DIET PALAKKAD
Reading material to Invigilators

ഇന്വവിജവിലലേറ്റര്മമാരുടടെ ടപമാതുചുമതലേകള (LSS&USS -2015)

പരരീക്ഷയയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക് . ..
 പരരീക്ഷമാ ദവിവസസം രമാവവിടലേ 9.00 നയ്ക്ക് തടന്നെ പരരീക്ഷമാ ടസന്ററവില് ഹമാജരമാകല്,
പ്രലതത്യേക ഹമാജര് പടവികയവില് ഒപയ്ക്ക് ടവയല്.
 ചരീഫയ്ക്ക്,ടഡെപപ്യൂടവി ചരീഫയ്ക്ക് എന്നെവിവര് ലചര്ന്നെയ്ക്ക് വവിളവിച്ചു ലചര്ക്കുന്നെ ലയമാഗതവില്
പടങ്കെടുക്കുകയസം ,നവിര്ലദ്ദേശങ്ങള മനസവിലേമാക്കുകയസം ടചയ്യല്
 അവരവരുടടെ
കമാസവിലലേകയ്ക്ക്
ലവണ്ട
ഹമാജര്
പടവിക,Absentees
Statement(ഉടണ്ടങ്കെവില്),ലചമാദത്യേലപപര്,ഉതരലപപര്,ഇതരസമാമഗവികള
എന്നെവിവ
കകപറ്റല്.
 പരരീക്ഷമാ ടസന്റരവിലുള്ള പരരീക്ഷമാര്തവികളവില് ആരുസം അടുത ബന്ധുകളവില്ല എന്നെ
ഡെവികലറഷന് എഴുതവി ചരീഫയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ടവിനയ്ക്ക് നല്കല്.
 ഓലരമാ വവിഭമാഗസം പരരീക്ഷയ്ക്കു മുമസം ഇന്വവിജവിലലേറ്റര്മമാര് ,അവര്കമായള്ള "പ്രലതത്യേക
നവിര്ലദ്ദേശങ്ങള" വമായവിചയ്ക്ക് സസമാസംശരീകരവികല്
 ബവി.ആര്.സവി
കട്രൈനര്,സവി.ആര്.സവി.ലകമാര്ഡെവിലനറ്റര്
എന്നെവിവരുടടെ
ലസവനസം
ഫലേപ്രദമമായവി പ്രലയമാജനടപടുതല്.

പരരീക്ഷ നടെക്കുലമമാള...
പരരീക്ഷമാഹമാളവില് പരരീക്ഷ തുടെങ്ങുന്നെതവിനയ്ക്ക് 20 മവിനുടയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക് ഹമാജരമാവല്
 എല്ലമാ വവിഭമാഗസം ലചമാദത്യേലപപര് പമാകറ്റുകളസം പരരീക്ഷ തുടെങ്ങുന്നെതവിനയ്ക്ക് 5 മവിനുടയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക്
കുടവികളടടെ സമാന്നെവിധത്യേതവില് ,രണ്ടയ്ക്ക് കുടവികളടടെ ഒപയ്ക്ക് പമാകറ്റവിനു പുറതയ്ക്ക് വമാങ്ങവി
മമാത്രലമ തുറക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുറപമാകല്.
 കൂള-ഓഫയ്ക്ക് കടെമവില് ആരുസം തടന്നെ പരരീക്ഷടയഴുതുന്നെവില്ല എന്നുറപമാകല്
 സമയക്രമസം,നവിഷ്പക്ഷത എന്നെവിവ പമാലേവിക്കുന്നു എന്നെയ്ക്ക് കമാസ്സുകളവില് ഉറപമാകല് .
 കുടവികലളമാടെയ്ക്ക് Child friendly ആയ സമരീപനസം സസരീകരവികല്.
 ഉതരതവിലലേകയ്ക്ക് നയവിക്കുന്നെ നവിര്ലദ്ദേശങ്ങള നല്കരുതയ്ക്ക്.എന്നെമാല് തമാങ്കെളടടെ
ആവശത്യേസം ലവണ്ട നവിര്ലദ്ദേശങ്ങളടടെ കുറവയ്ക്ക് ടകമാണ്ടയ്ക്ക് കുടവികയ്ക്ക് പ്രയമാസസം
ലനരവിടുകയമരുതയ്ക്ക്.
 LSS ടന്റപ്രവര്തനമാധവിഷവിത ലചമാദത്യേങ്ങളടെങ്ങവിയ പമാര്ടയ്ക്ക് എ 10.15 മുതല് 12.15
വടരയമാണയ്ക്ക്, ആയതയ്ക്ക് പൂര്തവിയമായമാല് ഉതരകടെലേമാസുകള ലശഖരവിക്കുക.
 12.30 മുതല് 1 മണവി വടര പമാര്ടയ്ക്ക് സവി വവിഭമാഗസം പരരീക്ഷമാ പ്രവര്തനങ്ങള
നടെക്കുന്നു.ലപമാര്ടയ്ക്ക്
ലഫമാളവിലയമാ
വവിലേയവിരുതല്
പ്രക്രവിയ,വവിലേയവിരുതല്
സൂചകങ്ങള ,ലസമാര് ലരഖടപടുലതണ്ട ലഫമാമുകള,ലസമാര് ലരഖടപടുലതണ്ട
രരീതവി
തുടെങ്ങവിയവ
ലചമാദത്യേലപപറവിടനമാപസം
പ്രലതത്യേകസം
നല്കുന്നെതമാണയ്ക്ക് .ഇന്വവിജവിലലേറ്റര്മമാര് ഈ നവിര്ലദ്ദേശങ്ങള വമായവിചയ്ക്ക് വത്യേക്തത
വരുത്തുകയസം അവ പമാലേവിചയ്ക്ക് മൂലേത്യേനവിര്ണ്ണയ പ്രവര്തനങ്ങള ആരസംഭവിക്കുകയസം ലസമാര്
നല്കുകയസം ടചയ്യണസം.(അനുബനസം 1 കമാണുക)
















2 മണവി മുതല് 3.15 വടര പമാര്ടയ്ക്ക് ബവി പരരീക്ഷ നടെക്കുന്നെ സമയമമാണയ്ക്ക്.ഈ
സമയതയ്ക്ക് കുടവികളടടെ ലപമാര്ടയ്ക്ക് ലഫമാളവിലയമാ പരവിലശമാധവിചയ്ക്ക് അഭവിമുഖതവിനുള്ള
കുറവിപ്പുകള തയ്യമാറമാക്കുന്നു.
3.15 മുതല് 4 മണവി വടര തന്നെവിരവിക്കുന്നെ മൂലേത്യേനവിര്ണ്ണയ സൂചകങ്ങളടടെ
അടെവിസമാനതവില് കുടവികളമമായവി അഭവിമുഖസം നടെതവി
ലപമാര്ടയ്ക്ക് ലഫമാളവിലയമാ
വത്യേക്തവിഗതമമായവി വവിലേയവിരുതവി ലസമാര്ഷരീറ്റവില് ലരഖടപടുത്തുന്നു.(അനുബനസം 1
കമാണുക)
USS ലപപര് 1 നയ്ക്ക് 9.45 നയ്ക്ക് ഒന്നെമാസം ടബല്,(long bell) ,10 നയ്ക്ക് രണ്ടമാസം ടബല്,(2
strokes),10.15 മണവികയ്ക്ക് മൂന്നെമാസം ടബല് (long bell),അതയ്ക്ക് ലപമാടലേ ഉചകയ്ക്ക് 12.45 നയ്ക്ക്
ഒന്നെമാസം ടബല്(Long bell) ,1 മണവികയ്ക്ക് രണ്ടമാസം ടബല്(2 strokes) ,1.15 നയ്ക്ക് മൂന്നെമാസം
ടബല് (long bell) ഇപ്രകമാരസം ടബല്ലടെവിക്കുസം.
USS പരരീക്ഷയടടെ ലപപര് 1 രമാവവിടലേ 10.15 മുതല് 12 മണവി വടരയസം ലപപര് 2
ഉചകയ്ക്ക് ലശഷസം 1.15 മുതല് 3 മണവി വടരയമമാണയ്ക്ക്.ഇതവില് ആദത്യേടത 15 മവിനുടയ്ക്ക്
കുടവികളക്കുള്ള സമമാശസമാസ സമയമമാണയ്ക്ക്.ഈ സമയതയ്ക്ക് ഉതരടമഴുതമാന് പമാടുള്ളതല്ല.
10. മുതല് 10.15 വടരയള്ള സമയതയ്ക്ക് ഹമാളടെവികറ്റയ്ക്ക് ലനമാകവി കുടവികളടടെ ഹമാജര്
മമാര്കയ്ക്ക് ടചയ്യവിപവിക്കുകയസം OMR sheet പൂര്ണ്ണമമായവി കുടവികടളടകമാണ്ടയ്ക്ക്
പൂരവിപവിക്കുകയസം ടചലയ്യണ്ടതമാണയ്ക്ക് അതയ്ക്ക് ലപമാടലേ ഉചകയ്ക്ക് 1 മണവി മുതല് 1.15 വടര
ലമല് സൂചവിപവിച പ്രക്രവിയ ടചലയ്യണ്ടതമാണയ്ക്ക്.Cool off time ആരസംഭവിക്കുന്നെതവിനയ്ക്ക് മുമയ്ക്ക്
ഈ പ്രക്രവിയ പൂര്തവിയമാലകണ്ടതമാണയ്ക്ക് .
ബഹുവവികല്പമമാതൃകയവിലുള്ള (Multiple choice) ലചമാദത്യേങ്ങളമാണയ്ക്ക്
USS
പരരീക്ഷക്കുള്ളതയ്ക്ക്.ഒന്നെമാസം ലപപറവിടലേ 50 ലചമാദത്യേങ്ങളവില് ഏടതങ്കെവിലുസം 45
ലചമാദത്യേങ്ങളക്കുസം രണ്ടമാസം ലപപറവിടലേ 55 ലചമാദത്യേങ്ങളവില്
ഏടതങ്കെവിലുസം 45
ലചമാദത്യേങ്ങളക്കുസം ഉതരടമഴുതവിയമാല് മതവിയമാകുസം.ഓലരമാ ലപപറവിനുസം 90
മവിനുടമാണയ്ക്ക് സമയസം. പരമമാവധവി ലസമാറസം 90 ആണയ്ക്ക് .
ഒന്നെമാസം ലപപറവില് (ഭമാഷ,ഗണവിതസം) മൂന്നെയ്ക്ക് പമാര്ടമാണുള്ളതയ്ക്ക്.
പമാര്ടയ്ക്ക് ( എ ) (15 ലചമാദത്യേങ്ങള)
ഒന്നെമാസം ഭമാഷ(ഭമാഗസം1)A.T(Mal/Tamil/Kannada/Arabic/Sanskrit/Urdu)
പമാര്ടയ്ക്ക് ( ബവി )(15- ല് 10 ലചമാദത്യേങ്ങളകയ്ക്ക് ഉതരടമഴുതവിയമാല് മതവി )
ഒന്നെമാസം ഭമാഷ(ഭമാഗസം2)B.T(Mal/Tamil/Kannada)
പമാര്ടയ്ക്ക് (സവി) -ഗണവിതസം (20 ലചമാദത്യേങ്ങള)
രണ്ടമാസം ലപപറവിലുസം 3 പമാര്ടണ്ടയ്ക്ക്
പമാര്ടയ്ക്ക് ( എ ) -ഇസംഗരീഷയ്ക്ക്-15 ലചമാദത്യേങ്ങള
പമാര്ടയ്ക്ക് ( ബവി)-അടെവിസമാനശമാസസം-20-ല്15 ലചമാദത്യേങ്ങളകയ്ക്ക്
ഉതരടമഴുതവിയമാല്
മതവി.
പമാര്ടയ്ക്ക് ( സവി)-സമാമൂഹത്യേശമാസസം-20-ല്15 ലചമാദത്യേങ്ങളകയ്ക്ക് ഉതരടമഴുതവിയമാല് മതവി.

 ലപപര് I ലചമാദത്യേങ്ങളടടെ ക്രമനമര് ഇപ്രകമാരമമാണയ്ക്ക് .
പമാര്ടയ്ക്ക് ( എ)-ക്രമനമര് 1 മുതല് 15 വടര
പമാര്ടയ്ക്ക് ( ബവി)-ക്രമനമര് 16 മുതല് 30 വടര
പമാര്ടയ്ക്ക് ( സവി)-ക്രമനമര് 31 മുതല് 50 വടര
 ലപപര് II ലചമാദത്യേങ്ങളടടെ ക്രമനമര് ഇപ്രകമാരമമാണയ്ക്ക് .
പമാര്ടയ്ക്ക് ( എ)-English ക്രമനമര് 1 മുതല് 15 വടര
പമാര്ടയ്ക്ക് ( ബവി)-science ക്രമനമര് 16 മുതല് 35 വടര
പമാര്ടയ്ക്ക് ( സവി)- Social science ക്രമനമര് 36 മുതല് 55 വടര
 ഓലരമാ ലപപര് /പരരീക്ഷ /വവിഭമാഗതവിനയ്ക്ക് ലശഷവസം ഉതരലപപര് ലശഖരവികല്
 ബനടപട ലരഖകളവില് ഒപയ്ക്ക്,ലമല്വവിലേമാസസം എന്നെവിവ ഉറപമാകല്.
 പരരീക്ഷമാലവളയവിലുണ്ടമാവന്നെ സസംശയങ്ങള ചരീഫയ്ക്ക് / ടഡെപപ്യൂടവി ചരീഫയ്ക്ക് എന്നെവിവരുമമായവി
ചര്ച ടചയയ്ക്ക് പരവിഹരവികല്.

പരരീക്ഷകയ്ക്ക് ലശഷസം...
A) LSS വവിഭമാഗസം




പരരീക്ഷ അവസമാനവിച്ചു കഴവിഞമാല് ഉതരകടെലേമാസുകള/ഒ.എസം.ആര്.ഷരീറ്റുകള
ആവശത്യേമമായലരഖടപടുതലുകള(രജവിനമര്...............മുതല്....................വടര),ഒപയ്ക്ക്
എന്നെവിവ ഉറപമാകവി ഹമാജര്,എണ്ണസം എന്നെവിവ ടെമാലേവി ആകവി അവ സരീരവിയലേമായവി
ക്രമരീകരവിചയ്ക്ക് ചരീഫയ്ക്ക്,ടഡെപപ്യൂടവി ചരീഫയ്ക്ക് എന്നെവിവടര ഏല്പവികല്.
പരരീക്ഷ അവസമാനവിച്ചു കഴവിഞമാല് ചരീഫയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ടവിടന ഏല്പവിലകണ്ട
ലഡെമാകക്യുടമന്റുകള- (പ്രസക്തമമായ സലേങ്ങളവില് ഒപവിട ലശഷസം)
1.LSS-Part A Question cum answer booklets
2.LSS-Part B Answer sheets
3.LSS-Part C Score sheets
4.Absentees statement

B) USS വവിഭമാഗസം




ലപപര് 1 ( ഭമാഷ ,ഗണവിതസം),ലപപര് 2 (ഇസംഗരീഷയ്ക്ക്,ശമാസസം,സമാമൂഹത്യേശമാസസം)
എന്നെവിവയടടെ OMR ഷരീറ്റുകള ശ്രദ്ധലയമാടടെ നവിര്ദ്ദേവിഷ ഭമാഗതയ്ക്ക് മുറവിചയ്ക്ക് Original
copy ഇന്വവിജവിലലേറ്റര്മമാര് collect ടചയ്യുകയസം Candidates Copy
പരരീക്ഷമാര്തവികളകയ്ക്ക് നല്കുകയസം ടചയ്യുക. OMR sheets രജവി.നമര് ക്രമതവില്
അടുകവി ചരീഫയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ടയ്ക്ക് / ടഡെപപ്യൂടവി ചരീഫയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ടവിടന ഏല്പവിക്കുക)
പരരീക്ഷ അവസമാനവിച്ചു കഴവിഞമാല് ചരീഫയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ടവിടന ഏല്പവിലകണ്ട
ലഡെമാകക്യുടമന്റുകള- (പ്രസക്തമമായ സലേങ്ങളവില് ഒപവിട ലശഷസം)
1.USS-Paper I (Language &Mathematics)-OMR original copies
2.USS-Paper II(English,Science&Social science)-OMR original copies
3.Absentees Statement

M.S.A

