
How to start PLMS:  

❖ మీ computer లో desktop screen మీద start PLMS            డబల్ క్లిక్ చయేండి. 
❖ login దగ్గర క్లిక్ చేస ిఈ క్లరంద ఉన్న username మరయిు password న్ు ఉపయోగించాలి. 

Class-wise usernames and passwords  

 
PLMS Subject Manuals - ఈ సబజెక్టు  మాన్ుువల్్ వివరంగా తరగ్తి వారిగా మరయిు సబజెక్టు  వారిగా మీ సిలబస్ న్ు  PLMS లో 
మాుపింగ్ చేస ిఇవవటం జరిగింద.ి ఈ సబజెక్టు  మాన్ుువల్్ ఈ క్లరంది విధాలటగా మీక్ట అందుబాటులో ఉన్ానయి.  
  
         
PLMS Ver10 
documents అన్ ే
పేరుతో ఫో లడర్ మీ 
సకూలోి  PLMS 
ఇన్ాటాల్ చేసని్  
క్ంపయుటరలి  ఉంటుంది. 

 
మీరు ఈ 
PDF లో 

ఉన్న 
మాన్ుువల్్ న్ు 
మీమొబజలైోి క్ల టాా న్స్ ఫర్ 
లేదా క్ాఫ ీ చేసుక్ోని 
సులభంగా 
వినియోగించుక్ోవచుు . 

        
         పతాి న్ెల 

విడుదలయియు 
న్ెలవారి సబజెక్టు   

మాన్ుువల్్ PRAVINYA 
App లోక్ల ఉంటాయి. 
PRAVINYA App క్ోసం  
Google Play Store న్ుండ ి
డౌన్లి డ్ చసేుక్ోగ్లరు. (App 
క్ోసం “Prema Pravinya” 
అని సెర్ు చయేాలి.)  

 
అనిన 
సబజెక్టు  

మాన్ుువల్్ క్ూడా 
PLMS install చసేిన్ 
తరువాత సకూల్ క్ూ 
ఇచుే  PLMS Ver 10 
DVD లో ఉంటాయి.  

     పాతి 
న్ెల 

విడుదలయియు న్లెవారి 
సబజెక్టు  మాన్ుువల్్ 
PRAVINYA వెబ్ సెటైలి  
ఉంటాయి.  క్ాబట్ట ావబె్ 
సెైట్ న్ుండి డౌన్స లోడ్ 
చేసుక్ోవచుు.  
మా website address 
www.pravinya.net   
  

PLMS User help videos – PLMS వివిధ సో రస్స్ న్ుండ ివివిధ రక్ాల నై్ క్ంట ంటిన్ు క్లిగి ఉంది. వీట్లో పతాి సో ర్్ క్ంట ంట్ ఎలా 
ఉపయోగించాలో తలెటసుక్ోవడానిక్ల PRAVINYA User help videos చకడగ్లరు. అనిన User help videos మీ క్ంపయుటరలి  PLMS 
Ver10 documents అన్ ేఫో లడరలి  మరియు మీక్ట మమేు ఇచుే PLMS Documents DVD లో ఉంటాయి. 
PRAVINYA HelpDesk - PRAVINYA ఎలిపపుడక మీ సేవలో ఉంది. మీరు మమమలిన సంపదాించవచుు -  

• ఈ న్ెంబర్ క్ూ మీరు క్ాల్ చయేొచుు Help Desk no: 8886355039 & 9391971815.  
• మా వబె్ సెైటలి   న్ుండ ిహలె్ు రిక్సవస్ు  ఫార్మ నింప ిపంపవచుు.  http://www.pravinya.net/help-request.html  
• హెల్ు రిక్సవస్ు  ఫార్మ న్ు PRAVINYA App న్ుండ ిక్ూడా పంపవచుు. (Download Prema Pravinya App from Google Play 

store) 
గమనిక:  

1) PLMS పవాేశపెట్ున్ క్ంపయుటరిన్ు format చయేరాదు. ఒక్వేళ  ఏ  క్ారణం చతేన్ెనై్ format చయేవలసి వసేే   దయచసేి ముందుగా 
ప్ాావీణు సంసథక్ట తెలియజయేండి. 

2) PLMS న్ు పభాుతవ ప్ాఠశాలలక్ట పయరేిగా ఉచితంగా ఇవవడం జరిగింది. క్ాబట్ు  దీనిని న్క్లట (copy) లేక్ అమమడం  చయేరాదు. 
ఎవరసైన్ా న్క్లట (copy) లేక్ అమమడానిక్ల పయాతినంచిన్ దయచేస ిమాక్ట తెలియజయేండి. 

3) PLMS న్ు పయరేిగా పాభుతవ ప్ాఠశాలలక్ట ఉచితంగా ఇవవటం జరిగింది. దీనిని వాుప్ారపరంగా ఉపయోగించరాదు. 

Office phone- 040-27730039/ AGM - 9533467287 Email: info.pravinya@gmail.com Website: www.pravinya.net  
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