അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള
1. Preparation Time -നു മുന്പ് തന്നെ അന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര് അതന്നാതന്ന് പരീക്ഷാ ഹാളില
ഹാജരാേശങകേണ്ടതന്നാണ്.
2. അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര് പരീക്ഷാ ഹാളില identity card നിര്ബന്ധമായും ധരിേശങക്കണ്ടതന്നാണ്.
3. പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നെതന്നിനു (Preparation Time) ന് 15 മിനിട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേശങമ ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേെ അള ക്ലാസ്
റൂമില പ്രേശങവേശിപ്പിക്കുവോന് പാടുള.
4. ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേെ അള യാെ അതന്നാരു കോരണവേശാലും വോച്ച്, േശങപഴ്സ്, െ അമാൈബല തുടങ്ങിയവേയുമായി
ക്ലാസ് മുറിയിേശങലേക്ക് കേയറുവോന് അനുവേദ്ിക്കരുതന്ന്. Mobile Phone switchoff െ അചെയ്തേശങയ്താ, ൈകേയിേശങലോ,
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടിെ അന്റ േശങമശപ്പുറേശങത്താ, ക്ലാസിനു െ അവേളിയിലേശങപാലുേശങമാ വേയ്ക്കാന് അനുവേദ്ിക്കരുതന്ന്.
bag, purse, phone തുടങ്ങിയ
(separate list attached) സാധനങ്ങളുമായി വേരുന്നെ
ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേേശങളാട് അവേ േശങക്ലാക്ക് റൂമില വേയ്ക്കാന് നിര്േശങദ്ദേശിക്കണം. ഓരേശങരാ പരീക്ഷാര്ത്ഥിയും
ക്ലാസില പ്രേശങവേശിക്കുേശങമ്പാള തന്നെ അന്റ ൈകേവേശം തന്നിരിച്ചറിയല േശങരഖ , അഡ്മിഷന് ടിക്കറ്റ് ,
blue/black ball point േശങപന എന്നെിവേ മാത്രമേശങമ ഉദ്യണ്ടാകോവ . ഈ കോരയം കൃതന്നയമായി
ഉദ്യറപ്പാേശങക്കണ്ടതന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടിെ അന്റ ഉദ്യത്തരവോദ്ിത്തമാണ്.
5. അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാരും െ അമാൈബല േശങഫാണ് യാെ അതന്നാരു കോരണവേശാലും ക്ലാസ് റൂമില
ഉദ്യപേശങയാഗിക്കുവോന് പാടില
6. പരീക്ഷാ
ഹാളില
ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെ അട
രജിസ്റ്റര്
േശങരഖെ അപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടെ അണ്ടന്നെ് ഉദ്യറപ്പുവേരുേശങത്തണ്ടതന്നാണ്.

നമ്പര്

പൂര്ണ്ണമായും

സീറ്റില

7. ഒരു പരീക്ഷാര്ത്ഥിയും യാെ അതന്നാരു കോരണവേശാലും സീറ്റ് മാറി ഇരിക്കുവോന് പാടില. Seating
Arrangement പരിേശങശാധിച്ച് ഇതന്ന് ഉദ്യറപ്പാേശങക്കണ്ടതന്നാണ്.
8. എലാ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാരും തന്നങ്ങളുെ അട ക്ലാസ് റൂമില ഹാജരായിട്ടുണ്ടള്ള ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെ അട
Signed List-ഉദ്യം Identification Card-ഉദ്യം പരിേശങശാധിച്ച് ഒരാള തന്നെ അന്നെയാെ അണന്നു ഉദ്യറപ്പ്
വേരുത്തിയതന്നിനുേശങശഷം മാത്രമേശങമ OMR Sheet നലകോവ. ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെ അട Identification card
no. അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര് signed list – ല േശങരഖെ അപ്പടുേശങത്തണ്ടതന്നാണ്.
9. പരീക്ഷാ ഔദ്യേശങദ്യാഗികേമായി തുടങ്ങുന്നെതന്നിനു പത്തു മിനിറ്റ് മുന്പ് മാത്രമേശങമ ഓരേശങരാ േശങചെയ്താദ്യേശങപപ്പര് കേവേര്
െ അപാട്ടിക്കുവോന് പാടുള. Question Paper നലകുന്നെതന്നിനു മുന്പായി Unused OMR Sheet
കേയാന്സല െ അചെയ്തയ്ത് മാേശങറ്റണ്ടതന്നാണ്. പരീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക് Question Paper നലകേി കേഴിഞ്ഞാലുടന്
അവേേശങശഷിക്കുന്നെ Unused Question Paper എണ്ണി തന്നിട്ടെ അപ്പടുത്തി Question Paper പായ്ക്കറ്റില വേച്ച്
seal െ അചെയ്തയ്യണം. ഈ കേവേറിെ അന്റ പുറത്ത് Unused Question Paper-െ അന്റ എണ്ണം
േശങരഖെ അപ്പടുേശങത്തണ്ടതന്നാണ്.
10. ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റില ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥി േശങരഖെ അപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടള്ള രജിസ്റ്റര് നമ്പര് ശരിയാെ അണന്നും,
ആയതന്ന് ബബിള െ അചെയ്തയ്തതന്ന് ശരിയായിട്ടാെ അണന്നും അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര് കൃതന്നയമായി പരിേശങശാധിച്ച്
ഉദ്യറപ്പ് വേരുേശങത്തണ്ടതന്നാണ്. െ അതന്നറ്റായി രജിസ്റ്റര് നമ്പര് േശങരഖെ അപ്പടുത്തിയ / ബബിള െ അചെയ്തയ്ത
ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെ അട രജിസ്റ്റര് നമ്പര് plan of seating arrangement-ല നലകേിയിട്ടുണ്ടള്ള box-ല
കൃതന്നയമായി േശങരഖെ അപ്പടുേശങത്തണ്ടതന്നാണ്.

11. അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര് നലകുന്നെ Plan of Seating Arrangement- േശങനാെ അടാപ്പം ഒരു അധികേ
Certificate കൂടി Certify െ അചെയ്തയ്ത് നലേശങകേണ്ടതന്നാണ്. പ്രസ്തുതന്ന Certificate -ല ടിയാളുെ അട റൂമില present
ആയ ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെ അട Admission Ticket -ഉദ്യം ID യിെ അലേ photo-യും പരിേശങശാധിച്ചുവെ അവേന്നും
ഹാജരായ ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേളുെ അട രജിസ്റ്റര് നമ്പര് OMR Sheet -ല േശങരഖെ അപ്പടുത്തിയതും ബബിള
െ അചെയ്തയ്തതും
പരിേശങശാധിച്ചുവെ അവേന്നും
ശരിയായ
നമ്പര്
തന്നെ അന്നെയാണ്
ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥി
േശങരഖപ്പടുത്തിയെ അതന്നന്നുള്ള പരിേശങശാധന നടത്തി ശരിയാണ് എന്നെ് സാക്ഷയെ അപ്പടുത്തുന്നെ ഒരു
Certificate നിര്ബന്ധമായും നലേശങകേണ്ടതന്നാണ്.
12. Balance Question Paper, Balance OMR Sheet എന്നെിവേ seal െ അചെയ്തയ്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടിെ അന്റ
ൈകേവേശം തന്നെ അന്നെ സൂക്ഷിക്കുകേ. പരീക്ഷ അവേസാനിച്ചതന്നിനു േശങശഷം OMR Sheet-െ അന്റ A Part, B
Part എന്നെിവേേശങയാെ അടാപ്പം മാത്രമം തന്നിരിെ അകേ ചെയ്തീഫ് സൂപ്രണ്ടിെ അന ഏല്പിക്കുവോന് പാടുള.
13. ഒരു കോരണവേശാലും Unused Question Paper എടുത്ത് ഉദ്യപേശങയാഗിക്കുവോന് പാടുള്ളതന്നല.
14. പരീക്ഷാ സമയം കേഴിയുന്നെതു വേെ അര അസി. സൂപ്രണ്ടുമാര് നിര്ബന്ധമായും പരീക്ഷാ ഹാളില
ഉദ്യണ്ടായിരിേശങക്കണ്ടതും ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേള പരീക്ഷയില ക്രമേശങക്കടുകേെ അളാന്നും നടത്തുന്നെില എന്നെ്
ഉദ്യറപ്പു വേരുത്താന് ആവേശയമായ നിരീഷണം നടേശങത്തണ്ടതുമാണ്.
15. ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേള തന്നങ്ങളുെ അട ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റുകേള A & B പാര്ട്ടുണ്ടകേള ആയി േശങവേര്തന്നിരിക്കുന്നെതന്ന്
പരീക്ഷ അവേസാനിച്ചതന്നിനുേശങശഷം മാത്രമമായിരിക്കണം. പരീക്ഷ അവേസാനിക്കുന്നെതന്നിന് മുമ്പ്
േശങവേര്െ അപ്പടുത്തുന്നെ ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് അസാധുവോക്കുന്നെതന്നാണ്. ഈ വേിവേരം അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര്
ഉദ്യേശങദ്യാഗാര്ത്ഥികേെ അള പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നെതന്നിനു മുന്പു തന്നെ അന്നെ അറിയിേശങക്കണ്ടതന്നാണ് .
16. അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് തന്നങ്ങളക്ക് ബാധകേമായ Check list യഥാസമയം പൂര്ണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച്
നലേശങകേണ്ടതും ആയതന്ന് സംബന്ധിച്ച സതന്നയപ്രസ്താവേനയും നലേശങകേണ്ടതന്നാണ്.

േശങകേരള പബ്ലികേ് സര്വേീസ് കേമ്മീഷന്
െ അസക്രട്ടറിക്കുേശങവേണ്ടി

