
  



  



  



  



  



  

  ഏെതങിലം Browser  തറന്
Address bar-  ല
www.itschool.gov.in  എോനോ
www.education.kerala.gov.in 

  എോനോ ൈടപ് െചയക

http://www.itschool.gov.in/
http://www.education.kerala.gov.in/


  . .   യഐഡി ൈസറില     പോവശികനതിനോയി കിക് െചയക

http://210.212.24.52/uid2012/


  . .   യഐഡി ൈസറില     പോവശികനതിനോയി കിക് െചയക

http://210.212.24.52/uid2012/


  

 ോനരോത Data Entry     ക ോവണി ോലോഗിന െചയോന
 ഉപോയോഗിച Username, Password  എനിവ

ഉപോയോഗികക



  



  

Basic Details :        ോലോഗിന െചയ കഴിയോമോള മകളില കോണനആദയ െമന Basic 
Details ആണ്.  ഇവിെട കോസ്,     ഡിവിഷനകളെട എണം എനിവ കതയമോോണോെയന്
പരിോശോധികണം.

http://210.212.24.52/uid2012/index.php/uid/registration/entry_basic_details


  

Strength Details :    ഓോരോ ഡിവിഷനിലമള കടികളെട
   എണതില മോറം വരോതണതെണങില Strength Details 

      എന െമനവഴി ആവശയമോയ മോറങള വരതി ോസവ്
െചോയണതോണ്.

Data Entry :    കടികളെട എണം കടിയിടെണന് Strength 
Details    ല എനര െചയിടെണങില Data Entry   എന െമന

 വഴി Add െചയോം.

Edit/Delete :     കടിയെട എണതില കറവ വനിടെണങില
Edit/Delete    എന െമന വഴി Delete െചയകയമോകോം.

http://210.212.24.52/uid2012/index.php/uid/registration/save_basicdetails/1
http://210.212.24.52/uid2012/index.php/uid/registration/entry_div_students/1
http://210.212.24.52/uid2012/index.php/uid/registration/report_school


  

Entry Status :     ഈ െമന ഉപോയോഗിച് കോസിെല Total Students, 
NO. OF STUDENTS ENTERED, UID, EID, None  എനീ

 വിവരങള കോണോം.    ഏെതങിലം കടിെയ ഉളെപടതോോനോ
    ഒഴിവോകോോനോ വിടോപോയിടെണങില അത് ഏത കോസില,  ഏത

   ഡിവിഷനില എെനലോം കതയമോയി കെണതോം.  ഇവിെട
 പിെനടകോനം സൗകരയമണ്.

http://210.212.24.52/uid2012/index.php/admin/admin_report/total_consolidation


  

Verification :       ഇവിെട കിക് െചയതിന ോശഷം ലഭികന
 വിനോഡോയിെല Drop Down     െമനവില നിനം ഏത കോസിെല

     വിവരങളോണ് അപോഡറ് െചയോന ോപോകനത് എന
തിരെഞടകക.

http://210.212.24.52/uid2012/index.php/admin/admin_report/verificationInterface


  

     ഇവിെട ആ കോസിെല ഡിവിഷനകളെട ോനെര Verify  എന
കോണനണോകം.     അപോഡറ് െചോയണ ഡിവിഷനില കിക
െചയക.      അോപോള ആ ഡിവിഷനിെല കടികളെട വിവരങള

 കോണോന കഴിയം.



  

 അതില Admno, Name, UID, EID, Gender, Medium of 
Instruction, First Language Part1, First Language 
Part2, Present  എനിവ ഉണോകം.



  

 ഇതില Admission Number, Name, UID  അെലങില EID 
     നമര എനിവ സളകളില നിനം എനര െചയിടണോകം. 

  മോതമല കടിയെട Medium of Instruction, First Language 
Part1, First Language Part2, Present   എനിവ എനര

     െചയ് മഴവന കോരയങളം കതയമോെണന് ഉറപവരതിയ
 ോശഷം HM  ോനോട് Verify  െചയോനോണ് നിരോദശം.



  

    അപോഡറ് െചോയണത് കടി ആോണോ െപോണോ,  പഠികന മീഡിയം, 
   ഒനോം ഭോഷ പോരട് ഒന്,     ഒനോം ഭോഷ പോരട് രണ് (   എല പികോരക്

മതം,  അഡീഷണല അറബിക്)  എനിവ മോതമോണ്.?

 EID    നമറില തിരതലകള വരതനെണങില മോതം
 28   അക നമര EID     നമര ോചോദികനത് എെനങിലം തിരതലകള
EID   നമറില വരതനെണങില മോതമോണ്. 



  

28  അക നമര( EID  നമര )?

1234/10480/02615

Enrollment Agency(EA) Code(4)/Station 
Code(5)/Sequence Number(5) 

Date is  entered as (DDMMYYYY)(8)/Time(HHMMSS)(6).

02/08/2010 18:07:00

EID will be 1234104800261520100802180700.

12341048002615     20100802     180700.



  

Enrolment ID (Enrolment Number) is a 28 digit numeric character. The format in which 
the 28 digit Enrolment ID (Enrolment Number) has to be entered is EA Code - 4 digit, 
Station Code - 5 digit, Sequence - 5 digit, YYYYMMDD - 8 digit and HH:MM:SS - 6 digit. 
The total number of all the above digits will be 28. 

In the Print Receipt, the Enrolment number is entered as EA Code/Station 
Code/Sequence Number and Date is entered as (DDMMYYYY)/Time(HHMMSS). An 
EID will be generated out of the enrolment number. The application combines the 
enrolment number as a single number without any spaces and this  combined number 
is called as EID.

In the Print Receipt, the enrolment number is entered as EA Code(4)/Station 
Code(5)/Sequence Number(5) and the Date is  entered as (DDMMYYYY)
(8)/Time(HHMMSS)(6).

While generating a EID, the enrolment number and date is combined as single number. 
All the spaces and slashes will be removed. For the entered enrolment number in the 
above figure, the EID will be 1234104800261520100802180700. 



  

      എനര െചയ് മഴവന കോരയങളം കതയമോെണന് ഉറപവരതിയ
 ോശഷം HM - Verify െചയക. (   ടിക് മോരക് നലകി )



  

       ഇങിെന ആ ഡിവിഷനിെല മഴവന കടികളകം ടിക് മോരക്
    നലകി കഴിഞോല നിങളക് വിവരങള submit 

െചയോവനതോണ്.



  

   കടിയെട ോപരിന ോനെരയള Present       എന െചക് ോബോകില ടിക് െചെയങില മോതോമ
Submit          െചയ കഴിഞോല ആ കടിയെട ോപരം വിവരങളം പതിയ ോപജില കോണോന
കഴിയ.           ടിക് െചയന ഓോരോ കടിയം അവിെട പഠികനണ് എന കടി െഹഡോസര ഉറപ
വരോതണതോണ്.      ഈവിവരങളക് ഏറവം തോെഴയോയി ഒര Declaration ഉണോകം. 



  

     ഇടത വശതോയി ഒര െചക് ോബോക് കോണോം.    അതില ടിക് െചയ
   കഴിയോമോള കണോഫം െചയനതിനള Confirm Verification  എന

  ബടണആകീവോകയം െചയം.      അതില കിക് െചയ് ഈ വിവരങള
Confirm       െചയ കഴിഞോല പിനീട് കടികളെട വിവരങള സള

   തലതില നിന് തിരതോന സോധികകയില.



  



  

Confirm   െചയിെലങില കോണനത്



  



  

ENDS
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