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ഉപ ജിലാ അഡിനിേസറര േ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.
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േനാഡല െസനര  തലതിലാണ്  സളകളിലനിനം  ലഭികന പേവശന  ഫാറതിെന 

വിവരങള എനര െചയനത്.  േസാഫ്  െവയറിെന പവരതനം സംബനിച വിശദാംശങള 

ചവെട േചരകന :

ഉപജിലാതല ഉപേയാഗം

1. ബൗസറില  (േമാസില  ഫയരേഫാക്  ആണ്  ഉപേയാഗിേകണത്)  അഡസ്  ബാറില 

www.schoolsasthrolsavam.in എന്  ൈടപെചയ്  എനര  കീ  അമരതക.  അേപാള 

ലഭികന ജാലകതില നിങളെട യസര ഐ.ഡിയം പാസ് േവഡം നലകി  േലാഗിന 

െചയക.

2. ഇേപാള  Change  Password  ജാലകം  ദശയമാകം.  ഇതില  നിങളെട  Password  മാറി 

നലകിയാല  മാതേമ  മേനാടേപാകാന  കഴിയ.  ഇതില  പഴയ  Password  ഉം  പതിയ 

Password  ഉം നലകിയേശഷം,  സബിലാ അഡിനിേസററെട േപര്,  െമാൈബല നമര,  

ഇ-െമയില വിലാസം എനിവ നലകിയ േശഷം Password change െചയക.
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3. ഇേപാള കാണനതാണ് ഉപജിലാ അഡിനിേസററെട േഹാംേപജ്. 

                                                   

a)Home Menu:  ഏത് അവസരതിലം Password മാറനതിന് ഈ െമന ഉപേയാഗികാം.
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b)Reg is t rat ion menu :

Create  C lus te r   – ഈ േപജില  നിനാണ്  കസര  യസെറ  സഷികനതം  അയാളകള 

സളകള അനവദിച് നലകനതം. 

ഇതിനായി യസരെനയിം, പാസ് േവരഡ് എനിവ നലകിയേശഷം 

(ഇവിെട നേലണത് പതതായി Create െചയന യസരെനയിമം പാസ് േവരഡമാണ്.എളപതില .

മനസിലാകനതിനായി േനാഡല സളേകാഡ്  യസര ഐ.ഡിയായി ഉപേയാഗികാവനതാണ്.)
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യസര  ഐ.ഡി,  പാസ്  േവരഡ്  ഇവ  ഉപജിലാതല  അഡിന  എഴതി  രഹസയമായി 

സകിേകണതമാണ്.  ആ കസറില വരന സളകള െസലക്  െചയ്  Add  Cluster  ബടണില 

കികെചയക.  ഇേപാള  കസറില  േചരത  സളകള  ഈ  ലിസിലനിനം  ഒഴിവായിടണാവം. 

സഷികെപട  യസറം  അവരക്  കസര  െചയ  നലകിയിരികന  സളകളെട  എണവം  ഇേത 

േപജിലതെന താെഴയായി ലിസ് െചയിരികനത് കാണാം. 

ആവശയെമങില  ഇതിെല  എഡിറ്  ഓപഷന  ഉപേയാഗിച്  കസര  സളകെള  Re-assign 

െചയാവനതം  അേതാെടാപം  േനാഡല  സള  പാസ്  േവരഡ  റ ീ -െസറ്  

െചയാവനതമാണ് . 
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C)Download Menu

Downloads : -

ഈ െമനവിലനിനം ഐറം േകാഡ്,  ശാേസാതവ മാനവല, സരകലറകള, പേവശന ഫാറം, 

മതരഇനങെള സംബനിച വിവരങള തടങിയവ ലഭയമാകം.

d)Logout

ഓണൈലനായി  േസാഫ്  െവയര  പവരതികനതിനാല  സരകയായി  ഉപേയാഗേശഷം 

നിരബനമായം Logout െചേയണതാണ്.

 

േനാഡല സളകള നലകിയ വിവരങളെട സിരീകരണവം ഡാറ എകേസാരടിങം  

േനാഡല സളകള വിവരങള സിരീകരിച  കഴിഞാല ഉപജിലാ വിദയാഭയാസ ഓഫീസര 

അഡിനിേസററായി പവരതികന ഭാഗത് ഉപജിലാ വിദയാഭയാസ ഓഫീസര തങളെട േലാഗിന 

വിവരങള ഉപേയാഗിച് പേവശിചതിന് േശഷം േമളകള തിരെഞടത് അവസാന തല 

സിരീകരണം (Confirmation) നടതാവനതാണ്.
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(എലാ േനാഡല െസനറിലനിനം െഹഡ് മാസര സാകയെപടതിയ പേവശനഫാറതിെന 

പിനൗട് എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസില സകിേകണതാണ്.)

(ഈ  സിരീകരണതിന്  േശഷം  വിവരങള  പിനീെടാരികലം  പന:കമീകരികാവനതല, 

ആയതിനാല ഈ പകിയ നടതനതിന് മമ് വിവരങള വിശദമായി പരിേശാധിച് െതറകള ഇല 

എന് ഉറപ വരേതണത്  ഉപജിലാ അഡിനിേസററെട ചമതലയാണ്).

ആവശയെമങില  കസര  െസനറകള  സിരീകരിച   കഴി ഞ വിവരങള  ഈ  

അവസാന  തല  സിരീകരണ  പകിയ  നടതനതിന ്  മമ്  ഉപ  ജിലാ  

അഡിനിേസറരക്  റ ീ -െസറ്  െചയാവനതമാണ് .

ഇനിയളത്  വിവരങെള  അടത  തലതില  ഉപേയാഗികെപടനതിനായി  ഡാറാ 

എകേസാരട് െചയക എനതാണ്.
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ഇതിനായള സംവിധാനം   വിവരങളെട  സിരീകരണം  നടതിയ അെത ജാലകതിെന 

െതാട താെഴയായി കാണാവനതാണ്.  ഇവിെട നിനം േമളകള തിരെഞടത് വിവരങള  സി 

എസ് വി േഫാരമാറില എകേസാരട് െചയാവനതാണ്.
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