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ಓದು ಕರ್ಾಾಟಕದ ಅಪ್ಲಿಕ ೇಶನ್ (ಜಿಪ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕ ೇಶನ್) ಪ್ಾಾಮುಖ್ಯತ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ ಇವ :

✓ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಹಿತಿ ತುುಂಬಲು (ಎರಡು-ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕುಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುವುದಿಲಲಲ)
✓ ಈ ಅಪ್ಲಲಕೆೇಶನ್ ಸರಳ ವಿನ್ಾಾಸಿಲುಂದ ಕ್ೂಡಿದುು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳವಲು ಮತುು ವಿುರಿಸಲು ಬಹಳ ಸುಲಭ.

✓ ಕ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಹಿತಿ ತುುಂಬಿದ ನುಂತರ ಶೇಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾರಾುಂಶ ತಿಳಿಯಲು ಮತುು ಅದರುಂತೆ ತರಗತಿ ಬೊೇಧನ್ಾ ಯೇಜನ್ೆ
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿಕೊಳವಲು (ುರಿಲಗಳು ನಿಮಮ ಬೆರಳ ತುಿಲಯಲಿಲ ಲಭಿಸುತುವೆ)

✓ ನಿಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಘ್ರದಲೆಲೇ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪ್ಲಸಲು

ವಿುರವಾದ ಫಲಿತಾುಂಶಗಳ ುರಿಲಗಳಿಗೆ ಆನ್ೆಲೈನ್ ಡ್ಾಾಶ್ ಬೊೇರ್ಡಥ ನ್ೊೇಡುುದದು



STEP - 1
ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ “PLAY STORE” ಗ  ಹ  ೇಗಿ 

STEP - 2
“GP App - Pratham partnerships” ಅಪಿ್ಲಕ ೇಷನ್ ಹುಡುಕಿರಿ 
(ಅಪಿ್ಲಕ ೇಷನ್ ಹ ಸರು ನಮ ದಿಸಿ ಹುಡುಕಿ)

STEP - 3
ನಂತರ ಅಪಿ್ಲಕ ೇಷನ್ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತುು “INSTALL”
ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಿ 

STEP - 4
ನಂತರ, ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಲಿ್ಲ ನಿೇಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ “GP-Govt” 
ಕಾಣ್ ಸಿಗುವುದು. ಅದನುು ಬಳಸಲು ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿ. 

ಡೌರ್  ಿೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹ ೇಗ  ? ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 



STEP 1 
“CREATE ACCOUNT” ಎಂಬಲಿ್ಲಗ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

STEP 2
ಕ ೇಳಲಾಗಿರುವ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ತುಂಬಿರಿ. 

STEP 3
USERNAME ಮತುು PASSWORD ಸ ಟ್ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಿ ಮತುು 
ರ್ ನಪ್ಲನಲಿ್ಲಟುುಕ  ಳ್ಳಿ.

STEP 4
CHOOSE USER ನಲಿ್ಲ “Government” ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ನಂತರ 
CHOOSE COUNTRY/STATE ನಲಿ್ಲ ಕರ್ಾಾಟಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ

STEP 4
Activation ಕ  ೇಡ್ 9082 ಆಗಿರುತುದ .

STEP 5 
CHOOSE PERSONAL TYPE ನಲಿ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು (teachers) ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಿ

ನಂತರ “SIGN UP” ಎಂಬುವುದರ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 

LOGIN ಆಗುವುದು ಹ ೇಗ  ? 

ಈಗಾಗಲ ೇ ಖಾತ  (ACCOUNT) ಹ  ಂದಿದದರ , ನಿಮಮ ಹಳ  USERNAME ಮತುು PASSOWRD ಮುಖಾಂತರ LOGIN ಆಗಿರಿ 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 



• ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತುು ಪ್ಾಸವಡ್ಾ (PASSWORD) ನಮ ದಿಸಿ ಅಪ್ಲಕಿ ೇಷನ್-ಗ 
LOGIN ಆಗಿರಿ.

• ನಿಮಮ PASSWORD ಮರ ತಿದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳ ದು ಹ  ೇದಲ್ಲ,ಿ “Forgot passsword”
ಎಂಬಲ್ಲಿಗ ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಂತರ ನಿೇವು ರಿಜಿಸುರ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ ದಿಸಿ. ಆ
ಮೊಬ ೈಲ್ ನಂಬರ್-ಗ SMS ಮ ಲಕ PASSWORD ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.

• LOGIN ಆಗುವಾಗ ಇಂಟರ್-ರ್ ಟ್ ಅವಶಯಕತ ಅನಿವಾರ್ಾವಾಗಿರುತುದ . ಅಪ್ಲಿಕ ೇಷನ್ ಬಳಕ 
ನಂತರ ಅವಶಯಕತ ಇದದಲಿ್ಲ LAGOUT ಆಗಬಹುದು (LOGOUT ಆಯ್ಕೆರ್ ಮೇಲ ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ)

• LAGOUT ಆಗುವ ಮೊದಲು ದರ್ವಿಟುು ಸಿಂಕ್ (SYNC) ಮಾಡಿರಿ. (ಕಡಾಾರ್ವಾಗಿ)

ACCOUNT ತ ರ ದ ನಂತರ .. ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 



ಅಪ್ಲಿಕ ೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ೇನಿದ  ..
ಶಾಲ  ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲ ಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಮೌಲಯಮಾಪನದ 
ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲು “My Schools” 
ಆಯ್ಕೆರ್ನುು ಬಳಸುವುದು 

ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿದ 
ನಂತರ ಅದರ ವರದಿರ್ನುು ರ್  ೇಡಲು
“Assessment Reports” ಆಯ್ಕೆರ್ನುು
ಬಳಸುವುದು 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ  ಅವಶಯಕವಾದ 
ಸಂಪನ ಮಲಗಳನುು Teachers
Resources ನಲಿ್ಲ ಪಡ ರ್ಬಹುದು
(ಉದಾಹರಣ ಗ  ಅಪಿ್ಲಕ ೇಷನ್ ನಲಿ್ಲ ಹ ೇಗ  
ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ತುಂಬಬ ೇಕು ಎಂಬ 
ವಿಡಿಯೇ)

ಕಾಯಥಕ್ರಮಕೆಕ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿುಂದುಂತೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೆೇಕಾದಲಿಲ ಈ ನಲಿಲ
ಪ್ಡ್ೆಯಲಾಗುುದದು

ಮೇಲಿಿಚಾರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲ
ದೊರೆಯುುದದು (ಸಿ.ಆರ್.ಪ್ಲ ಮತುು
ಮೇಲಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುುರು) 

ನಿೇುದ ನಿೇಡಲಾಗಿರುು ನಿಮಮ ಮಾಹಿತಿ, 
ಮೊಬೆೈಲ್ ನುಂಬರ್, ಪಾಸಿರ್ಡಥ ಮತುು
ಇತರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲ
ಇರುುದದು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ಾದರೂ
ಬದಲಾುಣೆ ಇದುಲಿಲ My Profile 
ಬಳಸುುದದು



ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ ಶಾಲ ರ್ನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳುಿವುದು ಹ ೇಗ  ?

ನಿಮಮ ಶಾಲ ರ್ನುು ಈ 
ಅಪಿ್ಲಕ ೇಶನ್ ನಲಿ್ಲ ಸ ೇರಿಸಲು
(ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು) ಚಿತಾದಲ್ಲಿ
ಕಾಣ್ುವಂತ  “My Schools” 
ಎಂಬವುದರ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ 
ಮಾಡಿರಿ. 

ಶಾಲ ರ್ನುು ಈ ಅಪಿ್ಲಕ ೇಶನ್ ನಲಿ್ಲ
ಸ ೇರಿಸುವ (ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ) 
ಪಾಕಿಾಯ್ಕ ಕ ೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಮಾತಾ ಆಗಿರುತುದ . 



MY SCHOOLS 
STEP 1
ಅಪಿ್ಲಕ ೇಷನ್ ತ ರ ದ ನಂತರ ಶಾಲ ಗಳನುು ಸ ೇರಿಸಲು (ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿಕ  ಳಿಲು) ಮೇಲಾಾಗದಲ್ಲಿ “STD 4-5 ODU Karnataka” 
ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ  ಎಂಬುದನುು ಖ್ಚಿತ ಪಡಿಸಿಕ  ಳ್ಳಿ.

STEP 2
ನಂತರ ಕ ಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ “       ” ಪಿಸ್  ಚಿರ್ ೆರ್ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್
ಮಾಡಿರಿ 

STEP 3
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ ,ಿ ತಾಲ ಿಕು ಮತುು ಕಿಸುರ್ ಹ ಸರನುು ನಮ ದಿಸಿ. 

STEP 4
ನಂತರ “APPLY” ಎಂಬುವುದರ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

ADD SCHOOLS 

ನಿಮಮ ಜಿಲ ,ಿ ತಾಲ ಿಕು ಮತುು ಕಿಸುರ್ ಹ ಸರುಗಳನುು 
ನಮ ದಿಸುವಾಗ, ಆಯಾ ಹ ಸರಿನ ಕ ೇವಲ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನುು 

ನಮ ದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಪೂಣ್ಾ ಹ ಸರುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. 

ಶಾಲ ರ್ನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳುಿವುದು ಹ ೇಗ  ? ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 



STEP 1
ನಿಮಮ ಜಿಲ ,ಿ ತಾಲ ಿಕು ಮತುು ಕಿಸುರ್ ಹ ಸರುಗಳನುು ನಮ ದಿಸಿ.

STEP 2
ನಂತರ “APPLY” ಎಂಬುವುದರ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.

STEP 3
ಕಿಸುರ್-ನ ಎಲಾಿ ಶಾಲ ಗಳ ಪಟ್ಟು ತ ರ ದುಕ  ಳುಿವುದು. ನಂತರ 

ನಿಮಗ  ಸ ೇರಿದ ಶಾಲ ರ್ನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಿ 

STEP 4
ನಂತರ “SHOW SELECTED” ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಮ 
ಶಾಲ  ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದನುು ಖ್ಚಿತ ಪಡಿಸಿಕ  ಂಡು “SAVE”
ಮಾಡಿ (SAVE ಬಟನ್ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ)

ಶಾಲ ರ್ನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳುಿವುದು ಹ ೇಗ  ?
MY SCHOOLS ADD SCHOOLS 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 



ಶಾಲ ರ್ನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳುಿವುದು ಹ ೇಗ  ?
MY SCHOOLS 

ಶಾಲ ರ್ನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಂಡ
ನಂತರ ಚಿತಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ುವಂತ ಶಾಲ 

ಹ ಸರು,  DISE ಕ  ೇಡ್ ಮತುು
ಮಾಹಿತಿ ಎಂಟ್ಟಾ ಮಾಡಬ ೇಕಾದ

ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಗುವುದು. 

ಶಾಲೆಯ ಸಾಮಾನಾ ಮಾಹಿತಿ
ತುುಂಬಲು ಬಳಸುುದದು (ಕೆೇುಲ
ಒುಂದು ಸಲ ಮಾತರ ತುುಂಬಬೆೇಕ್ು)

ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ ಮಾಹಿತಿ ತುುಂಬಲು
ಮೂರು ಸಲ ತುುಂಬಬೆೇಕ್ು 
(ಪ್ರರ್ಮ, ಮಧಾುಂತರ ಮತುು ಕೊನ್ೆಯ 
ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ ಸಮಯದಲಿಲ) 



STEP 1
ಶಾಲ  ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಚಿತಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ುತಿುರುವಂತ , ಶಾಲ  
ಹ ಸರಿನ ಕ ಳ ಗ  ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ನಿೇಲ್ಲಬಣ್ಣದಲಿ್ಲನ “BI" ಬಟನ್ 
ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ 

STEP 2
ಇಲಿ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ ಸ ೇರಿಸಲು ನುು ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ 

STEP 3
ನಂತರ ತ ರ ದುಕ  ಳುಿವ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ ಫಾರ್ಮಾ ನಲಿ್ಲ
ಕ ೇಳಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ತುಂಬಿ “SAVE" ಬಟನ್ ಮೇಲ  
ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಶಾಲ ರ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬುವುದು ಹ ೇಗ ? 
MY SCHOOLS ADD SCHOOLS 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ ಇಲಿ 



STEP 1
ಚಿತಾದಲಿ್ಲ ಕಾಣ್ುತಿುರುವಂತ , ಶಾಲ  ಹ ಸರಿನ ಕ ಳ ಗ  
ನಿೇಡಲಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲಿ್ಲನ “ A " ಬಟನ್ ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ 
ಮಾಡಿರಿ 

STEP 2
ನಂತರ  ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲು ನುು
ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ 

ನಂತರ ಮೌಲಯಮಾಪನ (Assessment) ಫಾರ್ಮಾ 
ತ ರ ದುಕ  ಳುಿವುದು

ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬುವುದು ಹ ೇಗ ? 
MY SCHOOLS ADD SCHOOLS 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ ಇಲಿ 



STEP 1
ತ ರ ದುಕ  ಳುಿವ ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಹಾಳ ರ್ಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಿರ್ಾಂಕವನುು ನಮ ದಿಸಿ 

STEP 2
What type of data are you entering? ಎಂಬಲ್ಲಿ Intervention ಎಂಬುದನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಿ 
(ನಿೇವೆೇನ್ಾದರೂ ನಿಮಮ ಅಭ್ಾಾಸಕೊಕೇಸಕರ ಎುಂಟ್ರರ ಮಾಡುತಿುರುುದದಾದರೆ Dummy ಎುಂಬುದನುು ಆಯ್ಕಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳಿವ - ಇದು ನಿಮಗೆ ಎುಂಟ್ರರ ಮಾಡುು ವಿಧಾನದ ಅಭ್ಾಾಸಕೆಕ ಇದೆ ಮಾತರ ಮತುು ಇದನುು ಪ್ರಿಗಣನ್ೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುವುದಿಲಲಲ) 

STEP 3
Testing Cycle ಎಂಬಲಿ್ಲ ಮೌಲಯಮಾಪನದ ವಿಧ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಿ. 
ಪಾಥಮ ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುುಂಬುವಾಗ “B/L' ಆಯ್ಕಕಯನುು, ಮಧಯಂತರ ಮೌಲಯಮಾಪದ ಮಾಹಿತಿ 
ತುುಂಬುವಾಗ “M/L" ಆಯ್ಕಕಯನುು ಅರ್ವಾ ಕ  ರ್ ರ್ ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುುಂಬುವಾಗ “E/L” ಎುಂಬುದನುು 
ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿವ.

STEP 4
ನಂತರ ಕ ೇಳಲಾಗಿರುವ ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ತುಂಬಿರಿ. ರ್ಾಲುೆ ಮತುು ಐದರ್ ೇ ತರಗತಿ ಮಕೆಳ 
ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಬ ೇರ ಬ ೇರ  ತುಂಬಬ ೇಕಾಗಿರುತುದ . (ಮಧಾುಂತರ ಮತುು ಕೊನ್ೆಯ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ ಸಮಯದಲಿಲ 
ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ೆೇಟ್ರ ಸುಂಖ್ೆಾ, ಪೇಷಕ್ರ ಸಭ್ೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತುು ಸರಾಸರಿ ಹಾಜರಾತಿ 
ಮಾಹಿತಿ ತುುಂಬಬೆೇಕ್ು)

ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬುವುದು ಹ ೇಗ ? 
MY SCHOOLS 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ ಇಲಿ 



STEP 5
ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ “SAVE”
ಬಟನ್ ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

STEP 6
Save ಆದ ನಂತರ ಮೌಲಯಮಾಪನದ (Assessment) 
ಮುಖ್ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ನಮ ದಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ 
ಚಿತಾದಲಿ್ಲರುವಂತ  ಕಾಣ್ಸಿಗುತುದ .  

ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬುವುದು ಹ ೇಗ ? 
MY SCHOOLS ADD SCHOOLS 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ ಇಲಿ 

ಇದ ರಿೇತಿ ಮ ರು ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು
ಆಯಾ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತುಂಬಿರಿ. 

ಒುಂದುವೆೇಳೆ ನಿೇುದ ತುುಂಬಿರುು ಮಾಹಿತಿಯು ತಪಾಪಗಿದುಲಿಲ
“X” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ 

ಮಾಹಿತಿ ಮತೆು ಎುಂಟ್ರರ ಮಾಡಿ ಸಿುಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ



ಮಾಹಿತಿರ್ನುು (data) ಹ ೇಗ  ಸಿಂಕ್ (sync) ಮಾಡುವುದು ?

• ಮೌಲಯಮಾಪನದ ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಇಲಿದ  
ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಬಹುದು.

• ಮಾಹಿತಿ ಭ್ತಿಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ ಪುಟ (Main 
ಪ್ ೇಜ್) ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಶಾಲ ರ್ ಹ ಸರಿನ ಸಮೇಪ ಕ ಂಪು 
ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳನುು ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಹಿೇಗ  ಕಂಡರ  ಆ 
ಶಾಲ ರ್ ದತಾುಂಶವು ಸಿಂಕ್ (SYNC) ಆಗಿಲಿವ ಂದು ಅಥಾ. 

• ಮಾಹಿತಿರ್ನುು ಸವಾರ್ ಗ  ಸಿಂಕ್ (SYNC) ಮಾಡಲು, 
ಪರದ ರ್ ಮೇಲ  ಬಲ ಮ ಲ ರ್ಲ್ಲಿರುವ SYNC ಬಟನ್ 
ಮೇಲ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 

• “Sync Successfully” ಎಂಬ ಸಂದ ೇಶ ಬಂದರ , 
ದತಾುಂಶವು ರ್ಶಸಿವಯಾಗಿ ಸವಾರ್ ಗ  ಸಿಂಕ್ (SYNC) 
ಆಗಿದ  ಎಂದಥಾ). 

ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 

ಎಲಿ ದತಾುಂಶವು ಸಿಂಕ್ (SYNC) ಆಗಿದ  

ದತಾುಂಶವು ಸಿಂಕ್ (SYNC) ಆಗಿಲಿ 



ಮೌಲಯಮಾಪನದ ವರದಿ ರ್  ೇಡುವುದು ಹ ೇಗ ? ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 

STEP 1 
ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ ುರಿಲ ನ್ೊೇಡಲು ಮೇಲೆ Assessment 
Reports ಕ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ುರಿಲ ಗಾರಫ್ ಮೂಲಕ್ 
ನ್ೊೇಡಸಿಗುತುದೆ

STEP 2 
ನಿಮಮ ಶಾಲಾ / ಇತರೆ ಹುಂತದ ುರಿಲ ನ್ೊೇಡಲು Filter 
ಎುಂಬುದದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ. 

• Type of testing - ನಿಮಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ
ಹುಂತುನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿರಿ. 

• Report Depth - ಯಾು ಹುಂತದ ುರಿಲ ನ್ೊೇಡಲು
ಬಯಸುವಿರೊೇ ಆ ಹುಂತುನುು ನಲಿಲ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿರಿ
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಾಲಾ ಹುಂತದ ುರಿಲ ನ್ೊೇಡಲು ಚೊೇಲ್
ಎುಂದು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿರಿ)

• Type of data - Intervention ಡ್ೆೇಟಾ ಎುಂದು ಆಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿವ

• Class - ನಿಮಗೆ ಯಾು ತರಗತಿಗೆ ುರಿಲ ನ್ೊೇಡಲು
ಬಯಸುವಿರೊೇ ಆ ತರಗತಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿವ (ತರಗತಿ
ವಾರು,ಒಟಾಟರೆ ುರಿಲ ಲಭಾ ಇರುುದದು)



ಮೌಲಯಮಾಪನದ ವರದಿ ರ್  ೇಡುವುದು ಹ ೇಗ ? ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 

ಚ್ಚತರದಲಿಲ ಕಾಣುುುಂತೆ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನದ
ುರಿಲ ಕಾಣಸಿಗುುದದು. ುರಿಲ (ಗಾರಫ್) 
ಭ್ಾಷೆ, ಗಣಿತದಲಿಲ ಅುಂಕ್-ಸುಂಖ್ೆಾ
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತುು ಮೂಲಕ್ರಯ್ಕಗಳಿಗೆ
ಸಿಗುುದದು



ಮೌಲಯಮಾಪನದ ವರದಿ ರ್  ೇಡುವುದು ಹ ೇಗ ? ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 

ನಿಮಮ ಬಳಕೆದಾರ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ನ್ೊೇಡಲು ಮತುು ಅದರಲಿಲ ಏನ್ಾದರೂ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚ್ಚತರದಲಿಲ
ಕಾಣುುುಂತೆ ಪರಫೆೈಲ್ ಎುಂಬುದರ ಮೇಲೆ 
ಕ್ಲಕ್ ಮಾಡಿರಿ 



ಅಗತಯ ಸಂಪನ ಮಲಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವುದು ? ಇಂಟರ್ ಾಟ್ ಅವಶಯಕ 

ಶಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಅಗತಾ ಸುಂಪ್ನೂಮಲಗಳನುು ಇಲಿಲ 
ನಿೇಡಲಾಗುುದದು (ಕೆೈಪ್ಲಡಿಗಳ, ವಿಡಿಯೇ ಮತುು 
ಇತರೆ). ಅುಶಾಕ್ವಿದುಲಿಲ ಶಕ್ಷಕ್ರು ಇದನುು 
ಸದುಪ್ಯೇಗ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳವಬೆೇಕಾಗುತುದೆ. 



ಈ ಅಪ್ಲಲಕೆೇಶನ್ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ಯಾುದದೆೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೆೇಕಾದಲಿಲ ಅರ್ವಾ ತಾುಂತಿರಕ್ ಸಮಸೆಾ
ಇದುಲಿಲ ನಿಮಮ ನಿಮಮ ಸಿ.ಆರ್.ಪ್ಲ ಅರ್ವಾ ನಿಮಮ ಜಿಲೆಲಯ ಪ್ರರ್ಮ್ ಸಿಬಬುಂಧಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 


