Additional Instructions to Chief Superintendent/ Additional Chief
Superintendent for OMR/Descriptive Test/ Dictation Test
ോകോവിഡ് 19 ോപ്രോോട്ടോോക്കോള് പോലിച്ചു ൊകോണ്ട് ോകരള പബ്ലിക് സര്വ്വീസ്
കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകള്ക്ക് പ്രോത്യേക മോര്ഗ്ഗ നിര്ോദ്ദേശങ്ങള്
ോകോവിഡ് 19 ൊന്റെ പശ്ചോത്തലത്തില് നടത്തുവോന് കഴിയോത്ിരുന്ന വിവിധ
ത്സ്തികകളുടൊട ൊത്രൊഞ്ഞെടുപ്പിോലയ്ക്കുള്ള ോകരള പബ്ലിക് സര്വ്വീസ് കമ്മീഷന്
നടത്തുന്ന OMR / Online പരീക്ഷകള് Covid മോനദണ്ഡങ്ങള് പോലിച്ചുൊകോണ്ട്
പുനരോരംഭിക്കുവോന് സര്ക്കോര് അനുമത്ി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആയത്ിൊന്റെ
അടിസ്ഥോനത്തില് ൊസപ്തംബര് 2020 മുത്ല് കമ്മീഷന് പരീക്ഷകള് നടത്തുവോന്
നിശ്ചയിച്ചിരുന.
വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന Covid-19
വയേോപനം ത്ടയുന്നത്ിനോയി
ത്ോൊഴപ്പറയുന്ന നിര്ോദ്ദേശങ്ങള് പരീക്ഷയുമോയി ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
ഉദ്യോദയേോഗസ്ഥരും, ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടം പോലിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ Covid-19 ൊന്റെ വയേോപനം ത്ടയുന്നത്ിന് സര്ക്കോര് പുറൊപ്പടുവിച്ച എല്ലോ
മോനദണ്ഡങ്ങളുടം സുരക്ഷോ ക്രമീകരണങ്ങളുടം ോകരള പബ്ലിക് സര്വ്വീസ്
കമ്മീഷന് പരീക്ഷോ നടത്തിപ്പിലും ബോധകമോയിരിക്കും. പരീക്ഷൊയ്ക്കെത്തുന്ന
എല്ലോ ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടം, പരീക്ഷോ ഡയൂട്ടിയുമോയി ബന്ധപ്പൊപ്പട്ട്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എല്ലോ ഉദ്യോദയേോഗസ്ഥരും ആോരോഗയേവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ
സുരക്ഷോനിര്ോദ്ദേശങ്ങള് കര്ശനമോയി പോലിോക്കണ്ടത്ോണ്.
* പരീക്ഷൊയ്ക്കെത്തുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടം ജീവനക്കോരും നിര്ബന്ധപ്പമോയും
ൊത്ര്മല് സ്കോനിങിന് വിോധയരോോകണ്ടത്ോണ്.
∗ പരീക്ഷോ ോകന്ദ്രത്തിൊലത്തുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടം
ജീവനക്കോരും
സോമൂഹിക അകലം പോലിോക്കണ്ടതും, മോസ്ക് ധരിോക്കണ്ടതുമോണ്.
∗ കവോറന്റെീനില് കഴിയുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള്, അനയേ സംസ്ഥോനങ്ങളില്
നിനം പ്രോത്യേക അനുമത്ിോയോൊട പരീക്ഷൊയ്ക്കെത്തുന്നവര് എന്നിവര്
മത്ിയോയ ോരഖകള് സഹിത്ം
ഹോജരോോകണ്ടത്ോണ്.
അനയേ
സംസ്ഥോനങ്ങളില് നിനം
എത്തിയിട്ടുള്ള കവോറന്റെീന് കോലോവധി
പൂര്ത്തിയോകോത്ത ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള്, മറ്റു ോകോവിഡ് ോരോഗലക്ഷണങ്ങള്
ഉദ്യൊണ്ടന്ന് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് ോബോദ്ധയേൊപ്പടുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള് എന്നിവൊര
പ്രോത്യേക മുറിയില് ഇരുത്തി പരീക്ഷ എഴുത്ിപ്പിക്കുന്നത്ോണ് .
ടി

ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിൊന്റെ നിര്ോദ്ദേശം പോലിച്ചുൊകോണ്ട് പരീക്ഷ
എഴുതുവോന് സന്നദ്ധരോോകണ്ടത്ോണ്.
∗ ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള് ഇടയ്ക്കെിടയ്ക്കെ് ൈകകള് Sanitise ൊചയ്യുന്നത്ിന്
ൊചറിയ സോനിൈറ്റൈസര് (Transparent Bottle) പരീക്ഷോഹോളില്
ൊകോണ്ടുവരോവുന്നത്ോണ്.
∗ പരീക്ഷയുൊട ത്ോല ദിവസവും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞെത്ിന് ോശഷവും
പരീക്ഷോോകന്ദ്രങ്ങള് ഫയര്ോഫോഴ്സിൊന്റെ
/ ആോരോഗയേവകുപ്പിൊന്റെ
ോനതൃത്വത്തില്
അണുവിമുക്തമോക്കുവോന്
ചീഫ്
സുപ്രണ്ടുമോര്
ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ പരീക്ഷയ്ക്കെ് മുമ്പും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞും
ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള് കൂട്ടം
കൂടോത്ിരിക്കുവോന് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് / അഡീഷണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് പ്രോത്യേകം
ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടത്ോണ്.
ഇത്ിനോയി
കൂടുത്ല്
ജീവനക്കോൊര
നിയമിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊട Class Room-ൊന്റെ വിശദോംശങ്ങള് കോണിക്കുന്ന
Display Board കൂട്ടം കൂടുന്നത്് ഒഴിവോക്കുന്നത്ിോലയ്ക്കെോയി മൂൊന്നണ്ണം വീത്ം
ഓരോരോ പരീക്ഷോോകന്ദ്രത്തിലും സ്ഥോപിക്കുവോന് ചീഫ് സുപ്രണ്ടുമോര്
ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ പരീക്ഷോ ദിവസം പരീക്ഷോ ോകന്ദ്രങ്ങളില് ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊടയും
അവൊര അനുഗമിക്കുന്നവരുൊടയും നല്ല ത്ിരക്ക് അനുഭവൊപ്പടോന്
സോധയേത്യുള്ളത്ിനോല് പരീക്ഷോ ോകന്ദ്രങ്ങളില് ോപോലീസിൊന്റെ ോസവനം
ലഭയേമോോക്കണ്ടത്ോണ്.
അത്ിനുള്ള നടപടികള് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമോര്
സവീകരിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ക്ലോസ് മുറികളില് AC പോടില്ല. പരീക്ഷ നടക്കുന്ന
ക്ലോസ് മുറികളില് ജനലുകള് തുറന്നിട്ട് വോയു സഞ്ചോരം
ഉദ്യറപ്പ്
വരുത്തുവോന് ചീഫ് സുപ്രണ്ടുമോര് നിര്ബന്ധപ്പമോയും ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളൂടൊട OMR sheet, Signed list എന്നിവ ൈകകോരയേം
ൊചയ്യുന്ന ഇന്വിജിോലോറ്റൈഴ്സ്, ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, അഡീഷണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്
ഉദ്യള്ൊപ്പൊടയുള്ള ഉദ്യോദയേോഗസ്ഥര് നിര്ബന്ധപ്പമോയും ഗ്ലൗസ് ധരിോക്കണ്ടത്ോണ്.

∗ എല്ലോ പരീക്ഷോ ോകന്ദ്രത്തിലും ഒോന്നോ രോണ്ടോ പ്രോത്യേക മുറി കൂടി
സജ്ജമോക്കുവോനും , അവിൊട ഓരോരോ ഇന്വിജിോലോറ്റൈഴ്സിൊന കൂടി 'reserve'
ആയി ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമോര് നിോയോഗിോക്കണ്ടത്ോണ്.
∗ കവോറന്റെീനിലുള്ള ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ക്ലോസ് മുറിയില്
നിോയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്വിജിോലറ്റൈറിന് പ്രോത്യേക സുരക്ഷോമോനദണ്ഡങ്ങള്
പോലിക്കോന് നിര്ോദ്ദേശം നല്ോകണ്ടത്ോണ്.
∗ പ്രോത്യേക മുറിയില് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊട Question
Booklet Alphacode മോറിോപ്പോകോത്ിരിക്കുവോന് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടും
അഡീഷണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ടും നിര്ബന്ധപ്പമോയും ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടത്ോണ് . ടി
ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊട OMR sheet Part 'A' & Part 'B' ഇത്ിനോയി
നല്കിയിട്ടുള്ള പ്സോസ്റ്റിക് കവറുകളില് ോശഖരിോയ്ക്കെണ്ടത്ോണ്.
∗ പ്രോത്യേക മുറിയില് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊട ഒപ്പ് ,
personal verification തുടങ്ങിയവ മറ്റു ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊട ഒപ
ോശഖരണത്തിനു ോശഷം മോത്രം നടോത്തണ്ടത്ോണ്.
∗ നിലവിലുള്ള
പ്രോത്യേക
സോഹചരയേം
കണക്കിൊലടുത്ത്
ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികള്ക്ക്
സുത്ോരയേമോയ
bottle-ല്
കുടിൊവള്ളം
ൊകോണ്ടുവരുവോന് അനുവദിക്കോവുന്നത്ോണ്.
∗ പരീക്ഷൊയ്ക്കെത്തുന്ന ഉദ്യോദയേോഗോര്ത്ഥികളുടൊടയും
ജീവനക്കോരുോടയും
ശോരീരിക ത്ോപനില കണക്കോക്കുന്നത്ിന് ൊഹല്ത്ത് ഡിപ്പോര്ട്ട്ൊമന്റെില്
നിോന്നോ DGE/ DDE യുൊട സഹകരണോത്തോൊടോയോ ൊത്ര്മല് സ്ക്രീനിങ്
നടത്തുന്നത്ിന് ആവശയേമോയ ഉദ്യപകരണങ്ങള് ലഭയേമോക്കുന്നത്ിനുള്ള
നടപടികള് സവീകരിോക്കണ്ടത്ോണ്.

ോകരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന്

ൊസക്രട്ടറിക്കുോവണ്ടി

