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A ಕ್ರರಯ ಟರ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು
1. ಸೆೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ು.
ಸೆಟಪ್ ೧: ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ URL ಅಥವಾ ನ್ಸಮಮ ಜಾಲತಾಣದ್ ಡೊಮ ನ್ರ್ೆ ಮ್ ಅನುು ಅಡೆರಸ್ ಬ್ಾರ್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
ಜಾಲತಾಣವನುು ತೆರೆದ್ುಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ ೨: ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ ಜಾಲತಾಣದ್ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲರ್ೆಯಲ್ಲಾ LOGIN ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3:ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಲಾಗಿನ್ ಪೆ ಜ್ ನಲ್ಲಾ

1-ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ ಇಮ ಲ್ ನಮೂದಿಸಿ
2-ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ನಮೂದಿಸಿ
3-ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಯಪಾಾವನುು ಸೇಂಬೇಂಧಿತ್ ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾರುವ ಬ್ಾಕ್್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
4-Login ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಸೆಟಪ್ 4: ಈರ್ ಸಿಎೇಂಎಸ್ಗೆ ನ್ಸ ವು ಪರವೆ ಶವನುು ಪಡೆದ್ುಕೊಳುುತ್ತಿರಿ. ಮುೇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಗಹಿಸಬಹುದ್ು.
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2. ಪ್ರರಫೆೈಲ್ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು
ಪರತ್ತಯೊಬಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಎೇಂಎಸ್ನಲ್ಲಾ ತ್ಮಮ ಪ್ರರಫೆೈಲ್ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು ಅವಶಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಹೆಸರು, ಮಬ್ೆೈಲ್ ನೇಂಬರ್,
ಮತ್ುಿ ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ ಪಾಸ್ವಡ್ಗಅನುು ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದ್ಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ;
ಸೆಟಪ್ 1: ಸಿಎೇಂಎಸ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಡರ್ಡೆಯ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Hi Creator ಎನುುವ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Profile ಎನುುವ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇರ್ೊುೇಂದ್ು ಬ್ಾಕ್್ ನಲ್ಲಾ

1 Name-ನ್ಸಮಮ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಬಹುದ್ು
2 email-ಈ ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ನ್ಸಮಮ ಇ-ಮ ಲ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲಾ.
3 Mobile-ನ್ಸಮಮ ಮಬ್ೆೈಲ್ ನೇಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
4 User Type -ನ್ಸಮಮ ಸಾಥನ ಮದ್ಲೆ ನ್ಸಧಾಗರವಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಇಲ್ಲಾ ಬ್ೆ ರೆ ಆಯಕ ಇರುವುದಿಲಾ.
5 Password -ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಹೊೇಂದಿಸಿಕೊಳಿು(ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಓದಿಕೊಳಿು)
6-Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
ಸೆಟಪ್ 6: ನ್ಸಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎೇಂಬುದ್ನುು ಖಚಿತ್ ಪಡೆಸಿಕೊಳುಲು ಈ ಕೆಳಗಿನೇಂತೆ User Saved Successfully
ಎೇಂಬ ಸೇಂದೆ ಶ ಗೊ ಚರವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಸಮಮ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ.

(ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಈ ರಿ ತ್ತಯ ಸೇಂದೆ ಶ ಬ್ಾರದೆ ಇದ್ಾರೆ, ನ್ಸಮಮ ಅಪ್ರಾ ಡ್ನಲ್ಲಾ ಏರ್ೊ ದೊ ಷ ಉೇಂಟಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ, ಮತೊಿಮಮ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಿ ತ್ತದ್ುಾಪಡಿ ಮಾಡಿ).
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3. ಪುಟರ್ಳನುು ರಚಿಸುವುದ್ು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾಯಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಪುಟರ್ಳನುು ಸೃಜಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪುಟರ್ಳನುು ಪರದ್ಶಗಸಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ,
ಮದ್ಲು ಪುಟರ್ಳನುು ಪರತೆಯ ಕವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು. ನೇಂತ್ರ, ಆ ಪುಟಕೆಕ ಸೃಜರ್ೆಗೊಳುುವ URLರ್ಳನುು ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಜಾಲತಾಣದ್
ಯಾವುದೆ ಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ಪುಟವು ಗೊ ಚರಿಸುವೇಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪುಟರ್ಳನುು ಸೃಜರ್ೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕಾರ್ದ್ ವಿಧಾನರ್ಳು ಈ
ಕೆಳಗಿನೇಂತೆ ಇವೆ:
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದ್ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಸಿಎೇಂಎಸ್ಗೆ ಪರವೆ ಶವನುು ಪಡೆದ್ುಕೊಳಿು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ Pages ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ ಬಲಭಾಗದ +Add Page ಬಟನ್ ಅನ್ುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ
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1-ನ್ಸ ವು ಸೃಜಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪುಟಕೆಕ ಬ್ಾಯನರ್ ಇಮ ಜ್ ಅಳವಡಿಸಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದ್ು ಬಯಸಿದ್ಾರೆ, Choose File ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್
ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಇಮ ಜ್ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಇಮ ಜ್ ವಟಿಗಕಲ್ ಆಗಿದ್ಾರೆ ಉತ್ಿಮ), ಇದ್ು ಕಡಾಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲಾ.
2-Page ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಡಿ, ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡರೂ ಯಾವುದೆ ಆಯಕರ್ಳನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಡಿ.
3-Tittle ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಪುಟದ್ ಶ ರ್ಷಗಕೆ ಯನುು ಇೇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಿ
4-content ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಥವಾ ಟೆ ಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಟೊರ್ಳ ಇೇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್
ಮಾಡಿರಿ
5-Kannada Tittle ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಪುಟದ್ ಶ ರ್ಷಗಕೆಯನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಿರಿ
6-Kannada Content ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಥವಾ ಟೆ ಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಟೊರ್ಳ ಕನುಡ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು
ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಿರಿ.

3.1: ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಟೆ ಬಲ್ ರಚಿಸುವುದ್ು
ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ನ್ಸ ವು ಟೆ ಬಲ್ ರಚಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಎಕೆ್ಲ್ ಅಥವಾ ವಡ್ಗನಲ್ಲಾ ಟೆ ಬಲ್ ರಚಿಸಿಕೊೇಂಡು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಬಹುದ್ು
ಅಥವಾ content ಬ್ಾಕ್್ನಲ್ಲಾ Table ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಟೆ ಬಲ್ ಅನುು ರಚಿಸಬಹುದ್ು.

3.2: ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಫ ಟೊ ಹಾಕುವುದ್ು
ಯಾವುದೆ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಒೇಂದೊೇಂದೆ ಪ್ರ ಟೊರ್ಳು(ಫ ಟೊ ಗಾಯಲರಿಯನುು ಹೊರತ್ು ಪಡೆಸಿ) ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕಾದಾರ್ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: Login ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಾರ್ ಗೊ ಚರಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಮ ಲ್ಲನ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾರುವ Media ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಬಲಭಾಗದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ +Add Media ಬಟನ್ ಅನ್ುು ಕ್ರಾಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದಲ್ಲಿ
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1- Select Category ಎೇಂಬುದ್ನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು, ಅಲ್ಲಾ ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Featured Images ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Add English Tittle Here ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಫ ಟೊ ದ್ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
3- Add Kannada Tittle Here ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಫ ಟೊ ದ್ ಹೆಸರನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
4- # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಉಳಿಸಬ್ೆ ಕು, ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವೇಂತ್ತಲಾ.
5- # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಉಳಿಸಬ್ೆ ಕು, ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವೇಂತ್ತಲಾ.
6- Choose File ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಇಮ ಜ್ಅನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
7- ಎಲಾ ಕ್ೆ ತ್ರರ್ಳನುು ಭತ್ತಗ ಮಾಡಿದ್ ನೇಂತ್ರ, ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ Save Media ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ನ್ಸ ವು ಫ ಟೊ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ Page ತೆರೆದ್ುಕೊಳಿು, ಈ ರಿ ತ್ತಯಾಗಿ ತೆರದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ
ಬಲಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ Media ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದಲ್ಲಾ, ನ್ಸಮಗೆಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಇಮ ಜ್ ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾರುವ URL ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಅಥಾವ ಕಾಫಿ ಬಟನ್ ಅನ್ುು ಕ್ಲಿಕ್ಸ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನುು ರ್ಮನಿಸಿ

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ, ಡಾಯಶ್ಬ್ೊ ಡ್ಗನ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸೆಟಪ್ 4: ಫ ಟೊ ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ಮೌಸ್ ಕಸಗರ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.
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ಸೆಟಪ್ 5: ಈ ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ. ಇಮ ಜ್ ರ್ುರುತ್ನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 6: ನೇಂತ್ರ ತೆರದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಿ ತ್ತಯ ಬಾಕ್ಸ್ನ್ಲ್ಲಿ,

1-Source ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿ
2-Image description ಚಿತ್ರದ ವಿವರಣೆ ಆಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ.
3-Dimensions ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಫ ಟೊ ಗೆ ಬ್ೆ ಕಾದ್ ಅಳತೆ ನಮೂದಿಸಿ. (H x V Pixels)
4-Ok ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.
(ಇದೆ ವಿಧಾನವನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಮುೇಂದ್ುವರೆಸಿರಿ)
7-ನೇಂತ್ರ, ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
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4. ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ(ಪಿಡಿಎಫ್, ಇಮ ಜ್, ಎೇಂಎಸ್ ವಡ್ಗ, ಎೇಂಎಸ್ ಎಕೆ್ಲ್, ಪಿಪಿಟಿರ್ಳು, ವಿಡಿಯೊ ರ್ಳು ಮತ್ುಿ ಧ್ವನ್ಸರ್ಳು)ರ್ಳನುು
ಪರಕಟಿಸುವಾರ್ ಅವುರ್ಳನುು ಮದ್ಲು ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು, ನೇಂತ್ರ ಆ ದಾಖಲೆಗೆ ಪರತೆಯ ಕವಾಗಿ ಸೃಜರ್ೆಗೊಳುುವ
URL ಅನುು ಅವಶಯವಿರುವ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಲಿಂಕ್ಸಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕು. ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸವಗರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ ೧: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ಕೊಳುುವ ಸಿಎೇಂಎಸ್ ಹೆ ೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೋನ್ ನ್ಲ್ಲಿ Media ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದಲ್ಲಿ +Add Media ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ

1-Media Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುಿ ಡ್ಾರಪ್ ಡ್ೌನ್ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Documents ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
2-Media Title ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
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3-Kannada Media Title ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರನುು ಕನುಡದ್ಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
4-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು
5-Kannada Link ಬಲ್ಲಾ # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು
6- Choose File ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಯನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
7-ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲೆನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
ಹಿ ಗೆ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಿದ್ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು, ಸಿಎೇಂಎಸ್ನಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರವಾರ್ುವ Media ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಅದ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್
ನುು ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಬಹುದ್ು.
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5. ಶ ರ್ಷಗಕೆ ಮತ್ುಿ ಲೊ ಗೊ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು

ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಶ ರ್ಷಗಕೆ ಮತ್ುಿ ಇಲಾಖೆಯ ಲೊ ಗೊ ರ್ಳನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು ಇಲಾಖೆಯ ಜವಬ್ಾಾರಿಯಾಗಿರುತ್ಿವೆ. ಅದ್ಕಾಕಗಿ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದಲ್ಲಾ Department Settings ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ, ಈ ಕೆಳಗಿನೇಂತೆ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದಲ್ಲಾ,

1-Choose Logo (*) ಎೇಂಬಲ್ಲಾ Choose File ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಇೇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಲೊ ಗೊವನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್
ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
2Choose Kannada Logo (*) ಎೇಂಬಲ್ಲಾ Choose File ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯ ಲೊ ಗೊವನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್
ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
3 Department Name (*) ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಿ.
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4Kannada Department Name (*) ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಿ.
5 Department Subtitle (*) ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥಾವ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಿ.
6 Kannada Department Subtitle (*) ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥಾವ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಿ.
7 ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ Save Departement Settings ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

(ನ್ಸ ವು ಮಾಡಿದ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿದೆ ಎೇಂಬುದ್ಕೆಕ ಈ ಮ ಲ್ಲನ ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ Department Settings Saved
Successfully ಎೇಂಬುದಾಗಿ ಗೊ ಚರವಾರ್ುತ್ಿದೆ. ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ನ್ಸ ವು ಏರ್ಾದ್ರೂ ತ್ಪುು ಮಾಡಿದ್ಾಲ್ಲಾ ಈ ರಿ ತ್ತಯ ಸೇಂದೆ ಶ
ಗೊ ಚರಿಸುವುದಿಲಾ.)
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6. ಇಲಾಖೆ/ಕಚೆ ರಿ “ಇಲಾಖೆ ಬಗೆೆ” ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದು.

ಇಲಾಖೆ ಬಗೆೆ ಎೇಂಬ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಚಿತ್ರಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಜಾಲತಾಣದ್ ಮುಖಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಮತ್ುಿ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಪರತೆಯ ಕವಾಗಿ
ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕಾರ್ುತ್ಿದೆ. ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಿಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ,
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ Department Settings ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ Home page About Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ

1-ಇಲಾಖೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ನಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು.
2-ಹೆಚಿಾನ ಮಾಹಿತ್ತ ಇದ್ಾರೆ, ಅದ್ಕೆಕ ಪರತೆಯ ಕ ಪುಟವನುು ರಚಿಸಿ, ಲ್ಲೇಂಕ್ ನ್ಸ ಡುವುದ್ು.
3-ಇಲಾಖೆ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಕನುಡದ್ಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು.
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4- ಹೆಚಿಾನ ಮಾಹಿತ್ತ ಇದ್ಾರೆ, ಅದ್ಕೆಕ ಪರತೆಯ ಕ ಪುಟವನುು ರಚಿಸಿ, ಲ್ಲೇಂಕ್ ನ್ಸ ಡುವುದ್ು.
5-Choose File ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಫ ಟವನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ು
6-ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save Settings ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ು.
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7. ಇಲಾಖೆ ಮುಖಯಸಥರು/ಸಚಿವರ ಹಾರ್ೂ ಮಾಹಿತ್ತ/ಪ್ರ ಟೊ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ುಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಯಸಥರ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವುದ್ು ಅವಶಯವಾಗಿರುತ್ಿದೆ. ಇಲಾಖೆ
ಮುಖಯಸಥರು ಮತ್ುಿ ಸಚಿವರ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಲಾಗ್ಲನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ Department Settings ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ Minister Profile ಮತ್ುಿ HOD ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಅಪ್ಿೋಡ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

1-Minister Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
2-Kannada Minister Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಹೆಸರನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
3-Minister Designation ಸಚಿವರ ಹುದೆಾಯನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
4-Kannadda Minister Designation ಸಚಿವರ ಹುದೆಾಯನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
5-Choose File ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಸಚಿವರ ಅಧಿಕೃತ್ ಫ ಟೊ ವನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
6-HOD Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಯಸಥರ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
7-Kannada HOD Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಯಸಥರ ಹೆಸರನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
8-HOD Designation ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಯಸಥರ ಹುದೆಾಯನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
9-Kannad HOD Desigantion ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಮುಖಯಸಥರ ಹುದೆಾಯನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
10- Choose File ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಇಲಾಖೆ ಮುಖಯಸಥರ ಫ ಟೊ ವನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
11- ನೇಂತ್ರ, ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save Department Settings ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
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8. ರ್ಾಯವಿಗೆ ಷನ್ ಮನುಯರ್ಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದ್ು
1.

ಪಾರಥಮಿಕ ಮನುಯರ್ಳು
ಪಾರಥಮಿಕ ಮನುಯರ್ಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದ್ಕೆಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ Main Menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1-Select Parent ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮನುಯವಿಗೆ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮ ನುಯಗೆ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ

16
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Main Menu ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
(ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು)
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
(ಸೂಚರ್ೆ: ಈ ಮನುಯವನುು ಬ್ಾಾೇಂಕ್ ಆಗಿ ಸೃಜಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಮನುಯವಿಗೆ Page ಮತ್ುಿ Link, Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ
ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.)

8.1 ದಿಿತ್ತ ಯ ಮನುಯರ್ಳು(ದಿಿತ್ತ ಯ ಹೇಂತ್ದ್ ಡಾರಪ್ಡೌನ್ ಮನುಯರ್ಳು)
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಡಾರಪ್ಡೌನ್ ಮನುಯರ್ಳನುು ಸೃಜಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾನಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ಅವಶಯಕತೆ ಇರುವ ಒೇಂದ್ು ಬ್ಾಾೇಂಕ್ ಮನುಯವನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 3: ಮತೊಿಮಮ Main Menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 4: ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸುವೇಂತೆ +Add New ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 5: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ
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1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವ ಮನುಯವಿಗೆ ದಿಿತ್ತ ಯ ಮನುಯ ಸೃಜಿಸಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದ್ುಕೊೇಂಡಿದಿಾ ರೊ ಆ ಮನುಯವನುು ಆಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮನುಯವಿಗೆ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮ ನುಯಗೆ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Main Menu ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
(ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು)
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
(ಸೂಚರ್ೆ:ಈ ಮನುಯವನುು ಬ್ಾಾೇಂಕ್ ಆಗಿ ಸೃಜಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಮನುಯವಿಗೆ Page ಮತ್ುಿ Link, Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ
ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.)

8.2 ತ್ೃತ್ತ ಯ ಮನುಯರ್ಳು(ತ್ೃತ್ತ ಯ ಹೇಂತ್ದ್ ಡಾರಪ್ಡೌನ್ ಮನುಯರ್ಳು)
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ತ್ೃತ್ತ ಯ ಮನುಯರ್ಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದ್ಕೆಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ಅವಶಯವಿರುವ ಒೇಂದ್ು ಬ್ಾಾೇಂಕ್ ಮುಖಯಮನುಯ(ಪೆೈಮರಿ ಮನುಯ)ವನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳಿು
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ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ, ಆ ಮುಖಯ ಮನುಯವಿಗೆ ಒೇಂದ್ು ಬ್ಾಾೇಂಕ್ ಉಪಮನುಯ(ಡಾರಪ್ಡೌನ್ ಮನುಯ)ವನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 3: Main Menu ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, +Add New ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಡಾಯಶ್ ಬ್ೊ ಡ್ಗನಲ್ಲಾ

1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವ ಮನುಯವಿಗೆ ತ್ೃತ್ತ ಯ ಮನುಯ ಸೃಜಿಸಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದ್ುಕೊೇಂಡಿದಿಾ ರೊ ಆ ಮನುಯವನುು ಆಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮನುಯವಿಗೆ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮ ನುಯಗೆ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
4-Icon Classes ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
5-Menu Classes ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Main Menu ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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9. ಸೆಾೈಡರ್ರ್ಳನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು

ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಸೆಾೈಡರ್ ಇಮ ಜ್ರ್ಳು ಅಥವಾ ಬ್ಾಯನರ್ ಇಮ ಜ್ರ್ಳನು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ, ತೆರದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ Media ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3:ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add Media ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 4 ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1-Media Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾರುವ ಆಯಕರ್ಳನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು, ನೇಂತ್ರ Home Page Slider ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
2-Media Title ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಚಿತ್ರಕೆಕ ಶ ರ್ಷಗಕೆಯನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಬರೆಯಿರಿ
3-Kannada Media Title ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಚಿತ್ರಕೆಕ ಶ ರ್ಷಗಕೆಯನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಬರೆಯಿರಿ
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4-Link (optional), ಚಿತ್ರಕೆಕ ಹೆೈಪರ್ಲ್ಲೇಂಕ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದಾದ್ಲ್ಲಾ, # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಗಿ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿ. ಇಲಾವಾದ್ಲ್ಲಾ #
ಯಥವಾವತಾಿಗಿ ಬಿಡಬ್ೆ ಕು.
5- Kannada Link (optional) ಚಿತ್ರಕೆಕ ಹೆೈಪರ್ಲ್ಲೇಂಕ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದಾದ್ಲ್ಲಾ, # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಗಿ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿ. ಇಲಾವಾದ್ಲ್ಲಾ #
ಯಥವಾವತಾಿಗಿ ಬಿಡಬ್ೆ ಕು.
6- Choose file ಎೇಂಬುದ್ನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
7-Save Media ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
(ಸೂಚರ್ೆ: ಒೇಂದ್ು ಬ್ಾರಿಗೆ ಒೇಂದೆ ಚಿತ್ರವನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ಸಾಧ್ಯ. ಮತೊಿೇಂದ್ು ಚಿತ್ರವನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದಾದ್ರೆ,
ಮ ಲ್ಲನ ವಿಧಾನವನುು ಪುರ್ಾರಾವತ್ತಗಸಿ.)
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10. ಇತ್ತಿ ಚಿನ ಸುದಿಾರ್ಳನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಇತ್ತಿ ಚಿನ ಸುದಿಾರ್ಳನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದ್ು.

ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ News & Events ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿುತ್

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ, ಬಲಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಇರ್ೊುೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add Menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ,

1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರಿಸುವ ಸಾಲನುು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರಿಸುವ ಸಾಲನುು ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
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5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು News & Events ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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11. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮರ್ಳನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ಮಾಡುವುದ್ು

ತ್ಮಮ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಿಗೆ ಸಿತ್ಃ ಇಲಾಖೆರ್ಳೆ ಸಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮರ್ಳನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಇದ್ಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು
ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ Social Links ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add Menu ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
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ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ,

1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಸಿೇಂಬ್ಾಲ್ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಕಡಾಾಯವಲಾ, ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಲ್ಲ
7-Select Page ಎೇಂಬಲ್ಲಾ # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Social Links ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ, ಸಾಮಾಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೂಚರ್ೆ: ಒೇಂದ್ು ಬ್ಾರಿಗೆ ಕೆ ವಲ ಒೇಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮತೊಿೇಂದ್ು ಸೆ ರಿಸಲು ಮ ಲ್ಲನ
ವಿಧಾನವನುು ಪುರ್ಾರಾವತ್ತಗಸಿ.
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12.

ರ್ೊ ಟಿಫಿಕೆ ಷನ್ ಬ್ಾಕ್್ ನಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು.

ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಾ ಈ ಮ ಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಥಳವನುು Notification ಬ್ಾಾಕ್ ಎೇಂದ್ು ಹೆ ಳಲಾರ್ುವುದ್ು. ಈ ವಿಭಾರ್ದ್ ಹೆಡಿಾೇಂಗ್ ಅನುು
ತ್ಮಮಲ್ಲಾರುವ ಮಾಹಿತ್ತಗೆ ತ್ಕಕೇಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬಹುದ್ು.
ಹೆಡಿಾೇಂಗ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಾ Notifications ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1-English Block Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಆ ವಿಭಾರ್ಕೆಕ ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು
2-KannadaKannada Block Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಆ ವಿಭಾರ್ಕೆಕ ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಹೆಸರನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು
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3- Save Block Name ಎೇಂಬುದ್ನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕು.
ಈ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಅಪರರವ್ ಮಾಡಿದ್ೇಂತೆ ನೇಂತ್ರ ನ್ಸ ವು ನ್ಸ ಡಿದ್ ಶ ರ್ಷಗಕೆಗೆ ಬದ್ಲಾಗಿರುತ್ಿದೆ.
ಈ ಬ್ಾಾಕ್ ನಲ್ಲಾ ನ್ಸ ವು ಕೇಂಟೆೇಂಟ್ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಪುಟದ್ಲ್ಲಾರುವ +Add Menu ಬಟಕ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಸಾಲನುು ಬರೆಯಿರಿ.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಗೊ ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಸಾಲನುು ಬರೆಯಿರಿ.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Notifications ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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13. ಇನ್ಫ ಕಸ್ ಬ್ಾಾಕ್ನಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು.
ಈ ಬ್ಾಾಕ್ ನಲ್ಲಾ In Focus ಎೇಂಬುದ್ನುು ಮಾಹಿತ್ ಲಭಯತೆ ಆಧಾರದ್ ಮ ಲೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರನುು ಬದ್ಯಿಸಿಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದ್ಕೆಕ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಬ್ಾಾಕ್ ಹೆಸರು ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ ಪಟಿಟರ್ಳಲ್ಲಾ In Focus ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ, ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1-English Block Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಆ ವಿಭಾರ್ಕೆಕ ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು
2-Kannada Block Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಆ ವಿಭಾರ್ಕೆಕ ಬ್ೆ ಕಾಗಿರುವ ಹೆಸರನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು
3- Save Block Name ಎೇಂಬುದ್ನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕು.
ಈರ್ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಾ ಆ ಬ್ಾಾಕ್ ಹೆಸರು ನ್ಸ ವು ನ್ಸ ಡಿದ್ೇಂತೆ ಬದ್ಲಾಗಿರುತ್ಿದೆ.
ಈ ಬ್ಾಾಕ್ ನಲ್ಲಾ ನ್ಸ ವು ಕೇಂಟೆೇಂಟ್ ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಪುಟದ್ಲ್ಲಾರುವ +Add Menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ
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1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯಿರಿ.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯಿರಿ.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಸೂಕಿ ಇಮ ಜ್ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು InFocus ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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14. ಆನ್ಲೆೈನ್ ಸೆ ವೆರ್ಳ ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು.
ಜಾಲತಾಣದ್ ಆನ್ಲೆೈನ್ ಸೆ ವೆರ್ಳು ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ಈ ಕೆರ್ಳಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು
ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ Online Services ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾ ತೆರೆದ್ುಕೊಳ್ಳಿವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add Menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿಾ.
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ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಮನುಯ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯಿರಿ.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಮನುಯ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯಿರಿ.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
7-Select Page ಮನುಯವನುು ಪೆ ಜ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಯಾವ ಪೆ ಜ್ ಬ್ೆ ಕೆೇಂದ್ು ಅಯಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು (ಮದ್ಲೆ ಆ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಸೃಜಿಸಿಕೊೇಂಡಿರಬ್ೆ ಕು.) ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಮನುಯವನುು
ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ, # ಅನುು ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Online Services ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ ಪೆ ಸ್ಟ
ಮಾಡಿರಿ
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ, ಮನುಯವನುು ಲ್ಲೇಂಕ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾರುವ # ತೆಗೆದ್ು ಹಾಕ್ರ ಲ್ಲೇಂಕ್ ಅನುು ಇಲ್ಲಾ
ಪೆ ಸ್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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15. ಚಿತ್ರಭೇಂಡಾರ/ ಗಾಯಲರಿ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು.

ಜಾತ್ಲಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಫ ಟೊ ಗಾಯಲರಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೊ ರ್ಳನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದಲ್ಲಿ Gallery Categories ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳು

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add Gallery Category ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1- Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಗಾಯಲರಿ ಹೆಸರನುು ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು.
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2- Kannada Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಗಾಯಲರಿ ಹೆಸರನುು ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಡಬ್ೆ ಕು
3- Media Type ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ನ್ಸ ವು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಫ ಟೊರ್ಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೊ ರ್ಳು
ಅಥವಾ ಧ್ವನ್ಸ ವಿಧಾನ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
4- Save Gallery Category ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 5: ಮ ಲ್ಲನ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾರುವ Gallery ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 6: ನೇಂತ್ರ, +Add Gallery ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 7: ನೇಂತ್ರ, ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1- Select Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಈ ಮದ್ಲೆ ರಚಿಸಿಕೊೇಂಡಿರುವ Gallery Category ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
2- Choose Files ನ್ಸಮಗೆ ಬ್ೆ ಕಾದ್ ಫ ಟೊರ್ಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೊ ರ್ಳು ಅಥವಾ ಧ್ವನ್ಸರ್ಳನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
3- Save Gallery ಅೇಂತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.

33

16. ಇಲಾಖೆರ್ಳ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಬ್ಾಾಕ್ನಲ್ಲಾ ಮನುಯರ್ಳ ಸೃಜರ್ೆ ಮಾಡುವುದ್ು

(ಸೂಚರ್ೆ: ಇಲಾಖೆರ್ಳ ಯಾವುದೆ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವಾರ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ೇಂತೆ ಟೆ ಬಲ್ ಇರುವ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ
(ಪೆ ಜ್ ಅನುು ರಚಿಸಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು. )
ಕರ.ಸೇಂ.
1

ದಾಖಲೆ ವಿಷಯ
ದಾಖಲೆಯ ವಿಷಯವನುು
ನಮೂದಿಸಿ

ದಿರ್ಾೇಂಕ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

01.02.2022

ಕನುಡ/ ಇೇಂಗಿಾಷ್

ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು

000 ಕೆಬಿ

ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ಪುಟದ್ಲ್ಲಾನ ಎಡಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರುವ Department Documents ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3: ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಇರ್ೊುೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ +Add Menu ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಪರಕ್ರರಯ
ವಿ ಕ್ಷಿಸಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್
ಲೊ ಡ್
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ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಡಾಯಶ್ಬ್ೊ ಡ್ಗನಲ್ಲಾ

1-Select parent ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Self Parent ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
2- Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇೇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಮನುಯ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯಿರಿ.
3-Kannada Menu Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಮನುಯ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯಿರಿ.
4-Icon Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
5-Menu Classess ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
6-Feature Image ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ತ್ಯವಿಲಾ.
7-Select Page ಈಗಾಲೆ ಟೆ ಬಲ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಾ ಸೃಜಿಸಿರುವ ಪೆ ಜ್ ಅನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
8-Select Menu Category ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು Department Documents ಎೇಂಬುದ್ನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
9-Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
10-Kannada Link ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಯಥಾವತಾಿಗಿ ಇರಬ್ೆ ಕು.
11-Save, ನೇಂತ್ರ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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17. ಸೆೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದ್ು.
ಜಾಲತಾಣದ್ಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ಮುಗಿದ್ ನೇಂತ್ರ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಮಾಡುವುದ್ು ಕಡಾಾಯವಾಗಿರುತ್ಿದೆ. ಅದ್ಕೆಕ, ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಾರ್ ಗೊ ಚರವಾರ್ುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಎಡಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಸಮಮ ಹೆಸರಿನ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.

ಸೆಟಪ್ 2: ಅಲ್ಲಾ ಬರುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Logout ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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B. ಮಾಡರೆ ಟರ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು
1.

ಕ್ರರಯ ಟರ್ ಸೃಜಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಕೂಲೇಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶ ಲ್ಲಸುವುದ್ು

2. ಮಾಹಿತ್ತಗೆ ಮತೆಿ ರ್ಾದ್ರೂ ಇದ್ಾರೆ ಸೆ ರಿಸುವುದ್ು
3. ಮಾಹಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ತ್ಪುುರ್ಳು ಕೇಂಡು ಬೇಂದ್ಲ್ಲಾ, ಸರಿ ಪಡಿಸುವುದ್ು
4. ಅನುಮ ದ್ರ್ೆ ಅಪರರವರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು.

1. ಸೆೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ು.
ಸೆಟಪ್ 1: ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ URL ಅಥವಾ ನ್ಸಮಮ ಜಾಲತಾಣದ್ ಡೊಮ ನ್ರ್ೆ ಮ್ ಅನುು ಅಡೆರಸ್ ಬ್ಾರ್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ ಜಾಲತಾಣವನುು
ತೆರೆದ್ುಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ ಜಾಲತಾಣದ್ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮ ಲೆಯಲ್ಲಾ LOGIN ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3:ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ,

1-ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ ಇಮ ಲ್ ನಮೂದಿಸಿ
2-ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ನಮೂದಿಸಿ
3-ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಯಪಾಾವನುು ಸೇಂಬೇಂಧಿತ್ ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾರುವ ಬ್ಾಕ್್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
4-Login ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಸೆಟಪ್ 4: ಈರ್ ಸಿಎೇಂಎಸ್ಗೆ ನ್ಸ ವು ಪರವೆ ಶವನುು ಪಡೆದ್ುಕೊಳುುತ್ತಿರಿ. ಮುೇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಗಹಿಸಬಹುದ್ು.
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2. ಪ್ರರಫೆೈಲ್ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು
ಪರತ್ತಯೊಬಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಎೇಂಎಸ್ನಲ್ಲಾ ತ್ಮಮ ಪ್ರರಫೆೈಲ್ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು ಅವಶಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾ ಹೆಸರು, ಮಬ್ೆೈಲ್ ನೇಂಬರ್,
ಮತ್ುಿ ನಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ ಪಾಸ್ವಡ್ಗಅನುು ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದ್ಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ;
ಸೆಟಪ್ 1: ಸಿಎೇಂಎಸ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಎಡರ್ಡೆಯ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Hi Moderator ಎನುುವ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್
ಮಾಡಿ.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ Profile ಎನುುವ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇರ್ೊುೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1 Name-ನ್ಸಮಮ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಬಹುದ್ು
2 email-ಈ ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ನ್ಸಮಮ ಇ-ಮ ಲ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲಾ.
3 Mobile-ನ್ಸಮಮ ಮಬ್ೆೈಲ್ ನೇಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
4 User Type -ನ್ಸಮಮ ಸಾಥನ ಮದ್ಲೆ ನ್ಸಧಾಗರವಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಇಲ್ಲಾ ಬ್ೆ ರೆ ಆಯಕ ಇರುವುದಿಲಾ.
5 Password -ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಹೊೇಂದಿಸಿಕೊಳಿು(ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಓದಿಕೊಳಿು)
6-Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
ಸೆಟಪ್ 6: ನ್ಸಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎೇಂಬುದ್ನುು ಖಚಿತ್ ಪಡೆಸಿಕೊಳುಲು ಈ ಕೆಳಗಿನೇಂತೆ User Saved Successfully
ಎೇಂಬ ಸೇಂದೆ ಶ ಗೊ ಚರವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಸಮಮ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ.

(ಒೇಂದ್ು ವೆ ಳೆ ಈ ರಿ ತ್ತಯ ಸೇಂದೆ ಶ ಬ್ಾರದೆ ಇದ್ಾರೆ, ನ್ಸಮಮ ಅಪ್ರಾ ಡ್ನಲ್ಲಾ ಏರ್ೊ ದೊ ಷ ಉೇಂಟಾಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ, ಮತೊಿಮಮ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಿ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡಿ).
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3. ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸುವುದ್ು/ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದ್ು /ಅನುಮ ದ್ರ್ೆರ್
ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು.
ಕ್ರರಯ ಟರ್ ಸೃಜಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಮಾಡರೆ ಟರ್ ಅವರು ಅದ್ನುು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಿ, ಅಥವಾ ಏರ್ಾದ್ರು ದೊ ಷರ್ಳಿದ್ಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಅನುಮ ದ್ಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬ್ೆ ಕು. ಅದ್ಕಾಕಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸೆಟಪ್ 1: ಮಾಡರೆ ಟರ್ ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಾರ್ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಅನುು ರ್ಮನಿಸಿ,

ಎಲ್ಲಾ ಕೆ ಸರಿ ಬಣಣದ್ ಚುಕ್ರಕರ್ಳು

ಇರುತ್ಿವೆಯೊ ಅಲ್ಲಾ ಕೇಂಟೆೇಂಟ್ ಕ್ರರ ಯ ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ
ಸೆಟಪ್ 2: ಈ ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ನ್ಸ ವು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದ್ುಕೊೇಂಡಿದಿಾ ರೊ ಆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 3: ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಚುಕೆಕಯನುು ರ್ಮಣಿಸುತ್ತಿ ರಿ.
ಸೆಟಪ್ 4: ಆ ಚುಕ್ರಕ ಇರುವ ಮಾಹಿತ್ತ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರು ನ್ಸ ಲ್ಲ ಬಣಣದ್ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ (ನ್ಸ ಲ್ಲ ಬಣಣದ್ ಪೆನ್ಸ್ಲ್) ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 5: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಏದಾರೂ ದೊ ಷರ್ಳು ಇದ್ಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿು, ಅೇಂತ್ತಮಾಗಿ Save ಅಥವಾ Save Department
Settings ಅಥವಾ Save Gallery Category ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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C. ಅಪುರವರ್/ ರ್ೊ ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು


ಮಾಡರೆ ಟರ್ ಅವರು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಪರಕಟಣೆರ್ೂ ಪರಿಶ ಲ್ಲಸುವುದ್ು.



ದೊ ಷರ್ಳಿದ್ಾರೆ ಅಥವಾ ಮತೆಿ ರ್ಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತ್ತ ಸೆ ಡಗಪೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ಾರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದ್ು.



ಮಾಹಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾರೆ ಪರಕಟಿಸುವುದ್ು.

1. ಸೆೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ು.
ಸೆಟಪ್ ೧: ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ URL ಅಥವಾ ನ್ಸಮಮ ಜಾಲತಾಣದ್ ಡೊಮ ನ್ ರ್ೆ ಮ್ ಅನುು ಅಡೆರಸ್ ಬ್ಾರ್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
ಜಾಲತಾಣವನುು ತೆರೆದ್ುಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ ೨: ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಾ ತೊ ರಿಸಿರುವೇಂತೆ ಜಾಲತಾಣದ್ ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲರ್ೆಯಲ್ಲಾ LOGIN ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 3:ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ,

1-ನ್ಸಮಗೆ ನ್ಸ ಡಿರುವ ಇಮ ಲ್ ನಮೂದಿಸಿ
2-ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ನಮೂದಿಸಿ
3-ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಯಪಾಾವನುು ಸೇಂಬೇಂಧಿತ್ ಪಕಕದ್ಲ್ಲಾರುವ ಬ್ಾಕ್್ನಲ್ಲಾ ನಮೂದಿಸಿ
4-Login ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಸೆಟಪ್ 4: ಈರ್ ಸಿಎೇಂಎಸ್ಗೆ ನ್ಸ ವು ಪರವೆ ಶವನುು ಪಡೆದ್ುಕೊಳುುತ್ತಿರಿ. ಮುೇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಗಹಿಸಬಹುದ್ು.
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2. ಪ್ರರಫೆೈಲ್ ಅಪ್ರಾ ಡ್ ಮಾಡುವುದ್ು
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ Login ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕುʼ
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ, ಬಲಭಾರ್ದ್ ಮ ಲ್ಲನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Hi Approver ಎೇಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.

ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇರ್ೊುೇಂದ್ು ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ

1 Name-ನ್ಸಮಮ ಹೆಸರನುು ನಮೂದಿಸಬಹುದ್ು
2 email-ಈ ವಿಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾ ನ್ಸಮಮ ಇ-ಮ ಲ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲಾ.
3 Mobile-ನ್ಸಮಮ ಮಬ್ೆೈಲ್ ನೇಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
4 User Type -ನ್ಸಮಮ ಸಾಥನ ಮದ್ಲೆ ನ್ಸಧಾಗರವಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಇಲ್ಲಾ ಬ್ೆ ರೆ ಆಯಕ ಇರುವುದಿಲಾ.
5 Password -ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಹೊೇಂದಿಸಿಕೊಳಿು(ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಓದಿಕೊಳಿು)
6-Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
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3. ಮಾಹಿತ್ತ ಪರಿಶ ಲ್ಲಸುವುದ್ು ಮತ್ುಿ ಪರಕಟಿಸುವುದ್ು.
ಸೆಟಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆಕ Login ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಸ ಲ್ಲ ಬಣಣದ್ ಚುಕ್ರಕರ್ಳು ಇರುತ್ಿವೆಯೊ ಅಲ್ಲಾ ಕೇಂಟೆೇಂಟ್ ಮಾಡಿಫೆೈ ಆಗಿದೆ
ಎೇಂದ್ಥಗ.

ಸೆಟಪ್ 4: ಈ ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ನ್ಸ ವು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಬ್ೆ ಕು ಎೇಂದ್ುಕೊೇಂಡಿದಿಾ ರೊ ಆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಮತೊಿೇಂದ್ು ಚುಕೆಕಯನುು ರ್ಮನಿಸುತ್ತಿ ರಿ.
ಸಟಪ್ 4: ಆ ಚುಕ್ರಕ ಇರುವ ಮಾಹಿತ್ತ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲ್ಲಾರು ನ್ಸ ಲ್ಲ ಬಣಣದ್ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ (ನ್ಸ ಲ್ಲ ಬಣಣದ್ ಕಣಿಣನ)ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 5: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ ಏನಾದಾರೂ ದೊ ಷರ್ಳು ಇದ್ಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿು, ಅೇಂತ್ತಮವಾಗಿ Approve ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ೆ ಕು.
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ಸೆಟಪ್ 6: ಪುಟದ್ಲ್ಲಾರುವ Status ಸಿಥತ್ತಯನುು ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಿ.
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D. ಕರಡೆನ್ಸ್ಯಲ್ರ್ಳನುು ಸೃಜಿಸುವುದ್ು
ಸೆಟಪ್ 1:ಜಾಲತಾಣಕೆಕ ರ್ೊ ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಮಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಕೆರಡೆನ್ಸ್ಯಲ್ರ್ಳನುು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಜಾಲತಾಣಕೆಕ Login
ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
ಸೆಟಪ್ 2: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ, ಎಡಭಾರ್ದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾರುವ Hi Admin ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.

ಸೆಟಪ್ 3: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಆಯಕರ್ಳಲ್ಲಾ User ಎೇಂಬುದ್ನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
ಸೆಟಪ್ 4: ನೇಂತ್ರ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ, ಈಗಾರ್ಲೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ Action ಕಾಲೇಂನಲ್ಲಾ ಇರುವ
ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು ಅಥವಾ ಹೊಸದೊೇಂದ್ು ಬಳಕೆದಾರರನುು ಸೆ ರಿಸಬ್ೆ ಕಾದ್ರೆ +Add User ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸೆಟಪ್ 5: ನೇಂತ್ರೆ ತೆರೆದ್ುಕೊಳುುವ ಪುಟದ್ಲ್ಲಾ,

1- Name ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಹುದೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ
2- Email ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಇಮ ಲ್ ರಚಿಸಿ
3- Mobile ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಮಬ್ೆೈಲ್ ನೇಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
4- User Type ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಿರೂಪವನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
5- Password ಎೇಂಬಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಪಾಸ್ವಡ್ಗ ರಚಿಸಿ
6- Save, ನೇಂತ್ರ Save ಬಟನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು.

(ನೇಂತ್ರ User Saved Succesfully ಎೇಂಬುದಾಗಿ ಸೇಂದೆ ಶ ಗೊ ಚರವಾರ್ುತ್ಿದೆ.)

