
യ  .  ഐ  .  ഡി അധിഷിത സാഫ് ഫിേകഷന   2013-14  

സള വിദയാരതികളെട വിവരം ഓണൈലനില ഉളെപടതനത് സംബനിച 
നിരേദശങള

എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ  സാഫ്  ഫിേകഷന  നടതന  സളകളെട 
വിശദാംശങള മാതം  'UID BASED STAFF FIXATION 2013-14' 
-ല ഉളെപടതിയാല മതി.

 ഓേരാ സളില നിനം അതത് െഹഡാസറെട ഉതരവാദിതവതില സള കടികളെട 
വിശദാംശങള ഓണൈലനില ഉളെപടേതണതാണ്. 

ഡാറാ എനടികള യസരെനയിമം പാസ്േവഡം 

യ.ഐ.ഡി  ഡാറാ  എനടിക്  ഉപേയാഗിച  യസരെനയിമം  പാസ്േവഡം  
തെനയാണ്   ഇതിനം  ഉപേയാഗിേകണത്.  പാസ്േവഡ്  മറനേപായിടെണങില  
Username,  password  നലകനതിന്  താെഴെകാടതിടള  Forget  password  link  -ല 
കിക്  െചയ്   യസര  െനയിമം  െമാൈബല  നമരം  (സളിെന  പാഥമിക  വിവരം 
ഉളെപടതിയേപാള  േചരതിടള  അേത  െമാൈബല  നമര)  ഉളെപടതി  അയയക. 
െമാൈബല  നമരിേലാ  ഇ-െമയില  വിലാസതിേലാ  പതിയ  പാസ്േവഡ്  ലഭയമാകം . 
ആവശയെമങില ഐടി@സള േപാജകിെന ജിലാ ഓഫീസമായി ബനെപടാവനതമാണ്. 

സളിെന സംബനികന അടിസാന വിവരങള ഉളെപടതല

സള േലാഗിന  െചയേമാള ലഭികന േഹാംേപജില സളിെന സംബനികന 
അടിസാന  വിവരങള  ലഭയമാകം.  ഇതില  ആവശയമായ  മാറങള  വരതി  േസവ് 
െചേയണതാണ്. 

കടികളെട വിശദാംശങള ഉളെപടതല  /  ഒഴിവാകല  
• കഴിഞ  വരഷം  (2012-13)  ഉളെപടതിയിടള  കടികളെട  വിശദാംശങളില 

അതത സളകളിെല ഏറവം ഉയരന കാസിെല കടികളെട വിശദാംശങള െഡലീറ് 
െചയിടണ്.  പകരം കഴിഞവരഷം െതാട്  മമ്  പഠിചിരന കാസിെല കടികെള 
പേമാഷന  നലകി  അടത  കാസിേലക്  ഉളെപടതിയിടണ്.   ഇങെന 
ഉളെപടതിയിടള  വിശദാംശതില  മാറങളണാകാം.  ഓേരാ  കാസിെലയം 
ഓേരാ  കടിയെടയം  മഴവന  വിശദാംശവം  പരിേശാധിച്  തിരതലകള 
ആവശയെമങില വരതി േസവ് െചേയണതാണ്.

• ഓേരാ  സളിേലകം  പതതായി  പേവശനം  ലഭിച  എലാ  കടികളെടയം 
വിശദാംശങള കടിേചരേകണതാണ്.

• സാഫ് ഫിേകഷന യ.ഐ.ഡി അധിഷിതമായി നടതനതിനാല ഓേരാ സളില 
നിനം ഓണൈലനില ഉളെപടതന കടികളെട എണതിെന പരണ ഉതരവാദി 
അതത്  സള  െഹഡ്മാസര  ആയിരികം .  അതിനാല  സളില  നിനം 
ഒഴിവാകിയിടള  കടികളെട  വിശദാംശങള  ഉളെപടിടെണങില  അത് 
ഒഴിവാകനതിന് െഹഡ്മാസര പേതയകം ശദിേകണതാണ് .

• കാസ്,  ഡിവിഷന,  യ.ഐ.ഡി,  ഇ.ഐ.ഡി  തടങിയവയില  മാറങളെണങില 
അവ ഉളെപടതനതിന് പേതയകം ശദിേകണതാണ്.
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 കടികളെട ഇ  .  ഐ  .  ഡി േചരകല  

കഴിഞ വരഷെത യ.ഐ.ഡി ലഭയമായ വിദയാരതികളെട യ.ഐ.ഡി ഇേപാഴം 
നിലനിരതിയിടണ്.  ഇ.ഐ.ഡി  ഉളെപടതിയത്  ശരിയായ  ഇ.ഐ.ഡി 
അലാതതിനാല  യ.ഐ.ഡി  അേതാറിറി  ഓഫ്  ഇനയയില  നിന്  ഇ.ഐ.ഡിക് 
തതലയമായ  യ.ഐ.ഡി  േശഖരികാന  കഴിഞിടില.  അതിനാല  നിലവില 
ഉളെപടതിയിരന ഇ.ഐ.ഡി  പരണമായി  ഒഴിവാകിയിടണ്.  യ.ഐ.ഡി  ലഭികാെത 
ഇ.ഐ.ഡി മാതമള കടികളെട ശരിയായ  28  അക ഇ.ഐ.ഡി ഉളെപടേതണതാണ് 
(28  അകം  -  14  അക  എനേടാളെമന്  നമരിേനാെടാപം   dd-mm-yyyy-hh-mm-ss 
എന രീതിയില അകങള മാതം തടരചയായി ൈടപ് െചയ് േചരകക).

വിശദാംശങള പരിേശാധികല

ഡാറാ  എനടി  പരതിയാകിയാല  ഓേരാ  കാസിെലയം  എലാ  കടികളെടയം 
ശരിയായ വിശദാംശങള ഉളെപടതിയിടെണന് പരിേശാധിേകണതാണ്.  ഇതിനായി 
Verification  െമനവില  Class  select െചയ്  view  ബടണില  കിക്  െചയേമാള  ആ 
കാസിെല എലാ ഡിവിഷനകെളയം സംബനികന വിവരം ലഭയമാകം. ഓേരാ ഡിവിഷന 
േനെരയമള  verify  ബടണില  കിക്  െചയേമാള  ആ  കാസിെല  കടികളെട 
വിശദാംശങള  ലഭികം.  ഓേരാ  കടിയെടയം  നലകിയിരികന  വിശദാംശങള 
ശരിയാെണനറപവരതക.  കടിയെട  േപരിന  േനെര  കാണന  Check  box-ല  ടിക് 
െചേയണതാണ്.  ഒര ഡിവിഷനിെല എലാ കടികളെടയം വിവരങള പരിേശാധിച് ടിക് 
മാരക് േരഖെപടതിയ േശഷം  submit  െചയക.  ടിക്  െചയ കടികളെട വിശദാംശങള 
പരിേശാധിച്  Declaration  വായിച് ഇടതവശതള  check box-ല ടിക് െചയ്  confirm 
െചയക.  confirm െചയകഴിഞാല  യാെതാരവിധ  തിരതലകളം  സളതലതില 
വരതാന  സാധയമല.  Confirm  െചയകഴിഞ  കടികളെട  വിവരങള 
പിെനടകാവനതാണ്.

റിേപാരട്

എലാ  ഡിവിഷനിെലയം  കടികളെട  വിവരങള  െഹഡ്മാസര  verify  െചയ് 
confirm  െചയ് കഴിഞാല ആ സളിെല എലാ കടികെളയം സംബനികന  summary 
sheet എടകനതിനള സൗകരയം Reports  െമന-വില ലഭയമാകം. ഈ summary sheet-
ല കിക്  െചയ്  വിശദാംശങള പരിേശാധിച്  െഹഡ്മാസര  confirm  െചേയണതാണ്. 
confirm െചയകഴിഞാല school division wise റിേപാരട് ലഭികം.

സളിെന  summary sheet-ല  division wise  പിനൗടം െഹഡ്മാസര ഒപിട് സള  
സീല വച് 2013 ജണ 20-നകം അതത് എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ-ക് സമരപിേകണതാണ്.

സളതല  വിശദാംശങള  ഓണൈലനില  ഉളെപടതനത  സംബനിച 
സംശയങളക്  ഐടി@സള  േപാജകിെന  അതത്  ജിലാ  ഓഫീസമായി 
ബനെപേടണതാണ്.  ജിലാ ഓഫീസിെന േഫാണ നമര, ഇ-െമയില വിലാസം എനിവ 
www.itschool.gov.in എന െവബൈസറില contact െമനവിലലഭയമാണ്.
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