
Checklist – To open a new Nursery and Primary School

1 �வ�க அ�கீகார� ேகா�� மழைலய� ம��� ெதாட�க� ப�ள�ய�� ெபய�
ம��� �கவ�

2 ப�ள�  நி�வாகிய�� ெபய�

3 க�வ� �கவா�ைமய��  ெபய�  ம��� �கவ�

பதி� ெச�த நா�

(நக� இைண�க�பட ேவ���.)

4 ப�ள��கான இட� ப�ள�ய�� ெபய��  உ�ளதா எ�ற வ�வர�.
(ஆதார� இைண�க�பட ேவ���.)

5 ப�ள�ய�� ெபய�� இ�ைலெயன�� ப�ள�ய�� ெபய�� ��தைக
ெச�ய�ப�ட வ�வர� ம��� ��தைக பதி� ெச�ய�ப�டஅ�வலக� ம���
நா�  (30 ஆ��க���)

(நக� இைண�க�பட ேவ���)

6 ப�ள� அைம���ள இட�

(மாநகரா�சி, நகரா�சி, ேப�ரா�சி, ஊரா�சி)

7 அரசாைண எ�.49 ப�ள�� க�வ�� �ைற நா� 01.03.2007�ப� இடவசதி
ேபா�மானதாக உ�ளதா

மாநகரா�சி                    - 6 கிர���

மாவ�ட தைலைமய�ட� – 8 கிர���

நகரா�சி                       - 10 கிர���

ேப�ரா�சி                      -1 ஏ�க�

ஊரா�சி                         -3 ஏ�க�

8 �வ�க அ�கீகார� ேகா�� ப�ள� சி�பா�ைம ப�ள�யா அ�ல� சி�பா�ைம
அ�ற ப�ள�யா?

சி�பா�ைம ப�ள� என�� ஆதார� இைண�க�பட ேவ���.

9 எ�த வ��� �த� எ�த வ��� வைர அ�மதி ேகார�ப�கிற�.

10 ப�ள�  �வ��வத�� பதி� க�டண� ெச��த�ப�ட வ�வர�.

ெதாைக ம��� நா�



மாணவ�கள��
எ�ண��ைக

ெதாைக �.

(��� வ�ட�தி��)

1 �த� 100 வைர �.1500/-

101 �த� 250
வைர

�.3750/-

251 �த� 500
வைர

�.7500/-

500�� ேம� �.7500/- ம��� 500�� ேம� உ�ள ஒ�வா�
மாணவ���� �.15/- வ �த� ��தலாக ெச��த
ேவ���.

11 ப�ள����ய ைவ�� நிதி ெச��த�ப�ட வ�வர�, ெதாைக ம��� எ�தைன
ஆ��க���?

வ�கி வ�வர� :

மாணவ�கள��
எ�ண��ைக

ெதாைக �.

1 �த� 100 வைர 5000/-

101 �த� 250  வைர 7500/-

251 �த� 500 வைர 15000/-

500�� ேம� 25000/-

12 ஆசி�ய� ம��� ஆசி�யர�லாத பண�யாள�க� வ�வர�

(பதவ� க�வ�� த�தி உ�பட)

13 ஆசி�ய�கள�� ஒ� மாத ஊதிய� ேதசிய மயமா�க�ப�ட வ�கி ேசமி��
கண�கி� ெச��த�ப�ட வ�வர�.

14 ப�ள�� க��ட உ�ம� சா�� எ�த வ�டா�சியரா� வழ�க�ப�ட�  ?

எ�த ேததிய�� வழ�க�ப�ட�?

15 ப�ள�� க��ட உ�தி� சா�� அள����ள ெபாறியாள�� ெபய� ம���
�கவ�

ேம�ப� ெபாறியாள� மாவ�ட ஆ�சியரா� அ�கீக��க�ப�ட
ெபாறியாள��கான ஆதார வ�வர�.



16 ப�ள�� க��ட உ�தி� சா�� யாரா� எ�தைனஆ��க��� எ�த ேததிய��
வழ�க�ப���ள�

17 ப�ள�ய�� க��ட வைரபட� நக� ம��� உ��� தி�ட� ��ம�தி� அ�மதி
ெபற�ப���ளதா இ�ைலெயன��யாரா� எ�தஆ��ப�ள�� க��டஒ��த�
அள��க�ப���ள�. ம��� அத� வ�வர�.

18 ப�ள��� �காதார� சா�� அள����ள அ�வல�� ெபய�/அ�வலக �கவ�
ம��� சா�� வழ�கிய  நா�

19 ப�ள��� த�யைண��� �ைற சா�� அள����ள அ�வல��
ெபய�/அ�வலக �கவ�  ம��� சா�� வழ�கிய  நா�

20 எ�.ேக.ஜி. ம��� �.ேக.ஜி வ���க��கான வ��பைறக� தைர தள�தி�
அைம�க�ப���ளதா?

தைர தள�தி� அைம�க�ப���ளத��

ப�ள�� ெசயல�� உ�திெமாழி

ப�ள� ஆ�� ெச�த ஆ�� அ�வல� எ�.ேக.ஜி. ம��� �.ேக.ஜி
வ���க��கான தைர தள�தி� அைம�க�ப���ள� �றி�� அள����ள
�றி��ைர

21 ப�ள�ய�� கழி�ப�ட வசதி 50 மாணவ�க���

1 கழிவைற எ�ற வ�கித�தி� உ�ளதா?

22 ப�ள�ய�� சி�ந�� கழி�ப�ட வசதி 20 மாணவ�க���

1 கழிவைற எ�ற வ�கித�தி� உ�ளதா?

23 ப�ள�ய�� ��ந�� �காதாரமாக வழ�க�ப�கிறதா?

24 ப�ள�ய��  �லக வசதி உ�ளதா?

(List of Books to be enclosed) (1000 ��தக�க�)

25 ப�ள�ய�� மைழந�� ேசக��� அைம�� ஏ�ப��த�ப���ளதா?

26 ப�ள��� ேமேல உய�மி�ன��த க�ப� உ�ளதா ?

ப�ள��� அ�கி� ேதசிய ெந��சாைல ���கி�கிறதா ?

ப�ள��� அ�ேக மாணவ�க��� ஆப�ைத வ�ைளவ��க���ய கிண�,
ந�ேராைடக� ஏ�� உ�ளதா எ�ப� �றி�� ப�ள�� ெசயல�� உ�திெமாழி
ம��� அ� �றி�� ஆ�� அ�வல�� �றி��ைர.

27 ப�ள� இ��ப�ட�, க��ட�, தளவாட�க� சா��த �ைக�பட ஆவண�
இைண�க�பட ேவ���.



28 ப�ள�ைய ஆ�� ெச�த க�வ� அ�வல�� ெபய� ம��� �கவ�

ஆ�� ெச�த நா�

29 ப�ள�ைய ஆ�� ெச�த க�வ� அ�வல�� தி�டவ�டமான ப���ைர


