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േസോഫ്െവയര യസരൈഗഡ്

വിദയോഭയോസ  വകപിെന  പവരതനങളക്  സവതന  േസോഫ്െവയര  
ഉപേയോഗികനതിെന  ഭോഗമോയി  സള  കേലോലസവ  നടതിപം  സവതന  േസോഫ്െവയര  
അധിഷിതമോയിരികകയോണ്.  സള തല മതരങളില നിനം വിജയികളോകന  കടികെള 
സംബനിച  വിവരം  ഓണൈലനോയി  എനര  െചേയണതോണ്.ഓേരോ  വിദയോലയങളില 
നിനം  ഉപജില  കേലോലസവതില   പെങടേകണ   കടികളെട  വിവരങള 
www.schoolkalolsavam.in   എന  െവബ്ൈസറില  എനര  െചേയണതോണ് .  എനര 
െചയതിനേശഷം  എനര െചയ വിവരങള സംബനിച  പിനൗട്  ലഭയമോകം ഈ  പിനൗട് 
ഓേരോ  സള  െഹഡ്മോസരമോരം  പരിേശോധിച്  ശരിയോെണന്  സോകയെപടേതണതോണ് . 
സോകയെപടതിയ പേവശനഫോറതിെന  പിനൗട്   ബനെപട എ.  ഇ.  ഒ   ഓഫീസില 
സമരപിേകണതോണ്.

HSS/VHSS  വിഭോഗം വിദയോരതികളെട വിവരങള  School Code  യസറോയിടള  login 
വഴിയോണ്  enter  െചേയണത്.  അതെകോണ്  confirm  െചയനതിനമമോയി  ടി  വിഭോഗം 
വിദയോരതികളെട  വിവരങള  കടി  ഉളെപടിടെണന്  ബനെപട  െഹഡ്മോസരമോര  
ഉറപവരേതണതോണ്.

േസോഫ്െവയറിെന പവരതനം സംബനിച വിശദോംശങള ചവെട േചരകന .

ബൗസറിെന അഡസ് ബോറില  www.schoolkalolsavam.in   എന് ൈടപ് െചയ് 
എനര അമരതേമോള  Login  േപജ്  ലഭികം.   Home  േപജിെല  Item list   ല നിന് 
വിവിധ  മതരവിഭോഗങളില  െപട  മതരഇനങളെട  സമയവം  വിശദവിവരങളം 
ലഭികനതോണ്.  കടോെത  Instructions  െമനവില നിന്   കേലോലസവ മോനവല,  മതര 
ഇനങള, ഐറം േകോഡകള, പേവശനഫോറം എനിവ ലഭികം. വിവരങള ഓണൈലനോയി 
എനര െചയനതിനമമോയി  പേവശനഫോറം  ഡൗണേലോഡ് െചയ് പിെനടത് മോനവലോയി 
പരിപിേകണതോണ്.

 യസരെനയിം, പോസ്േവരഡ് എനിവ സളേകോഡ് നലകി login െചയക.



അേപോള  ലഭികന  േപജില  പോസ്േവരഡ്  നിരബനമോയം  മോേറണതോണ് .  യസറെട 
േപര്,  െമോൈബല  നമര,  ഈെമയില  വിലോസം   എനിവ  കതയമോയി  േരഖെപടതി 
പോസ്േവരഡ്  മോറക .

Change  Password  ല  click  െചയേമോള  Password  Changed  Successfully  എന 
message ലഭികന.

Registration  െമന കിക െചയേമോള ലഭികന  School Entry  ഉപേയോഗിച്  സളിെന 
അടിസോനവിവരങള  അപേഡറ് െചേയണതോണ്.



ഒനിലധികം  ടീം  മോേനജരമോെര  േചരകനതിന്   Add  New  എന  ലിങില  കിക് 
െചയോല മതിയോകം.

തടരന്  Continue  ബടണ അമരതിയോല  പേവശനഫോറതിെല വിവരങള  എനര 
െചയനതിനള  ഭോഗം  ദശയമോകം.  ഹയര  െസകനറി   വിഭോഗതിെല  കടികളോെണങില 
അഡ്മിഷന  നമറിന  മമോയി    H    എനം   േവോേകഷണല   ഹയര  െസകനറി   
വിഭോഗതിെല കടികളോെണങില അഡ്മിഷന നമറിന മമോയി   V   എനം നലകണം  .   കടി 
മതരികന   Item  code   നിരദിഷ  െസലില  എനര  െചേയണതോണ്.  എനോല 
പിനണിയോയി മതരികന കടികളോെണങില  അവരെട ഐറം േകോഡ്  Pinnany Item 
Code  േരഖെപടതവോനള   സലതമോതേമ   എനര  െചയോവ.  ഓേരോ  കടിയേടയം 
വിവരങള  േചരതതിന  േശഷം   Save  Participant  ബടണില  കിക  െചയേമോള 
കേലോതവ മോനവലിന്  അനസതമോയി  മതരികോന കഴിയന ഇനങളോെണങില  അവ 
തോെഴ ലിസ് െചയം.



എനര  െചയ    ഏെതങിലം   ഐറം  േകോഡ്   പസത   കടിയെട  േപരിനേനെര 
കോണികനിെലങില  േകരള സള കേലോതവ മോനവലിന്   അനസതമോയോേണോ  എനര 
െചയിടളെതന്   പരിേശോധിേകണതോണ്.  ഐറം  േകോഡിനമകളില  മൗസ്  േപോയിനര 
എതികേമോള അത് ഏത് ഇനതിെന  േകോഡോണ് എന് പദരശിപികം

List  of  Participants  െന  വലത  വശതള  Edit  ബടണ  ഉപേയോഗിച്   വിവരങള 
എഡിറ െചയോനം  കടിയെട jpg  േഫോരമോറിലള  േഫോേടോ  [Max size:30KB, (200*200)] 
അപ്േലോഡ് െചയോവനതമോണ്

Upload  Photos   െമന  ഉപേയോഗിച്   ഒര  സളില  നിന്   േമളയില  പെങടകന 
എലോകടികളേടയം േഫോേടോകള ഒരമിേചോ അഡ്മിഷന നമര അനസരിേചോ browse െചയ് 
അപ്േലോഡ് െചയോവനതോണ്



െതറോയി  അപ്േലോഡ് െചയെപട േഫോേടോകള നീകം െചയനതിന്  Upload Photos 
കിക  െചയേമോള  ലഭികന  ജോലകതിെല  Clear  Photo  എന  െചക്േബോകില  ടിക് 
െചയ്  തോെഴയള Upload Photo എന ബടണ അമരതിയോല മതിയോകം

രജിേസഷന  പരതിയോകിയതിനേശഷം   Create  Report   എന  ബടണില  കിക 
െചയേമോള     ആ വിദയോലയതില  നിനം പെങടകന എലോ കടികളേടയം േപരകളം 
മതരികന ഇനങളം പദരശിപികന  റിേപോരട് ലഭികന. 



ഇത്  പിെനടത് പരിേശോധിചതിന േശഷം  Confirm ബടണ കിക് െചയക. ഒരികല 
Confirm    ബടണ  അമരതിയോല  ആ വിദയോലയതിെല എനടിയില  യോെതോര   
വിധ മോറവം വരതവോന സോധികില

ഓണൈലനോയി  േസോഫ്െവയര  പവരതികനതിനോല  ഉപേയോഗേശഷം  
നിരബനമോയം   Logout     െചേയണതോണ്  

********************


