ചീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ നിര്േശങദ്ദേശങ്ങള
1.

2.

ഓരേശങരോ പരേീക്ഷാേശങകേന്ദ്രത്തിനും ഒരു ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് നിര്ബന്ധമായും ഉണ്ടാേശങകേണ്ടതാണ് .
കേമ്മീഷന്റെ ആന്റെ ആഫീസുകേളില് നിന്നും ജീവനക്കാര് പരേീക്ഷാേശങകേന്ദ്രങ്ങളില് എത്തിക്കുന
Question Paper bundle കേള Chief Superintendent േശങനരേിട്ട് ൈകേപ്പറ്റേശങറ്റേണ്ടതാണ്. ഒനില്
കൂടുതല് പരേീക്ഷാേശങകേന്ദ്രങ്ങള ഒരു സ്ഥാപനത്തില് ഉള്ള പക്ഷം, ഓരേശങരോ
പരേീക്ഷാേശങകേന്ദ്രത്തിനും പ്രേശങതയേകേ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, ക്ലര്ക്ക്, ഓരഫീസ് അറ്റേന്ഡന്റെ് എനിവര്
ഉണ്ടായിരേിേശങക്കണ്ടതാണ്. ഓരേശങരോ പരേീക്ഷാ േശങകേന്ദ്രത്തിനും െ ആവേശങവ്വേറേശങറേ പാക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങള
ഉണ്ടായിരേിക്കണം. പരേീക്ഷാ േശങശഷന്റം ഓരേശങരോ പരേീക്ഷാേശങകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആടെയും ഉത്തരേക്കടെലാസ് ,
Signed List തുടെങ്ങിയവ നിര്ബന്ധമായും അതാത് പരേീക്ഷാേശങകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആടെ packet- കേളില്
തെ ആന വേശങയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
ഇടെകേലര്ത്തല് ഉണ്ടായാല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് അനന്തരേ
നടെപടെികേളക്ക് വിേശങധേയമാക്കെ ആപ്പറ്റടുനതാണ്.
OMR പരേീക്ഷകേളക്ക് ഒരു മണിക്കൂര് നാല്പത്തിയഞ്ച് മിനിട്ട് ആണ് ആെ ആകേ പരേീക്ഷാ സമയം.
ഇതില് ആദ്യേെ ആത്ത 30 മിനിട്ട് preparation time (for OMR filling, Identity checking etc)
ആണ്. ഒരു മണിക്കൂര് 15 മിനിട്ടാണ് പരേീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള സമയം.

ഉദ്ാ : 01.30 pm – 03.15 pm പരേീക്ഷയ്ക്കേ് 01.30 pm – 02.00 -preparation time.
02.00 – 03.15 പരേീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള സമയം.
3.

പരേീക്ഷയുെ ആടെ ഉത്തരേവാദ്ിത്തം പൂര്ണ്ണമായും ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് ഏറ്റെ ആറ്റേടുേശങക്കണ്ടതാണ്. മറ്റോേശങരേയും
ഉത്തരേവാദ്ിത്തം ഏറ്റല്പ്പറ്റിക്കാന് പാടുള്ളതല.

4.

പരേീക്ഷകേളക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരേിക്കുന ക്ലാസ്സ് മുറേികേളില് വൃത്തിയും െ ആവളിച്ചവുമുെ ആണ്ടന്നും
ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേളക്ക് ആവശയേമായ സൗകേരേയേങ്ങള ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെ ആണ്ടന്നും ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്
ഉറേപ്പുവരുേശങത്തണ്ടതാണ്.

5.

ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥിെ ആക്കാപ്പറ്റം വരുന രേക്ഷകേര്ത്താക്കെ ആള യാെ ആതാരു കോരേണവശാലും സ്കൂള
േശങകോമ്പൗണ്ടുനുള്ളില് കേടെത്തി വിടൊന് പാടെില.

6.

പരേീക്ഷാ ഡയൂട്ടിയ്ക്കേ് അദ്ധ്യോപകേെ ആരേ മാത്രമേശങമ അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാരോയി നിയമിക്കാവ.
അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാര് പരേീക്ഷാ ഹാളില് identity card നിര്ബന്ധമായും ധേരേിക്കുന്നുെ ആണ്ടന്
ഉറേപ്പുവരുേശങത്തണ്ടതുമാണ്.

7.

പരേീക്ഷാ േശങകേന്ദ്രങ്ങളിേശങലയ്ക്കേ് പി.എസ്.സി യില് നിന് നിയമിക്കുന ഉേശങദ്യോഗസ്ഥന് (Additional
Chief Superintendent) Assistant Superintendent-മാരുെ ആടെ ലിസ്റ്റ് ൈകേമാേശങറേണ്ടതാണ്.
Additional Chief Superintendent-മാര് തെ ആന List shuffle െ ആചയ്ത് ഓരേശങരോേശങരോ Assistant
Superintendent-േശങനയും Class-േശങലക്ക് Allot െ ആചയ്തു നല്േശങകേണ്ടതാണ്. പരേീക്ഷാ ഡയൂട്ടിയ്ക്കേ്
ഉേശങദ്യോഗസ്ഥെ ആരേ നിേശങയാഗിച്ചു െ ആകോണ്ട് നിയമന ഉത്തരേവ് നല്േശങകേണ്ടതും ആയത് File -ല്
സൂക്ഷിേശങക്കണ്ടതുമാണ്.

8.

പരേീക്ഷ തുടെങ്ങുനതിനു (Preparation Time) ന് 15 മിനിട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേശങമ ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേെ ആള
ക്ലാസ് റൂമില് പ്രേശങവശിപ്പറ്റിക്കുവാന് പാടുള.

9.

പരേീക്ഷ ഔദ്യേശങദ്യോഗികേമായി തുടെങ്ങുനതിനുള്ള Bell അടെിച്ചാല് ഉടെന് Classroom allot െ ആചയ്തു
െ ആകോണ്ടുള്ള Display Board നീക്കം െ ആചയ്യുവാന് നിര്േശങദ്ദേശം നല്കേണം. േശങഗറ്റേ് അടെയ്ക്കുകേയും
േശങവണം.

10. ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേെ ആള

യാെ ആതാരു കോരേണവശാലും വാച്ച്, േശങപഴ്സ്, െ ആമാൈബല്
തുടെങ്ങിയവയുമായി ക്ലാസ് മുറേിയിേശങലക്ക് കേയറുവാന് അനുവദ്ിക്കരുത് . Mobile Phone
switchoff െ ആചേശങയ്താ, ൈകേയിേശങലാ, അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടിെ ആന്റെ േശങമശപ്പുറേേശങത്താ, ക്ലാസിനു
െ ആവളിയില്േശങപാലുേശങമാ വയ്ക്കോന് അനുവദ്ിക്കരുത്. എലാ സ്ക്കൂളിലും bag, purse, phone തുടെങ്ങിയ
(Separate list attached) സാധേനങ്ങളുടമായി വരുന ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേളക്ക് പരേീക്ഷാ ഹാളിന്
ദൂരേത്തായുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം, േശങക്ലാക്ക് റൂമായി നല്േശങകേണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി ഒരു
െ ആസകേയൂരേിറ്റേി ഗാര്ഡിന് 200/- രൂപ നിരേക്കില് പ്രതിഫലം നല്കുനതാണ്. ഓരേശങരോ
പരേീക്ഷാര്ത്ഥിയും ക്ലാസില് പ്രേശങവശിക്കുേശങമ്പാള തെ ആന്റെ ൈകേവശം തിരേിച്ചറേിയല് േശങരേഖ,
അഡ്മിഷന്റന് ടെിക്കറ്റേ് , blue or black ball point േശങപന എനിവ മാത്രമേശങമ ഉണ്ടാകോവ. ഈ
കോരേയേം ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്ക് കൃതയേമായ നിര്േശങദ്ദേശം നല്കേിെ ആകോണ്ട്
ഉറേപ്പറ്റാേശങക്കണ്ടതാണ്.

11. അസിസ്റ്റന്റെ്

സൂപ്രണ്ടുമാരും െ ആമാൈബല് േശങഫാണ് യാെ ആതാരു കോരേണവശാലും ക്ലാസ് റൂമില്
ഉപേശങയാഗിക്കുവാന് പാടെില എന് കേര്ശനമായി നിര്േശങദ്ദേശിക്കണം. Chief Superintendent,
Additional Chief Superintendent എനിവര് ഔദ്യേശങദ്യോഗികേ ആവശയേങ്ങളക്കായി മാത്രമേശങമ
പരേീക്ഷ സമയത്ത് mobile phone ഉപേശങയാഗിക്കുവാന് പാടൂള.

12. പരേീക്ഷാ

ഹാളില് ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേളുടെ ആടെ രേജിസ്റ്റര് നമ്പര് പൂര്ണ്ണമായും സീറ്റേില് േശങമശയുെ ആടെ
മുകേളില് േശങരേഖെ ആപ്പറ്റടുേശങത്തണ്ടതാണ്.

13. Preparation

Time -നു മുന്പ് തെ ആന അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാര് അതാത് പരേീക്ഷാ ഹാളില്
ഹാജരോേശങകേണ്ടതാണ്.
14. പരേീക്ഷ നിര്േശങദ്ശം അനുസരേിച്ച് നല്കേിയിട്ടുണ്ടള്ള നിര്ദ്ദേിഷ്ട സമയത്തു മാത്രമേശങമ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്
േശങചാദ്യേ േശങപപ്പറ്ററേിെ ആന്റെ Outer Cover നിലവിലുള്ള നടെപടെി ക്രമം അനുസരേിച്ചു തുറേക്കാവ.
15. പരേീക്ഷാ

എഴുതിതുടെങ്ങുനതിനുള്ള സമയത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റേ് മുന്പ് മാത്രമേശങമ ക്ലാസ്സുകേളില്
അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ട് േശങചാദ്യേേശങപപ്പറ്റര് കേവര് െ ആപാട്ടിക്കുവാന് പാടുള. ഇക്കാരേയേത്തില്
യാെ ആതാരുവിധേ ഇളവും നല്കേരുത്. Question Paper നല്കുനതിനു മുന്പായി Unused OMR
Sheet കേയോന്സല് െ ആചയ്ത് മാറ്റുവാന് നിര്േശങദ്ദേശിക്കണം. പരേീക്ഷാര്ത്ഥികേളക്ക് Question Paper
നല്കേി കേഴിഞ്ഞാലുടെന് അവേശങശഷന്റിക്കുന Unused Question Paper എണ്ണി തിട്ടെ ആപ്പറ്റടുത്തി
Question Paper പായ്ക്കേറ്റേില് വച്ച് seal െ ആചയ്യണം. ഈ കേവറേിെ ആന്റെ പുറേത്ത് Unused Question
Paper-െ ആന്റെ എണ്ണം േശങരേഖെ ആപ്പറ്റടുേശങത്തണ്ടതാണ്.
ഈ കേവറേില് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്
സാക്ഷയേെ ആപ്പറ്റടുേശങത്തണ്ടതുമാണ്.

16. പരേീക്ഷ

ആരേംഭിക്കുനതിനുള്ള Long Bell അടെിച്ചതിനു േശങശഷന്റം ഓരേശങരോ അരേ മണിക്കൂറേിലും
ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേെ ആള സമയെ ആത്തക്കുറേിച്ച് േശങബാധേവാന്മാരോക്കുനതിനായി single bell
അടെിക്കുനതിനു േശങവണ്ട നിര്േശങദ്ദേശം നല്േശങകേണ്ടതാണ്. പരേീക്ഷ അവസാനിക്കുനതിന് 5 മിനിട്ട്
മുന്പ് warning bell അടെിേശങക്കണ്ടതാണ്.

17. ഒരു

കോരേണവശാലും Unused Question Paper ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, അഡീഷന്റണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്,
അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ട് എനിവര് എടുത്ത് ഉപേശങയാഗിക്കുവാന് പാടെില.

18. ചീഫ്

സൂപ്രണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ട് എനിവര് തങ്ങളക്ക് ബാധേകേമായ Check list
പൂര്ണ്ണമായും പൂരേിപ്പറ്റിച്ച് നല്േശങകേണ്ടതാണ്.

19. ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേളക്ക്

നല്കേിയ േശങശഷന്റം അവേശങശഷന്റിക്കുന േശങചാദ്യേേശങപപ്പറ്റര് (സീല് െ ആചയ്തത്)
പരേീക്ഷ അവസാനിച്ചതിനുേശങശഷന്റം മാത്രമേശങമ ക്ലാസ് മുറേികേളില് നിന് െ ആകോണ്ടുേശങപാകോന്
പാടുള.

20. ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേള

തങ്ങളുടെ ആടെ ഒ.എം.ആര് ഷന്റീറ്റുകേള A & B പാര്ട്ടുണ്ടകേള ആയി
േശങവര്തിരേിക്കുനത് പരേീക്ഷ അവസാനിച്ചതിനുേശങശഷന്റം മാത്രമമായിരേിക്കണം.
പരേീക്ഷ
അവസാനിക്കുനതിന് മുമ്പ് േശങവര്െ ആപ്പറ്റടുത്തുന ഉത്തരേക്കടെലാസ് അസാധുവാക്കുനതാണ്. ഈ
വിവരേം അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാെ ആരേയും, ഉേശങദ്യോഗാര്ത്ഥികേേശങളയും അറേിയിേശങക്കണ്ടതാണ്.
എണ്ണി തിട്ടെ ആപ്പറ്റടുേശങത്തണ്ടതിെ ആന്റെയും Contents Card – ല്
എണ്ണം
ഉത്തരേക്കടെലാസ്സുകേള തിരേിെ ആകേ
അയേശങയ്ക്കേണ്ടതിെ ആന്റെയും
ചീഫ് സൂപ്രണ്ട്, അഡീഷന്റണല് ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് എനിവരേില്

21. ഉത്തരേക്കടെലാസുകേള

േശങരേഖെ ആപ്പറ്റടുത്തുന
ഉത്തരേവാദ്ിത്തം
നിക്ഷിപ്തമായിരേിക്കും.

േശങകേരേള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന്റന്
െ ആസക്രട്ടറേിക്കുേശങവണ്ടി

