 

Options ನ	
 ಆಯ	D ಕ�)ಳq.  ಅಲ� ತ�ರ�ದ	ಕ�)ಳUqವ ಸ>g&ನ ನ  Languages  ಟ�Yಬ ನಲ�  Install files for …  ಎದ	ರ	  ಟಕ ಮ�ಡ.
(ಕ�ಳಗನ ಚತ�ದಲ� ತ�)&ರಸದ�ತ�).  ಗಣಕವ;  ಇದನ	
 ಮ�ಡಲ	 ಬ�&ಕ�ಗ	ವ ಸ&ಡಯನ	
 ಕ�&ಳಬಹ	ದ	(  ನಮ� ಗಣಕ  ತಜರ ಸಹ�ಯ 
ಬ�&ಕ�ಗಬಹ	ದ	)

 
ಈಗ ನಮ� ಗಣಕವ; ಯ	ನಕ�)&ರ ನ	
 ಅಥ� ಮ�ಡಕ�)ಳUqತ6ದ�.

3   "  ಓಪನ ಆಫ/ಸ  "     ಅನಸ��ಪಸವ ಕ	ಮ  :  

ಸಡಯಲ�ರ	ವ Shale ಫ&ಲlರ ನಲ�ನ OpenOffice.exe  ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ.

ಅದ	 ಕ�&ಳUವ ರ�ಶ�
ಗ� ಅಗತY ಇದDಲ� ಬ�&ರ� ಫ&ಲlರ ನ&ಡ(ಕ�ಳಗ� ತ�)&ರಸದ�ತ�)

 
ಕ�&ಳದ ಎಲ�� ರ�ಶ�
ಗಳಗ� Next  ಎ�ದ	 ಕ�ಕ>ಸ	ತ�6 ಹ�)&ಗ.



 
ಅ�ತಮವ�ಗ ಕ�ಳಗನ ಚತ� ಕ�ಣಸಕ�)ಳUqತ6ದ�. 

 

ರ�ತ& ಬ�ರ "ಓರನ ಆಫ&ಸ"  ಉರಯ&ಗಸಲ	, ನಮ� ಡ�ಸ> ಟ�ಪ ಮ&ಲ� ಕ�ಣಸ	ವ     ಲ��ಛನದ ಮ&ಲ�  ಕ�ಕ>ಸ.



ಓರನ ಆಫ&ಸ ತ�ತ���ಶದಲ�   ಯ	ನಕ�)&ರ ನಲ�ನ ಕನ
ಡ ಫ��ಟ ಗಳU Tahoma ಎನ	
ವ ಶ�Pಲಯನ	
 ಉರಯ&ಗಸ	ವ;ದರ�ದ ಕನ
ಡದ 
ರದಗಳU ಸರಯ�ಗ ಮ)ಡಬರ	ತ6ಲ�. ಅದರ ಬದಲ	  Tunga ಎನ	
ವ ಶ�Pಲಯನ	
 ಉರಯ&ಗಸದರ� ಸಮಸ�Y ರರಹ�ರವ�ಗ	ತ6ದ�.
ಈ ಸಮಸ�Yಗ� ಶ�ಶ]ತ ರರಹ�ರವನ	
 ಕ�ಳಗ� ನ&ಡದ�:

’ಓರನ ಆಫ&ಸ ’ ನ	
 ಅನ	ಸ�Zಪಸದ ಮ&ಲ� ನಮ� ಡ�ಸ> ಟ�ಪ ಮ&ಲ� ಕ�ಣಸಕ�)ಳUqವ    ಲ��ಛನದ  ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ.  ಆಗ 
ತ�ರ�ದ	ಕ�)ಳUqವ ಕ�ಡಯಲ�,  Tools  ಒಳಗಡ� options ನ	
  ಆಯ	Dಕ�)ಳq(ಕ�ಳಗನ�ತ�).

 

ನ�ತರ  ಕ�ಳಗನ ಚತ�ದಲ�ರ	ವ�ತ� ಕ�ಣ	ವ  ಇಳರಟnಯಲ� OpenOffice.org ಒಳಗ� Fonts ನ	
  ಆಯ	Dಕ�)ಳq.  ತದನ�ತರ  ಚತ�ದಲ� 
ತ�)&ರಸದ�ತ� ವವರಗಳನ	
 ತ	�ಬಸ Ok ಒತ6.



4.   ಗಮನಸಬ�/ಕ�ದ   ಇತರ ಮಖ� ಅ�ಶಗಳE  :  

4.1 ಈ ತ�ತ���ಶವ; Firefox ಬT�ಸರ ಬಟ	n ಇತರ ಬT�ಸರ ಗಳಲ� ಸಮರ�ಕವ�ಗ ಕ�ಲಸಮ�ಡದ�& ಇರಬಹ	ದ	.
4.2 Firefox ಬT�ಸರ ಯ�ವ;ದ�& ಸಮಯದಲ)�  offline ಇರಬ�ರದ	.                                

     

Work offline ಎನ	
ವ;ದ	 ಎ�ದರಬ�ರದ	. ಹ�ಗದDಲ� ಅದರ ಮ&ಲ� ಮತ�)6ಮ� ಕ�ಕ>ಸ.
4.3. Apache,Mysql ಯ�ವ�ಗಲ) ಕ�ಳಗನ�ತ� Running ಎ�ದರಬ�&ಕ	(ಇಲ�ವ�ದಲ�  Start ಮ&ಲ� ಕ�ಕ>ಸ).



ಈ ತ�ತ�	�ಶವನ� ಅತ/ ಎಚIರಕ�ಯ�ದ, ರ�ಗ	ತ�ಯ�ದ ಮತ� ಸದದ�3/ಶದ�ದ ಅಭವ�ದNಪಡಸಲ�ಗದ�. ಹ�ಗದ�3 ಅಕಸ�Pತ ಆಗ ದ��/ಷಗಳE 
ಸ�/ರಕ���ಡ, ಅದರ�ದ ಉದTವಸವ ಪ	ಮ�ದಗಳ�ದ  ಅನ�ನಕ�ಲವ�ದಲX , ಅದಕ�Y ಇದನ� ಅಭವ�ದNಪಡಸದವರ�ಗಲ , ವತರಸದವರ�ಗಲ 
ಅಥವ�  ಅನಸ��ಪಸದವರ�ಗಲ/  ಜವ�ಬ�3ರರ�ಗರವ[ದಲX.

ಈ ತ�ತ���ಶದ ಸಮಥ� ಬಳಕ� ನಮ� ಕ�Pಯಲ� ಇದ�. ಇದರಲ�ನ ಯ�ವ;ದ�& ರ&ತಯ ತ�)�ದರ�/ಅನ	ಮ�ನ/ಅನಸಕ�/ಸಲಹ�  ಇದDಲ� ಸ�ಬ�ಧ 
ರಟn ಆಯ>ಯ(ಸ>g&ನ ನ) ಹ�ಸರ	 ನ&ಡ  ತ�ತ���ಶ ನ&ಡ	ವ ಸ)ಕ6 ಸ�ದ�&ಶದ ರ�)ತ�ಗ� ನಮ� ಸಮಸ�Yಯನ	
  ಉದ�ಹರಣ�ಗಳ���ದಗ�  ರಟn 
ಮ�ಡ  contact@eshale.org ಗ� ಇಮPಲ  ನ	
 ಅಗತYವ�ಗ ಕಳಸ. 

ಸಡ ಮ)ಲಕ ರಡ�ದ,  ಎಲ�� ಸTಲಭYಗಳರ	ವ ಶ�ಲ�ತ�ತ� ವನ	
 ಬಳಸಲ	 ಅನ ಲ�ಕ ಕ�)&ರ ಎನ	
ವ ಸ�ಕ�&ತದ 
ಅಗತYವರ	ತ6ದ�.  ನ&ವ; ಸಡಯನ	
 ರಡ�ದ ಮ&ಲ�,  ನಮ� ಶ�ಲ�ಗ� ವದ�Y ಇಲ�ರ�ಯವರ	 ನ&ಡರ	ವ ಇಎಮಐಸ ಕ�)&ರ,ನಮ� 
ಶ�ಲ�ಯ ಹ�ಸರ	, ಪನ ಕ�)&ರ ಹ�ಗ) ನಮ� ಶ�ಲ�ಯಲ�ನ ತರಗತಗಳ ವವರಗಳನ	
(ಎಷnರ�ದ ಎಷnರವರ�ಗ�) ನಮಗ� ನ&ಡದರ�, 
ನಮ� ಶ�ಲ�ಗ�ಗ ಒ�ದ	 ಅನ ಲ�ಕ ಕ�)&ರ ನ	
 ನ&ಡಲ�ಗ	ತ6ದ�.ಆದನ	
 ಶ�ಲ� ಸ>g&ನ ನಲ� ನ&ಡ, ನಮ� ಶ�ಲ�ಯ ವವರಗಳನ	
 
ಉಳಸಬ�&ಕ	. ಸರಯ�ಗ ಕ�)&ರ ನ	
 ಇಲ� ನ&ಡದಲ� ಮ�ತ� ಶ�ಲ�ತ�ತ�ವನ	
 ಬಳಸಲ	 ಸ�ಧYವ�ಗ	ತ6ದ�.

ಈ ಸಡ ರ��ತ�ಗ� ಒ�ದ ಸ^ವಳ�ಸ ಇರವ ಅ�ಚ� ಚ/ಟ ಹಚIರವ ಪತ	ವನ� ಇಟ<ರವ�ವ[.  ಅದನ� ಭತ) ಮ�ಡ ನಮಗ� ಕಳಸ. ಹ/ಗ� ಮ�ಡದಲX 
ನ/ವ[ ಒಬg ನ��/�ದ�ಯತ  ಗ�	ಹಕರ�ಗ  ಪರಗಣಸಲiಟ< ಕ�ಳಗನ ವಶ�/ಷ  ಸ-ಲಭ�ಗಳನ�  ಪಡ�ಯಲ ನ/ವ[ ಅಹ)ರ�ಗತ�/ರ.

· ಆಗ�ಗ ನಮಗ� ನಮP�ದ ಕರ� ಮತ� ಸ�ಕ� ಮ�ಗ)ದಶ)ನ
· ಹ��ಸ ಆವ�ತ� ಹ��ರಬ�ದಲX ಅದರ ಕರತ ಮ�ಹತ ಮತ� ಮನ�lಚನ�.
· ದ�ರವ�ಣ ಮ�ಲಕ ನಮಗ� ನ�ರವ[,  ನಮP ಸ�ದ�/ಹಗಳಗ� ಪರಹ�ರ
· ಹ��ಸ ಆವ�ತ�ಯ ಸಡಯ ಬ�ಲ�ಯಲX ರಯ�ಯತ
· ಕಲಕ�ಯ/ತರಬ�/ತಯ ಆಡಯ/
· ವ�ಚI ಭರಸವ[ದ�ದಲX ನಮP ಶ�ಲ�ಗ� ತ�ತ	ಜರ ಭ�/ಟ.
ವ.ಸ�. 
’ಶ�ಲ� ತ�ತ	’ಸಡಯಲX ಮ�ದರಗ�ಗ ಗಣತ 8910( ತರಗತ 8,9 ಮತ� 10 ರ ಚತ	/ಕ�ತ ಗಣತಪ�ಠಗಳE)ರ�ದ ಆಯ3 ಪ�ಠಗಳನ� 
ನ/ಡಲ�ಗದ�. ಅಲXನ   Ganita8910/SOFTWARES   ಫ/ಲxರ ನಲXನ ಎಲ�X ತ�ತ�	�ಶಗಳನ� ಅನಸ��ಪಸದ ಮ/ಲ�   start.html 

ಮ/ಲ� ಕXಕYಸ.
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