
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 

STEP5 STEP6 STEP7 STEP8 

STEP9 STEP10 STEP11 STEP12 

   

 

    

 
 

  

Attendance App-ல் மாணவர்களின் வருகககை  பதிவு செய்யும் முகை 

 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.padasalai.net/2018/10/tn-schools-attendance-mobile-app-brtes.html



 

STEP 1: Play store இல்  tnschools  என்று TYPE செய்யவேண்டும். 

STEP 2: Openஐ Click செய்ய வேண்டும். 

STEP 3: EMIS யில் TYPE செய்ேது வ ோலவே USER ID, PASSWORD TYPE 
செய்யவேண்டும் 

STEP 4: மோணேர்  திவேட்டை அழுத்தவேண்டும். 

STEP 5: உங்கள் ேகுப்ட  அழுத்தவேண்டும். 

STEP 6: P என்று அடைேருக்கும் ஏற்கைவே இருக்கும். P ஐ அழுத்திைோல் Aஆக 

மோறிேிடும். 

STEP 7: A என் து ABSENTஐ குறிக்கும். [ இந்த  Aஐ மீண்டும் அழுத்திைோல்      

P ஆக மோறிேிடும் என் டத கேைத்தில் சகோள்க ] . இறுதியோக  

ெமர் ிக்கவும் என்று அழுத்தவும். 

STEP 8:  OFFLINE-ல் பதிவு செய்ைபட்டது என்ை செய்தி சவளிப்படும். மமமே உள்ள  

Report  BUTTON ஐ  அழுத்தவும். 

STEP 9: தினெரி அைிக்கக சவளிப்படும். INTERNET CONNECTION இருந்தால் 
மட்டுமம உடமன பதிவு  ஆகும். பதிவு ஆனகத உறுதி செய்ை பச்கெ நிை 

Tick markஐ கவனிக்கவும். 

STEP 10: உங்களுகடை முந்கதை நாட்களின் பதிவுககளயும் நீங்கள் 
பார்த்துக்சகாள்ளோம். முந்கதை நாட்களில் பதிவாகவில்கே எனில் 
அன்கைை மததிைில் நீங்கள் ஒருமுகைகூட SYNCRONIZE செய்ைவில்கே  
என்று அர்த்தம். 

STEP11: மாதாந்திர அைிக்கககை கீழும் மமலுமாக SCROLL செய்து 
பார்த்துக்சகாள்ளோம். 

STEP12: மூன்று மகாடிட்ட BUTTONஐ    சமல்ேஅழுத்தி தள்ளினால் 
SYNCRONIZE BUTTON   சவளிப்படும். அதில்  மததி இருக்கும். அகத 
அழுத்தினால்   மததி மாைிவிடும். இதற்கு INTERNET CONNECTION  மதகவ 
என்பகத  நிகனவில் சகாள்க. 
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உங்கள் கவனத்திற்கு 

1. கோடல ஒன் தடை மணிக்குள் மோணேர்  திவேட்டை  திவுசெய்தோக 
வேண்டும். 

2. அதற்கு  ிறகு ேரும் மோணேர்கடை  திவு செய்யும்வ ோது தோமத 
ேருடக என்று கோட்டும் 

3. மதியம் 12 மணிக்குவமல் தோைோகவே  ிற் கல் என்று மோறிேிடும். 
அதற்குவமல் முற் கல்  திவு செய்யமுடியோது. 

4.  ள்ைிக்கு ேந்த மோணேன், ெில மணி வேைம் கழித்து  ள்ைிடய ேிட்டு 
சேைிவயற வேர்ந்தோல், (after 11AM in the Morning and after 3 pm in the 
Evening) இதடை மீண்டும்  திவு செய்யும் வ ோது  (Leftout) என்று 
கோட்டும். இது வமல் ேகுப்பு ஆெிரியர்களுக்கு  ச ரிதும் உதேியோக 
இருக்கும் . ேோைடைேில் ச ற்வறோர்களுக்கு SMS அனுப் வும் ேோய்ப்பு 
உண்டு.  

5. அவதவ ோல் எந்த இைத்தில், எந்த  வேைத்தில்  திவுசெய்கிறரீ்கள் 
என் தும்  திேோகிேிடும். ேீங்கள்  திவு செய்த  வேைமும் இைமும் உயர் 

அதிகோரிகைின் Login-ல் கோட்டும். 

சபாதுவான மகள்வி 

1. INTERNET இல்டல என்றோலும் வேடலசெய்யுமோ? 

பதில்: கேடலவேண்ைோம்.  OFFLINE இல்  திவுசெய்யும்.  ிறகு INTERNET 
SIGNAL கிடைக்கும் வ ோது தோைோகவே  திவேற்றம் செய்யும். (ஒரு ேோைில் 
ஒருமுடறயோேது இண்ைர் சேட்டில் உங்கள் ANDROID MOBILE PHONEஐ 
ெிறிது வேைம் இடணத்து synchronize buttonஐ அழுத்திை வேண்டும்) 

2. If there are any Corrections in the Attendance App data, it may be 

corrected in the EMIS. Whatever in EMIS it will be reflected in 

the Attendance App. [for Example. Name of the student, Name of 

the School, Photo of the student, etc.] 

Contact Email:   tnschools.register@gmail.com 

Contact Phone number: Toll Free number 14417 
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