
കേകരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആന്റ് ടെടക്കേനാളജി
കേഫാർ എഡ്യൂകേ�ഷന് 

സ്കൂള് പ്രകേവശനം / ട്രന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള (TC)അകേപക്ഷ ഓണ്
ലൈലനായി  നല്കുന്നതിന് രക്ഷിതാ�ള്ക്കുള്ള നിർകേ3ശങ്ങള്

2019-20  അധ്യയന വർഷത്തില്  സർ�ാർ  /  എയ്ഡഡ്  /  അംഗീകൃത അണ്
എയ്ഡഡ്  സ്കൂളുകളില്  നിലവില്   പഠിക്കുന്ന  കുട്ടികള്  ടി  സി  മുഖാന്തിരമാണ്  മടെറ്റാരു
സ്കൂളില്  അഡ്മിഷന്  കേനകേടണ്ടത്.  എന്നാല്  സർ�ാർ  /  എയ്ഡഡ്  /  അംഗീകൃത  അണ്
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളില് ഇകേKാള് പഠി�ാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും അനംഗീകൃത അണ് എയ്ഡഡ്
സ്കൂളുകളില് പഠിക്കുന്നവരില് ടെപാതുവിദ്യാലയ പ്രകേവശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് കേനരിട്ടുള്ള
സ്കൂള് പ്രകേവശനത്തിന് അകേപക്ഷികേ�ണ്ടത്.  പുതിയ സ്കൂളികേലക്കുള്ള പ്രകേവശനം / ട്രാന്സ്ഫർ
സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള  (TC)അകേപക്ഷ നല്കല് എന്നിവ ഓണ്ലൈലനായി ടെചയ്യുന്നതിന്  സമ്പൂർ
ണ്ണ (sampoorna.kite.kerala.gov.in). ടെവബ്ലൈസറ്റില് പ്രകേവശിക്കുക. 

തുടർന്ന് പുതിയതായുള്ള സ്കൂള് പ്രകേവശനം  ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ Online Admission എന്ന്
ലിങ്കിലും,  ട്രന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള  (TC)അകേപക്ഷ നല്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ  Online

Transfer Certificate  എന്ന് ലിങ്കിലും, ക്ലിക് ടെചയ്യുക.   

പുതിയതായുള്ള സ്കൂള് പ്രകേവശനം ( New Admission)

അപേ�ക്ഷ സമര്പ്പിക്കാന് അപേ�ക്ഷ തല്സ്ഥിതി അറിയാന്



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

തുടർന്ന്  വരുന്ന ജാലകത്തില് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള് കേചർത്ത് കേസവ് ടെചയ്യുക. (Save

and Preview ക്ലിക് ടെചയ്യുക) അകേKാള് ലഭിക്കുന്ന റഫറന്സ് നqർ എഴുതി സൂക്ഷികേ�ണ്ടതാണ്  .  



Save and Preview  ക്ലിക് ടെചയ്യുകേqാള് വിശദാംശങ്ങള് ഉള്ടെKടുത്തിയ അകേപക്ഷാ കേഫാം
പൂർണ്ണ രൂപത്തില് കാണാം  .  തിരുത്തലുകള് ആവശ്യടെമങ്കില്  Edit  ബട്ടണ് ക്ലിക് ടെചയ്ത് കേവണ്ട
മാറ്റങ്ങള് വരുത്താം.  എല്ലാം ശരിയായ വിധം പൂരിKിച്ച കേശഷം സത്യവാങ്മൂലത്തിന് കേനടെരയുള്ള്
ടിക് മാർ�് നല്കി Final Submit ക്ലിക് ടെചയ്യുക.

വിവരങ്ങള് നല്കി ഇവിടെ� ക്ലിക് ടെ�യ്യുക

റഫറന്സ് നമ്പര് 



സത്യവാങ്മൂലം

മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന്

മാറ്റങ്ങള് വരുത്താന്



പ്രകേവശനം സംബന്ധിച്ച തല്സ്ഥിതി അറിയാന് കേഹാം കേപജിടെല Application Status എന്ന
ടാബില് ക്ലിക് ടെചയ്ത് റഫടെറന്സ് നqർ, കുട്ടിയുടെട ജനനതീയതി എന്നിവ നല്കി Check Status
ക്ലിക് ടെചയ്യുക.  അഡ്മിഷന് നടപടി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രക്ഷിതാവിന് കേഫാണ്മുഖന്തരം
അറിയിപ്പും നല്കുന്നതാണ്.

  

ന ���ികള് പുപേരാഗമിക്കുന്നു താത്കാലികമായി പ്രപേവശനം നല്കി

അപേ�ക്ഷ നിരസിച്ചു



ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റിനുള്ള (TC)അകേപക്ഷ നല്കല്

ട്രാന്സ്ഫർ സർട്ടിഫി�റ്റ്  (TC)  പ്രകാരമുള്ള സ്കൂള് പ്രകേവശനത്തിനു്  കേവണ്ടി  Online

Transfer Certificate എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക് ടെചയ്യുകേqാള് 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) സമർKി�ാവുന്നതാണ്.



തുടർന്ന്  അകേപക്ഷയുടെട  തല്സ്ഥിതി   അറിയാന്  കേഹാം  കേപജിടെല   Application  Status
എന്ന ടാബില് ക്ലിക്  ടെചയ്ത് റടെഫറന്സ് നqരും ടെമാലൈബല് നqരും നല്കി സമർKിച്ചാല്
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


