




കേകരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആന്റ് ടെടക്കേനാളജി കേഫാർ എഡ്യൂകേ�ഷന്     

ഓണ് ലൈലന് സ്കൂള് പ്രകേവശനം / ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള
(TC)അകേപക്ഷ നല്കല് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രഥമാധ്യാപകർക്കുള്ള നിർകേ5ശങ്ങള്

സ  .  ഉ  .(  സാധാ  )    നം  .1737/2020/  പ�ാ  .  വി  .  വ തീയതി    28.05.2020,    പ�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുപ#  
18.05.2021-  പ%  ക്യു  .  ഐ  .  �ി    1/9141/2020/    ഡിജിഇ  നമ്പർ സർക്കു%ർ  ,    കൈകറ്റ്  സി  .  ഇ  .  ഒ  യുപ#  
19.05.2021      പ% കൈകറ്റ്  /2021/1421(6)   നമ്പർ സർക്കു%ർ എന്നിവ �രിശ:ാധിക്കുക   

സ്കൂള്  പ്രകേവശനം  /  ട്രാന്സ്ഫർ  സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള  (TC)  അകേപക്ഷ  എന്നിവ  സമ്പൂർണ്ണ
(sampoorna.kite.kerala.gov.in) യിലൂടെട Online Admission,  Online Transfer Certificate

എന്നീ ലിങ്കുകളിലൂടെടയാണ് രക്ഷകർത്താ�ള് സമർപ്പിക്കുന്നത്.

രക്ഷിതാ�ള് സമർപ്പിക്കുന്ന അകേപക്ഷകളുടെട വിശദാംശം സമ്പൂർണ്ണയുടെട സ്കൂള് കേലാഗിനില്
ലഭ്യമാകും.  സ്കൂളിടെന്റ  സമ്പൂർണ്ണ  കേലാഗിനില്  പ്രകേവശിക്കുകേHാള്  Admission  Request,  TC
Request എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ടാബുകള് കാണാവുന്നതാണ്. 

 



സ്കൂള് പ്രകേവശനം

Admission Request  എന്ന ടാബില് ക്ലിക് ടെചയ്താല് തുറന്നു വരുന്നജാലകത്തില് മൂന്ന്
ടാബുകള് കാണാം. 1. Applications 2. Provisionally Admitted. 3. Rejected . 

Application ടാബില് ക്ലിക് ടെചയ്താല്  ഈ വിദ്യാലയത്തികേല�് ടി സി മുഖാന്തിരമല്ലാടെത
പ്രകേവശനത്തിന്  അകേപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെട വിശദാംശങ്ങള് ലഭിക്കും.   ഓകേരാകുട്ടിയുടെടയും
കേപരിന് കേനടെരയുള്ള view ബട്ടണില് ക്ലിക് ടെചയ്ത് അകേപക്ഷ പരികേശധി�ാവുന്നതും തുടർ
ന്ന് താത്കാലികമായി പ്രകേവശനം നല്കാവുന്നതുമാണ്. 

Reject  ടെചയ്യണടെമങ്കില്  മതിയായ  കാണം  ഉണ്ടാകണം.  ഇത്  പ്രകേത്യകം
ശ്രദ്ധികേ�ണ്ടതാണ്.





ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള (TC)അകേപക്ഷ നല്കലും പ്രകേവശനവും

ഒരു  കുട്ടിയുടെട  വിടുതല്  സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള  അകേപക്ഷ  കുട്ടിയുടെട  രക്ഷിതാവ്  ഓണ്
ലൈലനായി സമർപ്പി�ടെപ്പട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതിടെന്റ വിശദാംശങ്ങള് സമ്പൂർണ്ണ സ്കൂള്
കേലാഗിനില്  TC  Request എന്ന  ടാബില്  ലഭ്യമാകും.  ഇതില്  പ്രധാനമായും  രണ്ട്
ഭാഗങ്ങള്  ഉണ്ട്.   ഇകേപ്പാള്  കുട്ടി  പഠിക്കുന്ന  വിദ്യാലയത്തിലും  പുതിയതായി  പ്രകേവശനം
ആവശ്യടെപ്പട്ട വിദ്യാലയത്തിലും  സമ്പൂർണ്ണ കേലാഗിനില് അകേപക്ഷയുടെട വിശദാംശങ്ങള്
കാണാന് കഴിയും.  

ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള അകേപക്ഷ പ്രഥമാധ്യാപകർ ടെചകേയ്യണ്ട ഘട്ടങ്ങള്
ടി സി �് അകേപക്ഷ ലഭിച്ച വിദ്യാലയം പ്രകേവശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാലയം

ടി സി �് അകേപക്ഷ ലഭിച്ചു

അഞ്ചാം  ക്ലാസില്  നിന്ന്  ടിസിക്  ഒരപേ�ക്ഷ  ലഭിച്ചു.
നമ്പറില് ക്ലിക് ചെ�യ്താല് വിശദവിവരം കാണാം

 
അഞ്ചാം  ക്ലാസില്  പ്രപേവശനത്തിന്  ഒരപേ�ക്ഷ  ലഭിച്ചു.
നമ്പറില് ക്ലിക് ചെ�യ്താല് വിശദവിവരം കാണാം

വിശദാംശങ്ങള്



പ്രപേവശനം  അനുവദിക്കുകപേ$ാ നിരസിക്കുകപേ$ാ 
ചെ�യ്യാന് Willing/ Reject ബട്ടണില് ക്ലിക് ചെ�യ്യുക.

‘ Willing’ / ‘Reject’ ചെ7രചെ8ടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെ�യ്യുക

പ്രകേവശനം അനുവദിക്കുകകേയാ ടെചയ്താല് കാണുന്ന ജാലകം

പ്രപേവശനം പേ�ാദിച്ച വിദ്യാല$ പേമധാവി അനുവാദം നല്
കി . നമ്പറില് ക്ലിക് ചെ�യ്താല് വിശദവിവരം കാണാം. 
സമ്പൂര്ണ്ണ$ില് നിന്നുംമ കുട്ടിയുചെട ടി സി ജനപേററ്റ് ചെ�യ്ത് 
നമ്പര് കുറിച്ച് വക്കുക

വിദ്യാല$ പേമധാവി അനുവാദം നല്കി$ നമ്പറില് ക്ലിക് 
ചെ�യ്ത്   വിശദവിവരം കാണാം

Approve/ reject ബട്ടണില് ക്ലിക്  ചെ�യ്ത് അപ്രൂവല് നല്
കാം

Approved  ചെ7രചെ8ടുത്ത്  ടി സി നമ്പര് പേ�ര്ത്ത് 
സബമിറ്റ് ചെ�യ്യുക



ടി  സി  ആവശ്യചെNട്ട  വിദ്യാല$ത്തില്  നിന്നും  ടി  സി
അപ്രൂവ് ചെ�യ്ത് അ$ച്ചു. നമ്പറില് ക്ലിക് ചെ�യ്ത് വിശദാംശം
കൈകണുകയും  ടി  സി   ഡൗണ്  പേലാഡ്  ചെ�യ്ത  പേശഷം
കുട്ടിചെ$ സമ്പൂര്ണ്ണ$ില് അ ഡ് മിറ്റ് ചെ�യ്യുകയും ചെ�യ്യാം.



കേകരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആന്റ് ടെടക്കേനാളജി കേഫാർ എഡ്യൂകേ�ഷന്     

സ്കൂള് പ്രകേവശനം / ട്രന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റ്  (TC) എന്നിവക്കുളള അകേപക്ഷ
ഓണ്ലൈലനായി  നല്കുന്നതിന് രക്ഷിതാ�ള്ക്കുള്ള നിർകേ2ശങ്ങള്

സ്കൂളികേലക്കുള്ള പ്രകേവശനം  /  ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള  (TC)  അകേപക്ഷ എന്നിവ ഓണ്
ലൈലനായി നല്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ ടെവബ്ലൈസറ്റില് പ്രകേവശിച്ചാണ്. അതിനായി ;
www.sampoorna.kite.kerala.gov.in ല് പ്രകേവശിക്കുക. 

പുതിയതായുള്ള സ്കൂള് പ്രകേവശനം  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ  Online Admission എന്ന ലിങ്കിലും,

ട്രന്സ്ഫർ  സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള  (TC)  അകേപക്ഷ�്  Online  Transfer  Certificate  എന്ന
ലിങ്കിലും ക്ലിക് ടെചയ്യുക.   



സ്കൂള് പ്രകേവശനം   ( New Admission)  

സ്കൂള് പ്രകേവശനത്തിനുള്ള  (Online  Admission)  ലിങ്കില് ക്ലിക്  ടെചയ്യുകേ\ാള് ചുവടെട കാണുന്ന
കേപജ്  തുറന്ന്  വരും.  ഈ  ജാലകത്തില്  Application  Form എന്ന  ടാബില്  ക്ലിക്  ടെചയ്ത്
ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങള് നല്കി  കേസവ് ടെചയ്യുക . (Save and Continue ക്ലിക് ടെചയ്യുക)

അപേ�ക്ഷ സമര്പ്പിക്കാന് അപേ�ക്ഷ തല്സ്ഥിതി അറിയാന്

വിവരങ്ങള് നല്കി ഇവിടെ� ക്ലിക് ടെ�യ്യുക



തുടർന്ന്  വരുന്ന ജാലകത്തില് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള് കേചർത്ത് കേസവ് ടെചയ്യുക. (Save and

Preview ക്ലിക് ടെചയ്യുക) അകേgാള് ലഭിക്കുന്ന റഫറന്സ് ന\ർ എഴുതി സൂക്ഷികേ�ണ്ടതാണ്  .   

Save and Preview  ക്ലിക് ടെചയ്യുകേ\ാള് വിശദാംശങ്ങള് ഉള്ടെgടുത്തിയ അകേപക്ഷാ കേഫാം പൂർണ്ണ
രൂപത്തില് കാണാം . തിരുത്തലുകള് ആവശ്യടെമങ്കില് Edit ബട്ടണ് ക്ലിക് ടെചയ്ത് കേവണ്ട മാറ്റങ്ങള്
വരുത്താം.   എല്ലാം ശരിയായി പൂരിgിച്ച കേശഷം സത്യവാങ്മൂലത്തിന് കേനടെരയുള്ള ടിക് മാർ�്
നല്കി Final Submit ക്ലിക് ടെചയ്യുക.

റഫറന്സ് നമ്പര് 



സത്യവാങ്മൂലം

മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന്

മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന്



പ്രകേവശനം  സംബന്ധിച്ച  തല്സ്ഥിതി  അറിയാന്  കേഹാം  കേപജിടെല  Application  Status എന്ന
ടാബില് ക്ലിക് ടെചയ്ത് റഫടെറന്സ് ന\ർ, കുട്ടിയുടെട ജനനതീയതി എന്നിവ നല്കി Check Status
ക്ലിക് ടെചയ്യുക.

  

ന ���ികള് പുപേരാഗമിക്കുന്നു താത്കാലികമായി പ്രപേവശനം നല്കി

അപേ�ക്ഷ നിരസിച്ചു



ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള (TC)അകേപക്ഷ നല്കല്

ട്രാന്സ്ഫർ  സർട്ടിഫി�റ്റിനുളള  (TC)  അകേപക്ഷ�്  www.sampoorna.kite.kerala.gov.in ല്
പ്രകേവശിച്ച്,   Online Transfer Certificate എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക് ടെചയ്യുക.  ചുവടെട കാണുന്ന കേപജ്
തുറന്ന് വരും.

ഈ  കേപജിടെല  Apply  Online  എന്ന  ടാബില്  ക്ലിക്  ടെചയ്താല്   ഓണ്ലൈലനായി  ടി  സി  �്
അകേപക്ഷ നല്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം തുറന്ന് വരും. ഈ ജാലകത്തില് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്
കേചർത്ത് അകേപക്ഷ  (Submit ക്ലിക് ടെചയ്ത്) സമർgി�ാവുന്നതാണ്.



അകേപക്ഷയുടെട തല്സ്ഥിതി  അറിയാന് കേഹാം കേപജിടെല  Application Status എന്ന ടാബില് ക്ലിക്
ടെചയ്ത് റടെഫറന്സ് ന\രും ടെമാലൈബല് ന\രും നല്കി സമർgിച്ചാല് മതിയാകും.

അകേപക്ഷയുടെട തല്സ്ഥിതി

ന ���ികള് പുപേരാഗമിക്കുന്നു �ി സി പുതിയ വിദ്യാലയത്തിപേലക്ക് അയച്ചു

ഇവിടെ� ക്ലിക് ടെ�യ്ത് �ിസി 
പ്രിന്റ് ടെ�യ്യാവുന്നതാണ്

പ്രപേവശനത്തിനുള്ള അപേ�ക്ഷ നിരസിച്ചു. 

Click here to submit new application എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക് ടെ�യ്ത് മടെറ്റാരു 
വിദ്യാലയത്തിപേലക്ക് അപേ�ക്ഷ നല്കാം


