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താെഴ ത ിരി  നി േദശ  േയാെട
വായി ക.

പാഠ ക  ആവശ െ തിനായി 
വ ഷെ  സ  െനയിം (  േകാഡ്), പാസ്
േവ ഡ് ഇവ ഉപേയാഗി ് േലാഗി  െച ക.

ളിെന ി നി  ന കിയി  അടി ാന
വിവര  ( ളിെ  േപര്, വിലാസം, േഫാ  ന ,

ധമാധ ാപകെ  േപര്) ശരിയാെണ ് ഉറ
വ ക. ആവശ െമ ി  മാ  വ ക.

 െസാൈസ ി െട േപര് േരഖെ േ ാ
േത കം ി ക.

ആവശ മായ പാഠ ക െട എ ം
േരഖെ തിന് Textbook Indent  ി ്
െച ക.

നി െട ളിേല ് ആവശ മായ ക െട
ഒ ം ര ം വാല െട എ ം അതിെ  േന
േകാള ളി  ത മായി ന ക.

ന കിയ വിവര  ശരിയാെണ ് ഉറ
വ ിയതി േശഷം മാ ം സ മി ് െച ക.

ഇ ഡ ് ി ് െച വാനായി Textbook Print ി ്

 

 Read carefully the following directions
  

Enter the School user name and password for
login

  
Update your School's profile page. Enter the active
phone numbers of your society and society in
charge.

  
Verify the details and submit.

  
Enter into the text book indent page.

  
Correctly enter the required quantity of text books
in the column provided.

  
After entering both volumes, recheck for
correctness.

  
Then submit the indent.

  
Take the printout of your indent using the option
provided.

  
Make sure that there is no false information in your
submitted Indent. If there is any mistake, you may
correct and again submit the Indent.

  
For more assistance contact us,

  
 999 54 11 786, 999 54 12 786, 999 54 13 786, 999 54

14 786
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െച ക.

നി  സമ ി  ഇ ഡ കളി ം മ
വിവര ളി ം െത കളി  എ ് ഉറ  വ ക.
െത ക  ഉെ ി  തി ി വീ ം സ മി ്
െച ാ താണ്.

ത  സംശയ നിവാരണ ിനായി താെഴ
ത ി  ന കളി  വിളി ക.

 999 54 11 786, 999 54 12 786, 999 54 13 786, 999 54 14
786
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