
 

 

കഺൻഡഺൽ ഉള്ളടക്ക ഗ഼ണനഺറഴഹയത്തഺിനഹയ  ഼ഭഹർഗഗ നഺർീേവം 
 
ഇന്ത്യൻ ബഹശകലഺൽ കഺൻഡഺൽ ഉള്ളടക്ക ഗ഼ണനഺറഴഹയത്തഺന് ീഴണ്ടഺ പ്ഩീയയകഭഹമഺ യഽഩകൽപ്പന 
ിെമ്യയഹണ് ഈ ുഗഡ്. ഇഫ഼ക്കഺൻിര ഗ഼ണനഺറഴഹയിത്ത ഫഹധഺക്ക഼ന്ന ിഩഹയ഼ഴഹമ 
പ്ഩവ്നങ്ങൾ കഹണ഼ന്നയഺന്, Guide to Kindle Content Quality കഹണ഼ക. നഺങ്ങല഼ിട KDP 
ഩ഼ഷ്യകങ്ങൾ എങ്ങിന പ്ഩഷഺദ്ധ഻കയഺക്കഹിഭന്നയ് ഷംഫന്ധഺച്ച കഽട഼യൽ കായയഭഹമ 
ഴഺഴയങ്ങൾക്്ക, ആഭീഷഹൺ Amazon Kindle Publishing Guidelines കഹണ഼ക. 

ഇന്ത്യൻ ബഹശകലഺൽ ഇഫ഼ക്ക഼കല഼ിട ഗ഼ണനഺറഴഹയിത്ത ഫഹധഺക്ക഼ന്ന ിഩഹയ഼ഴഹമ പ്ഩവ്നങ്ങൾ: 

അക്ഷയ ഩഺവക഼കൾ:  

ഭീേിയഹയ഼ യയത്തഺറ഼ള്ള ഗ഼ണനഺറഴഹയ പ്ഩവ്നിത്തക്കഹല഼ം കഽട഼യറഹമഺ ഞങ്ങല഼ിട 
ഉഩീബഹക്തഹക്കൾ  ഉന്നമഺക്ക഼ന്നയ് അക്ഷയ ഩഺവക഼കൾ ആണ്.  ഇഴഺിട ിഩഹയ഼ഴഹമ 
അക്ഷയിയേ഼കല഼ിട െഺറ ഉദഹസയണങ്ങൾ ഇഴഺിട ികഹട഼ക്ക഼ന്ന഼: 

 
ബഹശഹ ിയേ് വയഺ 

സഺന്ദഺ तेर तेरी 
ഗ഼ജരഹത്തഺ લગ્ર  લગ્ન 

ഭരഹത്തഺ   जक िं ता जजिं ता 
ഭറമഹലം എനന എന്ന 

യഭഺള് இறுக்கிற இருக்கிற 
 

ിഭേഹഡഹേ പ്ഩവ്നങ്ങൾ: 

KDP-മഺിറ ിഭേഹഡഹേിമക്ക഼രഺച്്ച നഺങ്ങൾ െഺന്ത്ഺക്ക഼ന്നയ് നഺങ്ങല഼ിട ഩ഼ഷ്യകിത്തക്ക഼രഺച്ച഼ള്ള 
ഴഺഴയങ്ങൾ ആണ്: ഇയഺൽ യറിക്കട്്ട, യെമഺയഹഴഺൻിര ീഩയ് യ഼ടങ്ങഺമഴ ഉൾിപ്പട഼ന്ന഼. 

നഺങ്ങല഼ിട ഫ഼ക്കഺൻിര  ിഭേഹഡഹേ ിയേഹമ യഺയമൽ പറങ്ങലഺൽ ഉണ്ടഹക഼ന്നഺിറെ ന്്ന അിറെ ങ്കഺൽ 
ഴഹമനക്കഹയ഼ിട ഴഹങ്ങൽ യ഻യ഼ഭഹനങ്ങൾക്്ക യടഷസ ം ഷാശ്ടഺക്ക഼ന്നഺിറെ ന്്ന ഉരപ്പ഼ഴയ഼ത്ത഼ക.. 
ിഭേഹഡഹേമഺൽ ഉണ്ടഹകഹഴ഼ന്ന െഺറ ിഩഹയ഼ഴഹമ പ്ഩവ്നങ്ങൾ ഇയഹ: 

• വ഻ർശകം ഷജ്ജഭഹക്ക഼ീപഹൾ ിയേഹമ ബഹശ യഺയിെട഼ത്ത഼. 

ഉദഹസയണം: ബഹശ യഺയിെട഼ക്ക഼ന്ന ീപ്ഡഹഩ് ഡൗണഺന് ക഻ളഺൽ സഺന്ദഺഩ഼ഷ്യകം ഇംഗെ ഻ശ് 
ആിണന്്ന നൽകഺ. 

• ഩ഼ഷ്യകത്തഺൻിര ഉള്ളടക്കത്തഺൽ ബഽയഺബഹഗഴ഼ം യഺയിെട഼ത്ത ബഹശമഹമഺയഺക്കണം. 

https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/A1MMQ0JHRBEINX
http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf


 

 

നഺങ്ങൾ നഺങ്ങല഼ിട ഩ഼ഷ്യകം അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യ഼ീപഹൾ , നഺങ്ങല഼ിട ഩ഼ഷ്യകത്തഺൽ 
പ്ഩധഹനഭഹമ഼ം ഉഩീമഹഗഺക്ക഼ന്ന ബഹശ നഺങ്ങൾ യഺയിെട഼ത്ത ബഹശമഹമഺയഺക്കണം. 

ഷീപ്പഹർട്്ട ിെയ്യഹത്ത ിടക്ഷ്േ് ീപഹർഭഹേ഼കൾ: 

നഺങ്ങല഼ിട ിടക്ഷ്േ് Kindle Previewer ദാവയഭഹഴ഼ന്നയ് ജംഫഺൾഡ് കയഹയക്ടര഼കീലഹ അിറെ ങ്കഺൽ 
ീഫഹക്ഷഺിറ ീെഹദയെഺഹ്നങ്ങീലഹ ആിണങ്കഺൽ, നഺങ്ങല഼ിട ഫ഼ക്കഺൽ ഷീപ്പഹർട്്ട ിെയ്യഹത്ത 
ആക്ഷന്്റ ഭഹർക്്ക  അിറെ ങ്കഺൽ പ്ഩയ഻കം അടങ്ങഺമഺട്ട഼ിണ്ടന്നഹണ് ഇയഺനർത്ഥം. നഺങ്ങല഼ിട 
ഩ഼ഷ്യകത്തഺൽ ഩഺന്ത്഼ണമ്ക്കഹത്ത പ്ഩയ഻കങ്ങൾ അടങ്ങഺമഺട്ടഺിറെ ന്്ന ഉരപ്പ഼ഴയ഼ത്ത഼ന്നയഺന്, 
ദമഴഹമഺ കഺൻഡഺൽപ്ഩഺഴയഽഴഺൽ നഺങ്ങല഼ിട ഩ഼ഷ്യകം അഴീറഹകനം ിെയ്യ഼കമ഼ം ഇനഺപ്പരമ഼ന്ന 
പ്ഩവ്നങ്ങൾ ഉീണ്ടഹ എന്്ന ഩയഺീവഹധഺക്ക഼കമ഼ം ിെയ്യ഼ക: 

• ASCII ഉള്ളടക്കം: ASCII പ്ഩയ഻കങ്ങൾ / ീകഹഡ഼കൾ (കപയഽട്ടര഼കൾക്കഺടമഺൽ ിടക്ഷ്േ് 
ുകഭഹര഼ന്നയഺന് ഷഹധഹയണ ീപഹർഭഹേഺൽ ഴയഹഩകഭഹമഺ ഉഩീമഹഗഺച്ച഼ഴയ഼ന്ന അക്ഷയങ്ങൾ, 
അക്കങ്ങൾ, ഭേ് െഺഹ്നങ്ങൾ എന്നഺഴിമ പ്ഩയഺനഺധഹനം ിെയ്യ഼ന്ന ഡഺജഺേൽ ീകഹഡ഼കല഼ിട ഒയ഼ 
കഽട്ടം,) ഉഩീമഹഗഺച്ച഼ യയ്യഹരഹക്കഺമ ഩ഼ഷ്യകം  കഺൻഡഺറഺൽ ഩഺന്ത്഼ണമ്ക്കഺറെെെ . നഺങ്ങല഼ിട 
ഩ഼ഷ്യകത്തഺിന്റ ിടക്ഷ്േ് പമറഺൽ ഉഩീമഹഗഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്ന ASCII പ്ഩയ഻കങ്ങൾ ഉിണ്ടങ്കഺൽ, 
ഉള്ളടക്കം യഹിള കഹണ഼ം ഴഺധം ആമഺയഺക്ക഼ം: 
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അിറെ ങ്കഺൽ 
 

 
നഺങ്ങൾക്്ക ASCII ഉള്ളടക്കം ഩയഺഴർത്തനം ിെയ്യഹൻ കളഺമ഼ന്നഺിറെ ങ്കഺൽ, ഒയ഼ ിപ്ഩഹപശണൽ 
കൺഴർശൻ ീഷഴനം  ീയടഹൻ നഺങ്ങൾ ആപ്ഗസഺീച്ചക്കഹം. 

നഺങ്ങൾ ഷഭർപ്പഺക്ക഼ന്ന ുഭീപ്കഹീഷഹപ്േ് ീഴർഡ് പമറഺിനഹപ്പം ദമഴഹമഺ ീപഹണ്ട഼കൾ 
എംിഫഡ് ിെയ്യ഼ക. ുഭീപ്കഹീഷഹപ്േ് ഓപ഻ഷ് ീഴർഡ് 2007 ൽ ീഷഴ് ിെമ്യ ഒയ഼ 
ീഡഹകയ഼ ിഭൻരഺൽ ഒയ഼ പ്ടഽ ുടപ്്പ ീപഹണ്്ട എംിഫഡ് ിെയ്യ഼ന്നയഺന്, ഈ നടഩടഺപ്കഭങ്ങൾ 
ഩഹറഺക്ക഼ക: 

1. ുഭീപ്കഹീഷഹപ്േ് ഓപ഻ഷ് ഫട്ടൺ കെ ഺക്്ക ിെയ്യ഼ക. 

https://w.amazon.com/index.php/TAM/Tools


 

 

2. ീഴർഡ് ഓഩ്ശന഼കൾ കെ ഺക്ക഼ിെയ്യ഼ക. 

3. ീഷഴ് ടഹഫഺൽ, പമൽ ിെക്്ക ീഫഹക്ഷഺൽ എംിഫഡ് ിെമ്യ ീപഹണ്ട഼കൾ 
യഺയിെട഼ക്ക഼ന്നയഺന് കെ ഺക്ക഼ിെയ്യ഼ക. 

ഇയ് എങ്ങിന ിെയ്യണിഭന്നയഺിനക്ക഼രഺച്ച഼ള്ള കഽട഼യൽ ഴഺഴയങ്ങൾക്്ക, ഈ ുഭീപ്കഹീഷഹപ്േ് 
ഷീപ്പഹർട്്ട ീഩജ് ഷന്ദർവഺക്ക഼ക. നഺങ്ങൾ ASCII ൽ നഺന്്ന മഽണഺീകഹഡഺീറക്ക഼ള്ള ഩയഺഴർത്തനം 
ഩഽർത്തഺമഹക്കഺിമങ്കഺൽ, ഴഺജമകയഭഹമഺ ഩയഺഴർത്തനം ഩഽർത്തഺമഹക്കഹൻ മഥഹർത്ഥ ASCII 
ീപഹണ്്ട പമൽ  കഽടഺ ഉൾിപ്പട഼ത്ത഼ക. 

ുഭീപ്കഹീഷഹപ്േ് ഴഺൻീഡഹഷഺീറക്്ക ശഺപ്്പ ിെമ്യ  ഇൻഡഺക് മഽണഺീകഹഡ് ീപഹണ്ട഼കൾ യഹിള 
ഩരമ഼ന്നഴമഹണ്. 

  

ബഹശ/ ഷ്പ്കഺഩ്േ് ീപഹണ്്ട 

  ീദഴനഹഗയഺ- സഺന്ദഺ, 
ഭരഹഠഺ,ഷംഷ്കായം, ികഹങ്കണഺ, 
ീനപ്പഹലഺ 

 ഭംഗൾ, ഏയഺമൽ മഽണഺീകഹഡ് എം എഷ് ,  
അഩയഹജഺയ ( ഴഺൻീഡഹഷ് 7) 

ഗ഼ജരഹത്തഺ  പ്വ഼യഺ 

 ഭറമഹലം  കഹർത്തഺക 

 യഭഺള് റയ, ഴഺജമ (ഴഺൻീഡഹഷ് 7) 

 

•ഷവമം ഴഺഴർത്തനം ിെമ്യ (ഓീട്ടഹ പ്ടഹൻീഷെ േഡ്)  ഉള്ളടക്കം:(ഭഺകച്ച ഷ്ഩ഻ക്കർ ഷഽക്്ഷഭഭഹമഺ 
പറങ്ങൾ അഴീറഹകനം ിെയ്യ഼ന്നഺിറെ ങ്കഺൽ, ഷവമം ഩയഺബഹശഹ ഉഩകയണങ്ങൾ ഷഹധഹയണമഹമഺ 
ഷവ഻കഹയയഭഹമ പറങ്ങൾ ഉലഴഹക്ക഼ന്നയറെ . ഒയ഼  ഓീട്ടഹഭഹേഺക് ഴഺഴർത്തനത്തഺൽ നഺന്്ന ഷഹധഹയണ 
ഉണ്ടഹകഹഴ഼ന്ന പ്ഩവ്നത്തഺിന്റ ഒയ഼ ഉദഹസയണം ഇയഹ: 

 ाचयन रें…colTwo colun1, 
 

तालऱ ाTruncate वििरण 

 



 

 

•ര഻ീപെ ഹഴഫഺൾ ഫ഼ക്്ക ഩഽർണണ ഭഹമഺ ഇീഭജ് ആമഺ എട഼ക്ക഼ന്ന഼.: നഺങ്ങല഼ിട ഇഫ഼ക്കഺൽ 
പ്ഩധഹനഭഹമ഼ം ിടക്ഷ്േ് ആമഺയഺക്കണം,  ഒയ഼ ഩ഼ഷ്യകത്തഺൽ നഺന്്ന ഷ്കഹൻ ിെമ്യ ീഩജ഼കൾ 
ആമഺയഺക്കയ഼യ്. ഷ്കഹൻ ിെമ്യ ീഩജ഼കലഺൽ നഺങ്ങല഼ിട ഴഹമനക്കഹർക്്ക ിടക്ഷ്േഺൻിര ഴറ഼പ്പം 
ഭഹേഹൻ കളഺമഺറെ . ഇയഹ ഒയ഼ ഉദഹസയണം: [സഺന്ദഺമഺൽ "Dukaan" എന്ന ഴഹക്കഺിന്റ അക്ഷയഴഺനയഹഷം 
ിയേഹണ്] 

 

ഴഺട്ട഼ീഩഹമ ഉള്ളടക്കം 

ഩ഼ഷ്യകത്തഺിന്റ െഺറ ഉീേവഺയ ബഹഗം ന഻ക്കം ിെയ്യ഼ീപഹൾ ഭഺഷസ ഺംഗ് കണ്ടന്്റ പ്ഩവ്നങ്ങൾ 
ഉണ്ടഹകഹം. 

•യ഼രന്ന / അടച്ച ഉദ്ധയണഺകൾ കഹണ഼ന്നഺറെ  (""). 

• െഺഹ്നങ്ങൾ കഹണ഼ന്നഺറെ  

• അടഺക്ക഼രഺപ്്പ രപരൻഷഺനഹമ഼ള്ള  ഴഺവദ഻കയണങ്ങൾ കഹണ഼ന്നഺറെ  

ഇീഭജ് പ്ഩവ്നങ്ങൾ 

നഺങ്ങല഼ിട െഺപ്യങ്ങൾ ഈ ഭഹർഗഗ നഺർീേവങ്ങൾ ഩഹറഺക്ക഼ന്ന഼ിണ്ടന്്ന ഉരപ്പ഼ഴയ഼ത്ത഼ക: 

• . ഇീഭജ഼കൾ JPEG , PNG ീപഹർഭഹേ഼കലഺൽ  ഭഹപ്യം ആമഺയഺക്കണം 



 

 

• െഺപ്യത്തഺന഼ള്ളഺിറ ഉള്ളടക്കം ഷ്ഩശ്ടഭഹക്കഺമഺയഺക്കണം. 

• െഺപ്യങ്ങൾ ഷഹധഹയണ കഹള്െമഺൽ ഴലിയ ിെര഼യഹമഺയഺക്കയ഼യ്: അഴ Kindle Previewer 

-ൽ ഩയഺീവഹധഺക്ക഼ക  

•ഇീഭജ് ഩഺക്ഷീറേ് ആമഺയഺക്കയ഼യ്. 

• ഒിയഹേ ഇീഭജ് ഒന്നഺറധഺകം െഺപ്യങ്ങലഹമഺ ഴഺബജഺക്കയ഼യ്. 

ഩട്ടഺകമഺിറ പ്ഩവ്നങ്ങൾ: 

നഺങ്ങല഼ിട ഩ഼ഷ്യകത്തഺൽ ഩട്ടഺക ഉൾിക്കഹള്ള഼ന്ന഼ിഴങ്കഺൽ, ഈ ഭഹർഗഗ ീയഖകൾ 
ഩഹറഺക്ക഼ന്ന഼ിഴന്്ന ഉരപ്പഹക്ക഼ക: 

•ഴറഺമ ീടഫഺല഼കൾ ബഹഗങ്ങലഹമഺ ഴഺബജഺക്ക഼ക, ഓീയഹ ഩയഺപ്പഺറ഼ം ഩട്ടഺകമ഼ിട യറിക്കട്്ട 
ഴ഻ണ്ട഼ം ഉഩീമഹഗഺക്ക഼ക. ഩയഭഹഴധഺ ഴറ഼പ്പം 5 നഺയകല഼ം 50 ഴയഺകല഼ം ആണ്. 

• ഩട്ടഺകമ്ക്ക഼ള്ളഺൽ ഇീഭജ഼കൾ ഉൾിപ്പട഼ത്തയ഼യ്. 

•ഩട്ടഺകമ്ക്ക഼ള്ളഺൽ ഩട്ടഺകകൾ ഉൾിപ്പട഼ത്തയ഼യ്. 

പ്ഩീയയക എരർ ഷീന്ദവങ്ങലഺൽ എന്ത്഼ ിെയ്യണം 

എരർ  ഷീന്ദവം 
(ഇംഗെ ഻ശഺൽ) 

 

എരർ  
ഷീന്ദവത്തഺൻിര 
അർത്ഥം (**** 
ബഹശമഺൽ) 

 

പ്ഩവ്നം 

 

വ഼ഩഹർവ ിെയ്യ഼ന്ന 
ഩയഺസഹയം 

 

നഺങ്ങൾ അീഩെ ഹഡ഼  
ിെമ്യ പമറഺിറ 
ബഹശഹ ടഹഗഺൽ നഺന്ന഼ം 
നഺങ്ങൾ യഺയിെട഼ത്ത 
ഩ഼ഷ്യക ബഹശ 
ഴയയയഹഷിപ്പട്ടഺയഺക്ക഼ന്ന .഼ 
ബഹശഹ ഴഺഴയങ്ങൾ 
അഩ്ീഡേ് ിെമ്യ്, 
ഴ഻ണ്ട഼ം ഭഹന഼ഷ്പ്കഺഩ്േ് 
അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യ഼ക    

 

ഩ഼ഷ്യകത്തഺിന്റ 
ഴഺവദഹംവങ്ങലഺൽ 
നൽകഺമഺട്ട഼ള്ള ബഹശമഺൽ 
നഺന്്ന  ഴയയയഷ്യഭഹമ 
ബഹശമഹണ് നഺങ്ങല഼ിട 
പമറഺൻിര ഉള്ളടക്കം 

 

 
 1. ഫ഼ക്്ക 

ഡ഻ിേമഺൽഷഺിറ 
ീപ്ഡഹപ്്പ-ിഡൗൺ 
ിഭന഼ഴഺൽ നഺന്ന഼ം 
വയഺമഹമ ബഹശ 
യഺയിെട഼ത്്ത ബഹശ 
അഩ്ീഡേ് ിെയ്യ഼ക. 

2. നഺങ്ങല഼ിട 
ഭഹന഼ഷ്പ്കഺഩ്േ് ഴ഻ണ്ട഼ം 

https://w.amazon.com/index.php/TAM/Tools


 

 

 അീഩെ ഹഡ്  ിെമ്യ് 
ീഷഴ് ിെയ്യ഼ക. 

 
 

ീനയിത്ത ഩ഼ഷ്യകം 
എള഼യഺമ ഇന്ത്യൻ ബഹശ 
അീന്നയം  KDP 
ഩഺന്ത്഼ണക്കഹത്തയഹമയഺനഹൽ 
ഭ഼പ് ഷവ഻കയഺക്കിപ്പട്ടഺട്ടഺറെ ഹത്ത 
ഒയ഼ ുടേഺൽ ഴ഻ണ്ട഼ം 
പ്ഩഷഺദ്ധ഻കയഺക്ക഼ന്നയഺനഹകഹം 
നഺങ്ങൾ പ്വഭഺച്ചയ്   

1. കിയ്യള഼ത്ത഼പ്ഩയഺമ഼ിട 
ബഹശ അന഼ഷയഺച്്ച 
ഩ഼ഷ്യകത്തഺിന്റ 
ഴഺവദഹംവങ്ങലഺൽ ബഹശ 
അഩ്ീഡേ഼ിെയ്യ഼ക. 

2. ഏിയങ്കഺറ഼ം ഉള്ളടക്ക 
ഩഺവക഼കൾ ഉീണ്ടഹ എന്ന഼ 
ഩയഺീവഹധഺക്ക഼ന്നയഺനഹമഺ 
Kindle Previewer 
ഉഩീമഹഗഺച്്ച അഴ 
ഩയഺീവഹധഺക്ക഼ക 

3. നഺങ്ങല഼ിട KDP 
അിക്കൗണ്ടഺൽ നഺങ്ങല഼ിട 
വ഻ർശകം ഴ഻ണ്ട഼ം 
പ്ഩഷഺദ്ധ഻കയഺക്ക഼ക. 

 
 

 
  

നഺങ്ങല഼ിട 
അീഩെ ഹഡ഼ിെമ്യ  
പമറഺൽ ഉള്ള 
ീപഹണ്ട഼കൾ 
മഽണഺീകഹഡ് അറെ  

 

 നഺങ്ങല഼ിട ബഹശമ഼ിട 8-ഫഺേ് 
ിപ്ഩഹുപ്ഩേരഺ ASCII 
ീപഹണ്ട഼കലഺറ഼ള്ള ിടക്ഷ്േ് 
ഴഹമഺക്കഹൻ ഞങ്ങല഼ിട 
ഷഺഷ്േത്തഺന് കളഺമ഼ന്നഺറെ . 

നഺങ്ങല഼ിട ീഡഹകയ഼ ിഭൻരഺൽ 
ഉഩീമഹഗഺച്ചഺയഺക്ക഼ന്ന 
പ്ഩഹീദവഺക ബഹശഹ ീപഹണ്ട഼കൾ 
മഽണ഻ീക്കഹഡഺൽ 

 



 

 

 (പ്ഩയ഻കങ്ങില അക്കങ്ങലഹമഺ 
പ്ഩയഺനഺധ഻കയഺക്ക഼ന്നയഺന഼ള്ള 
ഒയ഼ ഭഹനദണ്ഡം) അമഺയഺക്കഺറെ  

അഴ 8 ഫഺേ് ിപ്ഩഹുപ്ഩേരഺ 
ASCII ീപഹണ്ട഼കൾ 
ആമഺയഺക്കഹം. കപയഽട്ടര഼കൾ 
യമ്മഺറ഼ള്ള ിടക്ഷ്േഺിന്റ 
ുകഭഹേത്തഺൽ 
ഉഩീമഹഗഺക്ക഼ന്ന 
അക്ഷയങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ, ഭേ് 
െഺഹ്നങ്ങൾ എന്നഺഴമ഼ിട 
ഡഺജഺേൽ ീകഹഡ഼കല഼ിട ഒയ഼ 
കഽട്ടഭഹണ് ASCII. 

മഽണഺീക്കഹഡ് പ്ഩഹീദവഺക 
ബഹശകൾക്കഹമഺ 
ഷഹഭഹനയഴയ്കയഺച്ചഺട്ട഼ള്ളയഹണ്, 
ഩീക്ഷ ASCII അറെ . 
ഞങ്ങല഼ിട ഷഺഷ്േം 
മഽണ഻ീക്കഹഡ്-ഷീപ്പഹർട്്ട 
ിെയ്യ഼ന്നയഹണ്,  അയഺന് 
ASCII ീപഹണ്ട഼കൾ 
ഴഹമഺക്കഹൻ കളഺമഺറെ . 

 
 

നഺങ്ങല഼ിട ീഡഹകയ഼ ിഭന്്റ 
മഽണഺീകഹഡഺീറക്്ക 
ഩയഺഴർത്തനം ിെമ്യ് 
ഴ഻ണ്ട഼ം 
അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യഹൻ  
പ്വഭഺക്ക഼ക. നഺങ്ങല഼ിട 
ബഹശമഺറ് ASCII 
ീപഹണ്ട഼കൾ 
മഽണ഻ീക്കഹഡഺീറക്്ക 
ഩയഺഴർത്തനം ിെയ്യഹന്  
ഓൺുറൻ  
ഉഩകയണങ്ങൾ റബയഭഹണ്. 

മഽണ഻ീക്കഹഡഺൽ ീനയഺട്്ട 
ുടപ്പ഼ിെയ്യഹന഼ള്ള 
ഉഩകയണങ്ങല഼ം 
റബയഭഹണ്. നഺങ്ങൾിക്കഹയ഼ 
ിപ്ഩഹപശണൽ 
കൺീഴർശൻ 
ീഷഴനഴ഼ഭഹമഺ 
ഫന്ധിപ്പടഹന഼ം 
ഷഹധഺക്ക഼ന്ന .഼ 
കൺിഴർശൻ 
ിഴൻീഡള്ഷഺൻിര ഩട്ടഺക 
ഇഴഺിട റബയഭഹണ് 
[ുസപ്പർറഺങ്്ക]. 

 
 

മഽണഺീക്കഹഡ് ീപഹർഭഹേഺൽ 
ഒയ഼ എൻീകഹഡഺംഗ് എരര഼ണ്്ട. 

  

1 ഒയ഼ ഩ഼യഺമ ീഴഡ് 
ീഡഹകയ഼ ിഭന്്റ 
ഷാശ്ടഺക്ക഼ക. 

2. മഽണഺീകഹഡ് 
ീപഹർഭഹേഺീറക്്ക 
പ്കഭ഻കയണങ്ങൾ ഭഹേ഼ക. 

3. ഩളമ പമറഺിറ 
ഉള്ളടക്കം ഩകർത്തഺ 



 

 

ഩ഼യഺമ പമറഺൽ ീഩഷ്േ് 
ിെയ്യ഼ക. 

4. ഈ പമൽ ീഷഴ് 
ിെമ്യ് ഴ഻ണ്ട഼ം 
അീഩെ ഹഡ്  ിെയ്യഹൻ 
പ്വഭഺക്ക഼ക. 

 
ിഷക്ഷനഺിറ 
ഉള്ളടക്കത്തഺൽ നഺന്്ന 
ഴയയയഷ്യഭഹമ ബഹശഹ 
ടഹഗ്  / ീഩജ഼കലഺിറ 
ഉള്ളടക്കത്തഺൽ ഴഺഴഺധ 
ബഹശകൾ 
അടങ്ങഺമഺയഺക്ക഼ന്ന഼. 
നഺങ്ങൾ യഺയിെട഼ത്ത 
ഩ഼ഷ്യക ബഹശമ഼ഭഹമഺ 
ിഩഹയ഼ത്തിപ്പട഼ന്നയഺന് 
ഓീയഹ 
ഴഺബഹഗത്തഺിന്റമ഼ം 
ബഹശഹ ടഹഗ് ദമഴഹമഺ 
അഩ്ീഡേ് ിെമ്യ് 
ഴ഻ണ്ട഼ം അീഩെ ഹഡ്  
ിെയ്യ഼ക. 

 

ദവഺബഹശഹ ഩ഼ഷ്യകങ്ങല഼ിട 
ബഹശ യഺയിെട഼ക്കൽ. 
ഫ഼ക്കഺിറ ഉള്ളടക്കത്തഺിറ 
ബഽയഺബഹഗഴ഼ം യഺയിെട഼ത്ത 
ബഹശമഺറിറെ ങ്കഺൽ ഈ 
പ്ഩവ്നം ഷംബഴഺക്ക഼ന്ന .഼ 

 
 

നഺങ്ങൾ ഩ഼ഷ്യകം 
അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യ഼ീപഹൾ ,  
ഩ഼ഷ്യകത്തഺൽ ഏേഴ഼ം 
കഽട഼യൽ  ഉഩീമഹഗഺച്ച 
ബഹശ യഺയിെട഼ക്ക഼ക. 

 
 

 

ഫ഼ക്്ക ഇൻപർീഭശനഺിറ ിഩഹയ഼ഴഹമ പ്ഩവ്നങ്ങൾ 

 

ഉണ്ടഹകഹനഺടമ഼ള്ള പ്ഩവ്നങ്ങൾ 

 

വ഼ഩഹർവ ിെയ്യ഼ന്ന നഺർീേവങ്ങൾ 

 

ഉള്ളടക്ക യ഻യഺ 

 

ഒയ഼ ര഻ീപെ ഹഴഫഺൾ ീഷഹള്ഷ് പമൽ 
അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യ഼ക . 

ഴഹമനക്കഹയൻ കഹണ഼ന്ന ഷ്പ്ക഻നന഼ഷയഺച്്ച 



 

 

മ഼ക്തഭഹക്ക഼ന്നയഺന് മഹപ്ന്ത്ഺകഭഹമഺ ുഷഷ് 
പ്കഭ഻കയഺക്ക഼ന്നയഺനഹൽ ര഻ീപെ ഹഴഫഺൾ ഫ഼ക്ഷ് ഭഺകച്ച 
ഴഹമനഹന഼ബഴം നൽക഼ന്ന഼. 

 

50 ഴയഺകലഺൽ അിറെ ങ്കഺൽ 5 നഺയകലഺൽ 
കഽട഼യറ഼ള്ള ഴഺഴയ ഩട്ടഺകകൾ 

 

ഇയഺന് കഽട഼യൽ ഴറഺപ്പഭ഼ള്ള ഩട്ടഺകകില ഞങ്ങൾ 
ഩഺന്ത്഼ണമ്ക്കഺറെ - ഴറഺമ ീടഫഺല഼കൾ ിെരഺമ 
ബഹഗങ്ങലഹമഺ ഴഺബജഺക്ക഼ക. 

 

വഽനയഭഹമ റഺഷ്േ഼കൾ 

 

നഺങ്ങല഼ിട പമറഺൽ നഺന്്ന വഽനയഭഹമ റഺഷ്േ഼കൾ 
ന഻ക്കംിെമ്യ് ഩകയം വഽനയഭഹമ ുറന഼കൾ ഴമ്ക്ക഼ക. 

 

രഹപ്്പഡ് ിടക്ഷ്േ് ഉള്ള െഺപ്യങ്ങൾ 
"ഇൻുറൻ" ആമഺ ഷജ്ജഭഹക്കഺമഺട്ടഺറെ  

 

ഇീഭജ് ഴ഻ണ്ട഼ം ഇൻിഷർട്്ട ിെയ്യ഼ക, കഽടഹിയ 
നഺങ്ങല഼ിട ീഡഹകയ഼ ിഭന്്റ പ്കഭ഻കയണങ്ങലഺൽ  "രഹഩ് 
ിടക്ഷ്േ്" എന്നയഺൽ നഺന്്ന " ഇൻുറൻ ഴഺത്്ത 
ിടക്ഷ്േ് " എന്്ന ഭഹേ഼ക. 

 

ിടക്ഷ്േ് ഇീഭജ് ആമഺ ഷ്കഹൻ 
ിെമ്യ഼ 

 

ര഻ീപെ ഹഴഫഺൾ ിടക്ഷ്േ് ഷ്കഹൻ  ഇീഭജഹമഺ 
അീഩെ ഹഡ്  ിെയ്യയ഼യ്. ഷഹധയഭഹമ ഇടങ്ങലഺൽ 
നഺങ്ങല഼ിട ഭഹന഼ഷ്പ്കഺഩ്േഺിറ എറെ ഹ ിടക്ഷ്േ഼ം ുടപ്്പ 
ിെയ്യ഼ക. ർ 

 

കൺിഴർശൻ ുടം ഔട്്ട എരർ 

 

പമറ഼കൾ അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യ഼ീപഹൾ  െഺറീപ്പഹൾ 
ിനേവർക്്ക  അിറെ ങ്കഺൽ കണക്േഺഴഺേഺ പ്ഩവ്നങ്ങൾ 
ഩയഺഴർത്തന ഩയഹജത്തഺീറക്്ക നമഺീച്ചക്കഹം. പമൽ 
ഴ഻ണ്ട഼ം അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യഹൻ  പ്വഭഺക്ക഼ക. 

 
രഹപ്്പഡ് ിടക്ഷ്േ് ഩ഼യഺമീയഹ വഽനയീഭഹ 
ആമ ുറന഼കൾക്്ക െ഼േ഼ം  " 
ഇൻുറൻ ഴഺത്്ത ിടക്ഷ്േ് " ആമഺ 
ഷജ്ജഭഹക്കഺമഺട്ടഺറെ . 

 

"രഹഩ് ിടക്ഷ്േ്" എന്നയഺൽ നഺന്്ന " ഇൻുറൻ ിടക്ഷ്േ് 
" എന്നയഺീറക്്ക നഺങ്ങല഼ിട ീഡഹകയ഼ ിഭന്്റ 
പ്കഭ഻കയണങ്ങൾ ഭഹേ഼ക 

 

ഩട്ടഺകകലഺിറ രഹപ്്പ ിെമ്യ ിടക്ഷ്േ്"    
ഇൻുറൻ ഴഺത്്ത ിടക്ഷ്േ് " ആമഺ 

 



 

 

ഷജ്ജഭഹക്കഺമഺട്ടഺറെ  

 

നഺങ്ങല഼ിട ഩട്ടഺകകലഺൽ നഺന്്ന രഹഩ് ിടക്ഷ്േ് 
ന഻ക്കംിെയ്യ഼ക. 

 

െഺപ്യങ്ങൾ JPG അിറെ ങ്കഺൽ PNG അറെ  

 

നഺങ്ങല഼ിട ഇീഭജ഼കൾ എറെ ഹം യിന്ന .JPEG, .PNG 
ീപഹർഭഹേഺൽ ആിണന്്ന ഉരപ്പ഼ഴയ഼ത്ത഼ക. 

 

ഩഽർണണ ഭഹമഺ പ്ടഹൻഷ്പ്കഺഩ്േ് (ഇംഗെ ഻ശ് 
റഺഩഺകൾ  ഉഩീമഹഗഺച്്ച  ഇന്ത്യൻ ബഹശ 
എള഼യഺമഺയഺക്ക഼ന്ന഼) ിെമ്യ 
ഩ഼ഷ്യകങ്ങൾ 

 

ഉള്ളടക്കം പ്ഩഹീദവഺക ബഹശ ഉഩീമഹഗഺച്ച഼  
ഷാശ്ടഺച്ചയഹമഺയഺക്കണം. ഇംഗെ ഻ശ് അിറെ ങ്കഺൽ ഴഺീദവ 
ബഹശഹ റഺഩഺ ഉഩീമഹഗഺച്ച഼ികഹണ്്ട  ഷാശ്ടഺച്ച 
ഩ഼ഷ്യകങ്ങില ഞങ്ങൾ ഩഺന്ത്഼ണമ്ക്ക഼ന്നഺറെ . 
ഉദഹസയണം: ഇംഗെ ഻ശ് ഩദങ്ങൾ ഉഩീമഹഗഺച്്ച സഺന്ദഺ 
ഩ഼ഷ്യകം പ്ടഹൻഷ്പ്കഺഩ്േ് ിെയ്യ഼ന്നയ്. 

 

കരഩ്േ് ആമ ീഷഹള്ഷ് 

 

 
ഒയ഼ ീപഹർഭഹേ് ഭിേഹയ഼ ീപഹർഭഹേഺീറക്്ക 
ഩ഼നർനഹഭകയണം ിെയ്യിപ്പട഼കമ഼ം 
അീഩെ ഹഡ഼ിെയ്യ഼കമ഼ം  ിെമ്യ഼. ഇയ് ഒളഺഴഹക്കഹൻ, 
ദമഴഹമഺ ഈ ീപഹർഭഹേഺൽ പമൽ അീഩെ ഹഡ്  
ിെയ്യ഼ക: 

titlename.doc / titlename.epub / titlename.docx 

 

ീകഹഭഺക്്ക അിറെ ങ്കഺൽ ഇീഭജ് 
ഫ഼ക്ക഼കൾ 

 

 

0% ര഻ീപെ ഹഴഫഺൾ ഉള്ളടക്കം ഉള്ള  ഇീഭജ഼കൾ 
ഉഩീമഹഗഺച്്ച ഭഹപ്യം ീഡഹകയ഼ ിഭന്്റ ഩഽർണണ ഭഹമ഼ം  
ഷാശ്ടഺീക്കണ്ടയഹണ്. 

 

പഺക്ഷഡ് ീപഹർഭഹേ് HTML ടഹഗ് 

 

ഓപ്പൺ ഩഹീക്കജഺംഗ് ീപഹർഭഹേ് പമറ഼കലഺൽ (.opf).  
ഞങ്ങൾ "പഺക്ഷഡ് ീറഔട്്ട" ടഹഗ് ഩഺന്ത്഼ണക്കഺറെ . 

 
 

 


