േകേരള പബ്ലികേ് സര്വീസ് കേമ്മീഷന
േഫോം നമ്പര്
ചീഫേ് സൂപ്രണ്ടിനുള്ള െചക്ക് ലിസ്റ്റ്

(ഓരേരാ പ്രവര്ത്തനവും അവസാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചീഫേ്
സൂപ്രണ്ട് ആ വിവരങ്ങള് െചക്ക് ലിസ്റ്റില
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തേത്തണ്ടതും ഡ്യൂട്ടി അവസാനിക്കുേമ്പാള് അഡ്ീഷണല ചീഫേ് സൂപ്രണ്ടിെന ഏലപ്പെിേക്കണ്ടതുമാണ് ).

1 ചീഫേ് സൂപ്രണ്ടിെന്റെ േപര്, െപന നമ്പര്
(െപന നമ്പര് ഇല്ലാത്തവര് ID Card No.
എഴുതുകേ)

:

2 പരീക്ഷയുടെടെ േപര്, തീയതി

:

3 പരീക്ഷാേകേന്ദ്രത്തിെന്റെ
പരീക്ഷാേകേന്ദ്ര നമ്പര്

േപര്,

സ്ഥലം,

:

ഉള്െപ്പെടുത്തത്തിയിട്ടുള്ള
4 പരീക്ഷാേകേന്ദ്രത്തില
ആെകേ ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥി കേളുടെടെ എണ്ണം

:

ഭിന്നേശേഷിയുടള്ള
ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥികേള്
ഉെണ്ടങ്കില അവരുടെടെ എണ്ണം.

:

ൈബ് ഡസ്ക്രൈബ്
ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക്
നിേയാഗിക്കെപ്പെട്ട
ഉേദ്യോഗസ്ഥര് ഉെണ്ടങ്കില അവരുടെടെ എണ്ണം.

:

അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള
5 പരീക്ഷാേകേന്ദ്രത്തില
പരീക്ഷാഹാളുടകേളുടെടെ എണ്ണം.

:

വിശേദ്ാംശേങ്ങള്,
6 പരീക്ഷയുടെടെ
പരീക്ഷാമുറികേളുടെടെ
ക്രമീകേരണം,
പരീക്ഷാമുറിയില
അനുവദ്നീയമായ
സാധനങ്ങളുടെടെ പട്ടികേ എന്നിവ ശേരിയായ
രീതിയില പ്രദ്ര്ശേിപ്പെിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

7 പരീക്ഷയുടെടെ സുഗമമായ നടെത്തിപ്പെിനായി
രജിസ്റ്റര് നമ്പറും ആലഫോേകോഡും ഓരേരാ
സീറ്റിനു
േനെരയുടം
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തുന്നതു
ള്െപ്പെെടെയുടള്ള
എല്ലാ ക്രമീകേരണങ്ങളുടം
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

വസ്തുവകേകേള്
/
8 ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ
സാധനസാമഗ്രികേള്
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
േക്ലോക്ക് റൂം ക്രമീകേരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

(പുറേത്തയുടം
9 േചാദ്യേേപപ്പെര്പായ്ക്കറ്റുകേള്
അകേേത്തയുടം പായ്ക്കറ്റിെല കേവറുകേള് ഉള്പ്പെെടെ)
അവയുടെടെ
സീലിന്
േകേടുത്തപാടുത്ത
ഇല്ലാെത
ലഭിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

10 ലഭയേമായ േചാദ്യേേപപ്പെര് പായ്ക്കറ്റിെന്റെ എണ്ണം

:

11 ലഭയേമായ ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റ് പായ്ക്കറ്റിെന്റെ എണ്ണം

:

12 അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റിെല ആെകേ േപജുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

13 ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിേയാഗിക്കെപ്പെട്ട
 അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാരുടെടെ എണ്ണം

:



ക്ലേര്ക്കുമാരുടെടെ എണ്ണം



ഓരഫേീസ് അറ്റനഡ്ന്റുമാരുടെടെ എണ്ണം

…...........................
…............................
…............................

14 മുെന്നാരുടക്ക സമയത്തിന് 15 മിനിറ്റ് മുനപ്
മാത്രമാേണാ
ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥികേെള
ക്ലോസ്സ്
മുറികേളില
പ്രേവശേിക്കുവാന
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്.

:

അെത / അല്ല

തങ്ങള്ക്ക്
15 ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥികേള്
അനുവദ്നീയമായ
വസ്തുക്കള്
അല്ലാെത
മെറ്റാന്നും
ക്ലോസ്
മുറികേളില
പ്രേവശേിപ്പെിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് ഉറപ്പുവരുടത്തുന്നതിനുള്ള
ക്രമീകേരണങ്ങള് െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

16 ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥികേള്െക്കാപ്പെം
പരീക്ഷാേകേന്ദ്രത്തില
തടെയുടന്നതിനുള്ള
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

വന്നിട്ടുള്ളവര്
പ്രേവശേിക്കുന്നത്
ക്രമീകേരണങ്ങള്

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

പരീക്ഷാ
17 അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാര്ക്ക്,
ഹാളിെല കൃതയേനിര്വ്വഹണവും ആയതിെന്റെ
നടെത്തിപ്പും സംബന്ധിച്ചുള്ള നിര്േദ്ദേശേങ്ങള്
നലകേിേയാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

നിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള
അസിസ്റ്റന്റെ്
18 ഡ്യൂട്ടിക്ക്
സൂപ്രണ്ടുമാര്, ക്ലേര്ക്ക്, ഓരഫേീസ് അറ്റനഡ്ന്റെ്
എന്നിവരുടെടെ പട്ടികേ അഡ്ീഷണല ചീഫേ്
സൂപ്രണ്ടിന് ൈബ് ഡകേമാറിയിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

സമയങ്ങളില
െബല
19 നിശ്ചിത
അടെിക്കുന്നതിനുള്ള
ക്രമീകേരണങ്ങള്
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

20 മുെന്നാരുടക്കസമയത്തിന് മുനപു തെന്ന എല്ലാ
അസിസ്റ്റന്റെ്
സൂപ്രണ്ടുമാരുടം
അവരവര്ക്ക്
അനുവദ്ിച്ചിട്ടുള്ള
പരീക്ഷാ
മുറികേളില
എത്തിേച്ചര്ന്നിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

21 േചാദ്യേേപപ്പെര് പായ്ക്കറ്റ് ഉള്ളടെക്കം െചയ്തിരിക്കുന്ന
പുറം കേവറില രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാര്
ഒപ്പു േരഖപ്പെപ്പെടുത്തത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

22 േചാദ്യേേപപ്പെര് പായ്ക്കറ്റ് ഉള്ളടെക്കം െചയ്തിരിക്കുന്ന
പുറം കേവര് തുറന്ന സമയം

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

23 എല്ലാ അസിസ്റ്റന്റെ് സൂപ്രണ്ടുമാരില നിന്നും
െചക്ക്
ലിസ്റ്റ്,
േഫോം
നമ്പര്
3,
ഇരിപ്പെിടെക്രമീകേരണ മാതൃകേ, ഒപ്പു പട്ടികേ,
ഒ.എം.ആര്
സ്ക്രൈിപ്റ്റ്
തുടെങ്ങിയവ
േശേഖപ്പരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഹാജരാകോത്തതു
24 പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായതും
മായ ഉേദ്യോഗാര്ത്ഥികേളുടെടെ എണ്ണം.

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

ഹാജരായവര്........ഹാജരാകോത്തവര്...............

ഒ.എം.ആര് ഷീറ്റുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

ഉപേയാഗിച്ചത്.............ഉപേയാഗിക്കാത്തത്.......

േചാദ്യേേപപ്പെറുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

ഉപേയാഗിച്ചത്.............ഉപേയാഗിക്കാത്തത്.......

25 േശേഖപ്പരിച്ച ഒ.എം.ആര് സ്ക്രൈിപ്റ്റുകേളുടെടെ എണ്ണം.

:

ഭാഗം എ
ഭാഗം ബി

26 തമിഴ് / കേന്നടെ സ്ക്രൈിപ്റ്റുകേളുടെടെ എണ്ണം

:

തമിഴ്
കേന്നടെ

27 പൂര്ണ്ണമായ ഒപ്പു പട്ടികേയുടം കേണ്ടന്റെ്സ് കോര്ഡും
പ്രധാനെകേട്ടില (ബണ്ടില
നമ്പര് :1) ല
ഉള്െക്കാള്ളിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

28 പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഏെതങ്കിലും െതറ്റായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്/ക്രമേക്കടുത്തകേള്
ശ്രദ്ധയില
െപ്പെട്ടിട്ടുേണ്ടാ ഉെണ്ടങ്കില െതറ്റായ പ്രവൃത്തി/
ക്രമേക്കടെിെന്റെ
സവഭാവം,
അതിെനതിെര
സവീകേരിച്ച നടെപടെി (വിശേദ്മായ റിേപ്പൊര്ട്ട്
പ്രേതയേകേം തയ്യാറാക്കി അതില അഡ്ീഷണല
ചീഫേ്
സൂപ്രണ്ടിെന്റെ
േമല
ഒപ്പെ്
േരഖപ്പെപ്പെടുത്തേത്തണ്ടതാണ്)

:

ഉണ്ട് / ഇല്ല

സ്ഥലം
തീയതി
ഒപ്പെ് ,
ചീഫേ് സൂപ്രണ്ടിെന്റെേപര് , ഔദ്യേദ്യോഗികേ പദ്വി,
േഫോണ് നം.

