
 Standard X-Equivalency  Examination – 2016      ഓണ്ലൈലൈന് രജിസ്ട്രേഷന്സ്ട്രേഷന്   
െചെയ്യുന്നവിസ്ട്രധം

Kerala  Pareeksha  Bhavan െന്റെ  ഔദ്യേഷന്ദ്യോഗിസ്ട്രക  െവബ്സൈസൈറ്റോയ 
www.keralapareekshabhavan.in എന്ന െവബ്സൈസൈറ്റ്  വഴിസ്ട്ര  online  Registration 

െചെേഷന്യ്യേണ്ടതോണ്. Online  Registration  for  Standard  X-Equivalency 

Examination – 2016 എന്ന link ല് click െചെയ്യുക.

ലൈഭിസ്ട്രക്കുന്ന സ്ക്രീനിസ്ട്രല്  School  login click  െചെയ്ത്  School Code-ഉം  Password-ഉം 
െകോടുത്ത് login െചെയ്യുക.

ആദ്യമോയിസ്ട്ര login െചെയ്യുേഷന്മ്പോള് password മോറ്റുന്നതിസ്ട്രനുള്ള ഒരു option ലൈഭയമോകും. 
ഇതിസ്ട്രല് Password Reset െചെേഷന്യ്യേണ്ടതോണ്.

തുടര്ന്ന്  login  െചെയ്തു  കഴിസ്ട്രയുമ്പേഷന്മ്പോള്  ലൈഭിസ്ട്രക്കുന്ന  window  screen  ല്  തോെഴ 
നല്കിസ്ട്രയിസ്ട്രരിസ്ട്രക്കുന്ന സൈൗകരയങ്ങളോണ് ഉണ്ടോയിസ്ട്രരിസ്ട്രക്കുക.

     1) PRE EXAMINATION
     2) REPORT
     3) CONFIRM

I  ) REGULAR CANDIDATE REGISTRATION   :

       
1.PRE  EXAMINATION  CANDIDATE  REGISTRATION   REGULAR 
എന്ന menu- ല് Regular Candidates െന്റെ വിസ്ട്രവരങ്ങള് രജിസ്ട്രസ്റ്റര് െചെയ്യേോവുന്നതോണ്.
2.Serial Number എന്ന field  ല് ക്രമ നമ്പര് ൈടപ്പ് െചെേഷന്യ്യേണ്ടതിസ്ട്രല.

3.Upload  െചെേഷന്യ്യേണ്ട േഷന്ഫോേഷന്ട്ടോ  30 KB  യ്ക്കും  20 KB യ്ക്കും  JPEG format  ല് ഉള്ളതും 
ആയിസ്ട്രരിസ്ട്രക്കണം.

4.തുടര്ന്ന് എലോ field ലും Candidate െന്റെ വിസ്ട്രവരങ്ങള് േഷന്രഖപ്പെപ്പടുത്തുക.

5.Save button click െചെയ്യുക. Candidate Details Successfully saved എന്ന 
message screen ല് കോണോന് സൈോധിസ്ട്രക്കുന.

Regular Modification :

CANDIDATE MODIFICATION   REGULAR MODIFICATION   ല് 
നിസ്ട്രനം Regular candidate െന്റെ വിസ്ട്രവരങ്ങള് തിസ്ട്രരുത്തുവോന് സൈോധിസ്ട്രക്കുന.

http://www.keralapareekshabhavan.in/


 തിസ്ട്രരുത്തല് വരുേഷന്ത്തണ്ട Candidate െന്റെ സൈീരിസ്ട്രയല് നമ്പര് type െചെയ്യുക.  തുടര്ന്ന് view 

button click െചെയ്യുക. അപ്പേഷന്പ്പോള് candidate െന്റെ വിസ്ട്രവരങ്ങള് കോണുവോന് സൈോധിസ്ട്രക്കുന.

എലോ തിസ്ട്രരുത്തലുകളും വരുത്തിസ്ട്രയതിസ്ട്രനു േഷന്ശേഷം update button click െചെയ്യുക.

Regular Check list :
പരീക്ഷ  എഴുതുന്ന  മുഴുവന്  വിസ്ട്രദ്യോര്ത്ഥിസ്ട്രകളുെടയുമ്പം  വിസ്ട്രവരങ്ങള്  േഷന്രഖപ്പെപ്പടുത്തിസ്ട്ര 

കഴിസ്ട്രഞ്ഞോല് Reports എടുക്കുന്ന ഘട്ടമോണ്.  

REPORTS REGULAR  CHECKLIST REGULAR  ല് click െചെയ്യുക.

തുടര്ന്ന്  check  list  െന്റെ  printout  എടുത്ത് വിസ്ട്രശേദ്മോയിസ്ട്ര  പരിസ്ട്രേഷന്ശേോധിസ്ട്രച്ച്  െതറ്റുകള് 
ഒനം വന്നിസ്ട്രട്ടിസ്ട്രെലന്ന് ഉറപ്പുവരുേഷന്ത്തണ്ടതോണ്.  

II.PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION   :

PRE EXAMINATION  CANDIDATE  REGISTRATION   PRIVATE  ല്  click 

െചെയ്യുേഷന്മ്പോള് private Candidates െന്റെ വിസ്ട്രവരങ്ങള് register െചെയ്യേോവുന്നതോണ്.

Last appeared Reg. No എന്ന field ല്  അപ്പവസൈോന വര്ഷം എഴുതിസ്ട്രയ രജിസ്ട്രസ്റ്റര് നമ്പറും 
year എന്ന field ല് വര്ഷവും type െചെയ്യുക.

അപ്പതിസ്ട്രനു േഷന്ശേഷം  view  button  click  െചെയ്യുക.   അപ്പേഷന്പ്പോള്  candidate  െന്റെ വിസ്ട്രവരങ്ങള് 
കോണോന് സൈോധിസ്ട്രക്കുന. (വിസ്ട്രവരങ്ങളിസ്ട്രല് മോറ്റം വരുത്തുവോന് സൈോധിസ്ട്രക്കുകയിസ്ട്രല)

2016 ല് എഴുതുവോന് േഷന്പോകുന്ന വിസ്ട്രഷയങ്ങള് അപ്പതോത് check box ല് select െചെയ്യുക.

എലോ  വിസ്ട്രവരങ്ങളും  േഷന്രഖപ്പെപ്പടുത്തിസ്ട്രെയന്ന്  ഉറപ്പു  വരുത്തിസ്ട്രയ  േഷന്ശേഷം  save  button  click 

െചെയ്യുക.

Private Check list :

പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മുഴുവന് ൈപ്രൈവറ്റ് വിസ്ട്രദ്യോര്ത്ഥിസ്ട്രകളുെടയുമ്പം വിസ്ട്രവരങ്ങള് േഷന്രഖപ്പെപ്പടുത്തിസ്ട്ര 
കഴിസ്ട്രഞ്ഞോല് Reports എടുക്കുന്ന ഘട്ടമോണ്.  

REPORTS PRIVATE  CHECKLIST PRIVATE ല് click െചെയ്യുക.

തുടര്ന്ന്  check  list  െന്റെ  printout  എടുത്ത് വിസ്ട്രശേദ്മോയിസ്ട്ര  പരിസ്ട്രേഷന്ശേോധിസ്ട്രച്ച്  െതറ്റുകള് ഒനം 
വന്നിസ്ട്രട്ടിസ്ട്രെലന്ന് ഉറപ്പുവരുേഷന്ത്തണ്ടതോണ്.  
•

Candidate Details confimation

Main  page  -ല്  Confirm  എന്ന  button  -ല്  click  െചെയ്ത്   Registration  process 
പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ക്കേണ്ടതാക്കണ്



തുടര്ന്ന്  check list  െന്റെ printout  എടുത്ത്  Verify െചെയ്തേഷന്ശേഷം School -ല് Standard 

X-Equivalency  Examination  –  2016  മോയിസ്ട്ര  ബന്ധപ്പെപ്പട്ട  ഫയലുകേഷന്ളോെടോപ്പം 
സൂക്ഷിസ്ട്രേഷന്ക്കണ്ടതോണ്.
 

  **************************************************************


