1) ഹരരിത വരിദദദ്യാലയയം റരിയദ്യാലരിറരി ഷഷദ്യായരിൽ പങങ്കെടുകദ്യാനുള്ള ഷയദ്യാഗദതകൾ എങന്തെലദ്യാമദ്യാണണ് ?
സയംസദ്യാനതരിങല ഏങതദ്യാരു സർകദ്യാർ / അർദ്ധ സർകദ്യാർ വരിദദദ്യാലയങ്ങൾകയം ഹരരിത
വരിദദദ്യാലയയം റരിയദ്യാലരിറരി ഷഷദ്യായരിൽ പങങ്കെടുകദ്യാനദ്യായരി അഷപകരികദ്യാവുന്നതദ്യാണു .
2) ഹരരിത വരിദദദ്യാലയയം റരിയദ്യാലരിറരി ഷഷദ്യായരിൽ പങങ്കെടുകദ്യാനുള്ള അഷപക നഷല്കേണ്ടങതങ്ങങന ?
ഓൺലലൈൻ ആയയി സമർപയിക്കുന്ന അപപേക്ഷകൾ മമാത്രപമ സസസ്വീകരയിക്കു . അപപേക്ഷയികമാനമായയി
ഹരയിതവയിദദമാലൈയയം വവബബ്പപേമാർട്ടൽ സന്ദർശയിക്കുക www.harithavidyalayam.in .
തുടർന്നു സമ്പൂർണയയിവലൈ സ്കൂളയിവന്റെ യൂസർ വനയയിമയം പേമാസബ് പവർഡയം ഉപേപയമാഗയിചബ് പലൈമാഗബ് ഇൻ
വചെയ്തതയിനു പശഷയം അഷപകകൾ പൂരരിപരികക.
3) അപപേക്ഷ പൂരരിപരിക്കുന്നതരിനു മുപന്നന്നോടരിയന്നോയരി എനന്തെങരിലലും ങചെഷയണ്ടതുഷണ്ടദ്യാ ?
ആദദയം പഫമാറയം വഡഡൌൺപലൈമാഡബ് വചെയ്തു പയിൻറബ് എടുത്ത പശഷയം , സ്കൂൾ തലൈ സമയിതയിയയിൽ ചെർച
വചെയ്തു വയിവരങ്ങൾ തയമാറമാക്കുക . ഇതയിനു പശഷയം പവണയം വയിവരങ്ങൾ ഓൺലലൈനമായയി അപപേക്ഷ
പഫമാറത്തയിൽ ഉൾവപേടുത്തമാൻ .
സ്കൂളുകൾക്കുള്ള നയിർപദശങ്ങളുയം യൂസർ ലഗഡയം വമായയിചതയിനു പശഷയം പവണയം എൻടയി വചെയ്തു
തുടങ്ങമാൻ .
4) അഷപക ഏതു ഭദ്യാഷയരിൽ ആണണ് സമർപരിഷകണ്ടതണ് ?
മലയദ്യാളതരിൽ ആണണ് അഷപക ഷഫദ്യാറയം പൂരരിപരിഷകണ്ടതണ് . യൂണരിഷകദ്യാഡണ് ഷഫദ്യാണ്ടണ്
ഉപഷയദ്യാഗരിചദ്യാണണ് പൂരരിപരിഷകണ്ടതണ് .
5) അഷപക പൂരരിപരികഷമദ്യാൾ ശ്രദ്ധരിഷകണ്ട കദ്യാരദങ്ങൾ ?
ആങക 45 ഭദ്യാഗങ്ങൾ ഉള്ള ഷചെദ്യാദദദ്യാവലരി ആണണ് പൂരരിപരിഷകണ്ടതണ് . ഓഷരദ്യാ ഭദ്യാഗവുയം പൂരരിപരിചതരിന്നണ്
ഷശേഷയം ഷസവണ് ങചെയ്യണയം . ഷസവണ് ങചെയ്യദ്യാങത ങബബ്രൌസർ ഷകദ്യാസണ് ങചെയദ്യാൽ ഷനരങത
ഷരഖങപടുതരിയ വരിവരങ്ങൾ നഷ്ടമദ്യാകയം . ഷസവണ് ങചെയതരിനു ഷശേഷയം അടുത ഭദ്യാഗഷതകണ്
ഷപദ്യാകദ്യാനദ്യായരി ങനകണ്റണ് കരികണ് ങചെയ്യദ്യായം . ഇതണ് ഷപദ്യാങല മുൻഷപയുള്ള ഷപജരിഷലകയം ബദ്യാകണ് ബട്ടൺ
ഉപഷയദ്യാഗരിചണ് ഷപദ്യാകദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് .
6) അഷപകയരിൽ പൂരരിപരിച വരിവരങ്ങളരിൽ മദ്യാറയം വരുതദ്യാവുന്നതദ്യാഷണദ്യാ ?
നദ്യാല്പതരി അഞദ്യാമങത ഷപജരിൽ പരിവവ്യു ആൻ കൺഫരിർമ ബട്ടൺ പസണ് ങചെയുന്നതണ് വങരഷയദ്യാ
അങലങ്കെരിൽ എൻടരി സമർപരികദ്യാനുള്ള അവസദ്യാന ദരിവസയം വങരഷയദ്യാ എലദ്യാ നദ്യാല്പതരിഅഞ്ചു
ഭദ്യാഗങതയുയം വരിവരങ്ങളരിൽ മദ്യാറയം വരുതദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് അഥവദ്യാ ഷമദ്യാഡരിഫയണ് ങചെയ്യദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് .

7) ഓൺലലൻ അഷപകയുമദ്യായരി ബന്ധങപട്ട സയംശേയനരിവദ്യാരണതരിനദ്യായരി എവരിങടെ /
ആങരയദ്യാണണ് ബന്ധങപങടെണ്ടതണ് ?
ഹരരിതവരിദദദ്യാലയയം പദ്ധതരിയുമദ്യായരി ബന്ധങപട്ട എലദ്യാ സയംശേയങ്ങൾകയം , ഇതരിനു ഷവണ്ടരി മദ്യാത്രമദ്യായരി
സജജ്ജീകരരിച ങഹല്പണ് ലലൻ നമറരിൽ വരിളരികദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് . 8136800779, 8136800669,
8136800889, 8136800886, 8136800882
8) അഷപകഷയദ്യാങടെദ്യാപയം എങന്തെലദ്യായം സമർപരികണയം ?
അഞ്ചു മരിനരിറ്റു ലദർഘദമുള്ള വജ്ജീഡരിഷയദ്യാ അങലങ്കെരിൽ 20 ലസ്ലൈഡണ് വരുന്ന പസഷന്റേഷൻ
നരിർബന്ധമദ്യായുയം ഇതരിൽ ഏങതങ്കെരിലയം ഒന്നണ്സമർപരിഷകണ്ടതദ്യാണണ് .
9) വജ്ജീ ഡ രിഷയദ്യാ നരിർമരികഷമദ്യാൾ എങന്തെദ്യാങക ശ്രദ്ധരികണയം ?
വജ്ജീഡരിഷയദ്യായുങടെ പരമദ്യാവധരി ലദർഘദയം 5 മരിനരിറ്റു ആയരിരരികണയം. 50 എയംബരിയരിൽ കൂടെദ്യാത വജ്ജീഡരിഷയദ്യാ
ഷവണയം അഷപദ്യാഡണ് ങചെയ്യദ്യാൻ . ആവശേദങമങ്കെരിൽ വജ്ജീഡരിഷയദ്യാ ലസസണ് കറയദ്യാൻ ഉബുണ ഓപഷററരിയംഗണ്
സരിസ്റ്റഷതദ്യാടെപമുള്ള ഹദ്യാൻഡണ്ഷബകണ് ഷസദ്യാഫണ്ങവയർ ഉപഷയദ്യാഗരികദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് .
10) പസഷന്റേഷൻ നരിർമരികഷമദ്യാൾ എങന്തെദ്യാങക ശ്രദ്ധരികണയം ?
 ഓപൺ ഓഫജ്ജീസരിൽ ഇങമ്പ്രെസണ് / ലരിങബ ഓഫജ്ജീസണ് ഇങമ്പ്രെസണ് / ഉപഷയദ്യാഗരിചണ് ആണണ്
നരിർമരിഷകണ്ടതണ് .
 പരമദ്യാവധരി 20 ലസ്ലൈഡരിൽ എലദ്യാ വരിവരങ്ങളയം ഉൾങപടുതണയം
 മരികവുകൾ വദക്തമദ്യാകന്ന ചെരിത്രങ്ങൾ , പത്രവദ്യാർതകൾ ,പഠഷനദ്യാൽപന്നങ്ങളങടെ വരിവരങ്ങൾ
തുടെങ്ങരിയവങയലദ്യായം ഉൾങകദ്യാള്ളരികണയം .
11) സ്കൂളരിങന്റേ സൂകരിഷകണ്ട ഷരഖകൾ എങന്തെലദ്യായം ?
അഷപകയരിലയം ഷപഷസന്റേണ്ഷറഷനരിലയം നൽകന്ന വരിവരങ്ങളയം വരിശേദദ്യായംശേങ്ങളയം ഉൾങപടുന്ന ഒരു ഫയൽ തുടെർ
പരരിഷശേദ്യാധനകണ് ലഭദമദ്യാകദ്യാൻ കഴരിയുയം വരിധയം സ്കൂളരിൽ സൂകരിഷകണ്ടതദ്യാണണ്.
12) . അഷപകകൾ നരിരസരികദ്യാനുള്ള കദ്യാരണങ്ങൾ എങന്തെദ്യാങക ?
ങതറദ്യായ വരിവരങ്ങൾ ഉളണ്ങപടുതരിയതദ്യായരി ഏങതങ്കെരിലയം ഘട്ടതരിൽ കങണ്ടതരിയദ്യാൽ പസണ്തുത സ്കൂളരിനണ്
പരുപദ്യാടെരിയരിൽ പങങ്കെടുകന്നതരിനണ് അഷയദ്യാഗദത കല്പരികന്നതദ്യാണണ് .
13).അഷപക സമർപരിഷകണ്ട അവസദ്യാന തജ്ജീ യ തരി ?
ഓഷകദ്യാബർ 16
14) .ഒരരികൽ അപണ് ഷലദ്യാഡണ് ങചെയ വരിവരങ്ങൾ തരിരുതദ്യാൻ സദ്യാധദമദ്യാഷണദ്യാ ?
ഓഷകദ്യാബർ 16 മുൻപണ് എന്തെണ് മദ്യാറയം ഷവണങമങ്കെരിലയം വരുതദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് . കൂടെദ്യാങത അഷപകയരിൽ എന്തെണ്
മതമദ്യാഷണദ്യാ വരുത്തുന്നതണ് ഈ മദ്യാറയം സ്കൂളരിൽ സൂകരികന്ന അഷപക ഷഫദ്യാമരിലയം വരുഷതണ്ടതദ്യാണണ് .
15. ഈ പരരിപദ്യാടെരിങയ പറരിയുള്ള അറരിയരിപ്പുകൾ എങ്ങങന ലഭദമദ്യാകയം ?

ഈ പരരിപദ്യാടെരിങയ പറരിയുള്ള വരിശേദദ്യായംശേങ്ങൾ , പുതരിയ വദ്യാർതകൾ അറരിയദ്യാനദ്യായരി
www.harithavidyalayam.in എന്ന ങവബണ്ഷപദ്യാർട്ടൽ സന്ദർശേരികക അങലങ്കെരിൽ ഇതരിനു ഷവണ്ടരി മദ്യാത്രമദ്യായരി
സജജ്ജീകരരിച ങഹല്പണ് ലലൻ നമറരിൽ വരിളരികദ്യാവുന്നതദ്യാണണ് .

