ഒബ് ജക്ടീവ് ( ഒ . എം . ആര ) പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗാദ്യോഗോരത്ഥികള്ക്കുള്ള പ്രത്യോഗാത്യക നിരോഗാദ്ദേശങ്ങള്
1) പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത്ിന് ½ മണിക്കൂറ് മുന്പ് പരീക്ഷോോഗാകന്ദ്രത്തില് അവരക്ക് അനുവദ്ിച്ച ഇരിപ്പിടത്തില് ഹോജരോകുക.
2) അഡ് മിഷന് ടിക്കറ്റ് , ഐഡന്റിഫിോഗാക്കഷന് സരട്ടിഫിക്കറ്റ്, നീല/കറുപ്പ് മഷിയുള്ള ബോള് ോഗാപോയിന്റ് ോഗാപന, ൈററ്റിംഗ് ോഗാബോരഡ്
എന്നിവ മോത്രമോഗാമ പരീക്ഷോഹോളില് ൊകോണ്ടുവരോവ.
3)
ഒപ്റ്റിക്കല്
മോരക്ക് റീഡര (OPTICAL MARK READER – OMR) ഉദ്യപോഗായോഗിച്ച് മൂലയനിരണ്ണയം
ൊചെയ്യുന്നത്ിനുള്ള
ഉദ്യത്തരക്കടലോസുകളോണ്` (OMR ANSWER SHEET) പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്കുന്നത്്.
4) ഉദ്യത്തരക്കടലോോഗാസോ ോഗാചെോദ്യപുസ്തകോഗാമോ ഏതൊത്ങ്കിലും ത്രത്തിലുള്ള നിരമ്മോണ /അച്ചടി ൈവകലയം ഉദ്യള്ളത്ോൊണങ്കില് മോത്രമം പുത്ിയ
OMR SHEET / ോഗാചെോദ്യപുസ്തകം നല്കും.
5) ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് ദ്വോരങ്ങള് വീഴ് ത്തോൊത് , നനയോൊത്, വൃത്തിഹീനമോകോൊത് സൂക്ഷിക്കുക.
6) OMR Sheet-ൊന്റ മറുപുറൊത്ത നിരോഗാദ്ദേശങ്ങള് വോയിക്കുക. ഉദ്യത്തരക്കടലോസിൊന്റ മദ്ധ്യഭോഗത്തോയുള്ള ബോരോഗാകോഡില് അടയോളങ്ങള്
വീഴ് ത്തരുത്്. മറിച്ചോയോല് ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് അസോധുവോകും.
7) ഉദ്യത്തരക്കടലോസിൊന്റ ഒരു ഭോഗം (PART A) രജിസ്റ്റര നമ്പര, ജനനത്തീയത്ി, ത്സ്തികയുൊട ോഗാപര്, പരീക്ഷോ ത്ീയത്ി എന്നിവയും
ഇത്ര ഭോഗം (PART B) ഉദ്യത്തരങ്ങളും ോഗാരഖപ്പൊപ്പടുത്തുന്നത്ിനുള്ളത്ോണ്`.
8) PART A -ല് രജിസ്റ്റര നമ്പര ോഗാകോളത്തിൊല ചെതുരക്കളത്തില് നിങ്ങളുൊട രജിസ്റ്റര നമ്പര എഴുതുകയും ബന്ധൊപ്പട്ട കുമിളകള് മോത്രമം
പൂരണ്ണമോയി കറുപ്പിക്കുകയും ൊചെയ്യുക.
9) ഒന്നിലധികം ത്സ്തികകള്ക്കുള്ള ൊപോതു പരീക്ഷയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉദ്യത്തരക്കടലോസിൊന്റ PART A -ല് ൊവോഗാവ്വേറൊറ ൊകോടുത്തിട്ടുള്ള
രജിസ്റ്റര നമ്പര ോഗാകോളങ്ങളില് ഓരോഗാരോ ത്സ്തികയ്ക്കും ഉദ്യള്ള നിങ്ങളുൊട രജിസ്റ്റര നമ്പറുകള് ോഗാമല്പ്പറഞ്ഞതുോഗാപോൊല എഴുതുകയും
കറുപ്പിക്കുകയും ൊചെയ്യുക.
10) രജിസ്റ്റര നമ്പര അടയോളൊപ്പടുത്തുന്നത്ില് ൊത്റ്റു വരുത്തിയോല് ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് അസോധുവോക്കും; OMR SHEET മോറ്റി
നല്കുന്നത്ല .
11)
നിങ്ങളുൊട ജനനത്തീയത്ി,
PART A-യില് അത്ിനോയുള്ള ോഗാകോളത്തിൊല ചെതുരക്കളത്തില് എഴുതുകയും അത്്
അടയോളൊപ്പടത്തോനുള്ള കുമിളകള് ഉദ്യള്ള പക്ഷം ശരിയോയ കുമിളകള് കറുപ്പിക്കുകയും ൊചെയ്യുക.
12) നിങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന ോഗാചെോദ്യപുസ്തകത്തിൊല അക്ഷര ോഗാകോഡ്
(QUESTION BOOKLET ALPHA CODE – 'A/B/C/D')
നിങ്ങള്ക്കുള്ള ഇരിപ്പിടത്തില് രജിസ്റ്റര നമ്പരിൊനോപ്പം കോണിച്ചിരിക്കും.
13) PART B-യില് 'QUESTION BOOKLET ALPHA CODE' എന്ന ോഗാകോളത്തില്, നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച ോഗാചെോദ്യപുസ്തകത്തിൊല അക്ഷര
ോഗാകോഡ് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള കുമിള മോത്രമം പൂരണ്ണമോയി കറുപ്പിക്കുക.
14) ആല്ഫോ ോഗാകോഡ് കുമിള കറുപ്പിക്കോത്ിരിക്കുകോഗായോ അപൂരണ്ണമോയി കറുപ്പിക്കുകോഗായോ ആയോല് ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് അസോധുവോക്കും.
പിഴവുകള്ക്ക് ഉദ്യത്തരവോദ്ി നിങ്ങള് മോത്രമമോയിരിക്കും.
15) PART B-യില് ഓരോഗാരോ ോഗാചെോദ്യത്തിോഗാന്റയും ഉദ്യത്തരത്തിനുള്ള കുമിള മോത്രമം പൂരണ്ണമോയി കറുപ്പിക്കുക.
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ഉദ്യദ്ോ: ഉദ്യത്തരം 'C' എങ്കില്
16) ഓരോഗാരോ ശരി ഉദ്യത്തരത്തിനും ഒരു മോരക്ക് വീത്ം ലഭിക്കും. ഒരു ൊത്റ്റിന് 1/3 മോരക്ക് വീത്ം കുറവു ൊചെയ്യും. (ൊനഗറ്റീവ് മോരക്ക്).
17) ഒന്നില് കൂടുത്ല് ഉദ്യത്തരങ്ങള് അടയോളൊപ്പടുത്തുന്നതും ഒരിക്കല് അടയോളൊപ്പടുത്തിയ ഉദ്യത്തരങ്ങള് ത്ിരുത്തുന്നതും ൊനഗറ്റീവ്
മോരക്ക് ലഭിക്കുന്നത്ിന് ഇടയോക്കും.
18) ഉദ്യത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്ിനോയി കണക്കു കൂട്ടലുകോഗാളോ കുറിപ്പുകോഗാളോ എഴുത്ണൊമങ്കില് ോഗാചെോദ്യപുസ്തകത്തിൊന്റ അവസോനമുള്ള
ൊവള്ളക്കടലോസ് ഉദ്യപോഗായോഗിക്കുക; ഉദ്യത്തരക്കടലോസില് ആകരുത്്.
19) ഏതൊത്ോരു ഉദ്യോഗാദ്യോഗോരത്ഥിക്കും പരീക്ഷോ സമയം കഴിഞ്ഞുമോത്രമോഗാമ പരീക്ഷോഹോളില് നിന്നും പുറത്തു ോഗാപോകോന് അനുവോദ്മുള.
20) പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്ിനുള്ള സമയം കഴിയുോഗാമ്പോള് മോത്രമം ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് പോരട്ട് 'എ' യും
പോരട്ട് 'ബി' യുമോയി നിശ്ചിത്
സ്ഥോനത്തു കൂടി കീറി രണ്ടു ഭോഗങ്ങളും അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രത്യണ്ടിൊന ഏതല്പിക്കുക. അൊലങ്കില് ഉദ്യത്തരക്കടലോസ് അസോധുവോക്കും.
21) മുകളില് 8, 11, 13 ഇനങ്ങളിൊല നിരോഗാദ്ദേശങ്ങള് പോലിച്ചുള്ള OMR SHEET ൊന്റ ഒരു മോതൃക ത്ോൊഴ നല്കിയിട്ടുള്ളത്് കോണുക.

