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ഒരു �ൂലെച്ച1ിയുലെ1 ചിത്രതം  Home ലെല 10 Images എന്ന പഫാൾഡറിൽ .  flowers svg എന്ന
ഫയലിൽ  നൽകിയിരിക്കുന്നു.  ഇത്   Inkscape പ�ാഫ്റ്്റ ലെ�യറിൽ  തുറന്ന്  മുകളിൽ
കാണുന്ന മാതൃകയിലുള്ളത് പ�ാലെല ഒരു ലെച1ിച്ചട്ടി �രച്ച് പചർക്കുക. 

തയാറാക്കിയ ചിത്രതം   png പഫാർമാറ്റിൽ  Homeലെല  10  Exam എന്ന പഫാൾഡറിപലക്ക്
നിങ്ങളുലെ1 രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  flowers എന്ന പ�രിൽ  Export ലെചയ്യുക.  (  svg ഫയൽ പ��്
ലെചപയ്യണ്ടതില്ല).

പ്ര��ിദ്ധീകരണ�ില�ക്ക്

3 പ്രവര്ത്തനങ്ങള് (ഏടെത�ിലും ഒരു പ്രവര്ത്തനം ടെചങ്കേ9ണ്ടതാണ്)
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ഇന്ത്യൻ  �്വാതത്രന്ത്യ  �മര  ചരിത്രതത്തിലെല  ത്ര�ധാനലെ;ട്ട  �മരങ്ങലെളക്കുറിച്ചുള്ള  ഒരു
പലഖനം,  Homeലെല  _Exam documentsൽ  _ .Freedom Struggle ott എന്ന  ഫയലിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു.  ഈ  ഫയൽ  ലിബർ  ഓഫീ�്  റൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്  രണ്ടാമലെത്ത
പ�ജിൽ ഉള്ള1ക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ;1ുത്തുക. ലിബർഓഫീ�ിലെല    Table of Contents and

 Index എന്ന �പKതം ഉ�പയാഗിച്ചാണ് ഉള്ള1ക്ക �ട്ടിക തയാപറപക്കണ്ടത്.

�ൂചന:

• ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്ക്  1  Heading എന്ന  റൈസ്റ്റൽ  നൽകുക.  (ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അ� നീല നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

മാറ്റങ്ങൾ  �രുത്തിയ  ഫയൽ  നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  India എന്ന  ഫയൽനാമം
നൽകി Homeലെല 10 Exam എന്ന പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.
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കാലാ�സ്ഥാ �്യതിയാനത്തിലെ& അനന്തര ഫലങ്ങൾ �ിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പലഖനം,
Homeലെല  _Exam documentsൽ  _ .Climate Change ott എന്ന  ഫയലിൽ
നൽകിയിട്ടുണ്്ട.   ഈ  ഫയൽ  ലിബർഓഫീ�്  റൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്
ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്കായി  ചു�ലെ1  നൽകിയിരിക്കുന്ന  ത്ര�പത്യകതകൾ  ഉൾലെ;1ുത്തി

21  style എന്ന  പ�രിൽ  ഒരു  �ുതിയ  ലെPഡിംഗ്  റൈസ്റ്റൽ  തയ്യാറാക്കുക.  (Heading
�ിഭാഗത്തിലെല  2 Heading എന്നതിലാണ് �ുതിയ റൈസ്റ്റൽ നിർമ്മിപക്കണ്ടത്)

 Font family -  Bitstream Charter

 Font Size - 105 %  16or pt

 Font color - Purple

 Shadow നൽകുക

പലഖനത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഉ�ശീർഷകങ്ങൾക്കും  21  style എന്ന റൈസ്റ്റൽ നൽകുക.
(ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അ� �ച്ച നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു)

ഈ ഫയൽ നിങ്ങളുലെ1 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ_climate എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി Homeലെല
10 Exam എന്ന പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.
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പകരളത്തിലെല ജില്ലകലെള �ംബന്ധിച്ച ഒരു  പലഖനം  Homeലെല  _Exam documentsൽ
_ .  Kerala districts ott എന്ന  ഫയലിൽ  നൽകിയിട്ടുണ്്ട.  ഈ  ഫയൽ  ലിബർ  ഓഫീ�്

റൈററ്ററിൽ  തുറന്ന്  ഉ�ശീർഷകങ്ങൾ  ആകർഷകമാക്കുകയും  ഒരു  ഉള്ള1ക്ക;ട്ടിക
ഉൾലെ;1ുത്തുകയും ലെചയ്യുക.

(എട്ട് പ�ജുകളുള്ള ഈ പലഖനത്തിലെല മൂന്നു മുതൽ എട്ടു �ലെരയുള്ള പ�ജുകളിലെല ജില്ലകളുലെ1
പ�രുകളാണ് ഉ�ശീർഷകങ്ങളായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്)

ചു�ലെ1 നൽകിയ നിർപYശങ്ങൾക്കനു�രിച്ചാണ് ഈ ത്ര��ർത്തനങ്ങൾ ലെചപയ്യണ്ടത്.

• ഉ�ശീർഷകങ്ങളുലെ1 നില�ിലുള്ള റൈസ്റ്റലിൽ (  1) Heading ചു�ലെ1 
നൽകിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തുക.
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•      Table of Contents and Index എന്ന �പKതം ഉ�പയാഗിച്ച് രണ്ടാമലെത്ത 
പ�ജിൽ ഉള്ള1ക്ക �ട്ടിക ഉൾലെ;1ുത്തുക.

മാറ്റങ്ങൾ �രുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങളുലെ1  രജിസ്റ്റർനമ്പർ_  Kerala എന്ന ഫയൽ നാമം
നൽകി Homeലെല 10 Exam പഫാൾഡറിൽ പ��് ലെചയ്യുക.


