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2020   മമാര്ചച്ച് എസച്ച്  .  എസച്ച്  .  എല  .  സസ  (  എചച്ച്  .  ഐ  )   പരരീക്ഷ സസമാഫച്ച് വവെയര് 
സ്കൂള്തല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

      iExaMS  സസമാഫച്ച്  വവെയറസലൂവടെയമാണച്ച്  2020  മമാര്ചച്ച്  എസച്ച്.എസച്ച്.എല.സസ  (എചച്ച്.ഐ)

പരരീക്ഷയുവടെ രജസസസ്ട്രേഷനനും അനബന്ധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനും  സജ്ജമമാകസയസട്ടുള്ളതച്ച്.  റഗുലര്,

പപ്രവെറച്ച് വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസസ്ട്രേഷനനും,  അനബന്ധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമമാണച്ച് ഈ സസമാഫച്ച്
വവെയറസല ഉള്വകമാള്ളസചസട്ടുള്ളതച്ച്.  

സ്കൂള് തലത്തസല രണച്ച് തരത്തസലുള്ള യൂസര്മമാരമാണച്ച് ലഭദമമാകസയസട്ടുള്ളതച്ച്.

1. HM യൂസര്
2. Class Teacher യൂസര് ഗ്രൂപച്ച്

 http://sslchiexam.kerala.gov.in  എന്ന വവെബച്ച് അഡ്രസച്ച് നലകുസമമാള് തമാവഴെ 
ദൃശദമമാകുനും വെസധമുള്ള സരീന് കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.

1.  HM  യൂസറമാണച്ച്  ആദദനും  സലമാഗസന്  വചെസയ്യേണതച്ച്.   സ്കൂള്സകമാഡച്ച്,  User  Name  ആയസ
സ്കൂള്സകമാഡനും  ഡസഫമാള്ടച്ച്  പമാസച്ച്  സവെര്ഡനും  നലകസ  സലമാഗസന്  വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.   ആദദ
സലമാഗസനസല പമാസച്ച്  സവെര്  ഡച്ച്  മമാറ്റുന്നതസനള്ള സരീന് ലഭദമമാകുകയുനും പമാസച്ച്  സവെര്ഡച്ച്  മമാറസ

http://sslchiexam.kerala.gov.in/


വെരീണനും സലമാഗസന് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ കമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.

2.  തുടെര്ന്നച്ച്  HM  വന്റെ  വെദകസവെസവെരങ്ങള്,  സ്കൂള്  വെസവെരങ്ങള്  എന്നസവെ  കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.
ആവെശദവമങസല edit വചെയച്ച് save വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്. 

3. HM സലമാഗസനസല Administration വമനവെസനച്ച് തമാവഴെ user management ല ലഭദമമായ class

teacher  creation  എന്ന  ലസങസല  കസകച്ച്  വചെയച്ച്  കമാസച്ച്  ടെരീചറസസന്റെയുനും,  ഡസവെസഷസന്റെയുനും
വെസവെരങ്ങള് നലകസ യൂസര് create വചെയ്യേണനും.  School Code_10A (ഡസവെസഷന് A ഉനും സ്കൂള്
സകമാഡച്ച്  10001  ഉനും ആവണങസല  10001_10A  എന്ന തരത്തസല)  User  Name Default

Password  Class Teacher Creation പൂര്ത്തരീകരസകണനും.

 HM  യൂസറസനച്ച് ആദദ പ്രമാവെശദനും സഹമാനുംസപജസവല  Divisions, Assign Divisions for

Teachers  എന്നസവെ പൂര്ത്തരീകരസക്കുവെമാന് സമാധസക്കുകയസല.   എലമാ കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാരുസടെയുനും
creation  പൂര്ത്തസയമായസശഷനും,   HM  യൂസര്  വെരീണനും   Divisions  എന്നതസലൂവടെ  ഓസരമാ
ഡസവെസഷനസലുനും  ഉള്ള  ആണ/വപണ  കുടസകളവടെ  എണനും  സരഖവപടുത്തുകസയമാ/വവെരസപഫ
വചെയ്യുകസയമാ സവെണനും.   Assign Divisions for Teachers എന്നതസലൂവടെ   HM യൂസറസനച്ച് കമാസച്ച്
ടെരീചര്മമാരുവടെ ഡസവെസഷനകള് വവെരസപഫ വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  



HM യൂസറസവന്റെ സഹമാനും സപജസലുള്ള 

1.  HM Name
2. HM Mobile No
3. HM Telephone No
4. E-mail
5. Address
6. PEN (for Govt/Aided Schools)
7. UDISE Code
8. Division
9. Pincode
10. Secondary Telephone No.
11. Examination Centre
12. Educational District
13. Revenue District
14. Signature (നസര്ദസഷ്ഠ വെലസപത്തസല നസര്ബന്ധമമായുനും ഉള്വപടുസത്തണതമാണച്ച്.)
15.  Assign Division of Class  Teachers (കമാണുന്നതസന മമാതനും.)

എന്നരീ വെസവെരങ്ങള് കൃതദതസയമാവടെ നലകസ,  'SAVE and  INITIATE'  എന്ന ബടണ
കസകച്ച്  വചെയച്ച്  ഒന്നമാനുംഘട  പ്രവെര്ത്തനനും  പൂര്ത്തരീകരസകമാവുന്നതമാണച്ച്.   ഇത്തരത്തസല
കണഫര്സമഷന്  നടെത്തസ  കഴെസഞമാല  പസന്നരീടെച്ച്  വെസവെരങ്ങളസല  മമാറനും  വെരുത്തുവെമാന്
സമാധസക്കുകയസല.

ഇനസയുള്ളതച്ച് PRE-EXAMINATION,  EXAMINATION,  EXAMINER  POSTING

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച്.



 PRE-EXAMINATION   പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്
1.  Candidate Registration

2. Candidate Checklist

3. Parent Verification checklist

4. Candidate Confirmation (by Class Teachers)

5. Candidate Confirmation (by HM)

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

7.  A List (Provisional)

8. Candidate Update

9. A List 

10. CE Mark Entry

11. Grace Mark Entry

12. Cancellation 

13. Hall Ticket Download

14. IT Mark upload

2.1  Candidate Registration

 Candidate Registration   വചെയ്യുന്ന അവെസരത്തസല പ്രസതദകനും ശ്രദസസകണ 
കമാരദങ്ങള്  

(സരഖവപടുത്തുന്ന  വെസവെരങ്ങള് അഡസഷന് രജസസ്റ്ററസല ഉള്ളതുസപമാവല 
ആയസരസകണനും.)

1. CCC,ARC,RAC വെസദദമാര്തസകളവടെ വെസവെരങ്ങള് വറഗുലര് വെസദദമാര്തസകള്കച്ച് 
ഒപമമാണച്ച് രജസസ്റ്റര് വചെസയ്യേണതച്ച്.  ടെസ വെസദദമാര്തസകളവടെ എണനും ഏവതങസലുനും 
ഡസവെസഷനസല ഉള്വപടുത്തണനും.

2. വെസദദമാര്തസയുവടെ സപരച്ച് (അ  ഡസഷന് രജസസ്റ്ററസല ഉള്ളതുസപമാവല സരഖവപടുത്തണനും.)

3. ജനനതരീയതസ.
4. Place of Birth (ജനസച സ്ഥലനും ഉള്വകമാള്ളുന്ന Local Body Name/ സഹമാസസറലസല 

ആവണങസല സഹമാസസറല ഉള്വപടുന്ന Local Body Name/Birth Certificate ല 
സരഖവപടുത്തസയസരസക്കുന്ന Place of Birth.)

5. 01/06/2019 നച്ച് 14 വെയസച്ച് പൂര്ത്തസയമായസടസവലങസല Age Relaxation Order വെസവെരങ്ങള് 
സരഖവപടുത്തസ ജനനതരീയതസ എന്റെര് വചെയ്യേണനും.

6. ജമാതസ, കമാറഗറസ, മതനും എന്നസവെ കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണനും.



7.  Address Line-1 ല House Name, Locality എന്നസവെ സരഖവപടുത്തണനും. 

8.  Address Line-2 ല Post Office Name with PO, Pincode, District സരഖവപടുത്തണനും.

9.  Identification Mark രവണണനും നസര്ബന്ധമമായുനും സരഖവപടുത്തണനും.

10. മരീഡസയനും, Pre-Vocational Subject,ഭമാഷ സപപറുകവള സനുംബന്ധസച വെസവെരങ്ങള് 
കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണനും.

11. സഫമാസടമാ വെദകവുനും നസശസത വെലസപത്തസലുമുള്ളതമായസരസകണനും. (150x200 pixels, 10KB 

മുതല 30 KB  വെവര)

12. പപ്രവെറച്ച് വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസച്ച് സട്രേഷന്

റഗുലര് വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസച്ച് സട്രേഷന് Class Teachers ആണച്ച് നസര്വെഹസസകണതച്ച്. 

2.1.1   റഗുലര് വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസസ്ട്രേഷന് നടെത്തുന്നതസനമായസ  അതതച്ച്  കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാര്
സലമാഗസന്  വചെയച്ച്  Candidate  Details  വമനവെസല  ലഭദമമായസട്ടുള്ള  Candidate  (Regular)
എന്ന  ലസങസല  കസകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  രജസസസ്ട്രേഷന്  സപജച്ച്  തമാവഴെ  കമാണുനുംപ്രകമാരനും
ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.

വെസദദമാര്തസവയ ഉള്വപടുത്തുന്നതസനമായസ 'Add New Candidate' എന്ന ബടണസല കസകച്ച്
വചെയ്യേണനും.  അസപമാള് Admission No. എന്റെര് വചെയ്യേമാനള്ള സപജച്ച് ദൃശദമമാകുനും.  അഡസഷന് നമര്
സരഖവപടുത്തസ ok ബടണ കസകച്ച് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെകമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുനും.  

'continue'ബടണ കസകച്ച് വചെയമാല തമാവഴെകമാണുന്ന സപജസലൂവടെ വെസദദമാര്തസവെസവെരങ്ങള്
ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   വെസവെരങ്ങള് അപ്സഡറച്ച് വചെസയ്യേണതുവണങസല അപ്സഡറച്ച് വചെയസശഷനും



'continue'  ബടണ  കസകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്,  SSLC  സര്ടസഫസകറസല  വെരുന്ന  വെസവെരങ്ങള്
കമാണസക്കുന്നതമാണച്ച്. 

Edit / Save ബടണ ഉപസയമാഗവപടുത്തസ അപ്സഡഷന് നടെത്തുകസയമാ, രജസസസ്ട്രേഷന് 
പൂര്ത്തരീകരസക്കുകസയമാ വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.



2.2  Parents verification Checklist

ഒരു ഡസവെസഷവന്റെ രജസസസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തസയമാകസ കഴെസഞമാല പ്രസ്തുത കമാസച്ച് ടെരീചറസവന്റെ
സലമാഗസനസല parent verification checklist എന്ന റസസപമാര്ടച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  'Download

checklist' എന്ന ബടണസല കസകച്ച് വചെയച്ച് റസസപമാര്ടച്ച് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  കമാസച്ച്ടെരീചര് 
ഒപസടച്ച് ഓസരമാ വെസദദമാര്തസകള്ക്കുനും check list  വന്റെ പ്രസ്തുത ഭമാഗനും നലകസ രക്ഷകര്ത്തമാവെസല
നസനനും തസരുത്തലുകള് ഉവണങസല സരഖവപടുത്തസ ഒപസടച്ച് തസരസചച്ച് വെമാസങ്ങണതമാണച്ച്.

2.3  Candidate Confirmation (by class teacher)

Parent  Verification  Checklist  ലൂവടെ  ലഭസച  തസരുത്തലുകള്   വെരുത്തസയസശഷനും,

കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാര് candidate confirmation വചെസയ്യേണതമാണച്ച്. 

2.4 Print check list

HM  സലമാഗസനസല  ലഭദമമാകുന്ന  റസസപമാര്ടമാണച്ച്  Print  Check  list.   എലമാ  കമാസച്ച്
ടെരീചര്മമാരുനും കണഫര്സമഷന് നടെത്തസയമാല HM യൂസറസല ഇതച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  

സ്കൂള്തല/ഡസവെസഷന് തലത്തസലുള്ള checklist കള് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.
പ്രസ്തുത  checklist ലുവടെ വെസദദമാര്തസ വെസവെരങ്ങള് ഒരസകല കൂടെസ പരസസശമാധസചച്ച്  ഏവതങസലുനും
ഡസവെസഷനസലുള്ള  വെസദദമാര്തസവെസവെരങ്ങളസല  വതറച്ച്  തസരുസത്തണതുവണങസല  പ്രസ്തുത
ഡസവെസഷന്  unconfirm  വചെയ്തുവകമാടുത്തച്ച്  കമാസച്ച്ടെരീചര്  തസരുത്തല  വെരുത്തസ  കമാസച്ച്  ടെരീചറുനും
തുടെര്ന്നച്ച് HM ഉനും candidate കണഫര്സമഷന് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.5 പപ്രവെറച്ച് വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസസ്ട്രേഷന് 

HM യൂസറമാണച്ച് പപ്രവെറച്ച് വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസസ്ട്രേഷന് വചെസയ്യേണതച്ച്.  ( Private old

scheme  ല മമാതമമാണച്ച് പപ്രവെറച്ച് രജസസസ്ട്രേഷന്.   രജസസ്റ്റര് നമറുനും ആദദ തവെണ പരരീക്ഷ രജസസ്റ്റര്
വചെയ  വെര്ഷവുനും  സരഖവപടുത്തസ  Proceed  ബടണ  കസകച്ച്  വചെയമാല  തമാവഴെ  കമാണുന്ന  സപജച്ച്
ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  (2017 മുതല 2019 വെവര പരമാജസതരമായവെര്കച്ച് മമാതസമ പപ്രവെറച്ച് രജസസസ്ട്രേഷനച്ച്
അര്ഹതയുള്ളു.)



2.6 Candidate confirmation (by HM)

സ്കൂള്തല വെസദദമാര്തസവെസവെരങ്ങള് കണഫര്സമഷന് നടെസത്തണതച്ച്  HM യൂസറമാണച്ച്.

2.7 Candidate list-E-submission (by HM)

Candidate  E-submission  എന്ന  ലസങസല  കസകച്ച്  വചെയച്ച്  E-submission

പൂര്ത്തരീകരസസകണതമാണച്ച്.   E-submission  ന  സശഷനും  യമാവതമാരുവെസധ  തസരുത്തലുകളനും
സമാധസക്കുകയസല.

എലമാ സ്കൂളകളസല നസനള്ള e-submission പൂര്ത്തസയമായമാലുടെന് വപ്രമാവെസഷണല A List HM

സലമാഗസനസല  ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  ലസസ്റ്റസവന്റെ  പ്രസന്റെച്ച്  എടുത്തച്ച്  സൂക്ഷ ച്ച്മപരസസശമാധന
നടെസത്തണതമാണച്ച്.   ഏവതങസലുനും  തരത്തസലുള്ള  വതറ്റുകള്  കവണത്തസയമാല  നസര്സദശസച
സമയത്തസനള്ളസല  HM  യൂസറസലുള്ള  Candidate  Update  എന്ന ലസങസലൂവടെ തസരുത്തലുകള്
നടെത്തമാവുന്നതമാണച്ച്.

വപ്രമാവെസഷണല   A List  പ്രകമാരമുള്ള  തസരുത്തലുകള്ക്കുള്ള  സമയപരസധസക്കുസശഷനും
രജസസ്റ്റര് നമര് അസലമാടച്ച്വചെയച്ച് A, B ലസസ്റ്റുകള് പ്രസസദരീകരസക്കുന്നതമാണച്ച്.   A, B ലസസ്റ്റുകള്
പ്രസസദരീകരസചസശഷനും യമാവതമാരുവെസധ തസരുത്തലുകളനും അനവെദസക്കുന്നതല .



2.8 CE Mark Tabulation

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

എന്നസങ്ങവന മൂന്നച്ച് ഘടങ്ങളണച്ച്.   ഇതസല ആദദ രണച്ച് ഘടങ്ങള് കമാസച്ച് ടെരീചര്മമാരുനും,  Final

Locking, HM യൂസറുമമാണച്ച് വചെസയ്യേണതച്ച്.

2.9 Grace Mark entry

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

Mark Entry എന്ന ലസങസല കസകച്ച് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ കമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുന.  

വെസദദമാര്തസയുവടെ  രജസസ്റ്റര്  നമര്  നലകസ  ok  ബടണ  കസകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  Even

Attended, Grade എന്നരീ വെസവെരങ്ങള് നലകസ Save ബടണ കസകച്ച് വചെയ്യേണനും.

2.10  HALL TICKET DOWNLOAD

HM യൂസറസല ലഭദമമാകുന്ന  Hall Ticket  വമനവെസല നസന്നച്ച്  Hall Ticket (Regular),

Hall  Ticket  (Private)  എന്നരീ  സബച്ച്-ലസങസലുവടെ  ഹമാള്ടെസകറ്റുകള്  ഡഡൗണസലമാഡച്ച്
വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

2.11  IT MARK UPLOAD

HM യൂസറസല Pre-Examination  വമനവെസല ലഭദമമാകുന്ന ലസങമാണസതച്ച്.  ഈ ലസങസല
കസകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  തമാവഴെ  കമാണുന്ന  സരീന്  ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  IT  മമാര്കച്ച്
ഉള്വകമാളളസചസരസക്കുന്ന ഫയല ബഡൗസച്ച് വചെയച്ച് അപച്ച് സലമാഡച്ച് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.



2.12  CANCELLATION

HM യൂസറസല ലഭദമമാകുന്ന ലസങമാണസതച്ച്.   ഈ ലസങസല കസകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ
കമാണുന്ന സരീന് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  

പരരീക്ഷമാ  രജസസസ്ട്രേഷന്  കദമാന്സല  വചെയ്യുന്ന  വെസദദമാര്തസയുവടെ  രജസസ്റ്റര്  നമര്
നലകുസമമാള്  വെസദദമാര്തസ  വെസവെരങ്ങള്  കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.   കദമാന്സല  വചെയ്യുന്നതസനള്ള
കമാരണനും സരഖവപടുത്തുകയുനും സ്കൂളസല ലഭസച അസപക്ഷയുനും അനബന്ധ സരഖകളനും സമാന് വചെയച്ച്
അപച്ച് സലമാഡച്ച് വചെയ്യുകയുനും സവെണനും.

പരരീക്ഷമാഭവെനസല  നസനനും  കദമാന്സസലഷന്  അപ്രൂവെച്ച്  വചെയച്ച്  cancellation  order

ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.

3. EXAMINATION

പരരീക്ഷ ദസവെസങ്ങളസവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച് ഇതസലുള്ളതച്ച്.    Absentees Entry, A 

HM യൂസറസലമാണച്ച് ഈ വമന ലഭദമമായസട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ വമനവെസല ലഭദമമായസട്ടുളളവെ 
തമാവഴെപറയുന്നവെയമാണച്ച്. 

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

3.1 Absentees Entry

നമാലച്ച് ഘടങ്ങളസലൂവടെയമാണച്ച് ഇതച്ച് പൂര്ത്തസയമാസകണതച്ച്.  Initialization, Absentees 1st 

entry, Absentees 2nd entry, Final Confirmation എന്നസവെയമാണച്ച്.  

Initialization  വമനവെസല  കസകച്ച്  വചെയച്ച്  subject  വസലകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്
പരരീക്ഷമാതരീയതസ,  രജസസ്റ്റര്  വചെയ  വെസദദമാര്തസകളവടെ  എണനും  കദമാന്സല  വചെയ
വെസദദമാര്തസകളവടെ  എണനും,  എന്നസവെ ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   പരരീക്ഷയസല ആവക ഹമാജരമായ
വെസദദമാര്തസകളവടെ എണനും നലകസ save ബടണ കസകച്ച് വചെയ്യേണനും.  Absentees ഇലമാവയങസല
final  Confirmation  സപജസസലക്കുനും,  അവലങസല  Absentees  1st Entry  സപജസസലക്കുനും
സപമാകുന്നതമാണച്ച്.   Absentees  1st Entry  സപജസല   subject  select  വചെയച്ച്  പരരീക്ഷയച്ച്
ഹമാജരമാകമാത്ത വെസദദമാര്തസകളവടെ രജസസ്റ്റര് നമറുകള് വതറ്റു കൂടെമാവത നലകസ save വചെയ്യേണനും.

 



3.2 ANSWER SCRIPT  DISTRIBUTION DETAILS

HM യൂസറസല ലഭദമമാകുന്ന റസപമാര്ടമാണസതച്ച്.   Answer  Script  കള് എതയുവണനനും
എവെസസടെകച്ച് അയകണവമനമുള്ള റസസപമാര്ടമാണസതച്ച്.  പരരീക്ഷമാദസനത്തസവല  Absentees Entry

പൂര്ത്തസയമാകസയവെര് മമാതവമ ഈ വമന ലഭദമമാകുകയുള്ളു. 

3.3 ANSWER SCRIPT  DISTRIBUTION DETAILS ENTRY

ഓസരമാദസവെസസത്തയുനും  പരരീക്ഷ  കഴെസഞച്ച്  പരരീക്ഷമാസപപറുകള്  മൂലദനസര്ണയ
കദമാമ്പുകളസസലകച്ച്  അയച  വെസവെരങ്ങള്  (ബണസലുകളവടെ  എണനും,  സരീ ഡച്ച്  സപസ്റ്റച്ച്  നമര്
സരഖവപടുത്തുന്നതസനള്ള വമനവെമാണസതച്ച്. 

Absentees Entry, Answer Script Dispatch Details Entry എന്നസവെ അതതച്ച് ദസവെസനും 
മമാതസമ വചെയ്യേമാന് സമാധസക്കുകയുള്ളു.  

3.4 Seating & Room Management

പരരീക്ഷമാ സകന്ദ്രങ്ങളസല ഓസരമാ ദസവെസസത്തയുനും കമാസച്ച് റനും ക്രമരീകരണവുനും 
വെസദദമാര്തസകളവടെ ക്രമരീകരണവുമമാണച്ച് ഈ വമനവെസലുനും ലഭദമമാകസയസട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ വമനവെസല

1. Room Allocation  (സ്കൂളസനച്ച് മുന്വെശത്തച്ച് പ്രദര്ശസപസകമാന്)

2. Room Label  (കമാസച്ച് മുറസക്കു മുമസല പ്രദര്ശസപസകമാന്)

3. Seating Arrangement (കമാസച്ച് മുറസക്കു മുമസല പ്രദര്ശസപസകമാന്)

4. Attendance Sheet (ഓസരമാ ദസവെസവുനും പരരീക്ഷമാര്തസകളവടെ ഹമാജര് സരഖവപടുത്തമാന്)

SSLC(HI)2020 മമാര്ചച്ച് പരരീക്ഷകച്ച് പരരീക്ഷമാഭവെനസല നസനനും ലഭദമമാകസയസട്ടുള്ള 
seating & Attendance sheet കള് മമാതസമ ഉപസയമാഗസക്കുവെമാന് പമാടുളള.



5. iExaMS ACTIVITY SCHEDULE

1.  Candidate Registration : From 16/01/2020 to 21/01/2020

2.  Candidate Confirmation by
     HM & E-submission 
     of candidate details : Before 5 pm on 22/01/2020

3.  Provisional A-List Publication : 24/01/2020

4.  Online Candidate Correction :  24/01/2020 to 28/01/2020

5.  A-list/B-list Publication : 30/01/2020

6.  Question paper Statement Verification : 30/01/2020 to 31/01/2020

7. Cancellation Entry : From 30/01/2020 to 14/02/2020

8. CE-Mark Entry : From 30/01/2020 to 05/02/2020

9. Grace Mark Entry : 06/02/2020 to 12/02/2020

10. Hall-ticket Download : From 25/02/2020 onwards

11. IT Mark upload : will be intimated later

5. Help Desk

Phone No  : 0471-2546832

Email : iexamhelpdesk@gmail.com

  
പ്രധമാനമാധദമാപകരുവടെ ശ്രദകച്ച്

iExaMS  ആയസ  ബന്ധവപടച്ച്  സളസവന്റെ  ഔസദദമാഗസക  വമയസലസല  നസന്നച്ച്  സ്കൂള്
ലറര്പമാഡസല തയ്യേമാറമാകസ പ്രധമാനമാധദമാപകന് ഒപച്ച് വെചച്ച് സ്കൂള് സരീലുനും പതസപസചച്ച് സമാന് വചെയച്ച്
അയക്കുന്ന  അസപക്ഷകള്  മമാതസമ  പരസഗണസക്കുകയുള്ളു-വന്റെ  വമമാപബല  നമര്  എന്നസവെ
നസര്ബന്ധമമായുനും സചെര്ത്തസരസകണനും.
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