


1 ോമാഡല  ഐടി  പാോയാഗിക  പരീക  നടതനതിനായി  പരീകാ 
ോകനങളില വിതരണം െചയ പരീകാസാമഗികള 2011 ജനവരി 27-

ന് മമ് ജിലാ വിദയാഭയാസ ഓഫീസകളില എതിോകണതാണ്.

2 പരീക നടതിപമായി ബനെപടണാകന സാോങതിക പശങളകം 
സംശയനിവാരണതിനമായി  ജിലയിെല  മാസര  െടയിനരമാരെട 

ോസവനം പോയാജനെപടോതണതാണ്. ജിലാതലതില പരിഹരികാന 
കഴിയാത  പശങള  ഉെണങില  മാതമായിരികണം  ഐടി@സള 

ോപാജകിെന സംസാന ഓഫീസിെന സഹായം ോതോടണത്. (0471..... 
0471-2529800).

II ഐടി  പാോയാഗിക  പരീകയെട  സഗമമായ  നടതിപിന്  
വിദയാഭയാസ  ജിലാതലതില  ജിലാ  വിദയാഭയാസ  ഓഫീസറെട  
ഉതരവാദിതവതില  താെഴപറയന  പവരതനങള 

െചോയണതാണ് .

1 വിദയാഭയാസ ജിലയിെല എലാ സളകളകം ഐടി പാോയാഗിക പരീക 
നടതനതിനാവശയമായ  പരീകാ  സാമഗികള  ജിലാ  വിദയാഭയാസ 

ഓഫീസില ലഭിച എന് ഉറപവരോതണതം ഇവ 2012 ജനവരി 29 ന 
മമായി  ജിലയിലള  പരീകാ  ോകനങളക്  വിതരണം 

െചോയണതമാണ്.

2 പരീക  നടകന  അവസരതില  പശങള  ശദയിലെപടാല  അവ 
യഥാസമയം  പരിഹരികകയം  ആവശയമായ  സാോങതിക  സഹായം 
എതികകയം  െചയനതിന്  വിദയാഭയാസ ജിലയില സൗകരയപദമായ 
സലത്  ഒര  കണോടാള  റംസജീകരിോകണതാണ്.  (അതിോലക് 

ജിലയിെല ഏതാനം മാസരെടയിനരമാെര നിോയാഗികാവനതാണ്).

3 വിദയാഭയാസ ജിലയെട പരിധിയില വരന എലാ സളകളിലം നിശിത 
ദിവസങളകളില ഐടി പാോയാഗിക പരീക പരതിയാകി എന് 

ഉറപ വരോതണതാണ്.

4 പരീകാോകനങളില നിനം െകാണവരന ോസാരഷീറിെന പിന് ഔട് 
ഫീഡ്  ബാക്  എനിവ ജിലാ  വിദയാഭയാസ ഓഫീസകളില സവീകരിച് 

രസീത്  നലോകണതാണ്.  ഇതിനായി  ജിലയിെല  മാസര 
െടയിനരമാരെട ോസവനം ഉപോയാഗെപടതാവനതാണ്.

5 പാോയാഗിക  പരീക  നടകന  ദിവസങളില  ജിലാവിദയാഭയാസ 
ഓഫീസര  പരീകാോകനങള  സനരശിച്  ആവശയമായ  ോമലോനാടം 
നടോതണതം ആയതിെന സനരശന റിോപാരട്  തയാറാകി വിദയാഭയാസ 

െഡപയടി ഡയറകരക് സമരപിോകണതമാണ്.  സനരശന റിോപാരടിെന 
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ഒര പകരപ് മാസര െടയിനര ോകാരഡിോനറര മഖാനിരം ഐടി@സള 
ോസറ് ോപാജക് ഓഫീസില എതിോകണതമാണ്.

6 ഐടി  പരീകെയ  സംബനിച  ലഭികന  ഫീഡബാക്  സംസാന 
തലതില വിലയിരതനതിനായി  സളകളില നിനള ഫീഡബാക് 
ഡി.ഇ.ഒ  തലതില  ോകാഡീകരിച്ഐടി@സള  ോപാജകിെന  മാസര 

െടയിനര  ോകാരഡിോനറര  മഖാനിരം  ഐടി@സള  ോസറ്  ോപാജക് 
ഓഫീസില  എതിോകണതാണ്.

7 ജിലാ  വിദയാഭയാസ  ഓഫീസകളില  ോശഖരിച  ോസാരഷീറകള 

പരിോശാധന  നടതനതിനായി  ഐടി@സള  ോപാജകിെന  ജിലാ 
ഓഫീസില  2012  െഫബവരി  19 ന  മമ്  മാസര  െടയിനര 

ോകാരഡിോനറര മഖാനിരം എതിോകണതാണ്.

III ഐടി  പാോയാഗിക  പരീകാ  നടതിപമായി  ബനെപട്  
സളതലതില  താെഴപറയന  കമീകരണങള  സള  െഹഡാസറെട  

ഉതരവാദിതവതില െചോയണതാണ് .

1 ഐടി പാോയാഗിക പരീക നടതനതിന ോവണ പരീകാ സാമഗികള 
യഥാസമയം  ജിലാ  വിദയാഭയാസ  ഓഫീസില  നിനം 

ഏറവാോങണതാണ്.

2 പരീക തടങനതിന് 2 ദിവസം മമ് സളില ആവശയമായ കമയടറകള 
ഉണ്  എനം  അവെയലാംപവരതന  സജമാെണനം  എലാ 

കമയടറകളിലം  ഐടി@സള  ഗ/ലിനക്  അെലങില  എഡയഉബണ 
ഓപോററിംഗ്  സിസം ശരിയായരീതിയില പവരതികന എനം ഉറപ 

വരതിയിരികണം.  ഇതിനായി  അതത്  സളിെല  SITC/Joint 
SITC മാരെട ോസവനം ഉപോയാഗെപടതാവനതാണ്.

3 സളിെല  SITC,  Joint  SITC,  പതാം  കാസില  ഐടി  പഠിപികന 
അധയാപകര എനിവെര ഐടി പാോയാഗിക പരീക നടതനതിനള 
ഇനവിജിോലറരമാരായി  നിോയാഗിോകണതാണ്.  ആവശയെമങില 
ൈഹസള  കാസകളില  ഐടി  പഠിപികന  അധയാപകെരയം 
ഇനവിജിോലറരമാരായി  നിോയാഗികാം.  (  ഇനവിജിോലറരമാരായി   
നിോയാഗികെപടനവരം  സള  െഹഡാസറം  അലാെത  മറാരം  
പരീകാോവളയില  കമയടര  ലാബില  പോവശികാന 

അനവദികരത്  ).  

4 ോമാഡല പരീകയായി കടികളക്  99-ല തടങന ഒര താലകാലിക 
രജിസര നമര അനവദിോകണതാണ്.  ഇതിനായി താെഴപറയന കമം 

സവീകരികാവനതാണ്.
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99+ഡിവിഷന ോകാഡ് + കടിയെട കാസ് നമര

ഡിവിഷന ോകാഡ് = A യ്  01, B യ്  02 എന കമതില

ഉദാ:- പതാം  കാസ്  സി  ഡിവിഷനില പഠികന കാസ്  നമര  5  ആയ 
കടിക് നലോകണ രജിസര നമര 990305

ഈ  രീതിയില  രജിസര  നമര  തയാറാകി  പരീകയ്  മമ്  കടികളക് 

വിതരണം െചോയണതാണ്.

5 മന്  കമയടറകളക്  ഒരാളഎന  അനപാതതിലാണ് 
ഇനവിജിോലറരമാെര നിോയാഗിോകണത്.

6 പാോയാഗിക  പരീകയ്  ഉളെപടതിയിരികന  കടികളെട 

പരീകാതീയതികള കമീകരിചെകാണള പടിക (മാതക  – Form P1) 
തയാറാകി  ജനവരി  31 ന  മമ്  പരീകാ  ോകനതില 

പസിദെപടിോതണതാണ്.  (ഓോരാ  ദിവസവം  രാവിെല  9.30-ന് 
പരീക  ആരംഭിച്  ൈവകിട്  4.30-ന്  തീരന  രീതിയിലായിരികണം 

പടിക തയാറാോകണത്.)

7 പരീക  തടങനതിന്  ഒര  ദിവസം  മമായി  SITC/Joint 
SITC/ഇനവിജിോലറര  എനിവരെട  സഹായതാല  സളിന് 

നലകിയിരികന  രജിോസഷന  കീ,  ഇനവിജിോലറര  ോകാഡ്  എനിവ 
ഉപോയാഗിച് പരീകാ ോസാഫ് െവയര ഇനസാള െചോയണതാണ്.

8 പരീകാ  ോസാഫ്  െവയര  ഇനസാള  െചയ്  പരീക  നടതനതിനള 
ഇനവിജിോലറര  ോകാഡ്  രഹസയമായി  സകികനതിന്  നിരോദശം 
നലോകണതാണ്.

9 ൈവദയതിതകരാറമലം  പരീക  തടസെപടാതിരികനതിന് 

ആവശയമായ  മനകരതലകള  (ഇനെവരടര,  ജനോററര) 
സവീകരിോകണതാണ്.

10 സളില പരീകാ നടതിപമായി ബനെപട് സഹായം ആവശയെമങില 
ജിലയില  പവരതികന  കണോടാള  റമിെന  സഹായം 
ോതടാവനതാണ്.

11 ലാബിെല പവരതനസജമായ എലാ കമയടറകളിലം ോസാഫ് െവയര 
ഇനസാള  െചയതിനോശഷം  ോസാഫ്  െവയര  സി  ഡി   സള 
െഹഡാസറെട  ഉതരവാദിതവതില  സളില  ഭദമായി 

സകിോകണതാണ്.

12 ഒര പരീകാ ോകനതിോലക് തനിരികന പരീകാ സിഡി പരീകാ 
ോകനതിന  െവളിയിലള  കമയടറകളില  ഇനസാള  െചയകോയാ 
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അതിെന  പകരപ്  എടത്  പറത്  െകാണോപാകകോയാ  െചയാന 
പാടളതല.

13 ഓോരാ  ദിവസവം  പരീക  തടങനതിന്  അരമണികര  മമായി 
പാോയാഗിക  പരീകകപോയാഗികന  കമയടറകള  എലാം 
പവരതിപിച്  കടികളക്  പരീക  െചയനതിനള  സീന  ഒരകി 

നിരതാന ോവണ നിരോദശം ഇനവിജിോലറരക് നലോകണതാണ്.

14 പാോയാഗികപരീക നടകന ഓോരാ ദിവസവം ആദയ ബാചില പരീക 
എഴതന  കടികള  നറെകടപിലെട  അവരക്  െചയാനള  കമയടര 
െതരെഞടകനതം  പിനീട്  കമയടറകളില  തടരചയായി  പരീക 
നടതകയം  െചോയണതാണ്.  (പരീകാ  സമയം  45  മിനിട് 
ആെണനിരിെക  ഒര  കടി  നിശിതസമയതിന  മമ്  പരീക 
പരതിയാകിയാല  ഉടന  തെന  മലയനിരണയം  നടതകയം 
കമമനസരിചള അടത കടിെയ ആ കമയടറില പരീകകിരതാന 
ോവണ നടപടികള സവീകരികകയം െചോയണതാണ്).

15 പരീകയില  പെങടകന  ഓോരാ  വിദയാരതിയില  നിനം  പരീക 
തടങനതിന  മമ്  അവരപോയാഗികന  കമയടര  നമര 
പരീകാരജിസറില  (മാതക  Form  P-2)  ോരഖെപടതി  ഒപ്  െവച് 

വാോങണതാണ്.  (ഇനവിജിോലററെട സാനിദയതിലമാതോമ കടികള 
പരീകയില  പെങടകനള  എനം  കടികള 
കമയടറിെലകമീകരണങളില  മാറം  വരതിെലനം 
ഉറപവരോതണതാണ്).

16 പരീക  തടങനതിെന  തോല  ദിവസം  പരീകെയഴോതണ  എലാ 
വിദയാരതികോളയം വിളിചകടി പരീകെയ സംബനിച് താെഴപറയന 
െപാത നിരോദശങള നലോകണതാണ്.  തദവസരതില  പരീകയെട 

ഒര െഡോമാണോസഷന െപാതവായി നടതനതം ഉചിതമായിരികം.

• പരീകയില പെങടകന കടിയെട വിവരങള നലകിയ ോശഷം 
പരീക ആരംഭികനതിനള നിരോദശം െകാടതാല ദശയമാകന 
ജാലകതില  നാല  വിഭാഗങളിലായി  രണ  ോചാദയങള  വീതം 

പദരശിപിചിടണാവം. ഓോരാ വിഭാഗതില നിനം ഓോരാ ോചാദയം 
വീതം െതരെഞടത് പരീക െചയണം.

• ഓോരാ  ോചാദയതിനമള  പവരതനങള  ഇനവിജിോലറര 
പരിോശാധിച് ോസാര ോരഖെപടതിയോശഷം മാതോമ ആ ജാലകം 

ോകാസ െചയാന പാടള.

• സിഡി,  ഫോളാപി  ഡിസ്,  െമമറി  സിക്,  െമാൈബല  ോഫാണ 

തടങിയവയമായി കടികള ലാബില പോവശികരത്.
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• ൈവദയതിയെടോയാ  കമയടറിെനോയാ  തകരാറമലം 
പരീകയിടയില വിദയാരതിക് സമയം നഷെപടനെവങില ആ 
വിവരം  ഇനവിജിോലറെറ  ധരിപിോകണതാണ്.  കടിക്  രണാമത് 

പരീക െചയനതിന് അവസരം നലകനതാണ്.

17 കടി പരീക പരതിയാകകോയാ കടിക്  അനവദിചിരികന സമയം 
കഴിയകോയാ  െചയോമാള  ഇനവിജിോലറര,  കടി  െചയ  പവരതനം 

വിലയിരതി ോസാര കമയടറില ോരഖെപടോതണതാണ്.

18 ഓോരാ പവരതനതിനം നലകന ോസാര ഇനവിജിോലറര തലസമയം 
തെന  ോസാരഷീറിലം  (മാതക  Form  P-3)ോരഖെപടോതണതാണ്. 
തടരന്  അടത  വിദയാരതിെയ  പരീക  െചയനതിന് 
അനവദിോകണതാണ്.

19 പരീക  അവസാനിച  കഴിയോമാള  പരീകാ  ോരഖകോളാെടാപം 

വിതരണം െചയിരികന ഫീഡബാക് ോഫാമകള  (മാതക  Form P-4) 
കടിക് െകാടത് പരിപിച വാോങണതാണ്.

20 ഓോരാ ദിവസവം പരീക കഴിയോമാള താെഴപറയന പവരതനങള 

പരതിയാോകണതാണ്.

(I) അതത്  ദിവസോതക്  െഷഡയള  െചയിരികന  എലാ  വിദയാരതികളം 

പരീകയില പെങടത എന് ഉറപ വരതിയിരികണം.

(II) ആ  ദിവസെത  മഴവന  കടികളെടയം  റിസലട്  ോസാഫ്  െവയറിെല 
എകോസാരട്/ഇംോപാരട്  സൗകരയം  ഉപോയാഗിച്  പിനര  ഘടിപിചിടള 

കമയടറിെല ഒര ോഫാളഡറിോലക് ോകാപിെചോയണതാണ്.

(III) മഴവന കമയടറകളിോലയം വിവരങള പിനര ഘടിപിചള കമയടറിോലക് 
പകരതികഴിഞാല  അതില  ഇനസാള  െചയിടള  പരീകാ  ോസാഫ് 
െവയറിെല  ഇംോപാരട്  സൗകരയം  ഉപോയാഗിച്  മഴവന  കടികളെടയം 
കണോസാളിോഡറഡ്  ോസാരഷീറ്  തയാറാകി  അതിെന  പിനൗട് 

എടതസകിോകണ്ടതാണ്.

21 ഒര  പരീകാ  ോകനതിെല  എലാ  വിദയാരതികളം  പാകികല 
പരീകയില പെങടത എന് ഉറപവരോതണതാണ്.

22 ഒര  പരീകാോകനതിെല  മഴവന  കടികളെടയം  പരീക 
പരതീകരിചോശഷം  പരീകയപോയാഗിച  എലാ  കമയടറകളില 
നിനമള  വിവരങള  ോസാഫ്  െവയറിെല  എകോസാരട്/ഇംോപാരട് 
സൗകരയം  ഉപോയാഗിച്  പിനര  ഘടിപിചിടള  കമയടറില 
നിരമിചിടള  ോഫാളഡറിോലക്  പകരതി  സളില 

സകിോകണതമാണ്.
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Form P1

SSLC MODEL IT PRACTICAL EXAMINATION 2011-12

SHEDULE
(To be published at the centre before IT Practical examination 

Name of the School

Computer Lab No. ..... ... ... Division  ....... ...

Sl.
No.

Class
Number Name of the Student Date of 

Examination

Time
Remarks

From To

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

      
        Date :                                                   Signature of the HM/ Principal  
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Form P 2

S S L C MODEL IT PRACTICAL EXAMINATION 2011-12

REGISTER OF COMPUTER ALLOTMENT
(To be recorded in exam register-refer)

Name of the School :

Date                                                  Computer Lab No.                            Division

Sl.
No.

Reg.
Number

Before the commencement of the 
examination Initials of the 

Invigilator Remarks

Computer  No.
Signature of the 

student

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Date:

Signature of the HM/ Principal



Form P 3

 
S S L C MODEL IT PRACTICAL EXAMINATION 2011-12

SCORE SHEET OF STUDENTS
(To be recorded in exam register - refer)

Name of School :

Date :      Computer Lab No. Division

Sl.
No.

Reg. 
Number

SECTIONS
Work sheet

(Max. Score 2)
Total

(Max. Score 20)
Initials of the 

Invigilator Remarks1
(Max.

Score 4)

2
(Max.

Score 4)

3
(Max.

Score 4)

4
(Max.

Score 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Date : Signature of the HM/Principal



S S L C Model IT Practical Examination 2011-12

വിദയാരതികളകള ഫീഡബാക് ോഫാറം

സളിെന ോപര് : .........................................................................................

വിദയാരതിയെട ോപര് : .........................................................................................

പരീക എഴതിയ തീയതി : .........................................................................................

1
.

നാല് വിഭാഗങളില നിനമള 
ോചാദയങള വായികാന കഴിോഞാ? : കഴിഞ കഴിഞില

2
.

ോചാദയങള വയകമായിരോനാ? : അെത/ അല

3
.

അെലങില കാരണം വിശദീകരികക :

4
.

എലാ വിഭാഗതില നിനമള 
ോചാദയങള െചയാന കഴിോഞാ? :

(a) ോവരഡ് ോപാസസര ോസാഫ് െവയര : കഴിഞ കഴിഞില

(b) സ് െപഡഷീറ് ോസാഫ് െവയര : കഴിഞ കഴിഞില

(c) പസോനഷന ോസാഫ് െവയര : കഴിഞ കഴിഞില

(d) ജിമ് : കഴിഞ കഴിഞില

(e) ോബസിക് : കഴിഞ കഴിഞില

(f) എച്.ടി.എം.എല : കഴിഞ കഴിഞില

5
.

കഴിഞിെലങില എനെകാണ്? 
വിശദീകരികക :

6
.

ഏറവം നനായി െചയത് ഏത് 
വിഭാഗതില നിനള ോചാദയമാണ്? :

(a) (b) (c) (d)

7
.

എലാ വിഭാഗതില നിനമള 
ോചാദയങള െചയാനള സമയം ലഭിോചാ? : ലഭിച ഇല

8
.

പരീകെയപറിയള നിങളെട 
അഭിപായം ോരഖെപടതക :

9
.

വിദയാരതിയെട ോപര് :



Form P 5

S S L C Model IT Practical Examination 
2011-12

   ഫീഡബാക് ോഫാറം ോകാഡീകരണം  

വിദയാഭയാസ ജില : ..............................................................................................

സളിെന ോപര് : ..............................................................................................

പരീക നടന തീയതി : ..............................................................................................

പരീകയില പെങടത : ..............................................................................................
ആെക കടികള

ആണ കടികള : ..............................................................................................

െപണ കടികള : ..............................................................................................

1.
നാല് വിഭാഗങളില നിനമള 
ോചാദയങള വായികാന കഴിോഞാ? :

2. നാല് വിഭാഗങളില നിനമള 
ോചാദയങള വായികാന കഴിയാതവര :

3. ോചാദയങള വയകമായില എന് 
അഭിപായെപടവര :

4.

ോചാദയങള വയകമായിെലങില അതിന് 
ഏറവം കടതല കടികള അഭിപായെപട 
കാരണം വിശദീകരികക

:

എലാ വിഭാഗതില നിനമള 
ോചാദയങള െചയാന കഴിഞവര

(a)
ോവരഡ് ോപാസസര ോചാദയം 
െചയാന കഴിഞവര :

(b)
സ് െപഡഷീറ്  ോചാദയം െചയാന 
കഴിഞവര :

(c)
പസോനഷന  ോചാദയം െചയാന 
കഴിഞവര :

(d) ജിമ്  ോചാദയം െചയാന കഴിഞവര :

(e)
ോബസിക്  ോചാദയം െചയാന 
കഴിഞവര :

(f)
എച്.ടി.എം.എല  ോചാദയം െചയാന 
കഴിഞവര

:

5.

എലാ ോചാദയങളം െചയാന 
കഴിയാതതിന് കാരണമായി കടതല 
കടികള അഭിപായെപട കാരണം 
വിശദീകരികക

:
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6.
ഓോരാ വിഭാഗതിലമള ോചാദയങളില 
എത കടികള വീതം ഏറവം നനായി 
െചയ?

:
(a) (b) (c) (d)

7.
എലാ വിഭാഗതില നിനമള 
ോചാദയങള െചയാന സമയം ലഭിച 
എനഭിപായെപടവര എത?

:

8.
പരീകെയപറിയള 
ഇനവിജിോലറരമാരെട െപാത അഭിപായം 
ോരഖെപടതക

:

9. ചീഫ് സപണിെന ോപര് :

സലം  :

തീയതി :    ഒപ്

െഹഡാസര/പിനസിപല


