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ഓണ്ലൈലൈന് മാനേനേജ്മെമന്റിനേു േവേണ്ടിയുള

െവേബ്സൈസറ്റ് ഉപേയാനഗിക്കുന

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മാര്ക്കുള

യൂസര് ൈഗൈഡും പരിശീലന ക്ലാസ്സുകള്ക്കുേവണ്ടിയുള കുറിപ്പുകളും

• മുന്വേര്ഷത്തേത്തേതുേപാനെലൈതെന  www.keralapareekshabhavan.in  എന
പരീക്ഷാനഭവേെന്റ ഔദ്യേദ്യാനഗിക  െവേബ്സൈസറ്റില  നേലകിയിട്ടുള  ൈഹൈപ്പര്  ലൈിങ്ക്
വേഴിയാനണ് ൈസറ്റില പ്രവേവേശിേക്കണ്ടത്.

• ആദ്യം  തുറനുകിട്ടുന  േപജിെനേ  ഇന്െഡെക്സ്  േപജ്  (Index  Page)  എനു
വേിളിക്കാനം.

• ഇന്െഡെക്സ് േപജില Important Information എന തലൈെക്കട്ടിനേു കീഴില ഏറ്റവേും
പുതിയ അറിയിപ്പുകള് ലൈഭയമാനണ്.

• ഇന്ഡെക്സ് േപജില  Sign In  എന ലൈിങ്ക്  വേഴി േലൈാനഗിന് േപജില പ്രവേവേശിക്കാനം.
ഇവേിെടെ  Username  ഉം  Password  ഉം  നേലകി  Sign  In  െചെയ്യാനം.  Username
തെനയാനണ് ആദ്യ പ്രവാനവേശയം  Password  ആയി നേലേകണ്ടത്.  എല്ലാന  Username
നേും ആറ് കയാനരക്ടറുകളാനണ് ഉളത്. എ. ഇ. ഒ. യുെടെ യൂസര്െനേയിം AEO എന
3  അക്ഷരങ്ങള്ക്കുേശഷത്തം  3  അക്കമുള  അതാനത്  ഉപജില്ലാന  േകാനഡെുകൂടെി
കൂട്ടിേച്ചേര്ക്കുനതാനണ്.  (ഉദ്ാന:  AEO293).  സ്കൂളുകളുെടെ  Username,  അതാനത്
സ്കൂളുകളുെടെ  സ്കൂള്  േകാനഡെ്   S  എന  അക്ഷരത്തേിനേുേശഷത്തം
കൂട്ടിേച്ചേര്ക്കുനതാനണ്. (ഉദ്ാന: S29301). സ്കൂളുകള് പലൈേപ്പാനഴും സ്കൂള് േകാനഡെിനേു
മുന്പ്  S  എന  അക്ഷരം  േചെര്ക്കാനന്  മറക്കുനതാനയി  കാനണുനു.
സ്കൂളുകളുമാനയി  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  പലൈ  ഓണ്ലൈലൈന്  ആപ്ലിേക്കഷത്തനേുകളിലൈും
സ്കൂള്േകാനഡെ്  മാനത്രമേമ  യൂസര്െനേയിം  ആയി  നേലകിയിട്ടുളൂ  എനതാനകാനം
കാനരണം. ഇവേിെടെയുള മാനറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാനന് പറയുക.

• യൂസര്െനേയിമുകള് Case Sensitive അല്ല. അതാനയത് AEO293, aeo293, Aeo293
ഇങ്ങെനേെയാനെക്ക ഉപേയാനഗിക്കാനന് കഴിയും.  എനാനല Password  കള് Strictly
Case  Sensitive  ആണ്.  പ്രവാനരംഭത്തേില  ഉപേയാനഗിേക്കണ്ട  Password  ല  ഉള
ഇംഗ്ലീഷത്ത് അക്ഷരങ്ങള് Capital Letters തെനയാനകണം.

• Password  യൂസര്െനേയിമിനേു  തുലൈയമാനകുന  സന്ദര്ഭങ്ങളില  അതു  മാനറ്റാനന്
നേിര്ബന്ധപ്പിച്ചേ്  അതിനേുള  േപജ്  തുറനു  തരും.  അത്  ഉചെിതമാനയി
പൂര്ത്തേിയാനക്കുക. ഇത് ഒരിക്കല മാനത്രമം േവേണ്ട പ്രവവേര്ത്തേനേമാനണ്.

• യഥാനവേിധിയുള  Password  ഉപേയാനഗിക്കെപ്പട്ടാനല  അതാനത്  യൂസര്ക്കുള
േഹൈാനംേപജില എത്തേും.  ഓേരാന യൂസറുേടെയും േഹൈാനംേപജ് വേയതയസ്തമാനണ്.  AEO
ക്കുള േഹൈാനം േപജില ഉപജില്ലയിെലൈ സ്കൂളുകളുെടെ വേിവേിധ വേിഭാനഗങ്ങളുെടെ എണ്ണം
ഉണ്ട്.  അതിലൈും  ഉപരിയാനയി  എ.  ഇ.  ഒ.  െചെേയ്യണ്ട  പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള്
ഉള്െക്കാനളുന വേിവേിധ േപജുകളിേലൈക്കുള ലൈിങ്കുകള് െമനേു ആയി ഈ േപജില
ഉണ്ട്.
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• Home,  Control  Panel,  Change  Password,  Registration  I,  Registration  II,
Downloads,  Sign Out  ഇവേയാനണ് എ.  ഇ.  ഒ.  യുെടെ േഹൈാനംേപജിെലൈ െമനേുവോനയി
ഉളവേ.

• േഹൈാനം േപജിെലൈ െലൈ Home െമനേുവേില ക്ലിക് െചെയ്താനല Index Page േലൈക്കും Index
Page  െലൈ  Home  െമനേുവേില  ക്ലിക്  െചെയ്താനല  േഹൈാനം  േപജിേലൈക്കും  Navigate
െചെയ്യെപ്പടെും.

• ഈ െവേബ്സൈസറ്റിെന്റ ഭരണപരമാനയ ചെിലൈ ഉത്തേരവോനദ്ിത്തേങ്ങള് എ. ഇ. ഒ. യില
നേിക്ഷിപ്തമാനണ്.  അവേ ശ്രദ്ധാനപൂര്വ്വം മനേസ്സിലൈാനക്കി നേിര്വേഹൈിക്കണം.  അതിനോനയി
എ.  ഇ.  ഒ.  ക്ക് ഒരു Control Panel  ലൈഭയമാനക്കിയിട്ടുണ്ട്.  േഹൈാനം േപജിലൈുള 'Control
Panel'  െമനേുവേില  ക്ലിക്ക്  െചെയ്താനല  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേല  േപജില  എത്തേും.
എനാനല  അവേിെടെ  എ.  ഇ.  ഒ.  ക്ക്  നേലകുന  Administrator  Password
നേലകിയാനല  മാനത്രമേമ  അതിെലൈ  പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള്  നേടെത്തോനന്  കഴിയൂ.
Administrator  Password  പരിശീലൈനേ  ക്ലാനസ്സിേലൈാന  ഈെമയില  വേഴിേയാന
അറിയിക്കുനതാനയിരിക്കും.  പരീക്ഷാനഭവേന് നേലകുന  Administrator  Password
ഉപേയാനഗിക്കുേമ്പാനള് അത്  മാനറ്റുവോനന് നേിര്ബന്ധപ്പിക്കുന സേന്ദശം  ലൈഭിക്കും.
Administrator  Password  മാനറ്റുനതിനേ്  Change  Password  േപജില  Change
Administrator  Password  Only  എന  െചെക്  േബാനക്സില  ടെിക്മാനര്ക്ക്
നേലകിയിട്ടുണ്ടാനകണം.  കൂടൊനെത  Current  Password  ആയി  നേിലൈവേിലൈുള
Administrator Password  നേല്കണം. Username ആദ്യേത്തേതുേപാനെലൈ തെനയാനണ്.
Administrator Password  മാനറ്റി വേീണ്ടും  Control Panel  ല എത്തേുക.  കണ്ലേട്രാനള്
പാനനേല  തുറക്കുേമ്പാനെഴല്ലാനം   Control  Panel  ല  Administrator  Password
നേലേകണ്ടതുണ്ട്.  Administrator  Password  മാനറ്റിയതുെകാനണ്ട്  ഇനേി  മുതല
നേിങ്ങള് സവീകരിച്ചേ പുതിയ Administrator Password  നേലകുക.  Administrator
Password  സവന്തം നേിലൈയില ഉപജില്ലാന വേിദ്യാനഭയാനസ ഓഫീസര് സുരക്ഷിതമാനയി
ഉപേയാനഗിേക്കണ്ടതാനണ്. അത് മറ്റാനര്െക്കങ്കിലൈും നേലകാനന് പാനടെില്ല.

• കണ്ലേട്രാനള് പാനനേലൈിെലൈ അവേസാനനേ ഇനേമാനയ 
Online Registration of Candidates : Permission   for School
എനത് 
Online Registration of Candidates : Permission   for School
എനാനക്കി മാനറ്റി Submit ബട്ടണ്ല ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക. ഇതിലൈൂെടെ സ്കൂളുകള്, കുട്ടികെള
രജിസ്റ്റര്  െചെയ്യുനത്  തടെയാനന്  കഴിയും.  ഉപജില്ലാനവേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസര്
െവേബ്സൈസറ്റില  പരിഷ്കാനരങ്ങള്  വേരുത്തേുന  അേത  സമയം  സ്കൂളുകള്
െവേബ്സൈസറ്റ ഉപേയാനഗിക്കുനത് തടെേയണ്ടതുെണ്ടങ്കില അതിനേുേവേണ്ടിയാനണ്
ഈ സൗകരയം ഏര്െപ്പടെുത്തേിയിട്ടുളത്.
  െവേബ്സൈസറ്റിെലൈ  പ്രവാനരംഭപ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള്  പൂര്ത്തേിയാനക്കി  സ്കൂളുകള്ക്ക്
Password  നേലകുനതിനേു മുമ്പാനയി  Revoked  എനതുമാനറ്റി  Granted  എനാനക്കി
Submit  െചെയ്യണം.   Control  Panel  െലൈ മറ്റിനേങ്ങെളക്കുറിച്ചേ്  അവേസാനനേം ചെര്ച്ചേ
െചെയ്യുനതാനണ്.
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• ഇനേി സ്കൂളുകെള ഉചെിതമാനയി രജിസ്റ്റര് െചെയ്യുകയാനണ് േവേണ്ടത്.   സ്കൂളുകളുെടെ
രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന് രണ്ടു  ഘട്ടമാനയി  ആണ്  െചെേയ്യണ്ടത്.  അതിനോനയി  AEO  യുെടെ
േഹൈാനം  േപജില  Registration  I,  Registration  II  എനിങ്ങെനേ  രണ്ടു  െമനേു
സജ്ജീകരിച്ചേിട്ടുണ്ട്.   Registration  I  െലൈ  പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള്  അന്തിമമാനക്കിയ
സ്കൂളുകളുേടെതുമാനത്രമേമ  Registration II നേിര്വ്വഹൈിക്കാനന് കഴിയൂ.

• Registration I േപജില 6 വേിലൈകളാനണ് നേലകാനനേുളത്. കൂടൊനെത Update ബട്ടനേും
അപ്ഡേഡെഷത്തന് അന്തിമമാനക്കുനതിനേുേവേണ്ടി  Make  Final  എന െചെക്േബാനക്സും
ഈ േപജിലൈുണ്ട്. 

• Registration  I  േപജിെലൈ  School  Type  ല  Govt.,  Aided,  Unaided
ഇവേയിെലൈാനനിെനേ  സൂചെിപ്പിക്കുന  G,  A,  U  എനിവേയിെലൈാനന്  വേിലൈയാനയി
നേലകണം.  സ്കൂള് ഏെതങ്കിലൈും പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷാനേകന്ദ്രമാനേണാന എനതാനണ്
അടെുത്തേ  രണ്ടു  വേിലൈകള്.  ഇവേിെടെ  പരീക്ഷാനേകന്ദ്രമാനയി  തിരെഞ്ഞെടെുക്കാനത്തേ
സ്കൂളുകെള അടെുത്തേ ഘട്ടത്തേില പരീക്ഷാനേകന്ദ്രമാനയി അനേുവേദ്ിക്കാനന് കഴിയില്ല.
Yes /  No  വേിലൈകളിെലൈാനന് ഈ രെണ്ടണ്ണത്തേിനേും നേലകുക.  Std From, Std To
എനിവേയാനണ്  അടെുത്തേത്.  സ്കൂള്  ഉള്െപ്പടെുന  േബ്ലാനക്ക്  പഞ്ചാനയത്തോനണ്
അടെുത്തേത്.  സ്കൂള് സ്ഥിതിെചെയ്യുനത് മുന്സിപ്പാനലൈിറ്റിയിലൈാനെണങ്കില  േബ്ലാനക്ക്
പഞ്ചാനയത്തേ്  ബാനധകമല്ലാനത്തേതുെകാനണ്ട്  Muncipality  (N.  A.)  എനും
േകാനര്പ്പേറഷത്തനേില ആെണങ്കില  Corporation  (N.  A.)  എനും  വേിലൈ നേലകുക.
Update ബട്ടനേില ക്ലിക്ക് െചെയ്ത് അപ്ഡേഡെറ്റ് െചെയ്യാനം.

• Registration  I  േപജിെലൈ  Footer  ല ഉള  'Get  a  Report'  എന ലൈിങ്കില ക്ലിക്ക്
െചെയ്താനല  നേിലൈവേിെലൈ  അപ്ഡേഡെഷത്തന്  അനേുസരിച്ചേുള  ഒരു  റിേപ്പാനര്ട്ട്  തുറനു
കിട്ടും.  ഇതിെന്റ  പ്രവിന്റ്  എടെുത്തേു  പരിേശാനധിച്ചേ്  െതറ്റുെണ്ടങ്കില  തിരുത്തേിയ
േശഷത്തം  അപ്ഡേഡെറ്റ്  െചെയ്യുക.  Make  Final  െചെക്േബാനക്സില  ടെിക്മാനര്ക്ക്
നേലകിയേശഷത്തമാനണ് അപ്ഡേഡെറ്റ് െചെയ്യുനെതങ്കില വേിലൈകള് അന്തിമമാനകുകയും
വേീണ്ടും  മാനറ്റം  വേരുത്തേുനത്  തടെയുനതിനേുേവേണ്ടി  Update  Button
അപ്രവതയക്ഷമാനകുകയും  െചെയ്യും.  എല്ലാന  വേിലൈകളും  യഥാനവേിധി  നേലകി
അന്തിമമാനക്കുക.

• േഹൈാനം  േപജിേലൈേയാന,  Registration  I  േപജിേലൈേയാന,  Registration  II  ലൈിങ്കുവേഴി
Registration  II  േപജിെലൈത്തോനം.  Registration  II  േപജില  4  വേിലൈകളാനണ്
നേലകാനനേുളത്.  കൂടൊനെത  Update  ബട്ടണും  അപ്ഡേഡെഷത്തന്  അന്തിമ
മാനക്കുനതിനേുേവേണ്ടി Make Final എന െചെക്േബാനക്സും ഈ േപജിലൈുമുണ്ട്. 

• Registration II േപജില ആദ്യം നേലേകണ്ട രണ്ടു വേിലൈകള് Centre Codes ( LSSE,
USSE) എനിവേയാനണ്. Registration I ല നേിശ്ചയിച്ചേ െസന്ററുകളുെടെ േകാനഡെുകള്
അതാനതിനേു  വേിലൈകളാനയി  ഈ  േപജില  ലൈഭയമാനണ്.  ഈ  വേിലൈകളില  ഓേരാന
സ്കൂളിനേും  ഉചെിതമാനയത്  െസലൈക്റ്റ്  േബാനക്സില  നേിനും  തിരെഞ്ഞെടെുക്കാനം.
ഉചെിതമാനയ  സ്റ്റാനന്േഡെര്ഡെ്  ഇല്ലാനത്തേ  സ്കൂളുകള്ക്ക്  െസന്ററുകള്  രജിസ്റ്റര്
െചെയ്യാനന്  കഴിയില്ല.  ഉദ്ാനഹൈരണമാനയി  Registration  I  േപജില  Std  From
എനതില V എേനാന VIII  എേനാന വേിലൈ നേലകിയ ഒരു സ്കൂളിനേ് LSSE Centre
രജിസ്റ്റര് െചെയ്യാനന് കഴിയില്ല.  അതുേപാനെലൈതെന Std To എനത് IV ഉം  V ഉം
ആയ  സ്കൂളുകള്ക്കും,  Std  From  VIII  ആയ  സ്കൂളുകള്ക്കും  USSE  Centre
നേലകാനനേും  കഴിയില്ല.  അങ്ങെനേെയങ്കില    'Select'    എന പ്രവാനഥമിക വേിലൈതെന
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അവേിെടെ  നേലകുക  . കൂടൊനെത  Std  IV  ഉള  ഒരു  സ്കൂളിനേ്  LSSE  Centre
നേലകാനെതയും  Std  VII  ഉള  ഒരു  സ്കൂളിനേ്  USSE  Centre  നേലകാനെതയും
അപ്ഡേഡെഷത്തന് നേടെത്തോനന് കഴിയില്ല.  അതാനയത് എല്ലാന സ്കൂളിനേും  Centre  Codes
(  LSSE,  USSE)  ആയി  ഒരു  Centre  Code    അഥവോന    'Select'    എന  വേിലൈ
നേിര്ബന്ധപ്പമാനയും നേലകണം

• Registration  II  േപജിെലൈ  മൂനാനമെത്തേ  വേിലൈ  സ്കൂള്  സ്ഥിതിെചെയ്യുന
ഗ്രാനമപഞ്ചാനയത്തേ്  /  മുന്സിപ്പാനലൈിറ്റി  /  േകാനര്പ്പേറഷത്തന് ആണ്.  Registration I    ല
നേല്കിയ  േബ്ലാനക്ക്  പഞ്ചാനയത്തേില  ഉള്െപ്പട്ട ഗ്രാനമപഞ്ചാനയത്തേുകളുെടെ  പട്ടിക
വേിലൈകളാനയി  ലൈഭയമാനണ്.  മുന്സിപ്പാനലൈിറ്റിേയാന  േകാനര്പ്പേറഷത്തേനോന  ആെണങ്കില
ജില്ലയിെലൈ  മുന്സിപ്പാനലൈിറ്റികളുെടെ  പട്ടികേയാന  േകാനര്പ്പേറഷത്തേനോന  ആയിരിക്കും
വേിലൈകളാനയി ലൈഭയമാനയിരിക്കുക.  വേിലൈ ശരിയാനയവേിധം തിരെഞ്ഞെടെുക്കുക.  കഴിഞ്ഞെ
തേദ്ദേശ സവയം ഭരണ തിരെഞ്ഞെടെുപ്പിനേ് ചെിലൈ പുതിയ മുന്സിപ്പാനലൈിറ്റികള്  കൂടെി
രൂപീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുളതിനോനല കഴിഞ്ഞെവേര്ഷത്തം നേലകിയ വേിലൈകള് ഉചെിതമാനയി
പുതുേക്കണ്ടതാനണ്.

• Registration  II  േപജിെലൈ  Footer  ല ഉള  'Get  a  Report'  എന ലൈിങ്കില ക്ലിക്ക്
െചെയ്താനല  നേിലൈവേിെലൈ  അപ്ഡേഡെഷത്തന്  അനേുസരിച്ചേുള  ഒരു  റിേപ്പാനര്ട്ട്  തുറനു
കിട്ടും.  ഇതിെന്റ  പ്രവിന്റ്  എടെുത്തേു  പരിേശാനധിച്ചേ്  െതറ്റുെണ്ടങ്കില  തിരുത്തേിയ
േശഷത്തം  അപ്ഡേഡെറ്റ്  െചെയ്യുക.  Make  Final  െചെക്േബാനക്സില  ടെിക്മാനര്ക്ക്
നേലകിയേശഷത്തമാനണ് അപ്ഡേഡെറ്റ് െചെയ്യുനെതങ്കില വേിലൈകള് അന്തിമമാനകുകയും
വേീണ്ടും  മാനറ്റം  വേരുത്തേുനത്  തടെയുനതിനേുേവേണ്ടി  Update  Button
അപ്രവതയക്ഷമാനകുകയും  െചെയ്യും.  എല്ലാന  വേിലൈകളും  യഥാനവേിധി  നേലകി
അന്തിമമാനക്കുക.

• ഇത്രമയും പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങളാനണ്  െവേബ്സൈസറ്റ്  പരീക്ഷാനര്ഥികളുെടെ ഓണ്ലൈലൈന്
രജിസ്ട്രേട്രഷത്തനേ്  സജ്ജമാനക്കുനതിനേ്  േവേണ്ടി  എ.  ഇ.  ഒ.  നേടെേത്തേണ്ടത്.  ഇനേി
അവേേശഷത്തിക്കുനത് േനേരേത്തേ Revoke െചെയ്ത Permission വേീണ്ടും Grant െചെയ്യുക
എനതു മാനത്രമമാനണ്. Control Panel തുറന് അതിെലൈ അവേസാനനേ ഇനേത്തേിലൈുള
ആ പ്രവവേര്ത്തേനേം െചെയ്യുക.
കണ്ലേട്രാനള് പാനനേല പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള്

• 10  ഇനേങ്ങളിലൈുള  അധികാനരങ്ങളാനണ്  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേല  വേഴി  AEO  ക്ക്
ലൈഭയമാനക്കിയിട്ടുളത്.  ഇവേയില ആദ്യെത്തേ രെണ്ടണ്ണം സ്കൂളുകളുെടെ പാനസ് േവേഡെ്
റീെസറ്റ്  െചെയ്യുക എനതും േസ്കാനര് എന്ട്രിക്കുേവേണ്ടി അനേുവേദ്ിക്കുന പാനസ്
േവേഡെ് റീെസറ്റ് െചെയ്യുക എനതുമാനണ്.  ഇവേ രണ്ടും ഒഴിെകയുള ബാനക്കി  10
അധികാനരങ്ങളും എ.  ഇ.  ഒ.  കവസ്റ്റയന്േപപ്പര് േസ്റ്ററ്റ്മെമന്റ് എടെുക്കുനേതാനടെു കൂടെി
പിന്വേലൈിക്കെപ്പടെും.

• പാനസ്  േവേഡെ്  റീെസറ്റുെചെയ്യുനതിനേ്  ആ  ഇനേത്തേിനേുേനേെരയുള  Select
േബാനക്സില Username തിരെഞ്ഞെടെുത്തേതിനേുേശഷത്തം അതിനേു േനേെരയുള Submit
ബട്ടണില  ക്ലിക്ക്  െചെയ്യുക.  പ്രവവേര്ത്തേനേം  പൂര്ത്തേിയാനകുനതിെന്റ  സൂചെനേ
േപജില ദ്ൃശയമാനകും.

• ഒരു  സ്കൂള്  ഒേനാന  അതിലൈധികേമാന  പരീക്ഷാനര്ത്ഥികെള  രജിസ്റ്റര്  െചെയ്ത്
അന്തിമമാനക്കിയതിനേുേശഷത്തം  അവേരുെടെ  ശ്രദ്ധയിലെപ്പട്ട  ഒരു  പിശക്
തിരുേത്തേണ്ടതുെണ്ടന്  എ.  ഇ.  ഒ.  േയാനടെ്  അഭയര്ത്ഥിച്ചോനല  പ്രവശ്നത്തേിെന്റ
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െമരിറ്റിനേനേുസരിച്ചേ്  എ.  ഇ.  ഒ.  തീരുമാനനേം  എടെുേക്കണ്ടതാനണ്.  അതിനേ്
അനേുസരണമാനയി  തിരുത്തോനന് അനേുവേദ്ിേക്കണ്ടതുെണ്ടങ്കില അന്തിമമാനക്കിയ
രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന്  അന്തിമമാനക്കാനത്തേ  അവേസ്ഥയിേലൈക്ക്  െകാനണ്ടുവേേരണ്ടതുണ്ട്.
അതിനോനണ് കണ്ലേട്രാനള് പാനനേലൈിെലൈ Unset Final Status of All Candidates of the
School  എന മൂനാനമെത്തേ ഇനേം.  ഇതുവേഴി ആ സ്കൂളിെലൈ എല്ലാന പരീക്ഷാനര്ത്ഥി
കളുേടെയും അന്തിമമാനക്കാനത്തേ അവേസ്ഥ പുനേഃസ്ഥാനപിക്കാനം. സ്കൂള് േകാനഡെ് Select
േബാനക്സില തിരെഞ്ഞെടെുത്തേതിനേുേശഷത്തം അതിനേു േനേെരയുള Submit ബട്ടണില
ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക.  സ്കൂളിെന്റ െമാനത്തേമാനയി മാനത്രമേമ ഇതു െചെയ്യാനന് കഴിയൂ.  ഒരു
പരീക്ഷാനര്ത്ഥിയുേടെതു മാനത്രമമാനയി ഈ പ്രവവേര്ത്തേനേം അനേുവേദ്ിച്ചേിട്ടില്ല.

• ഒരു സ്കൂളിനേ് െസന്റര് അനേുവേദ്ിച്ചേ് രജിസ്ട്രട്രഷത്തന് തുടെങ്ങി കഴിഞ്ഞെതിനേുേശഷത്തം
ആ  സ്കൂളിനേ്  അനേുവേദ്ിച്ചേ  െസന്റര്  മാനറ്റി  നേിശ്ചയിേക്കണ്ട  ഒരു  സാനഹൈചെരയം
ചെിലൈേപ്പാനള്  ഉണ്ടാനേയക്കാനം.  ഇങ്ങെനേ  മാനറ്റി  നേിശ്ചയിക്കുനത്  രജിസ്ട്രട്രഷത്തന്
േപജില  നേടെത്തേിയാനല  അതുവേെര  നേടെത്തേിയ  രജിസ്ട്രേട്രഷത്തനേില  ആ  മാനറ്റം
നേടെപ്പാനകാനെത  േപാനകും.  അതുെകാനണ്ട്  ഒരു  പരീക്ഷാനര്ത്ഥിെയങ്കിലൈും  രജിസ്റ്റര്
െചെയ്യെപ്പട്ടുെവേങ്കില  രജിസ്ട്രട്രഷത്തന്  േപജില  െസന്റര്  മാനറ്റവേും  നേിശ്ചയിക്കലൈും
Disable  െചെയ്യെപ്പടെും.  ആ സന്ദര്ഭത്തേില െസന്റര്മാനറ്റം  നേടെപ്പാനക്കുനതിനോനണ്
കണ്ലേട്രാനള് പാനനേലൈിെലൈ Change L. S. S. Examination Centre of the School എന
നോനലൈാനമെത്തേ ഇനേവേും Change U. S. S. Examination Centre of the School  എന
അഞ്ചാനമെത്തേ ഇനേവേും.  അവേയിെലൈ െസലൈക്റ്റ് േബാനക്സുകളില സ്കൂള് േകാനഡെും
മാനറ്റെപ്പേടെണ്ടത്  ഏതു  െസന്ററിേലൈക്കാനേണാന  ആ  െസന്ററിെന്റ  േകാനഡെും
തിരെഞ്ഞെടെുത്തേതിനേുേശഷത്തം  Submit  ബട്ടണ്ല ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക.  ഈ പ്രവവേര്ത്തേനേം
വേഴി ആ സ്കൂളില നേിനും രജിസ്റ്റര് െചെയ്യെപ്പട്ട എല്ലാന പരീക്ഷാനര്ത്ഥികളുേടെയും
ആ പരീക്ഷയുെടെ  െസന്റര് ആവേശയെപ്പട്ട പ്രവകാനരം  മാനറും.  അതു കൂടൊനെത ആ
സ്കൂളിനേ് അനേുവേദ്ിച്ചേ െസന്ററും മാനറുനതുവേഴി, തുടെര്ന് രജിസ്റ്റര് െചെയ്യെപ്പടെുന
എല്ലാന പരീക്ഷാനര്ത്ഥികള്ക്കും പുതിയ െസന്റര് അനേുവേദ്ിക്കെപ്പടെുകയും െചെയ്യും.
ഈ  പ്രവവേര്ത്തേനേം  െചെയ്യുനതിനേുമുന്പ്  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേലൈിെലൈ  അവേസാനനേ
ഇനേം വേഴി  ഓണ്ലൈലൈന് രജിസ്ട്രേട്രഷത്തനേുള അനേുവോനദ്ം    Revoke    െചെേയ്യണ്ടതും
പ്രവവേര്ത്തേനേത്തേിനേുേശഷത്തം അതു   Grant   െചെേയ്യണ്ടതുമാനണ്  . 

• ഒരു  െസന്റര്  വേിവേിധ  സ്കൂളുകള്ക്ക്  അനേുവേദ്ിച്ചേ്  രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന്  തുടെങ്ങി
കഴിഞ്ഞെതിനേു േശഷത്തേമാന പൂര്ത്തേിയാനയതിനേുേശഷത്തേമാന ആ െസന്റര് റദ്ദോനേക്കണ്ട
സാനഹൈചെരയം  ഉണ്ടാനേയക്കാനം.  സര്ക്കാനരിെന്റ  മേറ്റെതങ്കിലൈും  പരിപാനടെികള്  ആ
െസന്ററില പരീക്ഷാനദ്ിവേസം നേിശ്ചയിക്കെപ്പടെുക, പരീക്ഷ മെറ്റാനരു ദ്ിവേസേത്തേക്കു
മാനറ്റിയതുമൂലൈം പുതിയ പരീക്ഷാന തീയതിയില ആ സ്കൂളില പരീക്ഷ നേടെത്തോനന്
കഴിയാനത്തേ  സാനഹൈചെരയം  ഉണ്ടാനകുക,  പ്രവകൃതിേക്ഷാനഭം  മൂലൈം  ആ  െസന്റര്
അനേുയാനജയമല്ലാനെത വേരിക,  വേളെരക്കുറച്ചേു  കുട്ടികള് മാനത്രമേമ ആ െസന്ററില
രജിസ്റ്റര്  െചെയ്യെപ്പട്ടിട്ടുളൂ  എനതുെകാനണ്ട്  ആ  െസന്റര്  റദ്ദോനക്കാനനേുള
ഭരണപരമാനയ  തീരുമാനനേം  ഉണ്ടാനവേുക   തുടെങ്ങയവേെയാനെക്ക  ഇതിനേു
കാനരണമാനകാനം.  ഇങ്ങെനേ െസന്റര് മാനേറ്റണ്ടി വേനാനല ആ െസന്ററിെലൈ മുഴുവേന്
കുട്ടികേളയും പുതിയ െസന്ററിേലൈക്കു മാനറ്റുനതിനോനണ് കണ്ലേട്രാനള് പാനനേലൈിെലൈ
Amalgamate  the  L.  S.  S.  Examination  Centre  എന ആറാനമെത്തേ ഇനേവേും
Amalgamate the U. S. S. Examination Centre എന എന ഏഴാനമെത്തേ ഇനേവേും..
നേിലൈവേിലൈില്ലാനത്തേ  െസന്ററിേലൈക്കാനണ്  പരീക്ഷാനേകന്ദ്രത്തേിെന്റ  Amalgamation
നേടെേത്തേണ്ടെതങ്കില  Registration  I  േപജില  െസന്ററാനയി  സ്കൂളിെനേ
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നേിശ്ചയിക്കുകയാനണ്  ആദ്യം  േവേണ്ടത്.  എങ്കില മാനത്രമേമ ഇവേിെടെ  രണ്ടാനമെത്തേ
െസലൈക്റ്റ്  േബാനക്സില പുതിയ െസന്ററിെന്റ േകാനഡെ്  കാനണാനന് കഴിയൂ.  ഏതു
െസന്റര്  ഏതു  െസന്ററിേലൈക്ക്  Amalgamate  െചെയ്യണെമന്  െസലൈക്റ്റ്
േബാനക്സുകളില തിരെഞ്ഞെടെുത്തേതിനേുേശഷത്തം Submit ബട്ടണ്ല ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക. ഒരു
െസന്ററിെലൈ  സ്കൂളുകെള  പലൈ  െസന്ററുകളിേലൈക്കാനണ്  മാനേറ്റണ്ടെതങ്കില  4,  5
ഇനേങ്ങളിെലൈ  പ്രവവേര്ത്തേനേം  വേഴി  െചെയ്യാനവേുനതാനണ്.  ഈ  പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള്
െചെയ്യുനതിനേുമുന്പ്  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേലൈിെലൈ  അവേസാനനേ  ഇനേം  വേഴി
ഓണ്ലൈലൈന്  രജിസ്ട്രേട്രഷത്തനേുള  അനേുവോനദ്ം    Revoke    െചെേയ്യണ്ടതും
പ്രവവേര്ത്തേനേത്തേിനേുേശഷത്തം അതു   Grant   െചെേയ്യണ്ടതുമാനണ്  . 

• 6,  7  ഇനേങ്ങെളക്കുറിച്ചേ്  മുകളില  വേിശദ്ീകരിച്ചേേപ്പാനള്  പുതിയ  െസന്റര്
നേിശ്ചയിേക്കണ്ട ആവേശയകത ശ്രദ്ധിച്ചേു കാനണുമേല്ലാന.  അേപ്പാനള് അന്തിമമാനക്കിയ
Registration  I  േപജില  എഡെിറ്റിങ്ങ്  േവേണ്ടിവേരുനു.  ഈ  ആവേശയത്തേിേനോന
മേറ്റെതങ്കിലൈും ആവേശയത്തേിേനോന Registration I  േപജില ഒരു സ്കൂളിെന്റ  അന്തിമ
മാനക്കിയ  അവേസ്ഥ മാനേറ്റണ്ടതുെണ്ടങ്കില  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേലൈിെലൈ  എട്ടാനമെത്തേ
ഇനേമാനയ  Unset  Final  Status  of  the  School  <  .  .  .  >  for  Registration  I
ഉപേയാനഗിക്കാനം.  ആവേശയമാനയ  സ്കൂളിെന്റ  േകാനഡെ്  െസലൈക്റ്റ്  േബാനക്സില
തിരെഞ്ഞെടെുത്തേേശഷത്തം Submit ബട്ടണ്ല ക്ലിക്ക് െചെയ്യുക.

• കണ്ലേട്രാനള് പാനനേലൈിെലൈ ഒന്പതാനമെത്തേ ഇനേമാനണ്,

Unset Final Status of the School < . .  .  > for Registration II  

പരീക്ഷാനര്ത്ഥികള്  രജിസ്റ്റര്  െചെയ്യെപ്പട്ടിട്ടുള  ഒരു  െസന്ററാനണ്  എങ്കില  ആ
െസന്റര് േകാനഡെില ഇവേിെടെ മാനറ്റം വേരുത്തോനന് കഴിയില്ല.  അത് മുമ്പു വേിവേരിച്ചേ
മാനര്ഗ്ഗങ്ങളിലൈൂെടെ മാനത്രമേമ സാനധയമാനകൂ. Centre Change  വേഴിേയാന  Amalgamation
വേഴിേയാന  എല്ലാന  പരീക്ഷാനര്ത്ഥികേളയും  ഒരു  െസന്ററില  നേിനും  മാനറ്റിയാനല
അതുവേഴി തെന ആ െസന്റര് മാനറ്റെപ്പട്ടുെകാനളും.  അതുെകാനണ്ട് ഇതിെലൈ വേിലൈ
അന്തിമമാനക്കിയതിനേുേശഷത്തവേും  സ്കൂളുകള്  രജിസ്ട്രട്രഷത്തന്  നേടെപടെികള്
തുടെങ്ങുനതിനേു  മുമ്പും  ഉള െസന്റര് മാനറ്റങ്ങേള ഇതുവേഴി  നേടെപ്പാനക്കാനനോനകൂ.
ഫലൈത്തേില തേദ്ദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാനപനേങ്ങളുെടെ  േപരുമാനറ്റം  Registration  II
അന്തിമമാനക്കിയതിനേുേശഷത്തം  ആവേശയമാനയി  വേരുനുെവേങ്കില  മാനത്രമേമ
കണ്ലേട്രാനള് പാനനേലൈിെലൈ ഒന്പതാനമെത്തേ ഇനേം ആവേശയമാനയി വേരുനുളൂ.

• കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേലൈിെലൈ  പത്തോനമേത്തേയും  അവേസാനനേേത്തേതുമാനയ  ഇനേേത്തേ
ക്കുറിച്ചേ് ഈ കുറിപ്പിെന്റ ആദ്യം വേിശദ്ീകരിച്ചേിരുനു.

• കവസ്റ്റയന് േപപ്പര് േസ്റ്ററ്റ്മെമന്റ് ലൈഭയമാനക്കുന പ്രവവേര്ത്തേനേേത്തോനെടൊനപ്പം കണ്ലേട്രാനള്
പാനനേലൈിെലൈ ആദ്യെത്തേ 2 ഇനേങ്ങള് ഒഴിെക മറ്റുള 8 ഇനേങ്ങളുേടെയും െസലൈക്റ്റ്
േബാനക്സുകളും  ബട്ടണുകളും  േസാനഫ്റ്റ്  െവേയര് നേീക്കം  െചെയ്യും.  അതുെകാനണ്ട്
കവസ്റ്റയന് േപപ്പര് േസ്റ്ററ്റ്മെമന്റ് എടെുക്കുനതിനേു മുമ്പ് ആവേശയമാനയ പരിേശാനധകള്
നേടെത്തേി  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേലൈിെലൈ  ഈ  ഇനേങ്ങളുെടെ  ആവേശയകത
അവേേശഷത്തിക്കുനിെല്ലന്  ഉറപ്പാനക്കുക.  ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  േപജിലനേിനും  ഓേരാന
പരീക്ഷയുേടെയും കണ്ലേസാനളിേഡെറ്റഡെ് റിേപ്പാനര്ട്ടിെന്റ പ്രവിന്റ് എടെുത്തോനല അതാനതു
പരീക്ഷകള്ക്കു രജിസ്റ്റര് െചെയ്യെപ്പട്ടിട്ടുള പരീക്ഷാനര്ത്ഥികളുെടെ എണ്ണം െസന്റര്,
സ്കൂള്, മീഡെിയം അടെിസ്ഥാനനേത്തേില തരംതിരിച്ചേ് ലൈഭയമാനകും.
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• കവസ്റ്റയന്േപപ്പര്  േസ്റ്ററ്റ്മെമന്റ്  എടെുത്തേതിനേുേശഷത്തം  കണ്ലേട്രാനള്  പാനനേലൈിെലൈ
ഒഴിവോനക്കെപ്പട്ട ഇനേങ്ങളുെടെ ആവേശയകത േനേരിട്ടാനല പരീക്ഷാനഭവേന് െസക്രട്ടറിെയ
അതു  േബാനധയെപ്പടെുത്തേി  നേിശ്ചിത  ആവേശയത്തേിനേു  മാനത്രമമാനയി  അവേ
ലൈഭയമാനക്കാനവേുനതാനണ്.
ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജ്

• േഹൈാനം  േപജിേലൈേയാന  മറ്റു  േപജുകളിേലൈേയാന  Downloads  െമനേുവേില  ക്ലിക്ക്
െചെയ്താനല ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജിെലൈത്തോനം. കണ്ലേസാനളിേഡെറ്റഡെ് റിേപ്പാനര്ട്ട്  ആണ്
ഇതിെലൈ ആദ്യ ഇനേം.  കണ്ലേസാനളിേഡെറ്റഡെ് റിേപ്പാനര്ട്ട് വേഴി അതു ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്
െചെയ്ത  സമയത്തേുള  സ്റ്റാനറ്റസ്  ലൈഭിക്കും.  അതിെലൈ  അവേസാനനേ  േകാനളം
രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന്  പൂര്ത്തേിയാനക്കി  'Finish  Report'  സമര്പ്പിക്കാനത്തേ  സ്കൂളുകളുെടെ
വേിവേരമാനണ്.  സ്കൂളുകളുെടെ  േഹൈാനം  േപജില  Submit  Finish  Report  എനതിെലൈ
'Submit'  ബട്ടണ്ല ക്ലിക്ക് െചെയ്താനണ് ഇതു നേിര്വ്വഹൈിേക്കണ്ടത്.  പരീക്ഷാനര്ത്ഥികെള
രജിസ്റ്റര്  െചെയ്യാനത്തേ  സ്കൂളുകളും  ഈ  Finish  Report  സമര്പ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഇത്തേരത്തേില Finish Report സമര്പ്പിച്ചോനല മാനത്രമേമ സ്കൂളുകള്ക്ക്  'Final List of
All Candidates'  എന് സ്കൂളുകളുെടെ ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജില പറഞ്ഞെിട്ടുള ലൈിസ്റ്റ്
ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  െചെയ്യാനന്  കഴിയൂ.  ഈ  ലൈിസ്റ്റാനണ്  സ്കൂള്  പ്രവധാനനോനദ്ധയാനപകര്
അവേരുെടെ കാനന്ഡെിേഡെറ്റ് ലൈിസ്റ്റാനയി എ. ഇ. ഒ. ക്ക് ഒപ്പിട്ട് സമര്പ്പിേക്കണ്ടത്.  Final
List of All Candidates  നേു പകരം സ്കൂളുകള് '  Get a Report '  എന ലൈിങ്കുവേഴി
ലൈഭയമാനക്കുന െചെക് ലൈിസ്റ്റ് ഉപജില്ലാനവേിദ്യാനഭയാനസ ഓഫീസില സമര്പ്പിക്കുനതാനയി
മുന്വേര്ഷത്തങ്ങളില  ശ്രദ്ധയില  െപട്ടിട്ടുണ്ട്.   Final  List  of  All  Candidates
സ്കൂളുകള്ക്ക്  ലൈഭയമാനകണെമങ്കില  സ്കൂളുകള്  രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന്  പ്രവവേര്ത്തേനേം
യഥാനവേിധി  പൂര്ത്തേിയാനക്കണം.  അതുെകാനണ്ട്  യാനെതാനരു  കാനരണവേശാനലൈും
ഇതില  വേീഴ്ചെവേരുത്തോനന്  അനേുവേദ്ിക്കരുത്.  ൈഫനേല  ലൈിസ്റ്റില  ഉള
വേിവേരങ്ങള്ക്ക്  അനേുസരിച്ചേ്  കുട്ടികള്ക്ക്  പരീക്ഷ എഴുതാനനേുള  സാനഹൈചെരയം
ഉണ്ടാനക്കുനതിനേ്  പരീക്ഷാനഭവേനേ്  ഉത്തേരവോനദ്ിത്തേം  ഉണ്ടാനകും.  അതുെകാനണ്ട്
കുട്ടികളുെടെ  രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന്  അനേുസരിച്ചേ്  പരീക്ഷ  എഴുതാനന്
സാനഹൈചെരയമില്ലാനത്തേതു  സംബന്ധപ്പിച്ചേുള  ഏെതാനരു  പരാനതിേയാനെടൊനപ്പവേും
സ്കൂളുകള് അവേര്ക്കു ലൈഭിച്ചേ ൈഫനേല ലൈിസ്റ്റിെന്റ പകര്പ്പുകൂടെി ഹൈാനജരാനക്കണം.
ഇതിനേുേവേണ്ടി  പ്രവസ്തുത  റിേപ്പാനര്ട്ടിെന്റ  ഒരു  പകര്പ്പ്  ഓപീസ്  േകാനപ്പിയാനയി
സ്കൂളില സൂക്ഷിക്കാനനേുള നേിര്േദ്ദേശവേും നേലകണം.

• രണ്ടാനമെത്തേ ഇനേം Question Paper  Statement ആണ്. രജിസ്ട്രേട്രഷത്തന് നേടെപടെികള്
എല്ലാന സ്കൂളുകളും പൂര്ത്തേിയാനക്കിയാനല മാനത്രമേമ ഇത് ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് െചെയ്യാനന്
കഴിയൂ. നേിര്േദ്ദേശിക്കെപ്പട്ട തീയതിയിേലൈാന അതിനേു മുന്േപാന ഇത് ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്
െചെയ്ത് പ്രവിന്റ് എടെുത്തേ് ഒപ്പ് േരഖപ്പെപ്പടെുത്തേി ഡെി. ഇ. ഒ. ക്ക് സമര്പ്പിക്കുക. ഇതിെന്റ
Soft   Copy  ഈെമയില  അറ്റാനച്ചേ്െമന്റാനയി  ഡെി.  ഇ.  ഒ.  ക്ക്  നേലകണം.  ഒരു
കാനരണവേശാനലൈും  Question Paper   Statement  െന്റ  Hard Copy  േയാന  Soft  Copy
േയാന ഉപജില്ലാന വേിദ്യാനഭയാനസ ഓഫീസര്മാനര് േനേരിട്ട് പരീക്ഷാന ഭവേനേിേലൈക്ക് തപാനല
വേഴിേയാന ഈെമയില ആേയാന അയേക്കണ്ടതില്ല.  ഡെി.  ഇ.  ഒ.  ക്ക് അയക്കുന
െമയിലൈിെന്റ  പകര്പ്പ്  പരീക്ഷാനഭവേനേിേലൈക്ക്  അയക്കാനനേും  പാനടെില്ല.  ജില്ലാന
വേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസര്മാനര്  അവേരുെടെ  കീഴിലൈുള  ഉപജില്ലകളില  നേിനും
ലൈഭിക്കുന Question Paper  Statement  കളുെടെ ഒപ്പു േരഖപ്പെപ്പടെുത്തേിയ േകാനപ്പിയും
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ഈെമയില  ആയി  ലൈഭിച്ചേതും  ഒനുതെനയാനെണന്  ഉറപ്പാനക്കുകയാനണ്
േവേണ്ടത്.  ഇത്തേരത്തേില ഉപജില്ലാന  വേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസര്മാനര്  സമര്പ്പിക്കുന
Question  Paper   Statement  കള്  ജില്ലാന  വേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസര്മാനര്  ഫയല
െചെയ്താനല  മതിയാനകും.  പരീക്ഷാനഭവേന്  ആവേശയപ്പടെുനുെവേങ്കില  മാനത്രമേമ
(ആവേശയെപ്പടെുന  ഉപജില്ലയുേടെതുമാനത്രമം)  ജില്ലാന  വേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസര്മാനര്
പരീക്ഷാനഭവേനേിേലൈക്ക് നേലേകണ്ടതുളൂ.

• ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  േപജില  ലൈഭിക്കുന  മൂനാനമെത്തേ  ഇനേം  പരീക്ഷകളുെടെ
േചൊനദ്യേപപ്പര്  വേിതരണത്തേിനേുള  രസീതാനയും  െചെക്  ലൈിസ്ട്രറരാനയും
ഉപേയാനഗിേക്കണ്ട ഒരു റിേപ്പാനര്ട്ടാനണ്. ഇത് ജില്ലാന വേിദ്യാനഭയാനസ ഓഫീസില നേിനും
േചൊനദ്യേപപ്പര് ഏറ്റുവോനങ്ങുേമ്പാനഴും  െസന്ററുകള്ക്ക്  വേിതരണം െചെയ്യുേമ്പാനഴും
ഉപേയാനഗിക്കാനവേുനതാനണ്.

• ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജില ലൈഭിക്കുന നോനലൈാനമെത്തേ ഇനേം അറ്റന്ഡെന്സ് ഷത്തീറ്റുകള്
ആണ്. List of Candidates cum Attendance Sheet എന േപരിലൈുള ഈ റിേപ്പാനര്ട്ട്
ഓേരാന  പരീക്ഷാനേകന്ദ്രത്തേിലൈും  രജിസ്റ്റര്  െചെയ്യെപ്പട്ടിട്ടുള  പരീക്ഷാനര്ത്ഥികളുെടെ
ലൈിസ്റ്റാനണ്,  ഓേരാന പരീക്ഷയുേടെതും ഒറ്റ ഫയലൈാനയി ആണ് ഇത് ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്
െചെയ്യെപ്പടെുനെതങ്കിലൈും ഓേരാന െസന്ററിേന്റയും ലൈിസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുനത് പുതിയ
േപജിലൈാനയതുെകാനണ്ട്  പ്രവിന്റ്  എടെുത്തേ്  ഓേരാന  െസന്ററിേന്റയും
േവേര്തിരിെച്ചേടെുക്കാനന്  ഒരു  േകാനപ്പി  മതിയാനകും.  രജിസ്റ്റര്  നേമ്പര്
അനേുവേദ്ിക്കെപ്പട്ടതിനേുേശഷത്തം  മാനത്രമേമ  ഇത്  പ്രവിന്റ്  എടെുത്തേ്  ഉപേയാനഗിക്കാനന്
പാനടെുളൂ  . രജിസ്റ്റര്  നേമ്പര്  അനേുവേദ്ിക്കെപ്പടെുനതിനേു  മുമ്പ്  എല്ലാന  രജിസ്റ്റര്
നേമ്പറുകളും  0  ആയി  ക്രമീകരിച്ചേിരിക്കുനതിനോനല  ക്രമം  െതറ്റിയാനയിരിക്കാനം
പരീക്ഷാനര്ത്ഥികളുെടെ  േപര്  അതില  ഉണ്ടാനകുക.  ഈ  ലൈിസ്റ്റ്  ഉചെിതമാനയ
സമയത്തേ് പ്രവിന്റ് എടെുത്തേ് AEO ഒപ്പിട്ട് െസന്റര് ചെിഫ് സൂപ്രവണ്ടുമാനര്ക്ക് നേല്കണം.
ചെീഫ്  സൂപ്രവണ്ടുമാനര്ക്ക്,  സ്കൂളുകള്  ഹൈാനള്  ടെിക്കറ്റുകള്  ഒപ്പിനേുേവേണ്ടി
സമര്പ്പിക്കുേമ്പാനള് ഈ ലൈിസ്റ്റ്  േനോനക്കിയാനണ്  അവേ പരിേശാനധിക്കെപ്പേടെണ്ടത്.
ഈ ലൈിസ്റ്റില ആദ്യെത്തേ േപജില 15  േപരുെടെ േപരും തുടെര്നുള േപജുകളില
20  േപരുെടെ േപരുമാനണ് ഉളത്.  ഇത് റൂം നേമ്പര് അടെിസ്ഥാനനേത്തേിലൈുള ലൈിസ്റ്റല്ല.
ചെീഫ്  സൂപ്രവണ്ട്  ഈ  ലൈിസ്റ്റിെന്റ  ഒരു  അധിക  േകാനപ്പി  കൂടെി  എടെുത്തേ്  ഒരു
മുറിക്കുേശഷത്തം  വേിഭജിക്കെപ്പടെുന  കുട്ടികളുെടെ  ലൈിസ്റ്റിനേു  േവേണ്ടി  ഈ  അധിക
േകാനപ്പിയിെലൈ േപജ് ഉപേയാനഗിക്കുകയാനവോനം. 

• ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജില ലൈഭിക്കുന അഞ്ചാനമെത്തേ ഇനേം  Absenties Statement -
Centre  ആണ്.  ഇത്  ഓേരാന  െസന്റിനേും  നോനലൈാനമെത്തേ  ഇനേമാനയി  ലൈഭിച്ചേ
ലൈിസ്റ്റിേനോനെടൊനപ്പം  െസന്രുകള്ക്കു  നേലേകണ്ടതും  അത്  യഥാനവേിധി  പൂരിപ്പിച്ചേ്
ചെീഫ്  സൂപ്രവണ്ടുമാനര്  തിരിെക  നേലേകണ്ടതുമാനണ്.  ഇത്  പരീക്ഷാനഭവേനേിേലൈക്ക്
നേലേകണ്ട ലൈിസ്റ്റല്ല.  ഇതിെലൈ വേിവേരങ്ങള് ഓണ്ലൈലൈനോനയി ഉപജില്ലാന വേിദ്യാനഭയാനസ
ഓഫീസര്  എന്റര്  െചെയ്തേശഷത്തം  അടെുത്തേ  ഇനേമാനയി  ലൈഭിക്കുന  റിേപ്പാനര്ട്ട്
പരീക്ഷാനഭവേനേിേലൈക്ക്  തിരിെക  നേലേകണ്ട  പരീക്ഷാന  സാനമഗ്രികേളാനെടൊനപ്പം
നേലേകണ്ടതാനണ്

• ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജില ലൈഭിക്കുന അഞ്ചാനമെത്തേ ഇനേം  Absenties Statement -
Final ആണ്. ഓണ്ലൈലൈനോനയി Absentees Entry നേടെത്തേിയ േശഷത്തം ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്
െചെയ്യുന ഈ റിേപ്പാനര്ട്ട്   പരീക്ഷാനഭവേനേിേലൈക്ക് തിരിെക നേലേകണ്ട പരീക്ഷാന
സാനമഗ്രികേളാനെടൊനപ്പം നേലേകണ്ടതാനണ്.
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• ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജില ലൈഭിക്കുന ആറാനമെത്തേ ഇനേം LSS പരീക്ഷയുെടെ േസ്കാനര്
ഷത്തീറ്റ്  തയ്യാനറാനക്കുനതിനേുള  െപ്രവാനേഫാനര്മ  ആണ്.  ഇത്  ഓേരാന  െസന്ററിനേും
പ്രവേതയകം  ലൈിസ്റ്റാനയി  ലൈഭയമാനയിരിക്കും.  അതാനതുെസന്ററില  രജിസ്റ്റര്  െചെയ്ത
പരീക്ഷാനര്ത്ഥികളുെടെ  രജിസ്റ്റര്  നേമ്പര്  ഉള്െപ്പടെുത്തേിയാനണ്  ഈ  പട്ടിക
തയ്യാനറാനക്കിയിട്ടുളത്.  ഇതിെന്റ  രണ്ടു  പകര്പ്പുകള്  പ്രവിെന്റടെുത്തേ്  േകന്ദ്രീയ
മൂലൈയനേിര്ണ്ണയേകന്ദ്രങ്ങളിെലൈ  കയാനമ്പ്  ഓഫീസര്മാനര്ക്ക്  ഉപജില്ലാന  വേിദ്യാനഭയാനസ
ഓഫീസര്  നേലേകണ്ടതാനണ്.  (ഇതു  സംബന്ധപ്പിച്ചേ  അന്തിമവേും  വേിശദ്വേുമാനയ
വേിവേരങ്ങളും, യു. എസ്. എസ്. പരീക്ഷയുേടെയും സ്ക്രീനേിങ് െടെസ്റ്റിെന്റയും OMR
ഷത്തീറ്റിലൈുള  ഉത്തേരക്കടെലൈാനസുകള്  പരീക്ഷാനഭവേനേിേലൈക്ക്  അയേക്കണ്ട  രീതിയും
പിനിടെ് പരീക്ഷാനഭവേനേിലനേിനും ഔദ്യേദ്യാനഗികമാനയി അറിയിക്കുനതാനയിരിക്കും.)

• ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  േപജില  ബാനക്കിയുള  ഇനേങ്ങള്  റിസലറ്റുകളുെടെ
ഡൌണ്ലേലൈാനഡെുമാനയി  ബന്ധപ്പെപ്പട്ടവേയാനണ്.  പരീക്ഷാനഫലൈങ്ങള്  പ്രവസിദ്ധീകരിക്ക
െപ്പട്ടാനല  മാനത്രമേമ  ഇവേ  ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  െചെയ്യാനന്  കഴിയൂ.  പരീക്ഷാനഫലൈങ്ങള്
പ്രവസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടാനല  അധിക  കാനലൈം  ഇവേ  െവേബ്സൈസറ്റില
നേിലൈനേിര്ത്തേുവോനന്  സാനേങ്കതികവേും  ഭരണപരവേുമാനയ  ബുദ്ധിമുട്ടുകള്
ഉളതുെകാനണ്ട്  ആവേശയാനനേുസരണമുള  േകാനപ്പികള്  ഉപജില്ലാന  വേിദ്യാനഭയാനസ
ഓഫീസുകള്  ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  െചെയ്ത്  സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാനണ്.  സ്കൂളുകള്ക്കും
അവേയുമാനയി ബന്ധപ്പെപ്പട്ട പരീക്ഷാനഫലൈങ്ങള് സ്കൂളുകളുെടെ ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ് േപജ്
വേഴി ലൈഭയമാനണ്. പരീക്ഷാനഫലൈം പ്രവസിദ്ധീകരിച്ചോനല ഉചെിതമാനയ അറിയിപ്പുകളിലൈൂെടെ
സ്കൂളുകേളാനടെും  പരീക്ഷാനഫലൈം  ഡൌണ്ലേലൈാനഡെ്  െചെയ്ത്  എടെുക്കാനന്
ആവേശയെപ്പേടെണ്ടതാനണ്.

ഇതര വേിവേരങ്ങള്

• Change  Password,  Sign  Out  എനിവേയാനണ്  മറ്റുള  െമനേു  ഇനേങ്ങള്.  ഇവേ
സംബന്ധപ്പിച്ചേ് കൂടെുതല വേിശദ്ീകരണങ്ങള് ആവേശയമില്ലേല്ലാന.

• സ്കൂളുകള് െചെേയ്യണ്ട പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങള് സംബന്ധപ്പിച്ചേ കുറിപ്പ് പലൈ ഉപജില്ലകളും
അവേരുെടെ  േബ്ലാനഗില  പ്രവസിദ്ധികരിച്ചേിട്ടുണ്ട്.   ഇത്തേരത്തേിലൈുളവേയുെടെ
െവേബ്സൈസറ്റ്  വേിലൈാനസം  ഉപജില്ലാനവേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസര്മാനര്  സ്കൂളുകള്ക്ക്
നേലകുനത് നേനാനയിരിക്കും.

• െവേബ്സൈസറ്റിെലൈ  എല്ലാന  േപജുകളിലൈും  Footer  താനെഴ  െകാനടെുത്തേിരിക്കുന
വേിധമാനണ് ക്രമീകരിച്ചേിരിക്കുനത്.  

• Mozilla  Firefox  െവേബ്  ബ്രൗസര്  ഉപേയാനഗിക്കാനത്തേ  സന്ദര്ഭങ്ങളില  േപജ്
മുഴുവേനോനയും  േലൈാനഡെ്  െചെയ്യാനെത  ഇടെക്കുെവേച്ചേ്  അവേസാനനേിക്കുനതാനയി
ശ്രദ്ധയില െപട്ടിട്ടുണ്ട്.  അതുെകാനണ്ട് േമലക്കാനണിച്ചേതിനേു സമാനനേമാനയ  Footer
േപജിെന്റ  അവേസാനനേം  ഉളത്  േലൈാനഡെ്  െചെയ്തിട്ടുേണ്ടാന  എന്  ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഭാനഗികമാനയി  േലൈാനഡെ്  െചെയ്ത  േപജ്  ഒരിക്കല  കൂടെി  Reload  (Refresh)
െചെയ്യുനതിലൈൂെടെ  ഈ  പ്രവശ്നം  പരിഹൈരിക്കാനെമങ്കിലൈും  Mozilla  Firefox  െവേബ്
ബ്രൗസര് ഉപേയാനഗിക്കുനതാനണ് കൂടെുതല നേല്ലത് എന് ഓര്മ്മപ്പെപ്പടെുത്തേുനു.
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• എല.  എസ്.  എസ്.  /  യു.  എസ്.  എസ്.  പരീക്ഷകളുെടെ  ഓണ്ലൈലൈന്
മാനേനേജ്മെമന്റുമാനയി  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട്  സാനേങ്കതിക  പിന്തുണക്കാനയി  ഉപജില്ലാന
വേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസ്  സജ്ജമാനയിരിക്കണം.  യാനെതാനരു  കാനരണവേശാനലൈും
സ്കൂളുകള്  േനേരിട്ട്  പരീക്ഷാനഭവേെനേേയാന  ഈ  ൈസറ്റ്  പരിപാനലൈിക്കുന
ഉേദ്യാനഗസ്ഥേരേയാന  േഫാനണിേലൈാന  മറ്റു  വേിധത്തേിേലൈാന  ബന്ധപ്പെപ്പടെുവോനന്
ഇടെയാനകരുത്.  ഉപജില്ലാന  വേിദ്യാനഭയാനസ  ഓഫീസിനേു  പരിഹൈരിക്കാനന്  കഴിയാനത്തേ
പ്രവശ്നങ്ങള്ക്കുേവേണ്ടി  ഈ  ൈസറ്റ്  പരീക്ഷാനഭവേനേുേവേണ്ടി  പരിപാനലൈിക്കുന
ഉേദ്യാനഗസ്ഥനേ് rpgeorgekutty@gmail.com എന വേിലൈാനസത്തേില എ. ഇ. ഒ. യുെടെ
ഒേദ്യാനഗിക  ഈെമയില  വേിലൈാനസത്തേിലൈൂെടെ  മാനത്രമം  െമയില
അയക്കാനവേുനനേതാനണ്.  അത്തേരത്തേില  ലൈഭിക്കുന  ഈമയിലൈുകള്ക്ക്  24
മണിക്കൂറിനേകം  പരിഹൈാനരം  കിട്ടുനിെല്ലങ്കില  പരീക്ഷാനഭവേനേില
പരാനതിെപ്പടൊനവേുനതാനണ്.  

• http://support4lssuss.wordpress.com  എന  വേിലൈാനസത്തേില  ഒരു  േബ്ലാനഗ്  ഒരു
അനേൗേദ്യാനഗിക  പിന്തുണാനസംവേിധാനനേമാനയി  തുടെങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രവസ്തുത  േബ്ലാനഗ്
സന്ദര്ശിക്കുനതും,  അതില  േചൊനദ്യങ്ങള്  ഉനയിക്കുനതും
സംശയദ്ുരീകരണത്തേിനേ്  പ്രവേയാനജനേപ്രവദ്മാനേയക്കാനം.  എനാനല  ഔദ്യേദ്യാനഗിക
സവഭാനവേമുള സേന്ദശങ്ങള് അയക്കാനന് ഈ േബ്ലാനഗ് ഉപേയാനഗിക്കരുത്

• പരീക്ഷാന  ദ്ിവേസത്തേിനേു  േശഷത്തം  ആവേശയമുള  പ്രവവേര്ത്തേനേങ്ങളില  െചെറിയ
മാനറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാനേയക്കാനം.  അവേ ഉചെിതമാനയ സമയത്തേ് ഈെമയില ആയി ഉപ
ജില്ലാന വേിദ്യാനഭയാനസ ഓപീസര്മാനെര അറിയിക്കുനതാനണ്.
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