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സളകളില ഡാറാ എനടി നടതനതിനള േസാഫ് െവയര യസര ൈഗഡ് 

വിദയാഭയാസവകപിെന പവരതനങളക് സവതന േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗികനതിെന ഭാഗമായി 

ശാേസാതവം  നടതിപം  ഇതവണ  സവതന  േസാഫ്  െവയര  അധിഷിതമാകനതിന് 

തീരമാനിചിരികകയാണ്.  നിലവിലനിന്  വയതയസമായി  സളതല  മതരങളിലനിനം  വിജയികളാകന 

കടികെള സംബനിച വിവരം ഓണൈലനായി എനര െചേയണതാണ്. ഇതിനായി ഓേരാ ഉപജിലാതലതിലം 

വളെര  വയകമായ  ആസതണം  നടേതണതണ്.  എലാ  േലാവര  ൈപമറി  വിദയാലയങളിലം  അതിേവഗ 

ഇനരെനറ്  സംവിധാനം  ലഭയമലാതതിനാല  ഓണൈലന  ഡാറാ  എനടികായി  എ.ഇ.ഒ.  തലതില 

സളകെള കസര െചേയണിയിരികന.  വിദയാഭയാസ ഉപജിലയിെല െതരെഞടകെപടന സളകള ഡാറാ 

എനടികായള േനാഡല െസനറകളായിരികം.

ഓേരാ  സളം  തങളെട  േനാഡല  െസനറില  ആണ്  ഡാറാ  എനടികായി  പേവശന  ഫാറം 

എതിേകണത്. ഇവിെട ഡാറാ ഓണൈലനായി എനര െചയേശഷം എനര െചയ വിവരങള സംബനിച 

പിനൗട്  ലഭയമാകം.  ഈ  പിനൗട്  ഓേരാ  സള  െഹഡ്  മാസരമാരം  പരിേശാധിച്  ശരിയാെണന് 

സാകയെപടേതണതാണ്.  എെനങിലം തിരതലകള ആവശയെമങില പിനൗടില േരഖെപടതി,  േനാഡല 

െസനറില ഈ തിരതലകള വരതിയേശഷം വീണം പിനൗടകള എടകകയം,  എനര െചയ വിവരങള 

ശരിയാെണന്  െഹഡ്  മാസര  സാകയെപടതകയം  േവണം.  എലാ  േനാഡല  െസനറിലനിനം  െഹഡ് 

മാസര സാകയെപടതിയ പേവശനഫാറതിെന പിനൗട് എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസില സകിേകണതാണ്.

ഈ  േസാഫ്  െവയറിെന  പവരതനങളക്  രണ്  ഭാഗങളാണളത്.  ഉപജിലാ  വിദയാഭയാസ 

ഓഫീസര അഡിനിേസററായി പവരതികന ഭാഗവം, സളകളെട പേവശന ഫാറം എനര െചയന ഭാഗവം. 

േനാഡല സളകള തീരമാനികകയം അവയിേലകള കസര സളകള ഏെതലാം എന് നിരേദശികകയം 

െചയക.  േനാഡല േകനതിെല േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗതിനായി യസെറ സഷികക,  ആവശയെമങില 

കസര െസനറകെള എഡിറ െചയക എനിവയാണ് ഉപജിലാ അഡിനിേസററെട ചമതല.

േനാഡല െസനര തലതിലാണ്  സളകളിലനിനം  ലഭികന പേവശന ഫാറതിെന വിവരങള 

എനര െചയനത്.  േനാഡല െസനറകളില ഉപേയാഗിേകണ േസാഫ് െവയറിെന പവരതനം സംബനിച 

വിശദാംശങള ചവെട േചരകന 
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േനാഡല സളകളില േസാഫ് െവയര ഉപേയാഗിേകണവിധം

ബൗസറിെന  അഡസബാറില  www.schoolsasthrolsavam.in ൈടപെചയ്  എനര  കീ  അമരതേമാള 

Login  േപജ്  ലഭികം.  ഇതില സബിലയിലനിനം ലഭികന കസര യസരെനയിം,  പാസ്  േവരഡ്  എനിവ 

നലകി login െചയക.

അേപാള  ലഭികന  േപജില  പാസ്  േവരഡ്  നിരബനമായം  മാേറണതാണ്.  കസര  യസറെട  േപര്, 

െമാൈബല നമര, ഇ-െമയില വിലാസം എനിവ േരഖെപടതി പാസ് േവരഡ് മാറക.
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ഇേപാള ലഭികനത്  േഹാംേപജ്  ആയിരികം.  ഇതില നിങളെട  കസറില ഡാറാ  എനടി  നടേതണന 

വിദയാലയങളെട േപര്, േകാഡ് എനിവ കാണാവനതാണ്. ഇതിെന പിനൗടം ലഭയമാണ്.

ഇവിെട  നിനതെന  സള  എനടി  തടങാന  ഓേരാ  സളകളായി  ലഭയമായ  ലിസിലനിനം 

െതരെഞടകാവനതാണ്.

Schoo l  Ent ry :
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School  Code,  School  Name,  School  Type  എനിവ  default  ആയി  ലഭയമാകം.  ബാകിയള  സളിെന 

അടിസാന വിവരങള നലേകണ ഫീലഡകള നിരബനമായം  Fill  െചയക.  അേതാെടാപം  കടികളെട 

എണവം പരിപികക. അതിനേശഷം Save അമരതി നലകിയ വിവരങള സകികാവനതാണ്. 

ഇതിനേശഷം  നലകിയ  വിവരങള  എെനങിലം  മാറം  വരതണെമങില  Edit  ഉപേയാഗിച് 

നടതാവനതാണ്.  അതിനേശഷം  Confirm  ബടണ അമരതാവനതാണ്. Confirm Button  അമരതിയാല 

School Entry എന ജാലകതില Total Number of Students എന വരിയെട െതാടതാെഴയായി ഒര പതിയ 

െമനബാര (Science Fair, Maths Fair, Social Science Fair, Work Experience Fair, IT Fair)കാണാവനതാണ്. 

വിവരങള നലകാന ഉേദശികന െഫയര തിരെഞടത്  അനേയാജയമായ വിഭാഗതിന്  കികെചയക. 

അേപാള അനബന വിവരങള നലകാനള ഫീലഡകള ദശയമാവം.
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ആദയമായി Escorting Teachers െന എണം നലകക. അേപാള നലകന എണതിനനസരിച് ടീചരമാരെട 

വിവരങള നലകാവനതാണ്.

അതിനതാെഴ  പസത  േമളകളെട  തരംതിരിചള  വിവരങള  നലകാനള  സലങള  പരിപികക. 

നിരബനമായം  ഒരിനതിെല  എലാ  ഫീലഡകളം  Fill   െചേയണതാണ്.അതിനേശഷം  Save  അമരതി 

നലകിയ  വിവരങള  സകികാവനതാണ്.  ഇതിനേശഷം  നലകിയ  വിവരങള  എെനങിലം  മാറം 

വരതണെമങില Edit ഉപേയാഗിച് നടതാവനതാണ്. 

ഇേത മാരഗം അവലംബിച് അേപകികന എലാ വിഭാഗതിെലയം വിവരങള നലകിയ േശഷംേഹാം 

െമനവില എതിയാല താെഴ കാണന രീതിയില ഒര ജാലകം ദയശയമാകനതാണ്

നിങള നലകിയ വിവരങള എലാം പരണവം ശരിയമാെണന് േബാധയമള പകം ഇവിെട കണേഫം 

(Confirm)എന ബടണ കിക് െചയ വിവരങള സിരീകരികാവനതാണ്. 
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വിവരങള സിരീകരിച കഴിഞാല എനര െചയ വിവരങള സംബനിച പിനൗട് ലഭയമാകം. 
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ഈ പിനൗട് ഓേരാ സള െഹഡ് മാസരമാരം പരിേശാധിച് ശരിയാെണന് സാകയെപടേതണതാണ്. 

എെനങിലം  തിരതലകള  ആവശയെമങില  പിനൗടില  േരഖെപടതി,  േനാഡല  െസനറില  ഈ 

തിരതലകള വരതിയേശഷം വീണം പിനൗടകള എടകകയം,  എനര െചയ വിവരങള ശരിയാെണന് 

െഹഡ് മാസര സാകയെപടതകയം േവണം. 
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