DIET PALAKKAD
Reading material to Chief,Deputy chief

ചചീഫഫ , ഡഡെപപ്യൂടട്ടി ചചീഫഫ എനട്ടിവരുഡടെ ഡപപൊതുചുമതലകള (LSS&USS -2015)

പരചീക്ഷയഫ മുമഫ...
 ഉപജചീലപൊ
വട്ടിദദപൊഭദപൊസ
ഓഫചീസറട്ടില്
നട്ടിനന്നും
പരചീക്ഷപൊര്തട്ടികളുഡടെ
ലട്ടിസഫ,ചചപൊദദചപപ്പര് ഡകട്ടുകള, ഇതര പരചീക്ഷപൊ സപൊമഗട്ടികള എനട്ടിവ കകപ്പറ്റല്
 20
കുടട്ടികളകഫ
ഒരു
മുറട്ടി,
10
വചീതന്നും
ബഞഫ,ഡെസഫ
എനട്ടിവ
ഉഡണ്ടെനറപ്പപൊകല്(ഒരു ബഞട്ടില് 2 കുടട്ടികള വചീതന്നും).
 ഇരട്ടിപ്പട്ടിടെങ്ങളുഡടെ ക്രമചീകരണന്നും സ്ക്കൂള ചനപൊടചീസഫ ചബപൊര്ഡെഫ/കുടട്ടികളകഫ കപൊണപൊവുന
സ്ക്കൂള ഡപപൊതുസ്ഥലതഫ പ്രദര്ശട്ടിപ്പട്ടികല്.
 ഓചരപൊ കപൊസട്ടിനഫ മുമട്ടിലന്നും ഡെസട്ടിലന്നും രജട്ടി.നമര് പ്രദര്ശട്ടിപ്പട്ടിചട്ടിരട്ടിക്കുന
എനറപ്പപൊകല്
 ഓചരപൊ
കപൊസട്ടിചലക്കുന്നും
ചവണ്ടെ
ഹപൊജര്
പടട്ടിക,Absentees
Statement(ഉഡണ്ടെങട്ടില്),ചചപൊദദചപ്പപ്പര്,ഉതരചപ്പപ്പര്,ഇതരസപൊമഗട്ടികള എനട്ടിവ
പ്രചതദകന്നും സജ്ജമപൊകല്.
 പരചീക്ഷപൊര്തട്ടികളട്ടില് ആരുന്നും അടുത ബന്ധുകളട്ടില എന ഡെട്ടികചറഷന
ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊരട്ടില് നട്ടിനന്നും വപൊങ്ങട്ടികല്.
 പരചീക്ഷയ്ക്കു മുമഫ ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊര് കൂടെട്ടിയട്ടിരുനഫ അവര്കപൊയുള്ള "പ്രചതദക
നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങള" വപൊയട്ടിചഫ സസപൊന്നുംശചീകരട്ടികല്
 ഓചരപൊ പരചീക്ഷയ്ക്കുന്നും ആവശദമുള്ള കവറുകള മപൊത്രചമ തുറക്കുനള്ളൂ എനറപ്പപൊകല്
 കവറുകള തുറക്കുനതട്ടിനു മുമ്പുള്ള നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങള പപൊലട്ടികല്(ഒപ്പഫ വപൊങ്ങല്)
 ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊരുഡടെ ഹപൊജര് രജട്ടിസര് ഉറപ്പപൊകല്
 ബട്ടി.ആര്.സട്ടി കട്രൈനര്,സട്ടി.ആര്.സട്ടി.ചകപൊര്ഡെട്ടിചനറ്റര് എനട്ടിവരുഡടെ ചസവനന്നും
ഫലപ്രദമപൊയട്ടി പ്രചയപൊജനഡപ്പടുതല്.

പരചീക്ഷ നടെക്കുചമപൊള...
ചചപൊദദചപ്പപ്പര് പപൊകറ്റഫ ,പരചീക്ഷ തുടെങ്ങുനതട്ടിനഫ 5 മട്ടിനുട്ടുള്ളചപ്പപൊള മപൊത്രചമ
തുറക്കുനള്ളൂ എനറപ്പപൊകല്.
 കൂള-ഓഫഫ കടെമട്ടില് ആരുന്നും തഡന പരചീക്ഷഡയഴുതുനട്ടില എനറപ്പപൊകല്
 സമയക്രമന്നും,നട്ടിഷ്പക്ഷത,ഡമപൊകബല്ചഫപൊണ് ഉപചയപൊഗട്ടികപൊതട്ടിരട്ടികല് എനട്ടിവ
പപൊലട്ടിക്കുന എനറപ്പപൊക്കുന തരതട്ടില് കപൊസ്സുകളട്ടില് നട്ടിരന്തര ചമപൊണട്ടിറ്ററട്ടിന്നുംഗഫ.
 ആയതട്ടിനഫ ബട്ടി.ആര്.സട്ടി കട്രൈനര്,സട്ടി.ആര്.സട്ടി.ചകപൊര്ഡെട്ടിചനറ്റര് എനട്ടിവരുഡടെ
ചസവനന്നും പ്രചയപൊജനഡപ്പടുതല്
 ഓചരപൊ ചപപ്പര് /പരചീക്ഷ /വട്ടിഭപൊഗതട്ടിനഫ ചശഷവുന്നും ഉതരചപ്പപ്പര് ചശഖരട്ടികല്
 ബന്ധഡപ്പട ചരഖകളട്ടില് ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊരുഡടെ ഒപ്പഫ,ചമല്വട്ടിലപൊസന്നും എനട്ടിവ
ഉറപ്പപൊകല്.
 പരചീക്ഷപൊചവളയട്ടിലണ്ടെപൊവുന ആകസട്ടികതകള എ.ഇ.ഒ യുമപൊയട്ടി ചര്ച ഡചയഫ
പരട്ടിഹരട്ടികല്.


പരചീക്ഷകഫ ചശഷന്നും...
 പരചീക്ഷ അവസപൊനട്ടിച്ചു കഴട്ടിഞപൊല് ഉതരകടെലപൊസുകള/ഒ.എന്നും.ആര്.ഷചീറ്റുകള
ഒരുകവറട്ടിലപൊകട്ടികവറട്ടിനുപുറതഫആവശദമപൊയചരഖഡപ്പടുതലകള
(രജട്ടി.നമര്.................മുതല്....................വഡര),ഒപ്പഫ എനട്ടിവ ഉറപ്പപൊകട്ടിയപൊണഫ
ഓചരപൊ
കപൊസട്ടിഡല
ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊരട്ടില്
നട്ടിനന്നും
ഉതരകടെലപൊസുകള/ഒ.എന്നും.ആര്.ഷചീറ്റുകള ചശഖരട്ടിക്കുനതഫ.
 ഓചരപൊ കപൊസട്ടിഡലയുന്നും ഉതരകടെലപൊസുകള/ഒ.എന്നും.ആര്.ഷചീറ്റുകള സചീരട്ടിയലപൊയട്ടി
അടുകട്ടിഡകട്ടുകയുന്നും തുടെര്നഫ ഒനട്ടിചഫ ഡകടട്ടി സചീല് ഡചയ്യുകയുന്നും ഡചയ്യല്.
 സചീല് ഡചയ ഉതരകടെലപൊസുകള/ഒ.എന്നും.ആര്.ഷചീറ്റുകള,ഇതര സപൊമഗട്ടികള
എനട്ടിവ (ഹപൊജര്,അകസട്ടിറ്റനസഫ, Absentees Statement എനട്ടിവ അന തഡന
AEO/DEO ഓഫചീസട്ടില് എതട്ടിക്കുകചയപൊ രജട്ടിചസ്ട്രേഡെപൊയട്ടി അയക്കുകചയപൊ
ഡചയ്യല്,രസചീതട്ടി സൂക്ഷട്ടികല്.
 ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊര്ക്കുള്ള
പ്രതട്ടിഫലന്നും വട്ടിതരണന്നും ഡചയ്യല്, ചരഖകള
തയ്യപൊറപൊകല്.
 ബന്ധഡപ്പട ചരഖകളട്ടില്
ചചീഫഫ,ഡഡെപപ്യൂടട്ടി ചചീഫഫ , ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊര്
എനട്ടിവരുഡടെ ഒപ്പഫ ഉഡണ്ടെനറപ്പപൊകല്.

LSS പരചീക്ഷകഫ പ്രചതദകന്നും ശ്രദട്ടിചകണ്ടെവ..






പരചീക്ഷകഫ മുമഫ രപൊവട്ടിഡല 9 മണട്ടികഫ തഡന എലപൊ ഡഫസട്ടിലട്ടിചറ്ററ്റര്മപൊഡരയുന്നും ഒരു
റൂമട്ടിചലകഫ വട്ടിളട്ടിചഫ ചചീഫഫ സൂപ്രണ്ടെഫ, പരചീക്ഷഡയക്കുറട്ടിച്ചുള്ള ഡപപൊതു നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങള
നല്ചകണ്ടെതപൊണഫ.
ഇതട്ടിനപൊയട്ടി
ഡപപൊതു നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങളുഡടെയുന്നും,എ,സട്ടി എനചീ വട്ടിഭപൊഗങ്ങളുഡടെ
ചചപൊദദങ്ങളക്കുള്ള പ്രചതദക നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങളുഡടെയുന്നും കവര് ഡഡെപപ്യൂടട്ടി ചചീഫഫ
സൂപ്രണ്ടെഫ,ഒരു ഡഫസട്ടിലട്ടിചറ്ററ്റര് എനട്ടിവരുഡടെ സപൊനട്ടിദദതട്ടില് ചചീഫഫ സൂപ്രണ്ടെഫ
തുറചകണ്ടെതപൊണഫ.കവറട്ടിനഫ പുറതഫ മുനകൂടട്ടി തുറനട്ടിടട്ടില എഡനഴുതട്ടി 3 ചപരുന്നും
ഒപ്പട്ടിടെണന്നും.
ഓചരപൊ മുറട്ടിയട്ടിചലക്കുന്നും നട്ടിചയപൊഗട്ടികഡപ്പട ഡഫസട്ടിലട്ടിചറ്ററ്റര്മപൊരട്ടില് ഒരപൊളകഫ
എ- വട്ടിഭപൊഗതട്ടിഡനയുന്നും രണ്ടെപൊമഡത ആളകഫ സട്ടി -വട്ടിഭപൊഗതട്ടിഡനയുന്നും ചുമതല
നല്കുക.തുടെര്നഫ ഡസനറട്ടിഡല മുഴുവന ഡഫസട്ടിലട്ടിചറ്ററ്റര്മപൊഡര എ,സട്ടി എനട്ടി
ഗ്രൂപ്പുകളപൊകളപൊയട്ടി ഇരുത്തുകയുന്നും , എ ഗ്രൂപ്പട്ടിനഫ "എ" വട്ടിഭപൊഗന്നും ചചപൊദദങ്ങളക്കുള്ള
പ്രചതദക നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങളുന്നും സൂചകങ്ങളുന്നും ; സട്ടി-ഗ്രൂപ്പട്ടിനഫ
"സട്ടി "വട്ടിഭപൊഗന്നും
ചചപൊദദങ്ങളുഡടെ മപൊര്ഗ്ഗചരഖയുന്നും നട്ടിര്ചദ്ദേശങ്ങളുന്നും നല്കട്ടി, അവരതഫ വപൊയട്ടിചഫ
സസപൊന്നുംശചീകരട്ടിച്ചുഡവനഫ ഉറപ്പഫ വരുത്തുകയുന്നും ചവണന്നും.

USS പരചീക്ഷകഫ പ്രചതദകന്നും ശ്രദട്ടിചകണ്ടെവ.





OMR ഷചീറ്റഫ ഉപചയപൊഗട്ടിക്കുചമപൊള ശ്രദട്ടിചകണ്ടെ കപൊരദങ്ങള,പൂരട്ടിപ്പട്ടിചകണ്ടെ
രചീതട്ടി, എനട്ടിവ ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്ററുമപൊയട്ടി പരചീക്ഷകഫ മുമഫ പങഫ ഡവക്കുക.
പരചീക്ഷപൊര്തട്ടികളകഫ
OMR ഷചീറ്റഫ ഉപചയപൊഗട്ടിക്കുചമപൊള ശ്രദട്ടിചകണ്ടെ
കപൊരദങ്ങള. പൂരട്ടിപ്പട്ടിചകണ്ടെ രചീതട്ടി എനട്ടിവ ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര്മപൊര് ലളട്ടിതമപൊയട്ടി
പറഞ്ഞുഡകപൊടുക്കുന എനറപ്പപൊകണന്നും.
OMR ഷചീറ്റട്ടിഡല ആദദഭപൊഗതഫ ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര് ഒപ്പഫ ഡചയട്ടിട്ടുഡണ്ടെനന്നും പരചീക്ഷപൊ
ഡസനറട്ടിഡന സചീല് പതട്ടിചട്ടിട്ടുഡണ്ടെനന്നും ഉറപ്പപൊകണന്നും.





OMR ഡന Original Copy,Candidates copy എനട്ടിവ പരചീക്ഷ കഴട്ടിഞഫ
ശ്രദട്ടിചഫ മുറട്ടിചഫ ചവര് തട്ടിരട്ടിച ചശഷന്നും
OMR ഡന Original Copy
ഇനവട്ടിജട്ടിചലറ്റര് വപൊങ്ങുകയുന്നും Candidates copy പരചീക്ഷപൊര്തട്ടി കകവശന്നും
ഡവയ്ക്കുകയുന്നും ഡചയ്യുന എനറപ്പപൊക്കുക.
രപൊവട്ടിഡല മുതല് ഉച വഡരയുള്ള ചപപ്പര് 1 ഡന OMR ഷചീറ്റുകള പരചീക്ഷ
കഴട്ടിഞപൊലടെന ചശഖരട്ടിചഫ രജട്ടി.നമര് ക്രമതട്ടില് അടുകട്ടി പപൊയഫ ഡചയഫ സചീല്
ഡവചകണ്ടെതുന്നും ,ഉചകഫ ചശഷമുള്ള ചപപ്പര് 2 ഡന OMR ഷചീറ്റുകള പരചീക്ഷ
കഴട്ടിയുന മുറയഫ അതുന്നും കൂടെട്ടി പപൊയഫ ഡചയഫ സചീല് ഡവച ചശഷന്നും ഒരുമട്ടിചഫ ഒറ്റ
പപൊയറ്റപൊകട്ടി ബന്ധഡപ്പട ഡെട്ടി.ഇ.ഒ ഓഫചീസട്ടിചലകഫ അചന ദട്ടിവസന്നും
എതട്ടിക്കുകയുന്നും രസചീതട്ടി വപൊചങ്ങണ്ടെതുമപൊണഫ.

Additional Note:- തപൊഡഴപറയുന കപൊരദങ്ങള കൂടെട്ടി ശ്രദട്ടിചകണ്ടെതപൊണഫ.

