
UID Entry Status -   ല കടതല വിവരങള ഉളെപടതനതം   

പരിോശോധികനതം സംബനിച്

സള കടികളെട യ.ഐ.ഡി.  ഉളെപെടയള വിവരങള പരിോശോധികനതിനം  2012-13 

അധയയന വരഷെത സളകളിെല തസിക നിരണയം നടതനതിനമോയി www.itschool.gov.in, 

www.education.kerala.gov.in  എനീ െവബൈസറകളിെല  UID Enrolment  Status  ല കിക് 

െചയോമോള  ലഭികന  വിശദോംശങള  ഓോരോ  സളില  നിനം  അതത  െഹഡോസെട 

ഉതരവോദിതവതില  ഉളെപടോതണതോണ്.  യ.ഐ.ഡി.  ോഡറോ  എനടി  െവബൈസറില 

ഉപോയോഗിച username ഉം password ഉം തെനയോണ് തടരനം ഉപോയോഗിോകണത്.  യ.ഐ.ഡി. 

ോഡറോ എനടിക്  ഉപോയോഗിചിടള  password  മറനോപോയിടെണങില  Username,  password 

െകോടകനതിന തോെഴയോയിടള forgot password link - ല കിക് െചയ് Username ഉം web site 

ല ആദയം Basic Details - ല െകോടതിടള െമോൈബല നമറം എനര െചയ് SEND െചയോമോള 

ആദയം  നലിയിടള  െമോൈബല  നമറിോലോ  ഇെമയില  വിലോസതിോലോ  പതിയ  password 

ലഭയമോകം.   ഇങെന  login  െചയ്  കഴിഞോല  ലഭികന  Home  page-  ല   സളിെന 

സംബനികന വിവരങള ലഭയമോകം.

സളിെന സംബനികന വിവരങളില  (School  type,  No.  of  students)  എെനങിലം 

മോറങള വരതണെമങില Basic School Details link ല കിക് െചയ് മോറങള വരതി save 

െചോയണതോണ്.   അതോപോെല െഹഡോസറെട ോപോരോ െമോൈബല നമോറോ  ഇെമയിോലോ  മോറം 

വരതനതിന്  Settings menu -  ല കിക് െചയോല വരന ജോലകതില മതിയോയ മോറങള 

വരതി Change password button ല കിക് െചോയണതോണ്.

Strength Details

ഇതിോനോടകം എനര െചയിടള division wise കടികളെട എണതില എെനങിലം മോറം 

വരോതണതെണങില ആവശയമോയ മോറങള വരതി save െചോയണതോണ്.

Data Entry

കടികളെട യ.ഐ.ഡി. വിശദോംശങള ഇനിയം ോചരകോനെണങില Data Entry Menu ല 

കിക് െചയക.  ലഭയമോകന സീനില കോസം ഡിവിഷനം െസലക് െചയോമോള ലഭികന ോഡറ 

എനടി സീനില അതത ഡിവിഷനിെല കടികളെട വിവരങള എനര െചോയണതോണ്.  കടിയെട 
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അഡിഷന നമര, Full name, UID/EID ഇവകടോെത gender, medium of instruction  എനിവ 

കടി  ോചരോകണതോണ്.   ഒന മതല നോല വെര  കോസിെല കടികളക്  Religion,  additional 

Arabic  തടങിയ  details  ഉം  5  മതല  10  വെരയള കടികളക്  1st language, 1st language 2nd 

paper എനിവയം ോചരോകണതോണ്.

EDIT/DELETE

ഓണൈലന സംവിധോനതില ഉളെപടതിയിടള കടികളെട വിവരങളില എെനങിലം 

മോറം ഉെണങില EDIT button കിക് െചയ് മോറങള വരോതണതോണ്.  ആവശയമോയ മോറങള 

വരതി  Update  െചോയണതോണ്.  അതോപോെല നിലവില എനര െചയിടള കടികെള  delete 

െചയണെമങില Delete button ഉം ലഭയമോണ്.  ഒരികല delete െചയോല ആകടിയെട വിവരങള 

പിനീട് ലഭയമോകനതല.

Entry Status

Entry Status Menu  ല കിക് െചയോമോള നിങള എനര െചയിടള വിവരങള  class 

wise കോണോവനതോണ്. ഇവിെട Division link ല കിക് െചയോമോള division wise  വിവരങള 

കോണോന  കഴിയം.   ഓോരോ  കോസിെലയം  കടികളെട  വിവരങള  ഡിവിഷന  തിരിച്  പിനറ് 

എടകോവനതോണ്.

Verification

Verification Menu ല കിക് െചയോമോള കിടന ജോലകതില class select  െചയോനള 

drop down menu ലഭയമോകം.  ഇങെന Class select െചയ് view button ല കിക് െചയോമോള 

അവിെട ആ കോസിെല എലോ ഡിവിഷനകെളയം സംബനികന വിവരങള ദശയമോകം.  ഓോരോ 

ഡിവിഷനിെലയം വിവരങളക് ോനെരയള verify button ല കിക് െചയോമോള ആ കോസിെല 

െതരെഞടത  ഡിവിഷനിെല  കടികളെട  തനിരികന  വിവരങള  ലഭയമോകം.   ഓോരോ 

കടിയെടയം  തനിരികന  വിവരങള  ശരിയോെണന്  ഉറപ  വരതകയം  UID/EID  ോയോ, 

കടിയെട  language  വിവരങോളോ   ോചരോകണ  മറ  വിവരങോളോ  വിടോപോയിടെണങില  ഇവ 

ോചരോകണതമോണ്.   കടിയെട  EID  നമര  ആണ്  തിരോതണെതങില  alphabet,  special 

character (/ , :)  ഇവ ഒഴിവോകി നമര മോതം എനര െചയവോന ശദിോകണതോണ്.  ഇങെന 

ഓോരോ കടിയോടയം ോപരിന ോനെര കോണന  check box  ല ടിക് െചോയണതോണ്.  ടിക് മോരക് 

ോരഖെപടതന ഓോരോ കടിയം അവിെട പഠികനണ് എന് െഹഡോസര ഉറപവരോതണതോണ്. 
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ഒര  ഡിവിഷനിെല  എലോ  കടികളോടയം  വിവരങള  പരിോശോധിച്  ടിക്  മോരക് 

ോരഖെപടതിയോശഷം  Submit  െചോയണതോണ്.   ഇങെന സബമിറ്  െചയതിന  ോശഷം  ടിക് 

െചയ  കടികളെട  വിവരങള  ലഭയമോകകയം  തോെഴ  കോണന  declaration  മഴവന  വോയിച് 

ഇടതവശതള  check  box  ല  ടിക്  െചയ്  Confirm  െചോയണതമോണ്.   Confirm 

െചയകഴിഞോല  യോെതോരവിധ  തിരതലകളം  സള  തലതില  നടതോന  സോധയമല. 

അതിനോല  confirm  െചയോമോള മകളില പറഞ  കോരയങള പോതയകം  ശദിോകണതോണ്. 

Confirm  െചയ  കഴിഞ്  verify  െചയ്  confirm  െചയ  കടികളെട  വിവരങള  പിന് 

എടകോവനതോണ്.

Reports

എലോ  ഡിവിഷനിോലയം  കടികളെട  വിവരങള െഹഡോസര െവരിൈഫ െചയ്  confirm 

െചയ കഴിഞോല ആ സളിെല എലോ കടികളെടയം വിവരങള സംബനികന Summary sheet 

എടകനതിനള  Menu  ലഭയമോകം.   ഈ  summary sheet  ല കിക് െചയ്  എലോ വിവരങളം 

പരിോശോധിച ോശഷം അവിെട െഹഡോസര confirm െചോയണതോണ്.  Confirm െചയകഴിഞോല 

School division wise റിോപോരട് ലഭയമോകനതോണ്.

ഇങെന സളിെന confirm െചയ summary sheet  ഉം  Entry Status  ല നിനം ലഭികന 

division wise print out  ഉം െഹഡോസര ഒപിട് സള സീല െവച്  2013  െമയ്  10  നകം അതത് 

AEO/DEO ക് സമരപിോകണതോണ്.

സളതല  വിശദോംശങള  ഓണൈലനില  ഉളെപടതനത്  സംബനിച  സോോങതിക 

സഹോയം  ആവശയെമങില  ഐ.ടി.  @  സള  ോപോജകിെന  അതത്  ജിലോ  ഓഫീസമോയി 

ബനെപോടണതോണ്.   ജിലോ  ഓഫീസിെന ോഫോണ  നമര,  ഇ-െമയില  വിലോസം  തടങിയവ 

www.itschool.gov.in എന െവബൈസറില  Contact Menu - ല ലഭയമോണ്.
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