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പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം,
പരീക്ഷാ ഭവന്, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം
തീയതി: 06/03/2020.

സര്ക്കുലര്
വിഷയം : iExaMS : പരീക്ഷാദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് - നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
സൂചന : 31/10/2019 ലെ ഇതേ നമ്പര് പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം.
I. Absentees Entry:
പരീക്ഷാദിനങ്ങളില് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് അരമണിക്കൂറിനുശേഷം Absentees Entry
ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. HM ലോഗിനിലെ Examination മെനുവില് Absentees എന്ന
സബ്-മെനുവിലൂടെയാണ് 4 ഘട്ടങ്ങള് അടങ്ങിയ Absentees Entry ചെയ്യേണ്ടത്.
1. Intitialization:
പരീക്ഷാദിനത്തിലെ

സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോള് ആകെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത

കുട്ടികളുടേയും, ക്യാന്സല് ചെയ്ത കുട്ടികളുടേയും എണ്ണം ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. No. Of
Candidates Appeared എന്നതിനുനേരെ പ്രൈവറ്റായി (PCO) പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്
ത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടി റെഗുലര് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തോട് ചേര്ത്ത് സബ്മിറ്റ്
ചെയ്യുമ്പോള് രണ്ടാംഘട്ടമായ Absentees First Entry-ലേക്ക് പോകുന്നതാണ്.
2. Absentees First Entry, Second Entry & Confirmation:
എത്ര വിദ്യാര്ത്ഥികള് ആബ്സന്റ് ആയിരുന്നോ അത്രയും തന്നെ Text-Box -കള്
ദൃശ്യമാകുന്നതും ആബ്സന്റ് ആയ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റര്നമ്പര് നല്കി Save
ചെയ്യുമ്പോള് മൂന്നാം ഘട്ടമായ Absentees Second Entry -ലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. വീണ്ടും
ആബ്സന്റ് ആയ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റര് നമ്പര് നല്കി Save ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്
അവസാന

ഘട്ടമായ

Final

Confirmation

ലേക്ക്

പോകാവുന്നതാണ്.

Final

Confirmation ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് Absentees Report ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതില്
ഒരു കോപ്പി പ്രത്യേക കവറില് വാല്യുവേഷന് ക്യാമ്പിലേക്ക് Answer Script -നോടൊപ്പം
അയയ്ക്കണം.
അവസാനത്തെ പരീക്ഷാദിനത്തില് "Absent Entry” “Answer Script Dispatch
Details

Entry”

എന്നിവ

പൂര്ത്തിയാക്കിയാല്

മാത്രമേ

DEO യ്ക്ക്

Consolidated Absentees Statement ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാന് സാധിക്കുകയുള്ളു

കൈമാറേണ്ട

റീമാര്ക്സ് : 1) പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകാത്ത വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഇല്ലായെങ്കില് പോലും
NIL സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് Submit ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2) CWSN വിദ്യാര്ത്ഥികളെ CWSN സബ്ജക്ടുകളില് Absent
ആയി രേഖപ്പെടുത്തരുത്.
II. Answer Script Dispatch Details Entry:
പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ
Bundle ലുകളുടെ എണ്ണവും Speed Post / Registered Post നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തി Save
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അതത്

ദിവസങ്ങളില്

തന്നെ

വിവരങ്ങള്

ഓണ്ലൈനായി

രേഖപ്പെടുത്താന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
III. Answer Script Distribution:
പരീക്ഷാ പേപ്പറുകള് അയയ്ക്കേണ്ട ക്യാമ്പ് അഡ്രസ് ലേബലും, റിപ്പോര്ട്ടും ലഭ്യമാകുന്ന
മെനുവാണിത്. Absentees Entry

പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മാത്രമേ ഈ മെനുവിലൂടെ

റിപ്പോര്ട്ടുകള് എടുക്കുവാന് സാധിക്കുകയുളളൂ. (SGC, RAC എന്നിവ അടങ്ങിയ ന്യൂ സ്കീമിനും
ARC, CCC അടങ്ങിയ ഓള്ഡ് സ്കീമിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അഡ്രസ് സ്ലിപ്പുകള്
എടുക്കേണ്ടതാണ് ).
മേല്പ്പറഞ്ഞ പരീക്ഷാദിനത്തിലെ മൂന്നു ഓണ്ലൈന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പരസ്പര
പൂരിതങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതത് ദിവസങ്ങളില് തന്നെ അവ പൂര്ത്തീകരിക്കുവാനുള്ള അതീവ
ശ്രദ്ധ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാര് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
IV. Answer Script Receipts Entry:
മൂല്യനിര്ണ്ണയ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന
മെനുവാണിത്. മറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും അയയ്ക്കുന്ന പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ
Bundle -ലുകള് ഓണ്ലൈനായി സ്വീകരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മെനുവാണിത്.
പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും ഉത്തരകടലാസുകള് അടങ്ങിയ Bundle -ലുകള് ലഭിക്കുന്ന
മുറയ്ക്ക് തന്നെ ഈ മെനുവിലൂടെ സ്വീകരണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
പരീക്ഷാദിന ഓണ്ലൈന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സമുണ്ടാകാതെ നടത്തുന്നതിനായി വേണ്ടുന്ന മുന്
കരുതലുകള് അതത് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാര് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
sd/പരീക്ഷാ സെക്രട്ടറി

