
കേ�രള സ്കൂള് �കേ
ോത്സവം 2019-20

കേ�രള സ്കൂള് �കേ
ോത്സവം 

സ്കൂളു�ളില് ഡോറ്റ എന്ട്രി നടത്തുന്നതിനുള്ള കേസോഫ്റ്റ് വെവയര്

യൂസര്ഗൈ)ഡ്

        വെ*ോതു വിദ്യോഭ്യോസ വകുപ്പിവെ1 �ീഴില് വരുന്ന സംസ്ഥോനവെ6 )വണ്വെ81്  /

എയിഡഡ്  /  അണ്  എയിഡഡ്  (അം)ീകൃതം)  സ്കൂളു�ളിവെ
  എല്*ി,  യു*ി,  ഹയര്

വെസക്ക1റി  സ്കൂള്,  ഹയര്  വെസക്ക1റി,  വെവോകേക്കഷണല്  ഹയര്  വെസക്ക1റി

�്ളോസ്സു�ളിവെ
  കുട്ടി�ള്ക്കോയി  കേ�രള  സ്കൂള്  �കേ
ോത്സവം  നട6വെപ്പടുന്നു..ഇതില്

അറബി�്,സംസ്കൃത  �കേ
ോത്സവവും  കൂടി  ഉള്വെപ്പടുന്നുണ്ട്.  നട6ിപ്പ്   സ്വതന്ത്രകേസോഫ്റ്റ് 

വെവയര്  അധിഷ്ഠിത8ോണ്.  സ്കൂള്  ത
6ിലും,  സബ്ജില്ലോ  ത
6ിലും  വ്യക്ത8ോയ

ക്ര8ീ�രണം  നടകേ6ണ്ടതുണ്ട്.  സ്കൂള്ത
  8ത്സരങ്ങളില്  *വെYടു6്  വിജയിക്കുന്ന

കുട്ടി�ളുവെട  വിവരങ്ങള്  ഓണ്ഗൈ
നോയി  എ1ര്  വെ\കേ]ണ്ടതോണ്.  ഡോറ്റ  എന്ട്രി

ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പോയി �കേ
ോത്സവം 8ോന്വല് വോയിക്കു�. 

സ്കൂളു�ളില് കേസോഫ്റ്റ് വെവയര് ഉ*കേയോ)ിക്കുന്ന വിധം
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                                       ബ്രൗസര് തുറക്കു�.  അഡ്രസ്സ് ബോറില് �കേ
ോത്സവം

വെവബ്ഗൈസറ്റിവെ1 അഡ്രസ്സ് https://ulsavam.kite.kerala.gov.in ഗൈടപ്പ്  വെ\യ്ത് എ1ര് �ീ

അ8ര്ത്തുകേമ്പോള് കേ
ോ)ിന് കേ*ജ് 
ഭിക്കുന്നു. സമ്പൂര്ണ്ണ കേസോഫ്റ്റ് വെവയറില് ഉ*കേയോ)ിക്കുന്ന

യൂസര്വെനയിം, *ോസ് കേവര്ഡ് എന്നിവ ന
്�ി കേ
ോ)ിന് വെ\യ്യു�. 

                          DashboardDashboard  

                            School EntrySchool Entry

       

          Registration > School Entry എന്ന ക്ര86ില് �്ളിക്ക് വെ\യ്യു� .School Details

�ോണോം.  8ോറ്റം  ആവശ്യവെ8Yില്  എഡിറ്റ്  ബട്ടണില്  �്ളിക്ക്  വെ\യ്യു�.  8ോറ്റം  ഉള്

വെപ്പടു6ിയകേശഷം Continue എന്ന ഓ*്ഷനില് �്ളിക്ക് വെ\യ്യു�. 

Registration > School EntryRegistration > School Entry

Edit ButtonEdit Button
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                    Add ParticipantAdd Participant

        participants വെന add വെ\യ്യുന്നതിനു Add Participant എന്ന ഓ*്ഷനും  
ഭ്യ8ോണ്.

അഡ്8ിഷന് നമ്പര് ന
്കുകേമ്പോള് കുട്ടിയുവെട വിവരങ്ങള് വരുന്നു .ശരിയോവെണന്ന് ഉറപ്പോക്കി

Save Participant എന്ന ഓ*്ഷനില് ക്ലിക്ക് വെ\യ്യു�. 

         

        participants  വെ1 
ിസ്റ്റ്  �ോണുന്നതിന്  List  of  Participants  എന്ന  Option


ഭ്യ8ോണ്

Add ParticipantAdd Participant

List of ParticipantsList of Participants

importantimportant

Create ReportCreate Report
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         ഉള്വെപ്പടു6ിയ  participants  വെ1 റികേപ്പോര്ട്ട്  Create Report  എന്നതില് �്ളിക്ക്

വെ\യ്തോല്  
ഭിക്കുന്നു.  confirm എന്നതില്  �്ളിക്ക്  വെ\യ്യുന്നതിനു  മുന്*ോയി  warning

messege വോയിക്കു�

    കേഫോകേട്ടോസ്  അ*് കേ
ോഡ്  വെ\യ്യുന്നതിനുള്ള  option  Upload  Photos  എന്ന  പ്രധോന

വെ8നുവില് ഉള്വെപ്പടു6ിയിരിക്കുന്നു. Photos School wise അ*് കേ
ോഡ് വെ\]ോം.

 

Upload photosUpload photos

Upload Photos  >  School WiseUpload Photos  >  School Wise

Reports Reports ല് ല് Item Codes Item Codes ഉള്വെപ്പടു6ിയിട്ടുണ്ട്ഉള്വെപ്പടു6ിയിട്ടുണ്ട്

Item CodesItem Codes

user guide, manual, Amendment user guide, manual, Amendment എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് 
Downloads > Go to Download Zone Downloads > Go to Download Zone എന്ന ക്രമത്തില് ക്ളിക്ക് ചെ�യ്യുകഎന്ന ക്രമത്തില് ക്ളിക്ക് ചെ�യ്യുക
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• ഒരു  8ത്സരോര്ത്ഥി  വ്യക്തി)ത  ഇനങ്ങളില്  *ര8ോവധി  3  ഇനങ്ങളിലും

ഗ്രൂപ്പിനങ്ങളില് 2 എണ്ണ6ിലും 8ോത്രകേ8 8ത്സരിക്കുവോന് *ോടുള്ളു.

• കേ�രള  സ്കൂള്  �കേ
ോത്സവ6ില്  അറബി�്,  സംസ്കൃത  8ത്സരയിനങ്ങള്

പ്രകേത്യ�8ോയി *രി)ണികേക്കണ്ടതില്ല.

Logout Logout വെ\യ്യുന്നതിന്വെ\യ്യുന്നതിന്  Settings >  LogoutSettings >  Logout

LogoutLogout

പ�ൊതു നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള്പ�ൊതു നിര്ദ്ദേ
ശങ്ങള്


