
ತಾಲೂಲ್ಕು/ಜಿಲೆಲ್/ರಾಜಯ್  ಹಂತದ ಉತತ್ಮ ಕಷ್ಕ ಪರ್ಶ ತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ನಮೂನೆ 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ / ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ 

 
ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ/ಎಲ್.ಐ.  ಸಂಖೆಯ್:-                            
 

ಕಷ್ಕರ ಹೆಸರು:-  
                    

ಭಾಗ-1   ವಸುತ್ನಿಷಟ್ ಮಾನದಂಡಗಳು 
ಕರ್.
ಸಂ 

ವಸುತ್ನಿಷಟ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿ ದ 
ಅಂಕಗಳು 

ನೀಡಿದ 
ಅಂಕಗಳು 

ಶೆರ್ೕಣಿ 

1 ಕಳೆದ 3 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ರಾಜಯ್, ರಾಷಟ್ರ್, ಮತುತ್ ಅಂತರಾ ಟ್ರ್ೕಯ 
ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿ ದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಬಂಧ, ಲೇಖನ, ಪುಸತ್ಕಗಳು, 
ಭಾಗವ ದ ಚಾರಗೋ ಠ್ಗಳು, ವಸುತ್ಪರ್ದಶರ್ನದ ವರ  

10   

2 ಕಳೆದ 3 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ 5   
3 ಯಾವುದೇ ದೂರು ಇಲಲ್ದೇ ಕಷ್ಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ 

ಹಾಜರಾಗುತಿತ್ದಾದ್ರೆಯೇ 
5   

4 ಕಳೆದ 3 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಸೇವಾನಿರತ ತರಬೇತಿ - ಹಾಜರಾತಿ, ಸಕಿರ್ಯ 
ಭಾಗವ ಸು ಕೆ, ಶಾಲಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಅಳವಡಿಸು ಕೆ 

10   

5 ಕಳೆದ 3 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಹಾಗೂ 
ಮಕಕ್ಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡುವುದನುನ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು  ಕಷ್ಕರು ಕೈಗೊಂಡ 
ಕರ್ಮಗಳು 

5   

6 ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಚಿಚ್ನ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಮತುತ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಮ್ 
ವೃತಿತ್ಜೀವನದ ಲ್ ಉಂಟಾದ ಧನಾತಮ್ಕ ಪರಿಣಾಮ 

5   

7 ಕಳೆದ 3 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ DSERT/BOARD   & NCERT ಗೆ ಇ-
ಕಂಟೆಂಟ್, ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ, ಕಷ್ಕರ ಕೈಪಿಡಿಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಡಿಸಲು 
ಸಕಿರ್ಯ ಭಾಗವ ಸು ಕೆ 

10   
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ಭಾಗ-2   ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನದಂಡಗಳು 

ಕರ್.ಸಂ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾನದಂಡಗಳು 
 

ನಿಗದಿ 
ಪಡಿ ರುವ 
ಅಂಕಗಳು 

ನೀಡಿದ 
ಅಂಕಗಳು 

ಶೆರ್ೕಣಿ 

01 ಕಳೆದ 3 ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರು ತಮಮ್ ಬೋಧನೆಯ ಲ್ ಅತಿ ಹೆಚುಚ್ 
ಪರ್ಭಾವಬೀರಲು ಕೈಗೊಂಡ ನಾ ನಯ್ಯುತ ಪರ್ ೕಗಗಳು ( 
ಉದಾ: ಐ. .ಟಿ ಬಳಕೆ, ಸಂತಸದಾಯಕ ಕ ಕೆಯ ತಂತರ್ಗಳು, 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧನಾ ಧಾನಗಳು) ಬೋಧನಾ 
ಧಾನಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಡಿ ರುವುದು ಮತುತ್ 

ಪರ್ಚುರಪಡಿ ರುವುದು, ತಮಮ್ ದೈನಂದಿನ ಬೋಧನಾ 
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಸೂಕತ್ ಬೋಧನಾ ಧಾನಗಳನುನ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ 
ಪಡಿ ರುವುದು ಬೋಧನಾ ಕ ಕಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ 
ವೆಚಚ್ದ ಲ್ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಡಿ ರುವುದು 

10   

02 A CWSN ಮತುತ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಕಷ್ಣಕಾಕ್ಗಿ  ಹಮಿಮ್ಕೊಂಡಿರುವ 
ಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

10   

02 B ಕಷ್ಕರ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದ ಲ್ ಧ ಹಂತದ ಲ್ ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ  
(ರಾಜಯ್/ ಭಾಗ/ಜಿಲೆಲ್/ತಾಲೂಲ್ಕು) ಆ ೕಜಿ ದ ಶೇಷ 
ಹಾಗೂ ಸಹಪಠಯ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರ ಮತುತ್ ಅದರ 
ಧನಾತಮ್ಕ ಪರಿಣಾಮ 

10   

03 A(1) ಮಕಕ್ಳ ಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರ್ ೆ, ವೃತಿತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ, ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ 
ನಿಮಾರ್ಣದ ಲ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತವ್ ( ಕಷ್ಕರಿಂದ  
ಪೆರ್ೕರೇಪಿತ) 

5   

03 A(2)  ಶಾಲಾ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಉತತ್ಮ ಪಡಿಸಲು 
ಸಮುದಾಯವನುನ್ ತೊಡಗಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು ( ಕಷ್ಕರಿಂದ 
ಪೆರ್ೕರೇಪಿತ) 

10   

03 B ರಾ ರ್ಟ್ೕಯ ಐಕಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಸಮಗರ್ತೆಯನುನ್ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸಲು 
ಕೈಗೊಂಡ ಷಟ್  ಕರ್ಮಗಳು 

5   
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ದಿನಾಂಕ:-                                                           

                                                                                   ಆಯೆಕ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯ್ರ ಹೆಸರು ಮತುತ್ ಸ  


