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பாடசாலைத் ததாலைமதிப்பு-2021 

பாடசாலை ததாலைமதிப்பு திைதி: 31 டிசம்பர் 2021 

அதிபரக்ளுக்கான பபாதுவான அறிவுறுதத்ல்கள்: 

1. ததாலைமதிப்பு அதிைாரி நியமனம் - உங்ைளுை்கு அனுப்பப்பட்ட கூகுள் 

படிவத்லத(Google Form)பூரத்்தி தசய்து சமர்ப்பிப்பதன்(submit) மூைம் உங்ைள் 

பாடசாலைை்கு தபாறுப்பான  ததாலைமதிப்பு அதிைாரி இன்னும் 

நியமிை்ைப்படவிை்லை எனிை், தகுந்த அதிைாரிலய நியமித்து, கூகுள் 

படிவத்லத(Google Form) பூரத்்தி தசய்து சமர்ப்பிை்ைவும்(submit) . 

2. பாடசாலலகள் மூலம் பதாலகமதிப்பு  தரவுகலள கணினிமயமாக்குதல் - இந்த 

ஆண்டு (2021) பாடசாலலத் பதாலகமதிப்பு  ஆன்லலனில் (Online)நடத்தப்படும், மமலும் 

பாடசாலலக்கு பபாறுப்பான பதாலகமதிப்பு  அதிகாரி மடட்ுமம ஒவ்பவாரு 

பாடசாலலயின் ஆன்லலன்(Online) கணினி திட்டத்தில் தரலவ உள்ளிட மவண்டும். 

 

3.  பயனரப்பயர ்(User name/ email)  மற்றும் கடவுசப்சால்லல(Password)  வழங்குதல் 

A. அதன்படி, ஒவ்பவாரு பாடசாலலயின் பதாலகமதிப்பு  அதிகாரிக்கும் 

ஆன்லலன்(Online) கணினி திட்டத்தில் தங்கள் பாடசாலலக்கு பதாடரப்ுலடய 

கணினி நிரலல அணுகுவதற்கு ஒரு பயனரப்பயர ் (User name/ email)  மற்றும் 

கடவுசப்சால்(Password)    வழங்கப்படுகிறது. 

B. மமலும், ஆன்லலன் (Online)  கணினி நிரலில் உள்ளிடப்பட்ட தரலவ பாடசாலல 

பதாலகமதிப்பு  அலுவலர ் மநரில் சரிபாரத்்து, தகவலலச ் சரிபாரத்்த பிறகு, 

ஒவ்பவாரு பாடசாலலயின் அதிபரர்க்ளுக்கும் ஆன்லலன்(Online)  கணினி 

நிரலல அணுக பயனரப்பயர ்(User name/ email) மற்றும் கடவுசப்சால் (Password) 

மின்னஞ்சல்   வழங்கப்படும்.   

4.  இந்த ஆண்டு (2021) பாடசாலலத ் பதாலகமதிப்பு 3 பிரிவுகளில் தகவல்கள் 

மசகரிக்கப்படும். 

1) பாடசாலல பபௌதீக வசதித் தகவல் (PF1) - இது 450 முக்கிய மற்றும் துலணக் 

மகள்விகலளக் பகாண்ட 14 முக்கிய பிரிவுகள் (A முதல் N வலர) பகாண்ட ஒரு 

விரிவான மகள்வித்தாள். இந்த மகள்வித்தாலள முடிக்க மதலவயான 

விளக்கங்கள் IM-PF1 இல் அலமக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த மகள்வித்தாளுக்கான 

பதில், வழங்கப்பட்ட இலணப்லபப் பயன்படுத்தி ஆன்லலன் கணினி நிரலில் 

நுலழந்து அலத பூரத்்தி பசய்ய, மதலவயான தகவலல ஒழுங்கலமக்க PF1 

வடிவம் / PF1-குறுகிய படிவத்லத மடட்ுமம பயன்படுத்த மவண்டும். 
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2) பாடசாலல மாணவர ் தகவல் (ST1) - இது 12 துலணப் பிரிவுகலளக் 

பகாண்டுள்ளது 

 1-5 தரங்கலளக் பகாண்ட பதாடக்கப் பாடசாலலகள் 10 பக்க ST1-A 

படிவத்தில் மடட்ுமம நிரப்ப மவண்டும். 

 உயரந்ிலலப் பாடசாலலகள் (Type 2) க.பபா.த சாதாரண தரம் வலர அல்லது 

அதற்குக் கீமழ உள்ளவரக்ள் 18 பக்க ST1-B படிவத்லத நிரப்ப மவண்டும். 

 A/L தரம் பகாண்ட பாடசாலலகளுக்கு (1AB / 1C) 25 பக்க ST1 படிவத்லத நிரப்ப 

மவண்டும். 

இந்தக் மகள்வித்தாலள முடிக்க மதலவயான விளக்கங்கள் IM-ST1 இல் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த தகவலல மனப்பாடம் பசய்ய முடியாது 

என்பதால், ஆன்லலன்(Online)  கணினி நிரலில் இலணக்கப்படுவதற்கு முன், 

படிவத்லத (Hardcopy) பூரத்்தி பசய்ய மவண்டும். 

1) கல்வி ஊழியரக்ள்  (ஆசிரியர ்மற்றும் அதிபர)் தகவல் படிவம் (AS-P1) 

2) பாடசாலலகள் பதாலகமதிப்பில் முதல்முலறயாக இந்த ஆண்டு தனிநபர ்

பதாலகமதிப்பு ஆவணம் அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. உங்கள் பாடசாலல 

கல்வி ஊழியரக்ள் ஒவ்பவாரு உறுப்பினரும் அலத பூரத்்திபசய்ய மவண்டும். 

இந்தக் கேள்வித்தாளைப் பூர்த்தி செய்வதற்குத் கதளவயான விைக்ேங்ேளும் 

இதற்குத் கதளவயான குறியடீுேளும் IM-AS-P1 இல் சோடுக்ேப்பட்டுள்ைன. 

தனிப்பட்ட முளறயில் முடிக்ேப்பட்ட இந்தத் தேவளை ேல்வி ஊழியர்ேள் 

ஆன்ளைன் ேணினி நிரைில் உள்ைிடுவதற்கு முன் கதளவயான குறியடீ்டு 

முளற செய்யப்பட கவண்டும். 

பாடசாலை  ததாலைமதிப்பு  நடத்துவதற்கு தசய்ய வவண்டியலவ 

1) மதலவப்பட்டால், பாடசாலலயின் அளவின்படி பாடசலல பதாலகமதிப்பு  

நடவடிக்லககலள ஒழுங்கலமப்பதற்காக பாடசாலல பதாலகமதிப்பு 

அதிகாரிக்கு உதவ, உதவி பதாலகமதிப்பு அலுவலரக்லள நியமிக்கவும். 

2) ைை்விப் ஊழியரை்ள்  பதிவவடு (L1) பாடசாலையின் அலனத்து ைை்வி 

ஊழியரை்லளயும் உள்ளடை்கியதாை இருை்ை வவண்டும். 

3) AS-P1 படிவத்லதவதலவயான அளவு நைை்(photocopy)   எடுை்ைவும். 
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4) அமத நாளில் L1 குறிப்லப உருவாக்கி, கல்வி ஊழியரக்ளின் அலனத்து 

உறுப்பினரக்ளுக்கும்  AS-P1 படிவத்லத வழங்கவும். ஒமர நாளில் பூரத்்தி 

பசய்யப்பட்ட AS-P1 படிவங்கலளச ்மசகரிக்கவும், அவற்லற L1 இல் குறிப்பிடவும். 

(அலனத்து தகவல்களும் 2021-12-31, 2021 பாடசாலல  பதாலகமதிப்பு  திகதிக்கு 

பபாருந்தும் வலகயில் வழங்கப்பட மவண்டும்) 

5) IM-AS-P1 இை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறியீட்லட AS-P1 படிவத்திை் வதலவயான 

இடங்ைளிை் பயன்படுத்த பாடசாலைை்கு ஏற்ற அலமப்லப நீங்ைள் 

உருவாை்ை வவண்டும். 

6) AS-P1 மாதிரிகள் (குறியீடு உட்பட) சரியாக முடிக்கப்படட்ுள்ளதா என்பலதச ்

சரிபாரக்்க  பிரிவுத் தலலவரக்லள ஒதுக்கவும். 

7) அதிபர் தனிப்பட்ட முறையில் ST1 றன சரிபார்க்கவும். 

 

 

 


