DIET PALAKKAD
Reading material to BRC trainers&CRCCs

BRC Staff പപപൊതുചുമതലകള (LSS&USS -2015)

പരരീക്ഷയയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക് . ..
 പരരീക്ഷപൊ ദദിവസസം രപൊവദിപല 9.00 നയ്ക്ക് തപന്നെ പരരീക്ഷപൊ പസന്ററദില് ഹപൊജരപൊകല്
 ചരീഫയ്ക്ക്,പഡെപപ്യൂടദി ചരീഫയ്ക്ക് എന്നെദിവര് ചചര്ന്നെയ്ക്ക് വദിളദിച്ചു ചചര്ക്കുന്നെ ചയപൊഗതദില്
പപങ്കെടുക്കുകയസം ,നദിര്ചദ്ദേശങ്ങള മനസദിലപൊക്കുകയസം പചയ്യല്

പരരീക്ഷ നടക്കുചമപൊള...
 എലപൊ കപൊസ്സുകളദിപലയസം ഹപൊജര്, Absentees Statement എന്നെദിവ തയ്യപൊറപൊക്കുന്നെതദില്
ചരീഫയ്ക്ക് സൂപ്രണദിപന സഹപൊയദിക്കല്
തപൊപഴെ പറയന്നെ കപൊരര്യങ്ങള BRC Trainer/CRCC എന്നെദിവരുപട
അറദിവദിചലക്കപൊയദി മപൊതസം




ഇന്വദിജദിചലറ്റര്മപൊര് പചചയ്യണതയ്ക്ക് .
LSS പന്റപ്രവര്തനപൊധദിഷദിത ചചപൊദര്യങ്ങളടങ്ങദിയ പപൊര്ടയ്ക്ക് എ 10.15 മുതല് 12.15
വപരയപൊണയ്ക്ക്, ആയതയ്ക്ക് പൂര്തദിയപൊയപൊല് ഉതരക്കടലപൊസുകള ചശഖരദിക്കുക.
12.30 മുതല് 1 മണദി വപര പപൊര്ടയ്ക്ക് സദി വദിഭപൊഗസം പരരീക്ഷപൊ പ്രവര്തനങ്ങള
നടക്കുന.ചപപൊര്ടയ്ക്ക്
ചഫപൊളദിചയപൊ
വദിലയദിരുതല്
പ്രകദിയ,വദിലയദിരുതല്
സൂചകങ്ങള ,ചസപൊര് ചരഖപപ്പെടുചതണ ചഫപൊമുകള,ചസപൊര് ചരഖപപ്പെടുചതണ
രരീതദി തുടങ്ങദിയവ ചചപൊദര്യചപ്പെപ്പെറദിപനപൊപ്പെസം പ്രചതര്യകസം നല്കുന്നെതപൊണയ്ക്ക് .

2 മണദി മുതല് 3.15 വപര പപൊര്ടയ്ക്ക് ബദി പരരീക്ഷ നടക്കുന്നെ സമയമപൊണയ്ക്ക്.ഈ
സമയതയ്ക്ക് കുടദികളുപട ചപപൊര്ടയ്ക്ക് ചഫപൊളദിചയപൊ പരദിചശപൊധദിചയ്ക്ക് അഭദിമുഖതദിനുള
കുറദിപ്പുകള തയ്യപൊറപൊക്കുന.
 3.15 മുതല് 4 മണദി വപര തന്നെദിരദിക്കുന്നെ മൂലര്യനദിര്ണ്ണയ സൂചകങ്ങളുപട
അടദിസപൊനതദില് കുടദികളുമപൊയദി അഭദിമുഖസം നടതദി
ചപപൊര്ടയ്ക്ക് ചഫപൊളദിചയപൊ
വര്യകദിഗതമപൊയദി വദിലയദിരുതദി ചസപൊര്ഷരീറ്റദില് ചരഖപപ്പെടുത്തുന.(അനുബനസം 1
കപൊണുക)
 9.45 നയ്ക്ക് ഒന്നെപൊസം പബല്, 9.50 നയ്ക്ക് രണപൊസം പബല്,10 മണദിക്കയ്ക്ക് മൂന്നെപൊസം പബല്
ഇപ്രകപൊരസം പബലടദിക്കുസം.
 USS പരരീക്ഷയപട ചപപ്പെര് 1 രപൊവദിപല 10.15 മുതല് 12 മണദി വപരയസം ചപപ്പെര് 2
ഉചക്കയ്ക്ക് ചശഷസം 1.15 മുതല് 3 മണദി വപരയമപൊണയ്ക്ക്.ഇതദില് ആദര്യപത 15 മദിനുടയ്ക്ക്
കുടദികളക്കുള സമപൊശശപൊസ സമയമപൊണയ്ക്ക്.ഈ സമയതയ്ക്ക് ഉതരപമഴുതപൊന് പപൊടുളതല.
 ബഹുവദികല്പമപൊതൃകയദിലുള (Multiple choice) ചചപൊദര്യങ്ങളപൊണയ്ക്ക്
USS
പരരീക്ഷക്കുളതയ്ക്ക്.ഒന്നെപൊസം ചപപ്പെറദിപല 50 ചചപൊദര്യങ്ങളദില് ഏപതങ്കെദിലുസം 45
ചചപൊദര്യങ്ങളക്കുസം രണപൊസം ചപപ്പെറദിപല 55 ചചപൊദര്യങ്ങളദില്
ഏപതങ്കെദിലുസം 45
ചചപൊദര്യങ്ങളക്കുസം ഉതരപമഴുതദിയപൊല് മതദിയപൊകുസം.ഓചരപൊ ചപപ്പെറദിനുസം 90
മദിനുടപൊണയ്ക്ക് സമയസം. പരമപൊവധദി ചസപൊറസം 90 ആണയ്ക്ക് .


 ഒന്നെപൊസം ചപപ്പെറദില് (ഭപൊഷ,ഗണദിതസം) മൂന്നെയ്ക്ക് പപൊര്ടപൊണുളതയ്ക്ക്.
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( എ ) (15 ചചപൊദര്യങ്ങള)
ഒന്നെപൊസം ഭപൊഷ(ഭപൊഗസം1)A.T(Mal/Tamil/Kannada/Urdu/Sanskrit)
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( ബദി )(15- ല് 10 ചചപൊദര്യങ്ങളക്കയ്ക്ക് ഉതരപമഴുതദിയപൊല് മതദി )
ഒന്നെപൊസം ഭപൊഷ(ഭപൊഗസം2)B.T(Mal/Tamil/Kannada)
പപൊര്ടയ്ക്ക് (സദി) -ഗണദിതസം (20 ചചപൊദര്യങ്ങള)
 രണപൊസം ചപപ്പെറദിലുസം 3 പപൊര്ട്ടുണയ്ക്ക്
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( എ ) -ഇസംഗരീഷയ്ക്ക്-15 ചചപൊദര്യങ്ങള
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( ബദി)-അടദിസപൊനശപൊസസം-20-ല്15 ചചപൊദര്യങ്ങളക്കയ്ക്ക്
ഉതരപമഴുതദിയപൊല്
മതദി.
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( സദി)-സപൊമൂഹര്യശപൊസസം-20-ല്15 ചചപൊദര്യങ്ങളക്കയ്ക്ക് ഉതരപമഴുതദിയപൊല് മതദി.
 ചപപ്പെര് I ചചപൊദര്യങ്ങളുപട കമനമര് ഇപ്രകപൊരമപൊണയ്ക്ക് .
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( എ)-കമനമര് 1 മുതല് 15 വപര
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( ബദി)-കമനമര് 16 മുതല് 30 വപര
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( സദി)-കമനമര് 31 മുതല് 50 വപര
 ചപപ്പെര് II ചചപൊദര്യങ്ങളുപട കമനമര് ഇപ്രകപൊരമപൊണയ്ക്ക് .
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( എ)-English കമനമര് 1 മുതല് 15 വപര
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( ബദി)-science കമനമര് 16 മുതല് 35 വപര
പപൊര്ടയ്ക്ക് ( സദി)- Social science കമനമര് 36 മുതല് 55 വപര
 ഓചരപൊ ചപപ്പെര് /പരരീക്ഷ /വദിഭപൊഗതദിനയ്ക്ക് ചശഷവസം ഉതരചപ്പെപ്പെര് ചശഖരദിക്കല്

പരരീക്ഷക്കയ്ക്ക് ചശഷസം...


പരരീക്ഷപയക്കുറദിച്ചുള
ഒരു
comprehensive
Report
(പസന്റര്,ആപക
പരരീക്ഷപൊര്തദികളുപട എണ്ണസം, ഹപൊജര് നദില, ഇന്വദിജദിചലറ്റര്മപൊരുപട എണ്ണസം,
സുഗമമപൊയ നടതദിപ്പെദിപനക്കുറദിച്ചുള മറ്റു വദിവരങ്ങള) തയ്യപൊറപൊക്കപൊന് ചരീഫയ്ക്ക്
സൂപ്രണദിപന സഹപൊയദിക്കുക.

M.S.A

