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വിഷയം : 2018  മാര്ച്ച്   എസ്.എസ്.എല.സി  പരീക്ഷ -  A, B ലിസ്റ്റ്

പ്രസിദ്ധീകരണം, CE Mark Entry, Grace Mark Entry,

Cancellation  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെടെ തുടെര്നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള.

സൂചന : 1) 25.10.2017 -െല ഇേശങത നമ്പര് വിജ്ഞാപനം.

2) ഇേശങത നമ്പറില 20/1/2018 െല സര്ക്കുലര്.

2018 ജനുവരി 20 ന് െപ്രാവിഷണല A ലിസ്റ്റ് സ്കൂള അധികൃതരുെടെ 
പരിേശങശാധനയ്ക്ക്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്  ജനുവരി  24  ന്  ൈവകിട്ട്  5  മണിവെര 
തിരുത്തലുകള  വരുത്തുന്നതിനുള്ള  അവസരം  നലകിയിരുന.   സ്കൂളുടകളില 
നിനള്ള  തിരുത്തലുകള  ഉളെപ്പെടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള  അന്തിമ  A,  B  ലിസ്റ്റുകള 
iExaMS േശങപാര്ട്ടലിനെറ HM േശങലാഗിനില പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. A,B ലിസ്റ്റുകളുടെടെ 
പരിേശങശാധന  ഉളപ്പെെടെ  പരീക്ഷാേശങസാഫ്റ്റ്  െവയറുടമായി  ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട  എല്ലാ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടം   iExaMS  േശങപാര്ട്ടലിലൂടെടെ  (www.sslcexam.kerala.gov.in) 

േശങനരിട്ടാണ് നിര്വഹിേശങക്കണ്ടത്. 
1. iExaMS   േശങപാര്ട്ടല േശങലാഗിന  :  

                  പരീക്ഷാഭവന സ്കൂളേശങകാഡാണ് HM യൂസറിനെറ Username.  ആദ്യ 
പാസ്  േശങവഡ്  സ്കൂള ഇ-െമയിലില  ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  HM േശങലാഗിനില  Class 

Teacher യൂസര്മാരുെടെ േശങലാഗിന വിവരങ്ങള (User Name, Default Password) 

“Class Teacher User Credentials" എന്ന ലിങ്കിലൂടെടെ ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
2. Question Paper Statement   െവരിഫിേശങക്കഷന  :  

         പരീക്ഷാേശങകന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള  സ്കൂള  അധികൃതര്  േശങകന്ദ്രത്തിേശങലക്ക് 
ആവശയമായ േശങചാദ്യേശങപപ്പെറുടകളുടെടെ എണ്ണം HM േശങലാഗിനിലുള്ള "Question Paper 

Statement  Verification”  എന്ന  ലിങ്കിലൂടെടെ  പരിേശങശാധിച്ച് 
ഉറപ്പുവരുേശങത്തണ്ടതാണ്.  പ്രസ്തുത ലിങ്കില ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ള േശങചാദ്യേശങപപ്പെറുടകളുടെടെ 
എണ്ണം  ശരിയാെണങ്കില  Verified  and  found  correct എന്ന  ബട്ടണും, 
േശങചാദ്യേശങപപ്പെറുടകളില  കുറേശങവാ  അെല്ലങ്കില  ഏതെതങ്കിലും  േശങചാദ്യേശങപപ്പെറിനെറേശങയാ 

http://www.sslcexam.kerala.gov.in/


എണ്ണേശങമാ  ഉളെപ്പെടുത്തിയിട്ടിെല്ലങ്കില  Verified,  but  need  correction എന്ന 
ബട്ടണും ക്ലിക്ക് െചയ്ത്  Submit െചേശങയ്യേണ്ടതാണ്.   പ്രസ്തുത ലിങ്കിലൂടെടെ ലഭിക്കുന്ന 
റിേശങപ്പൊര്ട്ട്  പ്രിനറ്  എടുത്ത്  സ്കൂളില  സൂക്ഷിേശങക്കണ്ടതാണ്.   DEO യില  നിനം 
േശങചാദ്യേശങപപ്പെറുടകളുടെടെ  േശങശഖരണത്തിനായി  പ്രസ്തുത  റിേശങപ്പൊര്ട്ട് 
പ്രേശങയാജനെപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
3. A, B      ലിസ്റ്റുകളിെല തിരുത്തലുകള   ,   ഉളെപ്പെടുത്തലുകള  :  

         A,B ലിസ്റ്റുകളുടെടെ  സൂക്ഷ്മപരിേശങശാധന  സതവരമായി  െചയ്യോനുള്ള 
നടെപടെികള സ്കൂള െഹഡ് മാസ്റ്റര്മാര് സവീകരിേശങക്കണ്ടതാണ്.  A, B ലിസ്റ്റുകളില 
ഇനിയും  തിരുത്തലുകള  വരുേശങത്തണ്ടതുെണ്ടങ്കില  ആവശയമായ  തിരുത്തല 
എന്താെണന്ന്  വയക്തമാക്കുന്ന  െഹഡ്  മാസ്റ്ററിനെറ  അേശങപക്ഷ,  പ്രസ്തുത 
തിരുത്തല  A  /  B  ലിസ്റ്റില  ചുവന്ന  മഷിയില  േശങരഖെപ്പെടുത്തി 
അനുബന്ധപ്പേശങരഖകള  സഹിതം  HM/SITC  േശങനരിട്ട്  പരീക്ഷാഭവനില  2018 

െഫബ്രുവരി 8 ന് ൈവകിട്ട് 5 മണിയ്ക്കുള്ളില സമര്പ്പെിച്ച് ആവശയമായ തിരുത്തല 
േശങരഖെപ്പെടുേശങത്തണ്ടതാണ്. 
           സര്ക്കാരിനെറ പ്രേശങതയക ഉത്തരവിലൂടെടെേശങയാ മറ്റു വിേശങധനേശങയാ  A,B 
ലിസ്റ്റുകളില  ഇനിയും  വിദ്യാര്ത്ഥികെള  ഉളെപ്പെടുേശങത്തണ്ടതുെണ്ടങ്കില 
ഉത്തരവിനെറ  പകര്പ്പെ്,  വിദ്യാര്ത്ഥിയുെടെ  നിര്ദ്ദേിഷ്ഠ  വലിപ്പെത്തിലുള്ള 
േശങഫാേശങട്ടായുെടെ  േശങസാഫ്റ്റ്േശങകാപ്പെി,  പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള  അേശങപക്ഷാഫാറം,  എന്നിവ 
ഉളെക്കാള്ളിച്ചുകെകാണ്ടുള്ള  െഹഡ്  മാസ്റ്ററുടെടെ  അേശങപക്ഷ  HM  /  SITC  2018 

െഫബ്രുവരി 8 ന് ൈവകിട്ട് 5 മണിയ്ക്കുള്ളില പരീക്ഷാഭവനില േശങനരിട്ട് സമര്പ്പെിച്ച് 
ഉളെപ്പെടുേശങത്തണ്ടതാണ്.
4. CE Mark Tabulation:

                  CE Mark Tabulation പ്രവര്ത്തനങ്ങള 5/2/2018 മുതല 9/2/2018 

വെരയുള്ള  സമയപരിധിയില  പൂര്ത്തീകരിേശങക്കണ്ടതാണ്.   CE  Mark  Entry, 

Verification/Correction ക്ലാസ്സ്ടെീച്ചര് യൂസര്മാരാണ് നിര്വഹിേശങക്കണ്ടത്. Final 

Locking നിര്വഹിേശങക്കണ്ടത്  HM യൂസറുടമാണ്.
5. Grace Mark Entry:

       Grace  Mark  Entry  ലിങ്ക്  HM യൂസറില  14/2/2018  മുതല 
ലഭയമാകുന്നതാണ്.  Grace  Mark-ന്  അര്ഹതയുള്ള  വിദ്യാര്ത്ഥിവിവരങ്ങള 
കൃതയതേശങയാെടെ 28/2/2018 നു മുമ്പായി േശങരഖെപ്പെടുേശങത്തണ്ടതാണ്. 
6. Cancellation:

                Cancellation Entry ലിങ്ക്  HM യൂസറില 7/2/2018 മുതല 17/2/2018 

വെര  ലഭയമാകുന്നതാണ്.   Cancellation നടെത്തുന്നതിനായി  വിദ്യാര്ത്ഥിയുെടെ 



രക്ഷകര്ത്താവ്  സമര്പ്പെിച്ച  അേശങപക്ഷയും  അനുബന്ധപ്പേശങരഖകള,  ഫീസടെച്ച 
െചല്ലാനേശങകാപ്പെി  എന്നിവ  സ്കാനെചയ്ത്  Cancellation  Entry ലിങ്കിലൂടെടെ   അപ് 
േശങലാഡ് െചേശങയ്യേണ്ടതാണ്.  കയാനസേശങലഷനായി സ്കൂളിലനിനം ഓണ്ലൈലനായി 
സമര്പ്പെിക്കുന്ന  അേശങപക്ഷ  പരീക്ഷാഭവനില  പരിേശങശാധിച്ച്  അനുവദ്നീയമായവ 
അനുവദ്ിച്ച്  ഉത്തരവായാല  മാത്രമേശങമ  കയാനസേശങലഷന  നടെപടെി 
പൂര്ത്തിയാകുകയുള.   കയാനസേശങലഷന  ഉത്തരവ്  ഓണ്ലൈലനായി 
ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. 

7. IT Mark Upload:

             IT പരീക്ഷ പൂര്ത്തിയാകുന്ന ദ്ിവസം തെന്ന IT Mark അപ് േശങലാഡ് 
െചേശങയ്യേണ്ടതാണ്.   22/2/2018  മുതല  2/3/2018  വെര മാത്രമേശങമ  IT Mark അപ് 
േശങലാഡ് െചയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭയമാകുകയുള.

8. Hall Ticket:

              Hall Ticket ജനേശങററ്റ് െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകരയം 2018 െഫബ്രുവരി 
15  മുതല ലഭയമാകുന്നതാണ്.   െഫബ്രുവരി  21  നു മുമ്പായി  ഹാളടെിക്കറ്റുകള 
വിതരണം  െചയ്യോനുള്ള  നടെപടെികള  അതത്  െഹഡ്  മാസ്റ്റര്മാര് 
സവീകരിേശങക്കണ്ടതാണ്.

  2018  മാര്ച്ച്  പരീക്ഷയുമായി  ബന്ധപ്പെപ്പെട്ട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
സമയബന്ധപ്പിതമായി പൂര്ത്തിയാക്കുവാന എല്ലാ െഹഡ് മാസ്റ്റര്മാരും സതവര ശ്രദ്ധ 
നലേശങകണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പെ്)
        പരീക്ഷാെസക്രട്ടറി

പകര്പ്പെ് :
1. എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധയാപകര്ക്കും  (പരീക്ഷാഭവന,  iExams  െവബ്സൈസറ്റുകള 

മുഖാന്തിരം)

2. എല്ലാ  DEO മാര്ക്കും  അറിവിേശങലക്കായി  (പരീക്ഷാഭവന,  iExams 

െവബ്സൈസറ്റുകള മുഖാന്തിരം)

3. േശങസ്റ്റാക്ക് ഫയല.


