
Chief Examiner / Assistant Examiner Online 
Application Instructions 

1. പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔന്റെ  ഔദ്യോഗിദ്യാഗിക  െ ഔവന്റബ്സൈസൈറ്റായ  www.keralapareekshabhavan.in എന 
െ ഔവന്റബ്സൈസൈറ്റില് പ്രവോഗിവന്റശിച്ച്  Chief Examiner /Assistant Examiner SSLC 2015 എന Link 

ല് click െ ഔചെയ്യുക.

2. തുടര്ന വന്റരുന Window യില് Examiner Registration ല് click െ ഔചെയ്യുക.

3. കാണുന  Application  form  ല്  PEN  (Permanent  Employee  Number),  School  Code 

മുതലായ വന്റിവന്റരങ്ങള് യഥാക്രമം കൃതയമായി ോഗിരഖപ്പെ ഔപ്പെടുത്തോഗിത്തേണ്ടതാണ്. 

4. നല്കിയ  വന്റിവന്റരങ്ങള്  കൃതയമാെ ഔണന്  പരിോഗിശാധിച്ചതിനുശോഗിശഷം  Submit  button  click 

െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതാണ്. 

5. തുടര്ന്നു   കാണുന  ോഗിപജിെ ഔല  വന്റിവന്റരങ്ങള്  എല്ലാം  ശരിയാെ ഔണന്  ഉറപ്പുവന്റരുത്തേിയ  ോഗിശഷം 
Confirm button click െ ഔചെയ്യുക.  െ ഔതറ്റ് ഉെ ഔണ്ടങ്കില് Edit Button click െ ഔചെയ്ത് അവന്റ തിരുത്തേിയ 
ോഗിശഷം മാത്രമെ ഔമ confirm button click െ ഔചെയ്യോവ. 

6. തുടര്ന് Application Download െ ഔചെയ്ത് പ്രവിന്റൌട്ട് എടുത്തോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 

7. ഒരിക്കേല്  Submit  െ ഔചെയ്ത അോഗിപക്ഷ വന്റീണ്ടും ദൃശയമാകാന,  Registration  Window  യില്  Pen 

Number ൈടപ്പെ് െ ഔചെയ്യുോഗിമ്പാള് ദൃശയമാകുന Link ല് Click െ ഔചെയ്ത് School Code, Pen Number, 

Mobile Number ഇവന്റ നല്കി login െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതാണ്. 

8. ശരിയായ അോഗിപക്ഷയുടെ ഔട പ്രവിന്റൌട്ട്  എടുത്തത്തേ് അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥി ഒപ്പെിട്ട്  07.02.2015 ന് മുമ്പായി 
പ്രവഥമാദ്ധ്യാപകെ ഔന ഏല്പ്പെിോഗിക്കേണ്ടതാണ്. 

പ്രവഥമാദ്ധ്യാകര്ക്കുള്ള നിര്ോഗിദ്ദേശങ്ങള് 

a. www.keralapareekshabhavan.in എന െ ഔവന്റബ്സൈസൈറ്റില് പ്രവോഗിവന്റശിച്ച്  Chief Examiner /  

Assistant Examiner SSLC 2015 എന Link ല് click െ ഔചെയ്യുക. തുടര്ന് വന്റരുന Window  

യില്  School Code-  ഉം  Password –  ഉം നല്കി  Login െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതാണ്.  (സ്കൂള് ോഗികാഡ്  
തെ ഔന  Password  ആയി ആദ്യഘട്ടത്തേില് ഉപോഗിയാഗിക്കുക.)   തുടര്ന്  കാണുന  Page  ല്  
Change Password എന link click െ ഔചെയ്ത്  Password മാറ്റുക.  തുടര്ന്നുള്ള login ആയി പുതിയ 
Password ഉപോഗിയാഗിക്കുക. 

b. തുടര്ന്നു   വന്റരുന  ോഗിപജില്  Examiner  ന്  ോഗിവന്റണ്ടി  Apply  െ ഔചെയ്ത്  confirm  െ ഔചെയ്ത  
അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥികളുടെ ഔട ോഗിപര് വന്റിവന്റരം ദൃശയമാകുനതാണ്.  അതില് ഓരോഗിരാ ോഗിപരിലും click െ ഔചെയ്ത് 
approve  െ ഔചെയ്യുകോഗിയാ reject െ ഔചെയ്യുകോഗിയാ െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതാണ്. 

http://www.keralapareekshabhavan.in/
http://www.keralapareekshabhavan.in/


c. അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥികള് confirm െ ഔചെയ്ത അോഗിപക്ഷയില് എെ ഔന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്റരുോഗിത്തേണ്ടതുെ ഔണ്ടങ്കില് 
HM ന് unconfirm െ ഔചെയ്ത് ോഗിവന്റണ്ട മാറ്റങ്ങള് വന്റരുത്തോവുനതാണ്.    (ഇങ്ങെ ഔന HM unconfirm 

െ ഔചെയ്ത അോഗിപക്ഷകള് നിര്ബന്ധമായുടം അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥികള്  confirm  െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതും,  തുടര്ന്  
HM approve െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതുമാണ്. )

d. Examiner  നിയമനത്തേിന്  അോഗിപക്ഷിക്കുകയുടം  confirm െ ഔചെയ്യോത്തേതുമായ 
അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥികളുടെ ഔട വന്റിവന്റരങ്ങള് Applied and not confirmed link – ല് ലഭിക്കുനതാണ്.

     e. HM approve െ ഔചെയ്ത അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥികളുടെ ഔട വന്റിവന്റരം approved list  എന link ല് ലഭയമാണ്. 

     f. HM  reject  െ ഔചെയ്ത  അോഗിപക്ഷാര്ത്ഥികളുടെ ഔട  വന്റിവന്റരങ്ങള്  Rejected  list എന   link  ല്  
ലഭിക്കുനതാണ്. 

    g.  HM പരിോഗിശാധിച്ച് Confirm െ ഔചെയ്ത അോഗിപക്ഷകള് മാത്രമെ ഔമ പരീക്ഷാഭവന്റനില് സൈവീകരിക്കുകയുടള. 

    h.  അോഗിപക്ഷയില്  ഗുരുതരമായ  ക്രമോഗിക്കേടുത്തകള്  ഉെ ഔണ്ടങ്കില്  HM ആ  അോഗിപക്ഷ  
reject െ ഔചെോഗിയ്യേണ്ടതാണ്. 

    I.    09.02.2015  5 PM ന് മുമ്പായി എല്ലാ അോഗിപക്ഷകളുടം approve/reject െ ഔചെയ്തിട്ടുണ്ടെ ഔണ്ടന് HM  

ഉറപ്പുവന്റരുോഗിത്തേണ്ടതാണ്.

  

  ഒപ്പെ് 
  പരീക്ഷാ െ ഔസൈക്രട്ടറി 

സൈംശയങ്ങള്ക്കേ് :
0471 2546832/2546833  (ഓരഫീസൈ് സൈമയങ്ങളില് മാത്രമം)


