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2023   മമാര്ചച്ച് ടട  .  എചച്ച്  .  എസച്ച്  .  എല  .  സട   (  എചച്ച്  .  ഐ  )   പരരീക്ഷ സസമാഫച്ച് വവെയര് 
സ്കൂള്തല പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്

      iExaMS  സസമാഫച്ച്  വവെയറടലൂവടയമാണച്ച്  2023  മമാര്ചച്ച്  ടട.എചച്ച്.എസച്ച്.എല.സട  (എചച്ച്.ഐ)

പരരീക്ഷയുവട രജടസസ്ട്രേഷനനും അനബന്ധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളനും  സജ്ജമമാകടയടട്ടുള്ളതച്ച്.  വറഗുലര്,

പപ്രവെറച്ച് വെടദദമാര്തടകളവട രജടസസ്ട്രേഷനനും,  അനബന്ധ പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമമാണച്ച് ഈ സസമാഫച്ച്
വവെയറടല ഉള്വകമാള്ളടചടട്ടുള്ളതച്ച്.  

സ്കൂള് തലത്തടല രണച്ച് തരത്തടലുള്ള യൂസര്മമാവരയമാണച്ച് ലഭദമമാകടയടട്ടുള്ളതച്ച്.

1. HM യൂസര്
2. Class Teacher യൂസര് ഗ്രൂപച്ച്

 http://  thslc  hiexam.kerala  .gov.in  എന്ന വവെബച്ച് അഡ്രസച്ച് നലകുസമമാള് തമാവഴെ 
ദൃശദമമാകുനും വെടധമുള്ള സരീന് കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.

1.  HM  യൂസറമാണച്ച്  ആദദനും  സലമാഗടന്  വചെസയ്യേണതച്ച്.  സ്കൂള്സകമാഡച്ച്,  User  Name  ആയട
സ്കൂള്സകമാഡനും  ഡടഫമാള്ടച്ച്  പമാസച്ച്  സവെര്ഡനും  നലകട  സലമാഗടന്  വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.   ആദദ
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സലമാഗടനടല പമാസച്ച്  സവെര്  ഡച്ച്  മമാറ്റുന്നതടനള്ള സരീന് ലഭദമമാകുകയുനും പമാസച്ച്  സവെര്ഡച്ച് മമാറട
വെരീണനും സലമാഗടന് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ കമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുന്നതുമമാണച്ച്.

2.  തുടര്ന്നച്ച്  HM  വന്റെ  വെദകടവെടവെരങ്ങള്,  സ്കൂള്  വെടവെരങ്ങള്  എന്നടവെ  കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.
ആവെശദവമങടല edit വചെയച്ച് save വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്. 

3. HM സലമാഗടനടല Administration വമനവെടനച്ച് തമാവഴെ user management ല ലഭദമമായ class

teacher  creation  എന്ന  ലടങടല  കടകച്ച്  വചെയച്ച്  കമാസച്ച്  ടരീചറടസന്റെയുനും,  ഡടവെടഷസന്റെയുനും
വെടവെരങ്ങള് നലകട യൂസര് create വചെയ്യേണനും.  School Code_10A (ഡടവെടഷന് A ഉനും സ്കൂള്
സകമാഡച്ച്  10001  ഉനും ആവണങടല  10001_10A  എന്ന തരത്തടല)  User  Name Default

Password  Class Teacher Creation പൂര്ത്തരീകരടകണനും.

 HM  യൂസറടനച്ച് ആദദ പ്രമാവെശദനും സഹമാനുംസപജടവല  Divisions, Assign Divisions for

Teachers  എന്നടവെ പൂര്ത്തരീകരടക്കുവെമാന് സമാധടക്കുകയടല.   എലമാ കമാസച്ച്  ടരീചര്മമാരുസടയുനും
creation പൂര്ത്തടയമായസശഷനും,  HM യൂസര്  Divisions എന്നതടലൂവട ഓസരമാ ഡടവെടഷനടലുനും
ഉള്ള ആണ/വപണ കുടടകളവട എണനും സരഖവപടുത്തുകസയമാ/വവെരടപഫ വചെയ്യുകസയമാ സവെണനും.

Assign  Divisions  for  Teachers  എന്നതടലൂവട  HM  യൂസറടനച്ച്  കമാസച്ച്  ടരീചര്മമാരുവട
ഡടവെടഷനകള് വവെരടപഫ വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  



HM യൂസറടവന്റെ സഹമാനും സപജടലുള്ള 
1. HM Name
2. HM Mobile No
3. HM Telephone No
4. E-mail
5. Address
6. PEN (for Govt/Aided Schools)
7. UDISE Code
8. Division
9. Pincode
10. Secondary Telephone No.
11. Examination Centre
12. Educational District
13. Revenue District
14. Signature (നടര്ദടഷ്ഠ വെലടപത്തടല നടര്ബന്ധമമായുനും ഉള്വപടുസത്തണതമാണച്ച്.)
15.  Assign Division of Class  Teachers (കമാണുന്നതടന മമാതനും.)

എന്നരീ വെടവെരങ്ങള് കൃതദതസയമാവട നലകട,  'SAVE and  INITIATE'  എന്ന ബടണ
കടകച്ച്  വചെയച്ച്  ഒന്നമാനുംഘട  പ്രവെര്ത്തനനും  പൂര്ത്തരീകരടകമാവുന്നതമാണച്ച്.   ഇത്തരത്തടല
കണഫര്സമഷന്  നടത്തട  കഴെടഞമാല  പടന്നരീടച്ച്  വെടവെരങ്ങളടല  മമാറനും  വെരുത്തുവെമാന്
സമാധടക്കുകയടല.



ഇനടയുള്ളതച്ച് PRE-EXAMINATION,  EXAMINATION,  EXAMINER  POSTING

പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച്.

 PRE-EXAMINATION   പ്രവെര്ത്തനങ്ങള്
1.  Candidate Registration

2. Candidate Check-list

3. Parent Verification Check-list

4. Candidate Confirmation (by Class Teachers)

5. Candidate Confirmation (by HM)

6. e-Submission of candidate list (by HM)

7.  A List (Provisional)

8. Candidate Update

9. A List 

10. CE Mark Entry

11. Cancellation 

12. Hall Ticket Download

13. IT Mark upload

2.1  Candidate Registration

 Candidate Registration   വചെയ്യുന്ന അവെസരത്തടല പ്രസതദകനും ശ്രദടസകണ 
കമാരദങ്ങള്  

(സരഖവപടുത്തുന്ന  വെടവെരങ്ങള് അഡടഷന് രജടസ്റ്ററടല ഉള്ളതുസപമാവല 
ആയടരടകണനും.)

1. CCC,ARC,RAC വെടദദമാര്തടകളവട വെടവെരങ്ങള് വറഗുലര് വെടദദമാര്തടകള്കച്ച് 
ഒപമമാണച്ച് രജടസ്റ്റര് വചെസയ്യേണതച്ച്.  ടട വെടദദമാര്തടകളവട എണനും ഏവതങടലുനും 
ഡടവെടഷനടല ഉള്വപടുത്തണനും.

2. വെടദദമാര്തടയുവട സപരച്ച് (അ  ഡടഷന് രജടസ്റ്ററടല ഉള്ളതുസപമാവല സരഖവപടുത്തണനും.)

3. ജനനതരീയതട.
4. Place of Birth (ജനടച സ്ഥലനും ഉള്വകമാള്ളുന്ന Local Body Name/ സഹമാസടറലടല 

ആവണങടല സഹമാസടറല ഉള്വപടുന്ന Local Body Name/Birth Certificate ല 
സരഖവപടുത്തടയടരടക്കുന്ന Place of Birth.)

5. 01/06/2022 നച്ച് 14 വെയസച്ച് പൂര്ത്തടയമായടടടവലങടല Age Relaxation Order വെടവെരങ്ങള് 



സരഖവപടുത്തട ജനനതരീയതട എന്റെര് വചെയ്യേണനും.

6. ജമാതട, കമാറഗറട, മതനും എന്നടവെ കൃതദതസയമാവട സരഖവപടുത്തണനും.

7.  Address Line-1 ല House Name, Locality എന്നടവെ സരഖവപടുത്തണനും. 

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

9.  Identification Mark രവണണനും നടര്ബന്ധമമായുനും സരഖവപടുത്തണനും.

10. മരീഡടയനും, Vocational Subjects, ഭമാഷ സപപറുകവള സനുംബന്ധടച വെടവെരങ്ങള് 
കൃതദതസയമാവട സരഖവപടുത്തണനും.

11. സഫമാസടമാ വെദകവുനും നടശടത വെലടപത്തടലുമുള്ളതമായടരടകണനും. (150x200 pixels, 10KB 

മുതല 30 KB  വെവര)

12. പപ്രവെറച്ച് വെടദദമാര്തടകളവട രജടസച്ച് സട്രേഷന്

വറഗുലര് വെടദദമാര്തടകളവട രജടസച്ച് സട്രേഷന് Class Teachers ആണച്ച് നടര്വെഹടസകണതച്ച്.

2.1.1  വറഗുലര് വെടദദമാര്തടകളവട രജടസസ്ട്രേഷന് നടത്തുന്നതടനമായട അതതച്ച് കമാസച്ച് ടരീചര്മമാര്
സലമാഗടന്  വചെയച്ച്  Candidate  Details  വമനവെടല  ലഭദമമായടട്ടുള്ള  Candidate  (Regular)
എന്ന  ലടങടല  കടകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  രജടസസ്ട്രേഷന്  സപജച്ച്  തമാവഴെ  കമാണുനുംപ്രകമാരനും
ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.

വെടദദമാര്തടവയ ഉള്വപടുത്തുന്നതടനമായട 'Add New Candidate' എന്ന ബടണടല കടകച്ച്
വചെയ്യേണനും.  അസപമാള് Admission No. എന്റെര് വചെയ്യേമാനള്ള സപജച്ച് ദൃശദമമാകുനും.  അഡടഷന് നമര്
സരഖവപടുത്തട ok ബടണ കടകച്ച് വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെകമാണുന്ന സപജച്ച് ദൃശദമമാകുനും.  



'continue'ബടണ കടകച്ച് വചെയമാല തമാവഴെകമാണുന്ന സപജടലൂവട വെടദദമാര്തടവെടവെരങ്ങള്
ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   വെടവെരങ്ങള് അപ്സഡറച്ച് വചെസയ്യേണതുവണങടല അപ്സഡറച്ച് വചെയസശഷനും
'continue'  ബടണ  കടകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്,  സര്ടടഫടകറടല  വെരുന്ന  വെടവെരങ്ങള്
കമാണടക്കുന്നതമാണച്ച്. 

Edit / Save ബടണ ഉപസയമാഗവപടുത്തട അപ്സഡഷന് നടത്തുകസയമാ, രജടസസ്ട്രേഷന് 
പൂര്ത്തരീകരടക്കുകസയമാ വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.



2.2  Parents verification Checklist

ഒരു ഡടവെടഷവന്റെ രജടസസ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തടയമാകട കഴെടഞമാല പ്രസ്തുത കമാസച്ച് ടരീചറടവന്റെ
സലമാഗടനടല parent verification checklist എന്ന റടസപമാര്ടച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  'Download

check-list' എന്ന ബടണടല കടകച്ച് വചെയച്ച് റടസപമാര്ടച്ച് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.  കമാസച്ച്ടരീചര് 
ഒപടടച്ച് ഓസരമാ വെടദദമാര്തടകള്ക്കുനും check list  വന്റെ പ്രസ്തുത ഭമാഗനും നലകട രക്ഷകര്ത്തമാവെടല
നടനനും തടരുത്തലുകള് ഉവണങടല സരഖവപടുത്തട ഒപടടച്ച് തടരടചച്ച് വെമാസങ്ങണതമാണച്ച്.

2.3  Candidate Confirmation (by class teacher)

Parent  Verification  Checklist  ലൂവട  ലഭടച  തടരുത്തലുകള്  വെരുത്തടയസശഷനും,

കമാസച്ച്ടരീചര്മമാര് Candidate confirmation വചെസയ്യേണതമാണച്ച്. 

2.4 Print check list

HM  സലമാഗടനടല  ലഭദമമാകുന്ന  റടസപമാര്ടമാണച്ച്  Print  Check  list.   എലമാ  കമാസച്ച്
ടരീചര്മമാരുനും കണഫര്സമഷന് നടത്തടയമാല HM യൂസറടല ഇതച്ച് ലഭദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  

സ്കൂള്തല/ഡടവെടഷന് തലത്തടലുള്ള checklist കള് ജനസററച്ച് വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.
പ്രസ്തുത  checklist ലുവട വെടദദമാര്തട വെടവെരങ്ങള് ഒരടകല കൂടട പരടസശമാധടചച്ച്  ഏവതങടലുനും
ഡടവെടഷനടലുള്ള  വെടദദമാര്തട  വെടവെരങ്ങളടല  വതറച്ച്  തടരുസത്തണതുവണങടല  പ്രസ്തുത
ഡടവെടഷന്  unconfirm  വചെയ്തുവകമാടുത്തച്ച്  കമാസച്ച്ടരീചര്  തടരുത്തല  വെരുത്തട  കമാസച്ച്  ടരീചറുനും
തുടര്ന്നച്ച് HM ഉനും candidate കണഫര്സമഷന് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.5 പപ്രവെറച്ച് വെടദദമാര്തടകളവട രജടസസ്ട്രേഷന് 

പപ്രവെറച്ച് വെടദദമാര്തടകളവട രജടസസ്ട്രേഷന് HM യൂസറമാണച്ച് നടര്വെഹടസകണതച്ച്.  PCN,

PCO  എന്നരീ  തരത്തടല  പപ്രവെറച്ച്  രജടസസ്ട്രേഷന്  ഉണച്ച്.  2021,  2022  മമാര്ചച്ച്  പരരീക്ഷ
ആദദതവെണ  എഴുതട പരമാജയവപടവെര് PCN ആയുനും 2017 മുതല 2020 വെവര കമാലയളവെടല
ആദദ രജടസസ്ട്രേഷന് നടത്തട പരമാജടതരമായവെര് PCO ആയുമമാണച്ച് രജടസ്റ്റര് വചെയ്യേണനും.  രജടസ്റ്റര്
നമര് ആദദ തവെണ പരരീക്ഷ രജടസ്റ്റര് വചെയ വെര്ഷവുനും സരഖവപടുത്തട  PROCEED  ബടണ
കടകച്ച് വചെയമാല തമാവഴെ കമാണുന്ന സപജച്ച് ദദശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.



2.6 Candidate confirmation (by HM)

സ്കൂള്തല വെടദദമാര്തടവെടവെരങ്ങള് കണഫര്സമഷന് നടസത്തണതച്ച്  HM യൂസറമാണച്ച്.

2.7 Candidate list-E-submission (by HM)

Candidate  E-submission  എന്ന  ലടങടല  കടകച്ച്  വചെയച്ച്  E-submission

പൂര്ത്തരീകരടസകണതമാണച്ച്.   E-submission  ന  സശഷനും  യമാവതമാരുവെടധ  തടരുത്തലുകളനും
സമാധടക്കുകയടല.

എലമാ സ്കൂളകളടല നടനമുള്ള e-submission പൂര്ത്തടയമായമാലുടന് വപ്രമാവെടഷണല A List HM

സലമാഗടനടല  ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.   പ്രസ്തുത  ലടസ്റ്റടവന്റെ  പ്രടന്റെച്ച്  എടുത്തച്ച്  സൂക്ഷ ച്ച്മപരടസശമാധന
നടസത്തണതമാണച്ച്.   ഏവതങടലുനും  തരത്തടലുള്ള  വതറ്റുകള്  കവണത്തടയമാല  നടര്സദശടച



സമയത്തടനള്ളടല  HM  യൂസറടലുള്ള  Candidate  Update  എന്ന ലടങടലൂവട തടരുത്തലുകള്
നടത്തമാവുന്നതമാണച്ച്.

വപ്രമാവെടഷണല   A List  പ്രകമാരമുള്ള  തടരുത്തലുകള്ക്കുള്ള  സമയപരടധടക്കുസശഷനും
രജടസ്റ്റര് നമര് അസലമാടച്ച്വചെയച്ച് A, B ലടസ്റ്റുകള് പ്രസടദരീകരടക്കുന്നതമാണച്ച്.   A, B ലടസ്റ്റുകള്
പ്രസടദരീകരടചസശഷനും യമാവതമാരുവെടധ തടരുത്തലുകളനും അനവെദടക്കുന്നതല .

2.8 CE Mark Tabulation

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

എന്നടങ്ങവന മൂന്നച്ച് ഘടങ്ങളണച്ച്.   ഇതടല ആദദ രണച്ച് ഘടങ്ങള് കമാസച്ച് ടരീചര്മമാരുനും,  Final

Locking, HM യൂസറുമമാണച്ച് വചെസയ്യേണതച്ച്.

2.9  HALL TICKET DOWNLOAD

HM യൂസറടല ലഭദമമാകുന്ന  Hall Ticket  വമനവെടല നടന്നച്ച്  Hall Ticket (Regular),

Hall  Ticket  (Private)  എന്നരീ  സബച്ച്-ലടങടലുവട  ഹമാള്ടടകറ്റുകള്  ഡഡൗണസലമാഡച്ച്
വചെയ്യേമാവുന്നതമാണച്ച്.

2.10  IT MARK UPLOAD

HM യൂസറടല Pre-Examination  വമനവെടല ലഭദമമാകുന്ന ലടങമാണടതച്ച്.  ഈ ലടങടല
കടകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്  തമാവഴെ  കമാണുന്ന  സരീന്  ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  IT  മമാര്കച്ച്
ഉള്വകമാളളടചടരടക്കുന്ന ഫയല ബഡൗസച്ച് വചെയച്ച് അപച്ച് സലമാഡച്ച് വചെസയ്യേണതമാണച്ച്.

2.11  CANCELLATION

HM യൂസറടല ലഭദമമാകുന്ന ലടങമാണടതച്ച്.   ഈ ലടങടല കടകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള് തമാവഴെ
കമാണുന്ന സരീന് ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.  

പരരീക്ഷമാ  രജടസസ്ട്രേഷന്  കദമാന്സല  വചെയ്യുന്ന  വെടദദമാര്തടയുവട  രജടസ്റ്റര്  നമര്
നലകുസമമാള്  വെടദദമാര്തട  വെടവെരങ്ങള്  കമാണമാവുന്നതമാണച്ച്.   കദമാന്സല  വചെയ്യുന്നതടനള്ള
കമാരണനും സരഖവപടുത്തുകയുനും സ്കൂളടല ലഭടച അസപക്ഷയുനും അനബന്ധ സരഖകളനും സമാന് വചെയച്ച്
അപച്ച് സലമാഡച്ച് വചെയ്യുകയുനും സവെണനും.

പരരീക്ഷമാഭവെനടല  നടനനും  കദമാന്സസലഷന്  അപ്രൂവെച്ച്  വചെയച്ച്  cancellation  order

ലഭദമമാക്കുന്നതമാണച്ച്.



3. EXAMINATION

പരരീക്ഷ ദടവെസങ്ങളടവല പ്രവെര്ത്തനങ്ങളമാണച്ച് ഇതടലുള്ളതച്ച്.    Absentees Entry, 

Answer script Dispatch Details Entry എന്നരീ വമന HM യൂസറടലമാണച്ച് ലഭദമമായടട്ടുള്ളതച്ച്.  
ഈ വമനവെടല ലഭദമമായടട്ടുളളവെ തമാവഴെപറയുന്നവെയമാണച്ച്. 

1. Absentees Entry
2. Answerscript Distribution Details
3. Answer script Dispatch Details Entry
4. Seating and Room Management 

3.1 ABSENTEES ENTRY

നമാലച്ച് ഘടങ്ങളടലൂവടയമാണച്ച് ഇതച്ച് പൂര്ത്തടയമാസകണതച്ച്.  Initialization, Absentees 1st 

entry, Absentees 2nd entry, Final Confirmation എന്നടവെയമാണച്ച്.  

Initialization  വമനവെടല  കടകച്ച്  വചെയച്ച്  subject  വസലകച്ച്  വചെയ്യുസമമാള്
പരരീക്ഷമാതരീയതട,  രജടസ്റ്റര്  വചെയ  വെടദദമാര്തടകളവട  എണനും  കദമാന്സല  വചെയ
വെടദദമാര്തടകളവട  എണനും,  എന്നടവെ  ദൃശദമമാകുന്നതമാണച്ച്.   പരരീക്ഷയടല  ആവക  ഹമാജരമായ
വെടദദമാര്തടകളവട എണനും നലകട save ബടണ കടകച്ച് വചെയ്യേണനും.  Absentees ഇലമാവയങടല
final  Confirmation  സപജടസലക്കുനും,  അവലങടല  Absentees  1st Entry  സപജടസലക്കുനും
സപമാകുന്നതമാണച്ച്.   Absentees  1st Entry  സപജടല   subject  select  വചെയച്ച്  പരരീക്ഷയച്ച്
ഹമാജരമാകമാത്ത വെടദദമാര്തടകളവട രജടസ്റ്റര് നമറുകള് വതറ്റു കൂടമാവത നലകട save വചെയ്യേണനും.

 

3.2 ANSWER SCRIPT  DISTRIBUTION DETAILS

HM യൂസറടല ലഭദമമാകുന്ന റടസപമാര്ടമാണടതച്ച്.  Answer Script  കള് എതയുവണനനും
എവെടസടകച്ച് അയകണവമനമുള്ള റടസപമാര്ടമാണടതച്ച്.  പരരീക്ഷമാദടനത്തടവല  Absentees Entry

പൂര്ത്തടയമാകടയവെര്ക്കു മമാതസമ ഈ വമന ലഭദമമാകുകയുള്ളു. 

3.3 ANSWER SCRIPT  DISTRIBUTION DETAILS ENTRY

ഓസരമാ  ദടവെസസത്തയുനും  പരരീക്ഷ  കഴെടഞച്ച്  പരരീക്ഷമാസപപറുകള്  മൂലദനടര്ണയ
കദമാമ്പുകളടസലകച്ച്  അയച  വെടവെരങ്ങള്  (ബണടലുകളവട  എണനും,  സരീ ഡച്ച്  സപമാസ്റ്റച്ച്  നമര്)

സരഖവപടുത്തുന്നതടനള്ള വമനവെമാണടതച്ച്. 



Absentees Entry, Answer Script Dispatch Details Entry എന്നടവെ അതതച്ച് ദടവെസനും 
മമാതസമ വചെയ്യേമാന് സമാധടക്കുകയുള്ളു.  

3.4 SEATING & ROOM MANAGEMENT

പരരീക്ഷമാ  സകന്ദ്രങ്ങളടല  ഓസരമാ  ദടവെസസത്തയുനും  കമാസച്ച്  റനും  ക്രമരീകരണവുനും
വെടദദമാര്തടകളവട ക്രമരീകരണവുമമാണച്ച് ഈ വമനവെടലുനും ലഭദമമാകടയടട്ടുള്ളതച്ച്.  ഈ വമനവെടല

1. Room Allocation  (സ്കൂളടനച്ച് മുന്വെശത്തച്ച് പ്രദര്ശടപടകമാന്)

2. Room Label  (കമാസച്ച് മുറടക്കു മുമടല പ്രദര്ശടപടകമാന്)

3. Seating Arrangement (കമാസച്ച് മുറടക്കു മുമടല പ്രദര്ശടപടകമാന്)

4. Attendance Sheet (ഓസരമാ ദടവെസവുനും പരരീക്ഷമാര്തടകളവട ഹമാജര് സരഖവപടുത്തമാന്)

THSLC  (HI)  2023  മമാര്ചച്ച്  പരരീക്ഷയച്ച്  പരരീക്ഷമാഭവെനടല നടനനും ലഭദമമാകടയടട്ടുള്ള
Seating & Attendance sheet കള് മമാതസമ ഉപസയമാഗടക്കുവെമാന് പമാടുളള.

5. iExaMS ACTIVITY SCHEDULE

1.  Candidate Registration : From 30/01/2023 to 02/02/2023

2.  Candidate Confirmation by
     HM & E-submission 
     of candidate details : Before 5 pm on 03/02/2023

3.  Provisional A-List Publication : 07/02/2023

4.  Online Candidate Correction :  07/02/2023 to 09/02/2023

5.  A-list/B-list Publication : 10/02/2023

6.  Question paper Statement Verification : 10/02/2023 to 13/02/2023

7. Cancellation Entry : From 10/02/2023 to 13/02/2023

8. CE-Mark Entry : From 10/02/2023 to 13/02/2023

9. Hall-ticket Download : 14/02/2023

 



5. Help Desk

Phone No  : 0471-2546832

Email : iexamhelpdesk@gmail.com

  
പ്രധമാനമാധദമാപകരുവട ശ്രദകച്ച്

iExaMS  ആയട  ബന്ധവപടച്ച്,  സളടവന്റെ  ഔസദദമാഗടക  വമയടലടല  നടന്നച്ച്  സ്കൂള്
വലറര്പമാഡടല തയ്യേമാറമാകട പ്രഥമമാദദമാപകന് ഒപച്ച് വെചച്ച് സ്കൂള് സരീലുനും പതടപടചച്ച് സമാന് വചെയച്ച്
അയക്കുന്ന  അസപക്ഷകള്  മമാതസമ  പരടഗണടക്കുകയുള്ളു.  പ്രഥമമാദദമാപകവന്റെ  വമമാപബല
നമര്, വസന്റെര് സകമാഡച്ച്എന്നടവെ നടര്ബന്ധമമായുനും സചെര്ത്തടരടകണനും.
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