
2019-20 വര്ഷത്തെ� അത് ലറ്റിക്സ് ഫണ്ട് 
നല്കുന്നതിനുവേവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള 

ഓണ്ലൈലന് പ്രവര്�നങ്ങള്ക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗ നിര്വേ-ശം  

യൂസര് ഗൈ�ഡ്



2

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=922648

മുകളില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെചയ്യത്  STATE BANK OF INDIA 
യുചെട STATE BANK COLLECT എന്ന ചെവബ്ബ് സൈസറ്റില് പ്രവേവശിക്കുക.

Page No

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=922648
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I have read and accepted the terms and conditions stated above 
എന്നതിന്  നേനരെ
യുളള CHECKBOX ല് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യ്ത നേ�ഷം Proceed 

എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യുക.

Page No
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തുടര്ന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തില് Select Category എന്നതില് SCHOOL ATHLETIC 

FEES 2019-20 എന്ന് Select രെ�യ്യത് നല്കുക.

Page No
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Category Select രെ�യ്യ്ത നേ�ഷം സ്കൂള് നേകാഡ് നല്കുന്നതിനുള്ള  ജാലകം ദൃ�്യമാകും 
ഇവിരെട സ്കൂള് നേകാഡ് നല്കി Submit ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യുക.

Page No

(ഹൈ/സ്കൂള് -  അഞ്ച് അക്കനമ്പര്    30023)

(/യര് രെ4ക്കണ്ടറി - നാല് അക്കനമ്പര്    6016)

(രെവനേക്കഷണല് /യര് രെ4ക്കണ്ടറി - ആറ് അക്കനമ്പര്    906004)
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Submit ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യുനേമ്പാള് സ്കൂളിരെ8 പ്രാഥമിക വിവ
ങ്ങള് 
ലഭ്യമാകാരെത, താരെ= കാണുന്ന നേ?ജ് ദൃ�്യമാവുകയാരെണങ്കില് 

നേ?ജ് നമ്പര് 14  ല് നല്കിയി
ിക്കുന്ന നേEാര്മാറ്റില് സ്കൂളിരെ8 വിവ
ങ്ങള് 
തയ്യാറാക്കി dpisports@gmail.com എന്ന ഇ - രെമയില് വിലാ4ത്തില് 

രെമയില് രെ�നേയ്യണ്ടതാണ.് 

Page No

mailto:dpisports@gmail.com
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ദൃ�്യമാകുന്ന ജാലകത്തിരെല ADDRESS 1 എന്ന ഭാഗം മുതലുള്ള  വിവ
ങ്ങള് നല്കുക

Athletic Fee per Student: For H S: 
Rs.10/- For H SS  and V H S S: Rs.36

Page No
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ജനന തീയതി നല്
കുന്നതിനായി കലണ്ടറില് 

ക്ലിക്ക് രെ�യ്യത് വര്ഷം,മാ4ം 
എന്നിവ രെ4ലക്്റ്റ രെ�യ്യ്ത 
നേ�ഷം തീയതി നല്കുക.

നിര്നേL�ിച്ചിട്ടുള്ള വിവ
ങ്ങള് നല്കിയ നേ�ഷം Submit ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യുക

Page No
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തുടര്ന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തിരെല Confirm ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യുക.

Page No
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Net Banking,Debit Card എന്നിവ ഉ?നേയാഗരെPടുത്തി ?ണം അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് 

Challan ഉ?നേയാഗിച്്ച ?ണം അടയ്ക്കുന്നതിനായി Other Payments Modes ലിങ്കിരെല 
Click Here എന്ന ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് രെ�യ്യുക. Page No
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Click here to Save the Pre-Acknowledgement Form in PDF ല് ക്ലിക്ക് 
രെ�യ്യുക.

Page No
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P.D.F File 
(ഈ Challan S.B.I  �ാഖയില് നല്കി ?ണംഅടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.)

Page No
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SCHOOL CODE :

SCHOOL NAME :

SCHOOL TYPE(HS/HSS/VHSE) :

SCHOOL CATEGORY(Govt/Aided/UnAided) :

DISTRICT :

SUB DISTRICT : 

പ്രസ്തുത വിവ
ങ്ങള് Spreadsheet (Calc/Excel)ല് തയ്യാറാക്കി 
dpisports@gmail.com എന്ന ഇ – രെമയില് വിലാ4ത്തില് രെമയില് രെ�യ്യുക. 

സ്കൂളിരെ8 പ്രാഥമിക വിവ
ങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള Spreadsheet Format

Page No

mailto:dpisports@gmail.com
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