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ಇದ� ’ಶ�ಲ� ತ�ತ���ಶ’.  ಪ��ಥಮಕ ಹ�ಗ� ಪ��ಢಶ�ಲ�ಗಳ ಮ�ಖ� ಶಕಕರ ವದ��ಧಕ�ರಗಳಗ� ದ�ಖಲ�ಸಲ$ಸ�ವ, 

ಇರಸಕ��ಳ'(ವ ಕ�ಲಸದಲ$ ಸಮಯ ಉಳಸ�ವ ವದ��ನ�-ನ ಸ�ಲಭ�.  ಶಕಕರ�ಗ ಅಗತ�ವ�ಗ ಮ�ಡಲ�8ಬ�8ಕ�ಗರ�ವ 
ಬ��8ಧನ�ಪ�ಕ�ಯಗ� ಸಮಯಹ��?ದಸಲ� ಇರ�ವ ಸ�ಲಭಮ�ಗA.

ಶಕಣಕ�C ಸ?ಬ?ಧಸದ ಸರಕ�ರದ ವವಧ ಯ8ಜನ�ಗಳ ಅನ�ಷ�Hನ ಮತ�I ಕ�ಯAಕ�ಮಗಳಗ� ಶ�ಲ�ಗಳ', ಅ?ಕ ಅ?ಶಗಳನ�L ಶಕಣ 
ಇಲ�ಖ�ಗ� ಕ�ಲ ಕ�ಲಕ�C ಒದಗಸ�ವOದ� ಬಹಳ ಮ�ಖ�ವ�ಗರ�ತIದ�.  ಸ�ಮ�ನ�ವ�ಗ ಹ�ಚSನ ಶಕಣ ಸ?ಸ�Tಗಳಲ$ ಶ�ಲ�ಯ 
ಅಧ��ಪಕರ�/  ಮ�ಖ���8ಪ�ಧ��ಯರ� ಈ ಕ�ಲಸವನ�L ಮ�ಡಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�.  ಪ��ಢಶ�ಲ�ಗಳಲ$ ಗ�ಮ�ಸIರದXರ� ಶಕಕರ� 
ಕ�ಲವ?ದ� ಕ�ಲಸಗಳಲ$ ಭ�ಗಯ�ಗಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�.  ಅ?ಕ ಅ?ಶಗಳನ�L ಇಲ�ಖ�ಗ� ಒದಗಸ�ವ ಈ ಕ�ಲಸವO ಪOನರ�ವತAನ�ಯ 
ಕ�ಲಸವ�ಗದXರ�,ಬಹಳ ಜ�ಗರ�ಕತ�ಯ?ದ ಮತ�I ಸಮಪAಕವ�ಗ ತಪ`ಲ$ದ� ಮ�ಡಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�. 

ಒಮ- ಬ�8ಕ�ದ ವವರಗಳನ�L ಕ?ಪb�ಟರ ಗ� ತಪ`ಲ$ದ� ಒದಗಸದರ�,  ಕ�ಲ ಕ�ಲಕ�C ಪದ�8 ಪದ�8 ಬ�8ಕ�ಗರ�ವ ವರದಗಳನ�L 
ತಪ`ಲ$ದ� ಕ?ಪb�ಟರ ಮ�ಲಕ ಪಡ�ದ� ಕ��ಳ'(ವOದ� ಅತ ಸ�ಲಭದ ಕ�ಲಸ ಎ?ದ� ಎಲ$ರಗ� ತಳದ ವಷಯವ�8 ಆಗದ�.  ಇ?ತಹ 
ಕ�ಲಸಗಳನ�L ಕ?ಪb�ಟರ ಮ�ಡ�ವOದರ?ದ ಅದ�8 ಸಮಯವನ�L ಅಧ��ಪಕರ� ಅಧ��ಪನಕ�C ತ��ಡಗಸಕ��?ಡರ� ಅವರಗ� ಕ�ಲಸದಲ$ 
ತjಪI,  ಕತAವ�ಪ�ಲನ�ಯ�ದ?ತ�.  ಇದರ?ದ ಮಕCಳ ಕಲಕ�ಯ ಅಭವjದlಯ� ಆಗ�ತIದ�,  ಇದ� ಮ�ಖ�.  ಅದಕ�Cಗ ಅವರಗರ�ವ 
ಬ��8ಧನ�8ತರ ಕ�ಲಸ ಹಗ�ರವ�ಗಲ�?ದ� ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅಭವjದlಪಡಸ ಶ�ಲ�ಗಳ ಉಪಯ8ಗಕ�Cಗ ಬಡ�ಗಡ� ಮ�ಡಲ�ಗದ�. 
ಈ ತ?ತ��?ಶವO ಬರ8 ಸರಕ�ರ ಶ�ಲ�ಗಳಗ� ಮ�ತ�ವಲ$,  ಅನ�ದ�ನತ,  ಅನ�ದ�ನರಹತ ಶ�ಲ�ಗಳಗ� 
ಉಪಯ8ಗಕ�ರಯ�ಗಲದ�.

ಕ�ಲ ಕ�ಲಕ�C ಶಕಣ ಇಲ�ಖ�ಗ� ಒದಗಸಬ�8ಕ�ದ ವರದಗಳ�ದ ಅಧ��ಪಕರ ಪಟs, ತರಗತ/ಪ�ವಗA/ಧಮAಕCನ�ಸ�ರವ�ಗ ಮಕCಳ 
ದ�ಖಲ�ತ/  ಹ�ಜರ�ತ,  ಪರ8ಕ� ಫಲತ�?ಶ,  ಬಸ ಊಟಕ�C ಸ?ಬ?ಧಸದ ಪದ�ಥAಗಳ ದ�ಸ�Iನ�/ಸw8ಕjತ/ಬಳಕ�,  ಶ�ಲ� 
ಅನ�ದ�ನ/ಹಣದ ಸw8ಕjತ/ಬಳಕ�,  ಖಚAನ ವವರ ಇತ��ದಗಳನ�L ಈ ತ?ತ��?ಶದ ಮ�ಲಕ ಶ�ಲ�ಯ ಗಣಕಯ?ತ�ದಲ$ 
ದ�ಖಲಸಬಹ�ದ�.  ಅಗತ�ವ�ನಸದ�ಗ ಪbರಕ/  ಬದಲ�ವಣ�ಗ��?ಡ ಮ�ಹತಗಳನ�L ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�.  ಪ�?ಟರ ಇದXಲ$ ಪ�ತತ�ಗ�ದ� 
ಅಥವ� ’ನಮ�ನ�’ ಇದXಲ$ ಭತA ಮ�ಡ ಸ?ಬ?ಧಪಟsವರಗ� ಕಳಸಬಹ�ದ�. 

ಈ ತ?ತ��?ಶದ ಸಹ�ಯದ?ದ ಯ�ವOದ�8 ಶ�ಲ�ಯಲ$ನ ಸ�ಮ�ರ� 99% ಕ�C ಮ8ರದ ದ�{ನ?ದನ ಕ�ಲಸಗಳನ�L ಗಣಕ8ಕರಸಲ� 
ಸ�ಧ�ವದ�X ಶ�ಲ�ಯ ಉಪ�ಧ��ಯರ ಮತ�I ಸಬ|?ದ ವಗAದ ಸಮಯದ ಉಳತ�ಯವ�ಗಲದ�X ಅವರ ಸಮಯದ 
ಸದ|ಳಕ�ಯ�ಗಲದ�.  ಹ�ಗ� ಉಳಸಕ��?ಡ ಸಮಯವನ�L ಪ�ಠ ಮ�ಡಲ� ಅಥವ� ಪಠ��8ತರ ಚಟ�ವಟಕ�ಗ� ಬಳಸಕ��?ಡ� ಮಕCಳ 
ಅಭವjದlಗ�ಗ ದ�ಡಯಬಹ�ದ�.

ಇಷ�sಲ$ ಅನ�ಕ�ಲ ಇರ�ವ ತ?ತ��?ಶದ ಬ�ಲ�- ಶ��ಕಣಕ ಪ�ಗತಯಕಡ�ಗ� ಶಕಕರ� ಹ���ದ�ವ ಬದ;ತ� ಮ�ತ�  .  

ಇದನ�L www.FREEganita.com ಮತ�I www.eShale.org ಪ��ಯ8ಜಸ,ಅಭವjದlಪಡಸ ನಮ- ಮ�?ದ� ಇಡ�ತIದ�.  ಇದ� ಅವOಗಳ 
ಹಲವ�ರ� ಯ8ಜನ�ಗಳಲ$ ಒ?ದ�ಗರ�ತIದ�. 

http://www.eShale.org/
http://www.FREEganita.com/


ಗಣಕ?ಕರಣಕ�@ ಮ�ಡಬ�?ಕ�ದ ಕ�ಲಸಗಳD ಮತ�F ಅವHಗಳ ಆವತJತ�  :  

ಸ�. ಮ�ಡಬ�?ಕ�ದ ಕ�ಲಸ ಉದ�M?ಶ ಯ�ವ�ಗ, ಎಷ�R ಬ�ರ/ಏಕ�

1 ಶ�ಲ�ಯ ವವರ ವರದಗಳಲ$ ಶ�ಲ�ಯ 
ವವರಗಳಗ�

ಒಮ-. ಆರ?ಭದಲ$ ಮ�ತ�

2 ಎಲ�$ ಅಧ��ಪಕರ ವವರ ಇಲ�ಖ�ಗ� ವರದ ಒಮ-, ಶಕಕ ಶ�ಲ�ಗ� ಸ�8ರದ�ಗ, ಶಕಕ ಶ�ಲ� 
ಬಟ�sಗ

3 ಪ�ವಗA,ಧಮA,ಭ�ಷ�ಗಳ', ಗರಷH 
ಅ?ಕಗಳ ನಗದ

ವವಧ ವರದಗಳಲ$ 
ನಮ�ದನ�ಗ�ಗ

ಒಮ- ಆರ?ಭದಲ$, ನ?ತರ ಹ��ಸದ�ಗ 
ವವರಗಳನ�L ಸ�8ರಸಬ�8ಕ�ದ�ಗ/ 
ಬದಲಸಬ�8ಕ�ದ�ಗ

4 ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಪ�ಮ�ಣ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC ಒಮ-, ವದ��ರAಯ ತಲ� ಪ�ಮ�ಣ ಬದಲ�ದ�ಗ

5 ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC ಪದ�ಥAಗಳನ�L ಸw8ಕರಸದ�ಗ.

6 ವದ��ರAಗಳ ದ�ಖಲ�ತಯ ವವರ ಇಲ�ಖ�ಗ� ವರದ ಆರ?ಭದಲ$ ಕಲಯ�ತIರ�ವ ಎಲ�$ ವದ��ರAಗಳ 
ವವರ ಆನ?ತರ ಹ��ಸ ವದ��ರA ಸ�8ರದ�ಗ.

7 ದ�{ನಕ ಹ�ಜರ�ತ ಇಲ�ಖ�ಗ� ವರದ ಪ�ತ ದನ. ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC ಹ�ಕಲ�.

8 ಹ�ಜರ�ತ ಧjಢ8ಕರಣ/ಬಸ 
ಊಟದ ಲ�ಕC

ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC ಪ�ತ ದನ. ಈ ಕ�ಯA ಆದಮ8ಲ� ದ�{ನಕ 
ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.

9 ಅ?ಕ ಪಟs ತಯ�ರ ಇಲ�ಖ�ಗ� ವರದ ವಷAಕ�C ಎರಡ� ಬ�ರ

10 ಮ�ಸಕ ಮ�ಕ�Iಯ 
(ಬಸ ಊಟ)

ಹ��ಸ ತ?ಗಳ ಲ�ಕC ಪ�ತ8 ತ?ಗಳ ಆರ?ಭದಲ$.ತ?ಗಳಲ$ನ ಎಲ�$ 
ಕ�ಲಸದ ದನಗಳ ಹ�ಜರ�ತಯ ಧjಢ8ಕರಣ /ಬಸ 
ಊಟದ ಲ�ಕC ಮ�ಗದ ಮ8ಲ�( ಸC¡8ನ 8)

11 ಅಕ�?ಟ¤ ವವರ ಅನ�ದ�ನದ/ಸw8ಕjತ/ 
ವ�ಚSದ ವವಧ ಬ�ಬತ�Iಗಳ'

ಸ�ಮ�ನ� ಬಳಕ�ಯಲ$ರ�ವ ಕ�ಲವO ಬ�ಬತ�Iಗಳ 
ಸ?ಕ�8ತ/ವವರಗಳನ�L ನ8ಡದ�X. ಹ��ಸದನ�L 
ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�/ ಬದಲಸಬಹ�ದ�

12 ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C(ಅಕ�?ಟ¤) ಅಕ�?ಟ¤ ಲ�ಕC ಹ�ಕಲ� ಒಮ-, ತ?ತ��?ಶ ಬಳಸಲ� ಶ�ರ� ಮ�ಡದ�ಗ 
ಮ�ತ�

13 ಸw8ಕjತ/ಆದ�ಯ (ಅಕ�?ಟ¤) ಆದ�ಯ/ ಅನ�ದ�ನದ 
ವವರ

ಬ�8ರ� ಬ�8ರ� ಬ�ಬತ�Iಗಳಗ� ಹಣದ 
ನಗದಪಡಸ�ವಕ�:ಹಣ ಸw8ಕರಸದ�ಗ.

14 ವ�ಯ (ಅಕ�?ಟ¤) ಖಚAನ ವವರ ವವಧ ಬ�ಬತ�Iಗಳಗ� ಖಚ�A ಮ�ಡದ ಹಣದ ವವರ: 
ಹಣ ಖಚ�Aಮ�ಡದ�ಗ.

15 ವ�ರAಕ ಮ�ಕ�Iಯ (ಅಕ�?ಟ¤) ಹ��ಸ ವಷAದ ಲ�ಕC ವಷAಕ��Cಮ-.ವಷAದ ಅ?ತಮ ಶಲ�C ಮ�?ದನ 
ವಷAದ ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C ಆಗ�ತIದ�.



ವ. ಸ�: 
ಕ�ಲವO ದ�{ನ?ದನ ಸ?ಸCರಣ� ಕ�ಲಸವನ�L( ಉದ�: ದ�{ನಕ ಹ�ಜರ�ತ)ಆಯ�ಯ ದನವ�8 ಮ�ಡ�ವOದ� ಒಳ�(ಯದ�ದರ� ಅ?ದ�8 
ಮ�ಡಬ�8ಕ�?ದ� ನಯಮವರ�ವOದಲ$. ಮ�?ದನ ತ?ಗಳ ಲ�ಕ�Cಚ�ರ ಆರ?ಭ ಮ�ಡ�ವ ಮ�?ಚ� ಹ?ದನ ತ?ಗಳ ಎಲ�$ ದನಗಳ 
ಸ?ಸCರಣ� ಕ�ಲಸವನ�L ಮ�ಗಸರಬ�8ಕ�.
ಒಮ- ಯ�ವOದ�8 ದನದ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕCವನ�L ಹ�ಕದ ನ?ತರ/ ಹ�ಜರ�ತ ಧjಢ8ಕರಣ ಮ�ಡದ ನ?ತರ, ಆ ದನದ ಅಥವ� 
ಅದಕC?ತ ಹ?ದನ ದನಗಳ ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ಮತ�I ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗ�ವOದಲ$.  ಆದ�ದರ?ದ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC ಹ�ಕ�ವ 
ಮ�?ಚ�/ಹ�ಜರ�ತ ಧjಢ8ಕರಣ ಮ�ಡ�ವ ಮ�?ಚ�, ಆ ದನದ ಹ�ಜರ�ತ ಸರಯ�ಗ ಹ�ಕರ�ವ?ತ� ನ��8ಡ ಕ��ಳ(ಬ�8ಕ�.
ತ�ತ���ಶದಲW ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಪದಗಳ ವವರಣ�  :  

ಪದ ವವರಣ� ಉದ�ಹರಣ�

ಕ�ಲ?/ಫ8ಲ© ಒ?ದ� ವಷಯಕ�C ಸ?ಬ?ಧಸದ, ಒ?ದ�8 
ಗ�ಣ ಲಕಣ ಹ��?ದರ�ವ?ತಹದ�.

ಹ�ಸರ�, ಹ�ಟsದ ತ�ರ8ಕ�, ತರಗತ ..

ರ��8
/ಸ�ಲ�/ಪ?ಕI

ಒಬ| ವ�ಕIಗ�/ ವಸ�Iವಗ�/ ವಷಯಕ�C 
ಸ?ಬ?ಧಸದ ಎಲ�$ ಕ�ಲ? ಗಳ 
ಸಮ�ಹ

ವದ��ರAಯ ಹ�ಸರ�, ಹ�ಟsದ ತ�ರ8ಕ�, ತರಗತ .. ಇವOಗಳ 
ಸಮ�ಹ/ಜ��8ಡಣ�.

ಟ�8ಬಲ ರ��8ಗಳ ಸಮ�ಹ ಅಧ��ಪಕರ�, ವದ��ರA,ಹ�ಜರ�ತ

ಮ�ಸsರ 
ಟ�8ಬಲ

ಹ�ಚ�S ಬದಲ�ವಣ� ಆಗದ�8 ಇರ�ವ?ತಹ 
ಟ�8ಬಲ(ಸTರ)

ಶ�ಲ�, ಅಧ��ಪಕರ�,ವಷಯ

ಡ�8ಟ�ಬ�8ಸ ಟ�8ಬಲ ಗಳ ಸಮ�ಹ ಶ�{ಕಣಕ ವಷAಕ�C ಸ?ಬ?ಧಸದ ಎಲ�$ ಮ�ಹತ ಇರ�ವ ದತI 
ಸ?ಚಯ. 

ಪ�ಸwರA ತ?ತ��?ಶ ದ�ಬAಳಕ� ಆಗದರ�ವ?ತ� 
ಇರ�ವ ಗ�ಪI ಸ?ಕ�8ತ

ಇದನ�L ಪದ�8 ಪದ�8 ಬದಲ�ಯಸ ಬ�8ರ�ಡ� ಬರ�ದಟ�sಕ��ಳ(ಬ�8ಕ�. 
ಇದ� ಗ��ತIಲ$ದದXರ�, ಈ ತ?ತ��?ಶ ಉಪಯ8ಗಸಲ� 
ಬರ�ವOದಲ$

ತ?ತ��?ಶವನ�L ಉಪಯ8ಗಸ�ವ ಮದಲ� ಶ�ಲ�ಯ ವವರಗಳರ�ವ ’ಶ�ಲ�’ ಮ�ಸsರ ಟ�8ಬಲ ನಲ$ನ ವವರಗಳ' 
ಸರಯ�ಗರಬ�8ಕ�.
"ಪ�ವಗA" ಟ�8ಬಲ ನಲ$ ಪ.ಜ�ತ, ಪ.ಪ?ಗಡ, ಓಬಸ, ಸ�ಮ�ನ� ಎನ�Lವ ರ��8 ಗಳವ�
“ಧಮA" ಟ�8ಬಲ ನಲ$ ಹ?ದ�, ಮ�ಸ$?, ಕ�ಶSಯನ ಎನ�Lವ ರ��8 ಗಳವ�
“ಪಠ� ವಷಯ" ಟ�8ಬಲ ನಲ$ 6 ವಷಯಗಳ ರ��8 ಗಳವ�.
“ಭ�ಷ�" ಟ�8ಬಲ ನಲ$ 11 ಭ�ಷ�ಗಳ ರ��8 ಗಳವ�.
ಅಗತ� ಇದXರ�, ಮ8ಲನ ಟ�8ಬಲ ಗಳಗ� ಇನ�L ಅಗತ� ಇರ�ವ ರ��8 ಗಳನ�L ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�.
“ಅಧ��ಪಕ" ಟ�8ಬಲ ಗ� ಶ�ಲ�ಯಲ$ರ�ವ ಅಧ��ಪಕರ�ಗಳ ಹ�ಸರ�ಗಳನ�L ಸ�8ರಸ.
“ವದ��ರA" ಟ�8ಬಲ:
ಪ�ತ8 ವದ��ರAಯನ�L ಶ�ಲ�ಗ� ಸ�8ರಸಕ��?ಡ�ಗ , ಪ�ತಯಬ|ನಗ� ಏಕ�{ಕ ಮತ�I ಪ�ತ��8ಕ ಅಡ-ಶನ ಸ?ಖ�� ಯನ�L ನ8ಡಬ�8ಕ�. 
ಇದ� ಯ�ವOದ�8 ಕ�ರಣಕ�C ಪOನರ�ವತAನ� ಆಗಬ�ರದ�.  ಶ�ಲ�ಗ� ಹ?ದ�ಯ8 ಸ�8ರಕ��?ಡ� ಈಗ ಕಲಯ�ತIರ�ವ ವದ��ರAಗ� 
ಅಡ-ಶನ ಸ?ಖ��ಯನ�L ನ8ಡಬ�8ಕ�.  (ಅಡ-ಶನ ಸ?ಖ�� 00001  ರ?ದಲ� ಆರ?ಭವ�ಗಬಹ�ದ� ಅಥವ� ಇಸವ ಮತ�I ಕ�ಮ 



ಸ?ಖ��ಯನ�L ಸ�ಚಸ�ವ?ತ�ಯ� ಇರಬಹ�ದ� ಉದ�ಹರಣ�ಗ� 2008  ರಲ$ ಸ�8ರದ ವದ��ರAಗ� ಅದ� 2008001  ಎನ�Lವ ಕ�ಮ 
ಸ?ಖ��ಯ?ದ ಆರ?ಭವ�ಗಬಹ�ದ� , 2008 ರಲ$ ಸ�8ರದವರ ಅಡ-ಶನ ಸ?ಖ�� 2008001,2008002 . .2008999 ಎ?ದರಬಹ�ದ�).
ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಉಪಯ8ಗಸಲ�, ಪ�ತ8 ಸಲ admin ಅಥವ� headmaster ಬಳಸ�ವವ(ಯ�ಸರ) ಆಗ ಸರಯ�ದ ಪ�ಸwರA 
ನ8ಡ ಪ�ವ�8ಶ(ಲ�ಗನ) ಆಗಬ�8ಕ�.



ತ�ತ���ಶವನ�^ ಮತFಮದಲ� ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಮ��ಚ� ಮ�ಡಲ�? ಬ�?ಕ�ದ ಕ�ಯJ  /  ಆಯ@ಗಳD  :
ಡ�ಸC ಟ�ಪ ನ ಮ8ಲ� ಕ�ಣಸ�ವ ’ಶ�ಲ�ತ?ತ�’  ಲ�?ಛನದ ಮ8ಲ� ಕ$ಕCಸ.  ’ಶ�ಲ�ತ?ತ�’  ದ ಮ�ಖಪOಟ 
ಕ�ಣಸಕ��ಳ'(ತIದ�.  ಈ ತ?ತ��?ಶದಲ$ admin ಮತ�I headmaster ಎನ�Lವ ಇಬ|ರ� ಬಳಸ�ವವರ�(ಯ�ಸಸA) 
ಇರ�ತ�Iರ�. ಅವರ ಆರ?ಭಕ ಪ�ಸwರA ಕ�ಮವ�ಗ admin ಮತ�I headmaster ಎ?ದ� ಆಗರ�ತIದ�. ಅವರಬ|ರಲ$ ಒಬ| 

ಬಳಸ�ವವ ಆಗ,  ತ?ತ��?ಶವನ�L ಪ�ವ�8ಶಸ. ನ?ತರ ಕ�ಳಗನ ಆಯCಗಳನ�L ಆಯ�Xಕ��?ಡ� ಸ�ಕI ವವರಗಳನ�L 
ನ8ಡ/ಬದಲ�ಯಸ.

• ಶ�ಲ� (ಸTರ ಮ�ಹತಯಲ$ನ ಆಯC)
• ಬಸ ಊಟದ ಪ�ಮ�ಣ (ಸTರ ಮ�ಹತಯಲ$ನ ಆಯC)
• ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ (ಸ?ಸCರಣ�ಯಲ$ನ ಆಯC,ಬಸ ಊಟ ಲ�ಕCವಡದ ಶ�ಲ�ಯವರ� ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನನ�L 

೦ ಎ?ದ� ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�). 
ಮ8ಲನ ಅಗತ� ಕ�ಯAಗಳನ�L ಮ�ಗಸದ ಮ8ಲ�, ಇತರ ಆಯCಗಳನ�L ಆಯ�Xಕ��?ಡ� ತ?ತ��?ಶವನ�L ಬಳಸ. ತ?ತ��?ಶವನ�L 
ಅನ�ಸ�Tಪಸದ�ಗ   admin   ಮತ�I   headmaster     ಎನ�Lವ ಬಳಸ�ವವರಗ� ಮದಲ�8 ನ8ಡರ�ವ ಪ�ಸwರA ನ�L ಆಗ�ಗ ಬದಲಸ�ತ�I   
ಇರ  .  



ಈ ತ�ತ���ಶದಲW ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಸ@d?ನ ಗಳD  :  
ಆಯCಗಳ':
ಸfರ ಮ�ಹತ ಸ�ಸ@ರಣ� ವರದಗಳD ನವJಹಣ�

ಪ�ವಗAಗಳ'
ಭ�ಷ�ಗಳ'
ಧಮAಗಳ'
ಶ�ಲ�
ಅಧ��ಪಕರ�
ವದ��ರAಗಳ'**

ಪಠ�ವಷಯ ಮತ�I ಗರಷH 
ಅ?ಕಗಳ'
ಬಸ ಊಟದ ಪ�ಮ�ಣ
ಅಕ�?ಟ ಮ�ಸsರ*

ದ�{ನಕ ಹ�ಜರ�ತ
ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ
ಹ�ಜರ�ತಧjಢ8ಕರಣ/ಊಟದ ಲ�ಕC
ಪರ8ಕ�ಯಲ$ನ ಅ?ಕಗಳ ನಮ�ದನ�
ಮ�ಸಕ ಮ�ಕ�Iಯ(ಬಸ ಊಟ) 
ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C(ಅಕ�?ಟ¤)*

ಸw8ಕjತ/ಆದ�ಯ(ಅಕ�?ಟ¤)*

ಸw8ಕjತ/ಆದ�ಯ(ಅಕ�?ಟ¤)*

ವ�ರAಕ ಮ�ಕ�Iಯ(ಅಕ�?ಟ¤)*

ಶಕಕ ಪಟs
ವದ��ರA ಪಟs
ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs
ಅ?ಕ ಪಟs 
ಶಕಕ ಪಟs (.ods ~= .xls)*

ವದ��ರA ಪಟs (.ods ~= .xls)*

ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs (.ods ~= .xls)*

ಅ?ಕ ಪಟs (.ods ~= .xls)*

ಮ�ಸಕ ಹ�ಜರ�ತ(ಧಮA)

ಮ�ಸಕ ಹ�ಜರ�ತ(ಪ�ವಗA)

ಮ�ಸಕ ಬಸ ಊಟ 
ಆಯ/ವ�ಯ ಪಟs*

ಪ�ಸwರA ಬದಲ�ವಣ�
ಬ��ಕ ಅಪ (ಎಕ��¤º8ಟA)
ರಸ��s8ರ(ಇ?ಪ8ಟA)
ಹಳ�ಯ ದ�ಖಲ�ಗಳನ�L ಅಳಸ�
ಎಲ$ವನ�L ಅಳಸ�

ಗಮನಸ:  *ಗ�ರ�ತರ�ವ ಸkಲಭmಗಳನ�^ ಅ�ತರ�Jಲ ಆವoತFಯಲW  ಒದಗಸಲW.
**ಅ�ತರ�Jಲ ಆವoತFಯಲW ಪqವJನಗದತ ಸ�ಖ�mಯ ವದ�mರJಗಳ ವವರಗಳನ�^ ಮ�ತ� ಸ�?ರಸಬಹ�ದ�.

ಗಣಕ8ಕರಣದ ಪ�ಕಯಯಲ$ ಹಲವ�ರ� ತ?ತ��?ಶಗಳದ�X ಅವOಗಳನ�L ನ�ಲ�C ವಗAಗಳ�ಗ ವಭ�ಗಸಬಹ�ದ�
• ಒಮ- ನ8ಡಬ�8ಕ�ಗರ�ವ/ಪದ�8 ಪದ�8 ಬದಲ�ವಣ�ಯ�ಗದ?ತಹ ವವರಗಳನ�L ಒದಗಸ�ವ ಸC¡8ನ ಗಳ'
• ಪ�ತ ದನ/ತ?ಗಳ'/ವಷAದಲ$ ವವರಗಳನ�L ನ8ಡಬ�8ಕ�ದ ಸC¡8ನ ಗಳ'
• ಇಲ�ಖ�ಗ� ಒದಗಸ�ವ/ಆ?ತರಕ ಉಪಯ8ಗಕCರ�ವ ವರದಗಳ'
• ಹಣದ ಸw8ಕjತಯ/ಆದ�ಯದ/ಖಚAನ ವವರಗಳ ಅಕ�?ಟ¤ ಲ�ಕC.
• ನವAಹಣ� ಕ�ಯಗಳ'(ಆ?ತರಕ ಉಪಯ8ಗ)



ಒಮu ನ?ಡಬ�?ಕ�ಗರ�ವ   /  ಪದ�? ಪದ�? ಬದಲ�ವಣ�ಯ�ಗದ�ತಹ ವವರಗಳನ�^ ಒದಗಸ�ವ ಸ@d?ನ ಗಳD  :  
ಸ�. ಸ@d?ನ ಹ�ಸರ� ಅಗತmತ�/ ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಕ�ಮ

1 ಶ�ಲ� ಶ�ಲ�ಯ ವವರಗಳನ�L ಒಳಗ��?ಡರ�ತIದ�.  ಪ�ತ8 ಶ�ಲ�ಗ� ಒ?ದ� ಏಕ�{ಕ ಸ?ಕ�8ತ ವರಬ�8ಕ�. 
ಶ�ಲ�ಯ?ದರ ವವರಗಳನ�L ಮ�ದರಗ�ಗ ನ8ಡದ�X ಅಲ$ನ ವವರಗಳನ�L ಕ�ಡಲ�8 ಬದಲಸ(ಉದ� : 
ಶಕಣ ಇಲ�ಖ� ನ8ಡ�ವ ಇ ಎಮ ಐ ಸ ಕ��8ರ). ಒದಗಸದ ವವರಗಳಲ$ ಯ�ವOದ�8 ಬದಲ�ವಣ� ಇದXರ� 
ಅದನ�L ಇಲ$ ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�.  ಪ�ತ8 ವಷAವb,  ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದ ಆರ?ಭದ ದನ�?ಕ(ಉದ�: 
28/05/20009) ಮತ�I ಅ?ತಮ ದನ�?ಕವನ�L(ಉದ�: 10/04/2010) ಇಲ$ ನ8ಡಬ�8ಕ�.
ಎಲ�W ಸkಲಭmಗಳನ�^ ಒಳಗ���ಡರ�ವ ಶ�ಲ�ತ�ತ�ವನ�^ ಬಳಸಲ� ಒ�ದ� ಅನ ಲ�ಕ ಕ��?ಡ ಎನ�^ವ 
ಸ�ಕ�?ತದ ಅಗತmವದ�M ಅದನ�^ ಇಲW ನ?ಡಬ�?ಕ�. ಈ ಅನ ಲ�ಕ ಕ��?ಡ ಪಡ�ಯಲ� ಹಲವH ವವರಗಳ�z�ದಗ� 
ನಮuನ�^ ಸ�ಪಕJಸ.

2 ಪ�ವಗAಗಳ' ಸ�ಮ�ನ�ವ�ಗ ಉಪಯ8ಗಸ�ವ 5 ಪ�ವಗAಗಳನ�L( ಪ.ಜ�ತ, ಸ�ಮ�ನ� ..) ನ8ಡಲ�ಗದ�X, ಇನ�L ಹ��ಸ 
ಪ�ವಗAವನ�L ಸ�8ರಸಬ�8ಕದXರ� ಯ�ವ�ಗ ಬ�8ಕ�ದರ� ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�

3 ಧಮAಗಳ' ಸ�ಮ�ನ�ವ�ಗ ಉಪಯ8ಗಸ�ವ 3  ಧಮAಗಳನ�L(ಹ?ದ� ..)  ನ8ಡಲ�ಗದ�X,  ಇನ�L ಹ��ಸ ಧಮAವನ�L 
ಸ�8ರಸಬ�8ಕದXರ� ಯ�ವ�ಗ ಬ�8ಕ�ದರ� ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�

4 ಭ�ಷ�ಗಳ' ಸ�ಮ�ನ�ವ�ಗ ಉಪಯ8ಗಸ�ವ 10  ಭ�ಷ�ಗಳನ�L(ಕನLಡ,ಇ?ಗ$ಷ ..)  ನ8ಡಲ�ಗದ�X,  ಇನ�L ಹ��ಸ 
ಭ�ಷ�ಯನ�L ಸ�8ರಸಬ�8ಕದXರ� ಯ�ವ�ಗ ಬ�8ಕ�ದರ� ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�

5 ಪಠ�ವಷಯ ಮತ�I 
ಗರಷH ಅ?ಕಗಳ'

ಸ�ಮ�ನ�ವ�ಗ ವಷAದಲ$ ಎರಡ� ಪರ8ಕ�ಗಳದ�X (ಮಧ� ವ�ರAಕ/ಸ�ಮಸsರ,  ಅ?ತಮ),  ಅಲ$ನ 6 
ವಷಯಗಳಗ� ಇರ�ವ ಗರಷH ಅ?ಕಗಳ ನಮ�ದನ�.  ಇದನ�L ಆಧರಸ ಗ��8ರ ನ�L ನಗದಪಡಸಲ�ಗ�ವOದ�. 
ಕ�ಳಗನ ತರಗತಗಳಲ$ ಅ?ಕಗಳ ಬದಲ� ಗ��8ರ ನ8ಡ�ವ ಪರಪ�ಠವದXರ�, ಅ?ತಹ ಸ?ದಭAಗಳಲ$ ,ಗರಷH 
ಅ?ಕಗಳ' 100 ಎ?ದ� ನಮ�ದಸದರ� ಅ?ಕ ಪಟs ತಯ�ರಸಲ� ಸ�ಲಭವ�ಗ�ತIದ�.

6 ಬಸ ಊಟದ 
ಪ�ಮ�ಣ

ಶ�ಲ�ಯಲ$ ಬಸ ಊಟ ಒದಗಸ�ತIದXರ� ತರಗತವ�ರ� ಪ�ತ8 ವದ��ರAಗ� ನಗದ ಪಡಸರ�ವ ವವಧ ಆಹ�ರ 
ಧ�ನ�ಗಳ/ಇತರ� ಹಣದ ಪ�ಮ�ಣಗಳನ�L ಇಲ$ ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�.  ಪ�ಮ�ಣವನ�L ಸ��ನ�L ಎ?ದ� 
ನಮ�ದಸದರ� ಅ?ತಹ ವಸ�Iಗಳ ಲ�ಕ�Cಚ�ರವನ�L ಹ�ಕ�ವOದಲ$. ಉದ�ಹರಣ�ಗ� ಬಸ ಊಟ ಮ�ಡ�ವವರ 
ಸ?ಖ��ಯನ�L ಮ�ತ� ಇಲ�ಖ�ಗ� ಒದಗಸ�ತIದXರ�,  ಎಲ�$ ಪ�ಮ�ಣಗಳನ�L ಸ��ನ�L ಎ?ದ� ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�. 
ಬದಲ�ದ ಪ�ಮ�ಣದ ವವರಗಳನ�L ತ?ಗಳ ಮಧ�ದ?ದ ಅನwಯವ�ಗ�ವ?ತ� ಬದಲಸದರ�ವOದ� 
ಒಳ�(ಯದ�.

7 ಅಧ��ಪಕರ� ಶ�ಲ�ಯಲ$ ಕ�ಲಸ ಮ�ಡ�ತIರ�ವ ಅಧ��ಪಕರ/ಹ��ಸದ�ಗ ಸ�8ರದವರ ವವರಗಳನ�L ಇಲ$ ನ8ಡಬ�8ಕ�. 
ಅಧ��ಪಕರ ಮ�ಹತಯ ಯ�ವOದ�8 ಬದಲ�ವಣ�ಯನ�L(ವಗ�Aವಣ� ,ನವjತI . . . ), ಇಲ$ ನ8ಡಬ�8ಕ�.

8 ವದ��ರAಗಳ' ಶ�ಲ�ಯಲ$ ಕಲಯ�ತIರ�ವ ಎಲ�$ ವದ��ರAಗಳ ವವರಗಳನ�L ಗಣಕ8ಕರಣದ ಆರ?ಭದಲ$ ನ8ಡಬ�8ಕ�. 
ಶ�ಲ� ಬಟ�s ಹ��8ದವವರ ವವರಗಳ ಅಗತ�ತ� ಇಲ$.  ಶ�ಲ�ಗ� ಹ��ಸದ�ಗ ಸ�8ರದ ವದ��ರAಗಳ 
ವವರಗಳನ�L ಸ�8ರದ�ಗಲ�ಲ$ ನ8ಡಬ�8ಕ�.  ಪ�ತ8 ವದ��ರAಗ� ಬದಲಸಲ�ಗದ ಒ?ದ� ಏಕ�{ಕ 
ಸ?ಕ�8ತ(ಕ��8ರ)  ವರಬ�8ಕ�.  (  ಉದ�:  ಅಡ-ಶನ ಸ?ಖ��).  ಈ ಸ?ಕ�8ತವನ�L ಹ��ರತ� ಪಡಸ, 
ವದ��ರAಯ ವವರಗಳಲ$ ಬದಲ�ವಣ� ಇದXಲ$ ಅವOಗಳನ�L ಇಲ$ ಬದಲಸಬ�8ಕ�. ಗಣಕ8ಕರಣದ ಆರ?ಭದಲ$ 
ಮತ�I ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದ ಆರ?ಭದಲ$ ಇಲ$ನ ವವರಗಳ ಆಧ�ರದ?ದ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs(  ಅಟ�?ಡ�ನ¤ 
ರಜಸsರ)  ನ�L ಸದlಪಡಸಲ�ಗ�ತIದ�.  ಯ�ವOದ�8 ಸಮಯದಲ$ ಕಲಯ�ತIರ�ವ ವಭ�ಗದ(ಸ�ಕನ) 



ಬದಲ�ವಣ�ಯ�ದಲ$ ಅದನ�L ಇಲ$ ಗ�ರ�ತಸಬ�8ಕ�.  ಶ�ಲ�ಯಲ$ನ ಅ?ತಮ ತರಗತಯಲ$ ಕಲಯ�ವವರ�ಗ� 
ವದ��ರAಯ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs ತ�ನ�8 ತ�ನ�ಗ ಸದlಗ��ಳ'(ತIದ�.



ಪ�ತ ದನ  /  ತ�ಗಳD  /  ವಷJದಲW ವವರಗಳನ�^ ನ?ಡಬ�?ಕ�ದ ಸ@d?ನ ಗಳD  :
ಸ�. ಸ@d?ನ ಹ�ಸರ� ಅಗತmತ�/ ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಕ�ಮ

1 ದ�{ನಕ ಹ�ಜರ�ತ ಶ�ಲ� ನಡ�ಯ�ವ ದನಗಳ�ಲ�$ಲ$ ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ತ�ಗ�ಯ ಬ�8ಕ�.  ಪ�ತಯಬ| ವದ��ರAಯ� 
ಹ�ಜರರ�ತ�Iನ�?ದ� ಗಣಕವO ಪರಗಣಸ�ವOದರ?ದ ಗ�{ರ� ಹ�ಜರ�ದವರನ�L ಮ�ತ� ಗ�ರ�ತಸದರ� ಸ�ಕ�. 
ತಪ�`ಗ�ವ ಸ�ಧ�ತ�ಯನ�L ಕಡಮ ಮ�ಡಲ��8ಸ�ಗ ಹ?ದನ ದನದ ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ತ�ಗ�ದಲ$ವ�ದರ� 
ಗಣಕವO ಅದನ�L ನಮ- ಗಮನಕ�C ತರ�ತIದ�.  ಹ�ಗ� ಗ�{ರ� ಹ�ಜರ�ದವರನ�L ಗ�ರ�ತಸದ�ಗ ಅವರ 
ಹ�ಸರ� ಕ�?ಪO ಬಣ¿ಕ�C ತರ�ಗ�ತIದ�.  ಹ?ದನ ದನದ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟsಯ ಆಧ�ರದ ಮ8ಲ� ಸದರ ದನದ 
ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs ಸದlಗ��ಳ'(ತIದ�.  ಶ�ಲ� ಆರ?ಭದ ದನದ ಹ�ಗ� ತ?ತ��?ಶವನ�L ಮತIಮದಲಗ� 
ಉಪಯ8ಗಸಲ� ಶ�ರ� ಮ�ಡದ�ಗ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟsಯನ�L ”ವದ��ರAಗಳ ನ��8?ದಣ’ ಯನ�L ಆಧರಸ 
ಸದlಪಡಸಲ�ಗ�ವOದ�.  ಹ�ಜರ�ತ ತ�ಗ�ದ ದನದಲ$ ಬಸ ಊಟ ನ8ಡದರ�ವ ಸ�ಧ�ತ� ಇದ�X,  ಬಸ ಊಟ 
ನ8ಡಲ$ವ�?ದ� ಗ�ರ�ತಸಲ� ಅವಕ�ಶವದ�. ಪರ8ಕ� ದನಗಳ?ದ� ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ತ�ಗ�ಯಬ�8ಕ�.

2 ಬಸ ಊಟದ 
ಪದ�ಥAಗಳ 
ಸw8ಕjತ

ಶ�ಲ�ಯಲ$ ಬಸ ಊಟ ನ8ಡ�ತIದ�X,  ಪದ�ಥAಗಳನ�L ಸw8ಕರಸ�ತIದXರ� ಇದರ ಅಗತ� ಇರ�ತIದ�. ತ?ಗಳಲ$ 
ವವಧ ದನಗಳಲ$ ಸS8ಕರಸಲ`ಡ�ವ ವವಧ ಪದ�ಥAಗಳ ಪ�ಮ�ಣಗಳನ�L ಒಟ�Rಗ ಕ�ಡಸ ಇಲ$ 
ವವರಗಳನ�L ನ8ಡಬ�8ಕ�. ಅದ�8 ರ8ತ, ತ?ಗಳಲ$ನ ನಷsದ/ಸ��8ರಕ�ಯ ಪ�ಮ�ಣಗಳನ�L ಒಟ�Rಗ ಕ�ಡಸ 
ಇಲ$ ವವರಗಳನ�L ನ8ಡಬ�8ಕ�.  ನಷsದ ಪ�ಮ�ಣಕ�C ಅನ�ಗ�ಣವ�ಗ ದ�ಸ�Iನ� ಕಡಮ ಆಗ�ತIದ�.  ಆದರ� 
ವವರ -  ಚಹ�^ಯ�ದ ಕ�ಡದMರ�(ಉದ� -10.25) ದ�ಸ�Fನ� ಪ�ಮ�ಣ ಹ�ಚ��ತFದ�.  ಗಣಕ8ಕರಣದ ಆರ?ಭದಲ$ 
ಪದ�ಥAಗಳ ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನನ�L ಒಮ- ಇಲ$ ನ8ಡಲ�8ಬ�8ಕ�. ಆನ?ತರ ತ?ಗಳ ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನನ�L 
ಗಣಕವ�8 ಲ�ಕC ಹ�ಕ�ತIದ� ಮತ�I ಅದನ�L ನ�8ರವ�ಗ ಬದಲಸಲ� ಬರ�ವOದಲ$. ಆದರ�, ನಷsವನ�L ನಮ�ದಸ 
(  +  ಅಥವ� -)  ದ�ಸ�Iನನ�L ಸರದ�ಗಸಬಹ�ದ�.  ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕ�Cಚ�ರಕ�C ಸ?ಬ?ಧಸದ 
ತ?ತ��?ಶವನ�L ವಷAದ ಯ�ವOದ�8 ತ?ಗಳ ಯ�ವOದ�8 ದನದ?ದ ಆರ?ಭಸಬಹ�ದ�ದರ�,  ತ?ಗಳ 
ಮದಲನ�8 ತ�ರ8ಕನ?ದ ಲ�ಕ�Cಚ�ರ ಆರ?ಭಸ�ವOದ� ಉತIಮ.  ಈ ಸC8ನ ನಲ$ ವವರಗಳನ�L ನ8ಡ�ವ 
ದನದ?ದ� ಹ�ಜರ�ತಯ ಧjಢ8ಕರಣ/ ಊಟದ ಲ�ಕC(ಮ�?ದ� ತಳಸರ�ವ ಸC¡8ನ )  ಮ�ಡರಬ�ರದ�. 
ಅ?ತಹ ಸ?ದಭAಗಳಲ$ ಪದ�ಥAಗಳ ವವರಗಳನ�L ಮ�ರನ�8 ದನದ?ದ� ನ8ಡಬ�8ಕ�.  ಗಣಕ8ಕರಣದ 
ಆರ?ಭದಲ$ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕCದ ಅಗತ�ವರದ ಶ�ಲ�ಗಳÃ ಕ�ಡ ಪದ�ಥAಗಳ ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನನ�L ೦ 
ಎ?ದ� ಇಲ$ ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�.ಹ�ಗದXಲ$ ಮ�ತ� ಮತI ಮದಲ ದನದ ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ತ�ಗ�ಯಲ� 
ಸ�ಧ�.

3 ಹ�ಜರ�ತಯ 
ಧjಢ8ಕರಣ/ 
ಊಟದ ಲ�ಕC

ಲ�ಕ�Cಚ�ರದ ದನವನ�L ನಮ�ದಸದ�ಗ, ಆ ತ?ಗಳಲ$ ಈ ದನದ ವರ�ಗನ ಲ�ಕ�Cಚ�ರವನ�L ಪOನ: ಮ�ಡ 
ದನದ ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನನ�L ಲ�ಕC ಹ�ಕ ದನದ ಅ?ತಮ ದ�ಸ�Iನನ�L ಗಣಕದಲ$ ದ�ಖಲಸ�ತIದ�.  ಈ 
ಕ�ರಣದ?ದ ಒಮ- ದನದ ಲ�ಕCವನ�L ಧjಢ8ಕರಸದ ಮ8ಲ� ಅದನ�L ಬದಲಸಲ� ಬರ�ವOದಲ$ 
(ಉದ�ಹರಣ�ಗ�,  13/03/2010  ಎ?ದ� ದನ�?ಕ ನ8ಡದರ�,  01/03/2010  ರ ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನನ�L 
ತ��8ರಸ, 12/03/2010  ರ ವರ�ಗ� ದನದ ಅ?ತಮ ದ�ಸ�Iನನ ಲ�ಕ�Cಚ�ರ ತ��8ರಸ,  13/03/2010    ರ   
ಅ?ತಮ ದ�ಸ�Iನನ�L ಗಣಕದಲ$ ದ�ಖಲಸಲ�ಗ�ತIದ�).  ಇದನ�L ಉಪಯ8ಗಸ�ವ ಮ�?ಚ� ಆ ದನದ 
ಹ�ಜರ�ತಯ ಪಟsಯನ�L ತ�ಗ�ದರಬ�8ಕ�.ಇಲ$ ಹ�ಜರ�ತಯ ಧjಢ8ಕರಣ ಮ�ಡದ ಮ8ಲ� ಅದನ�L ತರ�ಗ 
ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$. ಈ ಕ�ಯAವನ�L ಒ?ದ� ದನವb ಬಡದ� ಪ�ತ8 ದನವb ಮ�ಡಬ�8ಕ�. 

4 ಪರ8ಕ�ಯಲ$ನ 
ಅ?ಕಗಳ 
ನಮ�ದನ�

ಪರ8ಕ�ಯ ದನವನ�L ನ8ಡ ವಷಯವ�ರ�,  ತರಗತ ಮತ�I ವಭ�ಗಗಳಗ� ಅನ�ಗ�ಣವ�ಗ ಅ?ಕಗಳನ�L 
ನಮ�ದಸಬಹ�ದ�.  ಅ?ಕಗಳನ�L ಒಮ- ನಮ�ದಸದ ಮ8ಲ� ಅದನ�L ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.  ಯ�ವOದ�8 
ವದ��ರAಯ ಅ?ಕಗಳ ನಮ�ದನ�ಯಲ$ ತಪ�`ಗದXರ�,  ತರ�ಗ ಆ ತರಗತಯ/ವಭ�ಗದ ಎಲ�$ 



ವದ��ರAಗಳಗ� ಅ?ಕಗಳನ�L ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�.  ವಷAದಲ$ ಮಧ�ವ�ರAಕ (ಸ�ಮಸsರ 1)  ಮತ�I 
ವ�ರAಕ ಎ?ದ� ಎರಡ� ಬ�ರ ಪರ8ಕ�ಗಳ ಅ?ಕಗಳನ�L ನಮ�ದಸಬಹ�ದ�.  ಪರ8ಕ� ದನಗಳ?ದ� 
ಹ�ಜರ�ತಯನ�L ತ�ಗ�ದರಬ�8ಕ�.

5 ಮ�ಸಕ ಮ�ಕ�Iಯ 
(ಬಸ ಊಟ) 

ತ?ಗಳ ಎಲ$ ದನಗಳ ’ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC’ ಗಣನ� ಆದ ಮ8ಲ� ಇದನ�L ಮ�ಡಬ�8ಕ�. ಪದ�ಥAಗಳ ತ?ಗಳ 
ಕ��ನ� ದನದ ಶಲ�C ಮ�?ದನ ತ?ಗಳ ಮದಲ ದನದ ಶಲ�C ಆಗ ಪರವತAನ�ಗ��ಳ'(ತIದ�. ಉದ�ಹರಣ�ಗ�, 
ಏಪ�ಲ ತ?ಗಳಲ$ನ ಪದ�ಥAಗಳ ಅ?ತಮ ಶಲ�C ಮ8 ತ?ಗಳ ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C ಆಗ ಬದಲ�ಗ�ತIದ�. 
ಇದನ�L ಮ�ಡದ ಮ8ಲ� ಹ?ದನ ತ?ಗಳ'ಗಳ ಯ�ವOದ�8 ದನದ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC ತರ�ಗ ಹ�ಕಲ� 
ಆಗ�ವOದಲ$.  ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕCದ ಅಗತ�ವಲ$ದ ಶ�ಲ�ಗಳÃ ಈ ಕ�ಯAವನ�L ಪ�ತ8 ತ?ಗಳ' 
ಮ�ಡಲ�8ಬ�8ಕ�.(ಮ�ಸಕ ವರದಗಳಗ�ಗ)



ಇಲ�ಖ�ಗ� ಒದಗಸ�ವ  /  ಆ�ತರಕ ಉಪಯ?ಗಕ@ರ�ವ ವರದಗಳD  :  
ಸ�. ಸ@d?ನ ಹ�ಸರ� ಅಗತmತ�/ ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಕ�ಮ

1 ಶಕಕ ಪಟs ಶಕಕನ ಹ�ಸರ� ನ8ಡದರ�, ಆತನ ಹ�ಸರಗ� ಸಮ8ಪ ಇರ�ವ ಎಲ�$ ಶಕಕರ ವವರ ಸC¡8ನ ಮ8ಲ� ಮ�ಡ�ತIದ� 
ಉದ� : ರ ಎ?ದ� ನ8ಡದರ� ರ ಅಕರದ?ದ ಆರ?ಭವ�ಗ�ವ ಎಲ�$ ಶಕಕರ ಎಲ�$ ವವರಗಳ' ಕ�ಣಸ�ತIವ�.

2 ವದ��ರA ಪಟs ವದ��ರAಯ ಹ�ಸರ� ನ8ಡದರ�, ಆತನ ಹ�ಸರಗ� ಸಮ8ಪ ಇರ�ವ ಎಲ�$ ವದ��ರAಗಳ ವವರ ಸC¡8ನ ಮ8ಲ� 
ಮ�ಡ�ತIದ� ಉದ� :  ರ ಎ?ದ� ನ8ಡದರ� ರ ಅಕರದ?ದ ಆರ?ಭವ�ಗ�ವ ಎಲ�$ ವದ��ರAಗಳ ಎಲ�$ 
ವವರಗಳ' ಕ�ಣಸ�ತIವ�.

3 ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs ದನದ,ತರಗತ,ವಭ�ಗ ನ8ಡ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟsಯನ�L ಸC¡8ನ ಮ8ಲ� ನ��8ಡಬಹ�ದ�.

4 ಅ?ಕ ಪಟs ಪರ8ಕ�ಯ ಅವಧ(  ಮಧ� ವ�ರAಕ/ವ�ರAಕ) ,  ತರಗತ/ವಭ�ಗ ನ8ಡ ಅ?ಕ ಪಟsಯನ�L ಸC¡8ನ ಮ8ಲ� 
ನ��8ಡಬಹ�ದ�.

5 ಶಕಕ ಪಟs(.ods) ಸC¡8ನ 1  ರಲ$ನ ವವರಗಳ' ’ಎಕ�¤ಲ’ ರ�ಪಕ�C ಸಮನ�ದ .ods  ರ�ಪದ ಫ�{ಲ ನಲ$ ಉಳಸಲ�ಗ�ತIದ�. 
ಅದನ�L ಬ�8ಕ�ದ ರ8ತಯಲ$ ವವಧ ಕ�ಯAಗಳಗ� ಬಳಸಕ��ಳ(ಬಹ�ದ�.

6 ವದ��ರAಗಳ 
ಪಟs(.ods)

ಸC¡8ನ 2 ರಲ$ನ ವವರಗಳ' ’ಎಕ�¤ಲ’ ರ�ಪಕ�C ಸಮನ�ದ .ods  ರ�ಪದ ಫ�{ಲ ನಲ$ ಉಳಸಲ�ಗ�ತIದ�. 
ಅದನ�L ಬ�8ಕ�ದ ರ8ತಯಲ$ ವವಧ ಕ�ಯAಗಳಗ� ಬಳಸಕ��ಳ(ಬಹ�ದ�.

7 ಹ�ಜರ�ತ 
ಪಟs(.ods)

ಸC¡8ನ 3 ರಲ$ನ ವವರಗಳ' ’ಎಕ�¤ಲ’ ರ�ಪಕ�C ಸಮನ�ದ .ods  ರ�ಪದ ಫ�{ಲ ನಲ$ ಉಳಸಲ�ಗ�ತIದ�. 
ಅದನ�L ಬ�8ಕ�ದ ರ8ತಯಲ$ ವವಧ ಕ�ಯAಗಳಗ� ಬಳಸಕ��ಳ(ಬಹ�ದ�.  ಪ�ಸಕI ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದಲ$ 
ಹ�ಜರ�ತಯ ದನ�?ಕದವರ�ಗ� ವದ��ರA ಹ�ಜರ�ದ ಮತ�I ಗ�{ರ�ಹ�ಜರ�ಗರ�ವ ದನಗಳನ�L, ಹ�ಜರ�ತ
% ನ�L ತ��8ರಸಲ�ಗ�ತIದ�.

8 ಅ?ಕ ಪಟs(.ods) ಸC¡8ನ 4 ರಲ$ನ ವವರಗಳ' ’ಎಕ�¤ಲ’ ರ�ಪಕ�C ಸಮನ�ದ .ods  ರ�ಪದ ಫ�{ಲ ನಲ$ ಉಳಸಲ�ಗ�ತIದ�. 
ಅದನ�L ಬ�8ಕ�ದ ರ8ತಯಲ$ ವವಧ ಕ�ಯAಗಳಗ� ಬಳಸಕ��ಳ(ಬಹ�ದ�.

9 ಮ�ಸಕ 
ಹ�ಜರ�ತ(ಧಮA) 

ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದಲ$ ತ?ಗಳ'ವ�ರ�/ಧಮAವ�ರ� ದ�ಖಲ�ತ,  ಸರ�ಸರ ಹ�ಜರ�ತಯ ಅ?ಕ ಅ?ಶಗಳನ�L 
ನ8ಡಲ�ಗ�ತIದ�. ತ?ಗಳ ಮ�ಸಕ ಮ�ಕ�Iಯ (ಬಸ ಊಟ) ದ ಲ�ಕCಹ�ಕರಲ�8 ಬ�8ಕ�.

10 ಮ�ಸಕ 
ಹ�ಜರ�ತ(ಪ�ವಗA
) 

ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದಲ$ ತ?ಗಳ'ವ�ರ�/ಧಮAವ�ರ� ದ�ಖಲ�ತ,  ಸರ�ಸರ ಹ�ಜರ�ತಯ ಅ?ಕ ಅ?ಶಗಳನ�L 
ನ8ಡಲ�ಗ�ತIದ�. ತ?ಗಳ ಮ�ಸಕ ಮ�ಕ�Iಯ (ಬಸ ಊಟ) ದ ಲ�ಕCಹ�ಕರಲ�8 ಬ�8ಕ�.

11 ಮ�ಸಕ ಬಸಊಟ ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದಲ$ ತ?ಗಳ'ವ�ರ� ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C,  ಸw8ಕjತ,  ಬಳಕ�,  ಅ?ತಮ 
ಶಲ�C,  ಉಟದ ದನಗಳ',  ಊಟಗಳ' ..  ಇತರ ವವರಗಳನ�L ಇಲ$ ನ8ಡಲ�ಗ�ತIದ�.ತ?ಗಳ ಮ�ಸಕ 
ಮ�ಕ�Iಯ(ಬಸ ಊಟ)ದ ಲ�ಕCಹ�ಕರಲ�8 ಬ�8ಕ�. 

12 ವಗ�Aವಣ� ಪತ�. ತರಗತಯನ�L ನ8ಡ,  ಅ?ತಮ ತರಗತಯಲ$ರ�ವ ಎಲ�$ ವದ��ರAಗಳ ವಗ�Aವಣ� ಪತ�ವನ�L 
ಸದlಪಡಸಬಹ�ದ�.

ವ.ಸ�.  ಕ�ಮ ಸ?ಖ�� 5,6,7,8  ರಲ$ ಸದlಗ��ಳ'(ವ ಫ�{ಲ ಗಳನ�L ತ�ರ�ಯಲ� ’ಓಪನ ಆಫ8ಸ’  ಎನ�Lವ ಮ�ಕI ಮತ�I ಉಚತ 
ತ?ತ��?ಶದ ಅಗತ�ತ� ಇರ�ತIದ�.  ಅದನ�L ಶ�ಲ� ತ?ತ��?ಶದ ಜ��ತ�ಗ� ವತರಸಲ�ಗ�ತIದ�X ಅದನ�L ಅನ�ಸ�Tಪಸಬ�8ಕ�. 
ವಶ�8ಷವ�ಗ ಯ�ನಕ��8ರ ಫ�?ಟ ಸಮಸ�� ಉದÅವಸ�ವOದರ?ದ ಅಲ$ ವವರಸದ ಕ�ಮಗಳನ�L ಪ�ಲಸ.  ಇದರ?ದ ಫ�?ಟ 
ಸಮಸ�� ಉದÅವಸ�ವOದಲ$. ಫ�{ಲ ನ�L ಸC¡8ನ ಮ8ಲ� ನ��8ಡ�ವOದಕC?ತ ಅದನ�L ಉಳಸ, ನ?ತರ ತ�ರ�ದ� ನ��8ಡ�ವOದ� ಉತIಮ. 



ವವರಗಳನ�L ತ��8ರಸ�ವ ಸ�ಲ ಗಳ ಅಗಲ ಮತ�I ಎತIರ ಸರಯ�ಗಲ$ದದ�X ವವರಗಳ' ಸರಯ�ಗ ಮ�ಡ ಬರದ�8 ಇದXರ�, ಪ�{ಲ 
ನ�L ತ�ರ�ದ� ಕ�ಳಗನ ಕ�ಮ ಅನ�ಸರಸ.
1. Edit >> Select All
2. Format >>Row >> optimal height ಆಯCಯ?ದ ತ�ರ�ದ�ಕ��ಳ'(ವ ಕ?ಡಯಲ$ Add ಎದ�ರ� 0,0cm ನ8ಡ.
3. Format >>column >> optimal width ಆಯCಯ?ದ ತ�ರ�ದ�ಕ��ಳ'(ವ ಕ?ಡಯಲ$ Add ಎದ�ರ� 0,0cm ನ8ಡ.



ಹಣದ ಸ�?ಕoತಯ  /  ಆದ�ಯದ  /  ಖಚJನ ವವರಗಳ ಅಕk�ಟ� ಲ�ಕ@  :  
ಸ�. ಸ@d?ನ ಹ�ಸರ� ಅಗತmತ�/ ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಕ�ಮ

1 ಅಕ�?ಟ ಮ�ಸsರ ಇಲ�ಖ�ಯ?ದ /ಇತರರ?ದ ಅನ�ದ�ನ ಸw8ಕರಸ�ತIದ�X ಅದರ ಲ�ಕC ಇಡಬ�8ಕದXಲ$ ಇದರ ಅಗತ� ಇರ�ತIದ�. 
ಇದರಲ$ ಸTರ ಆಸI(  001-099  ಕ��8ರ),  ಆದ�ಯ( 001-099  ಕ��8ರ),  ವ�ಯ ( 001-099  ಕ��8ರ)  ಕ�C 
ಸ?ಬ?ಧಸದಹ�ಗ� ಒಟ�s 20  ಕ��8ರ ಗಳನ�L ಮದಲ�8 ನ8ಡಲ�ಗದ�.  ಅಗತ�ವದXರ� ಅವOಗಳ ಹ�ಸರನ�L 
ಬದಲಸಬಹ�ದ� ಹ�ಗ� ಹ��ಸದ�ಗ ಕ��8ರ ಗಳನ�L ಇಲ$ ಸ�8ರಸಬಹ�ದ�.ಆದರ� ಕ��8ರ ಗಳನ�L 
ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.

2 ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C 
ಅಕ�?ಟ¤)

ಶ�ಲ� ತ?ತ��?ಶವನ�L ಆರ?ಭಸ�ವ ಮ�ನL ವವಧ ಖ�ತ�ಗಳ ಆರ?ಭಕ ಶಲCನ�L ನ8ಡಬಹ�ದ�

3 ಸw8ಕjತ/ಆದ�ಯ 
(ಅಕ�?ಟ¤) 

ಅನ�ದ�ನ/ಹಣ ಸw8ಕರಸದ�ಗ ವವಧ ಬ�ಬತ�Iಗಳಗ� ಅದರ ವ?ಗಡಣ�ಯನ�L ನಮ�ದಸ�ವOದ�. 
ಬಡ©/ದ�8ಣಗ�ಯನ�L ಸw8ಕರಸದ�ಗ ಸ?ಬ?ಧಸದ ಅಕ�?ಟ ಗ�(  ಬ��?ಕ/ನಗದ�)  ಖ�ತ�ಗ� ಹಣವನ�L 
ವಗ�Aಯಸಬಹ�ದ�.

4 ವ�ಯ(ಅಕ�?ಟ¤) ವವಧ ಬ�ಬತ�Iಗಳಗ� ಮ�ಡದ ಹಣದ ಖಚAನ ವವರಗಳನ�L ನ8ಡ�ವOದ�. ಹಣ ಕ�{ಯಲ$ ಉಳದರ� ಉಳದ 
ಹಣವನ�L ತರ�ಗ ಅಕ�?ಟ ಗ�(ಬ��?ಕ/ನಗದ�) ಜಮ� ಮ�ಡಬಹ�ದ�.

5 ಆಯ/ವ�ಯ ಪಟs ಆದ�ಯ/ವ�ಯದ ವವರ ಸC¡8ನ ಮ8ಲ� ಮ�ಡ�ತIದ�. ಅವಧಯ ದನ�?ಕಗಳನ�L ನ8ಡ, ಬ�8ಕ�ದ ಅವಧಯ 
ನಡ�ವನ ವವರಗಳನ�L ಮ�ತ� ಪಡ�ಯಬಹ�ದ�.

6 ವ�ರAಕ ಮ�ಕ�Iಯ 
(ಅಕ�?ಟ¤) 

ವಷAದ ಕ��ನ�ಯಲ$(ಏಪ�ಲ ನಲ$)  ಇದನ�L ಮ�ಡಬ�8ಕ�.  ವಷAದ ಅ?ತಮ ದನದ ಖ�ತ�ಗಳ ಶಲ�C 
ಮ�?ದನ ವಷAದ ಅಯ�ಯ ಖ�ತ�ಗಳ ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C ಆಗ ಬದಲ�ಗ�ತIದ�.



ನವJಹಣ� ಕ�ಯಗಳD  :  
ಸ�. ಸ@d?ನ ಹ�ಸರ� ಅಗತmತ�/ ಉಪಯ?ಗಸ�ವ ಕ�ಮ

1 ಪ�ವ�8ಶ ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅಧಕjತ ವ�ಕIಗಳ' ಮ�ತ� ಉಪಯ8ಗಸಲ��8ಸ�ಗ ಅ?ತಹವರಗ� ಒ?ದ� ಸ?ಕ�8ತ 
ಮತ�I ಪ�ಸwರA ನ ಅಗತ� ಇರ�ತIದ�,  ಇದರಲ$ 'admin' ಮತ�I 'headmaster' ಎನ�Lವ 
ಬಳಸ�ವವರ�(ಯ�ಸಸA)  ಇರ�ತ�Iರ�.  ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅನ�ಸ�Tಪನ�ಗ��ಳಸದ ಮ8ಲ� ಮದಲನ 
ಪ�ಸwರA ನ�L ಬದಲಸಬ�8ಕ�. ಆ ನ?ತರ ಅವರವರ ಪ�ಸwರA ನ8ಡ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಬಳಸಬಹ�ದ�.

2 ಪ�ಸwರA 
ಬದಲ�ವಣ�

ಪ�ಸwರA ನ�L ಮದಲಗ� ಮತ�I ಆಗ�ಗ ಬದಲಸ�ತIರಬ�8ಕ�.

3 ಬ��ಕ ಅಪ 
(ಎಕ��¤º8ಟA)

ಡ�8ಟ�ಬ�8ಸ ನಲ$ನ ಎಲ�$ ವವರಗಳನ�L ಒ?ದ�ಡ� ಸ�ಸTರವ�ಗ ಉಳಸಲ� ಸಹಕ�ರ. 
ವ�ರಕ��Cಮ-ಯ�ದರ� ಈ ಕ�ಯAವನ�L ಮ�ಡಬ�8ಕ�.

4 ರಸ��s8ರ(ಇ?ಪ8
ಟA)

ಗಣಕವನ�L ಬದಲಸದ�ಗ, ಅಜ�ಗರ�ಕತ�ಯ?ದ ಡ�8ಟ�ಬ�8ಸ ನಲ$ನ ವವರಗಳ' ನಶಸದ�ಗ/ ಅಲ$ನ 
ವವರಗಳ' ಬಹಳ ತಪ`ನ?ದ ಕ�ಡದXರ� ಕ�ಮ ಸ?ಖ�� 3 ರಲ$ ತ�ಗ�ದ�ಕ��?ಡ ಬ��ಕ ಅಪ ನ�L ಮದಲನ 
ಸTತಗ� ಈ ಆಯCಯ?ದ ಸ�ಸTತಗ� ತರಬಹ�ದ�. ರಸ��s8ರ ಮ�ಡದ�ಗ ಗಣಕದಲ$ ಈಗ�ಗಲ�8 ಇರ�ವ 
ವವರಗಳ' ಅಳಸಲ`ಟ�s ಹ��ಸವವರಗಳ' ಉಳಸಲ`ಡ�ತIವ�.

5 ಹಳ�ಯ 
ದ�ಖಲ�ಗಳನ�L 
ಅಳಸ� 

ಡ�8ಟ�ಬ�8ಸ ನಲ$ ಪ�ತ8 ವಷA ಹ��ಸ ಹ��ಸ ವವರಗಳನ�L ನ8ಡ�ತ�I ಹ��8ದ�ಗ,  ಗಣಕದಲ$ ಜ�ಗ 
ಕಡಮಯ�ಗ�ತ�I ಹ��8ಗ�ವOದಲ$ದ�,  ಗಣಕವO ಸಮಥAವ�ಗ ಕ�ಲಸ ಮ�ಡ�ವOದ� ಇಲ$.  ಶ�{ಕಣಕ ವಷA 
ನ8ಡ,  ಸ?ಬ?ಧಪಟs ಶ�{ಕಣಕ ವಷAದ ಅನಗತ� ವವರಗಳನ�L ಗಣಕದ?ದ ತ�ಗ�ಯಬಹ�ದ�.  ಇದನ�L 
ಉಪಯ8ಗಸ�ವ ಮದಲ� ಕ�ಮ ಸ?ಖ�� 3  ರಲ$ನ ಹ�ಗ� ಬ��ಕ ಅಪ ಮ�ಡಟ�sಕ��ಳ(.  ಅಕಸ�-ತ 
ತಪ�`ದಲ$ ರಸ��s8ರ ಮ�ಡಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗ�ತIದ�.

6 ಎಲ$ವನ�L ಅಳಸ� ಇದನ�L ಜ�ಗರ�ಕತ�ಯ?ದ ಉಪಯ8ಗಸಬ�8ಕ�.  ಈ ಆಯCಯ?ದ ನ8ವO ಉಳಸರ�ವ ಎಲ�$ ವವರಗಳ' 
ಅಳಸಹ��8ಗ�ತIವ�.  ಇದನ�L ಉಪಯ8ಗಸ�ವ ಮದಲ� ಕ�ಮ ಸ?ಖ�� 3  ರಲ$ನ ಹ�ಗ� ಬ��ಕ ಅಪ 
ಮ�ಡಟ�sಕ��ಳ(.  ಅಕಸ�-ತ ತಪ�`ದಲ$ ರಸ��s8ರ ಮ�ಡಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗ�ತIದ�.  ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L 
ಪ�ಯ8ಗ�ಥAವ�ಗ ಹಲವO ಸಮಯ ಉಪಯ8ಗಸ, ಬಳಕ�ಯ ಮ8ಲ� ಹಡತ ಬ?ದಮ8ಲ�, ಈ ಆಯCಯನ�L 
ಮ�ಡ,  ಇಲ$ಯವರ�ಗ� ಉಳಸದXನ�L ಈ ಆಯCಯ?ದ ಅಳಸ,  ಮದಲನ?ದ ಆರ?ಭಸ ಸರಯ�ಗ ಮತ�I 
ಕ�ಮಪ�ಕ�ರವ�ಗ ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�Lಉಪಯ8ಗಸಬಹ�ದ�. 



ಪದ�? ಪದ�? ಕ�?ಳDವ ಪ�ಶ�^ಗಳD  :  
1. ಹ�ಸರನ�L ಹ�8ಗ� ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�?
ಇನಶಯಲ ಅಥವ� ಉಪನ�ಮವನ�L ಕ��ನ�ಯಲ$ ನಮ�ದಸ.
ತಪH� ಸರ

ಕ��8ಟ ವ�ಸ�ದ�8ವ ಪ�{ ವ�ಸ�ದ�8ವ ಪ�{ ಕ��8ಟ 

ಹ�ಚ ರಮ8ಶ ರಮ8ಶ ಹ�ಚ

ಪ�ಟ8ಲ ಪOಟsಪ` ಪOಟsಪ` ಪ�ಟ8ಲ

2. ದನ�?ಕಗಳನ�L ಹ�8ಗ� ನಮ�ದಸಬ�8ಕ�?
DD/MM/YYYY ರ8ತಯಲ$ ನಮ�ದಸ. ಉದ� : 03/04/2010
3. ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಉಪಯ8ಗಸಲ� ಶ�ರ� ಮ�ಡದ�ಗ ಶ�ಲ�ಗ� ಯ�ವOದ�8 ರ8ತಯ ಕ��8ರ ನ�L ಇಲ�ಖ�ಯವರ� ನ8ಡಲ$. 
ಮ�?ದ� ನ8ಡದ�ಗ ಅದನ�L ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�8?
ಮ�ದರಗ�ಗ ಶ�ಲ�ಯ?ದರ ವವರಗಳನ�L ತ?ತ��?ಶದಲ$ ಮದಲ�8 ಒದಗಸದ�X ಕ��8ರ ಸಹತ ಅಲ$ನ ಎಲ�$ ವವರಗಳನ�L 
ಯ�ವOದ�8 ಸಮಯದಲ$ ಬದಲಸಬಹ�ದ�.
4. ವದ��ರAಯ ಅಡ-ಶನ ಸ?ಖ��ಯ� ತಪ�`ಗ ಗಣಕದಲ$ ನಮ�ದಸಲ`ಟsದXರ� ಅದನ�L ಸರಪಡಸ�ವOದ� ಹ�8ಗ�?
ಯ�ವOದ�8 ದ�ಖಲ�ಯನ�L ಗಣಕದ?ದ ತ�ಗ�ಯ�ವ ಸ�ಲಭ�ವನ�L ಒದಗಸದ�8 ಇರ�ವOದರ?ದ, ಅಕಸ�-ತ ಯ�ವOದ�8 ವದ��ರAಯ 
ವವರಗಳನ�L ತ�ಗ�ಯಲ�8 ಬ�8ಕ�ದಲ$,  ಅ?ತಹ ವದ��ರAಯ� ಶ�ಲ�ಯನ�L ಬಟsರ�ವOದ�ಗ,  ಒ?ದ� ದನ�?ಕವನ�L ಸ�ಚಸ. 
ಆನ?ತರ, ಅ?ತಹ ವದ��ರAಗಳ ವವರಗಳ' ಯ�ವOದ�8 ವರದಯಲ$ ಕ�ಣಸಕ��ಳ'(ವOದಲ$.
5. ಶ�ಲ� ಆರ?ಭದ ನ?ತರ ವದ��ರA ಹ��ಸದ�ಗ ವದ��ರA ಸ�8ರದರ� ಏನ� ಮ�ಡಬ�8ಕ�?
ಸ�8ರದ ವದ��ರAಗಳ ವವರಗಳನ�L ’ವದ��ರAಗಳ'’ ಸC¡8ನ ನಲ$ ನ8ಡದರ� ಸ�8ರದ ದನ�?ಕದ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟsಯಲ$ ಆತನ ಹ�ಸರ� 
ತ�ನ�ಗ� ಸ�8ರಕ��ಳ'(ತIದ�.
6. ವದ��ರAಯ ವಭ�ಗದ(ಸ�ಕನ) ಬದಲ�ವಣ�ಯನ�L ಎಲ$ ಮ�ಡಬ�8ಕ�?
’ವದ��ರAಗಳ'’  ಸC¡8ನ ನಲ$ ಬದಲಸ.  ಬದಲಸದ ದನದ?ದ ಆರ?ಭಸ,  ಹ�ಜರ�ತ ತ�ಗ�ದ�ಗಲ�ಲ$ ತ�ನ�ಗ ತರಗತಯ ದ�{ನಕ 
ಹ�ಜರ�ತ ಪಟsಯಲ$ ಆ ಬದಲ�ವಣ� ಕ�ಣಸಕ��ಳ'(ತIದ�.
7. ಹ��ಸದ�ಗ ಗಣಕ8ಕರಣ ಆರ?ಭಸದ�ಗ ಹ�ಜರ�ತ ಪಟsಯನ�L ವಷAದ ಆರ?ಭದ ದನದ?ದ ಆರ?ಭಸಬ�8ಕ�8?
ಬ�8ಕಲ$.  ವಷAದಲ$ನ ಯ�ವOದ�8 ತ�ರ8ಕನ?ದ ಆರ?ಭಸಬಹ�ದ�.  ಆಗ ವದ��ರAಗಳ ನ��8?ದಣ(ಅಡ-ಶನ ರಜಸsರ)  ಆಧ�ರದ 
ಮ8ಲ� ಅದನ�L ಸದlಪಡಸಲ�ಗ�ವOದ�.
8. ಹ��ಸದ�ಗ ಗಣಕ8ಕರಣ ಆರ?ಭಸದ�ಗ ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕ�Cಚ�ರವನ�L ವಷAದ ಆರ?ಭದ ದನದ?ದ ಆರ?ಭಸಬ�8ಕ�8?
ಬ�8ಕಲ$. ವಷAದಲ$ನ ಯ�ವOದ�8 ತ�ರ8ಕನ?ದ ಆರ?ಭಸಬಹ�ದ�. 'ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ' ಸC¡8ನ ಮ�ಲಕ ಆರ?ಭದ 
ದ�ಸ�Iನ�/ಮ�ಲ�ಗಳನ�L ನ8ಡಬ�8ಕ�.  ಆದರ� ಒಮ- ಲ�ಕC ಅರ?ಭಸದ ಮ8ಲ� ತರ�ಗ ಆರ?ಭಕ ದ�ಸ�Iನ�/ಮ�ಲ�ಗಳನ�L 
ಬದಲಸಲ� ಆಗ�ವOದಲ$.
9. ವದ��ರAಗಳಗ� ನಮ�ದಪಡಸರ�ವ ಆಹ�ರ ಪದ�ಥAಗಳ/ಸ�ದಲ�wರ� ಹಣದ ಪ�ಮ�ಣದಲ$ ಬದಲ�ವಣ� ಇದXರ� ಎನ� 
ಮ�ಡಬ�8ಕ�?
ಈ ವವರಗಳನ�L ತರಗತಗನ�ಗ�ಣವ�ಗ ’ಬಸ ಊಟದ ಪ�ಮ�ಣ’  ಸC¡8ನ ನಲ$ ನಮ�ದಸ.  ಆದರ� ಈ ಪರಮ�ಣಗಳನ�L ತ?ಗಳ 
ಮಧ�ದ?ದ ಜ�ರಗ� ಬರ�ವ?ತ� ಬದಲಸದರ�ವOದ� ಒಳ�(ಯದ�.
10. ಗಣಕದಲ$ನ ದ�ಸ�Iನಗ� ಉಗ��ಣದಲ$ ಇರ�ವ ದ�ಸ�Iನ� ವ�ತ��ಸವದXರ� ಏನ� ಮ�ಡಬ�8ಕ�?



ಈ ವ�ತ��ಸವನ�L ನಷs ಎ?ದ� ’ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ’ ಸC¡8ನ ನಲ$ + ಅಥವ – ಎ?ದ� ನಮ�ದಸ ಸರತ�ಗಸಬಹ�ದ� 
+ ಚಹ�Lಯ?ದಗ� ಪ�ಮ�ಣವನ�L ನ8ಡದರ� ದ�ಸ�Iನ� ಕಡಮ ಆಗ�ತIದ�. - ಚಹ�Lಯ?ದಗ� ನ8ಡದರ� ದ�ಸ�Iನ� ಹ�ಚ�SತIದ�.
11. ಬಸ ಊಟ ಯ�ವ ದನ�?ಕದ ವರ�ಗ� ಲ�ಕC ಹ�ಕಲ�ಗದ� ಎ?ದ� ಹ�8ಗ� ಗ��ತ�Iಗ�ತIದ�?
’ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ’ ಮತ�I ’ಬಸ ಊಟದ ಲ�ಕC  /  ದ�{ನಕ ಹ�ಜರ�ತಯ ಧjಢ8ಕರಣ  ’ ದ ಸC¡8ನ ನಲ$ ಇತI8ಚನ ಬಸ 
ಊಟ ಲ�ಕC ಹ�ಕದ ದನ�?ಕ ಕ�ಣಸಕ��ಳ'(ತIದ�.
12.ಅಧ��ಪಕರ ವವರಗಳನ�L ತಪ�`ಗ ನಮ�ದಸದರ� ಸರಪಡಸ�ವOದ� ಹ�8ಗ�?
ಹ�ಸರನ�L ಸ�8ರ ಎಲ�$ ವವರಗಳನ�L ಯ�ವ�ಗ ಬ�8ಕ�ದರ� ಬದಲಸಬಹ�ದ�.  ಯ�ವOದ�8 ದ�ಖಲ�ಯನ�L ಗಣಕದ?ದ ತ�ಗ�ಯ�ವ 
ಸ�ಲಭ�ವನ�L ಒದಗಸದ�8 ಇರ�ವOದರ?ದ,ಅಕಸ�-ತ ವವರಗಳನ�L ತ�ಗ�ಯಲ�8 ಬ�8ಕ�ದಲ$,  ಅ?ತಹ ಅಧ��ಪಕರ� ಸ�8ವ�ಯ?ದ 
ನವjತIಯ�ಗರ�ವOದ�ಗ ಒ?ದ� ದನ�?ಕವನ�Lಸ�ಚಸ.  ಆನ?ತರ ಅ?ತಹ ಅಧ��ಪಕರ ವವರಗಳ' ಯ�ವOದ�8 ವರದಯಲ$ 
ಕ�ಣಸಕ��ಳ'(ವOದಲ$.
13.ವವರಗಳನ�L ತಪ�`ಗ ನ8ಡದXನ�L ಸರ ಪಡಸ�ವOದ� ಹ�8ಗ� ?
ಕ�ಲವO ತಪO` ಮ�ಹತಯನ�L ನ8ಡದXರ�,  ಈ ಹ?ದ� ಉತIರಸದ?ತ� ಆ ಮ�ಹತಗಳನ�L ಸರಪಡಸಬಹ�ದ�(  ಉದ�:  ಅಧ��ಪಕರ 
ವವರ,  ವದ��ರA ವವರ,  ಬಸ ಊಟದ ವಸ�Iಗಳ ದ�ಸ�Iನನಲ$ ವ�ತ��ಸ,  ತಪO` ಹ�ಜರ�ತ)  ಇವOಗಳನ�L ಹ��ರತ�ಪಡಸ 
ಸರಪಡಸಲ�ಗದ?ತಹ ತಪO`ಗಳ�ಗದXರ� ಇತI8ಚನ ಹ?ದನ ದನದ ಬ��ಕ ಅಪ(ಎಕ��¤º8ಟA)  ಮ�ಡದ?ತಹ ಫ�{ಲ ನ�L ತರ�ಗ 
ರಸ��s8ರ( ಇ?ಪ8ಟA) ಮ�ಡ ಆ ಹ?ದನ ದನ�?ಕದ?ದ ಕ�ಲಸವನ�L ಮ�?ದ�ವರಸಬಹ�ದ�.
14. ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ವದ��ಕIವ�ಗ ಬಳಸ�ವ ಮ�?ಚ� ಇದರ ಕ�ಯAವನ�L ಸರಯ�ಗ ಪರಚಯಸಕ��ಳ'(ವOದ� ಹ�8ಗ�?
ಮ�ದರಗ�ಗ ಕ�ಲವO ದ�ಖಲ�/ವವರಗಳನ�L ನ�ವO ಉಳಸರ�ತ�I8ವ�. ಅವOಗಳನ�L ಪರಶ8ಲಸಲ� ’ನವAಹಣ�’ ಟ��ಬ ನಲ$ನ ರಸ��s8ರ 
ಆಯCಯ ಮ�ಲಕ shaledata_1sample.exp ಎನ�Lವ ಫ�{ಲ ನ�L ಆಯCಮ�ಡ ’ರಸ��s8ರ’ ಗ�?ಡ ಒತI.  ಆಗ ಮ�ದರಗ�ಗ 
ಸ?ಗ�ಹಸದ ವವರಗಳ' ಡ�8ಟ�ಬ�8ಸ ನಲ$ ಸ�8ರಕ��ಳ'(ತIವ�.  ಅವOಗಳನ�L ನ��8ಡ�ವ ವಧ�ನಕ�Cಗ ಇಲ$ ಕ$ಕCಸ.  ಸ?ಪbಣA 
ಕಲತ�ಕ��?ಡ ಮ8ಲ�, ’ಎಲ$ವನ�L ಅಳಸ�’ ಸC¡8ನ ಮ�ಲಕ ಇಲ$ಯವರ�ಗ� ಪ��ಯ8ಗಕವ�ಗ ಉಳಸದ ಎಲ�$ ವವರಗಳನ�L ತ�ಗ�ದ�, 
ಪOನ: ಹ��ಸದ�ಗ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಬಳಸಲ� ಆರ?ಭಸಬಹ�ದ�.
15. ಬ��ಕ ಅಪ /ರಸ��s8ರ ಗಳನ�L ಯ�ವ�ಗ�ಲ$ ಮ�ಡಬ�8ಕ�?
ವದ��ತ ಕಡತ,  ಗಣಕ ಯ?ತ�ದ ಕ�ಯAದಲ$ನ ವ�ತ�ಯ,  ಈ ತ?ತ��?ಶ ಉಪಯ8ಗಸ�ವವರ ಅಜ�ಗರ�ಕತ�ಯ?ದ,  ಹ�ಗ� 
ಇನLತರ ಕ�ರಣಗಳ?ದ ಗಣಕ ಯ?ತ�ದಲ$ನ ದತ�I?ಶಗಳ'(ಡ�8ಟ�)  ಹ�ಳ�ಗ�ವ ಸ�ಧ�ತ�ಗಳರ�ತIವ�.  ಆದ�ದರ?ದ�ಗ 
ದತ�I?ಶಗಳನ�L ಸ�ರಕತವ�ಗ ಒ?ದ�ಡ� ಕ�ಪ�ಡಕ��?ಡ� ಬರಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ� (ಬ��ಕಅಪ).  ಅದ�8 ರ8ತ ಅಲ$?ದ,  ಅಗತ� ಬದ�Xಗ 
ಸwಸ�Tನಕ�C ಕ�ಪ ಮ�ಡಕ��ಳ(ಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�(ರಸ��s8ರ).  ಬ��ಕಅಪ ನ�L ಪದ�8 ಪದ�8 ಮ�ಡಬ�8ಕ�,  ಆದರ� ರಸ��s8ರ ನ�L ಗಣಕ 
ಕ�ಟ�s ಹ��8ದ�ಗ ಮತ�I ಕ�ಲವO ಅಪರ�ಪದ ಸ?ದಭAಗಳಲ$ ಮ�ಡದರ� ಸ�ಕ�.  ಈ ಎರಡ� ಪ�ಕ�ಯಗ� ನಮ- ಗಣಕಯ?ತ�ದಲ$ 
ಸ�ಕಷ�s ಜ�ಗ ಇರಬ�8ಕ� (ಡಸC ಸ�`8ಸ) ಬ��ಕಅಪ ನ�L ಆಗ�ಗ( ವ�ರದಲ$ ಒಮ-ಯ�ದರ� ) ಮ�ಡ�ತIರಬ�8ಕ�. ರಸ��s8ರ ನ�L 
ಅಗತ� ಬದ�Xಗ (  ಗಣಕ ಯ?ತ� ಕ�ಟ�s ಹ��8ದ�ಗ/ಬದಲಸದ�ಗ,  ಅಜ�ಗರ�ಕತ�ಯ?ದ ತಪO` ಮ�ಹತ ನ8ಡ ದತ�I?ಶಗಳ' 
ಉಪಯ8ಗಸ�ವ ಸTತಯಲ$ ಇಲ$ದ�ಗ) ಮ�ಡದರ� ಸ�ಕ�.
16. ಗಣಕಯ?ತ�ವನ�L ಬದಲಸದ�X8ವ�. ದತ�I?ಶವನ�L ಉಳಸಕ��?ಡ� ಮ�?ದ�ವರಯ�ವOದ� ಹ�8ಗ�?
ಮತI ಮದಲ�,  ಪ�ಥಮ ಬ�ರ ಗಣಕ8ಕರಣ ಆರ?ಭಸ�ವ�ಗ ಮ�ಡದ?ತ� ’ಶ�ಲ� ತ?ತ�” ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅನ�ಸ�Tಪಸಬ�8ಕ�. 
'admin/headmaster' ಬಳಸ�ವವ ಆಗ ಪ�ವ�8ಶ ಪಡ�ಯರ.  ಆನ?ತರ ಇತI8ಚನ ಬ��ಕ ಅಪ ಮ�ಡರ�ವ ಫ�{ಲ ನ?ದ 
ದತ�I?ಶ ಗಳನ�L ರಸ��s8ರ( ಪ�ಶ�L 15 ನ��8ಡ) ಮ�ಡಬ�8ಕ�.
17. ಕ�ಲವO ವರದಗಳನ�L .ods ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಕ��ಟsರ�ವರ. ಅದನ�L ಬಳಸ�ವOದ� ಹ�8ಗ�?
.ods ನಮ�ನ�ಯ�,  ಅ?ತರ ರ�ರÕ8ಯವ�ಗ ಬಳಕ�ಯಲ$ರ�ವ ಹ�ಗ� ಸವAಮ�ನ�ವ�ಗರ�ವ ಒ?ದ� ಪ�ಮ�ಣ8ಕjತ ನಮ�ನ�. 
ಇದನ�L ಬಳಸಲ� 'ಓಪನ ಆಫ8ಸ'  ಎನ�Lವ ಒ?ದ� ಮ�ಕI ಮತ�I ಉಚತ ತ?ತ��?ಶ ಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�.  ಅದನ�L ’ಶ�ಲ� ತ?ತ�’ ದ 
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ಜ��ತ�ಗ� ನ8ಡಲ�ಗ�ತIದ�X,ಅದನ�L ಮದಲ� ಅನ�ಸ�Tಪಸಕ��ಳ(ಬ�8ಕ�.  ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಉಪಯ8ಗಸ�ವ ವಧ�ನವನ�L 
ವವರವ�ಗ ’ಗಣಕ 123' ಎನ�Lವ ಸ8ಡಯಲ$ ವವರಸಲ�ಗದ�. ಅದನ�L ನ��8ಡ/ಕ�8ಳ ಕಲತ�ಕ��ಳ(ಬಹ�ದ�.
18. ಹಲವO ವರದಗಳನ�L .ods ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಕ��ಟsದ�X .xls ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಏಕ� ನ8ಡಲ$?
ಓಪನ ಆಫ8ಸ ಎನ�LವOದ� ಒ?ದ� ಮ�ಕI ಮತ�I ಉಚತ ತ?ತ��?ಶ.  ಇದನ�L ಯ�ರ� ಬ�8ಕ�ದರ� ಕ�ಪ ಮ�ಡ ಹ?ಚಬಹ�ದ� 
ಹ�ಗ� ಬಳಸಬಹ�ದ�.  ಆದರ� .xls ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಕ��ಟsರ� ಮ{ಕ���8ಸ�ಫs ನವರ,  ’ಆಫ8ಸ’  ಎನ�Lವ ಉಚತವಲ$ದ 
ತ?ತ��?ಶವನ�L ಬಳಸಬ�8ಕ�ಗ�ತIದ�.  ಹ�ಚSನವರ� ಅದನ�L ಕ��?ಡ�ಕ��ಳ(ದ� ಅನಧಕjತವ�ಗ ಉಪಯ8ಗಸ�ತIರ�ವರ�.  ಎಕ�¤ಲ 
ತ?ತ��?ಶ ಬಳಸ�ವವರ�, ಅಗತ� ಕ?ಡಲ$,  ಓಪನ ಆಫ8ಸ ನಲ$ .ods ಫ�{ಲ ನ�L ತ�ರ�ದ�, .xls ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಉಳಸಕ��?ಡ�, 
ಎಕ�¤ಲ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಬಳಸಲ� ಸ�ಧ�ವದ�.  ಒಟsನಲ$,  ಎಲ$ವರಗ� ಅನ�ಕ�ಲವ�ಗಲ ಎ?ದ� .ods ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಕ�ಲವO 
ವರದಗಳನ�L ನ8ಡಲ�ಗದ�.
19. ಪ�ಸwರA ಮರತರ� ಏನ� ಮ�ಡ�ವOದ�?
ಹಲವ�ರ� ಮ�ಖ� ವಷಯಗಳನ�L ಹ��?ದರ�ವ ದ�ಖಲ�ಗಳ ಸಮಪAಕ ಕ�ಯAನವAಹಣ�ಗ�ಗ ಪ�ಸwರA ಬಹಳ ಮ�ಖ�ವ�ಗರ�ತIದ�. 
ಈ ತ?ತ��?ಶದಲ$ ,  ಒಬ|ರಗ?ತ ಇಬ|ರ� ಲ�8ಸ� ಎನ�Lವ ನ�ಣ�¿ಡಯ?ತ� 'admin' ಮತ�I 'headmaster'  ಎನ�Lವ ಇಬ|ರ� 
ಬಳಸ�ವವರ�(ಯ�ಸಸA) ಇರ�ತ�Iರ�. ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅನ�ಸ�Tಪಸದ ಸಮಯದಲ$ ಇವರಗ� ಮದಲ�8 ನಗದಪಡಸದ ಪ�ಸwರA 
ಇರ�ತIದ�. ಅನ�ಸ�Tಪಸದ ಕ�ಡಲ�8 ಇವರಬ|ರ ಪ�ಸwರA ನ�L ಬದಲಸ�ವOದ� ಬಹಳ ಮ�ಖ�. ಇದರ?ದ�ಗ ಇಲ$ನ ದ�ಖಲ�ಗಳನ�L 
ಅನಧಕjತವ�ಗ ಯ�ರಗ� ಬದಲಸಲ� ಮತ�I ನ�ಶಪಡಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗ�ವOದಲ$.  ಅಕಸ�-ತ ಆಗ,  ಮ8ಲ� ತಳಸದ ಇಬ|ರ 
ಪ�ಸwರA ಮರತ� ಹ��8ದಲ$ ನಮ- ಬ��ಸರ ನಲ$ http://localhost/shale/forgotpassword.php ಎ?ದ� ನಮ�ದಸ. 

ಅಲ$ ಕ�ಣಸ�ವ ಸC¡8ನ ನಲ$ ನ8ಡದ ಎಲ�$ ವವರಗಳ' ಸರ ಇದXಲ$ 'admin' ಮತ�I 'headmaster' ಗಳ ಪ�ಸwರA ಗಳ' 
ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅನ�ಸ�Tಪಸದ�ಗ ನ8ಡ�ವ ಮ�ಲ ಪ�ಸwರA ಗಳಗ� ಬದಲ�ಗ�ತIವ�. ಇದ�ದ ಮ8ಲ� ಇವOಗಳ ಪ�ಸwರA ಗಳನ�L 
ಬದಲಸ. ಇಷ�sಲ�$ ಮ�ಡಯ� ಮ�ಲ ಪ�ಸwರA ಗಳನ�L ಮರಳ ಪಡ�ಯಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗದದXಲ$ ನಮ-ನ�L ನ�8ರವ�ಗ ಸ?ಪಕAಸ.

20. ಕ�ಲವO ವವರಗಳ' ಕನLಡದಲ$ ಟ�{ಪ ಆಗ�ತIದ�. ಇದನ�L ಇ?ಗ$ಷ ಗ� ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�8?
ಎಲ$ರಗ� ಸ�ಲಭವ�ಗಲ�?ದ�,  ಅ?ಕ ಅ?ಶ ಇರ�ವ ವವರಗಳ' ಮತ�I ಸ?ಖ��ಗಳ' ’ಹ?ದ� -ಅರ�8ಬಕ’  ಸ?ಖ��ಗಳಲ$ ಟ�{ಪ 
ಆಗ�ತIವ�. ಹ�ಚSನ ಗಣಕ ಯ?ತ� ಬಳಸ�ವವರ�, ಒ?ದ� ರ8ತಯ ಭ8ತಯ?ದ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಉಪಯ8ಗಸಲ� ಹ?ಜರಯ�ತ�Iರ�. 
ಹ�ಚSನ ತ?ತ��?ಶಗಳ' ಇ?ಗ$ಷ ಬಳಸ�ವOದರ?ದ ಈ ಭ8ತ ಇನ�L ಹ�ಚ�S. ಇದನ�L ಸwಲ`ಮಟsಗ� ಹ��8ಗಲ�ಡಸ�ವ ಉದ�X8ಶದ?ದ 
ಹ�ಸರ�, ವಳ�ಸ ಮ�?ತ�ದ ವವರಗಳ' ಕನLಡದಲ�$8 ಮ�ಡ�ವ ವ�ವಸ�Tಯನ�L ಕಲ`ಸಲ�ಗದ�. ಕ8 ಪ��ರ ನ ಮ8ಲನ ಸ�ಲನಲ$ರ�ವ 
F12 ಕ8 ಒತ�Iವ ಮ�ಲಕ ಇ?ಗ$ಷ ಮತ�I ಕನLಡದಲ$ ವವರಗಳ' ಮ�ಡ�ವ?ತ� ಪಯ�Aಯವ�ಗ ಬದಲಸ�ತ�I ಹ��8ಗಬಹ�ದ�.
21. .ods ಫ�{ಲ ಗಳಲ$ ಕನLಡದಲ$ನ ವವರಗಳ' ಸರಯ�ಗ ಮ�ಡ ಬರ�ತIಲ$.
ಇಲ$ನ ಯ�ನಕ��8ರ ಫ�?ಟ ಗಳ' Tahoma ಎನ�Lವ ಶ�{ಲಯನ�L ಉಪಯ8ಗಸ�ವOದರ?ದ ಈ ಸಮಸ�� ಉದÅವಸ�ತIದ�. ಅದನ�L 
Tunga ಎನ�Lವ ಫ�?ಟ ಗ� ಬದಲಸದರ�, ಈ ಸಮಸ�� ಪರಹ�ರವ�ಗ�ತIದ�. ಈ ಸಮಸ��ಗ� ಶ�ಶwತ ಪರಹ�ರವನ�L ’ಶ�ಲ� ತ?ತ�’ 
ತ?ತ��?ಶ ದ ಅನ�ಸ�Tಪನ� ಕ�{ಪಡಯಲ$ ಸ�ಚಸದ�. ಅಲ$ ವವರಸದ?ತ� ಸ�ಚನ�ಗಳನ�L ಪ�ಲಸ.

22. ವರದಗಳ' ಯ�ವOದ�8 ಪbವAನಗದತ ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಏಕ� ಇಲ$? 

ವವಧ ವಲಯದ ಶಕಣ ಅಧಕ�ರಗಳ' ವರದಗಳನ�L ಬ�8ರ� ಬ�8ರ� ರ�ಪದಲ$ ಕ�8ಳ'ತIರ�ವOದ� ನಮ- ಗಮನಕ�C ಬ?ದದ�.  ನದAಷs 
ನಮ�ನ� ಇಲ$ದ�8 ಇರ�ವOದರ?ದ ವರದಗಳನ�L ಯ�ವOದ�8 ನಮ�ನ�ಯಲ$ ಸದlಪಡಸಲ$.  ಆದರ� ಯ�ವOದ�8 ನಮ�ನ�ಯನ�L 
ತ�?ಬಸಲ� ಬ�8ಕ�ಗ�ವ ಮ�ಹತಗಳ' ಇಲ$ನ ವರದಗಳಲ$ ಸಗ�ತIವ�.  ಅಲ$?ದ ವವರಗಳನ�L ಪಡ�ದ� ನಮ�ನ�ಗಳಲ$ 
ಭತAಮ�ಡಬಹ�ದ�.
23. ಸC¡8ನ ನಲ$ ನ ವರದಗಳನ�L ಫ�{ಲ ರ�ಪದಲ$ ಉಳಸ ಮ�ದ�ಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�8?
ಸ�ಧ�ವದ�.  ಯ�ವOದ�8 ಸC¡8ನ ನ ವವರದ ಮ8ಲ� Ctrl+P ಒತI.  ಆಗ ತ�ರ�ದ�ಕ��ಳ'(ವ ಕ?ಡಯಲ$ Name ಎದ�ರ� 
PDFCreator ಎ?ದ� ನಮ�ದಸ(PDFCreator ನ�L ಸಡಯ?ದ/ಅ?ತಜ�Aಲದ?ದ ಮದಲ�8 ಅನ�ಸ�Tಪಸರಬ�8ಕ�). 
ಅನ�ಭವದ?ದ Properties ನಲ$ನ ವವರಗಳನ�L ಬ�8ಕದXರ� ಬದಲಸ.  Ok ಒತI.  ಇನ��Lಮ- ತ�ರ�ದ�ಕ��ಳ'(ವ ಕಟಕಯಲ$ 

http://localhost/shale/forgotpassword.php


ವವರಗಳನ�L ಅಗತ�ವದXರ� ಬದಲಸದ ನ?ತರ Save ಒತI,  ಆಗ ನಮಗ� pdf  ರ�ಪದ ಫ�{ಲ ಸದlಗ��ಳ'(ತIದ�.  ಅದನ�L ಬ�8ರ�ಡ� 
ಉಳಸಕ��ಳ(ಬಹ�ದ� ಅಥವ� ಮ�ದ�ಸಬಹ�ದ�. ಹ�ಗ�ಯ8 ಕ�ಲವO ವರದಗಳನ�L Ods ರ�ಪದಲ$ ನ8ಡಲ�ಗದ�X. ಅವOಗಳನ�L ಓಪನ 
ಆಫ8ಸ ಮ�ಲಕ ತ�ರ�ದ�,  ಅಲ$ನ ವವರಗಳನ�L ಬದಲಸ/ಹ��ಸದ�ಗ ಸ�8ರಸ ಬ�8ರ�ಡ� ಉಳಸಕ��ಳ(ಬಹ�ದ� ಅಥವ� 
ಮ�ದ�ಸಬಹ�ದ�.
24. ಅಕ�?ಟ ಮ�ಸsರ ನಲ$ನ ಕ��8ರ /ಹ�ಸರನ�L ಹ�8ಗ� ಬದಲಸಬಹ�ದ�?
ಒಮ- ನ8ಡದ ಕ��8ರ ಗಳನ�L ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.  ಆದರ� ’ಅಕ�?ಟ ಮ�ಸsರ ’  ಸC¡8ನ ನಲ$ ಈಗ�ಗಲ�8 ಇರ�ವ ಅಕ�?ಟ 
ಕ��8ರ ನ�L ನ8ಡ ಅವOಗಳ ಹ�ಸರನ�L ಬದಲಸಬಹ�ದ�.
25. ಅಕ�?ಟ¤ ಗಳ ಶಲCನ�L ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�8?
ಖ�ತ�ಗಳ ಶಲ�C ೦ ಆಗದXಲ$ ಮ�ತ� ಶಲCನ�L ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C ಸC¡8ನ ನಲ$ ಬದಲಸಬಹ�ದ�. ಆನ?ತರ ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.
26. ಆಯವ�ಯ ಪಟs ಸC¡8ನ ನಲ$ ಎಲ�$ ದನಗಳ ವವರ ಬ�8ಕಲ$ವ�ದರ� ಏನ� ಮ�ಡಬ�8ಕ�?
ಇಲ$ ಯ�ವ ದನ�?ಕದ?ದ ಯ�ವ ದನ�?ಕದವರ�ಗ� ವವರಗಳ' ಬ�8ಕ� ಎ?ದ� ತಳಸಬಹ�ದ�.  ದನ�?ಕಗಳನ�L ನ8ಡದದXರ� ಆ 
ದನಗಳಗ� ಸ?ಬ?ಧಸದ ನಬA?ಧ ಇರ�ವOದಲ$.
27. ಬ��?ಕ ಬಡ©/ದ�8ಣಗ� ಯ?ತಹ ಮ�ಲಗಳ?ದ ಹಣವನ�L ಸw8ಕರಸದ�ಗ ವವಧ ಬ�ಬತ�Iಗಳಗ� ಹಣವನ�L ನಗದಪಡಸ�ವOದ� 
ಹ�8ಗ�?
ಅ?ತಹ ಮ�ಲಗಳ?ದ ಹಣವನ�L ಸw8ಕರಸದ�ಗ ವವಧ ಬ�ಬತ�Iಗಳಗ� ಹಣವನ�L ನಗದಪಡಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.  ಬದಲಗ� ಅ?ತಹ 
ಹಣವನ�L ’ಬ��?ಕ ಖ�ತ�ಗ�/ಕ�{ಯಲ$ ನಗದ�’  ಖ�ತ�ಗಳಗ� ಸw8ಕjತ  /    ಆದ�ಯ  (  ಅಕ�?ಟ¤  )   ಸC¡8ನ ಮ�ಲಕ 
ವಗ�Aಯಸಬಹ�ದ�.’ವಗ�Aವಣ� ಮ�ತ�’ ಎನ�Lವ ಬ�ಬತ�I ಅನ�L ಆಯ�Xಕ��ಳ(.
28. ಒ?ದ� ಬ��?ಕ ಖ�ತ�ಯ?ದ ಇನ��L?ದಕ�C ಅಥವ� ನಗದ� ಖ�ತ�ಗ� ಹ�8ಗ� ಹಣವನ�L ವಗ�Aಯಸಬಹ�ದ�?
ವ�ಯ  (  ಅಕ�?ಟ¤  )   ಸC¡8ನ ಮ�ಲಕ ಒ?ದ� ಚರ ಆಸIಯ ಖ�ತ�ಯ?ದ ಇನ��L?ದ� ಚರ ಆಸIಯ ಖ�ತ�ಗ� ಹಣವನ�L 
ವಗ�Aಯಸಬಹ�ದ� 
29. ಆ?ತಜ�Aಲದಲ$ ಸಗ�ವ ಪ��ಯ8ಗಕ ಆವjತIಗ� ಸಡ ಆವjತIಗ� ಇರ�ವ ವ�ತ��ಸವ�8ನ�?
ನ�ವO ಸದ�ದ�X8ಶದ?ದ ಉಚತವ�ಗ ಬಡ�ಗಡ� ಮ�ಡದ ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅ?ತಜ�Aಲದ?ದ ಡ�ನ ಲ��8ರ ಮ�ಡಕ��?ಡ� 
ಸಡಯಲ$ ಕ�ಪ ಮ�ಡ,  ಅವOಗಳನ�L ಶ�ಲ�ಗಳಗ� ಹ?ಚ,  ಕ�ಲವO ಮಧ�ವತAಗಳ' ಮ�ಖ���8ಪ�ಧ��ಯರ?ದ ಹಣ ವಸ�ಲ 
ಮ�ಡ�ತIರ�ವOದ� ನಮ- ಗಮನಕ�C ಬ?ದರ�ತIದ�.   ಈ ರ8ತ ಆಗಬ�ರದ�?ದ� ಶ�ಲತ?ತ�ದ ಎರಡ� ರ8ತಯ ಆವjತIಗಳನ�L 
ಬಡ�ಗಡ�ಮ�ಡಲ�ಗದ�.
1. ಪ��ಯ8ಗಕ ಆವjತI(Evaluation Copy). ಈ ಆವjತIಯಲ$ ಕ�ಳಗನ ನಬ?ಧನ�ಗಳ' ಇರ�ತIವ�.
- ಅಕ�?ಟಗ ಗ� ಸ?ಬ?ಧಸದ ಯ�ವOದ�8 ಸ�ಲಭ�ಗಳನ�L/ಅಯCಗಳನ�L ಒದಗಸರ�ವOದಲ$.
- ಯ�ವOದ�8 ವರದಯನ�L ಓಪನ ಆಫ8ಸ ನ .ods ರ�ಪದಲ$ ಉಳಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.
- ಪbವAನಗದತ ನದAಷs ಸ?ಖ��ಯ ವದ��ರAಗಳಗ?ತ ಇನ�L ಹ�ಚSನ ಸ?ಖ��ಯ ವದ��ರAಗಳ ವವರಗಳನ�L ಸ�8ರಸಲ� 
ಸ�ಧ�ವಲ$.
2. ಎಲ$ ಸ�ಲಭ�ಗಳರ�ವ ಆವjತI. 
ಶಕಕರ� ಮತ�I ವದ��ರAಗಳಗ�ಗ ಅಭವjದlಪಡಸರ�ವ www.eShale.org ತ�ಣವನ�L ಲ�8ಖನ ಮತ�I ಪ�ಶ�ÛL8ತIರ ಸಲ$ಸ�ವ ಮ�ಲಕ 
ಸಮjದlಗ��ಳಸದಲ$ ಉಚತವ�ಗ  ಅಥವ� ನದAಷs ಬ�ಲ� ನ8ಡ ಸಡ ಮ�ಲಕ ಪಡ�ಯಬಹ�ದ�.
30. ಅನ ಲ�ಕ ಕ��8ರ ಎ?ದರ� ಏನ� ಮತ�I ಅದನ�L ಹ�8ಗ� ಪಡ�ಯಬಹ�ದ�?
ಮ8ಲ� ತಳಸದ ಕ�ರಣದ?ದ(ಪ�{ರ�ಸ)  ಎಲ$ ಸ�ಲಭ�ಗಳರ�ವ ಆವjತIಯನ�L ಬಳಸಲ�,  ಅನ ಲ�ಕ ಕ��8ರ ಎನ�Lವ ಸ?ಕ�8ತದ 
ಅಗತ�ವರ�ತIದ�.  ನ8ವO ಸಡಯನ�L ಪಡ�ದ ಮ8ಲ� ನಮ- ಶ�ಲ�ಗ� ವದ�� ಇಲ�ಖ�ಯವರ� ನ8ಡರ�ವ ಇಎಮಐಸ ಕ��8ರ,ನಮ- 
ಶ�ಲ�ಯ ಹ�ಸರ�, ಪನ ಕ��8ರ ಹ�ಗ� ನಮ- ಶ�ಲ�ಯಲ$ನ ತರಗತಗಳ ವವರಗಳನ�L(ಎಷsರ?ದ ಎಷsರವರ�ಗ�) ನಮಗ� ನ8ಡದರ�, 
ನಮ- ಶ�ಲ�ಗ�ಗ ಒ?ದ� ಅನ ಲ�ಕ ಕ��8ರ ನ�L ನ8ಡಲ�ಗ�ತIದ�.ಆದನ�L ಶ�ಲ� ಸC¡8ನ ನಲ$ ನ8ಡ, ನಮ- ಶ�ಲ�ಯ ವವರಗಳನ�L 



ಉಳಸಬ�8ಕ�.  ಸರಯ�ಗ ಕ��8ರ ನ�L ಇಲ$ ನ8ಡದಲ$ ಮ�ತ� ಶ�ಲ�ತ?ತ�ವನ�L ಬಳಸಲ� ಸ�ಧ�ವ�ಗ�ತIದ�.  ಈ ರ8ತ 
ತ?ತ��?ಶವನ�L ಅನ ಲ�ಕ ಮ�ಡ ಶ�ಲ�ಯ ವವರವನ�L ಉಳಸದ ಮ8ಲ�,  ಇಎಮಐಸ ಕ��8ರ,ನಮ- ಶ�ಲ�ಯ ಹ�ಸರ�,  ಪನ 
ಕ��8ರ ಹ�ಗ� ನಮ- ಶ�ಲ�ಯಲ$ನ ತರಗತಗಳ ವವರಗಳನ�L  ಮತ�I ಬದಲಸಲ� ಸ�ಧ�ವಲ$.



ತ�ತ���ಶವನ�^ ಸರಯ�ಗ ಬಳಸ�ವHದನ�^ ಕಲಯ�ವ ಕ�ಮ  .  
ಮ�ದರಗ�ಗ,  ತ?ತ��?ಶದಲ$ ಈಗ�ಗಲ�8 ನ�ವO ಅಳವಡಸರ�ವ ವವರಗಳನ�L ಪರಶ8ಲಸಬಹ�ದ�.  ಹ��ಸ ದ�ಖಲ�ಗಳನ�L 
ನ8ಡಬಹ�ದ� ಹ�ಗ� ಹಳ�ಯದವOಗಳನ�L ಬದಲಸಬಹ�ದ�. ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಚ�ನ�Lಗ ಬಳಸಲ� ಕಲತ ನ?ತರ ಎಲ$ವನ�L ತ�ಗ� 
ಆಯCಯನ�L ಉಪಯ8ಗಸ ನ�ವO ಅಳವಡಸರ�ವ ಎಲ�$  ದ�ಖಲ�/ವವರಗಳನ�L ಅಳಸ.ನಮ- ಶ�ಲ�ಗ� ಸ?ಬ?ಧಸದ ಹ�ಗ� ಕ�ಲವO 
ತರಗತಗಳ ಕ�ಲವO ವದ��ರಗಳ ವವರಗಳನ�L/ದ�ಖಲ�ಗಳನ�L ಉದ�ಹರಣ�ಗ�ಗ ಸ�8ರಸ.ಎಲ�$ ಸC¡8ನ ಗಳ ಕ�ಯAಗಳನ�L ಚ�ನ�Lಗ 
ಕರಗತಮ�ಡಕ��ಳ(.  ತರ�ಗ  ಎಲ$ವನ�L ತ�ಗ� ಆಯCಯನ�L ಉಪಯ8ಗಸ,  ನ8ವO ಸ�8ರಸದ ದ�ಖಲ�/ವವರಗಳನ�L ಅಳಸರ. 

ಹ��ಸದ�ಗ ಕ�ಮಪ�ಕ�ರವ�ಗ ಈ ತ?ತ��?ಶವನ�L ಸರಯ�ಗ ಬಳಸಲ� ಆರ?ಭಸ. (ಈ ರ8ತ ಮ�ಡ�ವOದರ?ದ ಶ�ಲ�ತ?ತ�ದ 
ಎಲ�$ ಸ�ಲಭ�/ಸ�ಕಯAಗಳನ�L ತಳದ�ಕ��?ಡ� ಅದರ ಪbತA ಪ�ಯ8ಜನಹ��?ದಬಹ�ದ�).
ಮ�ದರಗ�ಗ ತ?ತ��?ಶದ��ಳಗ� ಅಳವಡಸರ�ವ  ದ�ಖಲ�/ವವರಗಳನ�L ನ��8ಡಬ�8ಕ�ದರ�:

1. 'admin' ಬಳಸ�ವವ ಆಗ ’admin' ಪ�ಸwರA ನ8ಡ ಪ�ವ�8ಶ ಹ��?ದ.
2. ’ನವAಹಣ�’ ಟ��ಬ ನಲ$ನ ’ರಸ��s8ರ ಆಯCಯ ಮ�ಲಕ shaledata_1sample.exp ಎನ�Lವ ಫ�{ಲ ನ�L ಆಯCಮ�ಡ 

’ರಸ��s8ರ’ ಗ�?ಡ ಒತI.
ಸfರ ಮ�ಹತ:

ಆಯ@ ಪರಶ?ಲನ� ಕ�ಮ

ಪ�ವಗAಗಳ'
/ಭ�ಷ�ಗಳ'/ಧಮAಗಳ'

ಹ��ಸದನ�L ಸ�8ರಸಲ� ಪ�ಯತLಸ

ಶ�ಲ� ವವರಗಳನ�L ಬದಲಸಲ� ಪ�ಯತLಸ

ಅಧ��ಪಕರ� ರಮ� ಅಥವ� ರ�ಜ ಎ?ದ� ಟ�{ಪಸ ಹ�ಡ�ಕ. ಹ�ಗ�8 ಹ��ಸ ಅಧ��ಪಕರನ�L ಸ�8ರಸಲ� 
ಪ�ಯತLಸ.

ವದ��ರAಗಳ' 200901, 201001 ನ8ಡ ಹ�ಡ�ಕ. ಹ��ಸ ವದ��ರAಯನ�L ಸ�8ರಸಲ� ಪ�ಯತLಸ

ಪಠ� ವಷಯ,ಗರಷH ಅ?ಕಗಳ ಪಟs ಅ?ಕಗಳನ�L ಬದಲಸಲ� ಪ�ಯತLಸ

ಬಸ ಊಟದ ಪ�ಮ�ಣ ಪ�ಮ�ಣಗಳನ�L ಬದಲಸಲ� ಪ�ಯತLಸ

ಅಕ�?ಟ ಮ�ಸsರ ಹ��ಸದನ�L ಸ�8ರಸಲ�/ ಇರ�ವOದನ�L ಬದಲಸಲ� ಪ�ಯತLಸ

ಸ�ಸ@ರಣ�:
ಆಯ@ ಪರಶ?ಲನ� ಕ�ಮ

ದ�{ನಕ ಹ�ಜರ�ತ 01/06/2010 ಅಥವ� 07/06/2010 ಮತ�I ತರಗತ 9, ವಭ�ಗ A ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ. ಹ�ಗ� ಇತರ 
ತರಗತ, ವಭ�ಗ ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ.

ಬಸ ಊಟದ ಪದ�ಥAಗಳ ಸw8ಕjತ ಕ�ಲವO ದನ�?ಕ ಮತ�I ಸw8ಕjತಯ ವವರಗಳನ�L ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ.

ಹ�ಜರ�ತ ಢjಢ8ಕರಣ/ ಊಟದ 
ಲ�ಕC

ಹಲವO ದನ�?ಕಗಳನ�L ( 01/06/2010 ಅಥವ� 07/06/2010 ) ನ8ಡ ಊಟದ ಲ�ಕ�Cಚ�ರವನ�L 
ಗಮನಸ.

ಪರ8ಕ�ಯಲ$ನ ಅ?ಕಗಳ ನಮ�ದನ� 01/06/2010, ವವಧ ಪಠ� ವಷಯ/ಭ�ಷ� ಮತ�I ತರಗತ 9 ವಭ�ಗ A ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ.



ಮ�ಸಕ ಮ�ಕ�Iಯ(ಬಸ ಊಟ) 062010 ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ಆರ?ಭಕ ಶಲ�C(ಅಕ�?ಟ¤) ವವರ ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ಸw8ಕjತ/ಆದ�ಯ(ಅಕ�?ಟ¤) ವವರ ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ವ�ಯ(ಅಕ�?ಟ¤) ವವರ ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ವ�ರAಕ ಮ�ಕ�Iಯ(ಅಕ�?ಟ¤) ದನ�?ಕ ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ
ವರದಗಳD:
ಆಯ@ ಪರಶ?ಲನ� ಕ�ಮ

ವದ��ರA ಪಟs ಏನ� ಕ��ಡಬ�8ಡ ಅಥವ� ರ ಎ?ದ� ಟ�{ಪಸ

ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs (01/06/2010 ಅಥವ� 07/06/2010) ತರಗತ 9 ವಭ�ಗ A ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ಅ?ಕ ಪಟs 2010, ಮಧ� ವ�ರAಕ, ತರಗತ 9 ವಭ�ಗ A ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ವದ��ರA ಪಟs .ods

ಹ�ಜರ�ತ ಪಟs .ods (01/06/201 ಅಥವ� 07/06/2010) ತರಗತ 9 ವಭ�ಗ A ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ಅ?ಕ ಪಟs .ods 2010, ಮಧ� ವ�ರAಕ, ತರಗತ 9 ವಭ�ಗ A ಕ��ಟ�s ನ��8ಡ

ನವJಹಣ�: ಸwಯ? ವ�8ದ�



ಇ�ಗW?ಷ ಮತ�F ಕನ^ಡದಲW ಪರಸ�ರ ಬದಲಸ ಟ��ಪ ಮ�ಡಲ� ಕ?ಪ�mಡ ನ ಮ?ಲನ ಸ�ಲನಲWರ�ವ ಕ?   F12   ಒತF  .  

ಅ, ಆ, ಇ, ಈ, ಉ, ಊ a, aa(A), i, ee(I), u,oo(U) ಋ, ೠ, ಎ, ಏ, ಐ R, RR, e, E, ai

ಒ, ಓ, ಔ, ಅ?, ಅà o, O, ou, aM, aH ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ಙ k, kh(K), g, gh(G), NG

ಚ, ಛ, ಜ, ಝ, ಞ c, ch(C), j, jh(J), NY ಟ, ಠ, ರ, ಢ, ಣ T, Th, D, Dh, N

ತ, ಥ, ದ, ಧ, ನ t, th, d, dh, n ಪ, ಫ, ಬ, ಭ, ಮ p, ph(P), b, bh(B), m

ಯ, ರ, ಲ, ವ y, r, l, v ಶ, ಷ, ಸ, ಹ, ಳ sh(S), Sh, s, h, L

 naanu = ನ�ನ�; nAnu = ನ�ನ�; 
 avaLu = ಅವಳ'; 
 heegeye = ಹ8ಗ�ಯ; hIgeye = ಹ8ಗ�ಯ; 

 sumxsummane = ಸ�ಮ ಸ�ಮ-ನ�; 
 oMdaanoMdu = ಒ?ದ�ನ��?ದ�; oMdAnoMdu = ಒ?ದ�ನ��?ದ�; 
 kaaladalli = ಕ�ಲದಲ$; 
 kallubaMDegaLa = ಕಲ�$ಬ?ಡ�ಗಳ; 

 praaceena kaalada = ಪ��ಚ8ನ ಕ�ಲದ; 

 kOTe madhyada = ಕ��8ಟ� ಮಧ�ದ; 

 prakRti maDila = ಪ�ಕjತ ಮಡಲ; 

 bhOrgareva tuMgaa nadi teeradalli = ಭ��8ಗAರ�ವ ತ�?ಗ� ನದ ತ8ರದಲ$; 
 prajNYegaLa daaTi = ಪ�ಜ�ಗಳ ದ�ಟ; 

 jNYaanada elle meeri = ಜ�ನದ ಎಲ�$ ಮ8ರ; 

 paramaatmana dhyaanadalli = ಪರಮ�ತ-ನ ಧ��ನದಲ$; 
 maimaretaaga saDan aagi = ಮ{ಮರ�ತ�ಗ ಸಡನ ಆಗ; 

 manmatha shooT maaDida = ಮನ-ಥ ಶÛಟ ಮ�ಡದ; 

 muMdEnaayitu? Iga yakSha prashne = ಮ�?ದ�8ನ�ಯತ�? ಈಗ ಯಕ ಪ�ಶ�L: 

ಸಹ�ಯಕ�C : http://www.kannadaslate.com/over_help.htm
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