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STEP 1

ഏതതെങങ്കിലലും ഒരു web browser ഉപയയയോഗങ്കിചച്ച് adress 
ബയോറങ്കിൽ samagra  എനച്ച് ടടൈപച്ച് തചെയ്യുക



  

STEP 2

തുടൈർനച്ച് കങ്കിട്ടുന ഈ ജയോലകതങ്കിതല samagra.it@school .gov.in/ 
എനതെങ്കിൽ കങ്കികച്ച് തചെയ്യുക



  

STEP 3

തുടൈർനച്ച് ഇങതന ഒരു ജയോലകലും പതെതകതപടലും…. 
ചെങ്കിത്രതങ്കിൽ  യരേഖതപടതങ്കിയതുയപയോതല sign up എനതെങ്കിൽ കങ്കികച്ച് തചെയ്യുക



  

STEP  4

മുഴുവൻ വങ്കിവരേങളലും യരേഖതപടതങ്കിയ യശേഷലും sign up എനതെങ്കിൽ കങ്കികച്ച് 
തചെയ്യുക…
NB: user name , password  എനന്നിവ വവീണണ്ടും അവശശ്യമമായതന്നിനമാൽ  സൂകന്നിക്കുക



  

വങ്കിജയകരേമയോയങ്കി അകക്കൗണച്ച് തുടൈങയോനയോയയോൽ തെയോതഴെ ചെങ്കിത്രതങ്കിൽ ഉള്ളതെച്ച് 
യപയോതല ഒരു സയന്ദേശേലും നങ്കിങൾകച്ച് ലഭങ്കികലും

STEP 5



  

ഇത്രയുമയോയയോൽ നങ്കിങളതടൈ പധയോനധതയോപകയോനുമയോയയയോ അതല്ലെങങ്കിൽ 
school IT coordinator മയോയയയോ  ബന്ധതപടച്ച് നങ്കിങളതടൈ അയപക 
അലുംഗഗകരേങ്കികയോൻ അവശേതതപടൈണലും….

 ഇവരേങ്കിൽ ആതരേങങ്കിലലും ഒരേയോൾ നങ്കിങളതടൈ അയപക 
അലുംഗഗകരേങ്കിചയോൽ മയോത്രയമ നങ്കിങൾകച്ച്  സമഗയങ്കിൽ തുടൈർന്നുള്ള 
കയോരേതങൾ തചെയയോനയോവ...



  

STEP 6

School IT coordinator അതല്ലെങങ്കിൽ HM നങ്കിങളതടൈ അയപക 
അലുംഗഗകരേങ്കിച്ചു കഴെങ്കിഞയോൽ യനരേതത നൽകങ്കിയ USER ID , PASSWORD 
എനങ്കിവ നൽകങ്കി Log in തചെയയോവനതെയോണച്ച്….
വങ്കിജയകരേമയോയങ്കി Log in തചെയ്തു കഴെങ്കിഞയോൽ തെയോതഴെ ഉള്ളതുയപയോതല ജയോലകലും 
കയോണയോനയോകലും…..



  

STEP 7 
 ഇനങ്കി തെയോങൾകച്ച് ലഭതമയോയ  menu കൾ പരേങ്കിചെയതപടൈയോലും…...

 ഇവങ്കിതടൈ നങ്കിങൾകച്ച് 1 മുതെൽ 12 വതരേ കയോസകൾ ലഭതമയോണച്ച്….
 അവശേതമയോയ കയോസകളങ്കിതല ലഭതമയോയ വങ്കിഭവങൾ യശേഖരേങ്കികയോലും…...



  

STEP 8

Planning എന menu വങ്കിൽ 3 തെരേലും പയോനുകൾ ലഭതമയോണച്ച്….
ആവശേതമയോയവ തെങ്കിരേതഞടകയോലും…..



  

STEP 9

Account എന തമനുവങ്കിൽ നങ്കിങളതടൈ സമഗ അകക്കൗണ്ടുമയോയങ്കി ബന്ധതപട 
കമഗകരേണങൾകച്ച് അവസരേമുണച്ച്….. പയോസച്ച് യവർഡച്ച്  മയോറ്റൽ, അകക്കൗണങ്കിൽ നങ്കിനച്ച് 

പുറത്തുയപയോകൽ (sign out) എനങ്കിവകലും അവസരേമുണച്ച്….



  

STEP 10 

 പയോസച്ച് യവർഡച്ച്  മറനയോൽ….

ചെങ്കിത്രതങ്കിൽ കയോണങ്കിച forgot password എന തമനു ഉപയയയോഗങ്കിചച്ച് 
പയോസച്ച് യവർഡച്ച്  തെങ്കിരേങ്കിതചടകയോലും….



  

STEP 11
Forgot password എന തമനുവങ്കിൽ കങ്കികച്ച് തചെയയോൽ ഇതുയപയോതല ഒരു ജയോലകലും കയോണയോലും….
യനരേതത നൽകങ്കിയ email id നൽകങ്കി get by sms എനതെങ്കിൽ കങ്കികച്ച് തചെയയോൽ യനരേതത 
നൽകങ്കിയ തമയോടബൽ നമ്പറങ്കിയലകച്ച് ഒരു sms വരുലും…..അതെങ്കിൽ കയോണങ്കിച യൂസർ ഐഡങ്കിയുലും 
പയോസച്ച് യവർഡലും ഉപയയയോഗങ്കിച്ചു login തചെയച്ച് പുതെങ്കിയ പയോസച്ച് യവർഡച്ച്  നൽകയോലും….
User id മയോറ്റയോൻ കഴെങ്കിയങ്കില്ലെ….



  

STEP 12

പധയോനയോധതയോപകൻ/ school IT coordinator അറങ്കിയയോൻ…..

സമഗയങ്കിൽ sign up തചെയ ഒരു അധതയോപകതന എത്രയുലും യവഗലും approve 
തചെയയണതെച്ച് തെയോങളതടൈ കടൈമയയോണച്ച്…
അനയോവശേതമയോയ നഗടങ്കിതകയോണ്ടുയപയോകൽ ഇല്ലെയോതതെ എത്രയുലും യവഗലും approve 
തചെയ്യുക…

Approve തചെയയണതെച്ച് സച്ച്കൂളങ്കിതന്റെ login ഉപയയയോഗങ്കിചയോണച്ച്  …

സച്ച്കൂൾ യലയോഗച്ച് ഇൻ, പയോസച്ച് യവർഡച്ച്  മറ്റുള്ളവരുമയോയങ്കി 
പങ്കുതവകയോതെങ്കിരേങ്കിയകണതുലും തെയോങളതടൈ ചുമതെലയോയയോണച്ച്...



  

Approve തചെയയോൻ 
School log in തുറന്നു വരുയമ്പയോൾ തെയോതഴെ കയോണലും വങ്കിധലും window ലഭങ്കികലും…

Manage തമനുവങ്കിൽ manage users എന ഓപച്ച്ഷൻ തുറകക…..



  

STEP 13
Mange users എനതെങ്കിൽ sign up തചെയ അധതയോപകരുതടൈ വങ്കിവരേങൾ കയോണയോനയോകലും….
ചെങ്കിത്രതങ്കിൽ കയോണങ്കിചതുയപയോതല ശേരേങ്കി അടൈയയോളതങ്കിൽ കങ്കികച്ച് തചെയയോൽ approve ആയങ്കി…. 
തതെറ്റച്ച് ചെങ്കിഹ്നതങ്കിൽ കങ്കികച്ച് തചെയയോൽ നങ്കിരേസങ്കികലമയോകലും..



  

STEP 13

Approve തചെയ അധതയോയവകരുതടൈ വങ്കിവരേങൾ പങ്കിനഗടൈച്ച് manage users എന 
തമനുവങ്കിതല teachers എന ഓപച്ച്ഷനങ്കിൽ ആണച്ച് കയോണക…. 
ഇവങ്കിതടൈ അധതയോപകരുതടൈ അകക്കൗണ്ടുകൾ BAN തചെയയോൻ അഡച്ച്മങ്കിനച്ച് കഴെങ്കിയുലും…..

If you need more support contact me @ 9562534664  9995613145 
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