േറ്റ്സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് േറ്റ്ബോര്ഡില് ചീഫ് തസ്തികയിേറ്റ്ലേയ്ക്ക് (Cat.
No.330/2016,416/2016, 190/2017) 23.11.2018, 24.11.2018 എന്നീ
തീയതികളിലോയി കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന വിവരണാത്മക പരീക്ഷ സംബേന്ധിച്ച്
െവബ്സൈസറ്റില് നല്േറ്റ്കണ്ട പ്രത്യേറ്റ്തയേക നിര്േറ്റ്ദ്ദേശങ്ങള
1)

േറ്റ്സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് േറ്റ്ബോര്ഡില് ചീഫ് തസ്തികയിേറ്റ്ലേയ്ക്ക് (Cat. No.330/2016,416/2016,
190/2017) 23.11.2018, 24.11.2018 എന്നീ തീയതികളിലോയി കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന
വിവരണാത്മക പരീക്ഷയ്ക്ക് നിലേവില് കമ്മീഷന് നടത്തുന്ന വിവരണാത്മക
പരീക്ഷയില് നിന്നും വയേതയേസ്തമായി േറ്റ്ചാദ്യേവും അതേറ്റ്താെടാപ്പം തെന്ന ഉത്തരവും
എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള Question Cum Answer Booklet ആണ് ഉപേറ്റ്യാഗിക്കുന്നത്.

2)

ഈ േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെന്റെ (Question Cum Answer Booklet) ഒന്നാമെത്ത
േറ്റ്പജ് ഒരു OMR ഷീറ്റ് ആണ്. ഇതിന് Part I, Part II എന്നിങ്ങെന രണ്ട്
ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പാര്ട്ട് - I ല് ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികള യാെതാരു വിധത്തിലുള്ള
േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തലും വരുത്തുവാന് പാടില.
പാര്ട്ട് - II മാത്രം ശ്രദ്ധയേറ്റ്യാെട
പൂരിപ്പിക്കണം. പാര്ട്ട് - II നീലേേറ്റ്യാ കറുപ്പേറ്റ്പ്പാ നിറമുള്ള മഷിയുപേറ്റ്യാഗിച്ചുള്ള േറ്റ്ബോള
േറ്റ്പായിന്റെ് േറ്റ്പന ഉപേറ്റ്യാഗിച്ച് മാത്രേറ്റ്മ പൂരിപ്പിക്കാവ. ഫൗണ്ടന്േറ്റ്പന, െസ്കെച്ച് േറ്റ്പന,
െപന്സില് തുടങ്ങിയവ അതനുവദ്നീയമല.
ഇതിന് വിരുദ്ധയമായി െചയ്യുന്ന
ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികളുെട ഉത്തരക്കടലോസുകള അതസാധുവാക്കുന്നതാണ്.

3)

േറ്റ്റാള നമ്പര് േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള കുമിളകള കൃതയേമായും
കറുപ്പപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക തിരുത്തലുകള അതനുവദ്നീയമല.

4)

േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെലേ (Question Cum Answer Booklet) OMR ഷീറ്റ്
പാര്ട്ട്- II ല് േറ്റ്റാള നമ്പര്, പരീക്ഷയുെട േറ്റ്പര് തുടങ്ങിയവ േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തുന്നതിനായുള്ള
സ്ഥാനത്ത് മാത്രം അതവ േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തണം.
േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തരപുസ്തത്തിെലേ മെറ്റാരു
ഭാഗത്തും ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികള
തങ്ങളുെട േറ്റ്റാള നമ്പര് എഴുതുകേറ്റ്യാ തങ്ങെള
തിരിച്ചറിയാന്
സഹായിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള
ഏതെതങ്കിലും
േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തലുകള
വരുത്തുകേറ്റ്യാ െചയ്യരുത്. ഇതിന് വിരുദ്ധയമായി, േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെലേ OMR
ഷീറ്റിെലേ പാര്ട്ട് - II ല് േറ്റ്റാള നമ്പര് എഴുതുന്നതിനായുള്ള നിശ്ചിതസ്ഥാനത്തലാെത
േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെലേ മേറ്റ്റ്റെതങ്കിലും ഭാഗത്ത് േറ്റ്റാള നമ്പര് എഴുതുകേറ്റ്യാ
തങ്ങെള തിരിച്ചറിയാനുതകുന്ന തരത്തിലുള്ള മേറ്റ്റ്റെതങ്കിലും േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തലുകള
വരുത്തുകേറ്റ്യാ െചയ്യുന്ന ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികളുെടയും നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് േറ്റ്റാള നമ്പര്
വയേക്തമായും കൃതയേമായും േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്താത്ത ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികളുെടയും േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര
പുസ്തകങ്ങള അതസാധുവാക്കുന്നതാണ്.

5)

ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികള തങ്ങളുെട േറ്റ്പര്, േറ്റ്റാള നമ്പര്, അതഡ്രസ്സ് തുടങ്ങി തങ്ങെള
തിരിച്ചറിയുവാന് സഹായിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഏതെതങ്കിലും വിവരങ്ങള, േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര
പുസ്തകത്തിെലേ OMR ഷീറ്റിെലേ പാര്ട്ട് - II ല് തല്സംബേന്ധമായ ഏതെതങ്കിലും
വിവരങ്ങള പൂരിപ്പിേറ്റ്ക്കണ്ട നിശ്ചിതസ്ഥാനെത്താഴിെക, േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെലേ
മെറ്റാരു ഭാഗത്തും അതവ എഴുതുകേറ്റ്യാ ഏതെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തല്
വരുത്തുകേറ്റ്യാ െചയ്യരുത്.

പൂര്ണ്ണമായും

6)

േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെലേ OMR ഷീറ്റ് ഉളപ്പെട എവിെടയും പ്രത്യിന്റെ് െചയ്തിരിക്കുന്ന
ബോര്േറ്റ്കാഡില് ഒരു കാരണവശാലും കീറുപ്പകേറ്റ്യാ തിരുത്തലുകേറ്റ്ളാ മാര്ക്കുകേറ്റ്ളാ
വരുത്തുകേറ്റ്യാ െചയ്യാന് പാടില.
ഇതിന്
വിരുദ്ധയമായി പ്രത്യവര്ത്തിക്കുന്ന
ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികളുെട േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകങ്ങള അതസാധുവാക്കുന്നതാണ്.

7)

OMR ഷീറ്റുളെപ്പെടയുള്ള േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകം എക്സാമിേറ്റ്നഷന് ഹാളിെലേ
ഇന്വിജിേറ്റ്ലേറ്റര്ക്ക്
ൈകമാറിയതിന്
േറ്റ്ശഷം
മാത്രേറ്റ്മ
ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികള
പരീക്ഷാഹാള വിട്ട് പുറത്ത് േറ്റ്പാകാവ. OMR ഷീറ്റിെന്റെ Part I, Part II
ഭാഗങ്ങള േറ്റ്വര്െപ്പടുത്തരുത്. OMR ഷീറ്റ് ഉളെപ്പടുയുള്ള േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകം
ഇന്വിജിേറ്റ്ലേറ്റര്ക്ക് ൈകമാറണം.

8)

േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തില് ഓരേറ്റ്രാ േറ്റ്ചാദ്യേത്തിെന തുടര്ന്ന് അതനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ടള്ള നിശ്ചിത
സ്ഥലേത്ത് മാത്രേറ്റ്മ ഉത്തരം േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തുവാന് പാടുള. ഇത്തരത്തില് ഉത്തരങ്ങള
എഴുതുവാനുള്ള നിശ്ചിത സ്ഥലേത്തില് നാലുവശങ്ങളിലും Border Lines
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ നാലേ് Border Line കളക്കുള്ളില് നിശ്ചിത അതകലേത്തില്
നല്കിയിട്ടുണ്ടള്ള
വരികളിലോണ്
ഉത്തരങ്ങള
േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുേറ്റ്ത്തണ്ടത്.
ഓരേറ്റ്രാ
േറ്റ്ചാദ്യേങ്ങളക്കുമുള്ള
ഉത്തരങ്ങെളഴുതുവാനായി
േറ്റ്മല്പറഞ്ഞ
രീതിയില്
അതനുവദ്ിച്ചിട്ടുണ്ടള്ള സ്ഥലേത്ത് മാത്രേറ്റ്മ ഉത്തരങ്ങള എഴുതുവാന് പാടുള. നിശ്ചിത
സ്ഥലേത്തിന് പുറത്ത് ഒന്നും തെന്ന േറ്റ്രഖപ്പെപ്പടുത്തരുത്. േറ്റ്ചാേറ്റ്ദ്യോത്തര പുസ്തകത്തിെന്റെ
മാതൃക ഇേറ്റ്താെടാപ്പം േറ്റ്ചര്ത്തിരിക്കുന്നത് പരിേറ്റ്ശാധിച്ച് മനസ്സിലോക്കാവുന്നതാണ്.

9)

Rough Work കള ആയതിനായി നല്കിയിരിക്കുന്ന േറ്റ്പജില് മാത്രേറ്റ്മ െചയ്യുവാന്
പാടുള.

10)

േറ്റ്മല്പറഞ്ഞ നിര്േറ്റ്ദ്ദേശങ്ങളക്ക് വിരുദ്ധയമായി പ്രത്യവര്ത്തിക്കുന്ന ഉേറ്റ്ദ്യോഗാര്ത്ഥികളുെട
ഉത്തരക്കടലോസുകള നിരുപാധികമായി അതസാധുവാക്കെപ്പടുന്നതാണ്.

