
കലാേമള   2014  

Features

1. കലാേമള ഒര free software ആണ്. 
2. ഇത്  school youth festival നടതിപിെന വളെര ലളിതമാകന.

2. േസജിേലകം, house കണവീനരമാരകം ,judges നമള വിവിധ reports തയാറാകന.

3. Participant's Card തയാറാകന.

4. LP.UP,HS,HSS,VHSE … എലാ വിഭാഗതിനം കടി ഒറ software ഉപേയാഗികാം.

5. ഹൗസ് േപായിനറകള calculate െചയ് കാണികന.

6. Toppers' List  തയാറാകന.

7. Data entry in വളെര ലളിതമാണ്, item names software ല ഉളെപടതിയിരികന.

8. Certificate Print െചയാനള സൗകരയം ഉണ്.
9. ഒര വിദയാരതിയെട മതര ഇനങള എേപാള േവണെമങിലം Search െചയാനള സൗകരയം
    ഉണ്.
10. ഒര ഇനതിെല  മതരാരതികെളയം Search െചയാം.

11. Result െന പരണമായ Reports തയാറാകന.

12. റജിേസഷന േഫാം കിടന.േഫാളഡറിെല pdf േഫാരമാറിലള  റജിേസഷന േഫാം A3

     േപപറിലാണ് പിന് െചേയണത്. േസാഫ് െവയറിേലതിന് A4,legal േപപര ഉപേയാഗികാം.

13. അറബിക്  സാഹിേതയാതവം, സംസത സാഹിേതയാതവം എനിവയിെല ഇനങള കടി 
ഉളെപടതിയിരികന. എനാല ഇവയെട േപായിന് െപാതവിഭാഗതിെന 
കെടതെനയാണ് കടനത്. 

(ചില ഇനങള െപാതവിഭാഗതിലം അറബിക്  സാഹിേതയാതവം, സംസത 
സാഹിേതയാതവം എനിവയിലം ഒര േപാെല വരനണ്. അവെയ തിരിചറിയാന അറബിക് 
സാഹിേതയാതവം, സംസത സാഹിേതയാതവം എനിവയിെല  
അതരം  ഇനങളക് ബാകറ് െകാടതിരികന. ഉദാ: Padyam chollal [Arabic] 

Upanyasam [Sanskrit]എനിങെന െകാടതിരികന.  )

Installation 

Zip file 'D' root േലക് extract െചയക

a] Download the kalamela2014_ver1 Zip file 
b] Right click on this zip file and give' extract all'
c] Browse and  select 'D' root
d] Give  'OK'

Then you get a folder named  “Kalamela2014” ;  which includes three files,  Kalamela_FE, 
Kalamela _data,  Kalamela _help.

Extract െചയ േശഷം  'D' ൈഡവില വന്  “Kalamela2014"എന േഫാളഡര തറന് 
"KALAMELA_FE യില ഡബിള കിക് െചയാല  software ഓപണ ആകം . േശഷം 'admin' എന 
password നലകിയാല െമന വരം .



[ഒരികലം KALAMELA_DATA ഫയല തറകരത് ,data change െചയാന 
േനാകരത് ;software ല error സംഭവികം .]
Then the correct path of the  Kalamela_data file is D:/Kalamela2014/ Kalamela_data

Requirements
WindowsXP/windows7
MsAccess2003/2007 

Password.
To open the Kalamela software give the password” admin”
പാസ് േവരഡ് നലകി തറകാന ശമികേമാള 'error message' കാണികകയാെണങില  'kalamela2014' 

േഫാളഡര 'D' root ല തെനെയന് ഉറപികക. ഇെലങില 'D' യില നിരമികെപട 'kalamela2014_ver2' 

എന േഫാളഡറിനളില നിനം 'kalamela2014' folder പറത് 'D' യിേലക് paste െചയക.

Software STEPS in Precise.

1.Class Entry
2.House Entry
3.Registration of students
[േസാഫ് െവയറിലനിനം ആദയംതെന  blank regn. form എടത്  house charge ഉള teachers ന് നലകാം.]

4.Link students with their items

Take various reports for conducting the Youth Festival
5.Score entry
6.Give rank

Installation



STEPS in Detail
Step 1.

Step 2.



Step 3.  [ഇത് ഒര optional step ആണ്]

Step 4.



Step 5.

Step 6.
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