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Tutorial for online data entry status of UID/NPR in schools

േകനസരകാര തീരമാനപകാരം  രാജയത്  എലാ വയകികളകം ആധാരകാരഡ് 
വിതരണം  െചയാനള  നടപടി  പേരാഗമിചെകാണിരികകയാണ്.  UID  കാരഡ്  ലഭിച 
വിദയാരഥികളക മാതേമ ഇനിമതല േസാളരഷിപ്, ഗാന്, മറ് വിദയാഭയാസആനകലയങള 
ഇവ  ലഭികകയള.  ആയതിനാല  സളിെല  മഴവന  വിദയാരഥികളകം 
CircularNo52957/G2/2012/Gedn പകാരം  UID/NPR  ല  േപര  േചരേകണ 
ഉതരവാദിതവം  പധാനാധയാപകനായിരികം.  സള  വിദയാരഥികളക  UID  കാരഡ് 
വിതരണം െചയാന 2013 മാരച് 31 വെരയാണ് സമയപരിധി നിശയിചിരികനത്. 

• േദശീയ ജനസംഖയാ കണെകടപമായി ബനെപട (NPR)ല േപര േചരതവര UID 

യില േപര േചരേകണതില.

• ഓേരാ സളിെല മഴവന കടികളേടയം േപര്,  കാസ്,  ഡിവിഷന,  യ.ഐ.ഡി./ഇ.ഐ.ഡി.  എനീ 

വിശദാംശങള  ഉളെപടതനതിനള  ലിങ്   www.itsidukki.wordpress.com എന 

Blog ല െകാടതിടണ്.

• താെഴ െകാടതിരികന മാതയകയില ഓേരാ കാസിേലയം കടികളെട വിശദാംശങള 20.12.12 

ന്  മമ്  കാസ്,ഡിവിഷന  അടിസാനതില  േശഖരിേകണതം  കടികളെട  വിശദാംശങള 

ഓണൈലനില ഉളെപടേതണതം അതത് കാസ് ടീചറെട ഉതരവാദിതവതിലായിരികം.

Name of School

Class:                                Div:                           Total Number of Students:

No Admission Number UID No Name of Student EID  No(UID  നമര 
കിടിയിടിെലങില)

1

2

3

Prepared by IT @ School Idukki Team. 

http://itsidukki.files.wordpress.com/2012/12/circularuid-speedy-enrolment-process.pdf


UID-IT @ School Project, Department of Education, Government of Kerala.

1. 'www.itsidukki.wordpress.com ല ലഭയമാകിയിടള link ല കിക് െചയേമാള ചവെട 
േചരതിരികന രീതിയിലള ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.1

2. ഈ ജാലകതില user name, password  എനിവ നലകക. (school code).

3. അേപാള ചവെട േചരതിരികന രീതിയിലള ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.2
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4. അതില current password (school code), new password (മാറാന ഉേദശികന പാസ്േവരഡ്), 
Retype password, Name of HM, Mobile No. of HM, email id of school എനിവ 
േരഖെപടതിയതിന് േശഷം "change password” എന icon  ല കിക് െചയക.

5. അേപാള ചവെട േചരതിരികന രീതിയിലള ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.3

6. അതില Basic School Details എന ലിങില click െചയക. അേപാള ചവെട േചരതിരികന 
രീതിയിലള ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.4
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7. അതില school type (Govt./Aided/Unaided), Class from …..., Class To ….. ഓേരാ 
കാസിേലയം Division െന എണം എനിവ നലി Save ബടണ click െചയക. അേപാള ചവെട 
േചരതിരികന രീതിയിലള ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.5

8. അവിെട ഓേരാ കാസിേലയം കടികളെട എണം നലി Save ബടണ click െചയക. അേപാള 
ചവെട േചരതിരികന രീതിയിലള ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.6
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9. അതില Class, Division എനിവ select െചയക. അേപാള ചവെട േചരതിരികന രീതിയിലള 
ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.7

10. അതില കടികളെട Admission Number, UID Number, Name, Enrolment Number എനിവ 
നലി Save ബടണ click െചയക.

11. അവിെട ഓേരാ ഡിവിഷനിേലയം കടികളെട എണം നലി Save ബടണ click െചയക. 

12. ഇേപാള നലിയ വിവരങള താെഴ നലിയിരികന രീതിയില മകളിെല tab കള ഉപേയാഗിചം 
നലാവനതാണ്.
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13.  നാം നലിയവിവരങള താെഴ െകാടതിരികന രീതിയില edit െചയാവനതാണ്.

ചിതം.9

14. Edit/View Reports എന optoion ല click െചയേമാള താെഴ നലിയിരികന  രീതിയിലള 
ജാലകം ലഭയമാകം. 

ചിതം.10
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15. അതില edit option ല click െചയ് തിരതകയം delete option ല click െചയ് ഒഴിവാകകയം 
െചയാം. Reports എന option ല നിന് Reports എടകാം.

UID/EID  ഇതവെര ലഭികാത കടികള ഉണാകാം.എങിലം ഓേരാ സളിെല മഴവന കടികളേടയം 

േപര്, കാസ്, ഡിവിഷന,അഡ് മിഷന നമര എനിവ േസാഫ് െവയറില   േരഖെപടതക.UID/EID 

ലഭികന മറക് അവരവരെട േപരിന േനെര പസത നമര ഉളെപടതാവനതാണ്.സളിെല മഴവന 

കടികളേടയം വിശദാംശങള ഉളെപടതനത് വെര ഈ പവരതനം തടേരണതാണ്.
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