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കകേരള സസ്കൂള് ശശാകസശാത്സവവം   2019-20

സബസ്ജജിലശാ കലശാഗജിന്      കസശാഫസ്റസ് വവയര് യൂസര്ഗഗഡസ്

             പപശാതു വവിദദശാഭദശാസ വകുപവിപന്റെ കേകീഴവില് വരുന്ന സവംസശാനപത ഗവണ്പമെന്റെന്റ് / എയവിഡഡന്റ് / അണ്

എയവിഡഡന്റ് (അവംഗകീകൃതവം) സ്കൂളുകേളവിപലെ കുടവികേളുപടെ ശശാസ, ഗണവിതശശാസ, സശാമൂഹദശശാസ, പ്രവര്തവിപരവിചയ,

ഐടെവി കമെള  കകേരള സ്കൂള് ശശാകസശാത്സവവം എന്ന കപരവില് അറവിയപപടുന്നതശാണന്റ്.  ശശാകസശാത്സവവം നടെതവിപന്റ്

സസ്വതന്ത്രകസശാഫന്റ് പവയര്  അധവിഷവിതമെശാണന്റ്.  സ്കൂള്തലെതവില് മെത്സരവിചന്റ്  ഒന്നശാവം  സശാനവം  ലെഭവിച  കുടവികേളശാണന്റ്

സബന്റ്  ജവിലശാതലെ മെത്സരങ്ങളവില് പപങ്കെടുകക്കേണ്ടതന്റ്.  സബന്റ്  ജവിലശാതലെ മെത്സരങ്ങള് ഓണ്ലലെന് ആയവിടശാണന്റ്

നടെത്തുന്നതന്റ്. കലെശാഗവിന് പചയ്യുന്നതവിനു മുമശായവി പരവിഷ്കരവിച ശശാകസശാത്സവവം മെശാനസ്വല് വശായവിക്കുകേ. 

കസശാഫസ്റസ് വവയര് ഉപകയശാഗജിക്കുന്ന വജിധവം

     ബബ്രൗസര്  തുറക്കുകേ.  അഡ്രസന്റ്  ബശാറവില്  ശശാകസശാത്സവവം  പവബന്റ്ലസറവിപന്റെ  അഡ്രസന്റ്

(www.schoolsasthrolsavam.in) ലടെപന്റ്  പചയന്റ് എന്റെര് കേകീ അമെര്ത്തുകമശാള് കലെശാഗവിന് കപജന്റ് ലെഭവിക്കുന. contact

list, Instructions, Item list, Results തുടെങ്ങവിയ പ്രധശാന പമെനു കേശാണശാവം. Contact list ല് സബവിലശാ അഡവിനുകേളുപടെ

കഫശാണ്  നമറുകേള്  ഉള്പപടുതവിയവിരവിക്കുന.  Insructions  എന്ന  പമെനു  വഴവി  Sastholsavam  user  manual,

software user manual for Schools, Sample Application Forms എന്നവിവ ലെഭവിക്കുന്നതശാണന്റ്..

http://www.schoolsasthrolsavam.in/
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        ശശാകസശാത്സവവം പവബന്റ്ലസറവില്  ലെഭവിച യൂസര്പനയവിവം, പശാസന്റ് കവര്ഡന്റ് എന്നവിവ നലവി കലെശാഗവിന് പചയ്യുകേ..

മുകേളവില് കേശാണുന്നന്റ് കപജന്റ് ലെഭവിക്കുന.

       എലശാ പഫയറുവം Confirm പചയന്റ് കേഴവിഞശാല്  ഡശാഷന്റ്കബശാര്ഡന്റ് ഈ രൂപതവില് കേശാണശാവം,,അടുതതശായവി

ശശാകസശാത്സവവം Define പചയ്യുകേ..

registration>consolidation option

Settings > Define Sasthrolsavam എന്ന ക്രമതത്തില് കക്ളത്തികക് 
ചചെയ്യുക .വത്തിവരങ്ങള് ഉള്ചപ്പെടുതത്തി update ചചെയ്യുക

Test Subdisrict

Test Subdisrict
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        Venue define പചയ്യുകേ..അതവിനശായവി Venue > Define Venue എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..Venue

Name select  പചയ്യുകേ. Description  നല്കുകേ. Add Venue  എന്ന ബടണവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..തവിരുത്തുന്നതവിനന്റ്

Edit button ഉപകയശാഗവിക്കേശാവം.  

              

                അടുതതശായവി Venue Allotment ആണന്റ്. പഫയറുവം കേശാറഗറവിയവം പസലെകന്റ് പചയകശഷവം Get button

അമെര്ത്തുകേ.പ്രസ്തുത കേശാറഗറവിയവില് വരുന്ന എലശാ ഐറതവിനുവം venue, Date and time, No of Judges എന്നവിവ

ക്രമെകീകേരവിചകശഷവം  Allotment എന്ന ഓപന്റ്ഷനവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ, എലശാ പഫയറവിലവം ഉള്പപട്ടു വരുന്ന എലശാ

കേശാറഗറവിയവം  ഇതുകപശാപലെ   Allotment  നടെതശാവുന്നതശാണന്റ്.  ഓകരശാ   Allotment  ഉവം  അതശാതന്റ്  പഫയറുമെശായവി

ബന്ധപടവര് ശ്രദശാപൂര്വവം പചയ്യുകേ.  Allotment കേഴവിഞശാല് മെശാത്രകമെ Pre fair Reports ലെഭവിക്കുകേയള..
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        Registration > Consolidation എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..സ്കൂളവിപന്റെ കകേശാഡവിനു മുകേളവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ്
പചയ്യുകമശാള് സബവിലശാതലെതവില് മെത്സരവിക്കുന്നതവിനന്റ് രജവിസ്റ്റര് പചയ കുടവികേളുപടെ വവിവരവം ലെഭവിക്കുന.

                View  Reg  Participants    എപന്നഴുതവിയവിരവിക്കുന്നതവിനു മുകേളവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകമശാള് ഓകരശാ 

പഫയറവിലവം രജവിസ്റ്റര് പചയ കുടവികേളുപടെ വവിവരവം ലെഭവിക്കുന.. സ്കൂളവിപന്റെ കകേശാഡവിനു മുകേളവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകമശാള് 

സ്കൂളവിപന്റെ വവിവരങ്ങള് തശാപഴ കേശാണുന്ന രൂപതവില് ലെഭവിക്കുന.
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        Registration,  School  Registration  എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ്  പചയ്യുകമശാള് സബവിലശാതലെതവില്

പപങ്കെടുക്കുന്ന സ്കൂളുകേളുപടെ  വവിവരങ്ങള് അറവിയശാന് സശാധവിക്കുന..ഓകരശാ സ്കൂളവിപന്റെയവം കപരവിനു കനപരയള്ള view

എന്ന ബടണവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല് മെതവി. Print എടുക്കുന്നതവിനുള്ള ഓപന്റ്ഷന് ലെഭദമെശാണന്റ്. School Name, School

Type  എന്നവിവ ആവശദപമെങ്കെവില് തവിരുത്തുന്നതവിനന്റ്  Edit  button  ഉള്പപടുതവിയവിട്ടുണ്ടന്റ്..Edit button  ല് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ്

പചയ്യുകമശാള് കപജന്റ് തശാപഴ കേശാണുന്ന രൂപതവില് ദൃശദമെശാകുന.
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         കമെള നടെത്തുന്നതവിനന്റ് ഓകരശാരുതര്ക്കുവം നലവിയ കജശാലെവിക്കേനുസരവിചന്റ് യൂസറവിപന നവിര്മവിക്കേശാവുന്നതശാണന്റ്.

അതവിനശായവി  Registration  >  User  Registration  എന്ന  ക്രമെതവില്  കേന്റ്ളവിക്കേന്റ്   പചയ്യുകേ.  വരുന്ന  കപജവില്

യൂസര്പനയവിവം  പശാസന്റ് കവര്ഡന്റ്,  പഫയര് ലടെപന്റ്,  യൂസര് ലററന്റ്സന്റ്  എന്നവിവ നലവിയകശഷവം  Add  User  എന്ന

ബടണവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..യൂസര്പനയവിവം പശാസന്റ് കവര്ഡന്റ് എന്നവിവ ഉള്പടുതവി ഓകരശാ പഫയറവിനുവം  കലെശാഗവിന്

നവിര്മവിക്കുകേ.  നല്കുന്ന  യൂസര്പനയവിവം  പശാസന്റ് കവര്ഡന്റ്  എന്നവിവ  ഉപകയശാഗവിചശാണന്റ്  പവിന്നകീടെന്റ്  കലെശാഗവിന്

പചകയ്യേണ്ടതന്റ്..

Add പചയ യൂസറുകേപള Edit പചയ്യുന്നതവിനുവം Delete പചയ്യുന്നതവിനുവം സശാധദമെശാണന്റ്..

          Special Order വഴവിയള്ള പ്രകവശനവം Registration, Special Order Entry എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് 

പചയശാണന്റ് നടെകതണ്ടതന്റ്..വരുന്ന ജശാലെകേതവില് സ്കൂള്കകേശാഡന്റ് കചര്തകശഷവം എന്റെര് കേകീ അമെര്ത്തുകേ..കപജന്റ് 

തശാപഴ കേശാണുന്ന കപശാപലെ ദൃശദമെശാകുകുുന.. Special Order, Fair Name, Category എന്നവിവ പസലെകന്റ് 

പചയകശഷവം Save Details എന്ന ബടണവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ
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               Pre fest Reports, List of Participants and Participant Card For Team Managers -school എന്ന

ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ.. ഓകരശാ സ്കൂളവിപലെയവം ഓകരശാ പഫയറവിപന്റെയവം list of participants, Participant Card

എന്നവിവ ലെഭവിക്കുന..ഓകരശാ സ്കൂളവിപന്റെ കപരവിനുവം കനപര ഓകരശാ പഫയറവിനുവം തശാപഴയശായവി കേശാണുന്ന View button

ല് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല് ആ സ്കൂളവിപലെ Participants list ഉവം Participants Card ഉവം ലെഭവിക്കുന..

കമെള നടെത്തുന്നതവിനന്റ് ആവശദമെശായ  Reports, Pre Fest Reports എന്ന പ്രധശാന പമെനുവവില് ലെഭവിക്കുന..

         School contacts പഫയര്, കേശാറഗറവി എന്നവിവയപടെ അടെവിസശാനതവില് ലെഭവിക്കുന്നതവിനന്റ് Pre fest 

Reports, Participating schools with Fair Wise എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..കേശാറഗറവി LP ആപണങ്കെവില് 

LP എപന്നഴുതവിയവിരവിക്കുന്നതവിനു മുകേളവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..ഇതുകപശാപലെ മെറ്റു കേശാറഗറവികേളുവം ലെഭവിക്കുന. All 

എന്നതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല് Fair Wise ലെഭവിക്കുന..
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                       Pre Fest Reports > Multiple Reports/ Code generation (Item wise)  എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ്

പചയ്യുകേ ..പലെ തരതവിലള്ള റവികപശാര്ട്ടുകേള് നമുക്കേന്റ് ഇവവിപടെ നവിനവം ലെഭവിക്കുന..

        നകീലെനവിറതവില് പ്രദര്ശവിപവിക്കുന്നപതലശാവം ലെവിങ്കുകേളശാണന്റ്..Fair Name നു കനപര participant List, Call 

Sheet, Score Sheet, Tabulation Sheet, Result, Certificate എന്നകീ ലടെറവിലകേള്ക്കേന്റ് തശാപഴ കേശാണുന്ന view 

button ല് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല് പ്രസ്തുത ലെവിസ്റ്റുകേള് പവിഡവിഎഫന്റ് രൂപതവില് ലെഭവിക്കുന..
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          Item wise code generation സശാധവിക്കുന. അതവിനശായവി  Fair Name നു കനപര Code Generation എന്ന

ലടെറവിലെവിനു തശാപഴ കേശാണുന്ന  view button  ല് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല്  Code generate  പചയ്യുന്നതവിനുവം  Generate

പചയ കകേശാഡന്റ് കേശാണുന്നതവിനുവം സശാധദമെശാണന്റ്. Code ല് മെശാറവം ആവശദപമെങ്കെവില് അപലങ്കെവില് നലവിയ Code Reset

പചയ്യുന്നതവിനന്റ്  Reset Code Numbers  എന്ന ഓപന്റ്ഷന് ഏറവുവം തശാപഴ കേശാണശാവം,   Code print  പചയ്യുന്നതവിനന്റ്

Print Code numbers എന്ന ഓപന്റ്ഷനുവം ഏറവുവം തശാപഴ കേശാണശാവം..

              Pre Fest Reports > Item wise (Participants List/ Appeal Entry/Call/Score/Tabulation Sheet)

എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല്  Item wise pre fest reports  കേവിട്ടുന.  Pre Fest Reports > Fair wise

(Participants List/ Appeal Entry/Call/Score/Tabulation Sheet) എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല് Fair wise

pre fest reports കേവിട്ടുന. ആവശദങ്ങള്ക്കേന്റ് അനുസരവിചന്റ് പസലെകന്റ് പചയ്യേശാവം.
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        Date wise report ലെഭവിക്കുന്നതവിനന്റ്  Pre Fest Reports > Date Wise No. Of Participants Registered എന്ന

ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ..

          റവിസള്ടന്റ് ഉള്പപടുതശാനുള്ള കഫശാവം ലെഭവിക്കുന്നതവിനന്റ് Result Entry Form എന്ന ലടെറവിലെവിനു തശാപഴയശായവി

കേശാണുന്ന view എന്ന ബടണവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ.തശാപഴ പറയന്ന റവികപശാര്ട്ടുകേളുവം ലെഭവിക്കുന..

Confidential Report

Grade Wise Report

Grade Wise Report - All

Reset Result Result reset  പചയ്യുന്നതവിനുള്ള ഓപന്റ്ഷനശാണവിതന്റ്
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        റവിസള്ടന്റ് ഉള്പപടുതശാനുള്ള കഫശാവം.  റവിസള്ടന്റ് എന്റെര് പചയകശഷവം ശരവിയശാപണന്നന്റ് ഉറപശാക്കേവി  Save

പചയന്റ് Confirm പചയ്യുകേ..

Print പചകയ്യേണ്ട Certificate പന്റെ വലെവിപതവിനനുസരവിചന്റ് അളവുകേള് വദതദശാസപപടുതശാവം.

എലശാ പഫയറുകേള്ക്കുവം Merit, Participant Certificate Template കേള് ക്രമെകീകേരവിക്കുന്നതവിനുള്ള option ഉണ്ടന്റ്.
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       Merit/Participant  Certificate  Item wise  Print  പചയ്യുന്നതവിനന്റ്  Generate  Certificate  എന്ന പ്രധശാന

പമെനുവവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയ്യുകേ.

          Down loads, Go to download zone, എന്ന ക്രമെതവില് കേന്റ്ളവിക്കേന്റ് പചയശാല് sample Application forms

ലെഭദമെശാണന്റ്. ശശാകസശാത്സവവം മെശാനസ്വല്, കസശാഫ ന്റ് പവയര് യൂസര് മെശാനസ്വല് എന്നവിവയവം  download പചയ്യേശാവം. Settings

എന്ന പ്രധശാന പമെനുവവില് പശാസന്റ് കവര്ഡന്റ് വദതദശാസപപടുത്തുന്നതവിനു (Change Password)  സബ്രൗകേരദവം ഉണ്ടന്റ്.


