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കകേരള സസ് കൂ ള് ശശാകസശാത്സവവം 2019-20
സസ് കൂ ളുകേളളില് ഡശാറ്റ എന്ടളി നടത്തുന്നതളിനുള്ള കസശാഫസ് റ്റ സ് വവയര് യൂസര്ഗഗൈഡസ്
പപശാതു വവിദദശാഭദശാസ വകുപവിപന്റെ കേകീഴവില് വരുന്ന സവംസശാനപത ഗവണ്പമെന്റെന/എയവിഡഡന/അണ്
എയവിഡഡന (അവംഗകീകൃതവം) സ്കൂളുകേളവിപലെ കുടവികേളുപടെ ശശാസ, ഗണവിതശശാസ, സശാമൂഹദശശാസ, പ്രവര്തവിപരവിചയ
ഐടെവി കമെള കകേരള സ്കൂള് ശശാകസശാത്സവവം എന്ന കപരവില് അറവിയപപടുന്നതശാണന. ശശാകസശാത്സവവം നടെതവിപന
സസ്വതന്ത്രകസശാഫനപവയര് അധവിഷവിതമെശാണന. സ്കൂള് തലെതവിലവം, സബവിലശാ തലെതവിലവം വദക്തമെശായ ക്രമെകീകേരണവം
നടെകതണ്ടതുണ്ടന. സ്കൂള്തലെ മെത്സരങ്ങളവില് പപങ്കെടുതന വവിജയവിക്കുന്ന കുടവികേളുപടെ വവിവരങ്ങള് ഓണ്ലലെനശായവി
എന്റെര് പചകയ്യേണ്ടതശാണന. ഡശാറ്റ എന്ടവി ആരവംഭവിക്കുന്നതവിനു മുമശായവി പരവിഷ്കരവിച്ച ശശാകസശാത്സവവം മെശാനസ്വല്
വശായവിക്കുകേ.
ഓകരശാ സ്കൂളുവം രജവിസ്റ്റര് പചയ്തകശഷവം പ്രവിന്റെന്റൗട്ടുകേള് എച്ചന എവം പരവികശശാധവിച്ചന സശാകദപപടുതവി എ.ഇ.ഒ
യവില്

സൂകവികക്കേണ്ടതശാണന.

ആവശദപമെങ്കെവില്

തവിരുതലകേള്

സവംമ്പൂര്ണ്ണ

കസശാഫനപവയറവില്

ഉള്പപടുതവിയകശഷവം വകീണവം പ്രവിന്റെന്റൗടന എച്ചന എവം പരവികശശാധവിച്ചന സശാകദപപടുത്തുകേ.
സസ് കൂ ളുകേളളില് കസശാഫസ് റ്റ സ് വവയര് ഉപകയശാഗൈളിക്കുന്ന വളിധവം

ബന്റൗസര്

തുറക്കുകേ.

അഡ്രസന

(www.schoolsasthrolsavam.in) ലടെപന

ബശാറവില്

ശശാകസശാത്സവവം

പവബനലസറ്റവിപന്റെ

അഡ്രസന

പചയ്തന എന്റെര് കേകീ അമെര്ത്തുകമശാള് കലെശാഗവിന് കപജന ലെഭവിക്കുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ കസശാഫനപവയറവില് ഉപകയശാഗവിക്കുന്ന യൂസര്പനയവിവം, പശാസനകവര്ഡന എന്നവിവ നലവി കലെശാഗവിന് പചയ്യുകേ.
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ആദദവം സ്കൂളവിപലെ വവിവരങ്ങള് ഉള്പപടുതവി കസവന പചയ്യുകേ.

Registration എന്ന പ്രധശാനപമെനുവവില് ഓകരശാ കമെളയുകടെയുവം എലശാ വവിഭശാഗങ്ങളവികലെയുവം രജവികസ്ട്രേഷന് കഫശാവം
ലെഭദമെശാണന .

രജവികസ്ട്രേഷന് കഫശാമെവില് സ്കൂളവില് നവിനവം പപങ്കെടുക്കുന്ന കുടവികേളുപടെ വവിവരങ്ങള് എന്റെര് പചയ്തന കസവന പചയ്യുകേ.
ഉള്പപടുതവിയ ഡശാറ്റ ഡവിലെകീറ്റന പചകയ്യേണ്ടതുപണ്ടങ്കെവില് delete button ലെഭദമെശാണന. അഡവിഷന് നമര് ലടെപ
പചയ്യുകമശാള്

കുടവിയുപടെ

വവിവരങ്ങള്

സമ്പൂര്ണ്ണയവില്

നവിനവം

ലെഭവിക്കുന.

തവിരുതലകേളുപണ്ടങ്കെവില്
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സവംമ്പൂര്ണ്ണയവില് തവിരുത്തുകേ.

Cofirm ചചെയ്യുന്നതടിനക്ക്
ഇവടിചട കക്ക്ളടികക്ക് ചചെയ്യുക

ശശാകസശാത്സവതവില് പപങ്കെടുക്കുന്ന കുടവികേളുപടെ ലെവിസ്റ്റന കേശാണുകേയുവം പ്രവിന്റെന്റൗടന എടുക്കുകേയുവം പചയ്യേശാവം. ലെവിസ്റ്റന
പരവികശശാധവിച്ചന ഉറപശാക്കേവിയകശഷവം മെശാതവം ടെവികേന നലവി confirm പചയ്യുകേ. എലശാ കമെളകേളുവം പരവികശശാധവിച്ചന confirm
പചകയ്യേണ്ടതുണ്ടന.. പ്രവിന്റെന ബടണവില് കേനളവിക്കേന പചയ്തശാല് കുടവികേളുടെ ലെവിസ്റ്റന പവിഡവിഫന രൂപതവില് ലെഭവിക്കുന..

ടടികക്ക് ഇടടാന്
മറകടാതടിരടിക്കുക

പപങ്കെടുകക്കേണ്ട എലശാ കുടവികേപളയുവം രജവിസ്റ്റര് പചയ്തകശഷവം ശരവിയശാപണന്നന ഉറപശാക്കേവി confirm പചയ്യുകേ.
Confirm പചയ്യുന്നതവിനു മുമശായവി Tick here എപന്നഴുതവിയവിരവിക്കുന്നവിടെതന ടെവിക്കേന ഇടെശാന് മെറക്കേശാതവിരവിക്കുകേ. View
Reg Participants എന്ന option ല് കേനളവിക്കേന പചയ്തശാല് ശശാകസശാത്സവതവില് പപങ്കെടുക്കുന്ന കുടവികേളുപടെ ലെവിസ്റ്റന
കേശാണശാവം.
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ഐറ്റവം

കകേശാഡുകേള്

ലെഭവിക്കുന്നതവിനന

Downloads,

Item

Codes

എന്ന

ക്രമെതവില്

കേനളവിക്കേന

പചയ്യുകേ..ശശാകസശാത്സവവം മെശാനസ്വല്, യൂസര് മെശാനസ്വല് എന്നവിവ ലെഭവിക്കുന്നതവികലെക്കേശായവി Downloads, Go to
Download Zone എന്ന ക്രമെതവില് കേനളവിക്കേന പചയ്യുകേ..

ശശാകസശാത്സവവം മെശാനസ്വല്, കസശാഫനപവയര് യൂസര്ലഗഡന, Sample Application Forms എന്നവിവ ബന്ധപപട
ലെവിങ്കുകേളവില് കേനളവിക്കേന പചയ്തശാല് ലെഭവിക്കുന..

Settings എന്ന പ്രധശാന പമെനുവവില് പശാസനകവര്ഡന വദതദശാസപപടുത്തുന്നതവിനുവം (Change Password)
കസശാഫനപവയറവില് നവിനവം പുറതവിറങ്ങുന്നതവിനുവം (Log Out) സന്റൗകേരദവം ഉണ്ടന.

