േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന
േഫോം നമ്പര്
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടിനുള്ള െചെക്ക് ലിസ്റ്റ്
(ഓരേരാ പ്രവര്ത്തനവും അവസാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ആ വിവരങ്ങള് െചെക്ക് ലിസ്റ്റില
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തേത്തണ്ടതും ഡ്യൂട്ടി അവസാനിക്കുേമ്പാള് ചെീഫേ് സൂപ്രണ്ടിെന ഏലപ്പെിേക്കണ്ടതുമാണ് ).
1 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടിെന്റ േപര്, െപന നമ്പര് (െപന :
നമ്പര് ഇല്ലാത്തവര് ID Card No. എഴുതുകേ)

2 പരീക്ഷയുടെടെ േപരും, തീയതിയുടം

:

3 അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷാഹാള് നമ്പര്/ റൂം നമ്പര്

:

4 അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷാഹാള് / റൂമില എത്തിേച്ചര്ന്ന :
സമയം
ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേള്
അവരുെടെ :
5 പരീക്ഷാഹാളില
അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയല േരഖപ്പ, േപന (കേറുപ്പെ് /
നീല) എന്നിവ അല്ലാെത മെറ്റാന്നും ൈകേവശം വയ്ക്കാന
പാടെില്ല എന്നുള്ള നിര്േദ്ദേശം നലകേിയിട്ടുേണ്ടാ?
6

ഒ.എം.ആര് പായ്ക്കറ്റ് നമ്പര്

:

ഒ.എം.ആര് േകോഡ്്

:

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

7 ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേള് അവരവര്ക്കു േവണ്ടി ക്രമീകേരിച്ചിട്ടുള്ള :
ഇരിപ്പെിടെത്തില തെന്നയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കോരയേം
അവരുെടെ അഡ്മിഷന ടെിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയല േരഖപ്പ,
അഡ്രസ്സ്
ലിസ്റ്റ്
തുടെങ്ങിയവ
പരിേശാധിച്ച്
ഉദ്യറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുേണ്ടാ? അവരുെടെ തിരിച്ചറിയല േരഖപ്പ
നമ്പര് അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റില േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

8 പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായ എല്ലാ ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേളും അഡ്രസ്സ് :
ലിസ്റ്റിലും
േഫോേട്ടായ്ക്ക്
കുറുെകേയുടം
ഒപ്പെ്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

അവസാനിച്ചതിനു
േശഷം
മാത്രമേമ :
9 പരീക്ഷ
ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റിെല എ &
ബി പാര്ട്ടുകേള് തമ്മില േവര്തിരിക്കാവൂ എന്ന നിര്േദ്ദേശം
നലകേിയിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥിയ്ക്കും
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള :
10 ഓരേരാ
ആലഫോേകോഡ്് അനുസരിച്ച് തെന്നയാണ് അവരുെടെ
ഒ.എം.ആര്
ഷീറ്റും,
േചൊദയേേപപ്പെറും
വിതരണം
െചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉദ്യറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

11 എല്ലാ ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേളും തങ്ങളുെടെ ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റില :
രജിസ്റ്റര് നമ്പര് ശരിയായി എഴുതുകേയുടം ബബിള്
െചെയ്യുകേയുടം െചെയ്തിട്ടുെണ്ടന്ന് ഉദ്യറപ്പൊക്കിയിട്ടുേണ്ടാ? െതറ്റായ
രീതിയില ബബിള് െചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റര് നമ്പര് പ്രേതയേകേം
എഴുതുകേ.

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

..........................................

പായ്ക്കറ്റ്
അതിെന്റ
സീലിന് :
12 േചൊദയേേപപ്പെര്
േകേടുത്തപാടുത്തകൂടൊെത തെന്ന ലഭിക്കുകേയുടം യഥാസമയം അത്
ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേളുെടെ മുമ്പില വച്ച് െപാട്ടിയ്ക്കുകേയുടം അതില
2
ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേളുെടെ
ഒപ്പെ്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തുകേയുടം
െചെയ്തിട്ടുേണ്ടാ?
13 േചൊദയേേപപ്പെര് പായ്ക്കറ്റ് നമ്പര്

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

:

േചൊദയേേപപ്പെര് േകോഡ്്

:

േചൊദയേേപപ്പെര് ക്രമനമ്പര്

: From..............................to..............................

14 ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേള് അവരുെടെ േപരും രജിസ്റ്റര് നമ്പറും :
േചൊദയേേപപ്പെറിെന്റ
ആമുഖപ്പ
േപജില
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തണെമന്നുള്ള അറിയിപ്പെ് നലകുകേയുടം അത്
സ്ഥിരീകേരിക്കുകേയുടം െചെയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

15 ഉദ്യപേയാഗിക്കാത്ത േചൊദയേേപപ്പെറുകേള് ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥി :
കേളുെടെ മുമ്പില വച്ച് എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പെടുത്തത്തുകേയുടം, പായ്ക്ക്
െചെയ്ത് സീല െചെയ്യുകേയുടം, എണ്ണം േചൊദയേേപപ്പെര് പാക്കറ്റ്
കേവറിെന്റ പുറത്ത് എഴുതുകേയുടം െചെയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

എണ്ണവും :
16 ആെകേ ഹാജരായ ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥി കേളുെടെ
ഹാജരായവര്............ഹാജരാകോത്തവര്...........
ഹാജരാകോത്ത ഉദ്യേദയോഗാര്ത്ഥികേളുെടെ എണ്ണവും
ഉദ്യപേയാഗിക്കാത്ത
എണ്ണം

ഒ.എം.ആര്

ഷീറ്റുകേളുെടെ

ആെകേ :

ഉദ്യപേയാഗിക്കാത്ത േചൊദയേേപപ്പെറുകേളുെടെ ആെകേ എണ്ണം

:

17 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റിെന്റ പാര്ട്ട് 'എ' :
യിെലയുടം ഒപ്പു പട്ടികേയിെലയുടം നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് ഒപ്പെ്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉദ്യറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?
18 േശഖപ്പരിച്ച ഒ.എം. ആര് സ്ക്രിപ്റ്റുകേളുെടെ എണ്ണം

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

: പാര്ട്ട് എ
: പാര്ട്ട് ബി

19 തമിഴ് / കേന്നടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകേളുെടെ എണ്ണം (ഉദ്യെണ്ടങ്കില)

തമിഴ് :
കേന്നടെ :

...................................
....................................

ഉദ്യെണ്ടങ്കില ആയത് ഒപ്പെ് :
20 തമിഴ് / കേന്നടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്
പട്ടികേയില േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല / ബാധകേമല്ല

ഏെതങ്കിലും
തരത്തിലുള്ള :
21 പരീക്ഷാസമയത്ത്
ക്രമേക്കടുത്തകേള്, െതറ്റായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ
ശ്രദ്ധയിലെപ്പെട്ടിട്ടുേണ്ടാ? ഉദ്യെണ്ടങ്കില െതറ്റായ പ്രവൃത്തി /
ക്രമേക്കടെിെന്റ സവഭാവം, അതിെനതിെര സവീകേരിച്ച
നടെപടെി (വിശദമായ റിേപ്പൊര്ട്ട് പ്രേതയേകേം തയ്യാറാക്കി
അതില ചെീഫേ് സൂപ്രണ്ടും അഡ്ീഷണല ചെീഫേ് സൂപ്രണ്ടും
േമെലാപ്പെ് േരഖപ്പെപ്പെടുത്തേത്തണ്ടതാണ്).

ഉദ്യണ്ട് / ഇല്ല

സ്ഥലം
തീയതി
ഒപ്പെ് ,
അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടിെന്റ േപര് , ഔദ്യേദയോഗികേ പദവി

