IM-PF1
பாடசாலைகள் கணக்ககடுப் பு-2021
பாடசாலை பபௌதீக வசதிகள் பற் றிய தகவை் கலள சசகரிக்கும்
அட்டவலைலய (SC1) பூர்த்தி பசய் ய கருத்திை் பகாள் ளசவை்டிய முக்கிய
அம் சங் கள்
அலனத்து அதிபர்களின் கவனத்திற் கு :
நாட்டின் ஒட்டுபமாத்த பாடசாலை அலமப்பு சமம் பாட்டுத் திட்டங் கலள உருவாக்கும் சநாக்கத்திற் காக இந்த
தகவை் கள் சசகரிக்க படுவதாை் நீ ங் கள் பாடசாலையின் பபௌதீக வசதிகள் குறித்த உை்லமயான
தகவை் லள மட்டுசம பதியசவை்டும் .சமலும் இங் கு பதியப்பட்ட தகவை் கள் 100 வீதம் சரியானலவ என் பலத
நீ ங் கள் தனிப்பட்டரீதியிை் சரிபார்க்கவும் வலியுறுத்தப் படுகின் றீர்கள் .

பகுதி A –பாடசாலை வளாகம் /நிைம் பற் றிய தகவை் கள்
 பாடசாலை நிைத்தின் பரப் பளலவ ஏக்கர்,ரூட் ,சபர்ச்சிை் மட்டும் எழுதவும் .
 நீ ங் கள் பெக்டயரிை் பாடசாலை நிைத்லத லவத்திருந்தாை் , முதலிை்
அலத ஏக்கராக ( 1பெக்டயர் = 2.47 ஏக்கர் பயன்படுத்தி ) மாற் றவும் ,
பின்னர் அலத சபர்ச்சாக மாற் றவும் ( 1 ஏக்கர் = 160 சபர்ச்சஸ்)
 40 சபர்ச்சஸ் = 1 றூட் , 4றூட் = 1 ஏக்கர்
உதாரைமாக , பாடசாலையின் நிைப் பரப் பு 2.3 பெக்டயர் என்றாை் அது
பின்வருமாறு ஏக்கர்,ரூட் ,சபர்ச்சிை் மாற் றப் படும் .
2.3 பெக்டயர் = 2.3*2.47 ஏக்கர் = 5.681 ஏக்கர்
சபர்ச்சஸ் 5.681*160 = 908.96

1ஏக்கர் =
160சபர்ச்சஸ்

160 சபர்ச்சஸ் = 1 ஏக்கர்
908.96 சபர்ச்சஸ் = 908.96/160 = 5 ஏக்கர்
2.3 பெக்டயர் - - - > 5 ஏக்கர்

2 ரூட் 28.96 சபர்ச்சஸ்

2 ரூட்

29 சபர்ச்சஸ்

 விலளயாட்டு லமதானத்தின் முழு சுற் று தூரம்

125 மீற் றர் சுற் றளவு

1 | School Census 2021

300 மீற் றர் சுற் றளவு

IM-PF1
பகுதி B

– பாடசாலையிை்

இருக்கும் வகுப் பலறகள் பற் றிய தகவை் கள்

ஒதுக்கப் பட்ட வகுப் பலறகள் / ஒதுக்கப் படாத வகுப் பலறகள் என
வகுப் பலறகளின் எண்ணிக்லகலய குறிப் பிடவும்

ஒதுக்கப் படாத
வகுப் பலறகள்

ஒதுக்கப் பட்ட
வகுப் பலறகள்

தற் காலிக பகாட்டலக வகுப் பலறகள்
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பகுதி C

– பாடசாலையிை்

உள் ள மரத்தளபாடங் கள் பற் றிய தகவை் கள்

வகை 1 மாணவர் இரட்கட
மமகைைள் மற்றும் வகை 1
நாற்ைாலிைள்
(தரம் 1 மற்றும் 2 க்கு
பயன்படுத்தப்படுைிறது)
தகரயிலிருந்து 1 நாற்ைாலி சை.மீ.
இது 52 சைமீ உயரம் மற்றும்
உட்ைார்ந்த பகுதி தகரயிலிருந்து
சுமார் 1 சை.மீ. 28 சை.மீ உயரம்,
நாற்ைாலி சை.மீ. 24 அங்குல
உயரம்.
வகை 1 மாணவர் இரட்கட
மமகை வகை 1 இரட்கட
மாணவர் மமகை இரண்டு
மாணவர்ைளுக்ைாை
வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 100
மற்றும் அைலம் சை.மீ. தகரயில்
இருந்து 40 சை.மீ. 47.5 அடி
உயரம்.
வகை 2 மாணவர் மமகைைள் மற்றும் நாற்ைாலிைள் (தரம் 3,4 மற்றும் 5 க்கு பயன்படுத்தப்படுைிறது)
A • வகை 2 நாற்ைாலி தகரயிலிருந்து 1 சைமீ உயரத்தில் கவக்ைப்பட்டுள்ளது. இது 62 சைமீ உயரம் மற்றும் உட்ைார்ந்த பகுதி தகரயிலிருந்து
சுமார் 1 சை.மீ. இது 32 அடி உயரமும், நாற்ைாலி சுமார் 3 சைமீ உயரமும் சைாண்டது. உயரம் 30 அங்குலம்.
நீளம் வகை 2 மாணவர் மமகை நீளம் சை.மீ. 60 மற்றும் அைலம் சை.மீ. தகரயில் இருந்து 45 சை.மீ. 52 இன் உயரம்.
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வகை 4 மாணவர் மமகைைள் மற்றும்
நாற்ைாலிைள்
(6,7, 8,9,10,11,12 மற்றும் 13 ஆம்
வகுப்புைளுக்குப்
பயன்படுத்தப்படுைிறது)
வகை 4 ஒரு நாற்ைாலி
தகரயிலிருந்து சுமார் 1 சை.மீ. இது
83 சைமீ உயரம் மற்றும் உட்ைார்ந்த
பகுதி தகரயிலிருந்து சுமார் 1 சை.மீ.
45 சைமீ உயரம், நாற்ைாலி சை.மீ. 38
அங்குல உயரம்.
நீளம் வகை 4 மாணவர் மமகை நீளம்
சை.மீ. 65 மற்றும் அைலம் சை.மீ.
தகரயில் இருந்து 47 சை.மீ. 73
அங்குல உயரம்.

IM-PF1
பகுதி D

– அடிப் பலட ( நீ ர், மின்சாரம்

மற் றும் சுகாதாரம் ) வசதிகள்

பற் றிய தகவை் கள் .



குடிநீ ர் பபறப் படும் மூைங் கள்

Protected Well (பாதுகாப்பான
கிைறு)

Unprotected Well (பாதுகாப் பற் ர கிைறு ) சவளிப்புற நிலத்தடி நீர் ைிணற்றுக்குள்
சைல்வகத தடுக்ை ைிணற்கற சுற்றி
பாதுைாப்பு சுவர் இல்லாத ைிணறுைள்

Rain Water Collecting Tank (மலைநீ ர் சசகரிப் பு பதாட்டி)

மைள்வி எண் D6, ராஜரதா
மபான்ற பகுதிைளில் குடிநீாில்
உள்ள அதிைப்படியான
உப்புத்தன்கம மற்றும் பிற
ரைாயனங்ைகள அைற்ற நீர்
வடிைட்டி அலகு மதகவயா
என்று மைட்ைிறது.
சுத்தமான குடிநீர் உள்ள
பகுதிைளில் உள்ள பள்ளிைள்
பதில் எண் 1 ஐ வட்டமிட
மவண்டும் (சுத்திைாிக்ைப்பட்ட
நீர் இருப்பதால் நீர் வடிைட்டி
மதகவயில்கல).

Water Filter Unit
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கழிப் பலறகள் மற் றும் சிறுநீ ர் கழிப் பலறகள்



ஒரு சநரத்திை் ஒரு நபர் பயன்படுத்தும் கழிப் பலறலய / சிறுநீ ர்
கழிப் பலறலய ஒரு அைகாக கருதுங் கள் .
4 கழிப் பலற வலககளின் கீை் தனித்தனியாக மாைவர் கழிப் பலற
அைகுகளின் எை்ைிக்லகலய உள் ளிடவும் .

ஒரு ைழிப்பகறயில் 4 ைழிப்பகற அலகுைள். / 4 Toilet
Units in the same Toilet

ஒரு ைழிப்பகறயில் 1 ைழிப்பகற
அலகு மட்டுமம இருக்கும் ஒரு
படம் / 1 Toilet Unit

ஒரு ைழிவகறயில் 2 ைிறுநீர் அலகுைள்
இருக்கும் ஒரு படம்/ 2 Urinal Units in a
one toilet
ஒரு ைழிப்பகறயில் 1
ைழிப்பகற அலகு மட்டுமம
இருக்கும் ஒரு படம் / 1
Toilet Unit

ஒரு ைழிப்பகற அகமப்பில் 4 ைழிப்பகற
அலகுைள் மட்டுமம உள்ள ஒரு படம் / 4
Toilet Unit in a single toilet system
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பகுதி G

– பிற கபாது வசதிகள்

பற் றிய தகவை் கள்

 ஒரு முதன்லம பிரிவு பகாை்ட ஒரு பாடசாலையின் அட்டவலை
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
நிலைப்

பிரிவிற் கும்

வசதிகள்

முதன்லமப்

தனித்தனியாக

பிரிவிற் க்கும்

இருந்தாை்

அவற் லற

G

ை்

இரை்டாம்
ஒவ் பவாரு

பிரிவின் கீழும் குறிப் பிடவும் .
 ஒரு முதன்லம பிரிவு பகாை்ட ஒரு பாடசாலையின் அட்டவலை
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள

வசதிகள்

முதன்லமப்

நிலைப் பிரிவிற் கும் தனித்தனியாக

பிரிவிற் க்கும்

G

ை்

இரை்டாம்

கிலடக்கவிை் லை என்றாை் அலவ

அலனத்லதயும் இரை்டாம் பிரிவின் கீை் மட்டும் காட்டுங் கள் .
 அசத வசதி முதன்லம

மற் றும்

இரை்டாம்

நிலை பிரிவுகளின்

கீை்

காட்டப் படக்கூடாது.
 முதன்லம பிரிவின் கீை் அட்டவலை

G

ை் பட்பியலிடப் பட்டுள் ள வசதிகள்

முதன்லம பிரிவுக்கு தனித்தனியாக இருந்தாை் மட்டுசம குறிப் பிடப் பட
சவை்டும் .
 ஒசர

சநரத்திை்

பயன்படுத்தக்கூடிய

மாைவர்களின்

எை்ைிக்லக

இடத்தின் இருக்லக திறன்( Seating Capacity ) என கருதப் படுகின்றது.
 வகுப் பலறகள்

தற் காலிக

அடிப் பலடயிை்

பபாது

வசதிகளாகப்

பயன்படுத்தப் பட்டாை் அவற் லற பக்கம் 12 இை் குறிப்பிடசவை்டிய சவறு
தகவை் களின் கீை் குறிப் பிடவும் . அந்த இடம் சபாதவிை் லை என்றாை் அலத
மற் பறாரு தாளிை் எழுதுங் கள் .
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பகுதி H

– கணினிகள் , கணினி ஆய் வுகூடங் கள் , மற் றும்

இலணய

வசதிகள் பற் றிய தகவை் கள்
அரைாங்ைத்தால்
சபறப்பட்ட அகனத்து
வகையான ைணினிைளும்
(ைல்வி அகமச்ைைம் /
மாைாண ைகப / மாைாண
ைல்வி நிறுவனங்ைள்,
சவளிநாட்டு உதவித்
திட்டங்ைள்) மற்றும் மவறு
நிறுவனங்ைள்(பாடைாகல
பகழய மாணவர்
ைங்ைங்ைள்,
நலன்விரும்பிைள் உட்பட)
பகுதி H இல்
குறிப்பிடப்பட மவண்டிய
ைணினிைளாை இங்மை
பட்டியலிடப்பட
மவண்டும்.
குறிப் பு.:.

Desktop Computer

Notebook Computers



Laptop Computer

Tablet/ Tablet Computers

HX மற்றும் HY இன் ைீழ் தற்மபாதுசையற்பாட்டில் உள்ள உங்ைள் பாடைாகலயில் உள்ள
Desktop, Laptop, Notebook மற்றும் Tablet ைளின் சமாத்த எண்ணிக்கைகய குறிப்பிடல்
மவண்டும். பாடைாகலயின்யின் தற்மபாகதய / தற்மபாகதய இடத்திற்கு ஏற்ப HX
அட்டவகணயில் உள்ளது.



சடஸ்க்டாப், மலப்டாப் மற்றும் மடப்சலட்கட HY அட்டவகணயில் ைணினி வகை மற்றும்
வயதுக்கு ஏற்ப (ஆண்டு சபறப்பட்டது) குறிப்பிடவும். மடிக்ைணினியின் ைீழ் மநாட்புக்
ைாட்டவும்.



அட்டவகண அட்டவகண HZA தற்மபாது சையலற்ற நிகலயில் உள்ள ைணினிைளின்
எண்ணிக்கைகயக் ைாட்டுைிறது மற்றும் பழுதுபார்த்து மீண்டும் பயன்படுத்த முடியும்.



HZB அட்டவகணயின் ைீழ் மாணவர்ைளின் ைற்றல் நடவடிக்கைைளுக்ைாை ைணினி
ஆய்வுகூடங்ைளில் / ைணினி அகறயில் உள்ள ைணினி மற்றும் இகணய வைதிைள்
மபான்றவற்கறக் சைாண்டிருந்தால் மட்டுமம ஒவ்சவாரு பிாிவின் ைீழும் ஆம் என்று
சைால்லுங்ைள்.
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