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ఉపాధ్యాయుల్కు శెల్వు సాంకేతికoగా మంజూరుకు సమరపణ
పికయ
రి విధ్యనము
1. మీ ట్రిజరీ ఐడి ని నమోదు చేయండి
2. తదుపరి ఓ టి పి పై కరాక్ చేయండి
3. ఒకక సారి మలత్ిమె వినియోగించే రహసా అంకె పై కరాక్ చేసిన త్రాాత్, స్రీన్ కరంి ద
కనిపిసత ుంది.
4. అదే సమయంల్ో మీరు మీ రిజిసట ర్ మొబైల్ నంబరుల్ో ఒక ఒకక సారి మలత్ిమె
వినియోగించే రహసా అంకె ను అందుకుంట్ారు.
5. మీ అందుకునన ఒకక సారి మలత్ిమె వినియోగించే రహసా అంకె ను నమోదు చేస,ి తిరిగి
పంపండి పై కరాక్ చేయండి
6. మీ రిజిసట ర్్ మొబల్
ై ుక ఒకక సారి మలత్ిమె వినియోగించే రహసా అంకె ప ందనట్ా యితే
అపుపడు మరల్ల ఒకక సారి మలత్ిమె వినియోగించే రహసా అంకె పంపండి పై కరాక్ చేయండి.పై
విధ్యనయనిన మళ్ళీ అనుసరించండి.
7. విజయవంత్మెన
ై ల్లగిన్ త్రాాత్. మీరు వినియోగించే శెల్వుల్ ఖలతయ తెర కనిపిసత ుంది.
8. కరంి ద చూపిన స్రీనా ో ఒక సమయం కారాాచరణ శెల్వు వివరాల్ను నమోదు చేయండి.
9. ఇంత్వరకూ మీరు వినియోగించిన శెల్వురోజుల్ు నమోదు చేసి సమరిపంచు కరాక్ చేయండి
విజయవంత్ంగా

సమరిపంచిన త్రాాత్, స్రీన్ కరంి ద కనిపిసత ుంది

హో మ్ స్రీన్ పేజీల్ో 3 రకాల్ ఉనయనయి
1) సల్వు రకం
2) డూాట్ీ రకం
3) హాలిడే పదధ తి
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10. పాఠశాల్ల్ో మీరు ల్ేని కారణంగా, దిగువ చూపించిన సంబంధ్ిత్ అంశాల్ు నుండి
ఎంచుక ండి
11. కుడివప
ై ు ఎంపికను ఎంచుకుననపుపడు, స్రీన్ కరంి ద కనిపిసత ుంది శెల్వు రకము ను
ఎంచుక ండి
12. శెల్వు రకముల్ో శిశు సంరక్షణ సంపాదిత్ అసామలనామెైన శెల్వు అరధ వేత్నము
మలత్ృత్ాపు శెల్వు పిత్ిరత్ాపు శెల్వు మరియు చదువుకొనుట్కు శెల్వు మీకు ఏది
అవసరమో దయనిపై సురుశించండి
13. కావల్సిన తేదీని తేదీ మరియు తేదీ వరకు ఎంచుక ండి.రోజుల్ు కాల్మ్ సంఖాల్ో ఇది
వరితంచబడుత్రంది .
14. మీకు కావలసిన శెలవు దినములనుగణించి .మీ కారణయనిన నమోదు చేసి సమరిపంచండి
,కరాక్ చేయండి. కరంి ది స్రన్
ీ కనిపిసత ుంది
15. ఒకసారి పరిశీలించి / పిివయా చేసి విజయవంత్మెైన సల్వు సమరపణ క సం సరి కరాక్
చేయండి.సరే కరాక్ మీద స్రీన్ కనిపిసత ుంది.
16. విధ్ి నిరాహణ రకం ఎంపిక పై స్రన్
ీ కరంి ద కనిపిసత ుంది డూాట్ీ ట్రప
ై పై కరాక్ చేసి కావల్సిన
రకానిన ఎంచుక ండి
17. మీరు విధ్ినిరాహణ ల్ోనే ఉననట్ా యితే విధ్ినిరాహణ ఎంచుకుంట్ే, స్రీన్ కరంి ద
కనిపిసత ుంది సమరపణపై మీ కారణయనిన నమోదు చేయండి.
18. మీరు శిక్షణని ఎంచుకుంట్ే, స్రీన్ కరంి ద కనిపిసత ుంది. మీ వేదిక వివరాల్ు నమోదు
చేయండి.
19. ఏ తేదీనుండి ఏ తేదీ వరకు శిక్షణ ల్ో వునయనరో ఎంచుక ండి .ఎనినరోజుల్ు శిక్షణ క సం
దరఖలసుత చేసన
ి మొత్త ం రోజుల్ సంఖాను చూపుత్రంది.
20. మీ కారణయనిన నమోదు చేసి సమరిపంచండి.
21. సమరిపంచున, స్రన్
ీ కరంి ద కనిపిసత ుంది.సరి కరాక్ చేయండి,
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22. తయతయకలిక బదిలీ (డిపయాట్ేషన్) ఎంపికప,ై స్రీన్ కరంి ద కనిపిసత ుంది మీ డిపయాట్ేషన్
సూకల్ క డున నమోదు చేయండి.
23. ఏ తేదన
ీ ుండి ఏ తేదీ వరకు వరకు ఎంచుక ండి. రోజుల్ కాల్మ్ ల్ో ఇది మొత్త ం రోజుల్ు
చూపుత్రంది.
24 మీ కారణయనిన నమోదు చేసి సమరిపంచండి కరాక్ న, తెర కరంి ద కనిపిసత ుంది
25.హాలిడే పదధ తి ఎంపికల్ో, స్రీన్ కరంి ద కనిపిసత ుంది
26. హాలిడే పదధ తిపై కరాక్ చేస,ి ఎంచుక ండి. హాలిడేల్ో మనకు ఐఇచిక మరియు సాతనిక శెల్వు
ఉనయనయి.
27.హాలిడే అంట్ే, ఐఇచిక మరియు సాతనిక శెల్వు సంబంధ్ిత్ రకం ఎంచుక ండి
28. తేదీని ఎంచుక ండి మరియు కారణయనిన నమోదు చేయండి.కరంి ద కరాక్ చేసన
ి స్రన్
ీ పై
కనిపిసత ుంది
29. దరఖలసుత నుండి ల్లగ్ అవుట్కక మీరు పితి తెరల్ో కరంి ది బట్న్ చిత్ిం కనుగ ంట్ారు.
30. అపిా కేషన్ నుండి విజయవంత్ంగా ల్లగ్అవుట్ క సం ఈ బట్నైప కరాక్ చేయండి.
సననధం చేయబడిన ఆప్ గూగుల్ ఆప్ ల్ సమలఖా నందు భదిపరచబడినది దయనిని
దిగుమతిక రకు కరంి ద తెల్ుపబడిన అనుసంధ్యనము ఆధ్యరము గా మీ చరవాణి నందు
దిగుమతి చేసుక ండి
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