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2020   മമാര്ചച്ച് എസച്ച്  .  എസച്ച്  .  എല  .  സസി പരരീക്ഷ സ്കൂള്തല പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

1.        സമര്ണ   – iExaMS.   സസംയുക്ത  സസമാഫച്ച്  വവയറസിലൂവടെയമാണച്ച്  2020  മമാര്ചച്ച്
എസച്ച്.എസച്ച്.എല.സസി  പരരീക്ഷയുവടെ  സ്കൂള്  തല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സജ്ജമമാകസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്.
എസച്ച്.എസച്ച്.എല.സസി വറഗുലര് വസിദദമാര്തസികളുവടെ വസിവരങ്ങള് സമര്ണ സസമാഫച്ച് വവയറസില
നസിന്നുമമാണച്ച്  ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്.   സ്കൂള്  തലത്തസില  രണച്ച്  തരത്തസിലുള്ള  യൂസര്മമാരമാണച്ച്
ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്.

1. HM യൂസര്
2. Class Teacher യൂസര് ഗ്രൂപച്ച്

A)  “  സമര്ണ  "  യസില സലമാഗസിന് വചെയച്ച് നടെസത്തണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
  https://sampoorna.itschool.gov.in ( Helpline No: 0471-2529897 )

“സമര്ണ" യസില ലഭദമമായ സലമാഗസിനസിലൂവടെയമാണച്ച് ഈ രണച്ച് തരത്തസിലുള്ള യൂസര്മമാരസം
സലമാഗസിന് വചെസയ്യേണതച്ച്.  ആദദസം സലമാഗസിന് വചെസയ്യേണതച്ച്  HM യൂസറമാണച്ച്.  HM  യൂസറസിവന
സലമാഗസിനസില  Logout  നച്ച്  സമരീപത്തു  കമാണുന്ന  "സ്കൂളസിവന  സപരച്ച്"  ല  കസികച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്
കമാണുന്ന More ല നസിന്നച്ച് Manage Data Entry User എന്ന വമനുവസിലുവടെ 10-ാമാസം കമാസസിവല
വസിവസിധ  ഡസിവസിഷനുകളസിവല  കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാവര  ഡമാറമാ  എന്ടസി  യൂസര്മമാരമായസി  create

വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.  ഇങ്ങവന ഡമാറമാ എന്ടസി യൂസര്മമാവര create വചെയ്യുസമമാള് Username

തമാവഴെ പറയുസം പ്രകമാരസം വകമാടുസകണതമാണച്ച് .  10001 എന്ന സ്കൂളസിവല പത്തമാസം കമാസച്ച്  A
ഡസിവസിഷനസിവല കമാസച്ച് ടെരീചര്കച്ച് Username 10001_10A എന്നുസം B ഡസിവസിഷനസിവല കമാസച്ച്
ടെരീചര്കച്ച്  Username  10001_10B  എന്ന  തരത്തസിലുസം  നലസകണതമാണച്ച്.   ഡമാറമാ  എന്ടസി
യൂസര്മമാരമായസി  കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാവര  create  വചെയ്യുസമമാള്  വസിവരങ്ങള്  സൂക്ഷ്മതസയമാവടെ
നലസകണതമാണച്ച്.   HM  യൂസര് സ്കൂളസിവല ഡസിവസിഷന് അനുസരസിചച്ച്  കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാവര ഡമാറമാ
എന്ടസി  യൂസര്മമാരമായസി  create  വചെയ്തു  കഴെസിഞമാല  "സമര്ണയസിലുവടെ"  കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാര്
എലമാവരസം തവന്ന സലമാഗസിന് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.  
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       HM യൂസര് സമര്ണയുവടെ Dash Board  ല നസിന്നച്ച്  iExaMS എന്ന സലമാസഗമായസില ക്ളസികച്ച്
വചെയ്യുസമമാള് പരരീക്ഷമാ സസമാഫച്ച് വവയറമായ  iExaMS  വന സഹമാസം സപജസില എത്തുന്നതമാണച്ച്.
പ്രസ്തുത  സപജസില  HM  വന  വദക്തസി  വസിവരങ്ങളുസം  സ്കൂള്  വസിവരങ്ങളുസം  കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.
ആവശദവമങസില പ്രസ്തുത വസിവരങ്ങളസില മമാറസം (അപ്സഡഷന്) വരത്തമാവുന്നതമാണച്ച്.  

HM  യൂസറസിനച്ച് ആദദ പ്രമാവശദസം സഹമാസംസപജസിവല  Divisions,  Assign Divisions for

Teachers എന്നസിവ പൂര്ത്തരീകരസിക്കുവമാന് സമാധസിക്കുകയസില.  "സമര്ണ"യസിലുവടെ എലമാ കമാസച്ച്
ടെരീചര്മമാരസടെയുസം  സലമാഗസിന്  പൂര്ത്തസിയമായസശഷസം  ,  HM  യൂസര്  വരീണസം  സലമാഗസിന്  വചെയച്ച്
Divisions  എന്നതസിലൂവടെ  ഓസരമാ  ഡസിവസിഷനസിലുസം  ഉള്ള  ആണ/വപണ  കുടസികളുവടെ  എണസം
സരഖവപടുത്തണസം.   Assign  Divisions  for  Teachers  എന്നതസിലുവടെ  HM   യൂസറസിനച്ച്
കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാരവടെ  ഡസിവസിഷനുകള്  വവരസിഫഫൈ  വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  HM  സലമാഗസിനസില
സമര്ണയസില നസിന്നുസം ലഭദമമാകുന്ന വസിദദമാര്തസിവസിവരങ്ങളുവടെ  ലസിസച്ച്  ലഭസിക്കുന്നതമാണച്ച് .
ഈ  ലസിസസില  നസിന്നുസം  2020  മമാര്ചച്ച്  എസച്ച്.എസച്ച്.എല.സസി  പരരീക്ഷകച്ച്
ഒഴെസിവമാസകണവരവണങസില  അവവര  ഒഴെസിവമാകസി  ബമാകസി  ഉള്ളവരവടെ  candidate

registration വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.  
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HM യൂസറസിവന സഹമാസം സപജസിലുള്ള

1. HM Name

2. HM Mobile No

3. HM Telephone No.

4. E-mail

5. Address

6. PEN (for Govt/Aided Schools)

7. Division

8. Pincode

9. Secondary Telephone No.

10. Examination Centre

11. Educational District

12. Revenue District

13. Signature (നസിര്ദസിഷ്ഠ വലസിപത്തസില നസിര്ബന്ധമമായുസം ഉള്വപടുസത്തണതമാണച്ച്.)

14. Assign Division of Class Teachers (കമാണുന്നതസിനു മമാതസം.)

എന്നരീ വസിവരങ്ങള് കൃതദതസയമാവടെ നലകസി,  'SAVE and INITIATE'  എന്ന ബടണ
കസികച്ച്  വചെയച്ച്  ഒന്നമാസംഘട  പ്രവര്ത്തനസം  പൂര്ത്തരീകരസികമാവുന്നതമാണച്ച്.   ഇത്തരത്തസില
കണഫൈര്സമഷന്  നടെത്തസി  കഴെസിഞമാല  പസിന്നരീടെച്ച്  വസിവരങ്ങളസില  മമാറസം  വരത്തുവമാന്
സമാധസിക്കുകയസില.

ഇനസിയുള്ളതച്ച് PRE-EXAMINATION, EXAMINATION, EXAMINER POSTING 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച്.  

2. PRE-EXAMINATION   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1.  Candidate Registration

2. Candidate Checklist

3. Parent Verification checklist

4. Candidate Confirmation (by Class Teachers)
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5. Candidate Confirmation (by HM)

6. e-submission of candidate list (by HM)

7. A list (Provisional)

8. Candidate update

9. A list

10. B list

11. CE Mark Tabulation

12. Grace Mark Entry

13. Cancellation

14. Hall Ticket Download

15. IT Mark upload

രജസിസര്  നമര്  അസലമാടച്ച്  വചെയച്ച്  A,B  ലസിസ്റ്റുകള്  ജനസററച്ച്  വചെയ്യേവപടുന്നതുവവരയുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മമാതവമ  സമ്പുര്ണ  സലമാഗസിനസിലുവടെ  സമാധദമമാവുകയുള.   PRE-

EXAMINATION -ല സശഷസിക്കുന്ന CE Mark Entry, Grace Mark Entry, Cancellation,

Hall  Ticket  Download,  IT  Mark  Upload  എന്നസിവയുസം  examination  ആകസിവസിറരീസസം
iExaMS  സലമാഗസിനസിലുവടെയമാണച്ച്  വചെസയ്യേണതച്ച്.   സമര്ണയസിവല  സലമാഗസിന്  വസിവരങ്ങള്
തവന്ന  iExaMS  ല ആദദതവണ സലമാഗസിന് വചെയ്യേമാന് ഉപസയമാഗസികണസം .  ആദദതവണ
സലമാഗസിന്  വചെയ്യുസമമാള്  പുതസിയ  പമാസച്ച്  സവഡച്ച്  നലകസി  തുടെര്ന്നുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ത്തസിയമാസകണതമാണച്ച്.

2.1  Candidate Registration

വറഗുലര് വസിദദമാര്തസികളുവടെ രജസിസച്ച് സടഷനച്ച് Class Teachers ഉസം ഫപ്രവറച്ച് വസിദദമാര്തസികളുവടെ 
രജസിസച്ച് സടഷന് HM യൂസറുമമാണച്ച് നസിര്വഹസിസകണതച്ച്. 

   Candidate Registration   വചെയ്യുന്ന അവസരത്തസില പ്രസതദകസം ശ്രദസിസകണ 
കമാരദങ്ങള്

1. അ  ഡസിഷന് രജസിസറസില സരഖവപടുത്തസിയസിട്ടുള്ളതു സപമാവല ആയസിരസികണസം രജസിസച്ച് 
സടഷനസില നലകുന്ന  വസിവരസം.

2. CCC, ARC, RAC വസിദദമാര്തസികളുവടെ വസിവരങ്ങള് വറഗുലര് വസിദദമാര്തസികള്കച്ച് ഒപമമാണച്ച് 
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രജസിസര് വചെസയ്യേണതച്ച്.
3. വസിദദമാര്തസിയുവടെ സപരച്ച് (അഡസിഷന് രജസിസറസില ഉള്ളതുസപമാവല സരഖവപടുത്തണസം)

4. പ്രമാസദശസിക ഭമാഷയസിലുള്ള സപരച്ച് പൂര്ണമമായുസം എനര് വചെയച്ച് നലകണസം.

5.ജനനതരീയതസി (അഡസിഷന് രജസിസറസില സരഖവപടുത്തസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്. )
6. Place of Birth (ജനസിച സ്ഥലസം ഉള്വകമാളന്ന Local Body Name/ സഹമാസസിറലസില 

ആവണങസില സഹമാസസിറല ഉള്വപടുന്ന Local Body Name/Birth Certificate ല 
സരഖവപടുത്തസിയസിരസിക്കുന്ന Place of Birth)

7. 1/6/2019 നച്ച് 14 വയസച്ച് പൂര്ത്തസിയമായസിടസിവലങസില Age Relaxation Order സരഖവപടുത്തസി 
ജനനതരീയതസി   എനര് വചെയ്യേണസം.

8. ജമാതസി, മതസം, എന്നസിവ കൃതദമമായസി സരഖവപടുത്തണസം.

9. Address Line-1 ല House Name, Locality സരഖവപടുത്തണസം.

10. Address Line-2 ല Post Office Name with PO, Pincode, District സരഖവപടുത്തണസം.

11. Identification Mark രവണണസം നസിര്ബന്ധമമായുസം സരഖവപടുത്തണസം.

12. മരീഡസിയസം, ഭമാഷ സപപറുകവള സസംബന്ധസിച വസിവരങ്ങള് കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണസം.

13. ജമാതസി, കമാറഗറസി, മതസം എന്നസിവ കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണസം.

14. സഫൈമാസടമാ വദക്തവുസം നസിശസിത വലസിപത്തസിലുമുള്ളതമായസിരസികണസം.

2.1.1   വറഗുലര്  വസിദദമാര്തസികളുവടെ  രജസിസസ്ട്രേഷന്  നടെത്തുന്നതസിനമായസി  അതതച്ച്  കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാര്
സലമാഗസിന് വചെയച്ച്  Candidate Details  ലഭദമമായ  Candidate (Regular)  എന്ന ലസിങസില കസികച്ച്
വചെയ്യുസമമാള് രജസിസസ്ട്രേഷന് സപജച്ച് തമാവഴെ കമാണുസംപ്രകമാരസം ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.

വസിദദമാര്തസിവയ  ഉള്വപടുത്തുന്നതസിനമായസി  'Add  New  Candidate'  എന്ന  ബടണസില
കസികച്ച്  വചെയ്യേണസം.   അസപമാള്  Admission  No.  Enter  വചെയ്യേമാനുള്ള  സപജച്ച്  ദൃശദമമാകുസം.

അഡസിഷന്  നമര്  സരഖവപടുത്തസി  ok  ബടണ  കസികച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  തമാവഴെകമാണുന്ന  സപജച്ച്
ദൃശദമമാകുസം.
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'continue'  ബടണ  കസികച്ച്  വചെയമാല  തമാവഴെകമാണുന്ന  സപജസിലുവടെ
വസിദദമാര്തസിവസിവരങ്ങള് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   വസിവരങ്ങള് അപ്സഡറച്ച്  വചെസയ്യേണതുവണങസില
അപ്സഡറച്ച്  വചെയസശഷസം  'continue'  ബടണ കസികച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്,  SSLC  സര്ടസിഫൈസികറസില
വരന്ന വസിവരങ്ങള് കമാണസിക്കുന്നതമാണച്ച്.
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Edit / Submit ബടണ ഉപസയമാഗവപടുത്തസി അപ് സഡഷന് നടെത്തുകസയമാ രജസിസസ്ട്രേഷന് 
പൂര്ത്തരീകരസിക്കുകസയമാ വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്. 
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2.1.2. ഫപ്രവറച്ച്  വസിദദമാര്തസികളുവടെ  രജസിസസ്ട്രേഷന്  HM  യൂസറമാണച്ച്  നസിര്വഹസിസകണതച്ച്.
Private old scheme ല മമാതമമാണച്ച് ഫപ്രവറച്ച് രജസിസസ്ട്രേഷന്.  രജസിസര് നമറുസം ആദദ തവണ
പരരീക്ഷ രജസിസര് വചെയ വര്ഷവുസം സരഖവപടുത്തസി  Proceed  ബടണ കസികച്ച് വചെയമാല തമാവഴെ
കമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  (2017 മുതല 2019 വവര പരമാജസിതരമായവര്കച്ച് മമാതസമ
ഫപ്രവറച്ച് രജസിസസ്ട്രേഷനച്ച് അര്ഹതയുള.)

2.2  Parents verification Checklist

ഒര ഡസിവസിഷവന രജസിസസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തസിയമാകസി കഴെസിഞമാല പ്രസ്തുത കമാസച്ച് ടെരീചറസിവന
സലമാഗസിനസില parent verification checklist എന്ന റസിസപമാര്ടച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  'Download

checklist' എന്ന ബടണസില കസികച്ച് വചെയച്ച് റസിസപമാര്ടച്ച് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  കമാസച്ച്ടെരീചര് 
ഒപസിടച്ച് ഓസരമാ വസിദദമാര്തസികള്ക്കുസം check list  വന പ്രസ്തുത ഭമാഗസം നലകസി രക്ഷകര്ത്തമാവസില
നസിന്നുസം തസിരത്തലുകള് ഉവണങസില സരഖവപടുത്തസി ഒപസിടച്ച് തസിരസിചച്ച് വമാസങ്ങണതമാണച്ച്.

2.3  Candidate Confirmation (by class teacher)

Parent Verification Checklist ലൂവടെ ലഭസിച തസിരത്തലുകള് അഡസിഷന് രജസിസറുമമായസി 
ഒത്തുസനമാകസി ഉറപമാകസി തസിരത്തല വരത്തസിയസശഷസം, കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാര് candidate 

confirmation വചെസയ്യേണതമാണച്ച്. 

2.4 Print check list

HM സലമാഗസിനസില ലഭദമമാകുന്ന റസിസപമാര്ടമാണച്ച് Print Check list.  എലമാ കമാസച്ച് 
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ടെരീചര്മമാരസം കണഫൈര്സമഷന് നടെത്തസിയമാല HM യൂസറസില ഇതച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  
സ്കൂള്തല/ഡസിവസിഷന് തലത്തസിലുള്ള checklist കള് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

പ്രസ്തുത  checklist ലുവടെ വസിദദമാര്തസി വസിവരങ്ങള് ഒരസികല കൂടെസി പരസിസശമാധസിചച്ച്  ഏവതങസിലുസം
ഡസിവസിഷനസിലുള്ള  വസിദദമാര്തസിവസിവരങ്ങളസില  വതറച്ച്  തസിരസത്തണതുവണങസില  പ്രസ്തുത
ഡസിവസിഷന്  unconfirm  വചെയ്തുവകമാടുത്തച്ച്  കമാസച്ച്ടെരീചര്  തസിരത്തല  വരത്തസി  കമാസച്ച്  ടെരീചറുസം
തുടെര്ന്നച്ച് HM ഉസം candidate കണഫൈര്സമഷന് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.5  Candidate confirmation (by HM)

രജസിസസ്ട്രേഷനസില  യമാവതമാര  വസിധ  വതറ്റുകളുസം  ഇല  എന്നു  ഉറപ്പുവരത്തസി  സ്കൂള്തല
വസിദദമാര്തസി  വസിവരങ്ങള്  കണഫൈര്സമഷന്  നടെസത്തണതച്ച്  HM  യൂസറമാണച്ച്.    HM

കണഫൈര്സമഷനു സശഷസം യമാവതമാരവസിധ തസിരത്തലുകളുസം സമാധദമമാകുകയസില.

2.6 Candidate list-E-submission (by HM)

Candidate e-submission എന്ന ലസിങസില കസികച്ച് വചെയച്ച് E-submission 

പൂര്ത്തരീകരസിസകണതമാണച്ച്.  
            e-submission നു സശഷസം യമാവതമാരവസിധ തസിരത്തലുകളുസം വരത്തമാന് സമാധസിക്കുകയസില.

എലമാ സ്കൂളുകളസില നസിന്നുള്ള e-submission പൂര്ത്തസിയമായമാലുടെന് വപ്രമാവസിഷണല A
ലസിസച്ച്   HM   സലമാഗസിനസില  ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  ലസിസസിവന  പ്രസിനച്ച്  എടുത്തച്ച്

9



സൂക്ഷ്മപരസിസശമാധന  നടെസത്തണതമാണച്ച്.   ഏവതങസിലുസം  തരത്തസിലുള്ള  വതറ്റുകള്
കവണത്തസിയമാല നസിര്സദശസിച സമയത്തസിനുള്ളസില HM 

യൂസറസിലുള്ള   Candidate  Update   എന്ന  ലസിങസിലുവടെ  തസിരത്തലുകള്
നടെത്തമാവുന്നതമാണച്ച്.  വപ്രമാവസിഷണല A List സനമാവടെമാപസം "Candidate Certificate data

Part  View”  വസിദദമാര്തസികള്ക്കുസം  രക്ഷസിതമാകള്ക്കുസം  പരസശമാധനയമായസി
ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഇതസില കവണത്തുന്ന വതറ്റുകളുസം തസിരത്തല വരത്തുന്നതസിനച്ച് സമല
സമയപരസിധസി പ്രസയമാജനവപടുത്തമാവുന്നതമാണച്ച്. 

വപ്രമാവസിഷണല  A  List  പ്രകമാരമുള്ള  തസിരത്തലുകള്ക്കുള്ള  സമയപരസിധസിക്കുസശഷസം
രജസിസര് നമര് അസലമാടച്ച് വചെയച്ച് A, B ലസിസ്റ്റുകള് പ്രസസിദരീകരസിക്കുന്നതമാണച്ച്.  A, B ലസിസ്റ്റുകള്
പ്രസസിദരീകരസിചസശഷസം യമാവതമാരവസിധ തസിരത്തലുകളുസം അനുവദസിക്കുന്നതല.

iExaMS   ല സലമാഗസിന് വചെയച്ച് നടെസത്തണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
(https://sslcexam.kerala.gov.in)

സമര്ണയസിവല  സലമാഗസിന്  വസിവരങ്ങള്  തവന്ന  iExaMS  ല ആദദതവണ  സലമാഗസിന്
വചെയ്യേമാന്  ഉപസയമാഗസികണസം.   ആദദതവണ  സലമാഗസിന്  വചെയ്യുസമമാള് പൂതസിയ  പമാസച്ച്  സവഡച്ച്
നലകസി തുടെര്ന്നുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സമയബന്ധസിതമമായസി പൂര്ത്തസിയമാസകണതമാണച്ച്.  

2.7 CE Mark Tabulation

CE Mark Tabulation ല CE Mark Entry, Verification/Correction, Final Locking

എന്നസിങ്ങവന മൂന്നച്ച് ഘടങ്ങളുണച്ച്.   ഇതസില ആദദ രണച്ച് ഘടങ്ങള് കമാസച്ച് ടെരീചര്മമാരസം,  Final

Locking, Hm യൂസറുമമാണച്ച് വചെസയ്യേണതച്ച്.

2.8 Grace Mark entry

Hm യൂസറമാണച്ച് Grace Mark Entry വചെസയ്യേണതച്ച്.  Pre-Examination വല Grace 

Mark Entry എന്ന ലസിങസില കസികച്ച് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ കമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുന്നു.  
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വസിദദമാര്തസിയുവടെ രജസിസര് നമര് നലകസി ok ബടണ കസികച്ച് വചെയ്യുസമമാള് Even Attended, 

Grade എന്നരീ വസിവരങ്ങള് നലകസി Save ബടണ കസികച്ച് വചെയ്യേണസം.

2.9 HALL TICKET DOWNLOAD

HM യൂസറസില ലഭദമമാകുന്ന Hall Ticket വമനുവസില നസിന്നച്ച്  Hall Ticket (Regular),  

Hall Ticket (Private) എന്നരീ സബച്ച്-ലസിങസിലുവടെ ഹമാള്ടെസികറ്റുകള് ഡഡൗണസലമാഡച്ച് 
വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

2.10  IT MARK UPLOAD

HM യൂസറസില Pre-Examination വമനുവസില ലഭദമമാകുന്ന ലസിങമാണസിതച്ച്.  ഈ ലസിങസില 
കസികച്ച് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ കമാണുന്ന സരീന് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  
IT മമാര്കച്ച് ഉള്വകമാളളസിചസിരസിക്കുന്ന ഫൈയല ബഡൗസച്ച് വചെയച്ച് അപച്ച് സലമാഡച്ച് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.11  CANCELLATION

HM  യൂസറസില ലഭദമമാകുന്ന ലസിങമാണസിതച്ച്.   ഈ ലസിങസില കസികച്ച്  വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ
കമാണുന്ന സരീന് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  
പരരീക്ഷമാ രജസിസസ്ട്രേഷന് കദമാന്സല വചെയ്യുന്ന വസിദദമാര്തസിയുവടെ രജസിസര് നമര് നലകുസമമാള്
വസിദദമാര്തസി  വസിവരങ്ങള്  കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.   കദമാന്സല  വചെയ്യുന്നതസിനുള്ള  കമാരണസം
സരഖവപടുത്തുകയുസം സ്കൂളസില ലഭസിച അസപക്ഷയുസം അനുബന്ധ സരഖകളുസം സമാന് വചെയച്ച്  അപച്ച്
സലമാഡച്ച് വചെയ്യുകയുസം സവണസം.

പരരീക്ഷമാഭവനസില നസിന്നുസം കദമാന്സസലഷന് അപ്രൂവച്ച് വചെയച്ച്  cancellation order  ലഭദമമായമാല
മമാതസമ ഔസദദമാഗസികമമായസി കദമാന്സസലഷന് പൂര്ണമമാകുകയുള.

3. EXAMINATION

പരരീക്ഷ ദസിവസങ്ങളസിവല പ്രവര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച് ഇതസിലുള്ളതച്ച്.  A HM യൂസറസിലമാണച്ച് ഈ 
വമനു ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ വമനുവസില ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ള സബ്വമനുകള് 
തമാവഴെപറയുന്നവയമാണച്ച്.

1. Seating and Room Management
2. Absentees Entry
3. Answer script Distribution Details
4. Answer script Dispatch Details Entry
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3.1 Seating & Room Management

പരരീക്ഷമാ സകന്ദ്രങ്ങളസില ഓസരമാ ദസിവസസത്തയുസം കമാസച്ച് റസം ക്രമരീകരണവുസം 
വസിദദമാര്തസികളുവടെ ക്രമരീകരണവുമമാണച്ച് ഈ വമനുവസിലുസം ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ വമനുവസില

1. Room Allocation (സ്കൂളസിനച്ച് മുന്വശത്തച്ച് പ്രദര്ശസിപസികമാന്)

2. Room Label         (കമാസച്ച് മുറസിക്കു മുമസില പ്രദര്ശസിപസികമാന്)

3. Seating Arrangement (കമാസച്ച് മുറസിക്കു മുമസില പ്രദര്ശസിപസികമാന്)

4. Attendence Sheet    (ഓസരമാ ദസിവസവുസം പരരീക്ഷമാര്തസികളുവടെ ഹമാജര് സരഖവപടുത്തമാന്)

SSLC 2020 മമാര്ചച്ച് പരരീക്ഷകച്ച് പരരീക്ഷമാഭവനസില നസിന്നുസം ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ള seating 

& Attendance sheet കള് മമാതസമ ഉപസയമാഗസിക്കുവമാന് പമാടുള 
3.2 Absentees Entry

നമാലച്ച് ഘടങ്ങളസിലൂവടെയമാണച്ച് ഇതച്ച് പൂര്ത്തസിയമാസകണതച്ച്.  Initialization, Absentees 1st 

entry, Absentees 2nd entry, Final Confirmation എന്നസിവയമാണച്ച്.  

Initialization  വമനുവസില  കസികച്ച്  വചെയച്ച്  subject  വസലകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്
പരരീക്ഷമാതരീയതസി,  രജസിസര്  വചെയ  വസിദദമാര്തസികളുവടെ  എണസം  കദമാന്സല  വചെയ
വസിദദമാര്തസികളുവടെ  എണസം,  എന്നസിവ ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   പരരീക്ഷയസില ആവക ഹമാജരമായ
വസിദദമാര്തസികളുവടെ എണസം നലകസി save ബടണ കസികച്ച് വചെയ്യേണസം.  Absentees ഇലമാവയങസില
final  Confirmation  സപജസിസലക്കുസം,  അവലങസില  Absentees  1st Entry  സപജസിസലക്കുസം
സപമാകുന്നതമാണച്ച്.   Absentees  1st Entry  സപജസില   subject  select  വചെയച്ച്  പരരീക്ഷയച്ച്
ഹമാജരമാകമാത്ത വസിദദമാര്തസികളുവടെ രജസിസര് നമറുകള് വതറ്റു കൂടെമാവത നലകസി save വചെയ്യേണസം.

തുടെര്ന്നച്ച് Absentees 2nd Entry യുസം തുടെര്ന്നച്ച് Confirmation സപജസിസലക്കുസം സപമാകുന്നതമാണച്ച്.

3.3  ANSWER SCRIPT  DISTRIBUTION DETAILS

HM യൂസറസില ലഭദമമാകുന്ന റസിപമാര്ടമാണസിതച്ച്.  Answer Script കള് എതയുവണന്നുസം 
എവസിസടെകച്ച് അയകണവമന്നുമുള്ള റസിസപമാര്ടമാണസിതച്ച്.  പരരീക്ഷമാദസിനത്തസിവല Absentees Entry 

പൂര്ത്തസിയമാകസിയവര്കച്ച് മമാതസമ ഈ വമനു ലഭദമമാകുകയുള.

3.4 ANSWER SCRIPT DISPATCH DETAILS ENTRY

ഓസരമാദസിവസസത്തയുസം പരരീക്ഷ കഴെസിഞച്ച് പരരീക്ഷമാസപപറുകള് മൂലദനസിര്ണയ 
കദമാമ്പുകളസിസലകച്ച് അയച  വസിവരങ്ങള്, ബണസിലുകളുവടെ എണസം, സരീഡച്ച് സപമാസച്ച് നമര് 
സരഖവപടുത്തുന്നതസിനുള്ള വമനുവമാണസിതച്ച്.
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Absentees Entry, Answer Script Dispatch Details Entry എന്നസിവ അതതച്ച് ദസിവസസം 
മമാതസമ വചെയ്യേമാന് സമാധസിക്കുകയുള.

4. EXAMINER POSTING

ഗള്ഫൈച്ച്,  ലക്ഷദദരീപച്ച്  എന്നരീ സ്ഥലങ്ങളസിവല വസിവസിധ സകന്ദ്രങ്ങളസിസലകച്ച്  വഡപപ്യൂടസി
ചെരീഫൈച്ച്  സൂപ്രണമായസി  അസപക്ഷസിക്കുന്നതസിനച്ച്  സയമാഗദരമായ  അധദമാപകര്
https://sslcexam.kerala.gov.in വല  Latest  News  നു  തമാവഴെയുള്ള   Deputy  chief

Superintendent  (Gulf/Lakshadw1313eep)  എന്ന  ലസിങസിലൂവടെ  അസപക്ഷ
ഓണഫലനമായസി സമര്പസിസകണതമാണച്ച്.  (24/12/2019 മുതല 04/01/2020).

ഗള്ഫൈച്ച്,  ലക്ഷദദരീപച്ച്  എന്നരീ സ്ഥലങ്ങളസിവല വസിവസിധ സകന്ദ്രങ്ങളസിസലകച്ച്  Deputy chief

Superintendent  ആയസി  ഓണഫലനമായസി  അസപക്ഷ  നലകസിയസിട്ടുളള്ല  അധദമാപകരവടെ
അസപക്ഷകള് ഓണഫലനമായസി വവരസിഫഫൈ വചെയച്ച്  DEO  കച്ച് സഫൈമാര്സവഡച്ച് വചെയ്യുന്നതസിനുള്ള
സഡൗകരദമമാണച്ച്  ഈ  വമനുവസില  ലഭദമമാകസിയസിട്ടുള്ളതച്ച്.   അധദമാപകര്  അസപക്ഷയസില
സമര്പസിചസിട്ടുള്ള വസിവരങ്ങള് സര്വരീസച്ച് പുസ്തകമമായസി ഒത്തുസനമാകസി ശരസിയമാവണങസില Approve

വചെയച്ച് DEO കച്ച് സഫൈമാര്സവഡച്ച് വചെയ്യേണസം.  വതറ്റുകള് ഉവണങസില Reject വചെയ്യേണസം.   Reject

വചെയ്യേവപടുന്നവ  അധദമാപകര്കച്ച്  തവന്ന  വതറ്റുതസിരത്തസി  പുനസമര്പസികമാവുന്നതമാണച്ച്.
(അവസമാന തരീയതസിക്കുമുമമായസി).   Deputy  Chief  Superintendent  Gulf,  Deputy  Chief

Superintendent Lakshadweep  എന്നരീ വമനുവസിലുവടെയമാണച്ച് ഓണഫലന് വവരസിഫൈസിസകഷന്
നടെസത്തണതച്ച്.   പ്രധമാന  അധദമാപകര്  Approve  വചെയച്ച്  അസപക്ഷകളുവടെ  പ്രസിനച്ച്ഔട്ടുസം
അനുബന്ധസരഖകളുസം  DEO  കച്ച്  സമര്പസിസകണതമാണച്ച്.   ഈ  പ്രസിനച്ച്ഔട്ടുകളുസം
അനുബന്ധസരഖകസളയുസം അടെസിസ്ഥമാനവപടുത്തസി  DEO  മമാര് അസപക്ഷകള് ഓണഫലനമായസി
വവരസിഫഫൈ  വചെയച്ച്  Approve  /  Reject  വചെസയ്യേണതുമമാണച്ച്.    DEO  Approve  വചെയ്യുന്ന
അസപക്ഷകള് പരരീക്ഷമാഭവനസിസലകച്ച് Forward വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.
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 5.    SAMPOORNA – iExaMS ACTIVITY SCHEDULE

1. Candidate Registration : From 26/12/2019 to 09/01/2020

2. Candidate Confirmation by HM&

e-submission of candidate details : Before 5 pm on 10/01/2020

3. Gulf Lakshadweep Deputy Chief

Superintendent posting registration : From 24/12/2019 to 04/01/2020

4. Gulf Lakshdweep, Deputy Chief

Superintendent posting verification

complete by School's HM : Before 5 pm on 06/01/2020

5. Gulf Lakshadweep, Deputy Chief

Superintendent posting verification

complete by DEO's : Before 5 pm on 09/01/2020

6. Provisional A List Publication : 14/01/2020

7. Candidate Certificate Data Part

View Publication : 14/01/2020

8. Online Candidate correction by HM : From 14/01/2020 to 17/01/2020

9. A list / B list publication : 22/01/2020

10. Question Paper Statement Verification: 23/01/2020 and 24/01/2020

11. Cancellation Entry : From 23/01/2020 to 14/02/2020

12. CE Mark Entry : From 24/01/2020 to 06/02/2020

13. CE Check list Publication : 10/02/2020

14. Grace Mark Entry : From 29/01/2020 to 14/02/2020

15. Hall Ticket Download : From 19/02/2020

16. IT Mark upload : Last date of IT Examination

6. Help Desk

ഈ-വമയസില  : iexamhelpdesk@gmail.com

സഫൈമാണ നമര് : 0471-2546832
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പ്രധമാനധദമാപകരവടെ ശ്രദകച്ച്
iExaMS  ആയസി  ബന്ധവപടച്ച്  സ്കൂളസിവന  ഔസദദമാഗസിക  വമയസിലസില  നസിന്നച്ച്  സ്കൂള്

ലറര്പമാഡസില തയ്യേമാറമാകസി പ്രധമാനമാധദമാപകര് ഒപച്ച് വചച്ച് സ്കൂള് സരീലുസം പതസിപസിചച്ച് സമാന് വചെയച്ച്
അയക്കുന്ന  അസപക്ഷകള്  മമാതസമ  പരസിഗണസിക്കുകയുള.   അയക്കുന്ന  അസപക്ഷയസില
സ്കൂള്സകമാഡച്ച്  (പരരീക്ഷമാഭവന്  സകമാഡച്ച്)  പ്രധമാനമാധദമാപകവന  വമമാഫബല  നമര്  എന്നസിവ
നസിര്ബന്ധമമായുസം സചെര്ത്തസിരസികണസം. 
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