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സര്ക്കുലര്

വിഷയം :iExaMS:പരീക്ഷാദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് -നിര്ദ്ദേ,ശങ്ങള്

സൂചന   :31/10/2019ടെല ഇദ്ദേത നമ്പര് പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം.

I. Absentees Entry:

    പരീക്ഷാദിനങ്ങളില് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് അരമണിക്കൂറിനുദ്ദേശഷം AbsenteesEntry

ആരംഭിദ്ദേ9ണ്ടതാണ്.  HM ദ്ദേലാഗിനിടെല  Examination ടെമനുവില്  Absentees എന്ന

സബ്-ടെമനുവിലൂടെ�യാണ് 4ഘട്ടങ്ങള് അ�ങ്ങിയ AbsenteesEntry ടെചദ്ദേAണ്ടത്.

1. Intitialization:

     പരീക്ഷാദിനത്തിടെല  സബ്ജക്ട്  ടെസലക്ട്  ടെചയ്യുദ്ദേമ്പാള്  ആടെക  രജിസ്റ്റര്  ടെചയ്ത

കുട്ടികളുദ്ദേ�യും, ക്യാന്സല്  ടെചയ്ത  കുട്ടികളുദ്ദേ�യും  എണ്ണം  ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്.  No.  Of

CandidatesAppearedഎന്നതിനുദ്ദേനടെര പ്രൈപ്രവറ്റായി (PCO)പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്
ത്ഥികളുടെ�  എണ്ണം  കൂ�ി  ടെറഗുലര്  വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ�  എണ്ണദ്ദേത്താ�്  ദ്ദേചര്ത്ത്  സബ്മിറ്റ്

ടെചയ്യുദ്ദേമ്പാള് രണ്ടാംഘട്ടമായ AbsenteesFirstEntry-ദ്ദേല9് ദ്ദേപാകുന്നതാണ്.

2. Absentees First Entry, Second Entry & Confirmation:

  എത്ര വിദ്യാര്ത്ഥികള് ആബ്സന്റ് ആയിരുദ്ദേന്നാ അത്രയും തടെന്ന Text-Box-കള്

ദൃശ്യമാകുന്നതും  ആബ്സന്റ്  ആയ  വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ�  രജിസ്റ്റര്നമ്പര്  നല്കി  Save

ടെചയ്യുദ്ദേമ്പാള് മൂന്നാം ഘട്ടമായ AbsenteesSecondEntry-ദ്ദേല9് ദ്ദേപാകുന്നതാണ്.വീണ്ടും

ആബ്സന്റ്  ആയ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ� രജിസ്റ്റര് നമ്പര് നല്കി  Save ടെചയ്തു കഴിഞ്ഞാല്

അവസാന  ഘട്ടമായ  Final  Confirmation ദ്ദേല9്  ദ്ദേപാകാവുന്നതാണ്. Final

Confirmation ചെ�യ്തു കഴിഞ്ഞാല് Absentees Report ജനറേ�റ്റ് ചെ�യ്യാവുന്നതാണ്. ഇതില്

ഒരു റേകാപ്പി പ്രറേത�ക കവ�ില് വാല്യുറേവഷന് ക�ാമ്പിറേലക്ക്  Answer Script -റേനാചെ&ാപ്പം

അയയ്ക്കണം.

     അവസാനചെ+ പരീക്ഷാദിന+ില് "Absent Entry” “Answer Script Dispatch

Details  Entry”  എന്നിവ  പൂര്+ിയാക്കിയാല്  മാത്രറേമ  DEO യ്ക്ക്  കൈകമാറേ�ണ്ട

Consolidated Absentees Statement  ജനറേ�റ്റ് ചെ�യ്യുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളു



�ീമാര്ക്സ് : 1)പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകാ+ വിദ�ാര്ത്ഥികള് ഇല്ലാചെയങ്കില് റേപാലും    

                    NIL റേBറ്റ്ചെമന്റ് Submit ചെ�റേയ്യണ്ടതാണ്.

     2)  CWSN  വിദ�ാര്ത്ഥികചെD CWSN സബ്ജക്ടുകDില് Absent 

                   ആയി റേരഖചെപ്പടു+രുത്.

II.  Answer Script Dispatch Details Entry:

    പരീക്ഷാദ്ദേകന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ക്യാമ്പുകളിദ്ദേല9് അയയ്ക്കുന്ന പരീക്ഷാ ദ്ദേപപ്പറുകളുടെ�

Bundleലുകളുടെ� എണ്ണവും SpeedPost/RegisteredPost നമ്പറും ദ്ദേരഖടെപ്പടുത്തി  Save

ടെചദ്ദേAണ്ടതാണ്. അതത്  ദിവസങ്ങളില്  തടെന്ന  വിവരങ്ങള്  ഓണ്പ്രൈലനായി

ദ്ദേരഖടെപ്പടുത്താന് പ്രദ്ദേത്യകം ശ്രദ്ധിദ്ദേ9ണ്ടതാണ്.

III.  Answer Script Distribution:

പരീക്ഷാ ദ്ദേപപ്പറുകള് അയദ്ദേgണ്ട ക്യാമ്പ് അഡ്രസ് ദ്ദേലബലും,റിദ്ദേപ്പാര്ട്ടും ലഭ്യമാകുന്ന

ടെമനുവാണിത്.  Absentees  Entry  പൂര്ത്തിയാ9ിയാല്  മാത്രദ്ദേമ  ഈ  ടെമനുവിലൂടെ�

റിദ്ദേപ്പാര്ട്ടുകള് എടുക്കുവാന് സാധിക്കുകയുളളൂ.(SGC, RAC എന്നിവ അ&ങ്ങിയ ന്യൂ സ്കീമിനും

ARC,  CCC  അ&ങ്ങിയ  ഓള്ഡ്  സ്കീമിനും  പ്രറേത�കം  പ്രറേത�കം  അഡ്രസ്  സ്ലിപ്പുകള്

എടുറേക്കണ്ടതാണ് ).

   റേമല്പ്പ�ഞ്ഞ  പരീക്ഷാദിന+ിചെല  മൂന്നു  ഓണ്കൈലന്  പ്രവര്+നങ്ങളും  പരസ്പര
പൂരിതങ്ങDായതുചെകാണ്ട്  അതത്  ദിവസങ്ങDില്  തചെന്ന  അവ  പൂര്+ീകരിക്കുവാനുള്ള  അതീവ

ശ്രദ്ധ �ീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാര് സ്വീകരിറേക്കണ്ടതാണ്.

IV.  Answer Script Receipts Entry:

മൂല്യനിര്ണ്ണയ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പരീക്ഷാദ്ദേകന്ദ്രങ്ങള്9് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന

ടെമനുവാണിത്. മറ്റ്  പരീക്ഷാ  ദ്ദേകന്ദ്രങ്ങളില്  നിന്നും  അയയ്ക്കുന്ന  പരീക്ഷാ  ദ്ദേപപ്പറുകളുടെ�

Bundle  -ലുകള്  ഓണ്പ്രൈലനായി  സ്വീകരണം  ദ്ദേരഖടെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  ടെമനുവാണിത്.

പരീക്ഷാദ്ദേകന്ദ്രങ്ങളില്  നിന്നും  ഉത്തരക�ലാസുകള്  അ�ങ്ങിയ  Bundle  -ലുകള്  ലഭിക്കുന്ന

മുറg് തടെന്ന ഈ ടെമനുവിലൂടെ� സ്വീകരണം ദ്ദേരഖടെപ്പടുദ്ദേത്തണ്ടതാണ്.

പരീക്ഷാദിന ഓണ്കൈലന് പ്രവര്+നങ്ങള് ത&സ്സമുണ്ടാകാചെത ന&ത്തുന്നതിനായി റേവണ്ടുന്ന മുന്

കരുതലുകള് അതത് �ീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാര് സ്വീകരിറേക്കണ്ടതാണ്. 
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