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.

•

www.itschool.gov.in

•

www.education.kerala.gov.in

•

www.resources4school.in
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

ദിവസം

(10-06-2013)

അടിസാനമാകിയള

വിവരങളാണ് ഇവിെട നലോകണത്.
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 െചയ് ോ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 ആ കടിക ോ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.
*******************

