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2018   മമാര്ചച്ച് ററ  .   എചച്ച്  .   എസച്ച്  .  എല  .  സറ പരരീകമാസസമാഫച്ച് വവെയര്  :

സ്കൂള് തല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള് 

iExaMS   ററ.  എചച്ച്.എസച്ച്.എല.സറ  സസമാഫച്ച്  വവെയററലൂവടെയമാണച്ച്  2018

മമാര്ചച്ച്  ററ.എചച്ച്.എസച്ച്.എല.സറ  പരരീകയുവടെ  രജറസസ്ട്രേഷനനും  അനബന

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനും  സജ്ജമമാകറയറട്ടുള്ളതച്ച്.   വറഗുലര്  വെറദദമാര്തറകളവടെ  രജറസസ്ട്രേഷനനും,

അനബന പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമമാണച്ച് ഈ സസമാഫച്ച് വവെയററല ഉള്വകമാള്ളറചറട്ടുള്ളതച്ച്. സ്കൂള്

തലത്തറല രണച്ച് തരത്തറലുള്ള യൂസര്മമാരമാണച്ച് ഉള്ളതച്ച്.

1) SUPDNT/PRINCIPAL

2) Class Teacher യൂസര് ഗ്രൂപച്ച്.

സലമാഗറന് വചെസയ്യേണവെറധനും

www.bpekerala.in/thslc  2018 എന്ന  വവെബച്ച്  അഡ്രസച്ച്  നലകുസമമാള്

തമാവഴെ ദൃശദമമാകുനും വെറധമുള്ള സരീന് കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.

SUPDNT/PRINCIPAL യൂസറമാണച്ച് ആദദനും സലമാഗറന് സചെസയ്യേണതച്ച്. സ്കൂള്സകമാഡച്ച്,

User  Name  ആയറ  സ്കൂള്സകമാഡനും  ഡറഫമാള്ടച്ച്  പമാസച്ച്  സവെര്ഡനും  നലകറ  സലമാഗറന്

വചെസയ്യേണതമാണച്ച്. ആദദ സലമാഗറനറല പമാസച്ച് സവെര്ഡച്ച് മമാറ്റുന്നതറനള്ള സരീന് ലഭദമമാകുകയുനും

http://www.bpkerala.in/thslc-2018
http://www.bpkerala.in/thslc-2018


പമാസച്ച്  സവെര്ഡച്ച്  മമാററ  വെരീണനും  സലമാഗറന്  വചെയ്യുസമമാള്  തമാവഴെകമാണുന്ന  സപജച്ച്

ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.



തുടെര്ന്നച്ച്  SUPDNT/PRINCIPAL  ന്വറ  വെദകറവെറവെരങ്ങള്,  സ്കൂള്  വെറവെരങ്ങള്

ആവെശദവമങറല edit വചെയച്ച് save വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

സ്കൂളറവല  ആവക  ഡറവെറഷനകളവടെ  എണനും  ,ആവക  കുടറകളവടെ  എണനും,  ആവക

ആണ്കുടറകളവടെ  എണനും,  ആവക  വപണ്കുടറകളവടെ  എണനും  (CCC,  ARC

വെറദദമാര്തറകളവണങറല  അവെരുവടെ  എണനും  കൂടെറ  ഉലവപടുസത്തണതമാണച്ച്) എന്നറവെ

നലകറ  save  വചെയച്ച്  കഴെറയുസമമാള്   Class  Teacher  യുസര്  ഗ്രൂപച്ച്

create വചെയ്യേമാനള്ള സപജറവല ഭമാഗത്തച്ച് എത്തുന്നതമാണച്ച്.  ഓസരമാ  കമാസച്ച്ടെരീചററന്സറയുനും

സപരച്ച്,  User  Name  (സ്കൂള്സകമാഡച്ച്+  ഡറവെറഷന്  ഉദമാഹരണത്തറനച്ച്  11001  വല

A ഡറവെറഷന്  11001A  എന്ന  രരീതറയറല),  ആ  ഡറവെറഷനറവല  ആണ്കുടറകളസടെയുനും

വപണ്കുടറകളസടെയുനും  എണനും  (CCC,  ARC  വെറദദമാര്തറകളവണങറല  അവെരുവടെ

എണനും  കൂടെറ  ഉലവപടുസത്തണതമാണച്ച്)  എന്നറവെ   നലകറ  സ്കൂളറല  ആവെശദമുള്ള

കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാവര create വചെയച്ച് ഡറഫമാള്ടച്ച് പമാസച്ച് സവെര്ഡച്ച് നലകറ 'Click here to

save all user details' എന്ന ബടണറല കറകച്ച് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

SUPDNT/PRINCIPAL വെറവെരങ്ങളനും സകൂള് വെറവെരങ്ങളനും, ഡറവെറഷന്, കുടറകളവടെ

എണനും  user  creation എന്നറവെ  കൃതദതസയമാവടെ  വചെയച്ച്  എനച്ച്  ഉറപമാകറയസശഷനും

'Initialise' ബടണ് കറകച്ച് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.



ഇനറയുള്ളതച്ച് PRE-EXAMINATION, EXAMINATION പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച്.

2. 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

8. CE Mark Entry

9. Grace Mark Entry

10. Cancellation

11. Hall Ticket Download

12. IT Mark upload

2.1 Candidate Registration

വറഗുലര് വെറദദമാര്തറകളവടെ രജറസസ്ട്രേഷന് Class Teachers  നറര്വെഹറസകണതച്ച്.

2.1.  വറഗുലര്  വെറദദമാര്തറകളവടെ  രജറസസ്ട്രേഷന് നടെത്തുന്നതറനമായറ  അതതച്ച്



കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാര്  സലമാഗറന്  വചെയച്ച്  Candidate  Details ലഭദമമായ  Candidate

(Regular)  എന്ന  ലറങറല  കറകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  രജറസസ്ട്രേഷന് സപജച്ച്  തമാവഴെ

കമാണുനുംപ്രകമാരനും ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.

പ്രസ്തുത  സപജറവല  Regular  Candidate  Registration  എന്ന  പമാര്ടറല

അഡറഷന്  നമര്  വകമാടുത്തച്ച്  Import  from  Sampoorna  ബടണ്  കറകച്ച്

വചെയ്യുസമമാള്  വെറദദമാര്തറ  വെറവെരങ്ങള്  ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   വെറവെരങ്ങള്  അപച്ച്സഡറച്ച്

വചെസയ്യേണതുവണങറല  അപച്ച്സഡറച്ച്  വചെയസശഷനും  'preview  candidate  details'

ബടണ്  കറകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്,  THSLC  സര്ടറഫറകററല  വെരുന്ന  വെറവെരങ്ങള്

കമാണറക്കുന്നതമാണച്ച്.  



Edit / Save  ബടണ് ഉപസയമാഗവപടുത്തറ അപച്ച്സഡഷന് നടെത്തുകസയമാ.  രജറസസ്ടേഷന്



പൂര്ത്തരീകരറക്കുകസയമാ വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

Candidate  Registration    വചെയ്യുന്ന  അവെസരത്തറല  പ്രസതദകനും

ശ്രദറസകണ കമാരദങ്ങള്

1. വെറദദമാര്തറയുവടെ സപരച്ച് (അഡറഷന് രജറസ്റ്റററല ഉള്ളതുസപമാവല സരഖവപടുത്തണനും.)

2. ജനനതരീയതറ (Birth Certificate ഉവണങറല അതറല ഉള്ളതുസപമാവല 

അവല്ലെങറല 

      മമാതനും അഡറഷന് രജറസ്റ്റററല സരഖവപടുത്തറയറട്ടുള്ളതച്ച്)

3. Place  of  Birth  (ജനറച  സ്ഥലനും  ഉള്വകമാള്ളുന്ന  Local  Body  Name/

സഹമാസററലറലമാവണങറല സഹമാസററള് ഉള്വപടുന്ന  Local  Body Name/Birth

Certificate ല സരഖവപടുത്തറയറരറക്കുന്ന Place of Birth)

4. 1/6/2017 നച്ച് 14 വെയസച്ച് പൂര്ത്തറയമായറടറവല്ലെങറല Age Relaxation Order

വെറവെരങ്ങള് സരഖവപടുത്തറ ജനനതരീയതറ എന്റര് വചെയ്യേണനും.

5. Address Line-1 ല House Name, Locality എന്നറവെ സരഖവപടുത്തണനും.

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

സരഖവപടുത്തണനും.

7. Identification Mark രവണണനും നറര്ബനമമായുനും സരഖവപടുത്തണനും.

8. മരീഡറയനും, ഭമാഷ സപപറുകവള സനുംബനറച വെറവെരങ്ങള് കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണനും.

9. Trade വസലകച്ച് വചെസയ്യേണതുവണങറലച്ച്  കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണനും. 

10.ജമാതറ, കമാറഗററ, മതനും എന്നറവെ കൃതദതസയമാവടെ സരഖവപടുത്തണനും.

11.സഫമാസടമാ വെദകവുനും നറശറത വെലറപത്തറലുമുള്ളതമായറരറകണനും.



2.2 Parents verification Checklist

ഒരു  ഡറവെറഷന്വറ  രജറസസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തറയമാകറ  കഴെറഞമാല  പ്രസ്തുത  കമാസച്ച്

ടെരീചററന്വറ  സലമാഗറനറല  Parent  verification  checklist എന്ന  ററസപമാര്ടച്ച്

ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്. 'Download checklist' എന്ന ബടണറല കറകച്ച് വചെയച്ച് ററസപമാര്ടച്ച്

ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  കമാസച്ച്ടെരീചര് ഒപറടച്ച്  ഓസരമാ വെറദദമാര്തറകളനും  check list

ന്വറ  പ്രസ്തുത  ഭമാഗനും  നലകറ  രകകര്ത്തമാവെറല  നറനനും  തറരുത്തലുകള്  ഉവണങറല

സരഖവപടുത്തറ ഒപറടച്ച് തറരറചച്ച് വെമാസങ്ങണതമാണച്ച്.

2.3 Candidate Confirmation (by class teacher)

 Parent  verification  checklist  ലൂവടെ  ലഭറച  തറരുത്തലുകള്

വെരുത്തറയസശഷനും, കമാസച്ച്ടെരീചര്മമാര് candidate confirmation വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.4 Print check list

SUPDNT/PRINCIPAL  സലമാഗറനറല ലഭദമമാകുന്ന ററസപമാര്ടമാണച്ച്  Print Check

list. എല്ലെമാ കമാസച്ച് ടെരീചര്മമാരുനും കണ്ഫര്സമഷന് നടെത്തറയമാല SUPDNT/PRINCIPAL

യൂസററല ഇതച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്. 

 

സ്കൂള്തല/ഡറവെറഷന് തലത്തറലുള്ള Checklist  കള് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

പ്രസ്തുത  checklist  ലൂവടെ  വെറദദമാര്തറ  വെറവെരങ്ങള്  ഒരറകലകൂടെറ  പരറസശമാധറചച്ച്

ഏവതങറലുനും  ഡറവെറഷനറലുള്ള  വെറദദമാര്തറവെറവെരങ്ങള്  വതറച്ച്  തറരുസത്തണതുവണങറല

പ്രസ്തുത ഡറവെറഷന് unconfirm വചെയ്തുവകമാടുത്തച്ച് കമാസച്ച്ടെരീചര് സലമാഗറനറലൂവടെ തറരുത്തല

വെരുത്തറ  കമാസച്ച്ടെരീചറുനും  തുടെര്ന്നച്ച്   SUPDNT/PRINCIPAL  ഉനും



candidate കണ്ഫര്സമഷന് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.5 Candidate confirmation (by SUPDNT/PRINCIPAL)

സ്കൂള്തല  വെറദദമാര്തറവെറവെരങ്ങള്  കണ്ഫര്സമഷന്  നടെസത്തണതച്ച്  SUPDNT/

PRINCIPAL യൂസറമാണച്ച്.

2.6 Candidate list-E-submission (by SUPDNT/PRINCIPAL)

Candidate  e-submission  എന്ന ലറങറല കറകച്ച്  വചെയച്ച്  E-submission

പൂര്ത്തരീകരറകമാവുന്നതമാണച്ച്.  e-submission ന സശഷനും യമാവതമാരുവെറധ തറരുത്തലുകളനും

വെരുത്തമാന് സമാധറക്കുകയറല്ലെ.

എല്ലെമാ സ്കൂളകളറല നറനമുള്ള   e-submission  പൂര്ത്തറയമായമാലുടെന്  രജറസ്റ്റര്

നമര്  അസലമാടച്ച്  വചെയച്ച്  A ലറസ്റ്റച്ച്    SUPDNT/PRINCIPAL  സലമാഗറനറല

ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.  പ്രസ്തുത ലറസച്ച്  പ്രറന്റച്ച്  എടുത്തച്ച് സ്കൂളറല സൂകറസകണതമാണച്ച്.  ഈ

ലറസച്ച് മറച്ച് ഓഫരീസുകളറസലകച്ച് അയസകണതറല്ലെ. 



2.7 CE Mark Tabulation 

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

Final  Locking  എന്നറങ്ങവന  മൂന്നച്ച്  ഘടങ്ങളണച്ച്.   ഇതറല  ആദദ  രണച്ച്  ഘടങ്ങള്

കമാസച്ച്  ടെരീചര്മമാരുനും,  Final  Locking,  SUPDNT/PRINCIPAL  യൂസറുമമാണച്ച്

വചെസയ്യേണതച്ച്.

2.8 Grace Mark Entry

SUPDNT/PRINCIPAL യൂസറമാണച്ച് Grace Mark Entry വചെസയ്യേണതച്ച്. Pre-

Examination വല Grace Mark Entry എന്ന ലറങറല കറകച്ച് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ

കമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുന.

 

വെറദദമാര്തറയുവടെ രജറസ്റ്റര്നമര് നലകറ  ok  ബടണ് കറകച്ച് വചെയ്യുസമമാള്  Event

Attended, Grade എന്നരീ വെറവെരങ്ങള് നലകറ Save ബടണ് കറകച്ച്വചെയ്യേണനും.



2.9 HALL TICKET DOWNLOAD

SUPDNT/PRINCIPAL  യൂസററല ലഭദമമാകുന്ന  Hall Ticket  വമനവെറല നറന്നച്ച്

Hall Ticket (Regular), Hall Ticket (Private) എന്നരീ സബച്ച്-ലറങറലൂവടെ ഹമാള്

ടെറകറ്റുകള് ഡഡൗണ്സലമാഡച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

2.10 IT MARK UPLOAD

SUPDNT/PRINCIPAL  യൂസററല    Pre-Examination  വമനവെറല

ലഭദമമാകുന്ന  ലറങമാണറതച്ച്.  ഈ  ലറങറല  കറകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  തമാവഴെ  കമാണുന്ന  സരീന്

ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്. 

IT  മമാര്കച്ച്  ഉള്വകമാള്ളറചറരറക്കുന്ന  ഫയല  ബഡൗസച്ച്  വചെയച്ച്  അപച്ച്  സലമാഡച്ച്

വചെസയ്യേണതമാണച്ച്. 

2.11 CANCELLATION

SUPDNT/PRINCIPAL  യൂസററല ലഭദമമാകുന്ന ലറങമാണറതച്ച്.  ഈ ലറങറല കറകച്ച്

വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ കമാണുന്ന സരീന് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്. 



പരരീകമാ  രജറസസ്ട്രേഷന്  കദമാന്സല  വചെയ്യുന്ന  വെറദദമാര്തറയുവടെ  രജറസ്റ്റര്  നമര്

നലകുസമമാള് വെറദദമാര്തറ വെറവെരങ്ങള് കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.  കദമാന്സല വചെയ്യുന്നതറനള്ള

കമാരണനും സരഖവപടുത്തുകയുനും സ്കൂളറല ലഭറച അസപകയുനും അനബന സരഖകളനും സമാന്

വചെയച്ച് അപച്ച് സലമാഡച്ച് വചെയ്യുകയുനും സവെണനും.



പരരീകമാഭവെനറല നറനനും കദമാന്സസലഷന് അപ്രൂവെച്ച്  വചെയസശഷനും  cancellation

order ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്. 

3. EXAMINATION

പരരീക ദറവെസങ്ങളറവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച് ഇതറലുള്ളതച്ച്.  Absentees entry,

Answerscript  Distribution  എന്നറവെയമാണച്ച്.  SUPDNT/PRINCIPAL

യൂസററലമാണച്ച് ഈ  വമമാഡഡ്യൂള് ലഭദമമാകുന്നതച്ച്.

3.1 Absentees Entry

നമാലച്ച്  ഘടങ്ങളറലൂവടെയമാണച്ച്  ഇതച്ച്  പൂര്ത്തറയമാസകണതച്ച്.   Initialization,

Absentees 1st entry,   Absentees IInd entry,  Final Confirmation

എന്നറവെയമാണച്ച്.

Initialization   വമനവെറല  കറകച്ച്  വചെയച്ച്  subject  വസലച്ച്ടെച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്

പരരീകമാതരീയതറ,    രജറസ്റ്റര്  വചെയ  വെറദദമാര്തറകളവടെ  എണനും,  കദമാന്സല  വചെയ

വെറദദമാര്തറകളവടെ എണനും എന്നറവെ ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  പരരീകയറല ആവക ഹമാജരമായ

വെറദദമാര്തറകളവടെ  എണനും   നലകറ  save ബടണ്  കറകച്ച്  വചെയ്യേണനും.

Absentees ഇല്ലെമാവയങറല  final  confirmation സപജറസലക്കുനും,  അവല്ലെങറല

Absentees  Ist Entry  സപജറസലക്കുനും  സപമാകുന്നതമാണച്ച്.   Absentees  Ist Entry

സപജറല subject select വചെയച്ച് പരരീകയച്ച് ഹമാജരമാകമാത്ത വെറദദമാര്തറകളവടെ രജറസ്റ്റര്

നമറുകള് വതറ്റു കൂടെമാവത നലകറ save വചെയ്യേണനും.



3.2 ANSWER SCRIPT DISTRIBUTION DETAILS

SUPDNT/PRINCIPAL  യൂസററല  ലഭദമമാകുന്ന  ററസപമാര്ടമാണറതച്ച്.   Answer

Script കള് എതയുവണനനും എവെറസടെകച്ച് അയയണവമനമുള്ള ററസപമാര്ടമാണറതച്ച്.

4.  iExaMS ACTIVITY SCHEDULE

1. Candidate Registration :From 11.01.2018 to 16.01.2018

2. Candidate Confirmation by HM &

           esubmission of candidate details : Before 5 pm on 16.01.2018

3. Cancellation Entry : Commences on 19.01.2018

4. CE Mark Entry : Commences on 22.01.2018

5. CE Checklist Publication : 06.02.2018

6. Grace Mark Entry : Commences on 27.01.2018

7. Hall Ticket Download : 19.02.2018

8. IT Mark Upload : 05.03.2018

5. Help Desk

സ്കൂള്  തലത്തറല  ഉണമാകുന്ന  സനുംശയ   നറവെമാരണത്തറനമായറ  പരരീകമാഭവെനറല

ബനവപടെമാവുന്നതമാണച്ച്. 

Phone No : 0471-2546832, 0471-2546833

Email       : thslchelpdesk@gmail.com




