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பாடசாைல ெதா.ம.எண்

பாடசாiyக் கணக்ெகLப்பு - 2021
கல்வி ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட தகவல் பbவம்
ெதாைகமதிப்பு கணf;;ெகLப்பு திகதி - 2021 brk;gu; 31
ifnaOj;J gl;bay; ,yf;fk;
1’ njhlu; இலக்கம்

:

2’ epiy(Title)

: 1. Rev.

2. Mr.

3. Mrs.

:

4. Ms.

3’ ngau; (ஆங்கிலத்தில்) : .......................................................................................................................................................................................
4’ இந்த பாடசாலையில் வகிக்Fம் பதவி

: 1’ அதிபர்

2’ ப.அதிபர்

3’ பிரதி அதிபர்/ப.பி.அதிபர்			

4’ உதவி அதிபர்/ப.உ.அதிபர்

					

5’ பிரிவு தலைவர்/ப.பி.தலைவர் 		

						6’ njhlu; தலைவர்

7’ ஆசிரிய ஆNyhrfu;

						8’ ஆசிரியர்/உப ஆசிரியர்

9’ ஆசிரிய உதவியாளர்

5’ இந்த பாடசாலையில் நியமனத் தன்ik :
1. இந்த பாடசாலையில் சம்பளம் ngw;W இங்NfNa KONeu/பFjpNeukhf பணிபுரியும்
2. இந்த பாடசாலையில் சம்பளம் ngw;W NtW பாடசாலையில் KONeukhf பணிபுரியும்
3. இந்த பாடசாலையில் சம்பளம் ngw;W NtW கல்வி அYுவலகத்தில் KONeukhf பணிபுரியும்
4. NtW பாடசாலையிலிUe;J சம்பளம் ngw;W இந்த பாடசாலையில் KONeukhf பணிபுரியும்
5. தற்NghJ இந்தப் பாடசாலையின் சம்பளத்தில் Nru;க்கப்பட்Lள்ள தனிப்பட்ட காரணங்கSக்காக
சம்பளம் இல்லாத விLப்பில் உள்ளார் / தற்காலிகமாக இilநீக்கம் nrய்யப்பட்ட கல்வி ஊழியர்.
6. ஒப்பந்த அbப்பilயில் பணிபுரிதல் / வசதிக் கட்டணம் / பிற அரR Ngd;ற பிற வழிகளில் 			
nfhLப்பனவுகளைப் ngw;W ஒU நிWுவனத்Jடன் இizக்கப்பட்ட கல்வி ஊழியர்கள்.
6’ Njசிய அடையாள அட்டையின் வif
7’ Njசிய அடையாள அட்il ,yf;fk;
8’ பிறந்த திகதி

		

9’ பால் நிiy

: 1’ பioaJ 2’ புதியJ 					
:
:

M

M

: 1’ ஆண்		

D

D

Y

2’ பெண்

Y

Y Y

10’ இன வர்க்கம்			

: 1’ சிங்களம்

2’ தமிழ்

3. Kஸ்லிம்

4’ ஏidய

11’ சமயம்			

: 1’ ngsத்தம்

2’ இந்J		

3. இஸ்லாம்

4. கத்Njhலிக்கk;

5’ கிறிஸ்தவம்

6. ஏனைய

12’ தற்Nghijய திUkzepiy

: 1’ திUமணமானவர்

2’ திUுமணமாகாதவர் 3’ விதit 4. ஏனைய

13’ உயர் கல்வித் தகikகள்

: ...................................................................................................................

14’ மிக உயர்ந்த தொழில்தகமைகள் : ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘..................................

15’

நியமன வifயின்பb உரித்தாFம் Nrit :
1’ இலங்if கல்வி நிர்வாக Nrit

2’ இலங்if அதிபர் Nrit

		

3’ இலங்if ஆசிரியர் Nrit - பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்

4. இலங்if ஆசிரியர் Nrit கல்வி bg;Nshkh

5’ இலங்if ஆசிரியர் Nritயில் bg;Nshkh ngற்றவர்கள் 6’ இலங்if ஆசிரியர் Nritயில் உள்வாங்கப்பட்ட
								

ஏனைய ஆசிரியர்கள்

7’ இலங்if ஆசிரியர் Nritயில் உள்வாங்கப்படாத ஏனைய ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியர் உதவியாளர்கள்

16’ தற்Nghijய தரம்
1. தரம் I

:

2.

5.

தரம்

2-II

6’

9’

தரம்

3-II

10.

தரம்

3.

தரம்

III

4’

தரம்

2-I

7’

தரம்

3 -I(ஆ)

8’

தரம்

3-I(இ)

II

தரம்

3 -I(அ)

தரத்திற்Fரியதல்ல

17’ தw;Nghija Nritf;F நியமனம் ngற்ற திகதி

:

18’ தற்Nghija Nritf;F நியமனம் ngw;w nkhop%yk;

: 1’

19’

M

M

D

D

சிங்கள nkhop

Y

2’

Y

Y Y

தமிழ் nkhop

3’

ஆங்கில nkhop

: .............................................................

நியமனப் பாடம் (ஆசிரியர்கSf;F kl;Lம்)

அதிகNeuம ்/ இரண்டாவதாக அதிக Neuம் கற்பிக்Fம் பாடம் பற்றிய தகவல்

		அதிக Neரம் ^Major) 		

^Secondary)

		

25’

ஈLgLம் பணி ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘				

26’

பிரிவு

27’

கற்பிக்Fம் பாடம்

20’

ஈLgLம் பணி

21’

பிரிவு

22’

கற்பிக்Fம் பாடம்

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

23’ nkhop%லம் ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
24’

இரண்டாவதாக அதிக Neரம்

பாடNtisகளின் எண்ணிக்if

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

		

28’ nkhop%லம் ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

		

29’ பாடNtisகளின் எண்ணிக்if

21/26 பிரிவு		

: 1. ஆரம்ப பிரிவு

2. இரண்டாம் நிiy பிரிவு (6-11 )

3. உயர் நிiy பிரிவு

23/28 nkhop%லம்

: 1. சிங்கள nkhழி

2. தமிழ் nkhop

3. ஆங்கில nkhழி

30’

இப்பாடசாiyf;F நியமிக்கப்பட்ட/ இizக்கப்பட்ட திகதி

			

:

M

M

D

D

Y

Y

Y Y

2020 ஆண்L ngw;Wக்nfhz;ட : விLKiwகளின் எண்ணிக்if
31’

சாதாரண/ஓய்வு வpLKiw

33’

மகப்Ngw;W tpLKiw				34’Vida

35’ njhiyNgசி இலக்கம் :

			32’

கல்வி விLKiw

0

NkNy உள்ள தகவல் உz;ikயானJ என்Wம்

சரியானJ என்Wம் நான் உத்தரவாதம் அளிக்கின்Nwன் ’

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘							‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
		
jpfjp						
ifnahg;gk;

