സമനന്വയ - തസസ്തിക നസ്തിര്ണ്ണയയം - സസസോഫഫ്റ്റ്വവെയര് യൂസര് ഗഗൈഡഫ്റ്റ്
2019-20 അദദ്ധ്യയന വര്ഷഷം മുതല് കകേരളതത്തിലലെ ലപപൊതു വത്തിദദ്ധ്യപൊഭദ്ധ്യപൊസവകുപത്തിനു കേകീഴത്തിലലെ എലപൊ വത്തിദദ്ധ്യപൊലെയങ്ങളത്തികലെയഷം
തസത്തികേനത്തിര്ണ്ണയഷം , എയയ്ഡഡയ് വത്തിദദ്ധ്യപൊലെയങ്ങളത്തിലലെ നത്തിയമനപൊഷംഗകീകേപൊരഷം എനത്തിവ
നടപപൊക്കുന

സമനന്വയ

എന

ഓണ്കലെന്

കസപൊഫയ്ലവയര്

ലപപൊതു വത്തിദദ്ധ്യപൊഭദ്ധ്യപൊസവകുപയ് കകേറയ് മുകഖേന

ഉപകയപൊഗത്തിചപൊണയ്

നടതപൊന്

തകീരുമപൊനത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയ്.

ഈ

പ്രവര്തനങ്ങളുമപൊയത്തി സ്കൂള് അധത്തികൃതര് ലചെകയ്യേണ്ട കേപൊരദ്ധ്യങ്ങലള കുറത്തിച്ചുള്ള വത്തിവരണമപൊണയ് ഈ ഫയലെത്തിലുള്ളതയ് .
സമ്പൂര്ണ്ണയത്തില് എന്റര് ലചെയ്യുന കുടത്തികേളുലട വത്തിവരങ്ങള്ക്കനുസരത്തിചപൊണയ് തസത്തികേകേള് കേണക്കപൊക്കുനതയ് . ആറപൊഷം പ്രവൃതത്തിദത്തിനഷം
കേണലക്കടുപയ് കേഴത്തിഞപൊല് ഡപൊറ കകേറയ് അധത്തികൃതര് ഫകീസയ് ലചെയയ് സമനന്വയയത്തില് ഉള്ലപടുതഷം. ഇതത്തിലന്റ അടത്തിസപൊനതത്തിലെപൊണയ്
ഡത്തിവത്തിഷനുകേളുഷം

തസത്തികേകേളുഷം

നത്തിര്ണ്ണയത്തിക്കലപടുകേ.

സമ്പൂര്ണ്ണയത്തില്

കരഖേലപടുതന

വത്തിവരങ്ങള്

(പ്രകതദ്ധ്യകേത്തിച്ചുഷം

എല്.പത്തി.കപൊസ്സുകേളത്തിലലെ അഡകീഷണല് അറബത്തികേയ് കപപൊലുള്ളവ ) വളലര ശ്രദകയപൊലട കരഖേലപടുകതണ്ടതപൊണയ്.
ഈ വര്ഷഷം മുതല് തസത്തികേനത്തിര്ണ്ണയതത്തിനയ് അകപക്ഷ മപൊനുവലെപൊയത്തി നല്കകേണ്ടതത്തില . അകപക്ഷ നല്കേലുഷം, കരഖേകേള്
നല്കേലുഷം, ഓഫകീസയ് പ്രവര്തനങ്ങളുഷം, ഉതരവപൊക്കലുഷം, ഉനതപൊധത്തികേപൊരത്തികേളുലട പരത്തികശപൊധനയഷം എലപൊഷം ഓണ്കലെനപൊയപൊണയ് .

എചഫ്റ്റ് എയം സലസോഗൈസ്തിന
സസസോഫഫ്റ്റ്വവെയറസ്തില് പ്രസവെശസ്തിക്കുന്ന വെസ്തിധയം

ഇതയ് ഒരു ഓണ്കലെന് കസപൊഫയ്ലവയറപൊണയ്. ഗൂഗത്തിള് കകപൊഷം, ഫയര്കഫപൊകയ് എനകീ ബബ്രൗസറുകേളുലട അപയ്കഡറഡയ് കവര്ഷനുകേള്
ഉപകയപൊഗത്തിക്കുകേ. ലവബയ്കസറയ് വത്തിലെപൊസഷം www.samanwaya.kite.kerala.gov.in എനതപൊണയ്..
സമ്പൂര്ണ്ണയലട യൂസര് ഐ.ഡത്തി.യഷം പപൊസയ്കവഡഷം ഉപകയപൊഗത്തിചപൊണയ് കസറത്തില് പ്രകവശത്തികക്കണ്ടതയ്. Login Using Sampoorna എന
ലചെക്കയ് കബപൊകയ് ആകകീവയ് ലചെയ്യേപൊന് മറക്കപൊതത്തിരത്തിക്കുകേ..

യൂസര് ഐ.ഡത്തി.യഷം പപൊസയ്കവഡഷം നല്കേത്തി പ്രകവശത്തിചപൊല് സമനന്വയ കസപൊഫയ്ലവയറത്തില് അകപക്ഷ നല്കുനതത്തിനുള്ള കപജയ് കേപൊണപൊഷം.
ഇവത്തിലട കേപൊണുന നപൊലെയ് കേപൊരദ്ധ്യങ്ങളപൊണയ് ലചെയ്യേപൊനുള്ളതയ്.
Sixth Working Day Strength
Staff Statement Details
Plan and Fitness Details
Readmission / Strength Details
ഇവ ഓകരപൊനഷം ലചെയ്തു കേഴത്തിയകമപൊള് ഈ ബടണുകേളുലട നത്തിറഷം പച ആകുഷം. അകപക്ഷ സമര്പത്തിച്ചു കേഴത്തിഞപൊല് കേളര് കഗ്രേ ആകുഷം.
ഓരരരനരയയ രനരകരക.

Sixth Working Day Strength

സമ്പൂര്ണ്ണയത്തിലലെ ആറപൊഷം പ്രവൃതത്തിദത്തിനതത്തിലലെ കുടത്തികേളുലട എണ്ണമപൊണയ് തപൊലഴ ലെത്തിസയ് ലചെയ്യുനതയ് . ഇവത്തിലട കേപൊണുന എലപൊ
വത്തിവരങ്ങളുഷം പരത്തികശപൊധത്തികക്കണ്ടതപൊണയ്.. സമ്പൂര്ണ്ണയത്തിലലെ വത്തിവരങ്ങള് കലെപൊക്കയ് ലചെയതപൊയതത്തിനപൊല് ഇനത്തി എവത്തിലടയഷം ആര്ക്കുഷം
എഡത്തിറത്തിങ്ങയ് സപൊധദ്ധ്യമല.. പരത്തികശപൊധത്തിചകശഷഷം കപജത്തിലന്റ അവസപൊനഭപൊഗതയ് കേപൊണുന കേണ്കഫഷം കേയ്ളത്തിക്കയ് ലചെയ്യേണഷം.

കേണ്കഫഷം ലചെയ്തുകേഴത്തിഞപൊല് അടുത കപജത്തില് എതകേയഷം ബടണ് പചനത്തിറമപൊയത്തി മപൊറുകേയഷം ലചെയ്യുന..

അടുതതപൊയത്തി

സപൊഫയ്

കസറയ്ലമന്റപൊണയ്.

സപൊഫയ്

കസറയ്ലമന്റയ്

എനതയ്

സപൊര്ക്കത്തില്നത്തിനഷം

സമ്പൂര്ണ്ണയത്തികലെക്കയ്

ഉള്ലപടുതത്തിയതപൊണയ്.

ഇവത്തിലട കുകറ ബടണുകേള് കേപൊണപൊഷം. ഒരു സപൊഫത്തിലനയഷം കേപൊണുനത്തിലലങത്തില് ആദദ്ധ്യ ബടണപൊയ sync from sampoorna എന
ബടണത്തില് കത്തിക്കയ് ലചെയ്യേണഷം.

സമ്പൂര്ണ്ണയത്തിലുള്ള ജകീവനക്കപൊരുലട വത്തിവരങ്ങള് സമനന്വയയത്തികലെക്കയ് ഉള്ലപട്ടുവരപൊനപൊണയ് കത്തിക്കയ് ലചെയ്യുനതയ് . സത്തിങയ് ലചെയപൊല് ഇങ്ങലന
കേപൊണപൊഷം ഇനത്തിയഷം മുകേളത്തില് കേപൊണുന കപജത്തില് മറയ് ചെത്തിലെ ബടണുകേള് കൂടത്തിയണ്ടയ്.

ആദദ്ധ്യകതതയ് add staff എനതപൊണയ്. സമ്പൂര്ണ്ണയത്തില് ഇലപൊത സപൊഫത്തിലന ആഡയ് ലചെയ്യേപൊനുള്ള option ഇവത്തിലട
ഉള്ലപടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടയ്..

ഇവത്തിലട വത്തിവരങ്ങള് കരഖേലപടുതത്തി പുതത്തിയ ജകീവനക്കപൊരലന ഉള്ലപടുതപൊഷം. കചെര്കക്കണ്ട വത്തിവരങ്ങള് കചെര്ക്കണഷം. അടുത
ഓപയ്ഷന് admit by transfer എനതപൊണയ്.

മലറപൊരു സ്കൂളത്തില് നത്തിനഷം സലെഷം മപൊറത്തി വന ജകീവനക്കപൊരലന ഉള്ലപടുതപൊനുള്ള ഓപയ്ഷനപൊണത്തിതയ്. അടുത ഓപയ്ഷനുകേളത്തില് സപൊഫയ്
ലെത്തിസത്തില് നത്തിനഷം ഒഴത്തിവപൊക്കലപടതുഷം സ്കൂളത്തില് നത്തിനഷം സലെഷം മപൊറത്തികപപൊയതുമപൊയ ജകീവനക്കപൊരുലട വത്തിവരങ്ങള് കേപൊണപൊവുനതപൊണയ്.
ഓകരപൊ ജകീവനക്കപൊരുലടയഷം കപരത്തിനു കനലര നപൊലെയ് ഓപയ്ഷനുകേള് കേപൊണപൊഷം. ജകീവനക്കപൊരലന്റ വത്തിവരങ്ങള് കേപൊണപൊനുഷം, എഡത്തിറയ്
ലചെയ്യേപൊനുഷം, ജകീവനക്കപൊരലന ഒഴത്തിവപൊക്കപൊനുഷം ,സലെഷംമപൊറഷം നടതപൊനുമപൊണയ് ഈ ഓപയ്ഷനുകേള്

ഈ വത്തിവരങ്ങളത്തില് എഡത്തിറത്തിങ്ങയ് ആവശദ്ധ്യമപൊലണങത്തില് ലചെകയ്യേണ്ടതുണ്ടയ്.. സപൊര്ക്കത്തിലുഷം സമ്പൂര്ണ്ണയത്തിലുമുള്ള വത്തിവരങ്ങള് മപൊതഷം
ഉപകയപൊഗത്തിചയ് തസത്തികേ നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനയ് സകീനത്തികയപൊറത്തിറത്തി തുടങ്ങത്തിയ കേപൊരദ്ധ്യങ്ങളത്തില് തകീരുമപൊനലമടുക്കപൊനപൊവത്തില എനതത്തിനപൊലെപൊണയ് ..ചെത്തിലെ
അടത്തിസപൊന വത്തിവരങ്ങള് കൂടത്തി സമനന്വയ കസപൊഫയ്ലവയറത്തില് കചെര്കക്കണ്ടതപൊയത്തിട്ടുണ്ടയ്..

കബസത്തികേയ് ഡകീലറയത്തില്സത്തില് ആദദ്ധ്യമപൊയത്തി നത്തിയമനപൊഷംഗകീകേപൊരഷം ഉള്ളതപൊകണപൊ എനതയ് ലസലെകയ് ലചെയ്യേണഷം.

പ്രസന്റയ് സര്വകീസയ് കേപൊറഗറത്തി എനതത്തില് സത്തിരഷം നത്തിയമനഷം തുടങ്ങുന തകീയതത്തി , അതുകപപൊലലെതലന തസത്തികേ എനത്തിവ കചെര്ക്കണഷം.
മുന് സര്വകീസയ് വത്തിവരങ്ങളുഷം കചെര്ക്കണഷം. സകീനത്തികയപൊറത്തിറത്തി കേണക്കപൊക്കുനതത്തിനയ് ഇതയ് നത്തിര്ബന്ധമപൊണയ്. തസത്തികേ എനതത്തില്
സപൊര്ക്കത്തില് നത്തിന വന തസത്തികേ അടുതതലന എഴുതത്തി വരുന. എനപൊല് ഇതരതത്തില് കഹൈസ്കൂള് അസത്തിസന്റയ് കേണക്കയ് തലന
നത്തിരവധത്തി തവണ സപൊര്ക്കത്തില് കേപൊണപൊഷം. ഇതയ് അപയ്കഡറയ് ലചെയയ് കസവയ് ലചെയ്യേണഷം.

ഇവത്തിലട അടുതതപൊയത്തി ശ്രദത്തികക്കണ്ടതയ് present status എനതപൊണയ്. അതപൊയതയ് അകക്കപൊമകഡറഡയ് ഇന് സപൊങയ്ഷന്ഡയ് കപപൊസയ്
എനതപൊണയ്.. ഇതയ് ഡത്തിഫപൊള്ടയ് ആയത്തിടപൊയത്തിരത്തിക്കുഷം ഉണ്ടപൊവുകേ. .എനപൊല് ദകീര്ഘകേപൊലെപൊവധത്തിയത്തിലുള്ളവര്, ലഡപപ്യൂകടഷനത്തിലുള്ളവര്,
തുടങ്ങത്തിയവരുലട വത്തിവരങ്ങള് അപയ്കഡറയ് ലചെയ്യേണഷം. എലപൊ വത്തിവരങ്ങളുഷം അപയ്കഡറയ് ലചെയയ് കസവയ് ലചെയ്യേണഷം. നത്തിലെവത്തില് ഇലപൊത
ജകീവനക്കപൊരനുലണ്ടങത്തില് ഒഴത്തിവപൊക്കപൊഷം. ജകീവനക്കപൊരലന്റ കപരത്തിനു കനലരയള്ള ബടണത്തില് കത്തിക്കയ് ലചെയ്യുകേ.

ഇങ്ങലന ഒരു കപജയ് കേപൊണപൊഷം. ഇതത്തില് എന്തു കേപൊരണതപൊലെപൊണയ് ഒഴത്തിവപൊക്കുനതയ് എനയ് കേപൊണത്തിക്കണഷം. തുടര്നയ് ഒഴത്തിവപൊക്കത്തിയ
തകീയതത്തി കരഖേലപടുതത്തി സബയ്മത്തിറയ് ലചെയ്യുകേ. ഇങ്ങലന ലചെയതപൊലുഷം കസപൊഫയ്ലവയറത്തില് നത്തിനഷം കപപൊകേത്തില. ഇവരുലട കപരയ് റത്തിമൂവയ്ഡയ്
ലെത്തിസത്തില് ഉണ്ടപൊയത്തിരത്തിക്കുഷം. അറത്തിയപൊലത റത്തിമൂവയ് ലചെയപൊലുഷം ലെത്തിസത്തില് കപപൊയത്തി റകീകസപൊര് ലചെയ്യുഷം..

ഇതു

കപപൊലലെയപൊണയ്

ടപൊന്സ്ഫറുഷം.

ഇങ്ങവന

കസോണുന്ന

ബടണത്തിലെപൊണയ് കത്തിക്കയ് ലചെകയ്യേണ്ടതയ്.

ടപൊന്സ്ഫര് ആയ തകീയതത്തിയഷം ജത്തിലയഷം ലകേപൊടുതപൊല് ആ ജത്തിലയത്തിലലെ എലപൊ സ്കൂളുകേളുഷം വരുഷം. ലസലെകയ് ലചെയയ് സബയ്മത്തിറയ് ലചെയ്യുകേ.
ഇവത്തിലടയഷം അബദവശപൊല് ടപൊന്സ്ഫര് ലചെയപൊല് ടപൊന്സ്ഫര് ലചെയ്യേലപട സ്കൂളത്തില് അഡത്തിറയ് കബ ടപൊന്സ്ഫര് എന ഓപയ്ഷന്
ഉപകയപൊഗത്തിചയ് ആ സ്കൂളുകേപൊര് അഡത്തിറയ് ലചെയ്യേപൊതത്തിടകതപൊളഷം തത്തിരത്തിലകേ കറപൊള് ബപൊക്കയ് ലചെയ്യേപൊഷം.

ഇതരതത്തില് ടപൊന്സ്ഫര് ആയത്തി വനവലര കജപൊയത്തിന് ലചെയ്യേത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനപൊണയ് അഡത്തിറയ് കബ ടപൊന്സ്ഫര് എന ഓപയ്ഷന്.

ഇതയനനലരക തരനഴയരയയ ഡയരപരയയഡയ ഫക, ഡയരപരയയഡയ ട, ആള എനന ഓപയഷനകള കടയ ഉണയ. സകരകയതരദദരപകനര
കരണയകരനരണയ ഈ സളയല നയനക ഡയരപരയയഡയ ആയയ പറതയ രപരയവനരയക ഇരങരടയ വനവനരയക ഇവയനട കരണയകണക.
ഇതരതത്തില് ഡത്തികപപൊയയ്ഡയ് ജകീവനക്കപൊരുലണ്ടങത്തില് ആ ജകീവനക്കപൊരലന്റ കനലര എഡത്തിറയ് ബടണത്തില് കത്തിക്കയ് ലചെയയ് പ്രസന്റയ് സപൊറസയ്
കത്തിക്കയ് ലചെയയ് ഡത്തികപപൊയയ്ഡയ് വത്തിവരങ്ങള് കചെര്തയ് കസവയ് ലചെയ്യേണഷം.

ഇതരതത്തില് കചെര്ത ജകീവനക്കപൊരുലട വത്തിവരങ്ങള് കേപൊണപൊഷം

ഇങ്ങലന എലപൊ വത്തിവരങ്ങളുമപൊയപൊല് സപൊഫയ് ലെത്തിസയ് കേണ്ലഫഷം ലചെയ്യുകേ. ഇലതലപൊഷം ആദദ്ധ്യ വര്ഷതത്തില് മപൊതഷം വരുന
പ്രവര്തനങ്ങളപൊണയ്..
അടുതതപൊയത്തി പപൊനുഷം ഫത്തിറയ്ലനസയ് സര്ടത്തിഫത്തിക്കറഷം അപയ്കലെപൊഡയ് ലചെയ്യേണഷം. ഇതത്തിനപൊയത്തി ഈ കരഖേകേള് സപൊന് ലചെയയ് കേമപ്യൂടറത്തില്
പത്തി.ഡത്തി.എഫയ് ആയത്തി സൂക്ഷത്തിക്കണഷം. പപൊനുഷം ഫത്തിറയ്ലനസയ് സര്ടത്തിഫത്തിക്കറഷം ഒനത്തിലെധത്തികേഷം കപജുകേളുലണ്ടങത്തില് ഒറ ഫയലെപൊയത്തി
സൂക്ഷത്തിക്കണഷം. ഉബൂണ്ടു ഉപകയപൊഗത്തിക്കുനവര്ക്കയ് പത്തി.ഡത്തി.എഫയ് ഷഫയ്ളര് എന കസപൊഫയ്ലവയര് ഉപകയപൊഗത്തിക്കപൊഷം. ഓണ്കലെനപൊയത്തി
ഫകീ പത്തി.ഡത്തി.എഫയ് ലമര്ജഡറുകേളുഷം ഉപകയപൊഗത്തിക്കപൊഷം.
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ഇതത്തിനു തപൊലഴ ഒനമുതല് മൂനവലര കപൊസുകേള് ഷത്തിഫയ് സമ്പ്രദപൊയതത്തിലെപൊകണപൊ പ്രവര്തത്തിക്കുനതയ് എന കചെപൊദദ്ധ്യതത്തിനു കൂടത്തി ഉതരഷം
നല്കേത്തി കേണ്കഫഷം ലചെയ്യുകേ
അടുതതയ് റകീ അഡത്തിഷന് എണ്ണഷം ഉലണ്ടങത്തില് എന്റര് ലചെയ്യേപൊനുള്ള ഓപയ്ഷനപൊണയ്. ഇതയ് ഉലണ്ടങത്തില് എന്റര് ലചെയ്യുകേ.

ഇവത്തിലട ഒരു കേപൊരദ്ധ്യഷം ശ്രദത്തിക്കപൊനുള്ളതയ് യ.ഐ.ഡത്തി അഥവപൊ ഇ.ഐ.ഡത്തി. ഇലപൊത കുടത്തികേളുലട എണ്ണഷം ഉലണ്ടങത്തില് അതത്തില്
കപൊസയ് അദദ്ധ്യപൊപകേലന്റ സതദ്ധ്യപ്രസപൊവന ഉള്ള കുടത്തികേളുലട എണ്ണഷം എന കബപൊകത്തില് എണ്ണഷം എന്റര് ലചെയപൊല് തപൊലഴ ഡത്തികകറഷന്
അപയ്കലെപൊഡയ് ലചെയ്യേപൊന് കേഴത്തിയഷം .ഡത്തികകറഷന് സപൊന് ലചെയയ് അപയ്കലെപൊഡയ് ലചെയ്യേപൊഷം.

ഇതരഷം കുടത്തികേളുലട എണ്ണഷം എന്റര് ലചെയപൊലലെ ഇതത്തിനുള്ള ഓപയ്ഷന് കേപൊണത്തിക്കുകേയള..

പത്തി.ഡത്തി.എഫയ് ആയത്തിട്ടുള്ള ഡത്തികേയ്ളകറഷന് അപയ്കലെപൊഡയ് ലചെയ്യേപൊഷം.

ഇതുഷം കേണ്കഫഷം ലചെയ്യേണഷം.

ഇനത്തി പ്രത്തിവപ്യൂ ആന്ഡയ് സബയ്മത്തിറയ് എന ബടണ് കത്തിക്കയ് ലചെയ്യുകേ. മുഴുവന് വത്തിവരങ്ങളുഷം കേപൊണപൊഷം.

ഈ വത്തിന്കഡപൊയലട തപൊലഴയള്ള ലചെക്കയ് കബപൊകത്തില് കേയ്ളത്തിക്കയ് ലചെയയ് അകപക്ഷ സബയ്മത്തിറയ് ലചെയ്യുകേ ഇകപപൊള് ഡപൊഷയ് കബപൊര്ഡത്തില് മപൊറഷം
കേപൊണപൊഷം.. അകപക്ഷ പ്രത്തിവപ്യൂ മപൊതകമ ഇനത്തി ലെഭദ്ധ്യമപൊകൂ.

