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    2014-15  അധയയന  വരഷം  മതല  സ്കളകളില  നിനള  വിവരേശഖരണം , 
സ്േകോളരഷിപിനള  വിദയോരതികെള  കെണതല ,  ഐ.ഇ.ഡി  വിഭോഗതിലള 
വിദയോരതികളെട  ആനകലയങള  ലഭയമോകല  വിദയോഭയോസ  വകപിെന  വിവിധ 
പവരതനങളകോവശയമോയ വിവരേശഖരണം എനിവ ഐ.ടി.@സ്കള തയോറോകിയ  
സമരണ  മേഖനയോണ്.  ആയതിനോല  സമരണയില  ഉളെപടതിയിരികന 
വിശദോംശങള  സ്കള  പഥമോധയോപകര  അടിയനിരമോയി  പരിേശോധിച്  
ഉറപവരേതണതം  വിദയോരതികളെട  സ്കള  പേവശനം ,  കോസ്  െപോേമോഷന, 
ടി.സി.ലഭയമോകല  എനിവ  നിരബനമോയം  സമരണ  വഴി  െചേയണതമോെണന് 
െപോതവിദയോഭയോസ  ഡയറകര  അറിയിച.  ഈ  സോഹചരയതല  സമരണയിെല 
പവരതനങളക് സഹോയകരമോകന ഒര െഹലപ് ഫയല എസ് ഐ ടി സി േഫോറം 
പോലകോട് തയോറോകിയിരികന.

Mailid sitcforumpkd@gmail.com                Blog:www.sitcforumpalakkad.blogspot.in
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സളകളിെല പധോനോധയോപകര മോറിയോല  
സമരണയില മോറം വരതനെതങിെന  ?  

സമരണയില േലോഗിന െചയേമോള ലഭികന പധോന ജോലകതിെന വലത് മകള 
ഭോഗതോയി സളിെന േപര് കോണോവനതോണ്. ഇവിെട കിക് െചയക.

തറന് വരന School Details എന ജോലകതിെന മകള ഭോഗതള Edit School Details 
എനതില കിക് െചയക.

ഇേപോള സളമോയി ബനെപട വിശദോംശങള Edit െചയനതിനള ജോലകം ലഭികം. 
ഇവിെട നിനം School Code, School Name എനിവെയോഴിെടയള വിവരങള Update 
െചയോവനതോണ്. പതിയ കബകെള ഉളെപടതനതിനം ഈ ജോലകമോണ് 
ഉപേയോഗികനത്
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ഇവിെട Head Masters Name, Head Masters Phone എനിങെന ആവശയമള 
വിവരങള നലകി േപജിന് തോെഴയള Update School Details Button അമരതക 

 

സമരണയില ടി സി തയോറോകനെതങെന  ?  
(TC തയോറോകനതിന് മമ് കടിയെട വിശദോംശങള Confirm  

െചയിരികണം) 

േലോഗിന െചയേമോള ലഭികന ജോലകതിെന മകളിലള Class and Divisions എന 
ടോബില കിക് െചയക.

തറന് വരന ജോലകതില നിനം ഏത് കോസിെല കടിയെട ടി സിയോേണോ 
തയോറോേകണത് ആ കോസില കിക് െചയക. ഇേപോള ആ കോസിെല ഡിവിഷനകളെട 
വിശദോംശങള അടങിയ പതിെയോര ദോലകം ലഭികം.ഇവിെട നിനം കടി ഉളെപടന 
ഡിവിഷനില കിക് െചയക
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അേപോള ആ ജിവിഷനിെല കടികളെട േപരകള ഉള വിനേഡോ ലഭികം. ഇവിെട ഏത് 
കടിയെട ടി സി ആേണോ തയോറോേകണത് ആ കടിയെട േപരില Right Click െചയ് Open 
in New Tab അമരതക. അേപോള പതിയ ടോബില ആ കടിയെട വിശദോംശങള ലഭികം. 
ഈ േപജിെന മകളിലള Issue TC എന ടോബിലമരതക.

ലഭയമോകന പതിയ ജോലകതിലോണ് കടിയെട ടി സിയിലളെപടേതണ വിശദോംശങള 
േചരേകണത്. 

TC Number എനതില സള േകോഡ് ആദയവം അതിേനോട് േചരനള ചതരതില ആദയം 
ടി സി നമറം അതിന് േശഷം വരെതയം സചിപികന സംഖയകള ദശയമോകം. ഏറവം 
അവസോനം നലകിയ ടി സിയെട അടത നമറോണ് ഇവിെട എനറപോകക.ഇതെലങില 
ടി സി നമര നലകക

SITC FORUM PALAKKAD                                                                                                                     SAMPOORNA HELP FILE

http://1.bp.blogspot.com/-tZ-jVylVVrw/U1yt3urL_4I/AAAAAAAABvs/LyQo3Pnx1Yo/s1600/TC2.png
http://1.bp.blogspot.com/-tZ-jVylVVrw/U1yt3urL_4I/AAAAAAAABvs/LyQo3Pnx1Yo/s1600/TC2.png
http://1.bp.blogspot.com/-0cxIujLPMIc/U1ywaeFtalI/AAAAAAAABwA/T6_nGruTOmU/s1600/TC3.png


Whether  Qualified  for  Promotion  എനതിന്  േനെര  SSLC  പരീകെയഴതിയ 
കടിയോെണങില  Vide  SSLC  Book  എനം  മറ്  കോസകളേടതോെണങില  റിസലടിെന 
അടിസോനമോകി Yes/No എന േറഡിേയോ ബടണ തിരെഞടകക

ഫീസ് കണസഷന ലഭികന കടിയോെണങില  Whether the pupil was in receipt of Fee 
Concession എനതിന് േനെര Yes എനം അെലങില No എനം നലകക

Date of Pupils Last attendance to School  എനതിന േനെര  SSLC  വിദയോരഥികളക് 
െഫബവരിയിെല അവസോന പവരതി ദിവസെതയം മറളവരക് അവരെട ഹോജരോയ 
അവസോനെത പവരതി ദിവസവം നലകക

Date of admission or Promotion to that Standard എനതിന് േനെര പേമോഷന നലകിയ 
തീയതിയം നലകക

Date on which the name was Removed from Rolls എനതിന് േനെര കടിെയ Remove 
െചയ തീയതി നലകക

Date  of  application  for  Certificate എനതിന്  േനെര  അേപക  നലകിയ  തീയതി 
നലകക

Date of Issue of Certificate എനതിന് േനെര ടി സി നലകന തീയതി നലകക

Reason  for  Leaving എനതിന്  േനെരയള  Combo  Box-ല  നിനം  SSLC  കഴിഞ 
വിദയോരഥികളെടതിന്  േനെര  Course  Completed  എനം  ആ  സളിെല  ഏറവം  ഉയരന 
കോസില  നിനം  മെറോര  സളിേലക്  േപോകനവരെട  േനെര  Higher  Studies  എനം 
അലോതവരെട േനരക് Request എനതം തിരഞടകക

ഇവിെട Request / Higher Studies എനിവ തിരെഞടതോല Destination School 
എന ഒര പതിയ വരി ലഭികം . ഇതിന് േനെരയള േബോകില From database അെലങില 
Other എന രണ് Options ഉണ്. TC നലേകണത് െപോതവിദയോഭയോസവകപിന് കീഴിലള 
സളകളിേലകോണങില  From database  എനതം അെലങില  Others  എനതം െസലക് 
െചയക

From  database  ആണ്  തിരെഞടെതങില  ടി  സി  നലേകണ  സള 
തിരെഞടകനതിനോയി ആ സള ഉളെപട Revenue District, Educational District, Sub 
District എനീ കമതില തിരെഞടതോല ആ സബിലയിെല സളകളെട വിശദോംശങള 
ഉള  വരി  ലഭയമോകം  ഇതില  നിനം  സള  തിരെഞടകക.(ടി  സി  കള  അേപക 
വോങേമോള  തെന  ഈ  വിശദോംശങള  േശഖരിച  െവചോല  എളപമോകം.  നമെട 
േബോഗിെല സള േകോഡ് എന േപജില നിനം ഈ വിവരങള കെണതവനതോണ്.) ഈ 
വിധതില സള തിരെഞടകക. Other എനത് തിരെഞടകനവര െതോട വരിയില ടി 
സി നലകന സളിെന േപര് ൈടപ് െചയോല മതി.

തടരന് ആെകയള സോധയോയ ദിവസങളം കടി ഹോജരോയ ദിവസങളെട എണവം 
േചരത്  Issue T C  എന ബടണ അമരതനേതോെട ടി  സി തയോറോയിടണവം.  ഈ ടി 
സിയെട പിന് എടത് നലകിയോല മതി.  ഇേതോെടോപം തെന ഈ വിദയോരഥിയെട േപര് 
ആ  കോസില  നിനം  ഒഴിവോയിടണോവം  .  ഈ  ടി  സി  നമറപേയോഗിച്  പതിയ 
വിദയോലയതില കടിെയ അഡിറ് െചയവനതോണ്.  ഒരികല ടി സി എടതതിന േശഷം 
ആ ടി സിയില വീണം തിരതലകള സോധികോതതിനോല പേവശനം ഉറപോകിയതിന് 
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േശഷം മോതം ടി സി നലകോന ശദികക

സമരണയില തയോറോകിയ ടി സി പിനീട്  
ലഭികനതിനള മോരഗം     

സമരണയില ടി സി തയോറോകി പിനീട് പിന് എടകോന േനോകിയേപോള ഈ കടിെയ 
സമരണയില കോണനില എനോണ് പരിഹോരം  എന് ഇവിെട വിശദോകരികോം
സമരണയില ഒര ടി സി തയോറോകനേതോെട ആ കടിയെട േപര റഗലര വിദയോരഥികളെട 
ലിസില നിനം ഒഴിവോകെപടം.  ഈ വിദയോരഥിെയ സംബനികന വിവരങള പിനീട് 
Former  Students-െന  ലിസില  നിനമോണ്  ലഭികനത്.  ഇതിനോയി  സമരണയിെല 
Students എന െമനവില കിക് െചയക.

ഇേപോള തറന് വരന േപജിെല Search Former Students എന ബടണ അമരതേമോള 
ലഭികന േപജില ആവശയമോയ വിവരങള നലകക.

പതിയ േപജില കടിെയ സംബനികന എലോ വിവരങളം നലകണെമനില .  കടിയെട 
ടി സി നമര അറിയോെമങില അത് മോതം നലകിയോല മതി .ടി സി നമര നലകേമോള 
School  code/TC  Number/Year  എന  രീതിയിലോണ്  നലേകണത്  (ഉദോഹരണതിന് 
21124/123/2013  എന മോതകയില) .അെലങില കടിയെട അഡിഷന നമേരോ േപേരോ 
ഏെതങിലം ഒന് നലകി ചവെടയള Serach ബടണ അമരതക. ഇേപോള തറന് വരന 
പതിയ േപജില പസത വിദയോരഥിയെട േപര്  ഉണോകം  .  വിദയോരഥിയെട േപരില കിക് 
െചയേമോള ലഭികന േപജിന് മകളില Print TC എനതില കിക് െചയ് TC-യെട Print 
Out എടകോം.
 ഇേതോെടപം  തെന  നിങള  തയോറോകിയ  T.C-യില  എെനങിലം  െതറകള 
സംഭവിചോല അത് തിരതനതിന്  എെനങിലം മോരഗമേണോ എനേനവഷിചം നിരവധി 
അേനവഷണങള  ഉണോയി.  അതിനള  പരിഹോരം  ഇതോ.  േമല  സചിപിച  രീതിയില 
കടിെയ  കെണതക.തറന്  വരന  േപജിെന  മകളഭോഗത്  TC  issued/Mark  as  Not 
Issued എന് കോണോം.

ഇതില  TC Issued  എനതില ചിതതില കോണനത േപോെല ടിക് മോരക് ഉെണങില 
വലത്  വശത്  Print  TC,  Conduct  Certificate  എനിങെന രണ്  ബടണകള മോതേമ 
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കോണ.  അേപോള  Mark  as  not  issued  എനതില കിക്  െചയക.  ഇേപോള  Print  TC, 
Conduct  Certificate  ഇവയ്  ഇടയിലോയി  Edit  TC  എന  പതിയ  ബടണ  ലഭയമോകം  . 
ഇതില കിക് െചയ് ടി.സിയില മോറങള വരതോവനതോണ്

സമരണയില തയോറോകിയ ടി സിയമോയി വരന  
കടിെയ നിങളെട സളില അഡ്മിറ്  െചയന വിധം

സമരണയില  േലോഗിന  െചയേമോള  ലഭികന  ജോലകതിെല  Admission  എന 
െമനവില കിക് െചയേമോള ലഭികന തോെഴകോണന ജോലകതിെല Admit from TC 
Number എനതില കിക് െചയക.

ഇേപോള  തറന്  വരന  ജോലകതില  ടി  സി  നമര  (േമലസചിപിച  മോതകയില 
നലകണം)  നലകിയോല പസത വിദയോരഥിെയ നിങളെട സളില ഉളെപടതനതിനള 
വിനേഡോ ലഭികം. ആവശയമോയ വിവരങള നലകി അഡ്മിറ് െചയോവനതോണ്

സമരണയില കടികെള പതിയ കോസകളിേലക്  
പേമോഷന നലേകണ രീതി

Step 1 : Creating New Division
Login to Sampoorna using your school username & Password
In the New Window Click on to Class & Divisions Tab on the top

SITC FORUM PALAKKAD                                                                                                                     SAMPOORNA HELP FILE

http://2.bp.blogspot.com/-vbm9v8NcrQQ/UZ64fALKuJI/AAAAAAAAAeo/sHBP30pCrso/s1600/sampoorna5.png


നിങളെട  സളിെല  കോസകളെട  ഒര  ലിസ്  തറന്  വരം  .  ഈ  ലിസിെന  മകളിലോയി 
Student Transfer എന Tab വഴി കടികെള പതിയ കോസിേലക് Transfer െചയോം. പതിയ 
അധയയന  വരഷമോയതിനോല  ആദയം  െചേയണത്  പതിയ  ഡിവിഷനകള 
നിരമികകയോണ്.  ഇതിനോയി  നിലവിലള ലിസിെല ഏെതങിലം  ഒര കോസില കിക് 
െചയോല  നിലവില  ആ  കോസില  എത  ഡിവിഷനകളേണോ  അതയം  ഡിവിഷനകളെട 
ലിസ്  ഉളെപടതിയ  പതിയ  ജോലകം  തറന്  വരം(  ഉദോഹരണതിന്  Eighth  Class 
എനതിലോണ്  കിക്  െചയനെതങില  8A  2012-13,  8B  2012-13  എനിങെന 
ഡിവിഷനകളെട ലിസ് ലഭയമോകം)

ഈ  ലിസിെന  മകള  വശതള  import  Division  എന  ടോബില  കിക്  െചയേമോള 
നിലവില എത ഡിവിഷനകളോേണോ ഉണോയിരനത് അതയം ഡിവിഷനകള പതതോയി 
രപീകരികനതിന്  പതിയ  ഒര  ജോലകം  ലഭയമോകം.  ഇതിന്  പകരം  New  Division 
എനതിലോണ്  കിക്  െചയനെതങില  ഒര  ഡിവിഷന  രപീകരികനതിനള 
ജോലകമോയിരികം വരിക. 
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Select Start Date എനതില ഈ ഡിവിഷന എന് മതലോണ് നിലവില വരനത് എനം 
(For eg: 01 May 2013 )
Select End Date  എനതില ഈ ഡിവിഷന എന് വെരയോണ് എനം (For eg: 31 Mar 
2014 )  നലകി Submit Button അമരതക. നിലവിലള അതയം ഡിവിഷനകള പതിയ 
േപരില 8A 2013-14, 8B 2013-14 എനിങെന ലഭയമോകം. 
ഇതയം  ഡിവിഷനകള  ആവശയമില  എങില  ആവശയമിലോതവയെട  ടിക്  മോരക് 
ഒഴിവോകക.
തയോറോകിയ ഏെതങിലം ഡിഷെന േപരിേലോ മെറെനങിലം മോറങള വരതണെമങില 
Edit  എനതില  കിക്  െചയം  ഡിവിഷന  ഒഴിവോകണെമങില  Delete  Button 
അമരതകയം െചയ് മോറങള വരതോം.
കടതല  ഡിവിഷനകള  തയോറോകണെമങില  Class  and  Division-ല  Eighth  Class 
എനതില കിക് െചയ് വരന േപജിെല New Division എന Tab ഉപേയോഗികോം.
ഈ രീതിയില സളിെല എലോ കോസിേലകം ആവശയമോയത ഡിവിഷനകള തയോറോകക.

തടരന് ഇേപോള തയോറോകിയ ഡിവിഷനകളിേലക് കടികെള ഉളെപടതനതിനോയി 
വീണം Class and Division എന ടോബ് വഴി ലഭികന ജോലകതിെല Student Transfer 
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എന ബടണ കിക് െചയക. 

ലഭയമോയ ജോലകതിെല Reason എനതിന് േനെരയള Box-ല 3 Options ഉണ്. 
ആദയേതത്  Class Transfer  – ഇത് ഒര പേതയക കയോസിെല ഒര ഡിവിഷനില നിനം 
അേത കോസിെല മെറോര ഡിവിഷനിേലക് കോസ് മോറം നടതനതിനോണ്
രണോമേതത്  EHS :-  ഇത് ഒര കോസില നിനം െതോടടത കോസിേലക് വിജയികന 
(Eligible for Higher Studies) കടികളെട കോസ് മോറങളകളതോണ്.
മനോമേതത്  NHS:-  നിലവിെല  ഒര  കോസില  പരോജയെപടന  ഒര  കടിെയ  അേത 
കോസിെല പതിയ അധയയനവരഷേതക് തയോറോകിയ പതിയ ഡിവിഷനിേലക് ടോനസര 
െചയനതിനോണ്.
ഇവയില അനേയോജയമോയത് തിരഞടത് Select a Class എനതില നിനം നിലവിലള 
കോസ് തിരഞടകക. 
Select a Division എനതില നിലവിെല ഡിവിഷനോണ് നലേകണത്

അേപോള ആ കോസിെല തിരഞടത ഡിവിഷനിെല നിലവിലള എലോകടികളെടയം 
േപരകള ഉള ഒര ലിസ് തറന് വരം. ഈ ലിസില Transfer നടേതണ കടികളെട 

േപരിന് േനെരയള ടിക് മോരക് നിലനിരതി മറളവയെട ടിക് മോരക് ഒവിവോകോന 
മറകരത്

ഈ  ലിസിന്  തോെഴ  Transfer  െചേയണ  കോസം(Select  Destination  Class 
എനതിന്  േനെര)  ഡിവിഷനം  (Select  Destination  Division  എനതിന്  േനെര) 
തിരഞടത്  Submit  Button  അമരതിയോല  Select  െചയ  കടികെളലോം  പതിയ 
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ഡിവിഷനില ഉളെപടിടണോവം.
ഈ രീതിയില ഓേരോ കോസിെലയം എലോ വിദയോരഥികെളയം Student Transfer വഴി 

പതിയ അകോദമിക വരഷേതകള ഡിവിഷനകളിേലക് ടോനസര െചയണം

സളില പഠിച െകോണിരികന ഒര വിദയോരഥിെയ  
REMOVE   െചയന വിധം  

വരഷോരംഭതിെല ആദയ അഞ് ദിവസങളിേലോ അെലങില തടരചയോയ പതിനഞ് 
പവരതി  ദിവസങളിേലോ  ഒര  വിദയോരഥി  ഹോജരോകോതിരികന  പകം  ആ  കടിെയ 
േരഖയില  നിനം  ഒഴിവോകോറണേലോ.  പസത  സോഹചരയതില  ഈ  പവരതനം 
സമരണയിലം െചേയണതണ്.  ഇതിനോയി ആ വിദയോരഥിയെട േപജ് തറകക. Removal 
ന് മമ് കടിയെട വിശദോംശങള കണേഫം െചേയണതണ് .അതിനോല എലോ വിവരങളം 
ശരിയോെണനറപോകി  കണേഫം  െചയക.  തടരന്  ആ  േപജിന്  മകളില  More  എന 
ടോബില  കിക്  െചയേമോള  ലഭികന  Remove  Student  എനതില  കിക്  െചയക. 
ഇേപോള ലഭികന േപജില  Removal Date, Remove  െചയനതിെന കോരണം എനിവ 
നലകി. Remove Student  എനതില കിക് െചയക.  ഈ വിദയോരഥി ഈ ഡിവിഷനില 
ഇനിേമല ഉണോവില. കടിയെട വിശദോംശങള Former Students വഴി തിരെഞടകോം.

REMOVE   െചയ വിദയോരഥിെയ   Re-admit   
െചയനെതങെന

സമരണയില Remove  െചയ വിദയോരഥിെയ പിനീട് അേത വിദയോലയതില  Re-

admit  െചയനതിന്  േലോഗിന െചയ്  പേവശികന പധോനേപജിെല  Admission  എന 
ടോബ്  കിക്  െചയ്  ലഭികന  േപജിെല  Re-admission  എന  ലിങില  കിക്  െചയക. 

പതിയ  േപജില  വിദയോരഥിെയ  Remove  െചയ  അവസരതിെല  Admission  Number 

ൈടപ്  െചയ്  Submit  ബടണ  അമരതക  .  വിദയോരഥിയെട  വിവരങള ഉളെപട  േപജ് 
തറന വരം .  ഇവിെട പതിയ അഡ്മിഷന നമരം പതിയ ഡിവിഷമം നലകി Re-admit 

Student ബടണ അമരതക

സമരണയിലള ഒര വിദയോരഥിക്   Course   
Certificate   നലകന വിധം  

സമരണയിലള  ഒര  വിദയോരഥിക്  പലേപോഴം  ജനനതീയതി  െതളിയികന 
സരടിഫികേറോ സളില പഠിച െകോണിരികന കടിയോണ് എന േരഖകള ആവശയമോയി 
വരം . ഇതിനോയി സമരണയിലള Course Certificate നലകിയോല മതി. കടിയെട േപജ് 
തറകേമോള  ആ േപജിന്  മകളില  More  എന ടോബില കിക്  െചയേമോള ലഭികന 
Course Certificate എനതില കിക് െചയേമോള തറന വരന േപജിെന പിന് എടത് 
നലകിയോല മതി.

Conduct Certificate   തയോറോകോം  
TC  തയോറോകിയ  ഒര  വിദയോരഥിയ്  Conduct  Certificate  സമരണ  വഴി 
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തയോറോകോം.  ഇതിനോയി ആ വിദയോരഥിയെട േപജ് തറകക.  മകളില വലത ഭോഗതോയി 
Conduct  Certificate  എനതില  കിക്  െചയേമോള  തറന  വരന  ജോലകതില 
സവഭോവെത സചിപികന കമന് നലകി പിന് എടകോവനതോണ്

ഒര ഡിവിഷനിെല കടികളെട േഫോേടോകള ഒനോയി  
അപ്േലോഡ് െചയോന

പധോനേപജിെല Admission എന ടോബ് കിക് െചയ് ലഭികന േപജിെല Upload 

Photoes  എനതില  കിക്  െചയക.കോസ്,ഡിവിഷന  ഇവനലകേമോള  കടികളെട 
േപരകളഉള േപജിെല ബൗസ് െചയ് അപ്േലോഡ് െചയോവനതോണ്
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