
SPORTS DATA ENTRY HELP

&

SPORTS DATA     ഓണൈലനായി എനടി നടതോമാള   
  ശദിോകണ കാരയങള

SPORTS DATA ENTRY LINK   ഈ ൈസറില ൊകാടതിടണ്.  …ശദികക ...

1. www.schoolsports.in      എന ൊവബ് ൈസറിലാണ് ഡാറാ എനടി നടോതണത്.
2. Mozilla Firefox     എന ൊവബ് ബൗസര മാതോമ ഉപോയാഗികാവ.
3. Entry form , Item Code , Age Category , Sports Manual    എനിവ ൊവബ് ൈസറിൊന ോഹാം 

  ോപജില തൊന ലഭികം.
4.          സബ് ജിലയില നിനം ലഭികന യസര ൊനയിമം പാസ് ോവഡം ഉപോയാഗിച് ോലാഗിന 
ൊചയണം.
5.    ആദയമായി ോലാഗിന ൊചയോമാള പാസ്   ോവഡ് നിരബനമായം മാോറണതാണ്.
6. അത്       ലറിക് മതരങളകം നീനല മതരങളകം ൊഗയിംസ് മതരങളകം പോതയകം 

 എനടി നടതണം. 
7.        ൊഗയിംസ് മതരങള എനര ൊചയോമാള ടീമായി പൊങടകന ഓോരാ ഇനങളം 

  പോതയകമായി ടിക് ൊചയണം.
8.   അഡ് മിഷന നമര,   കടിയൊട ോപര് ,  വയസ് , ജനനതീയതി,  പിതാവിൊന ോപര്, പൊങടകന 

  ഇനങളൊട ോകാഡ് നമര,    ോഫാോടാ എനീ വിവരങളാണ് നലോകണത്.
9. സീനിയര,ജനിയര,       സബ് ജനിയര വിഭാഗങളില മതരികന കടികളൊട പാസ് ോപാരട് 

  ൈസസ് ോഫാോടാ (  പരമാവധി 100 kb)    നിരബനമായം അപ് ോലാഡ് ൊചോയണതാണ്.
10.        ഹയര ൊസകണറി കടികളാൊണങില അഡ് മിഷന നമറിൊന കൊട H (H101) എനം 

        ോവാോകഷണല ഹയര ൊസകണറി കടികളാൊണങില അഡ് മിഷന നമറിൊന കൊട V 
(V101)  എനം ോചരോകണതാണ്.
11.        ഹയര എയജ് ഗപില മതരികന കടികളൊട വിവരങള പോതയകം ോരഖൊപടതണം. 

         ഇങൊന മതരികന കടികള ഈ വരഷം നടകന എലാ മതരങളിലം ആ വിഭാഗതില 
 തൊന മതരികണം.

12.         എലാ കടികളൊടയം വിവരങള എനര ൊചയതിനോശഷം റിോപാരട് പിന് ഔട് പരിോശാധിച് 
    ആവശയമായ തിരതലകള വരതിയോശഷം മാതോമ Confirm ൊചയാവ.   ഒര പാവശയം confirm 

      ൊചയ കഴിഞാല പീനീട് യാൊതാര വിധതിലമള എഡിറിംഗ് സാധയമല.

Downloads

Athletics Item Codes
Entry Form for Athletics
Download Adobe Reader
Games Item Codes

http://www.schoolsports.in/
http://www.schoolsports.in/doc/games.pdf
http://get.adobe.com/reader/
http://www.schoolsports.in/doc/entry_formAthletics.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/Athletics.pdf


Entry Form for Games
Sports Manual
Entry Form Instructions
User Guide
Age Group for Sports
Aquatics Item Codes
Entry Form for Aquatics
Mozilla Download

     ഒര ോഫാളഡറിനളിൊല മഴവന ഇോമജകളം ഒരമിച്  format    മാറകോയാ  resize   ൊചയകോയാ   
 ൊചയനതിനായി  converseen    എന ോസാഫ്   ൊവയര ഉപോയാഗികാം  . Digital Camera ഉപോയാഗിച് 

    എടത ോഫാോടാകള ഇത് ഉപോയാഗിച് ൊചറതാകാവനതാണ്.
         ഇത് ഇനസാള ൊചയനതിനായി താൊഴ കാണന കമാനകള ഓോരാനായി ൊടരമിനലില ൈടപ് ൊചയ് 

Enter ൊചയക. (       ഇവിൊട നിന് ോകാപിൊയടത് ൊടരമിനലില ോപസ ൊചയാലം മതി.)

sudo add-apt-repository ppa:faster3ck/converseen
sudo apt-get update
sudo apt-get install converseen

  ഇനസോലഷന ോശഷം Application-Graphics-Converseen തറകക.
Add images   കിക് ൊചയ് image folder  ൊസലക് ൊചയക. Ctrl,A  എനീ keys  ഉപോയാഗിച് എലാ
images    ഉം ഒരമിച് ൊസലക് ൊചയാവനതാണ്.  ോശഷം open  കിക് ൊചയക. check all  കിക് ൊചയ

 ോശഷം convert to   എനതിൊല നിനം file format  ൊസലക് ൊചയക.

Resize    ൊചയനതിനായി ഇടത ഭാഗതള dimensions  എനതില %  മാറി px  ആകി width, height ഇവ 
കമീകരികക. (Size 100kb    യില താൊഴ കമീകരികനതിനായി width, height  ഇവ 800, 600 

 ആകിയാല മതി.) Save in  എനതില folder  ൊസലക് ൊചയക.  ോശഷം convert  എനതില കിക് 
ൊചയക.     ൊസലക് ൊചയിടള ോഫാളഡറിോലക് ഇോമജകള Convert ആയിടണാകം.

Raster , vector  എനിവയിലള 127  തരം picture formats -  ോലയ് resize   ൊചയാൊമനത് ഇതിൊന പധാന 
 സവിോശഷതയാണ് .    ഒരപാട് ചിതങൊള ഒനിച resize     ൊചയോമാള ഒര കാരയം ശദികക . 

Landscape -  ഉം portrait -   ഉം ഒനിച pixel  അടിസാനതില (  ഉദാ :- 800 X 600 ) resize  ൊചയരത് . 
 അവയൊട width x height     രണതരം അനപാതതിലാണ് എനത് ശദികണം . അങൊനയള 

 സാഹചരയതില dimension , pixel    ആയി എടകനതിന പകരം %    ആയി എടകനതാണ് നലത് . % 
     ആയി എടതാല വയതയസ തരം ചിതങളൊട width , height   എനിവ ഒറിജിനല ചിതതിൊന 

 അനപാതതില resize  ൊചയൊപടൊകാളം .       ഔട് പട് ഇോമജ് വികലമാവില എന് സാരം . ചിതങൊള 
 ൊചറതാകാന 100 % -    ല കറവം വലതാകാന 100 % -    ല കടതലം എടകണം .

       ോസാരടസിനായി അപ് ോലാഡ് ൊചയാനാൊണങില ോഫാോടായൊട ഫയല ൈസസ് 100 ൊക.  ബി യില 

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/fx/
http://www.schoolsports.in/doc/entry_formAquatics.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/Aquatics.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/ageGroup.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/user%20guide%20trial.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/entryform_instructions.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/manual%20sports%20final.pdf
http://www.schoolsports.in/doc/entry_formGames.pdf


താൊഴയാവണം.
 ഒപം

width =400
height=400

 ആണ് ൈസസ്...  അതായത് 400x400

 കടപാട് -   മാത് ോബാഗ് &  വിവിധ ോപാസകള


