
   
  സസംസസ്ഥാനതത്തെ  തപസ്ഥാതുവവിദദസ്ഥാലയങ്ങളവില്    2021-22      അദദയനവര്ഷസം  ഡവിജവിറ്റല്

പഠനനസ്ഥാപകരണങ്ങള്  കുടവികള്കക്ക്  ലഭദമസ്ഥാക്കുന്നതവിതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായവി  കുടവികളുതട

വവിശദസ്ഥാസംശങ്ങള് സസംമ്പൂര്ണ്ണ മുനഖേന നശഖേരവിക്കുന്നതക്ക് സസംബനവിചക്ക്

       എലല്ലാ വവിഭല്ലാഗഗം കുടവികള്കഗം ഡവിജവിറ്റല് പഠനവഗം ഓണ്ലലൈന് പഠനവഗം ഉറപല്ലാകക എന

ലൈകക്ഷ്യതതല്ലാടുകൂടവിയല്ലാണണ്  പ്രവര്തനങ്ങള്  സജജ്ജീകരവികനതണ്.  പപല്ലാതുവവിദക്ഷ്യല്ലാലൈയങ്ങളവില്  1-12

വപരയുള്ള കുടവികള്കണ്  ഡവിജവിറ്റല് പഠതനല്ലാപകരണങ്ങള് ലൈഭക്ഷ്യമല്ലാകനതവിപന്റെ ഭല്ലാഗമല്ലായവി  കുടവികളുപട

വവിശദല്ലാഗംശങ്ങള്  സഗംമ്പൂര്ണ്ണ  മുതഖേന  തശഖേരവികനതവിനണ്  സര്കല്ലാര് ഉതരവണ് (സ.ഉ.(സല്ലാധല്ലാ)

നഗം.3337/2021/പപല്ലാ.വവി.വ തവിയതവി 09-07-2021 ) പുറപപടുവവിചവിട്ടുണണ്.  ഉതരവണ് സ്കൂള് തലൈല്ലാഗവിനവില്

ഉള്പപടുതവിയവിട്ടുണണ്.  കുടവികളുപട വവിശദല്ലാഗംശങ്ങള് ഉള്പപടുത്തുനതവിനു മുന്പല്ലായവി സഗംമ്പൂര്ണ്ണയവിപലൈ

വവിവരങ്ങള്  യുഐഡവി  ഉള്പപപട  അപണ്തഡറ്റണ്  പചെതയ്യേണതല്ലാണണ്.  തല്ലാപഴെപറയുന  രജ്ജീതവിയവില്

സഗംമ്പൂര്ണ്ണയവില് ഉള്പപടുതല്ലാവനതല്ലാണണ്. 

     സഗംമ്പൂര്ണ്ണയവില് (sampoorna.kite.kerala.gov.in) പ്രതവശവികനതവിനണ് സ്കൂളുകള് അവരവരുപട

യൂസര്പനയവിമുഗം പല്ലാസണ് തവര്ഡഗം ഉപതയല്ലാഗവികക.  ഹയര്പസകന്റെറവി  /  പവല്ലാതകഷണല് പസകന്റെറവി

വവിഭല്ലാഗങ്ങള് HSCAP / VHSCAP പന്റെ യൂസര്പനയവിമുഗം പല്ലാസണ് തവര്ഡഗം ഉപതയല്ലാഗവികക.



ഹയര്തസകന്റെറവി   /   തവസ്ഥാനകഷണല് തസകന്റെറവി വവിഭസ്ഥാഗങ്ങള്

        സ്കൂള് തലൈല്ലാഗവിന് പചെയ്യുതമല്ലാള് Non ST Students (പടവികവര്ഗ്ഗ വവിഭല്ലാഗതവിലൈലല്ലാത കുടവികള്)

എന  തപജണ്  കല്ലാണല്ലാഗം.   ST  Students എനതവില്  കണ്ളവികണ്  പചെയല്ലാല്  ST  കുടവികളുപട  വവിവരങ്ങള്

തചെര്തതണ്  കല്ലാണല്ലാഗം.  ഓതരല്ലാ  തകല്ലാഴവിലഗം  ഓതരല്ലാ  കുടവിയുതടയുഗം  വവിവരങ്ങള്  അനുതയല്ലാജക്ഷ്യമല്ലായതണ്

ഉള്പപടുതവി തസവണ് പചെതയ്യേണതല്ലാണണ്. 

(A) സസ്വന്തമല്ലായവി ഉപകരണങ്ങള് വല്ലാങ്ങല്ലാന്  കഴെവിയുന കുടവിയല്ലാപണങവില് ആ കുടവിയുപട തപരവിനു തനപര

ടവികണ് പചെയ്യുക.

(B)  ലലലോണ് സസൗകരരര്യം ലഭരമലോകക്കിയലോല് ഉപകരണങ്ങള് വലോങ്ങലോന്  കഴക്കിയുന്ന  കുടവിയല്ലാപണങവില് ആ

കുടവിയുപട തപരവിനു തനപര  ടവികണ് പചെയ്യുക.



(C)   സമൂഹ  സഹല്ലായതതല്ലാപട  മല്ലാതഗം  ഉപകരണങ്ങള്  വല്ലാങ്ങല്ലാന്  കഴെവിയുന

കുടവിയല്ലാപണങവില് ആ കുടവിയുപട തപരവിനു തനപര  ടവികണ് പചെയ്യുക.

      മുകളവില്  പറയുന  A,B,C  എനവിവയവില്  ഏതു  വവിഭല്ലാഗതവിലൈല്ലാണണ്  ഓതരല്ലാ  കുടവിയുഗം  എനണ്

ശ്രദല്ലാപൂര്വഗം പരവിതശല്ലാധവിചതശഷഗം മല്ലാതഗം തചെര്കക.  ഒരു വവിഭല്ലാഗതവിലഗം ഉള്പപടല്ലാത കുടവികളുപട

വവിവരങ്ങള് തചെര്തകണതവില. എലല്ലാവര്കഗം ഡവിലവസണ് ഉപണങവില് confirm പചെയല്ലാല് മതവി.

      എലല്ലാ കുടവികളുതടയുഗം വവിശദല്ലാഗംശങ്ങള് ഉള്പടുതവിയതണ് ശരവിയല്ലാപണനണ് ഉറപല്ലാകവി consolidation

എനതവില് കണ്ളവികണ് പചെയ്യുക. എലല്ലാ വവിവരങ്ങളുഗം ഉള്പപട തപജണ് ലൈഭവികന. 

   ഈ  തപജവിപലൈ  സതക്ഷ്യപ്രസല്ലാവന  വല്ലായവിചണ്  ടവികണ്  പചെയ്യുക.  എലല്ലാ  കുടവികളുതടയുഗം  വവിവരങ്ങള്

ഉള്പപടുതവിപയനഗം ശരവിയല്ലാപണനഗം ഉറപല്ലാകവി Confirm പചെയ്യുക. 



തസകന്റെറവി വവിഭസ്ഥാഗസം

      സ്കൂള് തലൈല്ലാഗവിന് പചെയ്യുതമല്ലാള് ഡല്ലാഷണ്തബല്ലാര്ഡവില് കല്ലാണുന Availability- Digital Devices എന

ലൈവിങവില്  കണ്ളവികണ് പചെയ്യുക.

     

    പടവികവര്ഗ്ഗ വവിഭല്ലാഗതവിലൈലല്ലാത കുടവികളുപട (Non ST Students) വവിവരങ്ങളല്ലാണണ് തചെര്തകണതണ്.

അതവിനല്ലായവി  ഓതരല്ലാ  കണ്ളല്ലാസഗം  പസലൈകണ്  പചെയ്യുക.  ലൈഭവികന  തപജവില്  ഓതരല്ലാ  കുടവിയുതടയുഗം

വവിശദല്ലാഗംശങ്ങള് വവിശദമല്ലായവി  പരവിതശല്ലാധവിചണ്  അനുതയല്ലാജക്ഷ്യമല്ലായതണ്  ടവികണ്  പചെയണ്  തസവണ്  പചെയ്യുക.  ST

Students എനതവില്  കണ്ളവികണ്  പചെയല്ലാല്  ST കുടവികളുപട  വവിവരങ്ങള്  തചെര്തതണ്  കല്ലാണല്ലാഗം. എലല്ലാ

കണ്ളല്ലാസവിപലൈയുഗം  എലല്ലാ  കുടവികളുപടയുഗം  വവിവരങ്ങള്  ഉള്പപടുതവി  തസവണ്  പചെയ്യുക.  ഏപതങവിലഗം

കുടവികളുപട വവിവരഗം Remove പചെതയ്യേണതുപണങവില് Remove Button ലൈഭക്ഷ്യമല്ലാണണ്.

 



   

     എലല്ലാ കുടവികളുതടയുഗം വവിശദല്ലാഗംശങ്ങള് ഉള്പടുതവിയതണ് ശരവിയല്ലാപണനണ് ഉറപല്ലാകവി consolidation

എനതവില് കണ്ളവികണ്  പചെയ്യുക.   ഉള്പടുതവിയ  എലല്ലാ വവിവരങ്ങളുഗം ഉള്പപട തപജണ്  ലൈഭവികന.  ഈ

തപജവിപലൈ സതക്ഷ്യപ്രസല്ലാവന വല്ലായവിചണ് ടവികണ് പചെയ്യുക. എലല്ലാ കുടവികളുതടയുഗം വവിവരങ്ങള് ഉള്പപടുതവിയവ

ശരവിയല്ലാപണനണ് ഉറപല്ലാകവി Confirm പചെതയ്യേണതല്ലാണണ്.

Add to student 

          ഏപതങവിലഗം കുടവിയുപട വവിവരങ്ങള്  Non ST Students എന ലൈവിങവില് ഉള്പപടല്ലാതവ

തചെര്തകണതുപണങവില്  Add  to  student എന ലൈവിങവില് കണ്ളവികണ്  പചെയണ്  തചെര്കല്ലാഗം.  അതവിനല്ലായവി

ലൈഭവികന തപജവില് അഡവിഷന് നമര് നലവി Get  എനതവില് കണ്ളവികണ് പചെയ്യുക. കുടവിയുപട വവിവരങ്ങള്

ലൈഭവികന. പരവിതശല്ലാധവിചതശഷഗം Add Student to Non ST Student List എന്നതവില് കക്ക്ളവികക്ക് തചെയ്യുക.

Restore Students   

      

Non ST Students List നവിനഗം ആവശക്ഷ്യപമങവില് ഒഴെവിവല്ലാകവിയ കുടവിപയ Restore പചെയ്യേല്ലാഗം. അതവിനല്ലായവി 

Restore students എനതവില് കണ്ളവികണ് പചെയ്യുക. Restore Button ലൈഭക്ഷ്യമല്ലാണണ്.

       

      


	Restore Students

