
എല.എസ്.എസ് / യ.എസ്.എസ് / സ്ക്രീനിങ്ങ് െടെസ്റ്റ് - ഓണ്ലൈലൈന് രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് 2013-14
പ്രധാനാധയാപകര്ക്കുള്ള മാര്ഗ നിര്േഷന്ദ്ശങ്ങള

ഈ വര്ഷെത്തെ എല.എസ്.എസ് / യ.എസ്.എസ് / സ്ക്രീനിങ്ങ് െടെസ്റ്റുകള 2014 ജനുവരി 

മാസത്തെില നടെക്കുകയാണല്ലേഷന്ല്ലാ. പുതിയ അറിയിപ്പു പ്രകാരം ജനുവരി 18 ശനിയാഴ്ച എല.എസ്.എസ് / 
യ.എസ്.എസ് പരീക്ഷകള നടെക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്ഷെത്തെ േഷന്പാെലൈ ഈ വര്ഷവും ഓണ്ലൈലൈന് രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് 

രീതി തെന്നെയാണല്ല് ഏര്െപ്പടുത്തെിയിട്ടുള്ളത്. അേഷന്ത സമയം ഓേഷന്രാ സ്കൂളിെന്റെയം ഓണ്ലൈലൈന് എന്ട്രി അതാത 
സ്കൂളുകള തെന്നെ െചെയ്യേഷന്യ്യേണ്ടതണ്ട്. ഹാളടെിക്കറ്റുകള, റിസളട്ട് എന്നെിവയം നിശ്ചിത സമയത്തെ് സ്കൂളുകളക്ക് േഷന്നരിട്ട് 

െഡൌണ്ലേഷന്ലൈാഡു െചെയ്യയ്യോന് സാധിക്കുന്നെതാണല്ല്. 
രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് നടെപടെികള ഡിസംബര് 20 നകം പൂര്ത്തെിയാക്കുകയം ൈഫൈനല ലൈിസ്റ്റ് പ്രിെന്റെടുത്തെ് ഒപ്പിട്ട് 

ഒരു േഷന്കാപ്പി ഡിസംബര് 21 നു തെന്നെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആപ്പീസര്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുകയം േഷന്വണല്ലം. 
ഇതിനാവശയമായ നിര്േഷന്ദ്ശങ്ങളാണു ചുവെടെ നലകുന്നെത്. നിര്േഷന്ദ്ശങ്ങള വായിച്ച േഷന്ശഷം രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് 

നടെപടെികള ആരംഭ്ിക്കാവുന്നെതാണല്ല്. സ്കൂളുകളുെടെ രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് സാധയമാകണല്ലെമങ്കില എ.ഇ.ഒ തലൈത്തെില ചെയ്യിലൈ 
നടെപടെി ക്രമങ്ങള പൂര്ത്തെിയാേഷന്വണ്ടതണ്ട്. ഇതിനു േഷന്ശഷം മാത്രമേഷന്മ സ്കൂളുകളക്ക് രജിേഷന്സ്ട്രേഷനുള്ള അനുവാദ്ം 

ലൈഭ്യമാവുകയള. 
െബ്രൌസറില (Preferably Mozilla firefox new version) www.keralapareekshabhavan.in

എന്നു ൈടെപ്പു െചെയ്യയ്ത് പരീക്ഷാ ഭ്വെന്റെ െമയിന്േഷന്പജിെലൈത്തുക. അവിെടെ LSS/USS online registration 
എന്നെ ലൈിങ്കില ക്ലിക്്ക െചെയ്യയ്ത് ൈസറ്റില കടെക്കാം. Sign in െചെയ്യയ്യുന്നെതിനായി സ്കൂള േഷന്കാഡിെന്റെ മുന്പ് s േഷന്ചെയ്യര്ത്തെ് 

(Eg: S16491) യൂസര്െനയിം നലകുക (യൂസര്െനയിം Case sensitive അല്ല). അത തെന്നെ 
പാേഷന്സ്സ്വേര്ഡായം നലകുക (പാസ്്സ് േഷന്വര്ഡ് Case sensitive ആയതിനാല S കാപ്പിറ്റല െലൈറ്റര് തെന്നെ 

നലകണല്ലം).  Sign in െചെയ്യയ്തു കഴിഞ്ഞ ഉടെെന പാസ്സ്് േഷന്വര്ഡ് മാറ്റാനുള്ള നിര്േഷന്ദ്ശം ലൈഭ്ിക്കും (ഇത 
നിര്ബന്ധമാണല്ല്). യൂസര്െനയിം 6 അക്ഷരങ്ങളും (6 characters) പുതിയ പാസ്സ്് േഷന്വര്ഡ് 7 മുതല 12 വെര 

അക്ഷരങ്ങളും (7 to 12 characters) ഉണ്ടായിരിക്കണല്ലം. പാസ്്സ് േഷന്വര്ഡ് മാറ്റുന്നെതിനായി ആദ്യം യൂസര്െനയിം 
നലകുക. അടുത്തെ േഷന്ബാക്സില നിങ്ങളുേഷന്ദ്ദേശിക്കുന്നെ പുതിയ പാസ്സ്് േഷന്വര്ഡ് നലകുക (7 to 12 characters). 
െതാട്ടടുത്തെ േഷന്ബാക്സില പുതിയ പാസ്സ്് േഷന്വര്ഡ് വീണ്ടും നലകുക. അവസാനെത്തെ േഷന്കാളത്തെില പഴയ പാസ്്സ് 
േഷന്വര്ഡ് നലകുക (പാസ്്സ് േഷന്വര്ഡ് Case sensitive ആയതിനാല S കാപ്പിറ്റല െലൈറ്റര് തെന്നെ നലകണല്ലം). 
ഇേഷന്പ്പാള പാസ്സ്് േഷന്വര്ഡ് മാറിയതായി സേഷന്ന്ദേശം ലൈഭ്ിക്കും. പുതിയ പാസ്്സ് േഷന്വര്ഡ് അേഷന്പ്പാള തെന്നെ നിങ്ങളുെടെ 
ഡയറിയില കുറിച്ചു വയ്ക്കുക. പാസ്സ്് േഷന്വര്ഡ് മറന്നു േഷന്പാവുകയം അത റീെസറ്റ് െചെയ്യയ്തു കിട്ടുന്നെതിനായി വിലൈെപ്പട്ട 

സമയം നഷ്ടപ്പെപ്പടുന്നെതം ഒഴിവാക്കാന് ഇത മൂലൈം സാധിക്കും. ഇനി സ്കൂളിെന്റെ േഷന്ഹാം േഷന്പജില കടെന്നെ് രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് 
നടെപടെികള ആരംഭ്ിക്കാവുന്നെതാണല്ല്. 

Registration ക്ലിക്ക് െചെയ്യയ്താല ലൈഭ്ിക്കുന്നെ Submit details of candidates എന്നെിടെത്തെ് കുട്ടിെയയം 
പരീക്ഷെയയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള നലകാം. IV-LSS/VII-USS എന്നെതില നിന്്നെ ഒന്നു െസലൈക്്ട 

െചെയ്യയ്യുക. എല.എസ്.എസ് െസലൈക്ട് െചെയ്യയ്താല Apply STGS, Lang. I എന്നെിവ inactive ആയിരിക്കും. 
LSS ന് ഇവ രണ്ടും ബാധകമല്ല എന്നു സാരം. തടെര്ന്നു നലേഷന്കണ്ട വിവരങ്ങളില പ്രേഷന്വശന നമ്പര്, കുട്ടിയെടെ 

േഷന്പര്, രക്ഷിതാവിെന്റെ േഷന്പര് എന്നെിവ മാത്രമേഷന്മ ൈടെപ്പു െചെയ്യയ്തു െകാടുേഷന്ക്കണ്ടതായള. മറ്റുള്ളവെയല്ലാം ഉചെയ്യിതമായത് 
െസലൈക്ടു െചെയ്യയ്യുകയാണു േഷന്വണ്ടത്. പരീക്ഷ െസലൈക്ടു െചെയ്യയ്ത േഷന്ശഷം Medium െതരെഞ്ഞടുക്കുക, പ്രേഷന്വശന 

നമ്പരും േഷന്പരും നലകുക. Gender (Girl / Boy), Date of birth, Community (General / SC / 

http://www.keralapareekshabhavan.in/


ST / OBC / OEC) എന്നെിവ നലകുക. CWSN ആേഷന്ണല്ലാ, അല്ലേഷന്യാ എന്നും സാമ്പത്തെിക സ്ഥിതിയം 

(APL / BPL) െസലൈക്ടു െചെയ്യയ്ത് submit െചെയ്യയ്യുക. രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തെിയായ കുട്ടിയെടെ വിവരങ്ങള െതാട്ടു 
താെഴ പട്ടികയായി display െചെയ്യയ്തു കാണല്ലിക്കും. ഇെല്ലങ്കില െബ്രൌസറിെന്റെ ബാറിലുള്ള refresh ഐക്കണല്ലില 

ക്ലിക്കു െചെയ്യയ്താല മതി. USS നുള്ള രജിേഷന്സ്ട്രേഷനാെണല്ലങ്കില േഷന്മല പറഞ്ഞ കാരയങ്ങളക്കു പുറെമ സ്ക്രീനിങ് 
െടെസ്റ്റിന് അേഷന്പക്ഷ നലകുന്നുേഷന്ണ്ടാ (Apply STGS) എന്നെ കാരയവും ഒന്നൊം ഭ്ാഷ ഏെതന്നും കൂടെി 

നലേഷന്കണ്ടതണ്ട്.
മുഴുവന് കുട്ടികളുെടെയം രജിേഷന്സ്ട്രേഷന് പൂര്ത്തെിയായിക്കഴിഞ്ഞ് േഷന്പജിെന്റെ ഏറ്റവും അടെിയിലൈായി കാണുന്നെ 

Get a report ക്ലിക്ക് െചെയ്യയ്ത് റിേഷന്പ്പാര്ട്ട് പ്രിെന്റെടുത്തെ് േഷന്നരെത്തെ എഴുതിത്തെയ്യോറാക്കിയ വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തു 
േഷന്നാക്കി ശരിയാെണല്ലന്നെ് ഉറപ്പാക്കുക. തിരുത്തെലുകള ആവശയെമങ്കില വരുത്തെി അപ്ഡേഷന്ഡറ്റ് െചെയ്യയ്യുക. എല്ലാ 
കുട്ടികളും രജിേഷന്സ്ട്രേഷനില ഉളെപട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും നലകിയ വിവരങ്ങെളല്ലാം പൂര്ണല്ലമായം ശരിയാെണല്ലന്നും ഉറപ്പു 

വരുത്തെിയ േഷന്ശഷം ഇടെേഷന്ത്തെ അറ്റത്തുള്ള Make final എന്നെിടെത്തെ് െചെയ്യക്ബേഷന്ബാക്സില ക്ലിക്ക് െചെയ്യയ്ത് ഒരു ടെിക് മാര്ക്ക് 
വരുത്തെി വീണ്ടും അപ്ഡേഷന്ഡറ്റ് െചെയ്യയ്യുക. ഇേഷന്താെടെ വിവരങ്ങള അന്തിമമാവുകയം തടെര്ന്നെ് തിരുത്തെലുകള 

അസാധയമായിത്തെീരുന്നെതമാണല്ല്. അതിനാല ഇത സൂക്ഷ്മമായി െചെയ്യയ്യോന് ശ്രദ്ധിേഷന്ക്കണ്ടതാണല്ല്.

അടുത്തെതായി Home േഷന്പജില കടെന്്നെ ഇടെത വശത്തു കാണുന്നെ Finish report എന്നു 

കാണുന്നെതിെന്റെ ഇടെത വശത്തു കാണുന്നെ െചെയ്യക്ബേഷന്ബാക്സില ക്ലിക്ക് െചെയ്യയ്ത േഷന്ശഷം submit െചെയ്യയ്യുക. ഇേഷന്പ്പാള 
സ്കൂള തലൈ രജിേഷന്സ്ട്രേഷെന്റെ എല്ലാ നടെപടെി ക്രമങ്ങളും താങ്കള വിജയകരമായി പൂര്ത്തെിയാക്കിക്കഴിഞ. ഇനി 

െഡൌണ്ലേഷന്ലൈാഡ്സില കടെന്്നെ Final list െഡൌണ്ലേഷന്ലൈാഡ് െചെയ്യയ്യോവുന്നെതാണല്ല്. 
ഓര്ക്കുക : Finish report  സബ്മിറ്റു െചെയ്യയ്ത േഷന്ശഷം മാത്രമേഷന്മ Final list െഡൌണ്ലേഷന്ലൈാഡ് െചെയ്യയ്യോന് 

സാധിക്കുകയള. ഇത് ഒരു േഷന്കാപ്പി ഒപ്പിട്ട് ഡിസംബര് 21 നു തെന്നെ എ.ഇ.ഒ വില സമര്പ്പിേഷന്ക്കണ്ടതാണല്ല്. 
കുട്ടികളുെടെ രജിസ്റ്റര് നമ്പര് പരീക്ഷാഭ്വനില നിന്നൊണല്ല് അനുവദ്ിക്കുന്നെത്. ഇതിനു േഷന്ശഷം മാത്രമേഷന്മ 

ഹാളടെിക്കറ്റുകള െഡൌണ്ലേഷന്ലൈാഡു െചെയ്യയ്യോന് സാധിക്കുകയള. 
സ്കൂളുകളുെടെ പാസ്സ് േഷന്വര്ഡ് റീെസറ്റ് െചെയ്യയ്യുക, െസന്റെര് മാറ്റം തടെങ്ങി എല്ലാ കാരയങ്ങളും ഇപ്രാവശയം 

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആപ്പിസറുടെടെ നിയന്ത്രണല്ലത്തെിലൈാണു നടെക്കുന്നെത്. ഇത്തെരം ആവശയങ്ങളക്കു േഷന്വണ്ടി 
പ്രധാനാധയാപകര് ഒരു കാരണല്ലവശാലു പരീക്ഷാഭ്വനുമായി േഷന്നരിട്ടു ബന്ധെപ്പണ്ടതില്ല.

 


