


•கல்வி சட்டம் 1996 (நாடாளுமன்ற சட்ட எண் 550), பாகம் 4, அத்தியாயம் 

11, சட்ட விதி 53,  ஒவ்வவாரு ததசிய வகக பள்ளியிலும் பள்ளி தமலாளர் 

வாாியம் அகமக்க வழி வசய்கிறது 

 

•இச்சட்டம் ஒவ்வவாரு ததசிய வகக பள்ளியும் அப்பள்ளிகயக் கல்வி 

சட்டத்திற்கு முரண்படாத முகறயில் நிர்வகிப்பதற்கும் ஒரு தகலவகரயும் 

உறுப்பினர்ககளயும் வகாண்ட பள்ளி வாாியத்கத வழிநடத்துவதற்கான 

அகமப்புச் சட்டத்கத வகாண்டிருக்க தவண்டும் என்று கூறுகிறது 

 

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



•அகனத்து தமிழ்ப் பள்ளிகளிலும் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் இருக்க 

தவண்டும் 

 

ததசிய வகக தமிழ்ப் பள்ளிகள் – 154 அரசாங்கப் பள்ளிகள்  

(SEKOLAH KERAJAAN)  

ததசிய வகக தமிழ்ப் பள்ளிகள் – 370 அரசாங்க உதவிப்வபறும் 

பள்ளிகள் (SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN / BANTUAN MODAL)  

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



•பள்ளி தமலாளர் வாாிய உறுப்பினர்களின்  பதவிக்காலம் 

தவகனக்கு 3 ஆண்டுகள் தமல் தபாகாமல் இருக்கும். 

 

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



•பள்ளி தமலாளர் வாாியம் கல்வி இலாகாவின் கீழ் பதியப்பட 

தவண்டும்.  

 

•பள்ளி வாாியத்திற்கும்  சங்க பதிவு இலாகாவிற்கும் (ROS) எந்த 

ஒரு சம்பந்தமும் இல்கல 

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



•ஒரு பள்ளி  தமலாளர் வாாிய அகமவு விதிமுகற (TATACARA / 

CONSTITUTION  LPS)  கல்விச் சட்டத்திற்கு இகசவாக இருக்க 

தவண்டும் 

 

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



•  ஒரு பள்ளி  தமலாளர் வாாிய அகமவு விதிமுகறகய 

(TATACARA / CONSTITUTION  LPS) அகமச்சரால் 

மாற்றியகமக்க சட்டத்தில் இடம் உண்டு 

 

 

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



•பள்ளி தமலாளர்வாாியம் மதலசிய கல்வி சட்டம் மற்றும் பள்ளி  

தமலாளர் வாாிய அகமவு விதிமுகறகய (TATACARA / 

CONSTITUTION  LPS) அடிப்பகடயாக வகாண்டு வசயல் பட 

தவண்டும் 

 

கல்விச் சட்டத்தில் பள்ளி தமலாளர் வாாியம் 



பள்ளி தமலாளர் வாாிய உறுப்பினர்கள்  

பள்ளி 

வாாிய 

குழு 

அறங்காவலர் 

பிரதிநிதி 

(1-3 தபர்) 

ஆதரவாளர் 

பிரதி நிதி 

(1-3 தபர்) 
 

வபற்தறார்  

பிரதிநிதி 

(1-3 தபர்) 

 

கல்வி  

அகமச்சின் 

பிரதிநிதி 

(1-3 தபர்) 

 

முன்னால் 

மாணவர் 

பிரதிநிதி 

(1-3 தபர்) 

 



  கீழ் வரும் காரணங்களுக்காக  கல்விஅகமச்சர்/அகமச்சு கூடுதல் வாாிய 

உறுப்பினர்ககள நியமிக்க முடியும் 

 

பள்ளியில் ஒழுங்குமுகறகம சாியாக பராமாிக்காமல் தபாகும் வபாழுது 

 

பள்ளி வாாியம், கல்வி சட்டம் மற்றும் வாாிய அகமவு விதி முகறககள பின் 

பற்றாமல் தபாகும் வபாழுது அல்லது அலட்சியம் வசய்யம் வபாழுது 

 

 அரசங்க உதவி வபறும் பள்ளிகளின் வாாியம்  முகறயாக நிதி நிர்வாக வசய்யாத 

வபாழுது 

 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர் – கூடுதல் பிரதிநிதிகள்  



  21- வயதிற்கு குகறயாதவர் 

  மதலசிய பிரகை  

குற்றப்பின்னனி இல்லாதவர் 

தபாகத வபாருள் பின்னனி இல்லாதவர் 

  திவால் ஆகாதவர் 

பள்ளி மற்றும் கல்வி தமன்பாட்டில் அக்ககறயுள்ளவர் 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் – உறுப்பினர்கள் தகுதிகள்  



 அப்பள்ளியின் ஆசிாியர்கள் அல்லது பணியாளர்கள். 

 

பள்ளி  வாாியத்தில் உறுப்பினர் ஆக தகுதி இல்லாதவர்கள் 



மதலசியக் கல்வி அகமச்சின் அதிகாாிகள். 

 

பள்ளி  வாாியத்தில் உறுப்பினர் ஆக தகுதி இல்லாதவர்கள் 



உணவு, தளவாடங்கள், தவறு வபாருள்கள் இப்பள்ளிக்கு 

வழங்கும் வசயல்ககள தமற்வகாள்வதன்வழி தனிப்பட்ட 

வககயில் நன்கம வபறும் நிகலகமயில் உள்ளவர்கள். 
 

பள்ளி  வாாியத்தில் உறுப்பினர் ஆக தகுதி இல்லாதவர்கள் 



  1 - 3 முன்னால் மாணவர்ககள வாாியத்திற்கு ததர்வு வசய்ய தவண்டும் 

  முன்னால் மாணவர்கள் சங்கம் இருந்தால், அச்சங்கம் மூன்று பிரதிநிதிககள ததர்வுவசய்து 

வாாியத்திற்கு அனுப்பலாம். 

  முன்னால் மாணவர்கள் சங்கம் இல்லாத சூழ்நிகலயில், தகலகமயாசிாியர்/வாாியம்  

முன்னால் மாணவர்ககள திரட்டி அவர்களில் மூவகர ததர்வு வசய்ய தவண்டும். 

முன்னால் மாணவர்கள் பட்டியகல தயார் வசய்ய தவண்டும் 

முன்னால் மாணவர்களுக்கு கூட்டம் கூட்டி, கூட்டத்தில் மூவகர ததர்வு வசய்ய தவண்டும். 

கூட்டம் குறிப்கபயும் முன்னால் மாணவர்கள் பட்டிகலயும் பாதுகாப்பாக கவத்திருக்க 

தவண்டும்  

முன்னால் மாணவர்கள் பிரதிநிதிகள் ததர்வு   



                          

    REKOD BEKAS PELAJAR SEKOLAH UNTUK MEMILIH WAKIL LPS    

                            

    Nama Sekolah :                       

    Tarikh :                       

                            

  

Nama Bekas Pelajar No. Kad Pengenalan  Tarikh Lahir Umur Jantina Pekerjaan 
Tahun Masuk 

Sekolah  
Tahun Keluar 

Sekolah 
Alamat 
Rumah 

Nombor Telefon Alamat email  

  

  1                         

  2                         

  3                         

  4                         

  5                         

  6                         

  7                         

  8                         

  9                         

  10                         

                            

                            

                            

    Disediakan Oleh                        



 1 – 3 அரங்காவளர்கள் குழு பிரதிநிதிகள் 

 

 பள்ளி நில உாிகமயாளர் மற்றும் பள்ளி உாிகமயாளர்ககள 

ததர்வு வசய்யலாம் அல்லது   

 

  ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் ததர்வு வசய்யலாம் 

 

அரங்காவளர்கள் பிரதிநிதிகள் ததர்வு   



 1 – 3 பள்ளி ஆதரவாளர்கள் பிரதிநிதிகள் 

 

  ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தில் ததர்வு வசய்ய தவண்டும் 

ஆதரவாளர்கள் பிரதிநிதிகள் ததர்வு   



  பள்ளி வாாிய உறுப்பினர்கள்  பதவிக்காலம் கூடிய அளவு 3 

ஆண்டுகள் வகர தபாகலாம் 

 

 பதவிக்காலம் முடிவகடந்த பின்னர், மீண்டும் 

ததர்வதடுக்கப்பட்டால் தமலும் மூன்று ஆண்டுகள் 

நீட்டிக்கப்படலாம். 

 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர் பதவிக் காலம்  



 பதவி விலக விரும்புவர்கள், பதவி விலககல எழுத்து வடிவில் 

தகலவாிடம் ஒப்பகடக்க தவண்டும். 

 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர் பதவி விலகல்  



  பதவி விலகல், இறப்பு, வநாடித்து தபாதல், அல்லது வதாடர்ந்து மூன்று 

முகற கூட்டத்திற்கு வராத காரணத்தால் நீக்கபட்டதால் குழு 

பிரதிதுவத்தில் வவற்றிடம் ஏற்படலாம் 

 

 அக்குழுவிலிருந்து ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாதலதய 

வவற்றிடத்கத  நிகறவு வசய்ய தவண்டும். 

 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர் குழுவின் பிரதிநிதித்துவத்தில்  
வவற்றிடம்  



  வாாிய உறுப்பினர் காலாவதி தததிகய கருத்தில் வகாள்ள தவண்டும். 

  வாாிய உறுப்பினர் தகுதிகய கால தாமதமின்றி  உாிய தநரத்தில் புதுபித்தல் தவண்டும் 

 

காலாவதி ஆவதற்கு சில மாதங்கள் இருக்கும் வபாழுதத நடப்பு உறுப்பினர் மறுநியமனம் 

வசய்தல்  அல்லது புதிய உறுப்பினர்  ததர்வு வசய்தல் தவண்டும் 

 

நடப்பு உறுப்பினர் மறுநியமனம்  அல்லது மாற்றாக புதிய உறுப்பினர் நியமனம் வசய்யப்பட்ட 

கூட்ட குறிப்தபாடு JADUAL PERTAMA  PERATURAN 5 BORANG B அல்லது சில 

மாநிலங்களில்  BORANG K  பூர்த்தி வசய்து JABATAN PENDAFTARAN SEKOLAH விடம் 

சமர்பித்தல் தவண்டும். 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர்  உறுப்பியம் புதுப்பித்தல் 



கீழ் வரும் காரணங்களுக்காக  அகமச்சர்  வாாியத்கத 

ககலக்கலாம் 

 

பள்ளி வாாியம், கல்வி சட்டத்கத பின் பற்றாமல் வசயல் 

படும் வபாழுது அல்லது அலட்சியம் வசய்யும் வபாழுது 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  ககலப்பு  



கீழ் வரும் காரணங்களுக்காக  அகமச்சர்  வாாியத்கத 

ககலக்கலாம் 

 

பள்ளி வாாியம்,  வாாிய அகமவு விதி முகறககள பின் 

பற்றாமல் தபாகும் வபாழுது அல்லது அலட்சியம் வசய்யம் 

வபாழுது 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  ககலப்பு  



கீழ் வரும் காரணங்களுக்காக  அகமச்சர்  வாாியத்கத 

ககலக்கலாம் 

 

 பள்ளியில் சட்ட விதராதமான காாியங்களுக்கு பயன் 

படுத்துதல் 

 

 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  ககலப்பு  



கீழ் வரும் காரணங்களுக்காக  அகமச்சர்  வாாியத்கத 

ககலக்கலாம் 

 

 

 நாட்டுக்கும் மற்றும் வபாது மக்களுக்கு தீங்கு விகளவிக்கக் 

கூடுய வசயல்கள் பள்ளியில் நடக்கும் வபாழுது அகத 

தடுக்காமல் இருந்தால் 
 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  ககலப்பு  



 ககலக்க பட்ட வாாியத்திற்கு பதிலாக புதிய வாாியத்கத சட்டத்திற்கு 

உட்பட்டு அகமச்சரால் அகமக்கமுடியம் 

  அப்படி வாாியத்கத அகமக்கவில்கல என்றால் 

 பள்ளித் தகலகமயாசிர் வாாிய கடகமககள வசய்வார் 

 

 அல்லது அகமச்சர் வபாதுச் தசகவ துகறகய தசர்ந்த யாகரயாவது 

வாாிய கடகமககள வசய்ய பாிந்துகரக்கலாம் 
 

 

ககலக்கப்பட்ட பள்ளி தமலாளர் வாாியத்திற்கு மாற்று 



பள்ளி வாாியத் தகலவர்  

 

 வாாிய உறுப்பினர்கள் ததர்ந்வதடுப்பர் அல்லது 

 

  நியமனம் வசய்யப் படலாம் (கல்வி சட்டம்) 

 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  வசயற்குழு   



 

 

வாாிய வசயலாளர் – தகலகமயாசிாியர் (கல்விச் சட்டம்)  
 

ஆனால் 
 

 தகலகமயாசிாியர் வாாிய உறுப்பினர் அல்ல (கல்வி சட்டம்) 

 

வசயலாளர் இல்லாத அல்லது வபாறுப்கப நிகறதவற்றாத பட்சத்தில் , 

வாாியம் வாாிய உறுப்பினர்களுள் ஒருவகர வசயலாளாின் பணிகய 

வசய்ய நியமனம் வசய்யலாம். 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  வசயற்குழு   



துகணத்தகலவர் 

 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர்கள் ததர்ந்வதடுப்பர் 

 

. 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  வசயற்குழு   



 

 வபாருளாளர்  

 

பள்ளி வாாிய உறுப்பினர்கள் ததர்ந்வதடுப்பர். 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் –  வசயற்குழு   



ததகவ ஏற்பட்டால், தகுதியானவர்ககளப் பள்ளி வாாிய 

ஆதலாசகர்களாகப் பள்ளி வாாியம் நியமிக்கலாம்; 

அவ்வாதலாசகர்கள் தங்களது ஒப்புதகல எழுத்து வடிவில் 

வதாிவித்தல் தவண்டும். 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாியம் – ஆதலாசகர்   



பள்ளி தமலாளர் வாாியம் – கூட்டங்கள்   

 மூன்று வகக கூட்டங்கள் 

 

1. பள்ளி தமலாளர் கூட்டம் 
 

2. பள்ளி தமலாளர் அவசரக் கூட்டம் 

 

3. ஆதரவாளர்கள் ஆண்டு வபாதுக்கூட்டம் 
 



 

  3 மாதத்திற்கு ஒரு முகற கூட்டம் நடத்தப்பட தவண்டும் அல்லது  

 

 குகறந்தது ஒவ்வவாரு பள்ளித் தவகணயிலும் ஒரு முகற  கூட்டம் நடத்தப்படதவண்டும்  
 

 பள்ளி வாாியக் கூட்ட கூட்ட தததிகயயும்  கூட்ட நிரலும் தகலவர் முடிவு வசய்யதவண்டும் 

 

 வசயலாளர்   14 நாள்களுக்கு முன்னதர வாாிய உறுப்பினர்களுக்கு கூட்ட அறிவிப்பும் நிகழ்ச்சி 

நிரலும் வதாிவிக்க  தவண்டும் 

 

 

 

1. பள்ளி தமலாளர் வாாியம் கூட்டம்   



1. பள்ளி தமலாளர் வாாியம் கூட்டம்   

 கூட்டதிற்கு குகறந்தது 5  (தகாரம்) வாாிய உறுப்பினர்கள் இருக்க தவண்டும் 

 

வாக்களித்து முடிவவடுக்க தவண்டிய நிகலகம ஏற்பட்டால் :- 

 

வாக்களிக்கும் உாிகம கூட்டத்தில் கலந்து  வகாண்ட பள்ளி வாாிய 

உறுப்பினர்களுக்குமட்டுதம உண்டு. 

 

 வபரும்பான்கம வாக்குகள்  அடிப்பகடயில் முடிவவடுக்கப்படுதல் 

தவண்டும் 

 

முடிவு சமநிகல இருந்தால், இறுதி முடிவு வசய்ய தகலவருக்கு தமலும் 

ஒரு வாக்கு உண்டு 

 



1. பள்ளி தமலாளர் வாாியம் கூட்டம்   

 வசயலாளர் கூட்டக் குறிப்பு எடுத்தல் தவண்டும் 

 

 பள்ளி வாாியக் கூட்டக் குறிப்புகள், கூட்டக்குறிப்புப் புத்தகத்தில் தமிழிலும்  ததசிய 

வமாழியிலும் எழுதப்படுதல் தவண்டும். 

 

 தகலவர் கூட்டக் குறிப்கப சாி பார்த்து  ககயப்பம் இட தவண்டும் 

 

 வசயலாளர் வாாியக் கூட்டக் குறிப்கப மாநில கல்வி இலகா பள்ளிப் பதிவாளருக்கு  அனுப்ப 

தவண்டும் 

 



2. ஆதரவாளர்கள் ஆண்டுப் வபாதுக்கூட்டம் 
 ஆண்டுக்கு ஒரு முகற நடத்த தவண்டும் 

 

 கூட்டத் தததி பள்ளி  வாாியக் கூட்டத்தில் முடிவு வசய்ய தவண்டும். ( 30 ஏப்ரல் குள் நடத்திட 

தவண்டும்) 

 

 வாாியத்தகலவர் கூட்டத்கத நடத்துவார் 

 

இக்கூட்டத்திற்கு அகணத்து ஆதரவாளர்ககளயும் அகழக்க தவண்டும் (நடப்பு ஆண்டு 31 

மார்சு  ஆதரவாளர்கள் பட்டியல்) 

 

குகறந்தது 1 மாதத்திற்கு முன்னதர அகணத்து பள்ளி ஆதரவாளர்களுக்கும் அறிவிப்பு வசய்ய 

தவண்டும்.  

  



2. ஆதரவாளர்கள் ஆண்டுப் வபாதுக்கூட்டம் 

 

கூட்டதின் நிகழ்ச்சி நிரலில் முக்கியமாக இருக்க தவண்டியகவ 

 

 வாாிய திட்ட அறிக்கக 

 

வாாிய ஆண்டு கணக்கறிகககய பாிசீலித்து ஏற்றல் 

 

 அகக்கணக்காய்வாளர்கள் ததர்வு 

 

 ஆதரவாளர்ககள வாாிய பிரதிநிதியாக ததர்வு வசய்தல் ( ததகவப் பட்டால்) 

 

அறங்காவலர்ககள ததர்வு வசய்வர் (ததகவப் பட்டால்) 

 



வாாிய உறுப்பினர்கள் குழு வபாறுப்புக்கள் 

 

  கல்வி சட்டத்திற்கும் அதன் அடிப்பகடயில் வகரயப்பட்ட எந்த ஒரு 

விதிமுகறக்கும் முரண்படாத வககயில் பள்ளி வாாியம் பள்ளிகய நிருவகிக்க 

தவண்டும். 

 

 

பள்ளி தமலாளர் வாாிய அகமவு விதி முகறகய பின்பற்றி பள்ளிவாாியத்கத 

நிருவகிக்க தவண்டும் 
 



வாாிய குழு வபாறுப்புக்கள் 

பள்ளியின் வசாத்துக்கள் யாவும் கண்ணும் கருத்துமாகப் 

பாதுகாக்கப் படுவகதப் பள்ளி வாாியம் உறுதி வசய்தல் தவண்டும். 

 

பள்ளி நல்ல முகறயில் இருப்பகத உறுதி வசய்ய தவண்டும் 



வாாிய தகலவர் வபாறுப்புக்கள் 

i.  பள்ளி வாாிய அகமப்பு விதிப்படி வபாறுப்புககள நிகறதவற்றுதல். 

 

ii. கூட்டத்தின் நிரல், தநரம், இடம் ஆகியவற்கற முடிவு வசய்தல். 

 

iii. ஆதரவாளர் ஆண்டுக் கூட்டத்கதயும் ஏகனய பள்ளிவாாிய 

கூட்டங்ககளயும் தகலகமதயற்றல். 

 

iv. கூட்ட அறிக்ககககள உறுதி வசய்தல். 

 

 

 



வாாிய தகலவர் வபாறுப்புக்கள் 

 

v. பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக முக்கிய இலாகாக்களுடன் கலந்துகரயாடல்ககள 

ஏற்பாடு வசய்தல். 

 

vi. பள்ளி வாாிய காதசாகலகளில் ககவயாப்பம் இடும் நபர்களில் ஒருவராக 

இருத்தல். 

 

vii. பள்ளி வாாியத்தின் அகனத்து நடவடிக்கககளும் திட்டமிட்டப் படி 

நகடவபறுவகத உறுதி வசய்தல். 

 

 



துகணத்தகலவர் வபாறுப்புக்கள் 
 

i. திட்டமிடுதல், அமலாக்கம் மற்றும் நிறுவாகத்திலும் தகலவருக்கு உதவியாக 

இருத்தல். 

 

ii. தகலவர் இல்லாததபாது அவருகடய வபாறுப்புககள வகித்தல். 

 

iii. நியமிக்கப்பட்டால் மற்ற இகண பிாிவுகளுக்கு தகலவராக இருத்தல். 

 

iv. ததகவப் பட்டல் பள்ளிவாாிய காதசாகலகளில் ககவயாப்பம் இடும் 

நபர்களில் ஒருவராக இருத்தல். 

 

v. அவ்வப்தபாது தகலவர் வகாடுக்கும் பணிககள நிகறதவற்றுதல். 

 

 



வசயலாளர் வபாறுப்புக்கள் 

i. வாாிய உறுப்பினர் விபரங்கள் அடங்கிய பதிவுப் புத்தகத்கதச்  தயாாித்து கவத்தல் 

தவண்டும் (வபயர், அகடயாள அட்கட எண், பிறந்த திகதி, வதாழில், வீட்டு முகவாி, 

வதாகலதபசி எண்) 

 

i. கடித தபாக்கு வரத்து 

 

ii. பள்ளி மற்றும் வாாிய ஆவணங்ககள முகறயாக தகாப்புகளில்  பராமித்தல் 

 

iii. பள்ளி ஆதரவாளர்கள் பட்டியகல தயார் வசய்து பராமாித்தல். 

 

iv. வாாியக் கூட்டம் & ஆண்டு கூட்டக் குறிப்புக்கள் தயார் வசய்தல் 

 

 

 



வசயலாளர் வபாறுப்புக்கள் 

v. பள்ளி வாாிய கூட்டறிக்கக தயாாித்தல் மற்றும் ததகவயான தபாது விநிதயாகித்தல். 

 

vi. ஆதரவாளர் ஆண்டு கூட்டறிக்ககககளயும்  தயாாித்தல் மற்றும்  ததகவயான தபாது 

விநிதயாகித்தல். 

 

vii. மாநில பள்ளி பதிவாளருக்கு அவ்வப்தபாது ததகவப்படும் ஆவணங்ககள 

அனுப்பிகவத்தல். குறிப்பாக,  

 பள்ளி வாாிய உறுப்பினர்கள் பட்டியல் 

 பள்ளி ஆதரவாலளர்கள் பட்டியல் 

  கூட்டக் குறிப்புக்கள் & அறிக்கககள் தபான்றகவ. 

 

viii. ததகவப்பட்டால் ஓர் ஆசிாியகர கூட்டக் குறிப்வபடுப்பதற்காக நியமணம் வசய்தல். 

 



வபாருளாளர்  வபாறுப்புக்கள் 

i. பள்ளி வாாியத்தின் கணக்கு வழக்குகளுக்கு முழு வபாறுப்பு 

 

ii. ஆதரவாளர் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் அல்லது பள்ளிவாாியக் கூட்டத்தில் முடிவவடுத்தது 

தபால நிதிகய நிர்வகித்தல் 

 

iii. அகனத்து விதமான நன்வகாகடககளயும் பள்ளி வாாியத்தின் வபயாில் வபறுதல்  

 

iv. நன்வகாகடக்கு ரசீதுககள வகாடுத்தல் , மற்றும் உடனுக்குடன் அதத நாளில் வங்கியில் 

வசலுத்துதல். 

 

 



வபாருளாளர்  வபாறுப்புக்கள் 

vi. அகனத்து காதசாகலகளிலும், வங்கியிலிருந்து பணம் எடுக்கும் ஆவணத்திலும் 

ககவயாப்பமிடுதல். 

 

vii. முகறயான கணக்கறிக்கககய தயாாித்து கவத்திருக்க தவண்டும். 

 

 ஒவ்வவாரு ஆண்டிற்கான கணக்கறிக்கக முகறதய 1 ைனவாி முதல் 31 டிசம்பர் வகர 

இருக்க தவண்டும். இது பிப்ரவாி 1-ம் திகதிக்குள் தயாராக இருக்கதவண்டும் 

 

 ஆண்டிற்கான கணக்கறிக்கக உட்கணக்காய்வாளர்களின் பார்கவக்கு பிறகு 

ஆதரவாளர் ஆண்டு வபாது கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்து அனுமதி வபற தவண்டும்.  

 

 பிறகு அதன் ஒரு நககல பள்ளி பதிவாளருக்கு அனுப்பி கவக்க தவண்டும்.  

 

 



வாாிய உறுப்பினர்கள்  வபாறுப்புக்கள் 

i.  அகனத்து பள்ளி வாாிய கூட்டங்களிலும் அல்லது இகணப்பிாிவு கூட்டங்களுக்கும் 

வருகக அளித்தல். 

 

ii. அகனத்து பள்ளி வாாிய மற்றும் இகணக்குழு நடவடிக்ககககளயும் திட்டமிட 

துகணபுாிதல். 

 

iii. அகனத்து பள்ளி வாாிய நடவடிக்கககளும் வவற்றியகடய முழுகமயாக ஈடுபட்டு மற்ற 

அங்கத்தினர்ககளயும் ஊக்குவித்தல். 

 

iv. பள்ளி வாாியம் முடிவு வசய்யும் மற்ற பணிககளயும் வசய்து முடித்தல். 

 

v. பள்ளியின் முன்தனற்றதிற்காக பள்ளி நிறுவாகத்திற்கும் வப.ஆ.சங்கத்திற்கும் முழு 

ஒத்துகழப்கப நல்குதல். 

 



ஓர் ஆதலாசகன 



நில இகணக்குழு 

 வபாறுப்புக்கள் 

 

பள்ளி தனது வசாந்த நிலத்தின் உள்ளது என்பகத 

உறுதிபடுத்தலாம். 

 

பள்ளி பல நிலப்பகுதியில் அகமந்திருந்தது என்றால் ஒரு 

முழுகமயான நிலப்பட்டா கிகடக்க முயற்சி வசய்ய 

தவண்டும். 

 

நில வாி தவராமல் கட்டுவகத உறுதி வசய்ய தவண்டும் 



 வபாறுப்புகள் 

 

மாணவர்களின் எண்ணிக்கக அதிகாித்துக் வகாண்தட இருப்பின் புதிய 

கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கான நிலம் தபாதவில்கலவயனில், சுற்று 

வட்டாரத்தில் உள்ள இடங்ககளதயா அல்லது மற்ற புதிய இடங்களிதலா 

இருக்கக்கூடிய நிலங்ககளத் ததடுதல். 

 

மாணவர்களின் எண்ணிக்கக குகறந்துக் வகாண்தட இருந்தால், 

பள்ளிகய மற்ற இடங்களுக்தகா அல்லது பள்ளி ததகவப்படும் 

இடத்திற்தகா மாற்ற முயலுதல். 

பள்ளியின் திடல் நல்ல நிகலயில் இருப்பகத உறுதிவசய்தல். 

 

நில இகணக்குழு 



 வபாறுப்புகள் 

 

பள்ளியின் திடல் நல்ல நிகலயில் இருப்பகத உறுதிவசய்தல் 

 

அகனத்து விதமான நில வதாடர்பான ஆவணங்ககள இனங்கண்டு 

தகாப்புகளில் கவத்து முகறயாகபாதுகாத்தல்.  

 

குறிப்பாக அரசாங்க கடிதங்கள், நில தமம்பாட்டாளர் கடிதம், நில 

உாிகமயாளர் கடிதம், நாளிதழ் துணுக்குகள் மற்றும் பள்ளியின் நிலம் 

அல்லது கட்டிடம் சம்பந்தமான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள்.   

நில இகணக்குழு 



அடிப்பகட வசதி இகணக்குழு 

 வபாறுப்புகள் 

 

பள்ளியின் கட்டிடம் பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது என்பகத 

உறுதி வசய்யலாம். 

பகுதி மான்ய பள்ளிகள் 

 

பள்ளி கட்டிடங்ககள பழுதுபார்த்தல்  

 

பள்ளியின் தளவாடப் வபாருள்கள் நல்ல நிகலயிலும் தபாதிய அளவிலும் 

இருப்பகத உறுதி வசய்யலாம். குறிப்பாக தமகச, நாற்காலி, 

மின்விளக்குகள், காற்றாடி மற்றும் இதர வபாருட்கள். 



அடிப்பகட வசதி இகணக்குழு 

 வபாறுப்புகள் 

 

முழு மான்ய பள்ளிகள்: 

அரசாங்கத்திடமிருந்து முழு உதவியும் கிகடக்க முகறயான 

நடவடிக்கககள் எடுக்கலாம். 

 

தற்தபாகதய கட்டிடங்கள் தபாதவில்கலவயன்றால், இகண 

கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கான வசதிககளப் வபறுவதற்கான 

முயற்சிகளில் ஈடுபடுதல். 



பள்ளி நடவடிக்கக இகணக்குழு 

 வபாறுப்புகள் 

 

மாணவ முன்தனற்றத் திட்டங்கள் வவற்றியகடய பள்ளிக்கும் 

வப.ஆ.சங்கத்திற்கும் முழு ஆதரகவயும் ஒத்துகழப்கபயும் வழங்குதல். 

 

பாலர் பள்ளி மற்றும் கணினி வகுப்புகள் பள்ளியில் நகடவபறுவதற்கு 

ஒத்துழப்கபயும் ஆதரகவயும் வழங்குதல். அவ்வாறு பள்ளியில் 

அவ்வகுப்புககள நடத்தும் தரப்பினருக்கு ஆதரகவ வழங்குதல்.  

 

சமய வகுப்பு நடத்துதல் 



வபாருளாதார இகணக்குழு 

 வபாறுப்புகள் 

 

பள்ளி வாாியத்திற்கு நிதி தசர்க்கும் நடவடிக்ககககளத் 

திட்டமிட்டு அமுல்படுத்துதல். 

 

மற்ற இகணக்குழுக்களுக்கு வபாருளாதார உதவிகயச் 

வசய்தல்.  

 

ததகவப்பட்டால் வப.ஆ.சங்கத்திற்கும் பள்ளிக்கும் 

உதவுதல். 



இகணக்குழு/ பிாிவு தகலவர் 

i. வாாிய உறுப்பினர்களில் ஒருவர் ததர்வு வசய்யப்படுவார். 

 

ii. தத்தம் குழுவிற்குச் வசயலாளகரயும் உறுப்பினர்ககளயும் தாதம ததர்வு வசய்தல். 

 

iii. இகணக்குழுவின் நடவடிக்கககளுக்கும் அமலாக்கத்திற்கும் முழு வபாறுப்புகடயவர். 

 

iv. இகணக்குழு நிறுவாகக் கூட்டத்திற்குத் தகலகம ஏற்பது. 

 

v. இகணக்குழுவின் திட்டங்ககளப் பள்ளி வாாியத்திடம் வதாியப்படுத்துதல். 

 

vi. ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட இகணக்குழு கூட்டறிக்ககயில் ககவயாப்பம் இடுதல். 

 

vii. ததகவயான தபாது இகணக்குழு கூட்டத்கத நடத்துதல்.  

 

viii. பள்ளி வாாிய தகலவர், வசயலாளாின் அதலாசகனககள வபறுதல்;. 



 

இகணக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் 

 

i. இகணக்குழுவின் நடவடிக்ககககளத் திட்டமிட்டு 

வசயல்படுத்துவதற்கு துகண புாிதல். 

 

i. இகணக்குழு தகலவர் அவ்வப்தபாது வகாடுக்கும் வபாறுப்புககள 

முகறயாக வசய்து முடித்தல். 



நன்றி 


