യ.ഐ.ഡി അധിഷ്ഠിത സ്റ്റാഫ് ഫിേഷനക്സേഷന് 2013-14
സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെടെ വിവരം ഓണ്ലൈലൈനില് ഉള്െപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച
നിര്േഷനദ്ദേശങ്ങള്
ഓേഷനരാ സ്കൂളില് നിന്നും അതത് െഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെടെ ഉത്തരവാദ്ിതവത്തില് സ്കൂള് കുട്ടികളുടെടെ
വിശദ്ാംശങ്ങള് ഓണ്ലൈലൈനില് ഉള്െപ്പെടുേഷനത്തണ്ടതാണ്.
ഡാറ്റാ എന്ട്രിക്കുള്ള യൂസര്െനയിമും പാസ് േഷനവഡും
യ.ഐ.ഡി ഡാറ്റാ എന്ട്രിക്ക് ഉപേഷനയാഗിച യൂസര്െനയിമും പാസ് േഷനവഡും
തെന്നയാണ്
ഇതിനും ഉപേഷനയാഗിേഷനക്കണ്ടത്. പാസ് േഷനവഡ് മറന്നുേഷനപായിട്ടുണ്ടെണ്ടങ്കില്
Username, password നല്കുന്നതിന് താെഴെക്കെക്കാടുത്തിട്ടുണ്ടള്ള Forget password link -ല്
ക്ലിക്ക് െചെയ്ത്
യൂസര് െനയിമും െമാൈബല് നമ്പരും (സ്കൂളിെന്റെ പ്രാഥമിക വിവരം
ഉള്െപ്പെടുത്തിയേഷനപ്പൊള് േഷനചെര്ത്തിട്ടുണ്ടള്ള അേഷനത െമാൈബല് നമ്പര്) ഉള്െപ്പെടുത്തി അയയ്ക്കുക.
െമാൈബല് നമ്പരിേഷനലൈാ ഇ-െമയില് വിലൈാസത്തിേഷനലൈാ പുതിയ പാസ് േഷനവഡ് ലൈഭ്യമാകും.
ആവശയെമങ്കില് ഐടെി@സ്കൂള് േഷനപ്രാജക്ടിെന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധെപ്പെടൊവുന്നതുമാണ്.
സ്കൂളി െന സംബന്ധിക്കുന്ന അടെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ഉള്െപ്പെടുത്തല്
സ്കൂള് േഷനലൈാഗിന് െചെയ്യുമ്പേഷനമ്പാള് ലൈഭ്ിക്കുന്ന േഷനഹൊംേഷനപജില് സ്കൂളിെന സംബന്ധിക്കുന്ന
അടെിസ്ഥാന വിവരങ്ങള് ലൈഭ്യമാകും. ഇതില് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി േഷനസവ്
െചെേഷനയ്യേണ്ടതാണ്.
കുട്ടികളുടെടെ വിശദ്ാംശങ്ങള് ഉള്െപ്പെടുത്തല് / ഒഴെക്കിവാക്കല്
•

കഴെക്കിഞ്ഞ വര്ഷം (2012-13) ഉള്െപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടള്ള കുട്ടികളുടെടെ വിശദ്ാംശങ്ങളില്
അതതു സ്കൂളുടകളിെലൈ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ക്ലാസിെലൈ കുട്ടികളുടെടെ വിശദ്ാംശങ്ങള് െഡലൈീറ്റ്
െചെയ്തിട്ടുണ്ടണ്ട്. പകരം കഴെക്കിഞ്ഞവര്ഷം െതാട്ട് മുമ്പ് പഠിചിരുന്ന ക്ലാസിെലൈ കുട്ടികെള
പ്രേഷനമാഷന് നല്കി അടുത്ത ക്ലാസിേഷനലൈക്ക് ഉള്െപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടണ്ട്.
ഇങ്ങെന
ഉള്െപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടള്ള വിശദ്ാംശത്തില് മാറ്റങ്ങളുടണ്ടാകാം. ഓേഷനരാ ക്ലാസിെലൈയം
ഓേഷനരാ കുട്ടിയെടെയം മുഴുവന് വിശദ്ാംശവും പരിേഷനശാധിച് തിരുത്തലുകള്
ആവശയെമങ്കില് വരുത്തി േഷനസവ് െചെേഷനയ്യേണ്ടതാണ്.

•

ഓേഷനരാ സ്കൂളിേഷനലൈക്കും പുതുതായി പ്രേഷനവശനം
വിശദ്ാംശങ്ങള് കൂട്ടിേഷനചര്േഷനക്കണ്ടതാണ്.

•

സ്റ്റാഫ് ഫിേഷനക്സേഷന് യ.ഐ.ഡി അധിഷ്ഠിതമായി നടെത്തുന്നതിനാല് ഓേഷനരാ സ്കൂളില്
നിന്നും ഓണ്ലൈലൈനില് ഉള്െപ്പെടുത്തുന്ന കുട്ടികളുടെടെ എണ്ണത്തിെന്റെ പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവാദ്ി
അതത് സ്കൂള് െഹെഡ് മാസ്റ്റര് ആയിരിക്കും. അതിനാല് സ്കൂളില് നിന്നും
ഒഴെക്കിവാക്കിയിട്ടുണ്ടള്ള കുട്ടികളുടെടെ വിശദ്ാംശങ്ങള് ഉള്െപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെണ്ടങ്കില് അത്
ഒഴെക്കിവാക്കുന്നതിന് െഹെഡ് മാസ്റ്റര് പ്രേഷനതയകം ശ്രദ്ധിേഷനക്കണ്ടതാണ്.

•

ക്ലാസ്, ഡിവിഷന്, യ.ഐ.ഡി, ഇ.ഐ.ഡി തുടെങ്ങിയവയില് മാറ്റങ്ങളുടെണ്ടങ്കില്
അവ ഉള്െപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രേഷനതയകം ശ്രദ്ധിേഷനക്കണ്ടതാണ്.

ലൈഭ്ിച

എല്ലാ

കുട്ടികളുടെടെയം

കുട്ടികളുടെടെ ഇ . ഐ . ഡി േഷനചെര്ക്കല്
കഴെക്കിഞ്ഞ വര്ഷെത്ത യ.ഐ.ഡി ലൈഭ്യമായ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെടെ യ.ഐ.ഡി ഇേഷനപ്പൊഴും

നിലൈനിര്ത്തിയിട്ടുണ്ടണ്ട്.
ഇ.ഐ.ഡി
ഉള്െപ്പെടുത്തിയത്
ശരിയായ
ഇ.ഐ.ഡി
അല്ലാത്തതിനാല് യ.ഐ.ഡി അേഷനതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഇ.ഐ.ഡിക്ക്
തത്തുലൈയമായ യ.ഐ.ഡി േഷനശഖരിക്കാന് കഴെക്കിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാല് നിലൈവില്
ഉള്െപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇ.ഐ.ഡി പൂര്ണമായി ഒഴെക്കിവാക്കിയിട്ടുണ്ടണ്ട്. യ.ഐ.ഡി ലൈഭ്ിക്കാെത
ഇ.ഐ.ഡി മാത്രമുള്ള കുട്ടികളുടെടെ ശരിയായ 28 അക്ക ഇ.ഐ.ഡി ഉള്െപ്പെടുേഷനത്തണ്ടതാണ്
(28 അക്കം - 14 അക്ക എന്േഷനട്രാള്െമന്റെ് നമ്പരിേഷനനാെടൊപ്പെം dd-mm-yyyy-hh-mm-ss
എന്ന രീതിയില് അക്കങ്ങള് മാത്രം തുടെര്ചയായി ൈടെപ്പെ് െചെയ്ത് േഷനചെര്ക്കുക).
വിശദ്ാംശങ്ങള് പരിേഷനശാധിക്കല്
ഡാറ്റാ എന്ട്രി പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് ഓേഷനരാ ക്ലാസിെലൈയം എല്ലാ കുട്ടികളുടെടെയം
ശരിയായ വിശദ്ാംശങ്ങള് ഉള്െപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെണ്ടന്ന് പരിേഷനശാധിേഷനക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി
Verification െമനുവില് Class select െചെയ്ത് view ബട്ടണില് ക്ലിക് െചെയ്യുമ്പേഷനമ്പാള് ആ
ക്ലാസിെലൈ എല്ലാ ഡിവിഷനുകെളയം സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം ലൈഭ്യമാകും. ഓേഷനരാ ഡിവിഷനു
േഷനനെരയമുള്ള verify ബട്ടണില് ക്ലിക്ക് െചെയ്യുമ്പേഷനമ്പാള് ആ ക്ലാസിെലൈ കുട്ടികളുടെടെ
വിശദ്ാംശങ്ങള് ലൈഭ്ിക്കും. ഓേഷനരാ കുട്ടിയെടെയം നല്കിയിരിക്കുന്ന വിശദ്ാംശങ്ങള്
ശരിയാെണന്നുറപ്പുവരുത്തുക. കുട്ടിയെടെ േഷനപരിനു േഷനനെര കാണുന്ന Check box-ല് ടെിക്
െചെേഷനയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു ഡിവിഷനിെലൈ എല്ലാ കുട്ടികളുടെടെയം വിവരങ്ങള് പരിേഷനശാധിച് ടെിക്
മാര്ക്ക് േഷനരഖെപ്പെടുത്തിയ േഷനശഷം submit െചെയ്യുമ്പക. ടെിക് െചെയ്ത കുട്ടികളുടെടെ വിശദ്ാംശങ്ങള്
പരിേഷനശാധിച് Declaration വായിച് ഇടെതുവശത്തുള്ള check box-ല് ടെിക് െചെയ്ത് confirm
െചെയ്യുമ്പക. confirm െചെയ്തുകഴെക്കിഞ്ഞാല് യാെതാരുവിധ തിരുത്തലുകളുടം സ്കൂള്തലൈത്തില്
വരുത്താന്
സാധയമല്ല.
Confirm
െചെയ്തുകഴെക്കിഞ്ഞ
കുട്ടികളുടെടെ
വിവരങ്ങള്
പ്രിെന്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
റിേഷനപ്പൊര്ട്ട്
എല്ലാ ഡിവിഷനിെലൈയം കുട്ടികളുടെടെ വിവരങ്ങള് െഹെഡ് മാസ്റ്റര് verify െചെയ്ത്
confirm െചെയ്ത് കഴെക്കിഞ്ഞാല് ആ സ്കൂളിെലൈ എല്ലാ കുട്ടികെളയം സംബന്ധിക്കുന്ന summary
sheet എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകരയം Reports െമനു-വില് ലൈഭ്യമാകും. ഈ summary sheetബട്ടണില് ക്ലിക് െചെയ്ത് വിശദ്ാംശങ്ങള് പരിേഷനശാധിച് െഹെഡ് മാസ്റ്റര് confirm
െചെേഷനയ്യേണ്ടതാണ്. confirm െചെയ്തുകഴെക്കിഞ്ഞാല് school division wise റിേഷനപ്പൊര്ട്ട് ലൈഭ്ിക്കും.
സ്കൂളിെന്റെ summary sheet-ഉം division wise പ്രിന്റൌട്ടുണ്ടം െഹെഡ് മാസ്റ്റര് ഒപ്പെിട്ട് സ്കൂള്
സീല് വച് 2013 ജൂണ്ല 20-നകം അതത് എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ-ക്ക് സമര്പ്പെിേഷനക്കണ്ടതാണ്.
സ്കൂള്തലൈ വിശദ്ാംശങ്ങള് ഓണ്ലൈലൈനില് ഉള്െപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച
സംശയങ്ങള്ക്ക്
ഐടെി@സ്കൂള്
േഷനപ്രാജക്ടിെന്റെ
അതത്
ജില്ലാ
ഓഫീസുമായി
ബന്ധെപ്പെേഷനടെണ്ടതാണ്. ജില്ലാ ഓഫീസിെന്റെ േഷനഫാണ്ല നമ്പര്, ഇ-െമയില് വിലൈാസം എന്നിവ
www.itschool.gov.in എന്ന െവബ്സൈസറ്റില് contact െമനുവില്ലൈഭ്യമാണ്.

1. െവബൈസറ് ഓപണ െചയക.
•

ബൗസറിെല അഡസ് ബാറില

210.212.24.33/uid2013 എന URL ൈടപ്

െചോയാ താെഴ െകാടതിടള website കളില നലകിയിടള ലിങില കിക്
െചോയാ UID െവബൈസറില പോവശികാം.
2. െവബൈസറില ലഭയമായിടള Instructions ഡൗണോലാഡ് െചയക.

•

UID എനോറാളെമനമായി ബനെപട പധാന വിവരങെളലാം ഇതില ലഭയമാണ്.

3. User name, Password (കഴിഞ വരഷം ഉപോയാഗിച അോത User name ഉം Password ഉം)
എനിവ ൈടപ് െചയ് Log in കിക് െചയക. സളിെന ോപജ് ലഭികന.

4. Basic Details, Strength Details എനിവ എഡിറ് െചയക.
•

2013-14

െല

ആറാം

പവതി

വിവരങളാണ് ഇവിെട നലോകണത്.

ദിവസം

(10-06-2013)

അടിസാനമാകിയള

5. Edit/Delete എന ടാബ് െസലക് െചയ് ഓോരാ ഡിവിഷനകളിലമള കടികെള ഇോപാള
നിലവിലള കടികെള രീതിയില വിനയസികക.
•

കഴിഞ വരഷം (2012-13) ഉളെപടതിയിടള കടികളെട വിശദാംശങളില അതത
സളകളിെല ഏറവം ഉയരന കാസിെല കടികളെട വിശദാംശങള ഡിലീറ െചയ് പകരം
കഴിഞവരഷം െതാട് മമ് പഠിചിരന കാസിെല കടികെള െപാോമാഷന നലകി അടത
കാസിോലക് ഉളെപടതിയിടണ്.

•

Class, Division എനവ െസലക് െചയ് ആ ഡിവിഷനിലളവെര നിലനിരതകയം മറ
കടികെള Edit െചയ് ആവശയമായ മാറം വരതകയം െചയണം.

•

UID ലഭയമായവ െവബൈസറില ോചരതിടണ്.

•

കഴിഞ വരഷം സളില നിന് ോചരതിരന ശരിയലാത EID കള പരണമായം
ഒഴിവാകിയിടണ്. ഇവരക് UID ലഭയമാെണങില അോതാ, അെലങില ലഭയമായിടള 28
അക EID ോയാ വീണം ോചരോകണതണ്.

•

28 അകം - 14 അക എനോറാളോമാന് നമരിോനാെടാപം dd-mm-yyyy-hh-mm-ss എന
രീതിയില അകങള മാതം തടരചയായി ൈടപ ോചായ് ോചരകക

•

ആറാം പവതി ദിവസം (10-06-2013) സളിലിലാത കടികെള (TC issued / Removed
from roll) UID െവബൈസറില നിനം നിരബനമായം Delete െചോയണതാണ്.

6. Data Entry എന ടാബ് െസലക് െചയ് ഓോരാ ഡിവിഷനകളിലം ഈ വരഷം ആറാം പവതി
ദിവസം (10-06-2013) ഉളെപട, പതിയതായി ോചരതിടള കടികെള ഉളെപടതാവനതാണ്.
7. Entry Status എന ടാബ് െസലക് െചയ് ഓോരാ ഡിവിഷനകളിലം ഉള കടികളെട എണം,
ആെക കടികളെട എെണ എനിവ ഒതോനാകി ഉറപ വരോതണതാണ്.

8. Verification എന ടാബ് െസലക് െചയ് Class െസലക് െചയക.
•

ഓോരാ കാസിോലയം ഓോരാ ഡിവിഷനം ോനോരയള Verify എന ബടനില കിക് െചയക.
കടികളെട ലിസ് കാണാവനതാണ്.

•

ഇവിെട ഓോരാ കടിയെടയം വിവരങള പരിോശാധിച് ആകചിക ോനെരയള ോബാകില
ടിക് മാരക് നലകണം.

•

Submit ബടണ കിക് െചയോമാള താെഴ കാണന തരതില ഒര ഡയോലാഗ് ോബാക്
പതയകെപടം.

•

OK കിക് െചയക. ഇോപാള കാണന ജാലകതില താെഴയള ോബാകില ടിക് െചയ്
Confirm Verification എന ബടണ കിക് െചയക. ഇോതാെട ആ ഡിവിഷെന
Verification പരതിയായി.

•

ഇതോപാെല എലാ ഡിവിഷനകളം Confirm െചയണം.

9. Confirm െചയ ഡിവിഷനകെള ആവശയെമങില Reset െചയ് വീണം െതറകളെണങില
തിരതാനള അവസരം െവബൈസറില ഉണ്.
•

ഇതിനായി Verification എന ടാബ് െസലക് െചയ് Class െസലക് െചയക.

•

ഓോരാ കാസിോലയം ഓോരാ ഡിവിഷനം ോനോരയള Reset ബടനില കിക് െചയക.

10. അവസാനമായി Rep ദ rts എന ടാബ് െസലക് െചയ് ലഭയമായ രണ് റിോപാരടകളം പിന്
എടത് HM ഒപം സീലം െവച് AEO / DEO ഓഫീസില 21-06-2013 ന് എതികക.
*******************

