
നന. ഇ.എകക/സസ.ജസ.എല(1)/39200/2019/സസ.ജസ.ഇ.   പരരീകക്ഷാകമരീഷണറുടടെ കക്ഷാരരക്ഷാലയന,

 പരരീകക്ഷാഭവന, പൂജപ്പുര,

 തസരുവനന്തപുരന
 തരീയതസ:     03/02/2020

വസഷയന :    2020 മക്ഷാര്ചക എസക.എസക.എല.സസ. പരരീക -  A,B ലസസക പ്രസസദരീകരണന, 

        CE Mark Entry, Grace Mark Entry, Cancellation പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ 
        തുടെര്നസര്ദദ്ദേശങ്ങള.

സൂചന   :    1)  31/10/2019 - ടല ഇദത നമ്പര് വസജക്ഷാപനന.

        2)  ഇദത നമ്പറസല 23/01/2020 ടല സര്ക്കുലര്.

സര്ക്കുലര്

2020  ജനുവരസ  24  നക ടപ്രക്ഷാവസഷണല  A ലസസക സ്കൂള അധസകൃതരുടടെ പരസദശക്ഷാധനയക
പ്രസസദരീകരസചക  ജനുവരസ  31  നക  വവകസടക  5  മണസവടര തസരുത്തലുകള വരുത്തുന്നതസനുള
അവസരന  നലകസയസരുന.  സ്കൂളുകളസല  നസനള  തസരുത്തലുകള  ഉളടപ്പെടുത്തസടകക്ഷാണ്ടുള
അന്തസമ A,B ലസസ്റ്റുകള iExaMS ദപക്ഷാര്ടലസടന്റെ HM ദലക്ഷാഗസനസല പ്രസസദരീകരസചസട്ടുണക. A,B
ലസസ്റ്റുകളുടടെ  പരസദശക്ഷാധന  ഉളടപ്പെടടെ  പരരീകക്ഷാദസക്ഷാഫക  ടവയറുമക്ഷായസ  ബന്ധടപ്പെട  എലക്ഷാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന  iExaMS ദപക്ഷാര്ടലസലൂടടെ  (www.sslcexam.kerala.gov.in)  ദനരസടക്ഷാണക
നസര്വ്വഹസദകണതക.

1. iExaMS      ദപക്ഷാര്ടല ദലക്ഷാഗസന  :

പരരീകക്ഷാഭവന സ്കൂള ദകക്ഷാഡക്ഷാണക HM യൂസറസടന്റെ Username. ആദര പക്ഷാസക ദവഡക
സമ്പൂര്ണ്ണ  HM  ദലക്ഷാഗസനസല ലഭരമക്ഷാകസയസട്ടുണക. Class Teacher  യൂസര്മക്ഷാരുടടെ ദലക്ഷാഗസന
വസവരങ്ങള  (User Name, Default Password) “ Class Teacher User Credentials”എന്ന
ലസങസലൂടടെ ലഭരമക്ഷാകസയസട്ടുണക.

2. Question Paper Statement      ടവരസഫസദകഷന  :

പരരീകക്ഷാദകന്ദ്രങ്ങളക്ഷായസട്ടുള  സ്കൂള  അധസകൃതര്  ദകന്ദ്രത്തസദലകക  ആവശരമക്ഷായ
ദചക്ഷാദരദപപ്പെറുകളുടടെ എണ്ണന HM ദലക്ഷാഗസനസലുള "Question Paper Statement Verification"

എന്ന ലസങസലൂടടെ പരസദശക്ഷാധസചക ഉറപ്പുവരുദത്തണതക്ഷാണക.  പ്രസ്തുത ലസങസല ലഭരമക്ഷാകസയസട്ടുള
ദചക്ഷാദരദപപ്പെറുകളുടടെ എണ്ണന ശരസയക്ഷാടണങസല  Verified and found correct എന്ന ബടണന,
ദചക്ഷാദരദപപ്പെറുകളസല  കുറദവക്ഷാ  അടലങസല  ഏടതങസലുന  ദചക്ഷാദരദപപ്പെറസടന്റെദയക്ഷാ  എണ്ണദമക്ഷാ
ഉളടപ്പെടുത്തസയസടസടലങസല  Verified,  but  need  correction എന്ന  ബടണന  കസകക  ടചയക
Submit ടചദയ്യേണതക്ഷാണക. ദചക്ഷാദരദപപ്പെറുകളുടടെ എണ്ണത്തസല തസരുത്തലുകള ആവശരമുളവര് 

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


സതത്വരമക്ഷായസ പരരീകക്ഷാഭവനുമക്ഷായസ ബന്ധടപ്പെടക നസര്ദദ്ദേശക്ഷാനുസരണന ദവണ്ടുന്ന തസരുത്തലുകള
ടഫബ്രുവരസ  6  നക  വവകസടക  5  മണസക്കുമുമ്പക്ഷായസ  ടചദയ്യേണതക്ഷാണക.  പ്രസ്തുത  ലസങസലൂടടെ
ലഭസക്കുന്ന  റസദപ്പെക്ഷാര്ടക  പ്രസനറക  എടുത്തക  സ്കൂളസല  സൂകസദകണതക്ഷാണക.  DEO യസല  നസനന
ദചക്ഷാദരദപപ്പെറുകളു ടടെ ദശഖരണത്തസനക്ഷായസ പ്രസസ്തുത റസദപ്പെക്ഷാര്ടക ഉപദയക്ഷാഗസദകണതക്ഷാണക.

3. A,B   ലസസ്റ്റുകളസടല തസരുത്തലുകള  ,   ഉളടപ്പെടുത്തലുകള  :

A,B  ലസസ്റ്റുകളുടടെ  സുക്ഷ്മപരസദശക്ഷാധന  സതത്വരമക്ഷായസ  ടചയ്യേക്ഷാനുള  നടെപടെസകള  സ്കൂള
ടഹഡക  മക്ഷാസര്മക്ഷാര്  സത്വരീകരസദകണതക്ഷാണക.  A,B ലസസ്റ്റുകളസല  ഇനസയന  തസരുത്തലുകള
വരുദത്തണതുടണങസല  ആവശരമക്ഷായ  തസരുത്തല  എന്തക്ഷാടണന്നക  വരക്തമക്ഷാക്കുന്ന  ടഹഡക
മക്ഷാസറസടന്റെ അദപക,  പ്രസ്തുത തസരുത്തല  A/B  ലസസസല ചുവന്ന മഷസയസല ദരഖടപ്പെടുത്തസ
അനുബന്ധദരഖകള സഹസതന HM/SITC ദനരസടക പരരീകക്ഷാഭവനസല 2020 ടഫബ്രുവരസ 11 നക
വവകസടക 5 മണസയ്ക്കുളസല സമര്പ്പെസചക ആവശരമക്ഷായ തസരുത്തല ദരഖടപ്പെടുദത്തണതക്ഷാണക.

സര്കക്ഷാരസടന്റെ  പ്രദതരക  ഉത്തരവസലൂടടെദയക്ഷാ  മറ്റു  വസദധനദയക്ഷാ  A,B  ലസസ്റ്റുകളസല
ഇനസയന  വസദരക്ഷാര്തസകടള  ഉളടപ്പെടുദത്തണതുടണങസല  ഉത്തരവസടന്റെ  പകര്പ്പെക,
വസദരക്ഷാര്തസയടടെ  നസര്ദ്ദേസഷ്ഠ  വലസപ്പെത്തസലുള  ദഫക്ഷാദടക്ഷായടടെ  ദസക്ഷാഫകദകക്ഷാപ്പെസ,  പരരീകയ്ക്കുള
അദപകക്ഷാഫക്ഷാറന, എന്നസവ ഉളടകക്ഷാളസച്ചുടകക്ഷാണ്ടുള ടഹഡക മക്ഷാസറുടടെ അദപക HM/SITC

2020  ടഫബ്രുവരസ  11  വവകസടക  5  മണസയ്ക്കുളസല  പരരീകക്ഷാഭവനസല  ദനരസടക  സമര്പ്പെസചക
ഉളടപ്പെടുദത്തണതക്ഷാണക. 

4. CE Mark Tabulation:

CE Mark  Tabulation പ്രവര്ത്തനങ്ങള  04/02/2020  മുതല  10/02/2020  വടരയള
സമയപരസധസയസല പൂര്ത്തരീകരസദകണതക്ഷാണക.  CE  Mark  Entry,  Verification/Correction

കക്ഷാസകടെരീചര്  യൂസര്മക്ഷാരക്ഷാണക.  നസര്വ്വഹസദകണതക.   Final  Locking നസര്വ്വഹസദകണതക
HM യൂസറുമക്ഷാണക. 

5. Grace Mark Entry:

Grace  Mark  Entry ലസങക  HM  യൂസറസല  10/02/2020  മുതല  ലഭരമക്ഷാക്കുന്നതക്ഷാണക.
Grace  Mark-നക  അര്ഹതയള  വസദരക്ഷാര്തസവസവരങ്ങള  ക കൃതരതദയക്ഷാടടെ  24/02/2020  നു
മുമ്പക്ഷായസ ദരഖടപ്പെടുദത്തണതക്ഷാണക.



6. Cancellation:

Cancellation  Entry ലസങക  HM യൂസറസല  06/02/2020  മുതല  22/02/2020  വടര
ലഭരമക്ഷാക്കുന്നതക്ഷാണക.   Cancellation  നടെത്തുന്നതസനക്ഷായസ  വസദരക്ഷാര്തസയടടെ  രകകര്ത്തക്ഷാവക
സമര്പ്പെസച അദപകയന അനുബന്ധദരഖകള എന്നസവ സക്ഷാന ടചയക  Cancellation  Entry

ലസങസലൂടടെ  അപക  ദലക്ഷാഡക  ടചദയ്യേണതക്ഷാണക.  കരക്ഷാനസദലഷനക്ഷായസ  സ്കൂളസല  നസനന
ഓണ്വലനക്ഷായസ  സമര്പ്പെസക്കുന്ന  അദപക  പരരീകക്ഷാഭവനസല  പരസദശക്ഷാധസചക
അനുവദനരീയമക്ഷായവ  അനുവദസചക  ഉത്തരവക്ഷായക്ഷാല  മക്ഷാത്രദമ  കരക്ഷാനസദലഷന  നടെപടെസ
പൂര്ത്തസയക്ഷാകുകയള.  കരക്ഷാനസദലഷന  ഉത്തരവക  ഓണ്വലനക്ഷായസ  HM  ദലക്ഷാഗസനസല
ലഭരമക്ഷാക്കുന്നതക്ഷാണക.

7. IT Mark Upload:

IT പരരീക പൂര്ത്തസയക്ഷാകുന്ന ദസവസന തടന്ന IT Mark അപക ദലക്ഷാഡക ടചദയ്യേണതക്ഷാണക.
24/02/2020 മുതല 05/03/2020 വടര മക്ഷാത്രദമ IT Mark അപക ദലക്ഷാഡക ടചയ്യുന്നതസനുള ലസങക
ലഭരമക്ഷാകുകയള.

8. Hall Ticket:

Hall  Ticket  ജനദററക  ടചയ്യുന്നതസനുള  സസൗകരരന  2020  ടഫബ്രുവരസ  19  മുതല
ലഭരമക്ഷാകുന്നതക്ഷാണക.  ടഫബ്രുവരസ  24  നു  മുമ്പക്ഷായസ  ഹക്ഷാളടെസകറ്റുകള  വസതരണന  ടചയ്യേക്ഷാനുള
നടെപടെസകള അതതക ടഹഡക മക്ഷാസര്മക്ഷാര് സത്വരീകരസദകണതക്ഷാണക. 

2020  മക്ഷാര്ചക  പരരീകയമക്ഷായസ  ബന്ധടപ്പെട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധസതമക്ഷായസ
പൂര്ത്തസയക്ഷാക്കുവക്ഷാന എലക്ഷാ ടഹഡക മക്ഷാസര്മക്ഷാരുന സതത്വര ശ്രദ നലദകണതക്ഷാണക .

പരരീകക്ഷാടസക്രടറസ

പകര്പ്പെക :
1. എലക്ഷാ പ്രധക്ഷാനക്ഷാദരക്ഷാപകര്ക്കുന (പരരീകക്ഷാഭവന, iExaMS ടവബ്വസറ്റുകള മുഖക്ഷാന്തസരന)

2. എലക്ഷാ DEO മക്ഷാര്ക്കുന അറസവസദലകക്ഷായസ (പരരീകക്ഷാഭവന, iExaMS ടവബ്വസറ്റുകള -
               മുഖക്ഷാന്തസരന)

3. ദസക്ഷാകക ഫയല.


