METHOD OF PACKING
പരീക്ഷകള്ക്കു േശേഷം ഉത്തരക്കടലാസുകളും മറ്റു പരീക്ഷാ സാമഗ്രികളും പായ്ക്ക് െചെയ്യുന്നതിന്
കമ്മീഷന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നിര്േദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഉത്തരക്കടലാസുകളും മറ്റും പായ്ക്ക്
െചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്പ്പെപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ആയതിനാല്പ്പ ഉത്തരക്കടലാസുകളും മറ്റും പായ്ക്ക്
െചെയ്യുന്നതിന് താെഴെ പറയുന്ന നിര്േദ്ദേശേങ്ങള് കൃതയമായും പാലിേക്കണ്ടതാെണെന്ന്
അറിയിക്കുന.
1.

ഉത്തരക്കടലാസ് 'A' Part എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പെടുത്തി ഇരുവശേവും card board വച്ചതിനു േശേഷം
ചെരട് / നൂല്പ്പ ഉപേയാഗിച്ച് െകട്ടി brown paper ഉപേയാഗിച്ച് െപാതിഞ്ഞ് 'A' part നുള്ള
കവറില്പ്പ
(Type I) വച്ച് ഒരു Security Label മാത്രം ഉപേയാഗിച്ച് കവറിെന്റെ തുറന്ന
ഭാഗം മറയത്തക്ക വിധത്തില്പ്പ സീല്പ്പ െചെയ്യുക. (Rubber Band, Wonder tape തുടങ്ങിയവ
ഉപേയാഗിക്കരുത്).

2.

ഉത്തരക്കടലാസ് 'B' Part -ഉം ഇേത രീതിയില്പ്പ െപാതിഞ്ഞ് 'B' part നായുള്ള
കവറില്പ്പ (Type II) വച്ച് ഒരു Security Label മാത്രം ഉപേയാഗിച്ച് സീല്പ്പ െചെയ്യുക.

3.

ഇപ്രകാരം സീല്പ്പ െചെയ്ത ഉത്തരക്കടലാസ് 'A' Part , 'B' Part എന്നിവ വലിയ കവറില്പ്പ
(Type III) ഒന്നിനു േശേഷം മെറ്റൊന്ന് എന്ന ക്രമത്തില്പ്പ (side by side) നിരത്തി
വേയ്ക്കണ്ടതാണെ്. (അതായത് ഒന്നിനുമുകളില്പ്പ മെറ്റൊന എന്ന രീതിയില്പ്പ വയ്ക്കാതിരിക്കുക).
അതിനു േശേഷം Signed List മടക്കാെത തെന്ന നിവര്ത്തി അതിെന്റെ Standard
രൂപത്തില്പ്പ ഉത്തരക്കടലാസ് ബണ്ടിലുകള്ക്ക് മുകളില്പ്പ വയ്ക്കാവുന്നതാണെ്. ഇേതാെടാപ്പെം
Contents Card, Plan of Seating Arrangement, Present list of Candidates,
പ്രേതയക റിേപ്പൊര്ട്ടുകള് ഉെണ്ടങ്കില്പ്പ ആയതും ക്രമീകരിയ്ക്കാവുന്നതാണെ്. അതിനു േശേഷം
Main Bundle (Type III Cover) ഒരു Security Label ഉപേയാഗിച്ച് കവറിെന്റെ തുറന്ന ഭാഗം
മറയത്തക്ക രീതിയില്പ്പ കുറെക സീല്പ്പ െചെയ്യുക. രണ്ടാമെത്ത Security Label ഉപേയാഗിച്ച്
െനടുെകയും സീല്പ്പ െചെയ്യുക. ഇപ്രകാരം സീല്പ്പ െചെയ്ത കവറിനു മുകളില്പ്പ ചെീഫ് സൂപ്രണ്ട് ഒപ്പെ്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് സീല്പ്പ പതിേയ്ക്കണ്ടതാണെ്.

OMR
A part

OMR
B Part

തമിഴെ് / കന്നട ഉത്തരക്കടലാസ് ഉെണ്ടങ്കില്പ്പ Part 'B' മാത്രം white paper -ല്പ്പ െപാതിഞ്ഞ്
പുറത്ത് ഉത്തരക്കടലാസുകളുെട എണ്ണം ഏത് ഭാഷ (തമിഴെ് / കന്നട) എന്ന് എഴുതി Part 'B'
ഉത്തരക്കടലാസിെന്റെ കവറില്പ്പ വേയ്ക്കണ്ടതാണെ്.
തമിഴെ് / കന്നട ഉത്തരക്കടലാസ് Part 'A' മറ്റെ് 'A' Part കള്െക്കാപ്പെം തെന്ന
വേയ്ക്കണ്ടതാണെ്. (പ്രേതയകം പായ്ക്ക് െചെേയ്യേണ്ടതില).

Part 'A', Part 'B' പായ്ക്കറ്റുകള്ക്കു മുകളില്പ്പ (Type I, Type II) പരീക്ഷാേകന്ദ്രത്തിെന്റെ
േപര്, സീല്പ്പ, തുടങ്ങിയ യാെതാനം േരഖപ്പെപ്പെടുത്തുവാന് പാടില.
Type I, Type II, Main Bundle (Type III) കവറുകളുെട പുറത്ത് േരഖപ്പെപ്പെടുത്തുവാന്
ആവശേയെപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് മാത്രം എഴുതുകയും ആയത് മറയാത്ത രീതിയില്പ്പ Security Label
പതിേയ്ക്കണ്ടതുമാണെ്.
ഉത്തരക്കടലാസ് പായ്ക്കറ്റുകള് സീല്പ്പ െചെയ്യുേമ്പോള് Security Label – ല്പ്പ ഉള്ള സീരിയല്പ്പ
നമ്പേര് മറയാത്ത വിധം ഒട്ടിക്കുവാന് ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാണെ്.
Unused Question Paper pack െചെയ്യുന്ന വിധം
1.

ഓേരാ ക്ലാസ്സ് മുറികളിലും വച്ച് Unused Question paper packet ഒരു Security Label മാത്രം
ഉപേയാഗിച്ച് സീല്പ്പ െചെയ്യുക.

2.

ഇപ്രകാരം സീല്പ്പ െചെയ്യുന്ന Question paper packet -കള് അഞ്ച് എണ്ണം വീതം
േചൊദ്യേപപ്പെറിെന്റെ വലിയ Outer കവറില്പ്പ വച്ച് ഒരു Security Label ഉപേയാഗിച്ച് സീല്പ്പ
െചെയ്യുക.

OMR
1.

OMR Sheet കള് cancell െചെയ്ത് പരിേശോധിച്ച് Form -3- തയ്യോറാക്കിയതിന് േശേഷം ഓേരാ
ക്ലാസ്സ് മുറിയിേലയും പ്രേതയകം കവറില്പ്പ സൂക്ഷിച്ച് ആയത് എലാം കൂടി ഒരു ബണ്ടില്പ്പ ആയി
brown paper ഉപേയാഗിച്ച് െപാതിഞ്ഞ് തിരിെക ഏല്പ്പപ്പെിക്കുക.

OMR ഉത്തരക്കടലാസ് അക്കൗണ്ട് (Form -3) തയ്യോറാക്കുേമ്പോള് ഒന്നിലധികം ജിലകള് /
കാറ്റെഗറി എന്നിവയുെണ്ടങ്കില്പ്പ ആയതിന് ഹാജരായ ഉേദ്യാഗാര്ത്ഥികളുെട എണ്ണം
കൃതയമായി േരഖപ്പപ്പെടുേത്തണ്ടതാണെ്. അഡീഷണെല്പ്പ ചെീഫ് സൂപ്രണ്ടുമാര് അവരുെട Pen
Number നിര്ബന്ധമായും േരഖപ്പെപ്പെടുേത്തണ്ടതാണെ്.
മറ്റുള്ളവ
2.

ചെീഫ് സൂപ്രണ്ട്, അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ട്, അഡീഷണെല്പ്പ ചെീഫ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുെട Check
list കള് മൂന്നൂം ഒരു കവറില്പ്പ ഉള്ളടക്കം െചെയ്ത് EP വിഭാഗത്തില്പ്പ േനരിട്ട് ഏല്പ്പപ്പെിേയ്ക്കണ്ടതാണെ്.
ജിലാ ഓഫീസുകളിെല പരീക്ഷകള്ക്ക് അതാതു ജിലാ ഓഫീസുകളിലും ഏല്പ്പപ്പെിേക്കണ്ടതാണെ് .
Security Label Account, രസീതുകള് തുടങ്ങിയവ േനരിട്ട് അതാത് വിഭാഗങ്ങളില്പ്പ / Counter
-ല്പ്പ ഏല്പ്പപ്പെിേയ്ക്കണ്ടതാണെ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതല്പ്പ വിവരങ്ങള്ക്ക് പി.എസ്.സി Website -ല്പ്പ പരീക്ഷാ
നിര്േദ്ദേശേങ്ങള് - method of packing ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിര്േദ്ദേശേങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്നത് കമ്മീഷന് ഗൗരവമായി കാണുന്നതും
അനന്തര നടപടികള് സവീകരിക്കുന്നതുമാണെ്.
പരീക്ഷാകണ്ട്രേട്രോളര്
േകരള പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന്

