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-: ಪೀಠಿಕೆ :ಸಿಎೇಂಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನುನ , ಓದ್ಧಕೊಳುು ವ ಮುನನ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ

ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕೆಲವು

ಅರ್ಥಗಸಿಕೊಳುು ವುದು ಅತ್ತ ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಅವುರ್ಳೇಂದ್ರೆ; ಜಾಲತಾಣ ರಚನಾ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಾದ್

ಭಾರತ

ಸರ್ಕಗರದ್

ಜಾಲತಾಣ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು(GIGW),

ಬಳಕೆದಾರ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು(Accessibility Guidelines) ಮತ್ತು ಕನಾಗಟಕಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ರ್ಳು ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣ ನಿವಗರ್ಣೆಗೆ ನೇಮಕಗೇಂಡಿರುವವರ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿರ್ಳು.
ಈ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿರ್ಳನುನ
ಸರ್ಕಗರದ್ ಜಾಲತಾಣರ್ಳನುನ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊೇಂಡು ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾರ್ ರಾಜಾ
ಸೃಜಿಸ್ಸತ್ತು ದೆ ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ಯೂ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳು ಅನೇಕ ಅೇಂಶ್ರ್ಳನುನ
ಜಾಲತಾಣಕೆೆ

ಮಾಹಿತ್ತ

ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ

ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ

ಒಳಗೇಂಡಿವೆ. ಇಲಾಖೆರ್ಳೇ

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್

ಈ

ಮಾಹಿತ್ತರ್ಳನುನ

ತ್ತಳಿದುಕೊೇಂಡಿರಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಲಿಲ

ತ್ತಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಜಾಲತಾಣಕೆೆ

ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಲು “ಮಾಹಿತ್ತ

ನಿವಗರ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೀದ್ನಾ ನಿೀತ್ತ” ಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಹಂತರ್ಳನುನ
ಒಳಗೇಂಡಿದುಾ ,

ಮೂರೂ

ಹಂತರ್ಳು

ಆದ್ಾ ರಿೇಂದ್, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳನುನ

ಬೇರೆ-ಬೇರೆ

ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ

ಅರಿತ್ತಕೊೇಂಡು ಜವಾಬ್ದಾ ರಿರ್ಳನುನ

ನಿವಗಹಿಸಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.

ತ್ತಳಿದುಕೊೇಂಡು, ಜಾಲತಾಣ

ನಿವಗರ್ಣೆಗೆ ಮುೇಂದಾರ್ಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.
ಸಿಎೇಂಎಸ್ ಅನುನ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾರ್ ನಿಮಿಗಸಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್, ಜಾಲತಾಣಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾರ್ಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇಂದು ಜವಾಬ್ದಾ ರಿರ್ಳು ಇವೆ.
ಅವುರ್ಳನುನ

ಸ್ಸಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ತಾೇಂತ್ತರ ಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆರ್ಳು ಎನನ ಬಹುದು. ಇದ್ರೇಂದ್ಧಗೆ

ಇಲಾಖೆರ್ಳಿಗೂ ರ್ರ ತೆಾ ೀಕವಾದ್ ಹಣೆಗಾರಿಕೆರ್ಳು ಇರುತು ವೆ.

1. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣ ರಚನಾ ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳು ರ್ಳು(GIGW)
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ಸರ್ಕಗರದ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಲಾೇಂಛನ ಬಳಕೆಯನುನ ತೀರಲು ತನನ ಜಾಲತಾಣದ್ ಮುಖಪುಟದ್ಲಿಲ
ಎದುಾ ರ್ಕಣುವಂತೆ ರ್ರ ದ್ಶಿಗಸ್ಸವುದು
ಮಾಲಿೀಕತಿ ದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಮುಖಪುಟದ್ಲಿಲ ಮತ್ತು ಎಲಾಲ ರ್ರ ಮುಖ ರ್ರ ವೇಶ್ ಪುಟರ್ಳಲಿಲ
ರ್ರ ದ್ಶಿಗಸ್ಸವುದು.
ಮುಖಪುಟದ್ ಸಂಪ್ರಣಗ ಮತ್ತು ಸಿ -ವಿವರಣಾತಮ ಕ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ (ಬ್ರರ ಸರ್ನ ಮೇಲಿನ
ರ್ಟಿಿ ಯಲಿಲ ರ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುು ವಂತೆ) ಕಲಿಿ ಸ್ಸವುದು

ಜಾಲತಾಣವು 'gov.in' ಅಥವಾ 'nic.in' ಡೊಮೇನ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ನೀೇಂದಾಯಿಸ್ಸವುದು.
ಜಾಲತಾಣವು ಮುಖಪುಟದ್ಧೇಂದ್ ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ರ್ರ ಧಾನಜಾಲಕೆೆ (ಪ್ರೀಟಗಲ್) ರ್ಮನ ಸ್ಳಯುವಂತೆ
ಸಂರ್ಕಗವನುನ ಕಲಿಿ ಸಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ರ್ರ ಧಾನಜಾಲಕೆೆ ಸೇರುವ ಜಾಲಪುಟರ್ಳು ಹಸ
ಬ್ರರ ಸರ್ ವಿೇಂಡೊೀದ್ಲಿಲ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲತಾಣವು ಕೃತ್ತಸ್ವಿ ಮಾ ನಿೀತ್ತಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರುವುದು ಮತ್ತು ಅದ್ನುನ ಮುಖಪುಟದ್ಲಿಲ
ಎದುಾ ರ್ಕಣುವಂತೆ ರ್ರ ದ್ಶಿಗಸ್ಸವುದು.
ಕೃತ್ತಸ್ವಿ ಮಾ ದ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ರಿ ಸಲಿ ಟಿ ಯಾವುದೇ ಅೇಂಶ್ವನುನ ರ್ರ ಕಟಿಸ್ಸವುದ್ರ್ಕೆ ಗಿ ಯುಕು
ಅನುಮತ್ತಯನುನ ರ್ಡೆಯುವುದು.
ಭಾರ್ಶಃವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಗವಾಗಿ ಮರುಬಳಸಿದ್, ಎಲಾಲ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಮೂಲವನುನ
ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ಸವುದು.
ಜಾಲತಾಣವು ಸಮರ್ರ ಬ್ದರ್ಾ ಸಂರ್ಕಗ ನಿೀತ್ತಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರುವುದು.
ಸರ್ಕಗರೇತರ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸಂರ್ಕಗ ಕೊೇಂಡಿಯನುನ ಕಲಿಿ ಸಿದಾರ್ ಸಿ ಷಿ ಸೂಚನೆಯನುನ
ನಿೀಡುವುದು.
ಬ್ದರ್ಾ ಸಂರ್ಕ್ರಗತ ವಿಷಯದ್ ನಿಖರತೆಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸ್ಸವ ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು
ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ಸಂರ್ಕಗ ಕೊೇಂಡಿರ್ಳ ಬಿರುಕ್ಯರ್ಳು (broken links) (ಆೇಂತರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ದರ್ಾ ವಾಗಿ)
ಅಥವಾ 'ಪುಟ ಕಂಡುಬಂದ್ಧಲಲ ' ಎೇಂಬ ದೀಷರ್ಳಿೇಂದ್ ಮುಕು ವಾಗಿರುವುದ್ನುನ ಎೇಂದು
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲತಾಣವು ಎಲಾಲ ರ್ರ ಮುಖ ಪುಟರ್ಳಿೇಂದ್ ಸಂರ್ಕ್ರಗತ ಕೊೇಂಡಿರ್ಳನುನ ಳು , ನಿಬಂಧನೆರ್ಳು ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ರ್ಳ ಸಮರ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.
ಸರ್ಕಗರೇತರ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ಮೂಲದ್ಧೇಂದ್ ರ್ಡೆದ್ ಅೇಂಶ್ರ್ಳ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನ ನಿಬಂಧನೆರ್ಳು
ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ರ್ಳಲಿಲ ಸೂಚಿಸ್ಸವುದು ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಲಭಾ ವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ರ್ಕನೂನು ಉದೆಾ ೀಶ್ರ್ಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೇ ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ
ಸೂಚಿಸ್ಸವುದು.
ಜಾಲತಾಣವು ಎಲಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಟರ್ಳಿೇಂದ್ ಸಂರ್ಕ್ರಗತಗೇಂಡ ಗೌರ್ಾ ತೆ ನಿೀತ್ತಯನುನ
ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.
ಎಲಾಲ ವಿದುಾ ನಾಮ ನ ವಾಣಿಜಾ ವಹಿವಾಟುರ್ಳನುನ ಸ್ಸರಕ್ರಿ ತ ವಿಧಾನರ್ಳ ಮೂಲಕ ನಿವಗಹಿಸ್ಸವುದು.
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ಇಲಾಖೆಯ ಬಗೆೆ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತ್ತಯು,
ನಾರ್ರಿೀಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉರ್ಯುಕು ವಾದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಎಲಾಲ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ 'ನಮಮ ಬಗೆೆ ' ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ಇೇಂದ್ಧೀಕರಿಸಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ಯೀಜನೆಯ ಸಂಪ್ರಣಗ ಅಧಿರ್ಕರವನುನ ರ್ರ ತ್ತಬಿೇಂಬಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲತಾಣವು ತತು ೇಂಬಂಧಿತ ರ್ರ ಯೀಜನರ್ಳನುನ ರ್ಡೆಯುವ ರ್ಕಯಗವಿಧಾನದೇಂದ್ಧಗೆ
ಯೀಜನೆಯ ಸಂಪ್ರಣಗ ವಿವರಣೆಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.
ಯೀಜನೆಯ ರ್ಕಲಾವಧಿಯನುನ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ಸೇವೆರ್ಳ ಸಿ -ವಿವರಣಾತಮ ಕ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ ರ್ರ ಕಟಿಸ್ಸವುದು.
ಜಾಲತಾಣವು ಅಜಿಗ ಸಲಿಲ ಸ್ಸವ / ಸೌಲಭಾ ವನುನ ರ್ಡೆಯುವ ರ್ಕಯಗವಿಧಾನದೇಂದ್ಧಗೆ, ಸೇವೆಯ
ಸಂಪ್ರಣಗ ವಿವರಣೆಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.
ಜಾಲತಾಣವು ಬಳಕೆಯ ಉದೆಾ ೀಶ್ದೇಂದ್ಧಗೆ ನಮೂನೆರ್ಳ ಸಂಪ್ರಣಗ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ
ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.
ನಮೂನೆಯ ಭಾಷೆಯನುನ (ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಹರತ್ತರ್ಡಿಸಿ) ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ರ್ಕಯಿದೆಯ ಸಂಪ್ರಣಗ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ (ಸರ್ಕಗರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲಿಲ ಬರೆದಂತೆ)
ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ಸವುದು.
ದಾಖಲೆಯ ಸಂಪ್ರಣಗ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ದಾಖಲೆರ್ಳ ಭಾಷೆಯನುನ (ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಹರತ್ತರ್ಡಿಸಿ) ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ದಾಖಲೆರ್ಳ ರ್ಕಲಾವದ್ಧಯನುನ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ಸ್ಸತು ೀಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ಸ್ಸತು ೀಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಿೇಂಧುತಿ ವನುನ ನಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು.
ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ ಟೇಂಡರ್ / ನೇಮರ್ಕತ್ತ ರ್ರ ಕಟಣೆರ್ಳನುನ ಜಾಲತಾಣ ನಲಿಲ ರ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಎೇಂದು ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲತಾಣವು ಅಜಿಗ ಸಲಿಲ ಸ್ಸವ ರ್ಕಯಗವಿಧಾನದೇಂದ್ಧಗೆ ಟೇಂಡರ್ / ನೇಮರ್ಕತ್ತ ರ್ರ ಕಟಣೆರ್ಳ
ಸಂಪ್ರಣಗ ವಿವರಣೆಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.
ರ್ಳಯ / ಅರ್ರ ಸ್ಸು ತ ಟೇಂಡರ್ / ನೇಮರ್ಕತ್ತ ರ್ರ ಕಟಣೆರ್ಳ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ರ್ತರ ಗಾರ ವಿಭಾರ್ಕೆೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎೇಂದು
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ದ್ಧನಾೇಂಕದೇಂದ್ಧಗೆ ಸ್ಸದ್ಧಾ ರ್ಳು / ರ್ತ್ತರ ರ್ಕ ರ್ರ ಕಟಣೆರ್ಳನುನ ರ್ರ ದ್ಶಿಗಸ್ಸವುದು ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣದ್
ರ್ತರ ಗಾರ ನಿೀತ್ತಯ ರ್ರ ರ್ಕರ ಇವುರ್ಳನುನ ಕರ ಮಗಳಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ನ ಎಲಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆ ಳರ್ಳಿೇಂದ್ ಮುಖಪುಟಕೆೆ ಸಂರ್ಕಗಕೊೇಂಡಿಯಾಗಿರುವ
'ನಮಮ ನುನ ಸಂರ್ಕ್ರಗಸಿ' ಎೇಂಬ ಪುಟವನುನ ಜಾಲತಾಣವು ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.
ಇಲಾಖೆಯ ರ್ರ ಮುಖ ಹುದೆಾ ರ್ಳ ಸಂಪ್ರಣಗ ಸಂರ್ಕಗ ವಿವರರ್ಳನುನ 'ನಮಮ ನುನ ಸಂರ್ಕ್ರಗಸಿ'
ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನಿೀಡಿರಬೇಕ್ಯ.
ಎಲಾಲ ನಾರ್ರಿೀಕ ಸೇವೆರ್ಳು, ನಮೂನೆರ್ಳು, ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ತು ಯೀಜನೆರ್ಳನುನ ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ
ರ್ರ ಧಾನಜಾಲದ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಪುಟರ್ಳೇಂದ್ಧಗೆ ನೀೇಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎೇಂಬುದ್ನುನ
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ಎಲಾಲ ರ್ಳಯ ರ್ರ ಕಟಣೆರ್ಳನುನ ಜಾಲತಾಣದ್ಧೇಂದ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಆಕೈಗವ್ಗೆ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು
ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ನ ಎಲಾಲ ಚರ್ಚಗ ವೇದ್ಧಕೆಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಷೆ ರಿಸ್ಸವುದು.
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ರ್ರ ತ್ತಯೇಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂರ್ಕಗಕೊೇಂಡಿಯಲಿಲ ನ, ಮುಖಪುಟದ್/ಸಂಬಂಧರ್ಟಿ ಜಾಲ ಪುಟದ್
ಸಂಪ್ರಣಗ URL ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು
ಆನ್ಲೈನ್ ನಮೂನೆರ್ಳ ಮೂಲಕ ರ್ರ ತ್ತಕ್ರರ ಯೆಯನುನ ಸಂರ್ರ ಹಿಸ್ಸವುದು ಮತ್ತು ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದ್
ರ್ರ ತ್ತಕ್ರರ ಯೆ / ರ್ರ ಶ್ನನ ರ್ಳಿಗೆ ಸಮಯೀಚಿತ ರ್ರ ತ್ತಕ್ರರ ಯೆಯನುನ ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ
ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ
ಜಾಲತಾಣವು ಸ್ಸಲಭವಾಗಿ ಲಭಾ ವಾಗುವ ಸಹಾಯ ವಿಭಾರ್ವನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.
ದಾಖಲೆರ್ಳನುನ ಒಳಗೇಂಡ ಡೌನ್ಲೀರ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ವಿಷಯರ್ಳ ಫೈಲ್ ಅನುನ ರ್ಲ ಗ್ಇನ್ ಆಗಿ ವಿೀಕ್ರಿ ಸಲು ಶಿೀರ್ಷಗಕೆ, ಗಾತರ (ಆಡಿಯೀ/ವಿಡಿಯೀ ಚಲಿಸ್ಸವ ಸಮಯ), ಸಿ ರೂರ್,
ಬಳಕೆಯ ಸೂಚನೆರ್ಳನುನ ಒಳಗೇಂಡ ಸಂಪ್ರಣಗ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು
ಡೌನ್ಲೀರ್ಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಎಲಾಲ ವಸ್ಸು ರ್ಳು ವೈರಸ್ನಿೇಂದ್ ಮುಕು ವಾಗಿದೆಯೆ ಎೇಂದು
ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಲಿಲ ನಿಯಮಿಸಲಾದಂತೆ ಕನಿಷಠ ವಿಷಯವು ಮುಖಪುಟದ್ಲಿಲ ತೀರಬೇಕ್ಯ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಲಿಲ ನಿಯಮಿಸಲಾದಂತೆ ಜಾಲತಾಣದ್ ಉರ್ಪುಟರ್ಳಲಿಲ ಕನಿಷಠ
ವಿಷಯವನುನ ತೀರಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲತಾಣ ರ್ಕನೂನುಬ್ದಹಿರ / ತಾರತಮಾ ದ್ ಭಾಷೆಯಿೇಂದ್ ಮುಕು ವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ.
ನಾರ್ರಿಕ ದೃರ್ಷಿ ಕೊೀನದ್ಧೇಂದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ

ಸಂಕಲಿಸ್ಸವುದು ಮತ್ತು ಕೊರ ೀಢೀಕರಿಸ್ಸವುದು.

ಇಲಾಖೆಯು ಜಾಲತಾಣರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವ, ರ್ರಿಷೆ ರಿಸ್ಸವ ಮತ್ತು ಅನುಮೀದ್ನೆ ನಿೀತ್ತ
(ಸಿಎಮಎಪಿ)ಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರುವುದು.
ಮುಖಪುಟ ಮತ್ತು ಜಾಲತಾಣ ನ ರ್ರ ತ್ತಯೇಂದು ರ್ರ ವೇಶ್ ಪುಟವು ಇತ್ತು ೀಚಿನ ಇೇಂದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ /
ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿದ್ ದ್ಧನಾೇಂಕವನುನ ರ್ರ ದ್ಶಿಗಸ್ಸವುದು.
ಇಲಾಖೆಯು ಜಾಲತಾಣದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ವಿಮಶ್ನಗ ನಿೀತ್ತಯನುನ (ಸಿಆರ್ಪಿ) ಹೇಂದ್ಧರುವುದು.
ಎಲಾಲ ದಾಖಲೆರ್ಳು / ವರದ್ಧರ್ಳು ಕನಿಷಠ ರ್ಕ್ಷ ಮುಖಾ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಟೇಂ ಸ್ವಿ ಿ ೇಂಪ್
ಹೇಂದ್ಧರುವುದು.
ಇಲಾಖೆರ್ಳು ಜಾಲತಾಣರ್ಕೆ ಗಿ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಲಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ತರ ಗಾರ ನಿೀತ್ತಯನುನ (ಸಿಎಪಿ)
ಹೇಂದ್ಧರುವುದು.
ಜಾಲತಾಣದಾದ್ಾ ೇಂತ ಸಿ ಷಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾಷೆಯನುನ ಬಳಸ್ಸವುದು.
ಭಾಷೆಯು ರ್ಕಗುಣಿತ ಮತ್ತು ವಾಾ ಕರಣ ದೀಷರ್ಳಿೇಂದ್ ಮುಕು ವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ.
ಜಾಲಪುಟದ್ಲಿಲ ಭಾಷೆಯನುನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದಾರ್ ಅದ್ನುನ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ
ಸೂಚಿಸ್ಸವುದು.
ಜಾಲತಾಣದಾದ್ಾ ೇಂತ ಅಭಿದಾನ ಸಿೆ ರತೆಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರುವುದು.
ನಾರ್ರಿೀಕ ಪ್ರರ ಮುಖಾ ತೆ ಹೇಂದ್ಧರುವ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಮುಖಪುಟದ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ
ರ್ರ ವೇಶಿಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ
ಮಾಹಿತ್ತ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನುನ ರ್ರ ಸ್ಸು ತ್ತಯ ಎಲಾಲ ಶೈಲಿರ್ಳಲಿಲ ಸಂರಕ್ರಿ ಸ್ಸವುದು.
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ರ್ಠ್ಾ ವು ವಿದುಾ ನಾಮ ನ ಮತ್ತು ಮುದ್ರ ಣ ಮಾಧಾ ಮರ್ಳರಡರಲಿಲ ಓದುವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುಟ
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ರ್ಠ್ಾ ಮತ್ತು ಹಿನೆನ ಲೆ ಬಣಣ ರ್ಳ ನಡುವೆ ಸೂಕು ಹೇಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕ್ಯ.
ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಬಣಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಣಣ ರಹಿತವಾಗಿ ಸರ್ ತ್ತಳಿಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.
ರ್ಠ್ಾ ೀತರ ಅೇಂಶ್ರ್ಳಿಗೆ ರ್ಯಾಗಯ ರ್ಠ್ಾ ವನುನ ಒದ್ಗಿಸಿರಬೇಕ್ಯ (ಉದಾ: ಚಿತರ ರ್ಳು).
ಜಾಲತಾಣವು ಶ್ರ ವಾ /ದೃಶ್ಾ ತ್ತಣುಕ್ಯರ್ಳ ರ್ಠ್ಾ ವಿವರಣೆಯನುನ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾಧಾ ಮ
ರ್ರ ಸ್ಸು ತ್ತ ಇರಬೇಕ್ಯ.
ಎಲಾಲ ಮುಖಾ ಶ್ರ ವಾ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ
ಒೇಂದು ಸ್ಕೆೇಂಡಿನಲಿಲ ಮೂರಕ್ರೆ ೇಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಮಿನುಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನುನ
ಜಾಲತಾಣದ್ ಪುಟರ್ಳು ಒಳಗೇಂಡಿರಬ್ದರದು.
ಸ್ಕೆ ರೀಲಿೇಂಗ್, ಬಿಲ ೇಂಕ್ರೇಂಗ್ ವಿಷಯವನುನ ನಿಯಂತ್ತರ ಸ್ಸವ ಯಾೇಂತ್ತರ ಕ ವಾ ವಸ್ಠ ಇರಬೇಕ್ಯ.
ಸಿ ಯಂರ್ಚಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಅಡಿಯೀವನುನ ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು (ನಿಲಿಲ ಸ್ಸ,
ವಿರಾಮಗಳಿಸ್ಸ) ಯಾೇಂತ್ತರ ಕ ವಾ ವಸ್ಠ ಇರಬೇಕ್ಯ
ಜಾಲತಾಣದ್ ಎಲಾಲ ಪುಟರ್ಳು ಮುಖಪುಟಕೆೆ ಸಂರ್ಕ್ರಗತವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ
ನಾಾ ವಿಗೇಷನ್ ಅೇಂಶ್ರ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಾ ವಿಗೇಷನ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಬಳಸ್ಸವ ಸ್ವೆ ನಿೀಕರಣ ಮತ್ತು
ರ್ರಿಭಾಷೆ ಜಾಲತಾಣದಾದ್ಾ ೇಂತ ಸಿೆ ರವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ
`ರಚನಾ ಹಂತ'ದ್ಲಿಲ ರುವ ಪುಟರ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂರ್ಕಗರ್ಳಿರಬ್ದರದು
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ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಅನುಮತ್ತಸಬೇಕ್ಯ
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ಹೇಂದ್ಧದ್ ನವಿೀಕೃತ ಜಾಲನಕೆಿ ಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ
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ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ಲೇಬಲ್ರ್ಳನುನ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕ್ಯ

87

90

ಬಳಕೆದಾರರು

ಒದ್ಗಿಸಬೇರ್ಕದ್

ಅರ್ತಾ ವಿದಾಾ ರ್

ಸಮಯಾಧಾರಿತ ಜಾಲರ್ಕಯಗರ್ಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮಿತ್ತಯನುನ ಬಳಕೆದಾರರು ಸರಿಹೇಂದ್ಧಸಬೇಕ್ಯ

91

ವಿಷಯವನುನ ನಿವಗಹಿಸಲು/ಅಥಗ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಇರುವ ಸೂಚನೆರ್ಳು ಆರ್ಕರ, ಗಾತರ , ಸೆ ಳ
ಮುೇಂತಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳನುನ ಆಧರಿಸಿರಬೇಕ್ಯ

92

ಎಲಾಲ ಅಳವಡಿತ ಮಾಹಿತ್ತ ದೀಷರ್ಳು ರ್ಠ್ಾ ದ್ಲಿಲ ಮಿನುರ್ವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ

93
94
95

ವಿಷಯದ್ ರ್ಕಯಗನಿವಗರ್ಣೆಯನುನ ಕ್ರೀಲಿಮಣೆ ಮೂಲಕ ನಿವಗಹಿಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ
ಕ್ರೀಲಿಮಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾತರ ವೇ ನಾಾ ವಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾರ್, ಫೀಕಸ್ ಯಾವುದೇ ಘಟರ್ಕೇಂಶ್ದ್ಲಿಲ
ಸಿಕ್ರೆ ಹಾಕ್ರಕೊಳು ಬ್ದರದು
ರ್ರ ತ್ತಯೇಂದು ಲಿೇಂಕ್ನ ಉದೆಾ ೀಶ್ವು ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ

96

ಯಾವುದೇ ಘಟರ್ಕೇಂಶ್ವು
ತರಬ್ದರದು

97

ಘಟರ್ಕೇಂಶ್ದ್ ಸ್ಟಿಿ ೇಂಗ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬಗೆೆ ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದ್ ಹರತ್ತ ಅದು ಸಂದ್ಭಗವನುನ
ಬದ್ಲಾಯಿಸಬ್ದರದು

98

ಶಿೀರ್ಷಗಕೆ, ಮುಖಾ ರ್ದ್ರ್ಳು, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು
ಸೂಕು ವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಸವುದು

99
100
101

ಫೀಕಸ್

ರ್ಡೆದಾರ್, ಅದು

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲಿಲ

ಬದ್ಲಾವಣೆಯನುನ

ಭಾಷೆಯಂಥ ಪುಟರ್ಳಿಗೆ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನುನ

ದ್ತಾು ೇಂಶ್ ಕೊೀಷಠ ಕರ್ಳಿಗೆ ಅರ್ತಾ ಟಾಾ ಗ್ರ್ಳು/ಮಾಕ್ಗ ಅಪ್ ನಿೀಡುವುದು
ಅಥಗ/ರ್ಕಯಗನಿವಗರ್ಣೆಯನುನ
ರ್ಡೆಯಬೇಕ್ಯ

ಸಂರಕ್ರಿ ಸ್ಸವಂಥ ಕರ ಮದ್ಲಿಲ ಎಲಾಲ ಘಟರ್ಕೇಂಶ್ರ್ಳು ಫೀಕಸ್

ಎಲಾಲ ಇೇಂಟರೆೊ ೀಸ್ ಘಟಕರ್ಳ ಪ್ರತರ ವನುನ ಪ್ರರ ರ ೀಗಾರ ಮ ಅನುಸ್ವರ ನಿಧಗರಿಸ್ಸವುದು

102

ಜಾಲತಾಣರ್ಳನುನ ವಿವಿಧ ಬ್ರರ ಸರೆ ಳಲಿಲ ರ್ರಿೀಕ್ರಿ ಸ್ಸವುದು

103

ಜಾಲತಾಣರ್ಳು
ರ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಣ
ಏಜನಿು ಯಿೇಂದ್
ಭದ್ರ ತಾ
ಪ್ರಣಗಗಳಿಸಿರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ತಾ ನಿೀತ್ತಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ

104

ಉದೆಾ ೀಶಿತ ಪ್ಲರ ೀಕ್ಷಕರು 24X7 ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ದ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಸರಕ್ರಿ ತ ರಿೀತ್ತಯಲಿಲ ಜಾಲತಾಣವನುನ
ಬಳಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ

ರ್ರಿಶೀಧನೆಯನುನ

105
106
107

ಹೀಸಿಿ ೇಂಗ್ ಸೇವಾದಾತರು ಅತಾಾ ಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ್ ಭದ್ರ ತಾ ಮೂಲಸೌಕಯಗರ್ಳನುನ
ಹಾಗೂ ಫೈವಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಕರ ಮಿಸ್ಸವುದ್ನುನ ತಡೆಯುವ ವಾ ವಸ್ೆ ಯಂಥ ಸ್ವಧನರ್ಳನುನ
ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.
ಹೆಚಿು ನ ಲಭಾ ತೆಗಾಗಿ ಹೀಸಿಿ ೇಂಗ್ ಸೇವಾದಾತರು ಅತಾಾ ವಶ್ಾ ಕ ಸವಗರ್ ಮೂಲಸೌಕಯಗವನುನ
ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ
ಹೀಸಿಿ ೇಂಗ್ ಸೇವಾದಾತರು ಜಾಲತಾಣದ್ ನಿಯಮಿತ ಬ್ದಾ ಕ್-ಅಪ್ಅನುನ ನಿವಗಹಿಸಬೇಕ್ಯ

108

ಹೀಸಿಿ ೇಂಗ್ ಸೇವಾದಾತರು, ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗಿ ದೂರದ್ಲಿಲ ರುವ ಸೆ ಳದ್ಲಿಲ ವಿರ್ತ್ತು ನ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲಿಲ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಮರುರ್ಡೆಯುವ (ಡಿಆರ್) ಕೇಂದ್ರ ವನುನ ಹಾಗೂ ಜಾಲತಾಣರ್ಕೆ ಗಿ ಉತು ಮವಾಗಿ
ರೂಪಿಸಿದ್ ಡಿಆರ್ ಯೀಜನೆಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ

109

ಜಾಲತಾಣ ಹೀಸಿಿ ೇಂಗ್ ಸೇವಾದಾತರು 24 X 7 X 365 ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೌಲಭಾ
ಮತ್ತು ತಾೇಂತ್ತರ ಕ ಬೇಂಬಲವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು

110
111

ಜಾಲತಾಣವನುನ ವಿರೂರ್ಗಳಿಸ್ಸವುದ್ನುನ /ಹಾಾ ಕ್ರೇಂಗ್ನುನ ತಡೆಯಲು ಎಲಾಲ ರ್ಕಯಗಸ್ವಧಾ
ಸ್ಸರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮರ್ಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವುದು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯು ಇೇಂಥ ಸನಿನ ವೇಶ್ರ್ಳ ನಿವಗರ್ಣೆಗೆ
ಸಂಭವನಿೀಯ ಯೀಜನೆಯನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ
ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಖಾ ರ್ದ್ (ಕ್ರೀವರ್ಡಗ)ರ್ಳೇಂದ್ಧಗೆ ಹುಡುಕ್ರದಾರ್, ರ್ರ ಮುಖ ಸಚ್ಗ ಇೇಂಜಿನ್ರ್ಳಲಿಲ
ಮದ್ಲ ಐದು ಫಲಿತಾೇಂಶ್ರ್ಳಲಿಲ ಜಾಲತಾಣವು ಸ್ವೆ ನ ರ್ಡೆದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.

112

ಸಂಬಂಧರ್ಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ ರ್ರ ಕಟಣೆರ್ಳು ಹಾಗೂ ಆ ಇಲಾಖೆಯು ನಿೀಡುವ ಜಾಹಿರಾತ್ತರ್ಳು/
ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಸಂದೇಶ್ರ್ಳು, ಜಾಲತಾಣದ್ ಯುಆರ್ಎಲ್ನಲಿಲ ರ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ರ್ರ ದ್ಶಿಗತವಾಗಿವೆ
ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಖಚಿತರ್ಡಿಸಿಕೊಳುು ವುದು.

113

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಲಿಲ ರ್ರಿಭಾರ್ಷಸಿದಂತೆ ಜಾಲತಾಣ ಮಾಹಿತ್ತ ವಾ ವಸ್ವೆ ರ್ಕನನುನ
ನಾಮನಿದೇಗಶಿಸಬೇಕ್ಯ

114
115

ಇಲಾಖೆಯು

ಜಾಲತಾಣ ಮೇಲಿಿ ರ್ಚರಣಾ ರ್ಕಯಗನಿೀತ್ತಯನುನ ಜಾಲತಾಣರ್ಳು ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ
ಇಲಾಖಾ ಮುಖಾ ಸೆ ರು ಎಲಾಲ ರ್ಕಯಗನಿೀತ್ತರ್ಳು ಮತ್ತು ಯೀಜನೆರ್ಳನುನ ಅನುಮೀದ್ಧಸಿರಬೇಕ್ಯ

ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳು (Accessibity Ggudlines)
ಕ್ರ .

ಜಾಲತಾಣ-ಬಳಕೆದಾರ ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳು

ಸಂ.
1

ಎಲಾಲ ರ್ಠ್ಾ ೀತರ ಮಾಹಿತ್ತಯು (ಚಿತರ ರ್ಳು ) ರ್ಯಾಗಯ ರ್ಠ್ಾ ವನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು
ಅದು ಚಿತರ ವು ತೀರುವ ಸಮಾನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದ್ಗಿಬೇಕ್ಯ.

2

ಸ್ವೆ ಾ ನ್ ಮಾಡಿದ್ ರ್ಠ್ಾ ದ್ ಚಿತರ ರ್ಳನುನ ಬಳಸ್ಸವಂತ್ತಲಲ .

3

ರ್ಠ್ಾ ಮತ್ತು ಚಿತರ ರ್ಳ ದೃಶ್ಾ ರ್ರ ಸ್ಸು ತ್ತಯು ಮುೇಂಭಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿನೆನ ಲೆ ನಡುವೆ ಕನಿಷಠ 4.5: 1 ರ
ವೈದೃಶ್ಾ ಅನುಪ್ರತವನುನ ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.
ದಡಡ ರ್ರ ಮಾಣದ್ ರ್ಠ್ಾ ಮತ್ತು ರ್ಠ್ಾ ದ್ ಚಿತರ ರ್ಳು 3: 1 ರ ವೈದೃಶ್ಾ ಅನುಪ್ರತವನುನ
ಹೇಂದ್ಧರಬೇಕ್ಯ.

4

ಸಹಾಯಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನವಿಲಲ ದೆ, ಆೇಂಶಿಕತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರರ ಯೆಗಳಿಸ್ಸವಿಕೆಗೆ
ತೇಂದ್ರೆಯಾರ್ದಂತೆ ರ್ಠ್ಾ ವನುನ 200 ರ್ರ ತ್ತಶ್ತದ್ವರೆಗೆ ಮರುಗಾತರ ಗಳಿಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.

5

ಸ್ಕೆ ರೀಲಿೇಂಗ್, ಬಿಲ ೇಂಕ್ರೇಂಗ್ ಅಥವಾ ಅೇಂಶ್ವವನುನ ಸಿ ಯಂ ನವಿೀಕರಣಕೊೆ ಳರ್ಡುವ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ವಿರಾಮಗಳಿಸಲು, ನಿಲಿಲ ಸಲು ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ
ವಾ ವಸ್ೆ ಇರಬೇಕ್ಯ. ಅದು ಸಿ ಯಂರ್ಚಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾರ್ಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು 5
ಸ್ಕೆೇಂಡುರ್ಳಿಗಿೇಂತ ಹೆಚ್ಚು ರ್ಕಲ ಇರಬೇಕ್ಯ.

6

ಜಾಲತಾಣ ಪುಟರ್ಳಲಿಲ ಒೇಂದು ಸ್ಕೆೇಂಡಿಗೆ ಮೂರು ಬ್ದರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಳಯುವ ಯಾವುದೇ
ಅೇಂಶ್ ಇರುವಂತ್ತಲಲ .

7

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಅೇಂಶ್ವನುನ ಅಥಗಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಮತ್ತು ನಿವಗಹಿಸಲು ಆರ್ಕರ, ಗಾತರ , ದೃಶ್ಾ
ಸೆ ಳ, ದೃರ್ಷಿ ಕೊೀನ ಅಥವಾ ಧಿ ನಿಯಂತರ್ ಸಂವೇದ್ನಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳನುನ ಮಾತರ ವೇ
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ ಎೇಂಬ ಸೂಚನೆರ್ಳನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.

8

ಬಣಣ ವನುನ ಕವಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ತಲುಪಿಸ್ಸವ, ಕ್ರರ ಯೆಯನುನ ಸೂಚಿಸ್ಸವ ,
ರ್ರ ತ್ತಕ್ರರ ಯೆಯನುನ ಪ್ಲರ ೀರೇಪಿಸ್ಸವ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಾ ೇಂಶ್ವನುನ ರ್ರ ತೆಾ ೀಕ್ರಸ್ಸವ ಏಕೈಕ ದೃಶ್ಾ
ಸ್ವಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ಸವಂತ್ತಲಲ .

9

ಮದ್ಲೇ ಮುದ್ಧರ ಸಿದ್ ಹಾಗೂ ನೇರ ರ್ರ ಸ್ವರದ್ ಆಡಿಯೀ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೀ ಮಾಹಿತ್ತಗೆ
ಶಿೀರ್ಷಗಕೆರ್ಳು ಅಥವಾ ರ್ರ ತ್ತಲೇಖನವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.

10

ಜಾಲತಾಣಪುಟದ್ಲಿಲ ನ 3 ಸ್ಕೆೇಂಡುರ್ಳಿಗಿೇಂತ ಹೆಚ್ಚು ರ್ಕಲ ಸಿ ಯಂರ್ಚಲಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಲ ೀ ಆಗುವ
ಯಾವುದೇ ಆಡಿಯೀವನುನ , ಸಿಸಿ ಮನ ಶ್ಬಾ ನಿಯಂತರ ಕದ್ಧೇಂದ್ ಸಿ ತಂತರ ವಾಗಿ ಆಡಿಯೀ
ಧಿ ನಿ ರ್ರ ಮಾಣವನುನ ವಿರಾಮಗಳಿಸ್ಸವ, ನಿಲಿಲ ಸ್ಸವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ತರ ಸ್ಸವ ಒೇಂದು
ಯಾೇಂತ್ತರ ಕ ವಾ ವಸ್ೆ ಲಭಾ ವಿರಬೇಕ್ಯ.

11

ಜಾಲಪುಟದ್ಲಿಲ ದೃಶ್ಾ ರ್ಳ ಮೂಲಕ ತ್ತಳಿಸ್ಸವ ಮಾಹಿತ್ತ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತಾೇಂಶ್ರ್ಳು
ತಂತಾರ ೇಂಶ್ ನಿಧಗರಿತವಾಗಿರತಕೆ ದುಾ ಅಥವಾ ರ್ಠ್ಾ ದ್ಲಿಲ ಲಭಾ ವಿರಬೇಕ್ಯ.

12

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರ ಸ್ಸು ತರ್ಡಿಸ್ಸವ ಕರ ಮಾನುರ್ತ್ತಯಲಿಲ ಅದ್ರ ಅಥಗಕೆೆ
ಬ್ದಧಕವಾಗುವಂತ್ತದ್ಾ ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವ ಕರ ಮವನುನ ತಂತಾರ ೇಂಶ್ಪ್ರವಗಕ
ನಿಧಗರಿತವಾಗಿರತಕೆ ದುಾ .

13

ಜಾಲಪುಟದ್ಲಿಲ ಲಭಾ ವಿರುವ ಎಲಾಲ ರ್ಕಯಗಗಳಿಸ್ಸವಿಕೆಯನುನ ಕ್ರೀಲಿಮಣೆಯ ಮೂಲಕ
ನಿವಗಹಿಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.

14

ಕ್ರೀಲಿಮಣೆಯನುನ ಮಾತರ ಬಳಸಿ ಇಡಿೀ ಜಾಲಪುಟವನುನ ಸಂಚರಿಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ. (ಟಾಾ ಬ್
ಅಥವಾ ಬ್ದಣದ್ ಕ್ರೀಲಿರ್ಳನುನ ಬಳಸಿ).

15

ಕ್ರೀಲಿಮಣೆಯ ಮುಖಾೇಂತರ ಪುಟವನುನ ನಿವಗಹಿಸ್ಸವಾರ್ ಅಥವಾ ನಾಾ ವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾರ್
ರ್ರ ಸ್ಸು ತ ಜಾಡುಹಿಡಿಯುವ (ನಾಾ ವಿಗೇಷನ್) ಸೆ ಳಮಾಹಿತ್ತಯು (ಕ್ರೀಬೀರ್ಡಗ ಫೀಕಸ್
ಸೂಚಕ) ಜಾಲ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ.

16

ಅನೇಕ ಪುಟರ್ಳಲಿಲ ಪುನರಾವತಗನೆಯಾಗುವ ಜಾಡುಹಿಡಿಯುವ (ನಾಾ ವಿಗೇಷನ್)
ಮೆನುರ್ಳಂತರ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಬೈಪ್ರಸ್ ಮೂಲಕ ಬ್ದಲ ಕ್ ಮಾಡಲು ಜಾಲಪುಟರ್ಳು
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತ್ತಸ್ಸವುದು. ("ಮಾಹಿತ್ತ ಲಿೇಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ" ಬಳಸ್ಸವ ವಿಧಾನದ್ಧೇಂದ್).

17

ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ನ ಯಾವುದೇ ಜಾಲಪುಟವನುನ “ಹುಡುರ್ಕಟ” ಅಥವಾ"ಜಾಲನಕೆಿ ” ಮೂಲಕ
ಸೆ ಳಗುರುತ್ತಸ್ಸವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.

18

ಜಾಲತಾಣದಾದ್ಾ ೇಂತ ಪುನರಾವತ್ತಗತವಾಗುವ ಜಾಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ (ನಾಾ ವಿಗೇಷನಲ್)
ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ರ್ಳು ರ್ರ ತ್ತ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಯೂ ಒೇಂದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಕರ ಮದ್ಲಿಲ ಇರಬೇಕ್ಯ.

19

ಜಾಲಪುಟವನುನ ಕರ ಮಾನುರ್ತ್ತಯಲಿಲ ಜಾಡುಹಿಡಿಯಲು (ನಾಾ ವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು)
ಸ್ವಧಾ ವಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕರ ಮಾನುರ್ತ ಜಾಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯು (ನಾಾ ವಿಗೇಷನಲ್ ಸಿೀಕೆಿ ನ್ು )
ರ್ಕಯಾಗಚರಣೆ ವಾ ವಸ್ೆ ಗೆ ಬ್ದಧಕವಾಗುವಂತ್ತದ್ಾ ರೆ, ಆರ್ ಎಲಾಲ ಘಟಕರ್ಳು ಒೇಂದೇ
ಅಥಗಪ್ರಣಗ ಕರ ಮವನುನ ರ್ಡೆಯುವಲಿಲ ಬಳಕ್ಯ ಚೆಲಲ ಬೇಕ್ಯ ( ಲಿೇಂಕ್ರ್ಳು, ಫಾಮಗ
ನಿಯಂತರ ಣರ್ಳು ಮತ್ತು ಉದೆಾ ೀಶ್ರ್ಳ ಮೂಲಕ ಒೇಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಟಾಾ ಬ್ ಆದೇಶ್ವನುನ
ಸೃಜಿಸ್ಸವುದು).

20

ರ್ರ ತ್ತಯೇಂದು ಲಿೇಂಕ್ನ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ.

21

ಸಮಯಾವಲಂಬಿತ ಜಾಲ ರ್ಕಯಗರ್ಳಿಗೆ ಸಮಯದ್ ಮಿತ್ತಯನುನ ಬಳಕೆದಾರರು
ಹೇಂದ್ಧಸಿಕೊಳುು ವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.

22

ಜಾಲಪುಟದ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉದೆಾ ೀಶ್ವನುನ ವಿವರಿಸ್ಸವ ಸಂಪ್ರಣಗ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿವರಣಾತಮ ಕ ಶಿೀರ್ಷಗಕೆಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.

23

ಬಳಸಿದ್ ಶಿರೀನಾಮೆರ್ಳು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ್ ಉದೆಾ ೀಶ್ವನುನ ಸರಿಯಾಗಿ
ವಿವರಿಸಬೇಕ್ಯ.

24

ಸಂಪ್ರಣಗ ಜಾಲಪುಟದ್ ಭಾಷೆಯನುನ ಸೂಚಿಸಬೇಕ್ಯ. ಜಾಲಪುಟದಳಗೆ ಭಾಷೆಯಲಿಲ
ಬದ್ಲಾವಣೆ ಇದ್ಾ ರೆ ಅದ್ನೂನ ಸರ್ ಸೂಚಿಸ್ಸವುದು.

25

ಒೇಂದೇ ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕತೆ ಹೇಂದ್ಧರುವ ಘಟಕರ್ಳ ನಾಮಕರಣವು ಜಾಲತಾಣದಾದ್ಾ ೇಂತ
ಏಕರೂರ್ವಾಗಿರಬೇಕ್ಯ.

26

ಜಾಲಪುಟದ್ಲಿಲ ನ ಯಾವುದೇ ಘಟಕವು ಪ್ರರ ಮುಖಾ ತೆಯನುನ ರ್ಡೆದಾರ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ
ಸ್ಟಿಿ ೇಂಗ್ರ್ಳನುನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಿದಾರ್ ಅದು ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನುನ ಹುಟುಿ
ಹಾಕಬ್ದರದು.

27

ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರ ಇೇಂಟರ್ಫಗಸ್ ಘಟಕರ್ಳ ಸ್ಟಿಿ ೇಂಗ್ ಅನುನ ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ಸವುದ್ರಿೇಂದ್,
ಅದು ಸಿ ಯಂರ್ಚಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕ ಬದ್ಲಾವಣೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾರ್ಬ್ದರದು.

28

ಒಳಾೇಂಶಿಕ (ಇನುಿ ಟ್) ದೀಷ ರ್ತೆು ಯಾದ್ರೆ, ಅದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ದೀಷವನುನ
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರ್ಠ್ಾ ದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸಬೇಕ್ಯ. ತ್ತದುಾ ರ್ಡಿಗಾಗಿ ಸಲಹೆರ್ಳು ಗತ್ತು ದ್ಾ ರೆ ಅವುರ್ಳನುನ
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸ್ಸವುದು.

29

ಬಳಕೆದಾರರಿೇಂದ್ ಒಳಾೇಂಶಿಕ (ಇನುಿ ಟ್) ರ್ಡೆಯುವ ಅರ್ತಾ ವಿರುವಲೆಲ ಲಾಲ ಲೇಬಲ್ರ್ಳು
ಅಥವಾ ಸೂಚನೆರ್ಳನುನ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕ್ಯ.

30

ಜಾಲಪುಟದ್ಲಿಲ ರ್ಕನೂನು ಬದ್ಿ ತೆರ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರ್ಣರ್ಕಸಿನ ವಹಿವಾಟುರ್ಳಿಗೆ
ರ್ಕರಣವಾಗುವ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಸಲಿಲ ಕೆಯನುನ ಅೇಂತ್ತಮಗಳಿಸ್ಸವ ಮದ್ಲು, ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು, ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿರ್ಡಿಸಲು ರ್ಕಯಗತಂತರ ವಾ ವಸ್ೆ ಯು
ಲಭಾ ವಿರಬೇಕ್ಯ.

31

ಜಾಲಪುಟವು ನಿದ್ಧಗಷಿ ತೆಯ ಅನುಸ್ವರವಾಗಿ ಮಾಕ್ಗಅಪ್ ಭಾಷೆಯನುನ ಬಳಸ್ಸವುದು.

32

ಎಲಾಲ ಮೇಲುಿ ಟ (ಇೇಂಟರ್ಫಗಸ್) ಘಟಕರ್ಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತರ ವನುನ
ತಂತಾರ ೇಂಶ್ಪ್ರವಗಕವಾಗಿ ನಿಧಗರಿಸತಕೆ ದುಾ

ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ರ್ಳು
ಎಲಲ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಯುನಿಕೀಡ ಫಾಾಂಟರ್ಳನ್ನನ
1 ಮಾತರ ವೇ ಬಳಸಬೇಕು.
ಬಹುತೇಕ್ ಜಾಲತಾಣರ್ಳು Htmlನ್ಲ್ಲಲ ರಚಿಸಲಪ ಟ್ಟಿ ವೆ.ಇದರಾಂದ ಪುಟರ್ಳನ್ನನ
ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಸವುದು ಕ್ಷ್ಿ . ಆದದ ರಾಂದ ಸ್ಸಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲ್ಲತು
ನಿವಾಹಿಸಬಹುದಾದ, ಮುಕ್ತ ವಾಗಿ ಲಭಯ ವಿರುವ cms ರ್ಳಾದ wordpress, drupal,
2 joomla.ಮುಾಂತಾದವುರ್ಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಜಾಲತಾಣ ರಚಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ

WAMP ಆಧಾರತ ಹಾಡಾಕೀಡಿಾಂಗ್ ಮೂಲಕ್ (ನಿವಾಾಹಕ್ರಗೆ ಡ್ಡಯ ಶಬೀಡಾ
ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಿ) ಮತುತ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಮುಕ್ತ - ದಕ್ಷ ಸಿಎಾಂಎಸ ಮೂಲಕ್
ಜಾಲತಾಣರ್ಳನ್ನನ ರೂಪಸಬೇಕು.
3 ಎಲಾಲ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಿಗೂ ಏಕ್ರೂಪದ ವಿನಾಯ ಸ ಇರಬೇಕು.
ಈ ಜಾಲತಾಣರ್ಳು ಎಲಲ ರೀತಿಯ ಡಿವೈಸಗ ಳಿಗೆ (ಕಂಪ್ಯಯ ಟರರ್ಳು, ಹಾಯ ಾಂಡ ಹೆಲ್ಾ
ಸಾಧನ್ರ್ಳು, ಸಾಾ ಟಾಫೀನರ್ಳು,ಆಪರೇಟ್ಟಾಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಥೆ ರ್ಳು ಇತಾಯ ದ್ಧ)
4 ಹಾಂದ್ಧಕಳುು ವಂತೆ ರೆಸಾಪ ನಿು ವ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಮುಖಪುಟ, ಉಪಪುಟರ್ಳು ಸೇರದಂತೆ, ಕೀಷ್ಿ ಕ್ರ್ಳು, ಆಕೃತಿ ಸೇರದಂತೆ ಒಟ್ಟಿ ರೆ
ಜಾಲತಾಣ ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಕ್ನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ರಬೇಕು ಮತುತ ಇದರ್ಕೆ ಗಿ ಕ್ನ್ನ ಡ
ಯುನಿಕೀಡ ಫಾಾಂಟ ಬಳಸಬೇಕು. ಪರ ತಿಯಾಂದೂ ಜಾಲತಾಣದ ಡಿಫಾಲ್ಿ
ಪುಟವು ಕ್ನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ೀ ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತುತ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಪುಟವು ಕೇವಲ ಇನ್ನ ಾಂದು
5 ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿ ಲಭಯ ವಾರ್ಬೇಕು.
ಪರ ತಿಯಾಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ನಿದ್ಧಾಷ್ಿ ಸೆ ಳದಲ್ಲಲ ೀ ಕ್ನ್ನ ಡ ತಂತಾರ ಾಂಶರ್ಳ
ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನನ ಕಡಬೇಕು. ಡೌನ ಲೀಡ ಅವರ್ಕಶ ನಿೀಡಬೇಕು. ಎಲಾಲ
ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ಅದೇ ಸೆ ಳದಲ್ಲಲ ಅದು ಲಭಯ ವಿರಬೇಕು. (ರ್ಮನಿಸಿ: ವರದ್ಧ
6 ಅಧಾಯ ಯ 1.4)
ಕ್ನ್ನ ಡ ಮತುತ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆರ್ಳಿಾಂದ ಧವ ನಿ ಪರವತಾಕ್ ಸಾಧನ್ರ್ಳೂ ಎಲಾಲ
ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ನಿದ್ಧಾಷ್ಿ ಸೆ ಳದಲ್ಲಲ ಲಭಯ ವಿರಬೇಕು. (ಕಾಂಡಿ:
7 http://espeak.sourceforge.net/download.html)
ಕೇಾಂದರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾರ್ಾದಶಾನ್ದಂತೆ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ವಿನಾಯ ಸ ಮತುತ
8 ನ್ವಿೀಕ್ರಣವಾರ್ಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ತಿಯಾಂದು ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ಜಾಾ ನಾರ್ಾನೆಗೆ ಅನ್ನವು
ಮಾಡಿಕಡುವ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ಕಾಂಡಿರ್ಳನ್ನನ ನಿೀಡಬೇಕು ಮತುತ ಬಾಹಯ ತಾಣ
ಸಂಪಕ್ಾ ನಿೀತಿ(ಹೈಪರ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಪ್ರಲ್ಲಸಿ)ಯನ್ನನ ಕ್ಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಅಡಿ ಬರಹದಲ್ಲಲ
ನ್ಮೂದ್ಧಸ್ಸವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕ್ಣರ್, ಇತಾಯ ದ್ಧ. (ರ್ಮನಿಸಿ: ವರದ್ಧ ಅಧಾಯ ಯ
9 1.4)
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ೀ ಕ್ನ್ನ ಡ ಅಕ್ಷರ ಜೀಡಣೆಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ,
ನ್ನಡಿ/ಪೀನೆಟ್ಟಕ್/ಕೆಪರಾವ್ ಕಿಲ್ಲಮಣೆ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ವಿಕಿಪಡಿಯಾವನ್ನನ ಇದಕೆೆ ಮಾದರಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. (ಕಾಂಡಿ:
https://github.com/wikimedia/jquery.ime ಮತುತ ಕ್ನ್ನ ಡದ ತಂತಾರ ಾಂಶ
10 ವಿವರರ್ಳಿಗೆ https://github.com/wikimedia/jquery.ime/tree/master/rules/kn)
ಪರ ತಿಯಾಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ್
ಜಾಲತಾಣರ್ಳಾದ ಫೇಸ್ಸು ಕ್, ಟ್ಟವ ಟಿ ರ, ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್, ಇನಸಾಿ ಗ್ರ ಾಂ
ಮುಾಂತಾವುರ್ಳನ್ನನ ಬಳಸಬೇಕು. • ಸಾವಾರ್ನಿಕ್ರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ
ಮೂಲಕ್ವೇ ದೂರುನಿೀಡುವ/ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ವಯ ಕ್ತ ಪಡಿಸ್ಸವ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯಾರ್ಬೇಕು.
ಇವುರ್ಳ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ನನ ಕೇಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಾದಶಿಾ (http://meity.gov.in/
writereaddata/files/Approved%20Social%20Media%20Frame work%
11 20and%20 Guidelines%20_2_.pdf) ಯಲ್ಲಲ ನಿವಾಹಿಸಬೇಕು

ಸರ್ಕಾರ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ ಪ್ ರ್ಳ ಡೌನ್ಲ ೀಡ ಅವರ್ಕಶವನ್ನನ ಎಲಲ
12 ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ನಿೀಡಬೇಕು.
ಮಾಹಿತಿಹಕುೆ ರ್ಕಯಿದೆಯ, ನಾರ್ರಕ್ ಸನ್ನ ದು ರ್ಳನ್ನನ ಕ್ನ್ನ ಡದ, ಯುನಿಕೀಡ
ಅಥವಾ ರಡೇಬಲ್ ಮಾದರಯ ಪಡಿಎಫ್ ನ್ಲ್ಲಲ ೀ ಇರಬೇಕು(• ಜಾಲತಾಣದ
13 ನಿವಾಹಣೆ ಹಾಂದ್ಧರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೆ ಈ ಕುರತು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಪರ ತಿಯಾಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಲ
ಇಲಾಖೆರ್ಳು/ಏಜೆನಿು ರ್ಳು/ಮಂಡಳಿ/ನಿರ್ಮರ್ಳ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ
14 ಸಂಪಕ್ಾಕಾಂಡಿರ್ಳನ್ನನ ನಿೀಡಬೇಕು. (ರ್ಮನಿಸಿ: ಅಧಾಯ ಯ 2.3)
www.karnataka.gov.in ನ್ಲ್ಲಲ ಹೀಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ
15 ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನನ ಸಂಪಕ್ಾಕಾಂಡಿಯ ಸಮೇತ ನಿೀಡಬೇಕು.
ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ಹಾಯ ಕ್ ತಡೆಯುವುದಕೆೆ ಸೂಕ್ತ ಭದರ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕು. ಯೂಸರ
16 ನೇಮ್, ಪ್ರಸ ವಡಾರ್ಳ ರಹಸಯ ರ್ಕಪ್ರಡುವುದಕೆೆ ಕ್ರ ಮ
ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ಮಾಯ ಪ್ ಬಳಸ್ಸವಾರ್ ಓಪನ ಸಿಿ ರ ೀಟ ಮಾಯ ಪ್
17 (https://www.openstreetmap.org) ಬಳಕೆಮಾಡಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದ ವಯ ವಹಾರರ್ಳನ್ನನ ಮಾಡುವಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ರ್ಳನೆನ ೀ
ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರ್ಕೆ ಗಿ ವೆಬ್ನಿವಾಾಹಕ್ರಾಂದ ಸೂಕ್ತ ಸೇವೆ ಪಡೆದು ಇ-ಮೇಲ್
ರ್ಳನ್ನನ ರೂಪಸಬೇಕು. (ಜಿ-ಮೇಲ್ ನಿೀಡುವ ಸೌಲಭಯ ರ್ಳನ್ನನ ಬಳಸಿಕಳು ಳು
ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ-ಮೇಲ್ ರ್ಳನ್ನನ ಜಿ-ಮೇಲ್ ಇನಬಾಕ್ು ಗೆ
18 ಜೀಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. )
ಒಾಂದೇ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲಾಲ ಟಾಂಡರ, ಅಧಿಸೂಚನೆ,ಸ್ಸತ್ತ ೀಲ್ಲ,
ವರದ್ಧರ್ಳು, ಆಯ ಪ್ರ್ಳು, ವಿಳಾಸ ದೊರೆಯುವ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಯಾರ್ಬೇಕು.(ಈರ್
ಸಿದಿ ಪಡೆಸ್ಸತಿತ ರುವ gov.uk ಮಾದರಯ ಜಾಲತಾಣವನೆನ ೀ ಇದಕೆೆ
19 ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದು)
ಜಾಲತಾಣವು ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ gigw ಮಾರ್ಾದಶಾನ್ಲ್ಲಲ ರಬೇಕು (ಕಾಂಡಿ:
20 http://guidelines.gov.in/Compliancematrix/ index
ರಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಾಂಛನ್
21 ಇರಬೇಕು ಮತುತ ಅದರ ಡೌನ ಲೀಡ ಆಯ್ಕೆ ಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಜಾಲತಾಣದ ಒಡೆತನ್, ಹಕುೆ ಸಾವ ಮಯ , ಖಾಸಗಿನಿೀತಿ, ಹೈಪರ ಲ್ಲಾಂಕ್ ನಿೀತಿ,
ಸಂಪ್ಯಣಾ ವಿಳಾಸ, ರ್ಕನೂನಾತಾ ಕ್ ವಿಷ್ಯ ಅಡಿ ಬರಹದಲ್ಲಲ ರಬೇಕು. ಇವುರ್ಳ
22 ಜೀತೆಗೆ ಅಭಾದಯ ತೆರ್ಳು, ಕ್ನ್ನ ಡ ತಂತಾರ ಾಂಶರ್ಳು/ ಪಟ್ಟಿ ನಿೀಡಬೇಕು.
ಹೆಡರ ನ್ಲ್ಲಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಹೆಸರು ಮತುತ ಲಾಾಂಛನ್, ವಾಯ ಪತ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಇಲಾಖೆಯ
ಹೆಸರನ್ನನ ಕ್ನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ನ್ಮೂದ್ಧಸಬೇಕು. ಅವಶಯ ವಾದರೆ ಅದೇ ಸೆ ಳದಲ್ಲಲ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್
23 ನ್ಲ್ಲಲ ನ್ಮೂದ್ಧಸಬಹುದು.
24 ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಧಾನ್ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸಂಪಕ್ಾ ನಿೀಡಲೇಬೇಕು.
25 ಪರ ಕ್ಟವಾಗುವ ದಾಖಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಹೈಪರ ಲ್ಲಾಂಕ್ ರ್ಳು ಸಕಿರ ಯವಾಗಿವೆಯೇ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ ಪರೀಕಿಿ ಸಿ
26 ಖಾತಿರ ಪಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಡಿಯೂ ಡೆಡ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿರಬಾರದು.

27 ಅವಧಿ ಮೀರದ ದಾಖಲ್ಲರ್ಳನ್ನನ ಪತರ ಗ್ರ(ಆರ್ಕಾವ್ )ದಲ್ಲಲ ಶೇಖರಸಿಡಬೇಕು.
28 ‘ಸಂಪಕಿಾಸಿ’ ಮೆನೂಯ ಉಪಪುಟ/ಒಳಪುಟರ್ಳಲ್ಲಲ ಲಭಯ ವಿರಬೇಕು.
ಡೌನಲೀಡ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ಡತರ್ಳ ಹೆಸರು ಮತುತ ಕ್ಡತದ ಗ್ತರ
ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತುತ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಅವುರ್ಳಲ್ಲಲ ವೈರಸ ಇರದಂತೆ
29 ನ್ೀಡಿಕಳು ಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲತಾಣರ್ಳು ಒಾಂದೇ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನನ ಹಾಂದ್ಧರಬೇಕು. ಮುಖಯ ವಾಗಿ
ಈ ನಾಲ್ಕೆ ಅಾಂಶರ್ಳನ್ನನ ಹಾಂದ್ಧರಬೇಕು
1. ಪುಟದ ಮೇಲ್ಕತ ದ್ಧಯ ಸಮಾಾಂತರ ಪಟ್ಟಿ : ಇಲ್ಲಲ ಭಾಷೆಗೆ ಪುಟ ಪರವತಾನೆ ಬಟನ,
ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಗ್ತರ ಹಿಗಿಗ ಸ್ಸವುದು ಮತುತ ಕುಗಿಗ ಸ್ಸವುದು, ಟ್ಟರ ನ್ು ಲೇಷ್ನ, ಸರ್ಚಾ,
ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ಬಟನ ಇತಾಯ ದ್ಧರ್ಳು ಇರಬೇಕು.
2. ಟ್ಟಪ್ ಮೆನೂಯ ಪಟ್ಟಿ : ಇದರಲ್ಲಲ ನ್ಮಾ ಬಗೆಗ , ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳು, ಯೀರ್ನೆರ್ಳು,
ಸಾವಾರ್ನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಪಕ್ಾ ಮಾಹಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಇತಾಯ ದ್ಧ ಇರಬೇಕು.
3. ಎಡಭಾರ್ದಲ್ಲಲ ಸೈಡ ಬಾರ: ಇದರಲ್ಲಲ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ
ಕಾಂಡಿರ್ಳು ಇರಬೇಕು.
4. ಫುಟರ ಮೆನೂಯ :ಅಬಾಧಯ ತೆ, ಹಕುೆ ಸಾವ ಮಯ , ಹೈಪರ ಲ್ಲಾಂಕ್, ಹಿಮಾಾ ಹಿತಿ, ಕ್ನ್ನ ಡ
30 ತಂತಾರ ಾಂಶ ಮಾಹಿತಿ, ಇತಾಯ ದ್ಧರ್ಳು..
31 ರಾರ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಾಂಛನ್ರ್ಳು, ಬಣಣ ರ್ಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು
ಜಾಲತಾಣದ ಪುಟರ್ಳನ್ನನ ಮುದರ ಣಮಾಡಿದರೆ ಅವುರ್ಳು A4 ಹಾಳೆಯ ಗ್ತರ ಕೆೆ
32 ಸರಹಾಂದುವಂತಿರಬೇಕು.
ಪಠ್ಯ ರ್ಳ ಮತುತ ಹಿನೆನ ಲ್ಲ ಬಣಣ ರ್ಳನ್ನನ ಕ್ಪುಪ ಬಿಳುಪು ಮುದರ ಣದಲ್ಲಲ ಸಪ ಷ್ಿ ವಾಗಿ
33 ಓದುವಂತೆ ರೂಪಸಬೇಕು.
ಚಿತರ ರ್ಳು, ದಾಖಲ್ಲರ್ಳು, ವಿಡಿಯೀ ಮುಾಂತಾದ ಪಠ್ಯ ೀತರ ಮಾಹಿತಿರ್ಳನ್ನನ
ಧವ ನಿರೂಪದಲ್ಲಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಕೆು ಸಿಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ನಿಯಮರ್ಳನ್ನನ ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು.
ಪಠ್ಯ ದ್ಧಾಂದ ಧವ ನಿಗೆ ಪರವತಾನೆ ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕ ಇ-ಸಿಪ ೀಕ್ ತಂತಾರ ಾಂಶ
34 ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಜಾಲತಾಣ ರಚಿಸ್ಸವಾರ್ ಕೇಾಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಾಸೂಚಿರ್ಳ ಜತೆಗೆ Web
Content Accessibility Guideline ರ್ಳನೂನ ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು.ಇದರ ಕಾಂಡಿ:
35 https://www.w3.org/TR/WCAG21
ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ ನಂತಹ ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ಸಹಾಯವಿಲಲ ದೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ರುವ
ವಿಡಿಯೀ, ಆಡಿಯೀರ್ಳ ನಿಯಂತರ ಣ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ಕುರತ
ಸಾವಾರ್ನಿಕ್ ಪರ ಚಾರ ರೂಪದ ಪರಚಯಾತಾ ಕ್ ವಿಡಿಯೀರ್ಳನ್ನನ
ಯುಟ್ಯಯ ಬ್ನ್ಲ್ಲಲ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಉಳಿದೆಲಾಲ ವಿಡಿಯೀರ್ಳು ಜಾಲತಾಣದ
ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇವುರ್ಳ ಇನ್ನ ಾಂದು ಪರ ತಿಯನ್ನನ ಯುಟ್ಯಯ ಬ್ನ್ಲ್ಲಲ
36 ಪರ ಕ್ಟ್ಟಸಬಹುದು.
37 ಜಾಲತಾಣದ ಎಲಲ ಪುಟರ್ಳಲ್ಲಲ ಮುಖ ಪುಟಕೆೆ ಸಂಪಕಿಾಸ್ಸವ ಬಟನ ನಿೀಡಬೇಕು.
ಮಹತವ ದಾದ ಗಿ ಎಲಲ ಜಾಲತಾಣರ್ಳಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ನ ಡ ಮತುತ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಹುಡುರ್ಕಟದ
38 ಆಯ್ಕೆ ( ಸರ್ಚಾ) ಇರಬೇಕು.

ಜಾಲತಾಣವು ಯಾವ ಇಲಾಖೆ/ ಕ್ಚೇರಯ ಒಡೆತಕೆೆ ಸೇರದೆ ಎನ್ನನ ವ
39 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಅಡಿ ಟ್ಟಪಪ ಣಿಯಲ್ಲಲ ಇಡಬೇಕು
40 ಪರ ಕ್ಟವಾಗುವ ಎಲಲ ದಾಖೆಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಇರಬೇಕು
41 ಹೈಪರ ಲ್ಲಾಂಕ್ ರ್ಳು ಕಿರ ಯಾಶಿೀಲ ಪರಶಿೀಲನೆ
43 ಯೀರ್ನೆ ಮತುತ ಸೇವೆರ್ಳ ಸಂಪಕಿಿ ಪತ ವಿವರ ಮತುತ ಪ್ಯಣಾ ಹೆಸರು
44 ಹಣರ್ಕಸ್ಸ ವಯ ವಹಾರರ್ಳ ಸ್ಸರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರ ಮ
45 ಜಾಲತಾಣರ್ಳ ನ್ರ್ಕಶೆ ಮತುತ ಸಹಾಯ
46 ಇತಿತ ೀಚಿನ್ ನ್ವಿೀಕ್ರಣ ದ್ಧನಾಾಂಕ್ ಮತುತ ಸಮಯ
47 ಎಲಲ ಪರ ಮುಖ ಬ್ರರ ಸರ ರ್ಳಲ್ಲಲ ತೆರೆದುಕಳುು ವುದು
ಹೆರ್ಚ.ಟ್ಟ.ಎಾಂ. ಎಲ್ -5 ಅನ್ನಸಾರ ರೂಪಸ್ಸವುದು ಮತುತ ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಗ್ತರ
48 ಹಿಗಿಗ ಸ್ಸವುದು ಮತುತ ಕುಗಿಗ ಸ್ಸವುದು
49 ಸಾರ ೆ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮತುತ ಬಿಲ ಾಂಕಿಾಂಗ್ ನಿಯಂತರ ಣ
50 ಏಕ್ ರೂಪದ ಮೆನೂಯ ಕ್ಮಾಾಂಡ
51 ಜಾಲತಾಣ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅಹಾ ಸಿಬು ಾಂದ್ಧ ನೇಮಕ್
52 ಆಡಿಯೀ ಮತುತ ವಿೀಡಿಯರ್ಳ ಮಾಯ ನ್ಯ ವಲ್ ನಿಯಂತರ ಣ

ಮಾಹಿತಿ ನಿಹಾವಣೆ ಮತುತ ಅನ್ನಮೀದನಾ ನಿೀತಿ(CMAP)
ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳಲಿಲ ತ್ತಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡುವಾರ್
ಮಾಹಿತ್ತ ನಿವಗರ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೀದ್ನಾ ನಿೀತ್ತಯನುನ ಅನುಸರಿಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ಧಗಷಿ ವಾಗಿ ನಿೀಡುವುದೇ ಇದ್ರ ಉದೆಾ ೀಶ್ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಇದೇ ನಿೀತ್ತಯ ರ್ರ ರ್ಕರ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡುವ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮೂರು ಹಂತರ್ಳನುನ
ಒಳಗೇಂಡಿರುತು ದೆ. ಅವುರ್ಳೇಂದ್ರೆ, ಕ್ರರ ಯೇಟರ್, ಮಾಡರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರರ ವರ್. ಇವುರ್ಳ ಜೊತೆಗೆ,

ಜಾಲತಾಣ ಸ್ಸರ್ಮ ಮತ್ತು ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ರಿಷೆ ರಿಸ್ಸವುದ್ರ್ಕೆ ಗಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತರ್ಳ ಮೇಲೆ
ಇನನ ೇಂದು ಹಂತವಿರುತು ದೆ. ಅದ್ನುನ “ ನೀಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಮ ನ್ ಎೇಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೆ.
ಈ ನಾಲುೆ ಹಂತರ್ಳು ತಮಮ ದೆ ಆದ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ಹೇಂದ್ಧರುತು ವೆ. ಅವುರ್ಳನುನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ವಿಷಯ ರಚನರ್ಕರ(ಕಂಟೇಟ್ ಕ್ರರ ಯೇಟರ್), ವಿಷಯ ರ್ರಿಷೆ ರಣರ್ಕರರು(ಕಂಟೇಟ್
ಮಾಡರೇಟರ್), ವಿಷಯ ಅನುಮೀದ್ಕರು(ಕಂಟೇಟ್ ಅಪುರ ವರ್) ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ತ್ತಳಿಸಿ ನಂತರ
“ಇ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ದ್ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿರ್ಳು “ ಅೇಂಶ್ದ್ ವಿವರರ್ಳು ಬರಬೇಕ್ಯ.

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಾಂದರ ದ ರ್ವಾಬಾದ ರರ್ಳು
◦

ಮಾಹಿತ್ತ ರಚನೆ, ರ್ರಿಷೆ ರಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೀದ್ನೆ ಕ್ಯರಿತ್ತ ತಾೇಂತ್ತರ ಕ ತರಬೇತ್ತ

◦

ಇಲಾಖೆರ್ಳ ಸಹಾಯಕೆೆ “ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ” ಸ್ವೆ ರ್ನೆ

◦

ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳನಿವಾರಣೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕುರಿತ್ತ ಸಹಾಯ,್
ವಿರ್ನೆ ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ್ತಾೇಂತಿರ ಕ ಸಹಾಯ.್ವಾಖ್ಯೆ ್ರಚನೆ್ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿಲಾ ್.

◦

ಸರ್ಕಾರದ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು್ಕೇಂದಿರ ಕೃತ ವ್ೆ ವ್ಸ್ಯೆ .

◦

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ,ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ್ಅಳವ್ಡಿಸುವುದು

◦

karnataka.gov.in ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಡೊೀಮೈನ್ ನೀೇಂದ್ಣಿ

◦

ಸವ್ಾರ್, ಮೂಲದ್ತಾು ೇಂಶ ಹಾಗೂ್ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆ

ಇಲಾಖೆರ್ಳ ರ್ವಾಬಾದ ರರ್ಳು
◦

ಉಭಯ ಸಂಸ್ೆ ರ್ಳ ಮಧ್ಯಾ “ಏಕ ಮಾತರ ಸಂರ್ಕಗ ವಾ ಕ್ರು ”ಯನಾನ ಗಿ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯ
ನೇಮಕ.

◦

ಮಾಹಿತ್ತ ರಚನೆ, ರ್ರಿಶಿೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆ ಸೂಕು ರನುನ ನೇಮಿಸ್ಸವುದು.

◦

ರ್ರ ಕಟವಾದ್ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ಒಡೆತನ ಹೇಂದ್ಧರುತು ದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ರ್ಕ್ಯೆ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿರುತು ದೆ.

◦

ಇಲಾಖೆರ್ಳು ಜಾಲತಾಣರ್ಳನುನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರಬೇಕ್ಯ.

◦

ಅೇಂತಾರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ಮಾನದಂಡದ್ ರ್ರ ರ್ಕರ ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ನ ಮಾಹಿತ್ತ ಮತ್ತು
ಧಾಖಲೆರ್ಳು(ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್)ತಾೇಂತ್ತರ ಕವಾಗಿ ಓದುವಂತ್ತರಬೇಕ್ಯ.

ಸಂಕೇತರ್ಳು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಹಸ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತೆು .

ಜಾಲತಾಣಲಿಲ ಈಗಾರ್ಲೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಉರ್ಯೀಗಿಸ್ಸವ “
ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್”
ಜಾಲತಾಣಲಿಲ ಈಗಾರ್ಲೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಉರ್ಯೀಗಿಸ್ಸವ “
ಡಿಲಿಟ್ ಬಟನ್”
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕವಲ ಕ್ರರ ಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕವಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅನುಮೀದ್ಧಸಿದೆ ಮತ್ತು ರ್ರ ಕಟಿಸಿದೆ.
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಇನನ ಬಬ ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ಗೆ
ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು.
ಸಬ್ (ದ್ಧಿ ತ್ತೀಯ) ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡುವುದು.
ಮೂರನೆ ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು
ಮೇನ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಿಗೆ ಸಬ್ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ರಚಿಸ್ಸವುದು
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅಪ್ರರ ವ್
ಮಾಡುವ Action ಬಟನ್
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರಚಿಸಿರುವ ಪುಟರ್ಳಲಿಲ ನ ಮಾಹಿತ್ತ
ನೀಡುವುದು
ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ನಲಿಲ ರುವ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ರ್ಡೆದುಕೊಳುು ವ ರೂರ್ರ್ಳು.

ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ರಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸ್ಸವ ಬಟನ್
ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್

ನ್ೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಯ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳು

ನ್ೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಯ ರ್ವಾಬಾದ ರರ್ಳು


ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪ್ಯಣಾ ನಿಯಂತರ ಣ ಹಾಂದ್ಧರುತಾತ ರೆ ಮತುತ ಅಡಿಾ ನ
ಆಗಿರುತಾತ ರೆ



ಇಲಾಖೆ ಮತುತ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾರ್ಕೆೆ ಇವರು ಏಕ್ಮಾತರ ಸಂಪಕ್ಾ
ವಯ ಕಿತ ಯಾಗಿರುತಾತ ರೆ.



ಇವರೇ, ಕಿರ ಯೇಟರ, ಮಾಡರೇಟರ ಮತುತ ಅಪ್ಯರ ವರ ಕೂಡ ಆರ್ಬಹುದು.



ಅಡಿಾ ನ(ನ್ೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಕಿರ ಯೇಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು
ನೇರವಾಗಿ ಪರ ಕ್ಟವಾಗುತತ ದೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮತುತ ಅಪ್ಯರ ವ್ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕ್ತೆ
ಇರುವುದ್ಧಲಲ .



ಇವರಗೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕ್ ಲಾಗಿನ ಕಿರ ಡೆನಿಿ ಯಲ್ ಇರುತತ ದೆ.



ಸಿಎಾಂಎಸಗೆ ಲಾಗಿನ ಆಗುವ ಪರ ತಿಯಬು ರ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳು, ಸಮಯ,
ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ ಐಪ, ನಿವಾಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಅಡಿಾ ನ ಅವರ ಡ್ಡಯ ಶಬೀಡಾನ್ಲ್ಲಲ
ದಾಖಲಾಗುತತ ವೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 1: ಸೈನಇನ ಮಾಡುವುದು
ನ್ೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರರ್ಳು ಸಿಎಾಂಎಸಗೆ ಲಾಗಿನ ಆರ್ಲ್ಕ ಈ ವಿಧಾನ್ರ್ಳನ್ನನ
ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ನಿೀಡಿರುವ ಯುಆರಎಲ್ ಅನ್ನನ ಬ್ರರ ಸರನ್ ಅಡೆರ ಸಬಾರನ್ಲ್ಲಲ
ನ್ಮೂದ್ಧಸಿ ಜಾಲತಾಣವನ್ನನ ತೆರೆಯಬೇಕು.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರುವ Sign In
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 3: ನಿಮಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಅಥವಾ ನಿೀವೆ ರಚಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಇಮೇಲ್, ಪ್ರಸವಡಾ
ಹಾಗೂ ರ್ಕಯ ಪ್ರಾ ವನ್ನನ ನ್ನನ ನ್ಮೂದ್ಧಸಿ ಸೈನಇನ ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಒತಿತ ರ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ2: ಪರ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ ಚಿತರ ದ್ಲಿಲ ತೀರಿಸಿರುವ down arrow ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತ್ತು
update profile ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್3: ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ನಕ್ಷತರ ಇರುವ ಸೆ ಳರ್ಳಲಿಲ ಕಳಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಭತ್ತಗ
ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ರ್ಕಣಿಸಿದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್4: Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತ್ತು ದ್ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ರ್ಕಣಿಸಿದ್ Success! Profile Updated Successfully
ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ. ಒೇಂದು ವೇಳ ಈ ರಿೀತ್ತಯ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಬ್ದರದೇ

ಇದ್ಾ ರೆ, ಮತು ಮೆಮ ರ್ರ ಯತ್ತನ ಸಿ ಉೇಂಟಾಗಿರುವ ತಪುಿ ರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸೂಚನೆ: ಈಗಾರ್ಲೇ Update ಮಾಡಿರುವ Profile ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಈ ವಿಧಾನವನೆನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 3: ಇಮೇಲ್ ಮತುತ ಪ್ರಸವಡಾ ರಚನೆ | ಬದಲಾವಣೆ
(ಲಾಗಿನ ಐಡಿ)
ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಕ್ರರ ಯೇಟರ್, ಮಾಡರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರರ ವರ್ರ್ಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವರ್ಡಗ
ರ್ಳನುನ ರಚಿಸಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಅಥವಾ ಅಡಿಮ ನ್ದಾಾ ಗಿರುತು ದೆ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Manage user ಎನುನ ವ ಮೆನುಾ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು ,
ಸ್ಿ ಪ್ 3: User ಎನುನ ವ ಮೆನುಾ ವನುನ ಆಯುಾ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ. ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ
ನಲಿಲ Add new ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4:ಈರ್ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ರ್ದ್ನಾಮ, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ
ಅನುನ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಿ, Select Role ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯನುನ ಆಯುಾ ಕೊಳಿು . ನಂತರ Submit
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತ್ತು ರಿ

Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.
ಸೂಚನೆ: ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ನಕ್ಷತರ ಹೇಂದ್ಧರುವ ಸೆ ಳರ್ಳನುನ ಭತ್ತಗ ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿರುತು ದೆ.

3.1ಇಮೇಲ್(ಲಾಗಿನ ಐಡಿ) ರ್ಳನ್ನನ ಎಡಿಟ ಅಥವಾ ಡಿಲ್ಲಟ ಮಾಡುವುದು
ಲಾಗಿನ ಐಡಿರ್ಳು ಬೇಡವಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕಗಿದದ ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್
ವಿಧಾನ್ರ್ಳನ್ನನ ಅನ್ನಸರಸ್ಸವುದು.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಸೈನ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Manage user ಎನುನ ವ ಮೆನುಾ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸ್ಿ ಪ್ 3: User ಎನುನ ವ ಮೆನುಾ ವನುನ ಆಯುಾ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 4: ಈರ್ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಯಾವ ಇಮೇಲ್ ಅನುನ ಎಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಲಿಟ್
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುೇಂದೆ ಇರುವ ಎಡಿಟ್(1) ಅಥವಾ ಡಿಲಿಟ್(2) ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 4:ಕಿರ ಯೇಟ ಮಾಡುವುದು (ಕಿರ ಯೇಟರ ಆಗಿ)
ಅಡಿಮ ನ್ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರಚಿಸ್ಸವ ಅವರ್ಕಶ್ವಿದೆ. ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ರಚಿಸ್ಸವಾರ್ ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಕ್ರರ ೀಯೇಟರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನರ್ಳ ಮೂಲಕವೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ರಚಿಸಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 5: ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವುದು (ಮಾಡರೇಟ ಆಗಿ)
ಅಡಿಮ ನ್ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವ ಅವರ್ಕಶ್ವಿದೆ. ಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ Verify List
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

(ರ್ಮನಿಸಿ: ನಿೀವು
ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತ ಯಾವ ಸಿ ರೂರ್ದುಾ ಎೇಂಬುದ್ನುನ ನಿೀವು ತ್ತಳಿದುಕೊೇಂಡಿರ
ಬೇಕ್ಯ.)
ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳು ವು ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ನಲಿಲ


Name ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Tittle/Heading ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Content / Link / Image ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ.
Image ರ್ಳಿದ್ಾ ರೆ ಅವು ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ವೆ.
Link ನಿೀಡಿದ್ಾ ರೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ಕೆೆ ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಯಾ ಮೆೇಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು
ಅದೇ ಲಿೇಂಕ್ ಅನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಒೇಂದು ವೇಳ ಪುಟವನುನ ರಚಿಸಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ಾ ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪುಟದ್ಲಿಲ ನ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಬೇರ್ಕರ್ದ್ರೆ, ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ಕಣಿಣ ನ
ಗುರುತ್ತ ಇರುವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Verify List ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಇನನ ೇಂದು ಡಾಾ ಶ್
ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ನಿೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್
ಮಾಕ್ಗ ಇರುವ ಚೌರ್ಕರ್ಕರದ್ ಕ್ಯೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

(ಸೂಚನೆ: ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯೂ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ಇರುತು ದೆ.
ಒೇಂದು ವೇಳ ಅದು ರ್ಸಿರು ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ಇದ್ಾ ರೆ ಅದು ಈಗಾರ್ಲೇ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

ವೈರಿಫೈ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ಒಳಗೇಂಡಿರುತು ದೆ.

5.1: ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Send Back ಮಾಡುವುದು.

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಯಾವ ರ್ಕರಣಕೆೆ ಸ್ೇಂರ್ಡ ಬ್ದಾ ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತು ದೆ ಎನುನ ವುದುನುನ Message
ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ ರ್ಸಿರು ಬಣಣ ದ್ Send Back ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತ್ತು ರಿ.

5.2: ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Edit ಮಾಡುವುದು.
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ನಿೀವೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ಾ ಲಿಲ

ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ರುವ Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ Select
Approverವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, ನಂತರ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ನಂತರ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ದೃಢೀಕರಿಸಲು Yes. Create ! ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈರ್ ಮತು ಮೆಮ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ, ನಂತರ Success ! Data Updated Successfully
ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಒೇಂದು ವೇಳ Success ! Data Updated Successfully ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್
ಗೀಚರಿಸದೇ ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿೀವು ದೀಷ ಪ್ರರಿತ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿ ಎೇಂದ್ಥಗ)

5.3: ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿದುದ ಅನ್ನಮೀದನೆಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಸವುದು.
ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ವೆರಫೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯೂ ಎಲಲ ರಿೀತ್ತಯಲೂಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ನನ
ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕ್ರದ್ಲಿಲ ,
Select Approver ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಕೆಳಗಿರುವ ಮತೆು ರಡು ವೃತಾು ರ್ಕರಾದ್ ಗುೇಂಡಿರ್ಳನುನ ಬಲಕೆೆ ಎಳಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿರಿ

ನಂತರ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ದೃಢೀಕರಿಸಲು Yes. Create ! ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈರ್ ಮತು ಮೆಮ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ, ನಂತರ Success ! Data Updated Successfully
ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಒೇಂದು ವೇಳ Success ! Data Updated Successfully ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್
ಗೀಚರಿಸದೇ ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿೀವು ದೀಷ ಪ್ರರಿತ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿ ಎೇಂದ್ಥಗ)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ6 :ಅಪ್ಯರ ವ್ ಮಾಡುವುದು( ಅಪ್ಯರ ವರ ಆಗಿ)
ಅಡಿಮ ನ್ ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯು ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡುವ ಅವರ್ಕಶ್ವಿದೆ. ಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ Approver List
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

(ರ್ಮನಿಸಿ: ನಿೀವು ಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತ ಯಾವ ಸಿ ರೂರ್ದುಾ ಎೇಂಬುದ್ನುನ
ನಿೀವು ತ್ತಳಿದುಕೊೇಂಡಿರ ಬೇಕ್ಯ.)
ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ನಲಿಲ


Name ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Tittle/Heading ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Content / Link / Image ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ.
Image ರ್ಳಿದ್ಾ ರೆ ಅವು ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ವೆ.
Link ನಿೀಡಿದ್ಾ ರೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ಕೆೆ ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಯಾ ಮೆೇಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು
ಅದೇ ಲಿೇಂಕ್ ಅನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಒೇಂದು ವೇಳ ಪುಟವನುನ ರಚಿಸಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ಾ ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪುಟದ್ಲಿಲ ನ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ಕಣಿಣ ನ
ಗುರುತ್ತ ಇರುವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

(ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟದ್ಲಿಲ , ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಮರ್ಕಗವಾಗಿದ್ಧಯೇ
ಎೇಂದು ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ, ಕೊಲ ೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. ಕೊಲ ೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, ಮುೇಂದ್ಧನ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವುದು.

ನಿೀವು ಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ
ಇರುವ ಚೌರ್ಕರ್ಕರದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ವೈರಿಫೈ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ಒಳಗೇಂಡಿರುತು ದೆ.

6.1:ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Send Back ಮಾಡುವುದು
ಮಾಹಿತ್ತಯು ರ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಯೀರ್ಾ ವಾಗಿಲಲ ದ್ಧದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ನುನ ಸರಿ ರ್ಡಿಸಲು ಸ್ೇಂರ್ಡಬ್ದಾ ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ,
ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಮತು ೇಂದು
ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Message ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರ್ಕರಣರ್ಳನುನ ನಮೂದ್ಧಸಿ, ನಂತರ ರ್ಸಿರು
ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ರುವ Send Back ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

6.2:ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Edit ಮಾಡುವುದು.
ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯ ದೀಷವನುನ ಅನುಮೀದ್ಕರೆ ಬದ್ಲಾಯಿಬೇರ್ಕದ್ರೆ,
ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಮತು ೇಂದು
ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷವನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿದ್
ನಂತರ, Submit ಗುೇಂಡಿನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

Submit ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, ಮಾಹಿತ್ತ ಅನುಮೀದ್ನೆಗೇಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ , Success! Data Updated and
Approved Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ.

(Success ! Data Updated and Approved Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್
ಗೀಚರಿಸ್ಸತ್ತು ದ್ಾ ರೆ, ನಿೀವು ದೀಷಪ್ರರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿ ಎೇಂದ್ಥಗ, )

6.3:ಮಾಹಿತಿ ಸಮಪಾಕ್ವಾಗಿದುದ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸಿ ಪರ ಕ್ಟ್ಟಸ್ಸವುದು.
ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯು ರ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಯೀರ್ಾ ವಾಗಿದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ನುನ ಅಪ್ರರ ವ್
ಮಾಡುವುದು,
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ ಇರುವ ಚೌರ್ಕರ್ಕರದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಮಾಹಿತ್ತ ದೃಢೀಕರಣರ್ಕೆ ಗಿ ವೃತಾು ರ್ಕರದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ

ನಂತರ, ಮಾಹಿತ್ತ ಅನುಮೀದ್ನೆಗೇಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ , Success! Data Updated and Approved
Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ.

Success ! Data Updated and Approved Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್
ಗೀಚರಿಸ್ಸತ್ತು ದ್ಾ ರೆ, ನಿೀವು ದೀಷಪ್ರರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿ ಎೇಂದ್ಥಗ, )

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 7: ಮಾಹಿತಿ ಡಿಲ್ಲಟ | ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಬೇಡವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನವನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಎೇಂದು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು


ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಡಿಲಿಟ್(4) ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿರಿ



ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಎಡಿಟ್ (3) ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿರಿ

ಎಡಿಟ ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೆರದುಕಳುು ವ ಪುಟದಲ್ಲಲ
ದೊೀಷ್ರ್ಳನ್ನನ ಸರಪಡಿಸಿ, Submit ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 7: ಮಾಹಿತಿ ಡಿಲ್ಲಟ | ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಬೇಡವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನವನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ ಎೇಂದು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು


ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಡಿಲಿಟ್(4) ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿರಿ



ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಎಡಿಟ್ (3) ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿರಿ

ಎಡಿಟ ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೆರದುಕಳುು ವ ಪುಟದಲ್ಲಲ
ದೊೀಶರ್ಳನ್ನನ ಸರಪಡಿಸಿ, Submit ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 8: ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ಸಿಎೇಂಎಸ್ (ಜಾಲತಾಣ) ಬೇಟಿ ನಿೀಡಿದ್ ರ್ರ ತ್ತಯಬಬ ರ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ನಿವಗಹಿಸಿದ್
ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ,ಬಳಸಿದ್ ಕಂಪ್ರಾ ಟರ್ ಐಡಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ದ್ಧನಾೇಂಕರ್ಳು ಅಡಿಮ ನ್ (ನೀಡಲ್
ಅಧಿರ್ಕರಿ) ಅವರ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ದಾಖಲಾಗಿರುತು ವೆ.

1. ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಒಟಾಿ ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು User Login Activities ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ
2. ಮಾಡರೇಟರ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು Moderator Activities ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ
3. ಅಪ್ರರ ವರ್ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು Approver Activities ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 9: ಪ್ರಸವಡಾ ಬದಲಾವಣೆ
ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾರ್ವು ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕವಾಗಿ ಡಮಿಮ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ
ಅನುನ ನಿೀಡಿರುತು ದೆ. ಅದ್ನುನ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿರ್ಳು ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕೊಳುು ವುದು ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಡಮಿಮ

ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸ್ಿ ರ್ 2: ಪಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Settings ಮೆನುಾ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ು ಪ್ 3: Reset Password ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಅವಶ್ಾ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಿ Reset Password ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

(Password Policy ರ್ಳನುನ ಒಮೆಮ ರ್ಮನಿಸಿ, ಮುೇಂದುವರೆಯರಿ)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 9: ಲಾಗ್ ಔಟ
ಜಾಲತಾಣದ್ ಎಲಲ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಪ್ರಣಗಗೇಂಡ ನಂತರ, ಸಿಎೇಂಎಸ್ನಿೇಂದ್ ಹರಗೆ
ಬರಲು ಸೈನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ ವಿಧಾನರ್ಳು

ಮದ್ಲು ಇಲಿಲ
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ
ನಂತರ ಲಾಗ್
ಔಟ್ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

ಕಿರ ಯೇಟರ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳು

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 1: ಸೈನಇನ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು
ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ತಮಗೆ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿರ್ಳು ನಿೀಡಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ
ಅನುನ ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸೈನ್ ಇನ್
ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ವಿಧಾನರ್ಳು.
ಸ್ಿ ೀಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಸೈನ್
ಇನ್ ಎನುನ ವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ
ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 2: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಇಮೇಲ್ , ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ಮತ್ತು ರ್ಕಾ ಪ್ರು ವನುನ
ನಮೂದ್ಧಸಿ SIGN IN ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದ್ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ತೆರೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ. ಎಡ
ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ಬ್ದರ್ರ್ಳಲಿಲ ನ ಆಯೆೆ ರ್ಳನುನ ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ
ಒದ್ಧಗಿಸ್ಸವುದು ಮತ್ತು ಬದ್ಲಾಯಿಸ್ಸವ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ಕೈಗಳು ಬಹುದು.

1.1: Forgot Password, ಪ್ರಸವಡಾ ಮರೆತು ಹೀಗಿದದ ರೆ
ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗವನುನ ನಿೀವು ಮರೆತ್ತ ಹೀಗಿದ್ಾ ರೆ ಅದ್ನುನ ಹಸದಾಗಿ ರಚಿಸಕೊಕೊಳು ಲು ಈ
ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣ ಮುಖಪುಟದ್ ಎಡ ಮೇಲಾಾ ರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ Sign In ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ತಂರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Forgot Your Password ? ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು ,

ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ
Email : ಇಮೇಲ್ ನಮೂದ್ಧಸಿ
Moblie Number: ಮೇಲಿನ ಇಮೇಲ್ ನೇಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೀಜಿಸಿರುವ ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆಾ ಯನೆನ ೀ
ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕ್ಯ.
OTP: ಮಬೈಲ್ ಗೆ ಎಸ್ಎೇಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ಧರುವ ಓಟಿಪಿಯನುನ ನಮೂದ್ಧಸಿ
Password: ಹಸ ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ನಮೂದ್ಧಸಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 4: Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ದೃಢೀಕರಣ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 2: ಪರ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರ್ರ ತ್ತಯಬಬ ರು ಪ್ರರ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿರುತು ದೆ. ಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ
ಈ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಇಳಿಮುಖ ಬ್ದಣದ್
ಗುರುತನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ, ನಂತರ Profile ಎನುನ ವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Profile ಎನುನ ವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ,

ಕಳಿರುವ ಮತ್ತು ಕೆೇಂಪು ನಕ್ಷತರ ಇರುವ ಸೆ ಳರ್ಳನುನ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂಣತರ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, Succeess ! Profile Updated
Successfully! ಎೇಂಬ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ

(ಸೂಚನೆ: Succeess ! Profile Updated Successfully! ಎೇಂಬ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೆ ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್
ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 3: ಹೆಡಿಾ ಾಂಗ್ ನಿೀಡುವುದು
ಜಾಲತಾಣದ್ ಬಹು ಮುಖಾ ಭಾರ್ ಹೆಡಿಡ ೇಂಗ್. ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಆಗಿರುತು ದೆ.
ದುಾ , ಜಾಲತಾಣ ಮಾಲಿೀಕತಿ ಸಂಸ್ೆ ಯ ಹೆಸರನುನ ಹೇಂದ್ಧರುತು ದೆ.

ಹೆಡಿಡ ೇಂಗ್ ಅನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಸವುದು ಅಥವಾ ತಪುಿ ರ್ಳಿದ್ಾ ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ ಈ ವಿಧಾನವನುನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Header Logo ಗುೇಂಡಿಯನನ
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ, Add Department Name ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವು
ತೆರೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ.

Kannada Content ಎನ್ನನ ವ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ


*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.



*Tittle ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.

English Content ಎನ್ನನ ವ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ


*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.



*Tittle ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.

(ಸೂಚನೆ: ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಏಕರ್ಕಲಕೆೆ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ ಹಾಗೂ
ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ನಕ್ಷತರ ವಿರುವ ಸೆ ಳರ್ಳನುನ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.)
ಸ್ಿ ಪ್ 6: Select Moderatorನಲಿಲ ನಿಮಮ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ ಗೀಚರಿಸ್ಸವ ಪುಟದ್ಲಿಲ Confirm Moderator Name: .. ಎೇಂದು ರ್ರ ಶ್ನನ ಯೇಂದ್ನುನ
ಕಳಲಾಗುತು ದೆ.



ಮಾಡರೇಟರ್ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes, Creat! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.(ಒೇಂದು ವೇಳ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ತಪ್ರಿ ಗಿದ್ಾ ರೆ, No, Cancel Please!
ಎನುನ ವ ಬೂದು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸರಿಯಾದ್ ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಮುೇಂದುವರಿಯಿರಿ)

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 9: ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ Success! Data Added
Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ ಮತ್ತು Status ಕೆಳ ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ
ಕಸರಿಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ ಇರುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

3.1: ಹೆಡಿಾ ಾಂಗ್ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಈಗಾಲೇ ನಿೀವು ನಿೀಡಿರುವ ಹೆಡಿಡ ೇಂಗ್ನಲಿಲ ದೀಷರ್ಳಿದ್ಾ ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ನುನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ
ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿರುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Header Logo
ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ Add Department Name ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ
ತೆರೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ.



ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವಿರೀ ಅದ್ರ
ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನ Action ಕೆಳರ್ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಎಡಿಟ್ (ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತ)
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ



ತಪ್ರಿ ಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಸರಿ ರ್ಡಿಸಿ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.



ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ Success! Data Added
Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ ಮತ್ತು Status ಕೆಳ
ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ ಇರುತು ದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾರ್, ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಯೆೆ
ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಏಕೆೇಂದ್ರೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕ್ರರ ಯೇಟ್
ಮಾಡುವಾರ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಿರುವ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು
ನಿಯೀಜನೆಗಳುು ತು ದೆ.)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 4: ಲೀಗೀ ಅಳವಡಿಸ್ಸವುದು
ಲೀಗೀವನುನ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿರುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Header Logo
ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ, Add Dept Logo ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 5: Add Dept Logo ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಬಲ ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾ ಶ್
ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Add New ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಟವು ತೆರೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ.

Kannada Content ಎನ್ನನ ವ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ



*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.



*Tittle ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.



Browse ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಲೀಗೀ ಇಮೇಜ್ನುನ ಆಯುಾ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
( ಸೂಚನೆ: ಇಮೇಜ್ ಸ್ಸತು ಳತೆಯನುನ ರ್ಮನಿಸಿ)

English Content ಎನ್ನನ ವ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ


*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.



*Tittle ಎೇಂಬಲಿಲ ಜಾಲತಾಣದ್ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ.



Browse ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಲೀಗೀ ಇಮೇಜ್ನುನ ಆಯುಾ ಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
( ಸೂಚನೆ: ಇಮೇಜ್ ಸ್ಸತು ಳತೆಯನುನ ರ್ಮನಿಸಿ)

ರ್ಮನಿಸಿ: ಲೀಗ ಒೇಂದೇ ಇದ್ಾ ರೆ, ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಅದೇಂದ್ನೆನ ೀ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬಹುದು)
(ಸೂಚನೆ: ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಏಕರ್ಕಲಕೆೆ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ ಹಾಗೂ
ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ನಕ್ಷತರ ವಿರುವ ಸೆ ಳರ್ಳನುನ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.)
ಸ್ಿ ಪ್7: Select Moderatorನಲಿಲ ನಿಮಮ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ಗೀಚರಿಸ್ಸವ ಪುಟದ್ಲಿಲ Confirm Moderator Name: .. ಎೇಂದು ರ್ರ ಶ್ನನ ಯೇಂದ್ನುನ
ಕಳಲಾಗುತು ದೆ.

ಸ್ಿ ರ್ 9: ಮಾಡರೇಟರ್ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes, Creat! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.
(ಒೇಂದು ವೇಳ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ತಪ್ರಿ ಗಿದ್ಾ ರೆ, No, Cancel Please! ಎನುನ ವ ಬೂದು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸರಿಯಾದ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಮುೇಂದುವರಿಯಿರಿ)
ಸ್ಿ ಪ್10: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 11: ನಂತರ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಬೇಕ್ಯ, ನಂತರ Success! Data
Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ ಮತ್ತು Status ಕೆಳ ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ
ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ ಇರುತು ದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು
ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ಗೆ ರ್ರ ತೆಾ ೀಕವಾಗಿ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ವೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

4.1:ಲೀಗೀ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಈಗಾಲೇ ನಿೀವು ನಿೀಡಿರುವ ಲೀಗೀ ದೀಷವಿದ್ಾ ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ನುನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿರುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Header Logo
ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ, Add Dept Logo ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: Add Dept Logo ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ
ನಲಿಲ



ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವಿರೀ ಅದ್ರ
ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನ Action ಕೆಳರ್ಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಎಡಿಟ್ (ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತ)
ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ತಪ್ರಿ ಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಸರಿ ರ್ಡಿಸಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ರ್ಮನಿಸಿ: ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ Success! Data Added
Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾರ್, ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಯೆೆ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .
ಏಕೆೇಂದ್ರೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕ್ರರ ಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾರ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಿರುವ
ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಿಯೀಜನೆಗಳುು ತು ದೆ.)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 5: ನಾಯ ವಿಗೇಷ್ನ ಮೇನ್ನಯ ರ್ಳ ರಚನೆ

ಜಾಲತಾಣದ್ ಮೇಲಾಾ ರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ನಾಾ ವಿಗೇಷನ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳು ಎೇಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ.
ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ, “ಮುಖಪುಟ”,”ಇಲಾಖಾ ಅೇಂಕ್ರಅೇಂಶ್ರ್ಳು”,” ಖರಿೀದ್ಧ”, “ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ಕ್ಯೆ ....
ಮುೇಂತಾದ್ವುರ್ಳು..ಇವುರ್ಳಲಿಲ ರ್ರ ಸ್ಸು ತ ಮೂರು ರಿೀತ್ತಯ ಮೆನುಾ ರ್ಳನಾನ ಗಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದೆ.

5.1: ಪ್ರರ ಥಮಕ್(ಮೇನ) ಮೆನ್ನಯ : ಪುಟ ರಚನೆ ಮತುತ ಲ್ಲಾಂಕ್ ನಿೀಡುವುದು ಮತುತ
ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಮೆನುಾ ಎೇಂದ್ರೆ, ಒೇಂದು ಮೆನುಾ ವನುನ ರಚಿಸಿ ಅದ್ಕೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಥವಾ
ಲಿೇಂಕ್ ನಿೀಡುವುದೇ ಆಗಿರುತು ದೆ.ಅದ್ನುನ ರಚಿಸ್ಸವಾರ್ ಈ ಕೆಳಿಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Add New
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 4: Add New ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ,

5.1.1: ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಬೇರ್ಕಗಿದದ ರೆ

Kannada Content ನಲಿಲ


Name ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ ಮೆನುಾ ಗೆ ನಿೀಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ
ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.(ನಿೀವು ಕೊಡುವ ಹೆಸರೇ ಪುಟದ್ ಹೆಡಿಡ ೇಂಗ್ ಆಗಿರುತು ದೆ)



Link(Default #) ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬ್ದರದು.



Editor Boxನಲಿಲ ಕನನ ಡ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರ್ಕಪಿಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ(ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತಯು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಯುನಿಕೊೀರ್ಡನಲಿಲ ರಬೇಕ್ಯ)

English Content ನಲಿಲ


Name ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ ಮೆನುಾ ಗೆ ನಿೀಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ
ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.



Link(Default #) ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ ಯಾವುದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬ್ದರದು



Editor Boxನಲಿಲ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರ್ಕಪಿಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ
(ಸೂಚನೆ: ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಬಂದೆ ಬ್ದರಿಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ)



Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.




ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ನಿಮಮ
ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ Yes. Create ! ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.



ನಂತರ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.



ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.



ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly !
ಎೇಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
5.1.2: ನೇರವಾಗಿಮೆನ್ನಯ ಗೆ(ಕೇವಲ ಒಾಂದು ) ಲ್ಲಾಂಕ್ ನಿೀಡಬೇರ್ಕಗಿದದ ರೆ
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Add New
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 4: Add New ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ,

Kannada Contentವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ


* Name ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ ಮೆನುಾ ಗೆ ನಿೀಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ
ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.



*Link(Default #) ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ “#” ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ಇಲಿಲ
ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

( ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಲು ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್
Select file to link ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ)

ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಯಾವ ದಾಖಲೆಯ ಲಿೇಂಕ್ ಬೇಕೊ
ಅದ್ನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಲು, Copy Link ಕೆಳಗಿರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದ್ನುನ ಕೊಲ ೀಸ್ ಮಾಡಿ



*Editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ನಿೀಡಬ್ದರದು

English Contentವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ


* Name ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ ಮೆನುಾ ಗೆ ನಿೀಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂರ್ಲ ಷ್ನಲಿಲ
ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.



*Link(Default #) ಎೇಂದು ಇರುವಲಿಲ “#” ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ಇಲಿಲ
ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
( ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಲು
ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ Select file to link ಗುೇಂಡಿಯನುನ



ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಯಾವ ದಾಖಲೆಯ ಲಿೇಂಕ್ ಬೇಕೊ
ಅದ್ನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಲು, Copy Link ಕೆಳಗಿರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದ್ನುನ ಕೊಲ ೀಸ್ ಮಾಡಿ

)


*Editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ನಿೀಡಬ್ದರದು
(ಸೂಚನೆ: ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಬಂದೆ ಬ್ದರಿಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ)

ಸ್ಿ ಪ್ 5: Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ನಿಮಮ
ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ Yes. Create ! ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.



ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly !
ಎೇಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
ಸೂಚನೆ: ಸವಗರ್ಗೆ ದಾಖಲೆರ್ಳನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಲು……..
5.1.3: ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪದರ್ಳಿಕೆ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿಗ್ಗಿದದ ರೆ
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Add New
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 4: Add New ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ರುವ Editor Box
ನಲಿಲ ರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯಲಿಲ

Kannada Content ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ


ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ರ್ದ್ವನೂನ ಪ್ರಣಗವಾಗಿ ಸ್ಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿ,



ನಂತರ ರೈಟ್ ಕ್ರಲ ಕ್, Link ಎನುನ ವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ



Link ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

1. URL ಎೇಂಬಲಿಲ ಲಿೇಂಕ್ನ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿ
2. Text to Display ಎೇಂಬಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬೇಡ
3. Tittle ಎೇಂಬಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬೇಡ
4. Target ಎೇಂಬಲಿಲ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ New Window ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ

5. ನಿೀಲಿಲ ಬಣಣ ದ್ OK ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.
English Content ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಲ
(Kannada Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿಧಾನರ್ಳನೆನ English Contentಪುನರಾವತ್ತಗಸಬೇಕ್ಯ)
ಸ್ಿ ಪ್ 5: Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ, ನಂತರ
ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes, Create ! ಎನುನ ವ
ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6:ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
5.1.4: ಎಡಿಟರ ಬಾಕ್ು ನ್ಲ್ಲಲ ಫೀಟೊರ್ಳನ್ನನ ಅಪಲ ೀಡ ಮಾಡುವುದು.

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಪುಟ ಅಥವಾ ಎಡಿಟರ್ಬ್ದಕ್ು ನಲಿಲ ಫೀಟೊವನುನ ಅಥವಾ ಒೇಂದೆರೆಡು
ಫೀಟೊರ್ಳನುನ (ಉದಾರ್ರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಚಿತರ ವನುನ ರ್ಮನಿಸಿ) ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ , ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ನಲಿಲ Upload PDF\Image\CSV File ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಫೀಟೊದ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಹೆಸರರ್ಳನುನ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Short Description ಎೇಂಬಲಿಲ ಫೀಟೊದ್ ಸಂಕ್ರಿ ರ್ು ವಿವರವನುನ ನಮೂದ್ಧಸಿ
Select folder Name: ಒೇಂದು ವೇಳ ಫೀಲಡ ರ್ ಮಾಡಿದ್ಾ ರೆ ಮಾತರ , ಫೀಲಡ ರ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
Browse ಎೇಂಬ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಫೀಟೊರ್ಳನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿ
ರ್ಮನಿಸಿ: Browse ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ನಿೀವು ಒಟಿಿ ಗೆ ಒೇಂದು ಅಥವಾ ನೂರು ಫೀಟೊರ್ಳನುನ
ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ರ್ಮನಿಸಿ: ನಿೀವು ಫೀಟೊರ್ಳನುನ ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡಿದ್ಧಾ ೀರಿ, ಅವುರ್ಳನುನ
ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡನನಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಮುೇಂದುವರೆಸಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಿೀವು ಯಾವ ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಫೀಟೊವನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ಧಾ ರೀ, ಆ
ವಿಭಾರ್ದ್ ಎಡಿಟರ್ ಬ್ದಕ್ು ತೆರೆದುಕೊಳಿು
ಸ್ಿ ಪ್ 7: ಈ ತೆರೆದುಕೊೇಂಡ ಎಡಿಟರ್ ಬ್ದಕ್ು ನಲಿಲ

ಸ್ಿ ಪ್ 8: Select File to Link ಎನುನ ವ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸ್ಿ ಪ್ 9: ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿೀವು ಯಾವ ಫೀಟೊವನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ಧಾ ರೀ ಅದ್ರ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಲು Copy Link ಎನುನ ವ ನಿೀಲಿ
ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ,ನಂತರ ಈ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ಅನುನ ಕೊಲ ೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಈಗಿರುವ ಎಡಿಟರ್ ಬ್ದಕ್ು ನಲಿಲ ಒೇಂದು ಟೇಬಲ್ ಸಿದ್ಿ ರ್ಡಿಸಿಕೊಳಿು



ಟೇಬಲ್ನಲಿಲ ರುವ ಯಾವ ಸ್ಲ್ಗೆ ನಿೀವು ಪ್ರೀಟೊೀ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ಸತ್ತು ರೀ, ಆ
ಸ್ಲ್ ನಲಿಲ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು



ನಂತರ್ ರೈಟ್ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು , ಈರ್ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ರ್ಟಿಿ ಯಲಿಲ Image ಎನುನ ವ
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು



ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ



Source ಎೇಂಬಲಿಲ , Select File to Linkನಿೇಂದ್ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ



Image description ಎೇಂಬಲಿಲ , ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿದ್ಾ ರೆ ಸಂಕ್ರಿ ರ್ು ವಿವರಣೆ ನಿೀಡಬಹುದು



Dimension ಎೇಂಬಲಿಲ , ಫೀಟೊೀಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಸ್ಸತು ಳತೆಯನುನ ನಮೂದ್ಧಸಿ



ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ OK ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ,

ಸ್ಿ ಪ್ 10: ಎಡಿಟರ್ ಬ್ದಕ್ು ನಲಿಲ ಈರ್ ನಿೀವು ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿದ್ ಫೀಟೊ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

ರ್ಮನಿಸಿ: ಈರ್ ಮತು ೇಂದು ಫೀಟೊೀವನುನ ನಿೀವು ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, ಸ್ಿ ಪ್ 8: ರಿೇಂದ್
ಸ್ಿ ಪ್ 10: ವರೆಗಿನದ್ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ
Kannada Content ಮತ್ತು English Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಿಕೊಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 11: Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ, ನಂತರ
ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes, Create ! ಎನುನ ವ
ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 12:ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 13: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

5.2: ಮೆನ್ನಯ ರ್ಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಯಾವ
ಮೆನುಾ ವನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ಸತ್ತು ರೀ, ಆ ಮೆನುಾ ವಿನ್ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನ ಮತ್ತು Action
ಕೆಳಗಿರುವ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ನ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷವನುನ ಸರಿ ರ್ಡಿಸಿದ್ ನಂತರ

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ,

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ, ನಿೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Updatedsuccessfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

6.1: ದ್ಧವ ತಿೀಯ ಮೆನ್ನಯ : ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಈಗಾರ್ಲೆ ಸೃಚಿಸಿರುವ ದ್ಧಿ ೀತ್ತಯ ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ,
ಈ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳ ರ್ಟಿಿ ಯಲಿಲ Add Menu ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದ್ಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ಮೇಲಾಾ ರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ Show Sub Menu List
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. ನಂತರ, Main Menuರ್ಳು ಮತ್ತು Sub Menuರ್ಳ ರ್ಟಿಿ ಯು

ತೆರೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ಯಾವ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ವನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ಸತ್ತು ರೀ, ಅದ್ರ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ
ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತ ಇರುವ Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ,

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 7: ತೃತಿೀಯ ಮೆನ್ನಯ : ಪುಟ ರಚನೆ ಮತುತ ಲ್ಲಾಂಕ್ ನಿೀಡುವುದು
ಸಬ್ಮೆನುಾ ರ್ಳಿಗೆ ಮತೆು ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವುರ್ಳನುನ ತೃತ್ತೀಯ ಹಂತದ್
ಮೆನುಾ ರ್ಳು ಎೇಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ರಿೀತ್ತಯ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ರಚಿಸಬೇರ್ಕಗಿರೆ,

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Menu ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ,
Kannada Content
* Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಮುಖಾ ಮೆನುಾ ನ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಿೀಡಿರಿ
*Link(Defaoult #): ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಬಿಡಬೇಕ್ಯ.
*Editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬ್ದರದು
English Content
* Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಮುಖಾ ಮೆನುಾ ನ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಿೀಡಿರಿ
*Link(Defaoult #): ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಬಿಡಬೇಕ್ಯ.
*Editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬ್ದರದು.

ಸ್ಿ ಪ್ 5: Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 8: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 9: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
ಈರ್ ನಿೀವು ಸೃಚಿಸಿರುವ ಮೆನುಾ ಅಪ್ರರ ವ್ ಗೇಂಡ ನಂತರ, ಇದೇ ಮೆನುಾ ಗೆ ಒೇಂದು ಸಬ್ ಮೆನುಾ
ರಚಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 10: ಮತು ಮೆಮ Add Menu ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 11: ಯಾವ ಮೆನುಾ ವಿಗೆ ನಿೀವು ತೃತ್ತೀಯ ಮೆನುಾ , ರಚಿಸಲು ಬಯಸ್ಸತ್ತು ರೀ ಅದ್ಕೆೆ ಮದ್ಲು
ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರಚಿಸಲು Add sub menu ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ,

ಸ್ಿ ಪ್ 12: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

Kannada Content
*Main Menu Name ಎೇಂಬುದು ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಇರಲಿ
*Sub Menu ಎೇಂಬಲಿಲ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Link(Default #): ಎೇಂಬುದು ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಇರಲಿ
*Editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ
English Content
*Main Menu Name ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಯಥಾತಾು ಗಿ ಇರಲಿ
*Sub Menu ಎೇಂಬಲಿಲ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Link(Default #): ಎೇಂಬುದು ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಇರಲಿ
*Editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ
ಸ್ಿ ಪ್ 12: Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 13: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 14: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 15: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
ಈರ್ ರಚನೆಗೇಂಡಿರುವ ದ್ಧಿ ತ್ತೀಯ ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ವನುನ ಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು ಬೇಕ್ಯ. ನಂತರ
ಸ್ಿ ಪ್ 16: ಮತು ಮೆಮ Add Menu ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 17: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಮೇಲಾಾ ರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ShowSub
Menu List ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 18: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ಯಾವ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ಗೆ ತೃತ್ತೀಯ
ಮೆನುಾ ವನುನ ರಚಿಸಬೇಕೊೀ, ಆ ಮೆನುಾ ವಿನ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ರ್ಸಿರುವ ಬಣಣ ದ್ Add Sub Menu

ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 19: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ,

Kannada Content
*Sub Menu Name ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಯಥಾತಾು ಗಿ ಇರಲಿ
*Sub Menu ಎೇಂಬಲಿಲ ತೃತ್ತೀಯ ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Link(Defaoult #): ಲಿೇಂಕ್ ಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, # ಗುೇಂಡಿಯನುನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುನ ಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ,
*Editor Boxನಲಿಲ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಟಪ್ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿ,
English Content
*Sub Menu Name ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಇರಲಿ
*Sub Menu ಎೇಂಬಲಿಲ ತೃತ್ತೀಯ ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Link(Defaoult #): ಲಿೇಂಕ್ ಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, # ಗುೇಂಡಿಯನುನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರ ಯು.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುನ ಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ,
*Editor Boxನಲಿಲ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಟಪ್ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿ,
(ಸೂಚನೆರ್ಳು1: ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬ್ದದು
2: editor Boxನಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ರದ್ಾ ರೆ, Link(Defaoult #) ಯಥಾವತಾು ಗಿ
ಬಿಡಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 20: Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 21: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 22: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 23: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
( ಮತು ೇಂದು ತೃತ್ತೀಯ ಹಂತದ್ ಮೆನುಾ ಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ ಸ್ಿ ಪ್ 16 ರಿೇಂದ್ ಸ್ಿ ಪ್ 23ರ ವಿಧಾರ್ಳನುನ
ಅನುಸರಿಸಿ)

7.1: ತೃತಿೀಯ ಮೆನ್ನಯ ರ್ಳು : ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: Add Menu ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಮೇಲಾಾ ರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Show The
Third Level Menu List ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ನಲಿಲ , ಯಾವ ಮೆನುಾ ವಿನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಬೇಕೊೀ, ಅದ್ರ ಮುೇಂದ್ಧರುವ, ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತನ Edit ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Updated Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 8: ಸ್ಥಲ ೈಡರರ್ಳ ರಚನೆ | ಬದಲಾವಣೆ
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರುವ ಈ ಬ್ದಾ ನರ್ ಫೀಟವನುನ sliderರ್ಳು ಎೇಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಇವುರ್ಳಿಗೆ
ಬದ್ಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಸ ಫೀಟೊರ್ಳನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಈ ಇ ಕಳಗಿನ
ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ನಂತರ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Slider ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ, ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ಗೀಚರಿಸ್ಸವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ

*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಫೀಟೊೀದ್ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡ ಅಥವಾ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ
*Heading ಎೇಂಬಲಿಲ ಪ್ರೀಟೊೀದ್ ಹೆಡಿಡ ೇಂಗ್ ಅನುನ ನನ ಡ ಅಥವಾ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ
Content : ಫೀಟೊಗೆ ರ್ಕಾ ರ್ಿ ನ್ ಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ (ಕಡಾಡ ಯವಲಲ )
External Link(Optional): ಫೀಟೊವನುನ ಹೈರ್ರ್ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ URL ಇಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ
(ಕಡಾಡ ಯವಲಲ )
ಸ್ಿ ಪ್ 4: Browse ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಫೀಟೊವನುನ ಸ್ಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

(ಸೂಚನೆ: ಫೀಟೊಗೆ ಬೇರ್ಕದ್ image Size ರ್ಮನಿಸಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 5: ಫೀಟೊ ಸ್ಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡ ನಂತರ, *Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್
ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

8.1: ಸ್ಥಲ ೈಡರ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ನಂತರ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Slider ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ, ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ಗೀಚರಿಸ್ಸವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಯಾವ ಫೀಟೊ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡಬೇಕೊೀ ಅದ್ರ, ಅದ್ರ ಮುೇಂದ್ಧರುವ, ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತನ Edit ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ ಆಗಿರುವ ಬಗೆಗ Success ! Data Updated
Successfuly ! ಎಾಂದು ದೃಢೀಕ್ರಣ ಸಂದೇಶವು ಗೀಚರವಾಗುತತ ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 9: “ಇತಿತ ೀಚಿನ್ ಸ್ಸದ್ಧದ ರ್ಳು” ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಸವುದು.
ಮಾಹಿತ್ತ ಸ್ಕೆ ರೀಲ್ ಆಗುತ್ತು ರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಇತ್ತು ೀಚಿನ ಸ್ಸದ್ಧಾ ರ್ಳು ಎೇಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಈ
ರಿೀತ್ತಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಸೃಜಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Latest News ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

Kannada Content


*content to be Desplayed ಎೇಂಬಲಿಲ ರ್ರ ದ್ಶ್ಗನವಾರ್ಬೇಕ್ರರುವ ಸ್ವಲನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ
ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕ್ಯ(ಅಕ್ಷರರ್ಳ ರ್ರ ಮಾಣವನುನ ರ್ಮನಿಸಿ)



*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಹೈರ್ರ್ ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಯುಆರ್ಎಲ್ಅನುನ ಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ



Edito Box, ಎೇಂಬಲಿಲ ಪುಟವನುನ ರಚಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಕನನ ಡ ಮಾಹಿತ್ತ ಇಲಿಲ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿ

English Content


* content to be Desplayed ಎೇಂಬಲಿಲ ರ್ರ ದ್ಶ್ಗನವಾರ್ಬೇಕ್ರರುವ ಸ್ವಲನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ
ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕ್ಯ



*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಹೈರ್ರ್ ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಯುಆರ್ಎಲ್ಅನುನ ಪೇಸ್ಿ
ಮಾಡಿ



Edito Box ಎೇಂಬಲಿಲ ಪುಟವನುನ ರಚಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಇಲಿಲ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿ

(ಸೂಚನೆರ್ಳು1: ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬ್ದರದು
2: editor Boxನಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ರದ್ಾ ರೆ, Link(Defaoult #) ಯಥಾವತಾು ಗಿ
ಬಿಡಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 5: *Select Moderator ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

9.1: “ಇತಿತ ೀಚಿನ್ ಸ್ಸದ್ಧದ ರ್ಳು” ಮಾಹಿತಿ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾತಲಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Add Latest News ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಇರುವ, ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡಬೇಕೊೀ, ಅದ್ರ ಮುೇಂದ್ಧರುವ, ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತನ Edit ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದ್ಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿಡಿಸಿ,

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Updated Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 10: ಇನ್ೊ ಬಾಕ್ು ರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಪಲ ೀಡ ಮಾಡುವುದು.
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರುವ “ರ್ರಿಚಯ” “ಸೇವೆರ್ಳು ಮತ್ತು ಯೀಜನೆರ್ಳು” “ಆನ್ಲೈನ್ಸೇವೆರ್ಳು” “ಇಲಾಖಾ
ದಾಖಲೆರ್ಳು” ಇವುರ್ಳನುನ ಇನೊ ೀಬ್ದಕ್ು ರ್ಳು ಎೇಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ.

ಇವುರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡಮಾಡುವುದ್ಕೆೆ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ ವಿಧಾನರ್ಳು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2:ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Info Boxs ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು. ನಂತರ ಯಾವ info Boxಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ
ಅಳವಡಿಸಬೇಕೊೀ ಅದ್ನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಿೀವು ಆಯುಾ ಕೊೇಂಡ Info Box ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ
ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರೆ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ ಕರ ಮರ್ಳು..

Kannada Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ
*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಮೆನುಾ ವಿನ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಬರೆಯಬೇಕ್ಯ
*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ “#”ತೆಗೆದು, ಯುಆರ್ಎಲ್ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
English Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ
*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಮೆನುಾ ವಿನ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಬರೆಯಬೇಖು
*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ “#”ತೆಗೆದು, ಯುಆರ್ಎಲ್ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.
Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
(ಸೂಚನೆರ್ಳು1: ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬ್ದರದು
2: editor Boxನಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ರದ್ಾ ರೆ, Link(Defaoult #) ಯಥಾವತಾು ಗಿ
ಬಿಡಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 5: *Select Moderator ಎೇಂಬಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

10.1: ಇನ್ೊ ಬಾಕ್ು ರ್ಳ ಮಾಹಿತಿ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು
ಈಗಾರ್ಲೇ ರಚಿಸಿರುವ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Info Boxsನಲಿಲ ,ಯಾವ ಇನೊ ೀ ಬ್ದಕ್ು ನಲಿಲ ನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕೊ ಆ Info Box ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಇರುವ, ಯಾವ ಮಾಹಿತ್ತ ಎಡಿಟ್
ಮಾಡಬೇಕೊೀ, ಅದ್ರ ಮುೇಂದ್ಧರುವ, ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತನ Edit ಗುೇಂಡಿಯನನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿದ್ ನಂತರ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Updated Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

10.2: ಇನ್ೊ ಬಾಕ್ು ರ್ಳಿಗೆ ಸಬ್ಮೆನ್ನಯ ರ್ಳನ್ನನ ಸೃಜಿಸ್ಸವುದು.
Info Boxರ್ಳಿಗೆ ಮೆನುಾ ರ್ಳಿಗೆ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಳವಡಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, ಈ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Info Boxs ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು. ನಂತರ ಯಾವ info Boxಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ
ಅಳವಡಿಸಬೇಕೊೀ ಅದ್ನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಿೀವು ಆಯುಾ ಕೊೇಂಡ Info Box ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ
ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರೆ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ ಕರ ಮರ್ಳು..

Kannada Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ
*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಮೆನಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.

*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಥಾವತಾು ಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬೇಡ
*Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬ್ದರದು
English Content ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ
*Name ಎೇಂಬಲಿಲ ಮೆನಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.
*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಥಾವತಾು ಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬೇಡ
*Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬ್ದರದು
ಸ್ಿ ಪ್ 5: Select Moderator ಎೇಂಬಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 7: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
ಈರ್ ನಿೀವು Submit ಮಾಡಿರುವ ಮೆನುಾ ಅಪ್ರರ ವ್ ಆದ್ ನಂತರವೇ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ಸೃಜಿಸಲು
ಸ್ವಧಾ .
ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳನುನ ರಚಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಮುೇಂದುವರೆಸಿರಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 9: ಮತು ೀಮೆಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Info Boxs ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು. ನಂತರ ಯಾವ info
Boxಗೆ ಸಬ್ಮೆನುಾ ರಚಿಸಬೇಕೊೀ ಅದ್ನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 10: ನಿೀವು ಆಯುಾ ಕೊೇಂಡ Info Box ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ
ನಲಿಲ ನ ಯಾವ ಮೆನುಾ ವಿಗೆ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರಚಿಸಬೇಕೊೀ, ಆಮೆನುಾ ವಿನ ಮುೇಂದ್ಧರುವ Add Sub Menu
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 11: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ ಕರ ಮರ್ಳು,



Kannada Contete ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ

1. *Main Menu Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬ್ದರದು
2. *Sub Menu Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ಸಬ್ಮೆನುಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.
3. *Link (Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯುಆರ್ಎಲ್ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
4. *Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ , ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.


English Contete ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ

1. *Main Menu Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬ್ದರದು
2. *Sub Menu Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ಸಬ್ಮೆನುಾ ಗೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.
3. *Link (Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯುಆರ್ಎಲ್ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ
4. *Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ , ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

(ಸೂಚನೆರ್ಳು1: ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ, editor Boxನಲಿಲ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ
ಮಾಡಬ್ದರದು
ಅಥವಾ
2: editor Boxನಲಿಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ರದ್ಾ ರೆ, Link(Defaoult #) ಯಥಾವತಾು ಗಿ
ಬಿಡಬೇಕ್ಯ

ಸ್ಿ ಪ್ 12: Select Moderator ಎೇಂಬಲಿಲ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳುು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 13: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಮಾಡರೇಟರ್ ದೃಢೀಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಮಮ ಆಯೆೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, Yes,
Create ! ಎನುನ ವ ಕೆೇಂಪು ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 14: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 15: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟ ರಚನೆಯ ದೃಢೀಕರಣ ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , Yes. Create !
ಎೇಂಬ ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
ಮತು ೇಂದು ಸಬ್ ಮೆನುಾ ರಚಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಸ್ಿ ಪ್ 10ರಿೇಂದ್ ಸ್ಿ ಪ್ 15 ವರೆಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ
ಅನುಸರಿಸಿ)

10.3: ಇನ್ೊ ಬಾಕ್ು ರ್ಳಲ್ಲಲ ರುವ ಸಬ್ಮೆನ್ನಯ ರ್ಳನ್ನನ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Info Boxsನಲಿಲ ,ಯಾವ ಇನೊ ೀ ಬ್ದಕ್ು ನಲಿಲ ನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ
ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕೊ ಆ Info Box ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ಮೇಲಾಾ ರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್
Show Sub Menu List ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ಯಾವ ಸಬ್ ಮೆನುಾ ವನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು
ಬಯಸ್ಸವಿರೀ, ಅದ್ರ ಮುೇಂಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ Action ಕೆಳಗಿರುವ ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ ಪ್ಲನಿು ಲ್ ಗುರುತ್ತ
ಇರುವ Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 6: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ,

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Updated Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 11: ಡ್ಡಕುಯ ಮೆಾಂಟರ್ಳನ್ನನ ಅಪಲ ೀಡ ಮಾಡುವುದು
ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯಾ ಮೆೇಂಟ್ರ್ಳನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಮದ್ಲು ಅವುರ್ಳನುನ
ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ. ಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2:ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Upload pdf /image/csv file ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ರ್ಕೆ ದ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

*Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ನಿೀವು ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ರರುವ ದಾಖಲೆ/ದಾಖೆರ್ಳ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡ ಅಥವಾ
ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Short Descreption ಎೇಂಬಲಿಲ , ನಿೀವು ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ರರುವ ದಾಖಲೆ/ದಾಖೆರ್ಳ ಸಂಕ್ರಿ ರ್ು
ವಿವರವನುನ ಕನನ ಡ ಆಥವಾ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ
*Browse ಎೇಂಬಲಿಲ , ನಿೀವು ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ದಾಖಲೆ/ದಾಖಲೆರ್ಳನುನ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ, ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ,

ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮಾಹಿತ್ತ ಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success ! Data Added Successfuly ! ಎೇಂದು
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ವು ಗೀಚರವಾಗುತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ Success! Data Added Successfully! ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)

ಸೂಚನೆ: ದಾಖಲೆರ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶ್ಟ್ಗ ಡಿಸಿೆ ರರ್ಿ ನ್ ರ್ಳನುನ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ.

ರ್ಮನಿಸಿ: ಹಿೀಗೆ, ಸವಗರ್ಗೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಕ್ಯಾ ಮೆೇಂಟ್ರ್ಳ ಯುಆರ್ಎಲ್ರ್ಳು ರ್ರ ತ್ತ
ಪುಟದ್ಲಿಲ ಗೀಚರಿಸ್ಸವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ರುವ Select file to link ಎೇಂಬಲಿಲ ದರೆಯುತು ವೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 12: ಹೆಚ್ಚಾ ವರ ಪುಟರ್ಳನ್ನನ ರಚಿಸ್ಸವುದು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಕೆಲವಮೆಮ ಮೆನುಾ ರ್ಳ ಆಯೆೆ ಮಿತ್ತಯಾದಾರ್, ಹೆಚು ವರು ಪುಟರ್ಳನುನ
ರಚಿಸಿಕೊೇಂಡು ಹೈರ್ರ್ ಲಿೇಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅವುರ್ಳು ರಚಿಸ್ಸವುದ್ಕೆೆ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ರ ವಿಧಾನರ್ಳು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಪಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ Add New Pages(Link Page)ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Add New ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿಕೊಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

Kannada Content
*Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕ್ಯ.
*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಥಾವತಾು ಗಿರಲಿ
*Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ , ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ಒದ್ಗಿಸಿ

English Content
*Name ಎೇಂಬಲಿಲ , ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕ್ಯ.
*Link(Default #) ಎೇಂಬಲಿಲ , ಯಥಾವತಾು ಗಿರಲಿ
*Editor Box ಎೇಂಬಲಿಲ , ಪುಟಕೆೆ ಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ಒದ್ಗಿಸಿ
(ಸೂಚನೆ: ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನನ ಏಕ ರ್ಕಲಕೆೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.)
ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಂತರ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು .

ಸ್ಥಿ ಪ್ 6: ನಿೀವು ಪುಟವನ್ನನ ರಚಿಸ್ಸತಿತ ರುವ ಕುರತು ದೃಢಕ್ರಣ ಸಂದೇಶ ಗೀಚರಸ್ಸತತ ದೆ. ನಿೀವು
ಪುಟವನ್ನನ ರಚಿಸ್ಸವುದಕೆೆ ಸಿದಿ ರದದ ರೆ, ಕೆಾಂಪು ಬಣಣ ದ Yes, creat ! ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್
ಮಾಡಿಕಳಿು

ಸ್ಥಿ ಪ್ 7: ನಂತರ ನಿೀವು ಪುಟವು ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ ಹಸಿರು ಬಣಣ ದ, Success ! Data Added
Successfuly! ಎಾಂಬ ಸಂದೇಶ ಗೀಚರಸ್ಸತತ ದೆ.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 8: ನಂತರ ಅದೇ ಡ್ಡಯ ಶ ಬೀಡಾನ್ಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ನ ಡ ಮತುತ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಪುಟದ ಎರಡು ಯುಆರ
ಎಲ್ ರ್ನ್ರೇಟ ಆಗುತತ ವೆ.

ಹಿೀಗೆ ರ್ನ್ರೇಟ ಆಗುವ ಎರಡು ಯುಆರಎಲ್ರ್ಳನ್ನನ ನಿೀವು ರ್ಕಪ ಮಾಡಿಕಾಂಡು
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಲ ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದು.

12.1: ಹೆಚ್ಚಾ ವರಪುಟರ್ಳನ್ನನ ಎಡಿಟ ಮಾಡುವುದು.
ಹಿೀಗೆ ರಚಿಸಿರುವ ಪುಟರ್ಳನ್ನನ ಎಡಿಟ ಮಾಡಲ್ಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಿಧಾನ್ರ್ಳನ್ನನ ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 2: ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಪಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ Add New Pages(Link Page) ಆಯೆೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 3: ಪಕ್ೆ ದ ಡ್ಡಯ ಶಬೀಡಾನ್ಲ್ಲಲ ಈಗ್ರ್ಲ್ಲ ರಚಿಸಿರುವ ಮತುತ ಎಡಿಟಮಾಡಲ್ಕ
ಬಯಸ್ಸವ ಪುಟದ Action ಕೆಳಗಿರುವ ಕೇಸರ ಬಣಣ ದ ಪೆನಿು ಲ್ ಗುರುತಿನ್ ಎಡಿಟ ಬಟನ ಕಿಲ ಕ್
ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 4: ನಂತರ ತೆರೆದುಕಳುು ವ ಪುಟದಲ್ಲಲ ಮಾಹಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 5: ನಂತರ ನಿೀಲ್ಲ ಬಣಣ ದ Submit ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.

ಸ್ಿ ಪ್: 6 ನಂತರ, ಮಾಹಿತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬರ್ೆ Success ! Data Updated Successfuly! ಎೇಂಬ
ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

(ಒೇಂದು ವೇಳ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸದೇ ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ ತಪ್ರಿ ದ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತು ದೆ
ಎೇಂದ್ಥಗ)
ರ್ಮನಿಸಿ: ಹಿೀಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಲಿೇಂಕ್ ಅನುನ ಮತು ಮೆ, ರ್ಕಪಿ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ
ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಅದು ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಅರ್ಡೆಟ್ ಆಗುತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 13: ಇಮೇಜ್ ಗ್ಯ ಲರ, ವಿಡಿಯೀ/ಆಡಿಯೀ ಗ್ಯ ಲರ
ರಚಿಸ್ಸವುದು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ಗಾಾ ಲರಿ ರಚಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಮದ್ಲು ಆ ಫೀಟೊೀರ್ಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯರ್ಳನುನ
ಸವಗರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕ್ಯ.
ನಂತರದ್ಲಿಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಯುಆರ್ಎಲ್ ಅನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಫೀಟೊೀ ಗಾಾ ಲರಿ
ಬೇರ್ಕದ್ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಟೊೀ ಗಾಾ ಲರಿ ತೆರೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ.
ಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ್ ಕರ ಮರ್ಳು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ ರುವ Upload Image Gallery ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ, ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ Add New
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 4: ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

*Name in Kannada ಎೇಂಬಲಿಲ ಫೀಟೊೀ ಗಾಾ ಲರಿಗೆ ಬೇರ್ಕಗುವ ಹೆಸರನುನ ಕನನ ಡದ್ಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ
*Name in English ಎೇಂಬಲಿಲ ಫೀಟೊೀ ಗಾಾ ಲರಿಗೆ ಬೇರ್ಕಗುವ ಹೆಸರನುನ ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ನಲಿಲ ನಿೀಡಬೇಕ್ಯ
Browse ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡುವ ಫೀಟೊರ್ಳನುನ ಒಟಿಿ ಗೆ
ಸೇಲೆಕ್ಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಸ್ಿ ಪ್ 5: ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ SUBMIT ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 6: SUBMIT ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಇೇಂಗಿಲ ಷ್ ಲಿೇಂಕ್ (ಯುಆರ್ಎಲ್
)ರ್ಳನುನ ರ್ಕಪಿ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ಅವಶ್ಾ ವಿರುವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ಪೇಸ್ಿ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 14: ಪ್ರಸವಡಾ ಬದಲಾವಣೆ
ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ರಿಗೆ ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿರ್ಳು ನಿೀಡಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ರ್ಡಗರ್ಳನುನ
ಬದ್ಲಾಯಿಸಿಕೊಳು ಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಈ ಇ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಡಮಿಮ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ರ್ಳನುನ ಬಳಸಿಕೊೇಂಡು ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ಇನ್
ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಪಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Settings ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿು ನಂತರ, Reset Password ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿಕೊಳಿು ,

ಸ್ಿ ಪ್3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಅವಶ್ಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಿ ಕೆೇಂಪು
ಬಣಣ ದ್ Reset Password ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ನಂತರ, ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ಬದ್ಲಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ Success! Password Reset Successfully ಎೇಂಬ
ದೃಢೀಕರಣವು ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 15: ಸೈನ ಔಟ ಮಾಡುವುದು
ಸಿಎೇಂಎಸ್ನಲಿಲ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ಮುರ್ಕು ಯಗೇಂಡ ನಂತರ, ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಲೇಬಲ್ ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ರುವ ಇಳಿಮುಖ ಭಾಣದ್ ಗುರುತ್ತ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: Logout ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾಡರೇಟರ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳು

ಕಂಟೇಾಂಟ ಮಾಡರೇಟರ


ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಅಪ್ರಲ ೀರ್ಡ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನು ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸ್ಸವುದೇ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ.



ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಯೀರ್ಾ ವಾಗಿದ್ಾ ರೆ ಅದ್ನುನ ರ್ರ ಟಕೆಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಸವುದು, ದೀಷರ್ಳಿದ್ಾ ರೆ
ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿರ್ಡಿಸ್ಸವುದ್ಕೆೆ Send Back ಮಾಡುವುದು ಅರವ
ಕೆಲಸವಾಗಿರುತು ದೆ.



ಇವರಿಗೂ ಒೇಂದು ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ಅನುನ ಅಡಿಮ ನ್ ಅವರು
ರಚಿಸಿಕೊಡಬೇರ್ಕಗುತು ದೆ. ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನರ್ಳು ಈ
ಕೆಳಿಗಿನಂತ್ತವೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 1: ಸೈನಇನ ಮಾಡುವುದು
ಮಾಡರೇಟರ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳನ್ನನ ರ್ಕಗಳು ಬೇರ್ಕದರೆ ಮದಲ್ಕ ಅವರು
ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನಇನ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.
ಸ್ಟೆಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿರುವ
Sign In ಗುುಂಡಿಯನ್ುು
ಒತ್ತಬಟೇಕು.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 2: ನಂತರ ತೆರೆದುಕಳುು ವ ಡ್ಡಯ ಶಬೀಡಾನ್ಲ್ಲಲ ಅಡಿಾ ನ ಅವರು ನಿೀಡಿರುವ
ಲಾಗಿನ ಮತುತ ಪ್ರಸವಡಾ ಮತುತ ರ್ಕಯ ಪ್ರಾ ವನ್ನನ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ Sign In
ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಕಿಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕಳುು ವ ಮತ್ತ ಾಂದು ಡ್ಡಯ ಶಬೀಡಾನ್ಲ್ಲಲ ನಿೀವು
ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಚಟುವಟ್ಟಗೆಳನ್ನನ ರ್ಮನಿಸಿ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 2:ಪರ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೆಟ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಸೈನ್ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2:Profile ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಥಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕಳುು ವ ಪುಟದಲ್ಲಲ , ಕೆೇಂಪು ಬಣಣ ದ್ ನಕ್ಷತರ ಇರುವ ಎಲಲ ಸೆ ಳವನುನ
ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಭತ್ತಗ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ರ್ಕಣಿಸಿದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್4: Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತ್ತು ದ್ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ರ್ಕಣಿಸಿದ್ Success! Profile Updated Successfully
ಎನುನ ವ ದೃಢೀಕರಣ ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ. ಒೇಂದು ವೇಳ ಈ ರಿೀತ್ತಯ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಬ್ದರದೇ
ಇದ್ಾ ರೆ, ಮತು ಮೆಮ ರ್ರ ಯತ್ತನ ಸಿ ಉೇಂಟಾಗಿರುವ ತಪುಿ ರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಸೂಚನೆ: ಈಗಾರ್ಲೇ Update ಮಾಡಿರುವ Profile ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ, ಈ ವಿಧಾನವನೆನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ಯ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 3: ವೆರಫೈ ಮಾಡುವುದು
ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಖು.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದು.

ಸ್ಿ ಪ್ 2: (ರ್ಮನಿಸಿ: ನಿೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರು ಮಾಹಿತ್ತ ಯಾವ ಸಿ ರೂದುಾ ಎೇಂಬುದ್ನುನ
ನಿೀವು ತ್ತಳಿದುಕೊೇಂಡಿರ ಬೇಕ್ಯ.)
ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳು ವು ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗ ನಲಿಲ


Name ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Tittle/Heading ಕೆಳಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Content / Link / Image ಕೆಳಗಿರು ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ.
Image ರ್ಳಿದ್ಾ ರೆ ಅವು ಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ವೆ.
Link ನಿೀಡಿದ್ಾ ರೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ಕೆೆ ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಯಾ ಮೆೇಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎೇಂದು ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲು
ಅದೇ ಲಿೇಂಕ್ ಅನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಒೇಂದು ವೇಳ ಪುಟವನುನ ರಚಿಸಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ಾ ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪುಟದ್ಲಿಲ ನ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಬೇರ್ಕರ್ದ್ರೆ, ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ಕಣಿಣ ನ
ಗುರುತ್ತ ಇರುವ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Verify List ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ತೆರದುಕೊಳುು ವ ಇನನ ೇಂದು ಡಾಾ ಶ್
ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ , ನಿೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಮುೇಂಬ್ದರ್ದ್ಲಿಲ ರುವ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ ರೈಟ್
ಮಾಕ್ಗ ಇರುವ ಚೌರ್ಕರ್ಕರದ್ ಕ್ಯೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

(ಸೂಚನೆ: ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯೂ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಿೀಲಿ ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ಇರುತು ದೆ.
ಒೇಂದು ವೇಳ ಅದು ಸಹಿರು ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ಇದ್ಾ ರೆ ಅದು ಈಗಾರ್ಲೇ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಎೇಂದ್ಥಗ)
ವೈರಿಫೈ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ಒಳಗೇಂಡಿರುತು ದೆ.

3.1: ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Send Back ಮಾಡುವುದು.

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಯಾವ ರ್ಕರಣಕೆೆ ಸ್ೇಂರ್ಡ ಬ್ದಾ ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತು ದೆ ಎನುನ ವುದುನುನ Messege
ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ನಮೂದ್ಧಸಿ ರ್ಸಿರು ಬಣಣ ದ್ Send Back ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತ್ತು ರಿ.

3.2: ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Edit ಮಾಡುವುದು.
ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ನಿೀವೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ಾ ಲಿಲ

ಕಸರಿ ಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ರುವ Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷರ್ರ್ಳನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿ Select Approver ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ
ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು ನಂತರ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ನಂತರ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ದೃಢೀಕರಿಸಲು Yes. Create ! ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈರ್ ಮತು ಮೆಮ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ, ನಂತರ Success ! Data Updated Seccessfuly
ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಒೇಂದು ವೇಳ Success ! Data Updated Seccessfuly ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್
ಗೀಚರಿಸದೇ ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿೀವು ದೀಷ ಪ್ರರಿತ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿ ಎೇಂದ್ಥಗ)

3.3:ಮಾಹಿತಿ ಸರಯಾಗಿದುದ ಅನ್ನಮೀದನೆಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಸವುದು.
ಕ್ರರ ಯೇಟರ್ ವೆರಫೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯೂ ಎಲಲ ರಿೀತ್ತಯಲೂಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ನನ
ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇರ್ಕರ್ದ್ಲಿಲ ,
Select Approver ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿು
ಕೆಳಗಿರು ಮತೆು ರಡು ವೃತಾು ರ್ಕರಾದ್ ಗುೇಂಡಿರ್ಳನುನ ಬಲಕೆೆ ಎಳಯಿರಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿರಿ

ನಂತರ ಅನುಮೀದ್ಕರನುನ ದೃಢೀಕರಿಸಲು Yes. Create ! ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈರ್ ಮತು ಮೆಮ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ, ನಂತರ Success ! Data Updated Seccessfuly
ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಒೇಂದು ವೇಳ Success ! Data Updated Seccessfuly ಎೇಂಬುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ್
ಗೀಚರಿಸದೇ ಇದ್ಾ ರೆ, ನಿೀವು ದೀಷ ಪ್ರರಿತ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿ ಎೇಂದ್ಥಗ)

ಚಟುಚಟ್ಟಕೆ 4: ಪ್ರಸವಡಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ಸವುದು
ಮಾಡರೇಟರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ ವರ್ಡಗ ಅನುನ
ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಹಿೇಂದ್ಧನ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗಅನುನ
ಬದಾಲಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Setting ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, Resset Password ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

E-Mail Address ಎೇಂಬಲಿಲ ಯಾವದೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬೇಡ(ಮಾಡಲೂ ಆರ್ದು)
Password ಹಸ ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ನಮೂದ್ಧಸಿ
Confirm Passwor ಹಸ ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ನಮೂದ್ಧಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ
ನಂತರ Resset Password ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 5: ಸೈನ ಔಟ ಮಾಡುವುದು
ಸಿಎೇಂಎಸ್ನಲಿಲ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳು ಮುರ್ಕು ಯಗೇಂಡ ನಂತರ, ಸೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ವಿಧಾನರ್ಳನುನ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಲೇಬಲ್ ರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ರುವ ಇಳಿಮುಖ ಭಾಣದ್ ಗುರುತ್ತ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 2: Logout ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಪ್ಯರ ವರ ಚಟುವಟ್ಟಕೆರ್ಳು

ಕಂಟೇಾಂಟ ಅಪ್ಯರ ವರ ರ್ವಬಾದ ರರ್ಳು


ಜಾಲತಾಣಲದ್ಲಿಲ ಯಾವುದೇಮಾಹಿತ್ತರ್ರ ಕಟವಾಗುವುದ್ಕೆೆ ಕಂಟೇೇಂಟ್ ಅಪ್ರರ ವರ್ ಮಾಹಿತ್ತಯ
ನುನ ಅನುಮೀದ್ಧಸ್ಸವುದುಕಡಾಡ ಯವಾಗಿರುತು ದೆ.



ಅವರಿಗೆರ್ರ ತೆಾ ೀಕಲಾಗಿನ್ ಐಡಿಯನುನ ನಿೀಡಲಾಗಿರುತು ದೆ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 1: ಸೈನಇನ ಮಾಡುವುದು
ಅಪ್ಯರ ವರ ಸಿಎಾಂಎಸಗೆಲಾಗಿನ ಆರ್ಲ್ಕ ಈ ವಿಧಾನ್ರ್ಳನ್ನನ ಅನ್ನಸರಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ನಿೀಡಿರುವಯುಆರಎಲ್ ಅನ್ನನ ಬ್ರರ ಸರನ್ಅಡೆರ ಸಬಾರ
ನ್ಲ್ಲಲ ನ್ಮೂದ್ಧಸಿಜಾಲತಾಣವನ್ನನ ತೆರೆಯಬೇಕು.
ಸ್ಿ ಪ್ 2:
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರುವ Sign
Inಗುೇಂಡಿಯನುನ ಒತು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಥಿ ಪ್2: ನಿಮಗೆನಿೀಡಿರುವಇಮೇಲ್, ಪ್ರಸವಡಾ
ಹಾಗೂರ್ಕಯ ಪ್ರಾ ವನ್ನನ ನ್ನನ ನ್ಮೂದ್ಧಸಿಸೈನಇನ ಗುಾಂಡಿಯನ್ನನ ಒತಿತ ರ.

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 2: ಪರ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಡೆಟ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಲಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 2:ನಂತರತೆರೆದುಕೊಳುು ವಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ,
ಹೆಸರಿನರ್ಕೆ ದ್ಲಿಲ ರುವಇಳಿಮುಖಬ್ದಣದ್ಗುರುತ್ತಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ Profile ಎೇಂಬಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 3: Profile ಎನುನ ವಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತರತೆರೆದುಕೊಳುು ವಪುಟದ್ಲಿಲ ,
ಕಳಿರುವಮತ್ತು ಕೆೇಂಪುನಕ್ಷತರ ಇರುವಸೆ ಳರ್ಳನುನ ಭತ್ತಗಮಾಡಿನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್

ಮಾಡಿ.
ನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ Submit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, Succeess ! Profile Updated Successfully!
ಎೇಂಬಸಂದೇಶ್ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ

(ಸೂಚನೆ: Succeess ! Profile Updated Successfully! ಎೇಂಬಸಂದೇಶ್ಗೀಚರಿಸದೆಇದ್ಾ ರೆ,
ನಿಮಿಮ ೇಂದ್ತಪ್ರಿ ದ್ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆನಡೆಯುತು ದೆಎೇಂದ್ಥಗ)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 3: ಅಪ್ಯರ ವ್ ಮಾಡುವುದು
ಜಾಲತಾಣದ್ಲಿಲ ರ್ರ ಕಟಣೆಗೆಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡಲುಕಳುಹಿಸಿರುವಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಪ್ರರ ವ್
ಮಾಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ,
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾತಲಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಯ
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ನಂತರತೆರೆದುಕೊಳುು ವಡಾಾ ಶ್ಬೀಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ



Name ಕೆಳಗಿರುವಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Tittle/Heading ಕೆಳಗಿರುವಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ



Content / Link / Image ಕೆಳಗಿರುಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಿ.
Image ರ್ಳಿದ್ಾ ರೆಅವುಮೇಲನ ೀಟಕೆೆ ಗೀಚರಿಸ್ಸತು ವೆ.
Link ನಿೀಡಿದ್ಾ ರೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ಕೆೆ ಒದ್ಗಿಸಿರುವಡಾಕ್ಯಾ ಮೆೇಂಟ್
ಸರಿಯಾಗಿದೆಎೇಂದುರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಲುಅದೇಲಿೇಂಕ್ಅನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಒೇಂದುವೇಳಪುಟವನುನ ರಚಿಸಿಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ಾ ರೆಮತ್ತು ಆ
ಪುಟದ್ಲಿಲ ನಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ರ್ರಿಶಿೀಲಿಸಬೇರ್ಕರ್ದ್ರೆ, ಡಾಾ ಶ್ ಬೀರ್ಡಗ
ನಲಿಲ ರುವನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ಕಣಿಣ ನಗುರುತ್ತಇರುವಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಿೀವುಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡಲುಬಯಸಿದ್ಮಾಹಿತ್ತಮುೇಂಬ್ದರ್ದ್ಲಿಲ ರುವನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ರೈಟ್ಮಾಕ್ಗ
ಇರುವಚೌರ್ಕರ್ಕರದ್ಕ್ಯೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಪ್ರರ ವ್ ರ್ರ ಕ್ರರ ಯೆಯುಮೂರುಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳನುನ ಒಳಗೇಂಡಿರುತು ದೆ.

3.1: ಮಾಹಿತಿಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Send Back ಮಾಡುವುದು
ಮಾಹಿತ್ತಯುರ್ರ ಕಟಣೆಗೆಯೀರ್ಾ ವಾಗಿಲಲ ದ್ಧದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಲುಸ್ೇಂರ್ಡಬ್ದಾ ಕ್
ಮಾಡಬಹುದುಅದ್ರ್ಕೆ ಗಿ,
ನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ರೈಟ್ಮಾಕ್ಗ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್

ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವಮತು ೇಂದುಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ Message
ವಿಭಾರ್ದ್ಲಿಲ ರ್ಕರಣರ್ಳನುನ ನಮೂದ್ಧಸಿ, ನಂತರರ್ಸಿರುಬಣಣ ದ್ಲಿಲ ರುವ Send Back ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

3.2: ಮಾಹಿತಿಸರಯಾಗಿಲಲ ದ್ಧದದ ರೆ Edit ಮಾಡುವುದು.
ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆಬಂದ್ಧರುವಮಾಹಿತ್ತಯದೀಷವನುನ ಅನುಮೀದ್ಕರೆಬದ್ಲಾಯಿಬೇರ್ಕದ್ರೆ,
ನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ರೈಟ್ಮಾಕ್ಗ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತರ,

ತೆರೆದುಕೊಳುು ವಮತು ೇಂದುಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ಕಸರಿಬಣಣ ದ್ Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

Edit ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ತೆರೆದುಕೊಳುು ವಪುಟದ್ಲಿಲ ದೀಷವನುನ ಸರಿರ್ಡಿಸಿದ್ನಂತರ,
Submit ಗುೇಂಡಿನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

Submit ಮಾಡಿದ್ನಂತರ, ಮಾಹಿತ್ತಅನುಮೀದ್ನೆಗೇಂಡಿರುವಬಗೆೆ , Success! Data Upadated and
Approved Successfullu! ಎನುನ ವದೃಢೀಕರಣಸಂದೇಶ್ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ.

(Success ! Data Upadated and Approved Successfullu!
ಎನುನ ವದೃಢೀಕರಣಸಂದೇಶ್ಗೀಚರಿಸ್ಸತ್ತು ದ್ಾ ರೆ,
ನಿೀವುದೀಷಪ್ರರಿತಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿಎೇಂದ್ಥಗ, )

3.3: ಮಾಹಿತಿ ಸಮಪಾಕ್ವಾಗಿದುದ ಅನ್ನಮೀದ್ಧಸಿ ಪರ ಕ್ಟ್ಟಸ್ಸವುದು.
ಅನುಮೀದ್ನೆಗೆಬಂದ್ಧರುವಮಾಹಿತ್ತಯರ್ರ ಕಟಣೆಗೆಯೀರ್ಾ ವಾಗಿದ್ಾ ರೆ, ಅದ್ನುನ ಅಪ್ರರ ವ್ ಮಾಡುವುದು,
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಡಾಾ ಶ್ಬೀರ್ಡಗನಲಿಲ ರುವನಿೀಲಿಬಣಣ ದ್ರೈಟ್ ಮಾಕ್ಗ
ಇರುವಚೌರ್ಕರ್ಕರದ್ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಮಾಹಿತ್ತದೃಢೀಕರಣರ್ಕೆ ಗಿವೃತಾು ರ್ಕರದ್ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಿ

ನಂತರ, ಮಾಹಿತ್ತಅನುಮೀದ್ನೆಗೇಂಡಿರುವಬಗೆೆ , Success! Data Approved Successfullu!
ಎನುನ ವದೃಢೀಕರಣಸಂದೇಶ್ಗೀಚರಿಸಬೇಕ್ಯ.

Success ! Data Approved Successfullu! ಎನುನ ವದೃಢೀಕರಣಸಂದೇಶ್ಗೀಚರಿಸ್ಸತ್ತು ದ್ಾ ರೆ,
ನಿೀವುದೀಷಪ್ರರಿತಚಟುವಟಿಕೆಯನುನ ಮಾಡುತ್ತು ದ್ಧಾ ೀರಿಎೇಂದ್ಥಗ,)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 4: ಪ್ರಸವಡಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ಸವುದು
ಅಡಿಮ ನ್ ಅವರುನಿಮಗೆನಿೀಡಿರುವಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ ವರ್ಡಗ
ಅನುನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆಅಥವಾ ಈ ಹಿೇಂದ್ಧನಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ
ಅನುನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ಾ ರೆ
ಸ್ಿ ಪ್ 1: ಜಾಲತಾಣಕೆೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುು ಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಿ ಪ್ 2: ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆನುಾ ರ್ಳಲಿಲ Setting ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಿಕೊೇಂಡು, Resset Password ಕ್ರಲ ಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ಸ್ಿ ಪ್ 3: ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳುು ವ ಪುಟದ್ಲಿಲ

E-Mail Address ಎೇಂಬಲಿಲ ಯಾವದೆಬದ್ಲಾವಣೆಬೇಡ(ಮಾಡಲೂಆರ್ದು)
Password ಹಸಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ನಮೂದ್ಧಸಿ
Confirm Passworಹಸಪ್ರಸ್ವರ್ಡಗ ನಮೂದ್ಧಸಿದೃಢೀಕರಿಸಿ
ನಂತರResset Password ಕ್ರಲ ಕ್ಮಾಡಬೇಕ್ಯ.

ನಂತರಪ್ರಸವಡಾ ಬದಲಾಗಿರುವಬಗೆಗ Success! Password Reset Successfully
ಎಾಂಬದೃಢೀರಕ್ಣಮೆಸ್ಥಜ್ ಗೀಚರವಾಗುತತ ದೆ.

(ಒಾಂದುವೇಳೆ, Success! Password Reset Successfully ಎಾಂಬದೃಢೀರಕ್ಣಮೆಸ್ಥಜ್
ಗೀಚರವಾರ್ದ್ಧದದ ರೆ, ನಿಮಾ ಾಂದತಪ್ರಪ ದಪರ ಕಿರ ಯನ್ಡೆಯುತಿತ ದೆಎಾಂದಥಾ)

ಚಟುವಟ್ಟಕೆ 5: ಸೈನ ಔಟ ಮಾಡುವುದು

ಈ ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

Logout
ಗುೇಂಡಿಯನುನ ಕ್ರಲ ಕ್
ಮಾಡಿ

