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இப்சபநாழுது ்நாம் QR Code நுடபத்றத 
றகமயடடில் பயன்படுத்தலநாம். எப்படி?

•	 உங்கள் திறன் பேசியில், கூகுள் 
playstore /ஆப்பிள் app store க்கொண்டு 
QR Code ஸப்கனர் கெயலியய 
ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிக க்கொள்்க.

•	 கெயலியயத் திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்்தொயன 
அழுத்தித் தியையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொயை QR Code-இன் 
அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும்.

•	 ஸப்கன் கெய்ை்தன் மூ்லம்   தியையில் ப்தொன்றும் உைலியயச் (URL)  
கெொடுக்க, அ்தன் விளக்கப்ேக்கம் தியையில் ப்தொன்றும்.

எப்படி 
பயன்படுத்துவது?
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பள்ளி மேலநாணறேக் குழு  ேற்றும் பள்ளி 
மேலநாணறே ேற்றும் வளர்ச்சிக் குழு 

உறுப்பினர்களுக்கநான மேலநாணறேத் திைன் வளர்த்தல் 
பயிற்சி றகமயடு
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அறிமு்கம்

சு்டர் விளகயை ஆயினும  
தூண்டுயைால் அவசிேம.

ேள்ளியின் முன்பனறறத்திற்கொ்கவும், 
ேள்ளிச் கெயல்ேொடு்கயள பம்லொண்யம 
கெய்ை்தற்கொ்கவும், இ்லைெ ்கடடொயக ்கல்வி 
உரியமச் ெடடம் 2009ன் ேடி ஏறேடுத்்தப்ேடட 
குழுபை ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு ஆகும். 

• ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு
• ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவின் ேணி்கள்
• ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவில் கேறபறொரின் ேஙகு 
•  ேள்ளி கெல்்லொ/இயடநின்ற குழநய்த்களின் பெர்கய்கயில் 

ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவின் ேஙகு
• ேள்ளி பமம்ேொடடுத் திடடம் ்தயொரித்்தல்

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்

குழநய்த்களின் கேறபறொர்்கள் அல்்லது 
ேொது்கொை்லர்்கள், ஆசிரியர்்கள் மறறும் 
உள்ளொடசித் ப்தர்்தலில் ப்தர்நக்தடுக்கப்ேடட 
பிைதிநிதி்கள் உள்ளிடபடொர் பம்லொண்யமக 
குழுவின் உறுப்பினர்்கள் ஆைர். இைண்டு 
ஆண்டு்களுககு ஒருமுயற இககுழு 
மொறறியயமக்கப்ேடும். இககுழுவினர் 
ேள்ளியின் ப்தயை்கயள அறிநது 
திடடமிடுைப்தொடு ெமு்தொயப் ேங்களிப்பேொடு 
அைறயற நியறபைறறி குழநய்த்களுககுத் 
்தைமொன ்கல்வி அளிப்ே்தயன உறுதிகெய்ைர்.

பள்ளி யேைாண்கேக குழு -  
பள்ளி யேமபாட்டுத் திட்்டம 1

ைருத்தாளருகைான குறிப்பு
ேள்ளியில் நி்லவும் கேொதுைொன ஐநது பிைச்சியன்கள் மறறும் அைறறுக்கொன 

தீர்வு்கள் ்தயொர் கெய்து க்கொள்ளவும். (மொதிரி கீபழ க்கொடுக்கப்ேடடுள்ளது). ஒவகைொரு 
பிைச்சியனயயயும் மறறும் தீர்யையும் ்தனித்்தனி ெொர்ட (3" × 3") ்தொளில் எழுதி மடித்துகக்கொள்ள 
பைண்டும்.  ேஙப்கறேொளர்்களுள் 10 பேயை அயழத்து 5 பேயை பிைச்சியனயில் உள்ள சீடடுக்கயள 
எடுத்துகக்கொண்டு மீதி 5 பேயை தீர்வு்களில் உள்ள சீடடு்கயள எடுத்துகக்கொண்டு ஒருைர் 
மறகறொருைருடன் ய்ககுலுக்க யைக்கவும். ய்ககுலுககிய நிய்லயில்  ்தங்களிடமுள்ள 
துண்டுச்சீடடு்கயள திறநது ேொர்த்து ெரியொன முயறயில் அ்தொைது, பிைச்சியனக்கொன தீர்வு்களுடன் 
ய்ககுலுககி உள்ளொர்்களொ என்ேய்தப் ேொர்த்து யொர் யொர் எல்்லொம் ெரியொ்கக ய்ககுலுககி உள்ளனபைொ 
அைர்்கயள அயனைரின் முன்னிய்லயில் ேொைொடட பைண்டும். ெரியொன முயறயில் ய்ககுலுககி 
உள்ள ேஙப்கறேொளர்்கள் இருையையும் பிைச்சியன்கயள எடுத்துயைககும் நேைொ்கவும் அ்தறகுத் 
தீர்வு கெொல்லும் நேைொ்கவும் அைைைர் நிய்லயிலிருநது நடித்துக ்கொடடச் கெொல்்லபைண்டும்.

கெயல்ேொடு
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பள்ளியில் நிைவும பபாதுவான ஐநது பிரச்சிகனைள் ேற்றும அவற்றுகைான தீர்வுைள்
வ. எண் பிரச்சிகனைள் தீர்வுைள்

1. மொணைர்்களின் 
ைருய்கயில் ப்தக்கம்

  குழநய்த்கள் நொள்ப்தொறும் ்தைறொமல் ேள்ளிககு 
ைரு்தய்ல கேறபறொர் உறுதி கெய்்தல்.

  கேறபறொர் ்தங்கள் குழநய்த்களின் உடல்ந்லம் 
மறறும் ஆபைொககியத்தில் ்கைனம் கெலுத்து்தல்.

2 ்தளைொடப் கேொருட்கள் 
ேறறொககுயற

  SMC உறுப்பினர்்கள், கேறபறொர்்கள் மறறும் கிைொம 
மக்கள் இயணநது ேள்ளிககுத் ப்தயையொன 
்தளைொடப் கேொருட்கயள ைழஙகு்தல்.

  முன்னொள் மொணைர்்கள்,  க்தொண்டு நிறுைனங்கயள 
அணுகி கேொருட்கயளப் கேறு்தல்.

3. விடுமுயற நொட்களில் 
ேள்ளி ைளொ்கத்ய்த 
அசுத்்தப்ேடுத்து்தல்

  ேள்ளி ைளொ்கத்ய்த அசுத்்தப்ேடுத்தினொல் ேொதிப்பு  நமது  
குழநய்த்களுகப்க என்ேய்த  உணர்்தல்.

  சுறறுச் சுைர் இல்ய்லகயனில் ்தற்கொலி்கமொன மொறறு 
ஏறேொடு கெய்து ேள்ளி ைளொ்கத்தியனப் ேொது்கொத்்தல்.

4. மொணைர்்கள் 
்தங்களது ்கல்வி ெொர்ந்த 
கெயல்ேொடு்கயள 
மொய்ல பநைங்களில் 
க்தொடை ஏதுைொ்க 
இல்்லொ்த வீடடுச் சூழல்

  குழநய்த்கள்  முன் குடும்ேப் பிைச்சியன்கயள 
விைொதிப்ேய்த ்தவிர்த்்தல்.

  குழநய்த்கள் வீடடில் ேடிககும் பேொது கேறபறொர்்கள் 
உடன் இருநது உறறுபநொககு்தல். பமலும், 
அநபநைங்களில் க்தொய்லக்கொடசி, ய்கபேசியய 
அயணத்து யைத்்தல்.

5. ேள்ளி பம்லொண்யமக 
குழு கூடடத்தில் 
குயறைொன 
உறுப்பினர்்கள் 
ேஙப்கறறல்

  உறுப்பினர்்களின் ஓய்வு பநைத்ய்த ப்தர்வு கெய்து 
கூடடம் நடத்து்தல்.

  ்தனிப்ேடட ஒவகைொரு குழநய்தயின் முன்பனறறமும் 
ேள்ளியின் ைளர்ச்சிககு அடிப்ேயட என்ற ்கருத்ய்த 
உறுப்பினர்்களுககு எடுத்துக கூறு்தல்.
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  ஆ)    பள்ளி யேைாண்கேக குழுவின் 
பணிைள்:

1. ேள்ளியயச் சுறறியுள்ள ேகுதி்களில் 
இருநது மொணைர்்கயளப் ேள்ளியில் 
பெர்த்து, அைர்்கள் க்தொடர்நது ேள்ளிககு 
ைருைய்த உறுதிப்ேடுத்து்தல்.

2. ஆறு ையதிறகு பமறேடடு ேள்ளியில் 
பெர்க்கொ்த/இயடநின்ற குழநய்த்கயளக 
்கண்டறிநது, அைர்்களின் ையதிறப்கறற 
ைகுப்பில் பெர்க்கவும், சிறப்புப் ேயிறசி 
ைழங்கவும் ஏறேொடு கெய்்தல். 

3. ேள்ளி அயமநதிருககும் ேகுதியிலுள்ள 
கேொதுமக்களுககு குழநய்த்களுக்கொன 
இ்லைெ மறறும் ்கடடொயக ்கல்வி உரியமச் 
ெடடம்–2009 ேறறிய விழிப்புணர்யை 
ஏறேடுத்து்தல்.

4. இந்தச் ெடடத்தின்கீழ் ேள்ளி பம்லொண்யமக 
குழு ஏப்தனும் நிதியியனப் கேறறிருந்தொல், 
அ்தற்கொ்கத் ்தனியொன ைஙகிக ்கணகய்கத் 
க்தொடஙகி நிருைகித்்தல் பைண்டும். இந்த 

  அ)  பள்ளி யேைாண்கேக குழு  - அகேப்பு

வ. எண் வகை எண்ணிககை பதவி முன்னுரிகே
1. கேறபறொர் (கேறபறொர் ஆசிரியர் ்கழ்க 

உறுப்பினர்)
1 ்தய்லைர் கேண்

2. சிறப்பு ்கைனம் ப்தயைப்ேடும் 
குழநய்தயின் கேறபறொர்

1 துயணத் 
்தய்லைர்

3. ்தய்லயமயொசிரியர் 1 ைழி்கொடடுேைர் கேண்
4. ஆசிரியர் 1 உறுப்பினர் கேண்

5. கேறபறொர் (நலிையடந்த மறறும் ைொய்ப்பு 
மறுக்கப்ேடட பிரிவினர் உடேட)

12 உறுப்பினர் கேண்-7

6. மக்களொல் ப்தர்நக்தடுக்கப்ேடட 
உள்ளூர் உறுப்பினர்

2 உறுப்பினர் கேண்-1

7. ்கல்வியொளர் / புைை்லர்/்தன்னொர்ை 
அயமப்பினர் / ஓய்வுகேறற அலுை்லர்

1 உறுப்பினர்

8. கேறபறொர் (சுய உ்தவிககுழு உறுப்பினர்) 1 உறுப்பினர் கேண்
போத்த உறுப்பினர்ைள் 20

நிதிக ்கணககியன ஆண்டுத் ்தணிகய்கககு 
உடேடுத்தி, இ்தை விைைங்கபளொடு 
கேொதுமக்கள் ேொர்யைககு யைத்்தல்.

5. இந்தச் ெடடத்தின்ேடி மொணைர்்களிடம் இருநது 
எவவி்த ்கடடணமும் ைசூலிக்கப்ேடொமல் 
இருப்ேய்த உறுதி கெய்்தல்.

6. ைொய்ப்பு மறுக்கப்ேடட மறறும் நலிந்த 
பிரியைச் பெர்ந்தைர்்களின் குழநய்த்கள், 
RTE - 2009 ெடடத்தின்ேடி ்தனியொர் 
ேள்ளி்களில் க்தொடக்க ைகுப்பில் 25% இட 
ஒதுககீடடின் அடிப்ேயடயில் பெர்நது 
இ்லைெக ்கல்வி கேறுைய்த உறுதி கெய்்தல்.

7. மொறறுத்திறன் குழநய்த்கயளக ்கண்டறிநது, 
அைர்்கள் ்கல்வி ்கற்கத் ப்தயையொன 
ைெதி்கள், ேள்ளியில் பெர்த்்தல், ைகுப்ேயறயில் 
ேஙப்கற்கச் கெய்்தல், க்தொடக்கக ்கல்வியய 
நியறவு கெய்்தல் ஆகியைறயறத் க்தொடர்நது 
்கண்்கொணித்்தல்.

8. ஆண்டுப்தொறும் ேள்ளி பமம்ேொடடுத் திடடம் 
்தயொரித்்தல்.
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ேறறி உள்ளூர் அதி்கொை யமயத்தின் 
்கைனத்திறகுக க்கொண்டு கெல்லு்தல்.

16. சூழ்நிய்லப்கறே ேள்ளி்களில் நடத்்தப்ேடும் 
சு்கொ்தொை விழிப்புணர்வு கெயல்ேொடு்களில் 
ேஙகு கேறு்தல்.

17. மொணைர்்களுககு நி்லபைம்பு குடிநீர் 
மறறும் குடறபுழு மொத்தியை்கள் 
ைழங்கப்ேடுைய்தக ்கண்்கொணித்்தல்.

  இ)   பள்ளி பசல்ைா / இக்டநின்ை 
குழநகதைளின் யசர்ககையில் பள்ளி 
யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு

ேள்ளி கெல்்லொ / இயடநின்ற குழநய்த்கள் 
என்பேொர் ்கல்வி ைொய்ப்பிழந்த குழநய்த்கள், 
ைறுயமயில் ைொழ்பைொர், கெங்கல் சூயள, 
கநெவுத் க்தொழில், ்கடடடத்க்தொழில், விைெொயத் 
க்தொழில் பேொன்ற ேல்பைறு இடங்களில் கூலி 
பைய்ல கெய்பைொர், பேருநது நிய்லயங்களில் 
பூ, ேழம், ்தண்ணீர், கைள்ளரிக்கொய் விறேைர்்கள், 
க்தொடர்ைண்டி நிய்லயங்களில் சிறு வியொேொைம் 
கெய்பைொர், பு்லம்கேயர்நது ைொழ்பைொர், எய்டஸ 
பநொயொல் ேொதிக்கப்ேடபடொர், க்தொழுபநொயொல் 
ேொதிக்கப்ேடபடொர், சிறுைர் சீர்திருத்்த இல்்லங்களில் 
உள்பளொர், மய்லைொழ் குழநய்த்கள், 
ெமூ்கக்கடடுப்ேொடடொல் ேொதிக்கப்ேடபடொர், 
இயறய்கச் சீறறத்்தொல் ேொதிக்கப்ேடபடொர், 
ேொலியல் க்தொழிலில் ஈடுேடுபைொருடன் ைொழும் 
குழநய்த்கள், கேறபறொயை இழநப்தொர், உடன் 
பிறநப்தொர் ைளர்ப்பிற்கொ்கப் ேள்ளியய விடடு 
நின்பறொர், அ்கதி்களின் குழநய்த்கள், அ்கதி்களொ்க 
ைொழ்பைொர் பேொன்பறொர் ஆைர். இைர்்கயளக 

9. அைசு, உள்ளொடசி அயமப்பு மறறும் பைறு 
மூ்லங்களில் இருநது கியடககும் நிதி 
ஒதுககீடு்கள் முயறயொ்கப் 
ேயன்ேடுத்்தப்ேடுை்தறகு உறுதுயணயொ்க 
இருத்்தல்.

10. ேள்ளியின் கெயல்ேொடு்கயளக 
்கண்்கொணித்து, அைறறுடன் இயணநது 
ேணியொறறு்தல்.

11. மொணைர்்களியடபய ைளர்க்கப்ேடும் 
்கறறல் திறன்்கயளக ்கைனித்து அ்தறகு 
ெொ்த்கமொன சூழ்நிய்லயய ஏறேடுத்து்தலில் 
ேஙகு க்கொள்ளு்தல்.

12. ேள்ளியில் மதிய உணவுத் திடடம் முயறயொ்கச் 
கெயல்ேடுைய்தக ்கண்்கொணித்்தல் மறறும் 
ஆப்லொெயன்கயள ைழஙகு்தல்.

13. கிைொம ெயேக கூடடம் நயடகேறும் 
கேொழுக்தல்்லொம் அககூடடத்தில் ்க்லநது 
க்கொண்டு ேள்ளி பமம்ேொடடுத்திடடம் 
மறறும் ்கல்விெொர்ந்த தீர்மொனங்கள் 
நியறபைற உ்தவு்தல்.

14. ஒவகைொரு ஆண்டும் ேள்ளி ைைவு கெ்லவுக 
்கணககு விைைங்கயள நிதியொண்டு முடிந்த 
நொளில் இருநது மூன்று மொ்தங்களுககுள் 
அறிகய்கயொ்கத் ்தயொரித்து, அதில் ்தய்லைர், 
துயணத் ்தய்லைர் மறறும் ்தய்லயம 
ஆசிரியர் ய்ககயழுத்திடடு உள்ளூர் அதி்கொை 
யமயத்திடம் ஒப்ேயடத்்தல்.

15. இ்லைெ மறறும் ்கடடொயக ்கல்வி 
கேறுைய்தத் ்தடுத்்தல், பெர்கய்க மறுத்்தல், 
உட்லளவில் மன்தளவில் துன்புறுத்்தல், 
ேொகுேொடு பேொன்ற ்கல்வி உரியம மீறல்்கள் 
குறித்்த ெம்ேைம் நடந்தொல், இைறயறப் 
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்கண்டறிநது ேள்ளியில் பெர்க்க பைண்டியது 
ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவின் ்கடயமயொகும். 
1. ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுக கூடடத்தில் 

ேள்ளி கெல்்லொ / இயடநின்ற குழநய்த்க்களின் 
பெர்கய்க குறித்து விைொதித்்தல்.

2. ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுைொனது, ேள்ளி 
ஆசிரியர்்களுக்கொன கூடடம் நடத்தி ைடடொை 
ைளயமயத்திறகுடேடட குடியிருப்பு 
ேகுதி்களில் உள்ள 6 – 14 ையது குழநய்த்கள் 
அயனைரும் ேள்ளியில் பெர்ந்தய்த உறுதி 
கெய்்தல் பைண்டும்.

3. ஊைொடசித் ்தய்லைர் ்தய்லயமயில் நடககும் 
கூடடங்களில் ்கண்டறியப்ேடட ேள்ளி 
கெல்்லொக குழநய்த்கள் குறித்து விைொதித்்தல், 
பமலும் அககுழநய்த்கள் ேயில்ை்தற்கொன 
சிறப்புப்ேயிறசி யமயங்கள் மறறும் 
ெலுய்க்கள் ெொர்நது மக்களுககு எடுத்துக 
கூறு்தல். பமலும், ேள்ளி பம்லொண்யமக 
குழு உறுப்பினர்்களும் ேள்ளிகெல்்லொ / 
இயடநின்ற குழநய்த்கயள எைபைனும் 
்கண்டறிந்தொல் அைர்்கயளப் ேள்ளியில் 
பெர்க்க உரிய ஒத்துயழப்பு ைழஙகுமொறும் 
கேொது மக்களிடம் ப்கடடுகக்கொள்ளு்தல். 

4. மொணைர்்களின் ்கறறல் ்கறபித்்தல் 
கெயல்ேொடு்களில் ெம்ேந்தப்ேடட ேள்ளியின் 
்தய்லயமயொசிரியர் மறறும் ஆசிரியர்்கள் 
அப்ேகுதி கேொறுப்பு ஆசிரியப் ேயிறறுநர் 
ஆகிபயொருககு உறுதுயணயொ்க இருநது 
சிறப்புப் ேயிறசி யமய குழநய்த்கள் 
அயனையையும் முயறயொன ேள்ளி்களில் 
மீளவும் பெர்க்க நடைடிகய்க பமறக்கொள்ளு்தல்.

5. ேள்ளிகெல்்லொ / இயடநின்ற குழநய்த்கள் 
்கணகக்கடுப்பு விைைத்தியன குடியிருப்பு 
ைொரியொ்கத் க்தொகுத்து அைர்்கயளப் 
ேள்ளி்களில் பெர்க்க எடுக்கப்ேடட 
நடைடிகய்க்கயள ஒவகைொரு மொ்தக 
கூடடத்திலும் (SMC / BLEO) தீர்மொனமொ்க 
நியறபைறறு்தல். 

6. பு்லம் கேயர்ந்த குழநய்த்கயள ்கண்டறியும் 
ேடெத்தில் உடனடியொ்க அருகில் உள்ள 
ேள்ளி்களில் பெர்ப்ே்தற்கொன முயறசி எடுத்்தல். 
பமலும், அககுழநய்த்களுககு அைசு ைழஙகும் 
அயனத்து ெலுய்க்களும் கியடக்க 
நடைடிகய்க எடுத்்தல்.

  ஈ)   பள்ளி யேைாண்கேக குழுவில் 
பபற்யைார் பஙகு

1. ேள்ளி ையது குழநய்த்கயளப் ேள்ளியில் 
பெர்த்்தல் மறறும் இயடநிறறல் இல்்லொமல் 
ேள்ளிககுத் க்தொடர்நது அனுப்பு்தல்.

2. ்கறறல் திறன்்கயள முழுயமயொ்கப் 
கேறுை்தறகு ஆசிரியர்்கயளயும் 
குழநய்த்கயளயும் க்தொடர்நது  
ஊக்கப்ேடுத்து்தல்.

3. குழநய்த்களுககுக ்கல்வி  
இன்றியயமயொ்தது என்ேய்த உணர்த்து்தல் 
மறறும் ேள்ளியில் நயடகேறும் விழொக்கள் 
மறறும் கூடடங்களில் ்தைறொமல் 
்க்லநதுக்கொண்டு கேறபறொர் ்தங்கள் 
்கருத்து்கயள ைழஙகு்தல். 

4. குழநய்தயின் அயடவுத் திறயனப் ேறறி 
ஆசிரியருடன் ்க்லநதுயையொடு்தல். 
்கய்லத்திடட  /  ேொடத்திடட ையைவுப் 
ேணி்களில் ேஙப்கறறல்.

5. ேள்ளிககுத் ப்தயையொன கேொருளு்தவி 
அல்்லது மனி்தைளம் ெொர்ந்த உ்தவி்கயளத் 
க்தொடர்நது ைழஙகு்தல்.

6. ேள்ளி ைளொ்கத்ய்தத் தூய்யமயொ்க 
யைத்திருக்க உ்தவு்தல், ேள்ளிப் 
ேொது்கொப்பிறகும் உ்தவு்தல்.

7. புைை்லர் திடடத்தில் ஆர்ைமுள்ளைர்்கயளச் 
பெர்த்்தல்.

8. மொ்தம் ஒருமுயற நயடகேறும் ேள்ளி 
பம்லொண்யமக குழுக கூடடத்தில் 
்தைறொமல் ேஙப்கறறல்.

9. அைசு ைழஙகும் ந்லத்திடடங்கயள 
முயறயொ்கக கியடப்ேய்த உறுதி கெய்்தல்.
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  உ)   பள்ளி யேமபாட்டுத் திட்்டம  
(School Development Plan)

ேள்ளி என்ேது மொதிரி ெமு்தொயம் 
ஆகும். ெமூ்கத்துடன் இயணநது, 
ெமு்தொயத்தில் மொறறத்ய்த ஏறேடுத்்தககூடிய 
மு்தன்யமயிடமொ்க விளங்கககூடிய ேள்ளியய 
பமம்ேடுத்்த திடடம் தீடடு்தல் என்ேது அைசியம்.

“ேடடுப்பேொன ஒரு மைத்ய்த 
கைடடி எறிய எனககு 6 
மணிபநைம் ஒதுக்கப்ேடடொல் 
என்னுயடய ப்கொடொரியயக 
கூர்யமப்ேடுத்்த அதில் 5 மணி 
பநைத்ய்த ஒதுககுபைன்”

- ஆபிரைாம லிஙைன்
ஒரு ேள்ளியய அயனத்து அம்ெங்களிலும் 

்தன்னியறவு கேறற ேள்ளியொ்க மொறற 
பைண்டுமொனொல், அ்தற்கொன ப்தயை்கள் 
அயனத்ய்தயும் ்கருத்தில் க்கொண்டு ேள்ளி 
பமம்ேொடடுத் திடடத்ய்த உருைொககு்தல் 
இன்றியயமயொ்த்தொகும்.

  ஊ)   பள்ளி யேமபாட்டுத் திட்்டத்தின்  
சிைப்புக கூறுைள்

1. ஒவகைொரு ்கல்வியொண்டிலும் ைகுப்பு 
ைொரியொ்கப் ேள்ளியில் ேடிககும் மொணொக்கர் 
எண்ணிகய்கயய அறி்தல்.

2. முன்கூடடிபய ப்தயையொன அடிப்ேயடக 
்கடடயமப்பு ைெதி்கள் மறறும் ்கறறல் 
்கறபித்்தல் உே்கைணங்கள் ஏறேடுத்து்தல்.

3. ஆண்டு ைொரியொ்க அடுத்்த 
மூன்றொண்டு்களுககுத் ப்தயையொன 
கூடு்தல் நிதி ஆ்தொைங்களுககுத் திடடமிடல்.

  எ)  பள்ளி யேமபாட்டுத் திட்்டம தோரித்தல்
1. ஒவபைொரு ஆண்டிறகும் ைகுப்பு 

ைொரியொன ேள்ளிச்பெர்கய்க ேறறிய 
திடடம் ைகுத்்தல்.

2. 1 ஆம் ைகுப்பு மு்தல் 5 ஆம் ைகுப்பு 
ையைககும், 6 ஆம் ைகுப்பு மு்தல் 8 ஆம் 
ைகுப்பு ையைககும் ப்தயைப்ேடும் கூடு்தல் 
ஆசிரியர்்கள், ்தய்லயமயொசிரியர், ேொட 
ஆசிரியர்்கள், ேகுதிபநை ஆசிரியர்்கள் 

ஆகிபயொர் விைைங்கயளத்  ்தனித் 
்தனியொ்கப் ேடடியலிடு்தல்.

3. ஒரு ேள்ளியில் இருக்க பைண்டிய 
நயடமுயறத் ்தைங்களின்ேடி, அடுத்்த 
மூன்று ஆண்டு்களுககுத் ப்தயையொன 
கூடு்தல் ்கடடடங்கள், உே்கைணங்கள் 
ஆகியைறறின் விைைங்கயளத் திைடடு்தல்.

அடுத்்த மூன்று ஆண்டு்களுககு, ஆண்டு 
ைொரியொ்கப் ேள்ளிச்பெர்கய்க ேறறிய 
திடடம், ப்தயைப்ேடும் ஆசிரியர்்கள், 
ேள்ளித் ப்தயை்கள், சிறப்புப் ேயிறசி்கள், 
ஆகியைறறிறகுத் ப்தயையொன நிதியயத் 
திடடமிடல்.

4. ்தறபேொது இருககின்ற உள்்கடடுமொன 
ைெதி்கள், ்கடடடங்கள், ஆய்ை்கம், நூ்ல்கம், 
்கழிப்ேயற்கள், குடிநீர், வியளயொடடுத் 
திடல் மறறும் இருகய்க்கள் உள்ளிடட 
ஏயனய ைெதி்களுககுத் ப்தயைப்ேடும் 
நிதி குறித்துத் திடடமிடல்.

5. இந்தத் திடடம் நிதியொண்டு முடிை்தறகு 
மூன்று மொ்தங்களுககு முன்னொல் ்தயொர் 
கெய்யப்ேடபைண்டும்.

6. ேள்ளி பமம்ேொடடுத் திடடத்தில் குழுவின் 
்தய்லைர், துயணத் ்தய்லைர், ைழி நடத்துநர் 
ஆகிபயொர் ய்ககயொப்ேமிடடு உள்ளூர் 
அதி்கொை யமயத்திடம் நிதியொண்டு 
இறுதிககுள் ஒப்ேயடக்கபைண்டும்.

  ஏ)   யைாவிட் 19 ய�ாகேக ைட்டுப்படுத்துவதில் 
பள்ளி யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு 
ேற்றும பணிைள் 

1. ேள்ளி ைளொ்கங்கள் முழுயமயொ்க கிருமி 
நொசினி்கள் க்தளிக்கப்ேடடு நன்றொ்க 
சுத்்தப்ேடுத்்தப்ேட பைண்டும். மொணைர்்கள், 
ஆசிரியர்்கள், பிற க்தொழி்லொளி்கள், 
ெயமயல்்கொைர், உ்தவியொளர்்கள் மறறும் 
அைர்்களது குடும்ேத்்தொர் அயனையையும் 
ேொது்கொக்க ேள்ளியுடன் இயணநது 
பேொதுமொன நடைடிகய்க்கயள 
பமறக்கொள்ள பைண்டும்.

2. ேள்ளிககு ைரும் மொணைர்்கள், 
ஆசிரியர்்கள் மறறும் இ்தை அலுை்லர்்கள்       
உேபயொ்கப்ேடுத்்த கைப்ேநிய்லமொனி, 
கிருமிநொசினி்கள், பெொப்பு பேொன்றயை 
ேள்ளியில் இருப்ேய்த உறுதி கெய்்தல். 
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3. ேள்ளியில் உள்ள ஒலிகேருககி மூ்லம் 
கேறபறொர்்கள் மறறும் ேொது்கொை்லர்்கள் 
ேள்ளிககுள் ைரும்பேொதும், கைளிபய 
கெல்லும்பேொதும் ெமூ்க இயடகைளியயக 
்கயடப்பிடிக்க ைழி்கொடடு்தல்.

4. உடல்/ ெமூ்க இயடகைளி விதி்கயள 
்கருத்தில் க்கொண்டு அறிவிப்பு்கள், 
சுைகைொடடி்கள், கெய்தி்கள், 
கேறபறொருக்கொன ்த்கைல்்கள் 
ேைை்லொக்கப்ேட உ்தவு்தல்.

5. ேள்ளி மொணைர்்கள் யொருகப்கனும் 
க்தொறறு இருப்ே்தற்கொன அறிகுறி்கள் 
இருந்தொப்லொ அல்்லது மருத்துைச் 
சிகிச்யெயில் இருந்தொப்லொ ேள்ளி 
கெல்ைய்தத் ்தவிர்த்்தல்.

6. மொணைர்்கள், ஆசிரியர்்கள் மறறும் 
கேறபறொர்்களிடமிருநது உடல்நிய்ல 
ேறறிய ்த்கைல்்கயள பெ்கரித்்தல். 
ஆபைொககியபெது கெயலி ைழிபய உடல் 
ந்லத்ய்த மதிப்பிடும் முயற்கயளத் 
க்தரிவித்்தல்.

7. மொநி்ல மறறும் மொைடட உ்தவி 
க்தொய்லபேசி எண்்கள் மறறும் அருகில் 
உள்ள ப்கொவிட 19ன் சிகிச்யெ யமயத்ய்த 
க்தொடர்பு க்கொள்ை்தற்கொன க்தொய்லபேசி 
எண்்கள் ஆகியைறயற அயனைருககும் 
க்தரியப்ேடுத்து்தல்.

8. ேள்ளி ைகுப்ேயற்கள், ஆய்ை்கங்கள், 
ெயமய்லயற மறறும் உணவு 
ேரிமொறப்ேடும் அயற்கயள ைொைம் 
ஒருமுயற ஆய்வு கெய்து சுத்்தமொ்க 
ேைொமரிக்கப்ேடுைய்த உறுதி கெய்ய 
பைண்டும்.

9. ேள்ளிககு ைரும் அயனத்து மொணைர்்கள், 
ஆசிரியர்்கள் மறறும் இன்ன பிற 
அலுை்லர்்கள் அயனைரும் மு்கக்கைெம் 
அணிநது ைருைய்த உறுதி ேடுத்து்தல். 

10. ப்கொவிட–19 க்தொறறு ேைைொ்த ைய்கயில் 
கிருமிநொசினி க்தளித்்தல், ய்க ்கழுவு்தல், 
மதிய உணவு ேரிமொறப்ேடும் பேொது 
ய்கயொள பைண்டிய ்தனிமனி்த 
இயடகைளி மறறும் ெமூ்க இயடகைளி 
பேொன்றைறயற பின்ேறறி ேள்ளி 
சு்கொ்தொைம் பேணுைதில் ஒத்துயழத்்தல். 

11. எந்தகைொரு கைளிவியொேொரியும் ேள்ளி 
ைளொ்கத்திறகுள்பளொ, ேள்ளியின் நுயழ 
ைொயிலிப்லொ நுயழநது தின்ேண்டங்கள் 
விறேயன கெய்ய அனுமதிக்கொதிருத்்தல்.

12. ேள்ளி மொணைர் ைசிககும் வீடடில் 
இருககும் குடும்ே உறுப்பினர்்கள் 
எைருக்கொைது ்கொய்ச்ெல், ெளி, மூச்சுத் 
திணறல் இருந்தொல் குழநய்த்கயளப் 
ேள்ளிககு அனுப்ேொமல் மருத்துைர் 
ஆப்லொெயனயின்ேடி நடநது க்கொள்ள 
ஊக்கப்ேடுத்து்தல்.

13. குழநய்த்கள், கேறபறொர்்கள், 
ேணியொளர்்கள் பேொன்பறொர் ்தமது 
கெல்லிடப்பேசியில் ஆபைொககியபெது 
கெயலியயப் ேதிவிறக்கம் கெய்து 
க்கொள்ளுமொறு ஆப்லொெயன 
ைழஙகு்தல்.

14. கேறபறொருடன் ேள்ளிககு ைரும் அயனத்து 
குழநய்த்களும் ேொது்கொப்பு கநறி 
முயற்கயள பின்ேறறுமொறு விழிப்புணர்வு 
அளித்்தல்.

15. ேள்ளிககுள்பளயும் கைளிபயயும் மக்கள் 
கூடடத்ய்த ்கடடுப்ேடுத்்த முயறயொன 
ஏறேொடு இருப்ேய்த உறுதி கெய்்தல்.

16. க்தொறறுபநொய் ்கொ்லத்திலும் அ்தறகுப் 
பின்னரும் மன அழுத்்தம், ே்தடடம், 
ைருத்்தம் மறறும் ்கைய்லயய உணர்ைது 
பேொன்றைறயற ்கைனத்தில் க்கொண்டு 
்தகுந்த நடைடிகய்க எடுக்கப் ேள்ளி்களுககு 
ஒத்துயழத்்தல்.

17. பு்லம் கேயர்ந்த க்தொழி்லொளர்்களின் 
குழநய்த்களது ்த்கைல்்கள் ெரியொ? 
என்ேய்த உறுதி கெய்து ேள்ளியில் 
கேொருத்்தமொன ைகுப்பில் பெர்கய்க 
ைழங்க உ்தவு்தல்.

18. ேள்ளி திறப்ே்தறகு முன்னர் ப்கொவிட-19 
ெம்ேந்தப்ேடட சிக்கல்்கயளப் பேொக்க 
அர்ப்ேணிப்புணர்வு க்கொண்ட 
ேணிககுழுயை உருைொககி, அதில் 
பம்லொண்யமககுழு உறுப்பினர்்கள் 
மறறும் ெமூ்க ்தன்னொர்ை்லர்்கள் ேஙப்கற்க 
உ்தவு்தல்.
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அறிமு்கம்
்தணிகய்க என்ேது மக்கள் 

ந்லனுக்கொ்கச் கெயல் ேடுத்்தப்ேடும் 
ெடடங்கள், திடடங்கள், கெ்லவினங்கள், 
கெயல்ேொடு்கள், ்கடடுமொனப் ேணி்கள் 

மு்தலியைறறின் நிய்லயம்கயளயும், 
ே்லன்்கயளயும் ேறறிய உண்யம நிய்ல 
என்னகைன்ேய்தக ்களஆய்வு கெய்து 
ெரிேொர்த்்தல் ஆகும். இந்த ஆய்யை உரிய 
ேயனொளி்கள் மூ்லம் நடத்துைப்த ‘ெமூ்கத் 
்தணிகய்க’ ஆகும்.

சமூைத் தணிககை 2

• ெமூ்கத் ்தணிகய்கக குழு உறுப்பினர்்கள்.
• ெமூ்கத் ்தணிகய்கக குழு உறுப்பினர்்கள் அறிநதிருக்க பைண்டியயை.
• ெமூ்கத் ்தணிகய்கயில் ெமு்தொய ேஙப்கறபு மறறும் ைழி்கொடடு்தல்்கள்.
• ெமூ்கத் ்தணிகய்கயய  எஙகு, எப்பேொது, யொரிடம் பமறக்கொள்ைது?
• அறிகய்கயயத் க்தொகுத்்தல் மறறும் க்தொடர்ேணி

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்

ைகத கூைல்
1. ்கருத்்தொளர் பின்ைரும் ்கய்தயியனக கூறு்தல்.

அருணும் ெத்யொவும் ்தங்களின் ஆறு மொ்தக குழநய்தயுடன்,  அைர்்கள்  பைய்ல 
ேொர்ககும்  ேகுதியிப்லபய வீடுேொர்த்துக குடிபயறினர்.  அைர்்கள் ைெதிககுத் ்தகுந்தைொறு வீடடின் 
அயமப்பியனச் ெரிகெய்்த பின்பு, வீடடிறகுத் ப்தயையொன மளிய்கப் கேொருள்்கயள ைொங்க 
முடிவுகெய்து ப்தயைப்ேடடியல்  ஒன்று ்தயொரித்்தனர். அருண் அருகில் உள்ள ேல்கேொருள் 
அங்கொடியில் ப்தயைப்ேடடியலுடன் ்தனது வீடடின் மு்கைரியயயும் க்கொடுத்து கேொருள்்கயள 
வீடடிறகுகக்கொண்டு ைநது ்தரும்ேடி கூறினொர். அன்று மொய்ல வீடடிறகு மளிய்கப்கேொருள்்கள் 
ைநதிறஙகின. அருணும் ெத்யொவும் விய்லப்ேடடியய்லச் ெரிேொர்த்்தபேொது, ்தங்கள் குழநய்தக்கொன 
ெத்துமொவு ைழங்கப்ேடொ்தய்தக ்கண்டுபிடித்்தனர்.
2. ்கருத்்தொளர் ேஙப்கறேொளரிடம் வினொக்கள் ப்கடடு ்க்லநதுயையொடு்தல்.

அ) அயனத்துப் கேொருள்்களும் இருந்தனைொ?
ஆ)  மளிய்கப் கேொருள்்களில் ெத்துமொவு இல்்லொ்தய்த அைர்்கள் எவைொறு  ்கண்டுபிடித்்தனர்?
இ) விய்லப்ேடடியய்லச் ெரிேொர்த்்தல் அைசியமொ?
ஈ) பிறகு அைர்்களது நடைடிகய்க என்னைொ்க இருநதிருககும்?
உ) இறுதியொ்க அைர்்களது ப்தயை நியறபைறியிருககுமொ?

கெயல்ேொடு
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  அ)   சமூைத் தணிககைக குழு 
உறுப்பினர்ைள்

வ.  
எண்

உறுப்பினர்ைளாைப் பஙயைற்ை 
யவண்டிேவர்ைள்

1. கேறபறொர் (SMC உறுப்பினர் 
அல்்லொ்தைர்) ஒருைர்

2. கேறபறொர் (SMC ்தய்லைர் /
உறுப்பினர்) ஒருைர்

3. நலிந்த மறறும் ைொய்ப்பு மறுக்கப்ேடட 
பிரியைச் பெர்ந்த SMC உறுப்பினர் 

ஒருைர்
4. கிைொமக ்கல்விககுழுத் ்தய்லைர் / 

உறுப்பினர் - ஒருைர்
5. உள்ளொடசி அயமப்பின் ்தய்லைர் /

உறுப்பினர் - ஒருைர்
6. ்தய்லயமயொசிரியர்
7. உ்தவி ஆசிரியர்- ஒருைர்

  ஆ)   சமூைத் தணிககைக குழு 
உறுப்பினர்ைள் அறிநதிருகை 
யவண்டிேகவ

1. இ்லைெக ்கடடொயக ்கல்வி உரியமச்  
ெடடம் - 2009.

2. அைசின் ந்லத்திடடங்கள்.
3. ேள்ளிக குடியிருப்புககு உடேடட ேகுதியின் 

மக்கள் க்தொய்க, ேள்ளி ையது குழநய்த்கள் 
மறறும் மொறறுத்திறன் குழநய்த்களின் 
விைைம்.

4. ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவின் 
கேொறுப்பு்கள்.

5. நிதிப்ேயன்ேொடடு விதிமுயற்கள்.
6. சு்கொ்தொை விழிப்புணர்வு.
7. ேள்ளியில் ்தறபேொது நயடமுயறயில் 

உள்ள ்கறறல் ்கறபித்்தல் முயற்கள் மறறும் 
மதிப்பீடடு முயற்கள்.

8. ேள்ளி பமம்ேொடடுத் திடடத்தின் 
உடகூறு்கள்.

9. ப்கொவிட 19 ெொர்நது ேள்ளியில் 
பின்ேறறப்ேடும் நயடமுயற்கள்.

  இ)   சமூைத் தணிககையில் சமுதாேப் 
பஙயைற்பு ேற்றும வழிைாட்டுதல்ைள்

ெமூ்கத் ்தணிகய்க முயறயயத் திடடமிடல், 
நயடமுயறப்ேடுத்து்தல் மறறும் ெரி கெய்்தல் 
ஆகிய மூன்று ்கடடங்களொ்க கெயல்ேடுத்்த்லொம். 
ெமூ்கத் ்தணிகய்கயய நயடமுயறப்ேடுத்தும் 
முன், கேரிய அளவில் ெமூ்கப் ேஙப்கறயே 
உறுதி கெய்்தல் பைண்டும். ேள்ளி்கள், ெடடத்்தொல் 
ையையறுக்கப்ேடட ்கண்்கொணிப்ேொளர்்களொல் 
உள்ளூர் அளவில் ்கண்்கொணிக்கப்ேடு்தல் 
அைசியமொனது. அப்பேொது்தொன் திடடங்களின் 
முழுப்ேயன் உரிய ேயனொளர்்கயளச் 
கென்றயடயும்.

  ஈ)  சமூைத் தணிககை வழிைாட்டுதல்ைள்
ஒருஙகியணந்த ்கல்வி மறறும் இ்லைெக 

்கடடொயக ்கல்வி உரியமச் ெடடம் - 2009 
ெமூ்கத் ்தணிகய்கயயச் கெயல்ேடுத்்த 
ைழஙகியுள்ள ைழி்கொடடு்தல்்கயளப் 
பின்ேறறபைண்டும்.
1. ெமூ்கத் ்தணிகய்கப் ேடிைங்கள் ேறறி 

முழுயமயொ்க அறிநதிருத்்தல் நன்று. 
2. ெமூ்கத் ்தணிகய்கயய பமறக்கொள்ை்தறகு 

முன்பு, ்கல்வி உரியமச் ெடடம் குறித்து 
அறிநதிருக்க பைண்டும். 

3. ்தய்லயமயொசிரியர், ெமூ்கத் 
்தணிகய்கயின்பேொது ேள்ளிப் 
ேதிபைடு்கள், ்கணககுப் பேபைடு்கள், 
ப்தயைப்ேடும் பிற ஆைணங்கயளப் 
ேொர்யைககுக க்கொண்டு ைைபைண்டும்.

4. ேள்ளியின் நிதி மறறும் ்கணககு 
விைைங்கயளப் ேள்ளித் 
்தய்லயமயொசிரியர் மறறும் ேள்ளி 
பம்லொண்யமக குழு உறுப்பினர்்கள், 
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ெமூ்கம் மறறும் ஏயனய மக்களுடன் 
ேகிர்நது க்கொண்டய்த ஆய்வு கெய்ய 
பைண்டும்.

5. ேள்ளியின் ைளர்ச்சி மறறும் 
கெயல்ேொடு்கயளச் ெமூ்கத் ்தணிகய்கக 
குழு ்கைனத்தில் க்கொள்ளபைண்டும்.

6. மக்கயள ஊக்கப்ேடுத்துை்தன் மூ்லம் 
அைர்்களுககு ஏறேடும் ஐயங்கயளச் 
ெமூ்கத் ்தணிகய்கக குழுவினரிடம் 
ப்கடடுத் க்தளிவுகேற ைொய்ப்பு்கயள 
ஏறேடுத்்த பைண்டும்.

7. ேள்ளியின் அன்றொடச் கெயல்ேொடு்கள் 
திறம்ேட அயமய ெமூ்கத் 
்தணிகய்கயின் ஆய்வு முடிவு்கயளக 
்கல்வித் துயற அலுை்லர்்கள் ேள்ளி 

பம்லொண்யமக குழு மறறும் கிைொம 
ெயேக கூடடங்களில் ேகிர்நது க்கொள்ள 
பைண்டும்.

8. ெமூ்கத் ்தணிகய்க மூ்லம் ்கண்டறியப் 
ேடட பிைச்சியன்களுககுத் தீர்வு்கொண 
ைெதியொ்க க்தொடர்புயடயைர்்களுககு 
உடனுககுடன் க்தரிவிக்க பைண்டும்.

  உ)   சமூைத் தணிககைகே எஙகு, எப்யபாது, ோரி்டம யேற்பைாள்வது?
ெமூ்கத் ்தணிகய்கயய எஙகு, எப்பேொது, யொரிடம் பமறக்கொள்ைது என்ேது ேறறிப் 

ேஙப்கறேொளர்்களுககு விளக்கமொ்கக ்கருத்துயை ைழங்க பைண்டும். ்கருத்துயையில்,

தைவல் ோரி்டம ?  எப்படி ?

ேள்ளி ேறறிய கேொதுைொன ்த்கைல்்கள் ்தய்லயமயொசிரியர்

குழநய்த்களுக்கொன ேொடநூல்்கள் 
குறித்து

்தய்லயமயொசிரியர் மறறும் குழநய்த்கள்

ேள்ளியின் உட்கடடயமப்பு ைெதி்கள் பநைடி உறறு பநொக்கல்

நிதி மறறும் ்கணககு விைைங்கள் ்தய்லயமயொசிரியர் மறறும் ஆைணம் ேொர்யையிடல்

மதிய உணவு உறறுபநொக்கல், குழநய்த்கள், ்தய்லயமயொசிரியர் மறறும் 
மதிய உணவுப் கேொறுப்ேொளர், ெயமய்லர், குழநய்த்கள்

்தைமொன ்கறறல் குழநய்த்களுடன் உயையொடல்
பு்கொர்்கள் மறறும் இ்தைக கூறு்கள் ்தய்லயமயொசிரியர், கேறபறொர், கேறபறொர் ஆசிரியர் 

்கழ்கம், கிைொமக ்கல்விக குழு, உள்ளொடசி உறுப்பினர்்கள்
ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு ்தய்லயமயொசிரியர் மறறும் ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு 

உறுப்பினர்்கள்

  ஊ)  அறிககை பதாகுத்தல் ேற்றும பதா்டர் பணி
ெமூ்கத் ்தணிகய்கயில் உள்ள முககியத் ்தய்லப்பு்களின் அடிப்ேயடயில் அறிகய்கத் ்தயொர் 

கெய்ய பைண்டும். அறிகய்கயய எழுதும்பேொது ேடிைத்தில் உள்ள ்த்கைல்்களின் அடிப்ேயடயில் 
மடடுபம எழு்த பைண்டும். ்தனிப்ேடட ்கருத்து்கயள அதில் பெர்க்கக கூடொது.
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அறிககை பதாகுககும முகை ( ோதிரி)
• ேள்ளிச் பெர்கய்க விைைம் - 2016 மு்தல் 

2019 ையை எவைொறு உள்ளது?. 
குயறநதுள்ள்தொ அல்்லது உயர்நதுள்ள்தொ? 
(எண்ணிகய்கயுடன்).

• ேள்ளிக ்கடடயமப்புககு ப்தயையொன 
ைெதி குறித்்த குறிப்புயை 

• நிதிப்ேயன்ேொடு குறித்்த மதிப்பீடு
• பு்கொர்்கள் ேறறிய குறிப்புயை 

அறிகய்கயயத் ்தயொர் கெய்்த பின்பு, 
மு்தலில் ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு 
உறுப்பினர்்களுடன் ்க்லநதுயையொடி உரிய 
முடிவு்கள் எடுக்கப்ேட பைண்டும். அ்தன்பின், 
ஆய்வில் ்கண்டறியப்ேடட சிக்கல் மறறும் 
பிைச்சியன்கயளக கீழ்க்கொண்ேைர்்களுள் 
உரிபயொர்்களுககுத் க்தரிவித்துத் தீர்வுக ்கொண 
பைண்டும்.

• ்தய்லயமயொசிரியர்
• ஆசிரியர்்கள்
• கேறபறொர்்கள்
• உள்ளொடசி உறுப்பினர்்கள்
• மொைடட மு்தன்யமக ்கல்வி அலுை்லர்
• மொைடடக ்கல்வி அலுை்லர்்கள்
•  ைடடொை ைளர்ச்சி அலுை்லர்்கள் / 

ைடடொைக ்கல்வி அலுை்லர்்கள்
•  ைடடொை ைளயமய ஆசிரியப் ேயிறறுநர்்கள்

• மதிய உணவுப் கேொறுப்ேொளர்
•  ேள்ளி அயமநதுள்ள ஊைொடசி 

மன்றத்தில் நயடகேறும் கிைொமெயேக 
கூடடங்களில் அறிகய்கயயச் 
ெமர்ப்பித்துத் தீர்மொனத்ய்த இயறறி, 
அைசின் ்கைனத்திறகுக க்கொண்டு 
கெல்்ல்லொம்.

• மொைடட ஆடசித் ்தய்லைர்
• ேள்ளிக ்கல்வித்துயற

ேடடியலில்  உள்ள கேொறுப்ேொளர்்கள் ்கல்வி 
உரியம, அடிப்ேயட உரியம என்ே்தயனக 

்கருத்திறக்கொண்டு, குழநய்த்கயள 
யமயப்ேடுத்திக ்கொ்லம் ்கடத்்தொமல் 

உடனுககுடன் தீர்வு ்கொண 
நடைடிகய்க்கயள பமறக்கொள்ள பைண்டும்.

சமூைத் தணிககையில் பள்ளி யேைாண்கேக 
குழுவின் பஙகு
• ெமூ்கத் ்தணிகய்கயில் ேள்ளி 

பம்லொண்யமக குழுவின் ேஙகியனப் 
ேறறிய விழிப்புணர்யை ஏறேடுத்து்தல்.

• அ்தயன முயறயொ்க பமறக்கொள்ளச் 
கெய்்தல்.

• முழுயமயொ்க பமறக்கொண்ட பிறகு 
அறிகய்கயய ஒப்ேயடத்திடவும் 
அ்தன்மூ்லம் மொணைர் ேயன்கேறறு 
்கறறல் அயடவு கேற உ்தவு்தல்.
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அறிமு்கம்
ேள்ளியிலுள்ள உள்்கடடயமப்பு ைெதி்கள் 

மொணைர்்களின் ்கறறய்ல பமம்ேடுத்துை்தொ்க 
அயமைதுடன் மொணைர்்களின் பெர்கய்க 
மறறும் ைருய்கயய ஊககுவிப்ேதில் 
கேரும்ேஙகு ைகிககிறது. ேள்ளிக ்கடடடம் 
மறறும் உள்்கடடயமப்பு ைெதி, ்கறபேொருககுப் 

ேயனளிககும் வி்தமொ்கவும், ேொது்கொப்ேொ்கவும், 
்கறே்தற்கொன சூழய்ல உருைொககுை்தொ்கவும் 
இருத்்தல் பைண்டும். ்கடடடப் ேணி்கள்  
யொவும் ேள்ளி பம்லொண்யம குழு 
ஒருஙகியணப்பேொடு, அைர்்கள் பமற 
ேொர்யையில் ்தைமொன கேொருள்்கயளக 
க்கொண்டு சீரிய முயறயில் நயடகேற 
பைண்டும். 

பள்ளி உள்ைட்்டகேப்பு  
வசதிைள் 3

• உள்்கடடயமப்பு ைெதி்களின் ப்தயை.
•  உள்்கடடயமப்பு ைெதி்கயள ஏறேடுத்துைதிலும், ேைொமரிப்ேதிலும் அைசின் ேஙகு.
•  மொறறுத்திறன் மொணைர்்களுக்கொன உள்்கடடயமப்பு ைெதி்கள்.

உள்ளடஙகிய ்கருத்து்கள்
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  அ)  உள்ைட்்டகேப்பு வசதிைளின் யதகவ.
ேள்ளித் ்தய்லயமயொசிரியர், ேள்ளி 

பம்லொண்யமக குழு, ைடடொை ைளர்ச்சி 
அலுை்லர், ேொைொளுமன்ற உறுப்பினர், ெடடமன்ற 
உறுப்பினர் மறறும் பிற க்தொண்டு நிறுைனங்கள் 
இயணநது கெயல்ேடடு ேள்ளியின் உள் 
்கடடயமப்யே பமறக்கொள்ளவும் ேைொமரித்திடவும் 
உறுதுயண புரி்தல் பைண்டும்.

குழநய்த்களுக்கொன இ்லைெ மறறும் 
்கடடொயக ்கல்வி உரியமச் ெடடம் - 2009 
விதி்களின்ேடி, ேள்ளி்களுககுத் ப்தயையொன 
அடிப்ேயடக ்கடடயமப்பு ைெதி்கயள 
பமம்ேடுத்தும் கேொருடடு, மொநி்ல அைசு பிற 
துயற்களுடன் இயணநது ேல்பைறு 
நடைடிகய்க பமறக்கொண்டுள்ளது.

்கடந்த 5 ஆண்டு்களில் அைசுப் ேள்ளி்களுககு 
முககியக ்கடடயமப்பு ைெதி்களொன புதிய 
க்தொடக்க மறறும் நடுநிய்லப் ேள்ளிக 
்கடடடங்கள், ைகுப்ேயறக ்கடடடங்கள், 
்தண்ணீர் ைெதியுடன் கூடிய ்கழிப்ேயற்கள், 
மொணவி்களுக்கொன ்தனிக ்கழிப்ேயற்கள், 
குடிநீர் ைெதி்கள், மொறறுத்திறன் 
மொணைர்்களுக்கொன ்தனிக ்கழிப்ேயற்கள் 
மறறும் ய்கப்பிடியுடன் கூடிய ெொய்்தளங்கள் 
(Ramp with Handrail) ஆகியயை 
அயமக்கப்ேடடுள்ளன. இத்்தய்கய ைெதி்கள் 
அயனத்தும் மொணைரின் ்கறறல் அயடயை 
பமம்ேடுத்்த உ்தவுகின்றன.

  ஆ)   உள்ைட்்டகேப்பு வசதிைகள 
ஏற்படுத்துவதிலும, பராேரிப்பதிலும 
அரசின் பஙகு.

ேள்ளி்களில் சுத்்தமொன ்கழிப்ேயற்கள் 
அடிப்ேயடத் ப்தயையொகும். குழநய்த்களுக்கொன 
இ்லைெ மறறும் ்கடடொயக ்கல்வி உரியமச்  
ெடடம் - 2009ன் ேடி, அயனத்துப் ேள்ளி்களுககும் 
பேொதுமொன அளவில் சு்கொ்தொைமொன ்கழிப்ேயற்கள் 
ஏறேடுத்்தப்ேடடுள்ளன. அயனத்து உயர் க்தொடக்க 
நிய்லப் ேள்ளி்களிலும் மொணவி்களுக்கொன 
்தனிக்கழிப்ேயற்கள் யொவும் ய்க்கழுவும் 
அயமப்புடனும், எரியூடடுக ்கருவி ைெதியுடனும் 
்கடடப்ேடடுள்ளன.

அயனைருககும் ்கல்வித் திடடத்தின் 
மூ்லம் 2001 மு்தல் 2018ஆம் ஆண்டுையையில் 
24,580 கேொதுக ்கழிப்ேயற்கள், 24,040 
மொணவி்களுக்கொன ்தனிக்கழிப்ேயற்கள் 
மறறும் 17,330 ேள்ளி்களுககு குடிநீர் ைெதி்கள் 

ய�ற்று, இன்று, �ாகள
1. ேஙப்கறேொளர்்கயள மூன்று குழுக்களொ்கப் பிரித்்தல்.
2. பநறறு : 1. நொன் ேயின்ற ேள்ளி.

இன்று : 2. இன்யறய ேள்ளி (நம் குழநய்த்கள் ேயிலும் ேள்ளி)
நொயள: 3. என் ்கனவுப் ேள்ளி.

இைறயற மூன்று அடயட்களில் எழுதி யைத்்தல்.
3. ஒவபைொர் அடயடயயயும் ஒரு குழுவிடம் க்கொடுத்்தல்.
4. ்கடடடம், குடிநீர், ்கழிப்ேயற, ஆசிரியர், மொணைர்்களின் இருகய்க்கள், க்தொழில்நுடே ைெதி, 

பேொககுைைத்து, ேள்ளித் ப்தொடடம், மதிய உணவு, ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு.
இக்கருத்துக்களின் அடிப்ேயடயில் ஒவகைொரு குழுவும் ்க்லநதுயையொடச் கெய்்தல்.
5. ஒரு கைள்யளத்்தொளில் அைறயற ஒவகைொரு குழுயையும் க்தொகுத்து எழு்தச் கெய்்தல்.
6. ஒவகைொரு குழுவும் அைறயறத் ்தனித்்தனிபய ைொசிக்கச் கெய்்தல்.

கெயல்ேொடு
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கெய்யப்ேடடுள்ளன. ஊை்க ைளர்ச்சித் 
துயறயின் ஒருஙகியணந்த ேள்ளி 
பமம்ேொடடுத் திடடத்தின்கீழ் 2,421 புதிய 
்கழிப்ேயற்கள் ்கடடி முடிக்கப்ேடடுள்ளன. 

பமலும், 2019 – 2020 ஆம் ஆண்டு 
ஒருஙகியணந்த ேள்ளிக ்கல்வித் திடடத்தின் 
மூ்லம் ேள்ளி்களுககு ைழங்கப்ேடடு ைரும் 
மொனியத்ய்தக க்கொண்டு அயனத்துப் 
ேள்ளி்களிலும் ்கழிப்ேயற்கள் மறறும் குடிநீர் 
ைெதி்கயளப் ேழுது ேொர்க்கவும், ேைொமரிப்பு 
கெய்யவும் 10% மொனியத் க்தொய்கயய ஒதுக்க 
நடைடிகய்க பமறக்கொள்ளும்ேடி, அயனத்து 
மொைடடங்களுககும் அறிவுயை்கள் 
ைழங்கப்ேடடு ேணி்கள் நயடகேறறு 
ைருகின்றன. 

  இ)   ோற்றுத்திைன் ோணவர்ைளுகைான 
உள்ைட்்டகேப்பு வசதிைள்:

உள்ளடஙகிய ்கல்வியயச் கெயல் 
ேடுத்து்தலில் மொறறுத் திறன் 
மொணைர்்களுக்கொன உள்்கடடயமப்பு 
ைெதி்கயள ஏறேடுத்து்தல் மறறும் பிற 
ைெதி்கயள ைழஙகு்தல் இன்றியயமயொ்த்தொகும்.

•  மொறறுத்திறன் மொணைர்்களின் 
ைெதிக்கொ்க அயனத்து ைகுப்ேயற்கள் 
மறறும் அயனத்து ்கடடடங்களில் 
்கண்டிப்ேொ்க ய்கப்பிடியுடன் கூடிய 
ெொய்்தளம் ஏறேடுத்து்தல்.

• இைர்்களுக்கொன ்தனிக்கழிப்ேயற்களில் 
ய்கப்பிடியுடன் கூடிய ெொய்்தளங்கள் 
அயமத்்தல். பமலும், அ்தன் நுயழவு 
ைொயில் அ்க்லமொ்க இருத்்தல்.

• ெக்கை நொற்கொலி, ்கொதுப்கடகும் ்கருவி, 
்கண்்கண்ணொடி உள்ளிடட ே்ல உ்தவி 
உே்கைணங்கள் ைழஙகு்தல். 

• ேள்ளிககு ைநது கெல்்ல பேொககுைைத்து, 
ேயணப்ேடியும் அைர்்களது 
ேொது்கொை்லருககு ேொது்கொை்லர் 
ேயணப்ேடியும் ைழஙகு்தல். 

• சிறப்பு ேயிறறுநர்்கள் மூ்லம் இைர்்களுககு 
ப்தயைப்ேடும் சிறப்பு ேயிறசி்கள் 
அளித்்தல்.
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  ஈ)   பள்ளி உள்ைட்்டகேப்பு 
வசதிைகள ஏற்படுத்துவதில் பள்ளி 
யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு

இக்கடடயமப்பு ைெதி்கள் அயனத்ய்தயும் 
கேறுைதிலும், ேயன்ேடுத்து்தலிலும், 
ேைொமரித்்தலிலும், ்கண்்கொணித்்தலிலும் ேள்ளி 
பம்லொண்யமக குழு ்தனது ்கடயமயய 
நியறபைறற பைண்டும்.

உ)  யைாவிட் – 19 ய�ாய்த் பதாற்கைக 
ைட்டுப்படுத்த பள்ளி உள்ைட்்டகேப்பு 
வசதிைகள யேமபடுத்துவதில் பள்ளி 
யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு/ பணிைள் 

• ப்கொவிட – 19 பநொய்த் க்தொறயற 
எதிர்க்கொள்ளும் வி்தமொ்க ேள்ளியின் 
்கடடயமப்யே மொறறுைதில் 
உறுதுயணயொ்க இருத்்தல். 

• ஆசிரியர், அலுை்லர்்கள் மறறும் 
மொணைர்்களுககியடபய அறிவுறுத்்தப்ேடட 
உடல் / ெமூ்க இயடகைளி இருககும் 
ைய்கயி்லொன ்கடடயமப்யே 
ஏறேடுத்துைதில் உ்தவு்தல். 

• ேள்ளி ைளொ்கத்தில் கிருமி நொசினி 
க்தளிககும் வி்தமொ்க உே்கைணங்கள், ய்க 
்கழுை ைெதி, மு்கக்கைெம், மு்தலு்தவிப் 
கேடடி, மருநது்கள் இன்ன பிற 
கேொருட்கயள ஈடுேடுத்து்தலில் 
ேஙப்கறறல்.

• மொறறுத்திறனொளி மொணைர்்களுக்கொன 
சிறப்புத் ப்தயை்கயளச் ெநதிப்ேதில் 
அக்கயற ்கொடடு்தல்.

• பு்லம் கேயர்ந்த மொணைர்்கள், 
மொறறுத்திறனொளி மொணைர்்கள் மறறும் 
ப்கொவிட–19 ஆல் ேொதிக்கப்ேடடு உயிர் 
இழப்பு அல்்லது மருத்துைமயனயில் 
சிகிச்யெப் கேறும் குடும்ேத்ய்தச் ெொர்ந்த 
மொணைர்்கள் என அைர்்களது 
ப்தயை்களுககு முன்னுரியம அளிககும் 
வி்தமொ்க ேள்ளியின் ்கடடயமப்யே 
உயர்த்்த உ்தவு்தல்.

• ஒபை பநைத்தில் அயனைரும் உள்பள 
ைருைய்தயும், கைளிபய கெல்லுைய்தயும் 
்கடடுப்ேடுத்தும் வி்தமொ்க ்கடடயமப்யே 
உருைொக்க ஒத்துயழத்்தல்.
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அறிமு்கம்
உடல் ந்லம் ்கொககும் அறிவியப்ல 

சு்கொ்தொைம். சுத்்தமொன வீடு, சு்கொ்தொைமொன 

ேள்ளி, சுத்்தமொன ேணியிடம் மறறும் சுத்்தமொன 
சுறறுச்சூழல் பேொன்றைறறொல் கைளிப்ேடும் 
ைொழ்வியல் முயறபய சு்கொ்தொைம் 
எனப்ேடுகிறது. 

பள்ளி சுைாதாரம 4

சுைம சுைேறிே ஆவல்
• ேஙப்கறேொளர் ஒருையை அயழத்து பமயெயின்பமல் ்தனித்்தனிபய 

யைக்கப்ேடடுள்ள ேச்யெ மறறும் சிைப்பு கேடடி்கயளப் ேொர்க்கச் கெய்்தல்.
• இரு கேடடி்களுககு நடுவில் பமயெபமல் சு்கொ்தொைம் மறறும் சு்கொ்தொைமறற கெயல்்கயளக 

்கொடடும் ேடங்கள் ஒடடிய மின்னடயட்கயள யைத்்தல்.
• அந்த நேரின் ்கண்்கயள ஒரு துணியொல் ்கடடு்தல். அையை ஒரு மின்னடயடயய எடுத்து 

அதிலிருககும் ேடத்தியன ேஙப்கறேொளர்்களிடம் ்கொண்பிக்கச் கெய்்தல். 
• ேஙப்கறேொளர்்கள் மின்னடயடயில் சு்கொ்தொைம் ெொர்ந்த ேடத்ய்தப் ேொர்ககும்பேொது ய்க்கயளத் 

்தடட பைண்டும். அப்பேொது ்கண்யணக ்கடடியிருககும் நேர் அப்ேடத்ய்தப் ேச்யெ நிறப் 
கேடடியில் பேொட பைண்டும்.

• சு்கொ்தொைமறற கெயல் ெொர்ந்த ேடத்ய்தக ்கொண்பிககும்பேொது ேஙப்கறேொளர்்கள் விைல்்கயளச் 
கெொடுககு்தல் பைண்டும். அப்பேொது ்கண்்கயளக ்கடடியிருப்ேைர் அந்த அடயடயயச் சிைப்பு 
கேடடியில் பேொட பைண்டும்.
இவைொறு அயனத்து மின்னடயட்கயளயும் பேொடட பின்னர் அந்த நேரின் ்கண்்கயளக 

்கடடவிழ்க்க பைண்டும். இறுதியொ்கக ்கண்திறந்த நேர் ேச்யெ கேடடியில் உள்ள அடயட்கள் ஏன் 
சு்கொ்தொைமொன கெயல்்கள் எனவும் சிைப்பு கேடடியில் உள்ள அடயட்கள் ஏன் சு்கொ்தொைமறற 
கெயல்்கள் எனவும் அைரின் ்கருத்ய்தப் ேகிர்நது க்கொள்ள பைண்டும். 

கெயல்ேொடு

• சு்கொ்தொைமொன உணவு
• சு்கொ்தொைமொன குடிநீர்
• சு்கொ்தொைமொன ்கழிப்ேயற
• சு்கொ்தொைமொன ேள்ளிச் சுறறுச்சூழல்

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்
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  அ)   சுைாதாரோன உணவு
ஒவகைொரு மனி்தனின் ஆபைொககிய 

ைொழ்விறகு அடிப்ேயடத் ப்தயை 
சு்கொ்தொைமொன உணபை. ஒவகைொருைரும் 
ெரிவிகி்த உணயை உடக்கொள்ள பைண்டும். 
சு்கொ்தொைமறற உணவு்கயளத் (Junk Food & 
Fast Food) ்தவிர்த்்தல் பைண்டும்.
• ேச்யெக ்கொய்்கறி்கள், கீயை்கள், 

்தொனியங்கள், ேழங்கள், ேருப்பு ைய்க்கள் 
நன்கு ்கழுவி சுத்்தம் கெய்்த பின்னபை 
ெயமத்்தல் பைண்டும்.

• க்கடடுப்பேொன உணவு, அழுகிய 
்கொய்்கறி்கள், ேழங்கள், ்தயையில் 
விழுந்த உணவு மறறும் மீதியொன 
உணயை உடக்கொள்ைய்தத் 
்தவிர்த்்தல் பைண்டும்.  இ்தனொல் 
பநொய்்கள் ஏறேடுைய்தயும் பநொய் 
ேைவுைய்தயும் ்தவிர்க்க்லொம்.

சுைாதாரோன உணவு வழஙகுதல்
1. ெத்துணவு யமயத்தில் உள்ள ெயமயல் 

ேொத்திைங்கயள நன்றொ்கச் சுத்்தம் 
கெய்்தல்.

2. ்கொய்்கறி்கள் மறறும் உணவுப் 
கேொருட்கயளச் சுத்்தம் கெய்்தல்.

3. அைறயறச் சுத்்தமொ்கச் ெயமத்்தல்.
4. மொணைர்்கள் ்தடடு மறறும் ய்க்கயளச் 

சுத்்தமொ்கக ்கழுவு்தய்ல உறுதிகெய்்தல்.
5. மொணைர்்கயளச் சுத்்தமொன இடத்தில் 

அமையைத்து ேரிமொறு்தல். 
இைறயற ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவின் 

உறுப்பினர்்கள் ்கண்்கொணித்்தல்.

  ஆ)  சுைாதாரோன குடிநீர்
• ஆறு, கிணறு, குளம் இைறறிலிருநது கேறும் 

நீர் ேொர்யைககுச் சுத்்தமொன்தொ்க 
இருந்தொலும் பநொய்க கிருமி்கள் மறறும் 
ம்லத்து்கள்்கள் ்க்லநதிருககும். 
இககிருமி்கள் அல்்லொ்த நீபை ேொது்கொப்ேொன 
குடிநீர் ஆகும்.

• ேொது்கொக்கப்ேடொ்த நீயை அருநதுை்தொல் 
ையிறறுப்பேொககு, ைொநதி, பேதி, சீ்தபேதி, 
மஞெள் ்கொமொய்ல, யடேொய்டு, 
இளம்பிள்யள ைொ்தம் மறறும் 
குடறபுழுத்க்தொறறு பேொன்ற பநொய்்கள் 
ஏறேடுகின்றன. எனபை, நொம் எப்கேொழுதும் 
க்கொதிக்க யைத்து ஆற யைத்து ைடி்கடடி 
மூடி யைத்துள்ள ேொது்கொப்ேொன நீயைபய 
ேரு்க பைண்டும்.

• ப்தஙகியிருககும் நீரில் க்கொசுக்கள் 
ைளர்நது, யொயனக்கொல் வியொதி மறறும் 
மூயளக்கொய்ச்ெல் பேொன்ற பநொய்்கயளப் 
ேைப்புகின்றன.  ப்தஙகியிருககும் மயழநீர் 
மறறும் வீடு்களில் பெ்கரித்து 
யைக்கப்ேடடுள்ள நீரில் அபனொபிலிஸ 
ைய்கக க்கொசுக்கள் மப்லரியொயையும், 
ஏடிஸ ைய்கக க்கொசுக்கள் சிககுன் குனியொ 
மறறும் கடஙகுக ்கொய்ச்ெல் பேொன்ற 
பநொய்்கயளயும் ேைைச் கெய்கின்றன.
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சுைாதாரோன குடிநீர் வழஙகுதல் 
1. சுத்தி்கரிக்கப்ேடட குடிநீயை (R.O) 

ைழஙகு்தல்.
2. ைளிமண்ட்ல ஈைப்ே்தத்திலிருநது 

கேறப்ேடும் (Atmospheric Humidity Water) 
குடிநீயை ைழஙகு்தல்.

3. ெத்துணவு யமயத்தில் ்தண்ணீயைக 
்கொய்ச்சி ைடி்கடடி ைழஙகு்தல்.

  இ)  சுைாதாரோன ைழிப்பகை 
திறந்த கைளியில் ்கழிக்கப்ேடும் 

ம்லத்தினொல் ே்லவி்த பநொய்்கள் ேைவுகின்றன. 
எனபை, ்கழிப்ேயறயயப் ேயன்ேடுத்்த 
பைண்டும். மொணைர்்களின் எண்ணிகய்கககு 
ஏறே ்கழிப்ேயற்கள் அயமத்்தல் பைண்டும். 

சுைாதாரோன ைழிப்பகைப் பராேரிப்பு
1. ்கழிையற்கயள நொள்ப்தொறும் ்கழுவி 

பினொயில் க்கொண்டு சுத்்தம் கெய்்தல்.
2. ்கழிப்ேயறககுத் ்தண்ணீர் ைெதி கெய்்தல்.
3. மொணைர் ய்க ்கழுைத் ப்தயையொன 

்தண்ணீர், பெொப்பு மறறும் டைல் (துைொய்ல) 
ைழஙகு்தல்.

4. நொப்கின் எரியூடடியயப் ேயன்ேடுத்து்தல்.
5. உறிஞசுககுழியய (Septic Tank) 

அவைப்பேொது சுத்்தம் கெய்து ேைொமரித்்தல்.
6. சு்கொ்தொைமொன ்கழிப்ேயறயயப் ேைொமரிக்க 

ப்தயைப்ேடும் கேொருள்்கயள (Sanitary 
Materials) ேயன்ேடுத்து்தல்.

  ஈ)  சுற்றுச்சூழல் சுைாதாரம
• ஓவகைொரு வீடடிலும் ்கழிப்ேயற ்கடடப்ேடடு 

அய்தபய குடும்ே உறுப்பினர்்கள் 
அயனைரும் ேயன்ேடுத்து்தல்

• குடிநீர் பெ்கரிககும் இடங்கள், ைடி்கொல்்கள் 
பேொன்ற இடங்களில் ்தண்ணீர் ப்தங்கொமல் 
ேைொமரித்்தல்.

• குப்யே்கயள இனம் பிரித்து அ்கறறு்தல் 
(மடகும் குப்யே மறறும் மட்கொ்த குப்யே).

• கிைொமத்தில் உள்ள கேொது இடமொன பேருநது 
நிய்லயம், ப்கொவில்்கள், நீர் நிய்ல்கள், 
ஆைம்ே சு்கொ்தொை நிய்லயம் பேொன்றைறயறச் 
சுத்்தமொ்கப் ேைொமரித்்தல்.

• கிைொம குடிநீர் பமல்நிய்லத் க்தொடடியய 
மொ்தம் இருமுயற சுத்்தம் கெய்்தய்லக 
்கண்்கொணித்்தல். 

• வீடு்கள்ப்தொறும் மயழநீர் பெ்கரிப்புத் க்தொடடி 
அயமத்்தல். 

• கிைொம ெயேக கூடடத்தில் ்தைறொமல் 
்க்லநதுக்கொண்டு அககிைொமத்தில் உள்ள 
சு்கொ்தொைக குயற்கயளச் சீர்கெய்ய 
இயணநது கெய்லொறறு்தல். 

• கநகிழி (பிளொஸடிக, ேொலிதீன்) கேொருட்கயள 
எரிப்ே்தொல் அதிலிருநது கைளியொகும் 
யடயொகசின் என்ற நச்சு ைொயு ்கொறறில் 
்க்லககிறது. இ்தயன சுைொசிப்ே்தொல் 
நுயையீைல் புறறு பநொய், பிறப்பிப்லபய 
ஊனம் பேொன்ற ேொதிப்பு்கள் ஏறேடும் 
என்ேய்தப் ேறறி விழிப்புணர்வு ஏறேடுத்தி 
அைறயற எரிப்ேய்தத் ்தவிர்த்்தல்.
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  உ)   யைாவிட் – 19 ய�ாய்த் பதாற்கைக 
ைட்டுப்படுத்த பள்ளி சுைாதார 
வசதிைகள யேமபடுத்துவதில் 
பள்ளி யேைாண்கேக குழுவின் 
பஙகு/ பணிைள்

• ேள்ளியின் அயனத்துப் ேகுதி்கயளயும் 
முழுயமயொ்க சுத்்தம் கெய்து கிருமி 
நொசினி்கயளப் ேயன்ேடுத்தி அஙகுள்ள 
்தளைொடச் ெொமொன்்கள், உே்கைணங்கள், 
எழுது கேொருட்கள், பெமிப்பு கிடஙகு்கள், 
்தண்ணீர் க்தொடடி்கள், ெயமய்லயற்கள், 
உணை்கங்கள், ்கழிையற்கள், 
ேரிபெொ்தயனக கூடங்கள், நூ்ல்கங்கள் 
பேொன்றயை சுத்தி்கரிக்க ஏறேொடு கெய்்தல் 
மறறும் ேொது்கொப்ேொன குடிநீயை உறுதி 
கெய்்தல். 

• ய்க ்கழுவும் இடங்கள் அயனத்திலும் 
பெொப்பும் சுத்்தமொன ்தண்ணீரும் இருப்ேய்த 
்கண்்கொணிக்க ேள்ளியில் தூய்யமப் 
ேணியொளர்்கள் அல்்லது அ்தறக்கன 

பைய்லககு அமர்த்்தப்ேடடிருககும் நேர்்கள் 
இருப்ேய்த உறுதி கெய்்தல்.

• முயறயொன ்கொ்ல இயடகைளி்களில் 
ஆசிரியர்்களும், மொணைர்்களும் திடடமிடட 
கநறிமுயற்களின்ேடி உடல் ெமூ்க 
இயடகைளிவிடடு ய்க ்கழுவுைய்த உறுதி 
கெய்்தல்.

• மதிய உணவு ெயமக்க ைருய்க ்தரும் 
ெயமயல்்கொைர் அல்்லது உ்தவியொளர் 
ப்கொவிட–19 க்தொறறு இல்்லொ்தைர் என்ேய்த 
உறுதி கெய்து அைருககு ேொது்கொப்பு 
பம்லொயட, ்தய்லக்கைெம், மு்கக்கைெம் 
ைழஙகுைதில் உ்தவு்தல்.

• தினமும் மதிய உணவு ெயமககும் முன்பும் 
பின்பும் ெயமய்லயறயயயும், ்தயையயயும், 
ெயமயல் பமயடயயயும் சுத்்தம் கெய்ைய்த 
உறுதி கெய்்தல்.

• மொணைர்்களுககு நல்்ல சு்கொ்தொைப் 
ேழக்கங்கயளக ்கறபித்துப் வீடடிலும், 
ேள்ளியிலும் பின்ேறறச் கெய்யவும், ப்கொவிட 
க்தொறறு இல்்லொ்த ேள்ளியொ்க இருக்கத் 
ப்தயையொன நடைடிகய்க்கயள எடுத்்தல்.
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அறிமு்கம்
உ்லகில் பிறந்த ஒவகைொருைருககும் 

நொன்கு அடிப்ேயட உரியம்கள் 
ைழங்கப்ேடடுள்ளன. குழநய்த்களுக்கொன 
உரியம்கள் ஐககிய நொடு்கள் ெயேயினொல் 
ையையறுக்கப்ேடடுள்ளது. ேல்பைறு 

்கொைணங்களொலும் ெமூ்கக ்கடடயமப்பு்களொலும் 
குழநய்த்களுக்கொன அவவுரியம்கள் 
மறுக்கப்ேடுகின்றன. குழநய்த்களின் 
உரியம்கள் மறறும் நமது ்கடயம்கள் ேறறி 
அறிநது அ்தன்ேடி நடநதுக்கொள்ைப்த 
குழநய்த்களின் முன்பனறறத்ய்த உறுதி 
கெய்யும் நடைடிகய்க்கள் ஆகும்.

  அ)  அடிப்பக்ட உரிகேைள் 
குழநய்த்களின் உரியம்களுக்கொன ஐ.நொ.

வின் ெர்ைப்தெ உடன்ேடிகய்கயின்ேடி 18 
ையதிறகுடேடடைர்்கள் அயனைரும் 
குழநய்த்கபள. குழநய்த்களின் ேொது்கொப்பு, ்கல்வி, 

உணவு, சு்கொ்தொைம் ஆகியைறறில் சிறப்புக ்கைனம் 
கெலுத்தி, அைறயற உறுதிேடுத்்த பைண்டியது 
நம் அயனைரின் ்கடயமயொகும். நமது 
குழநய்த்களுக்கொன அயனத்து உரியம்களும் 
அைர்்களுககு இயறய்கயிப்லபய ைழங்கப்ேட 

குழநகதைளின்  
உரிகேைள் 5

• குழநய்த்களின் அடிப்ேயட உரியம்கள் மறறும் கேொதுைொன உரியம்கள்
• குழநய்த்களுக்கொன ்கல்வி உரியமச் ெடடம் 2009
• பேொகபஸொ ெடடம் 2012 
• மொறறுத்திறனொளி்கள் உரியமச் ெடடம் 2016

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்

ைருத்தாளருகைான குறிப்பு
க்கொடுக்கப்ேடடுள்ள கெய்தித்்தொள் துண்டு்கயளப் ேஙப்கறேொளர்்களுககு ைழஙகி 

அதில் குறிப்பிடப்ேடடுள்ள ்கருத்து்கயளக கீழ்க்கொணும் வினொக்கயளப் ேயன்ேடுத்தி 
விைொ்தம் கெய்ய பைண்டும். 

வினாகைள்
•  கெய்தித்்தொளில் குறிப்பிடப்ேடடுள்ள கெய்தியின் முககிய ்கருத்து என்ன?
• அக்கருத்துப் ேறறி உங்களது ேொர்யை என்ன ?
•  கெய்தித்்தொளில் குறிப்பிடப்ேடடுள்ள ்கருத்ய்த / சூழய்ல பமம்ேடுத்்த மறறும் பிைச்சியன்கயளத் 

தீர்க்க ்தொங்கள் கூறும் ஆப்லொெயன்கள் என்கனன்ன?

கெயல்ேொடு
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பைண்டியயை. குழநய்த்களுக்கொன ்கல்வி 
உரியம, அைர்்களுயடய ைொழ்வுரியம ஆகும்.

 ¾ உயிர் ைொழ்ை்தற்கொன உரியம
 ¾ ே ொ து ்க ொ ப் பி ற ்க ொ ன 

உரியம
 ¾ முன்பனறறத்திற்கொன 

உரியம
 ¾ ேஙப்கறபிற்கொன உரியம

  ஆ)   குழநகதைளுகைான பபாதுவான 
உரிகேைள்

குழநய்த்களுககு உயிர் ைொழ்ை்தற்கொன உரியம, 
ேொது்கொப்பிற்கொன உரியம, முன்பனறறத்திற்கொன 
உரியம, ேஙப்கறே்தற்கொன உரியம என நொன்கு 
ைய்கயொன அடிப்ேயட உரியம்களும் ெர்ைப்தெ 
அளவில் ஏறறுகக்கொள்ளப்ேடடுள்ளன. இந்த 
உரியம்களின் அடிப்ேயடயில் ேல்பைறு ைய்கயொன 
உரியம்கள் ைருமொறு.

 
  ■  உயிர் ைொழ மறறும் பநொயில்்லொமல் ைொழ
 ■  ெத்்தொன உணவு கேற
 ■  தூய்யமயொன குடிநீர் கேற
 ■  தூய்யமயொன ்கொறறு கேற
 ■  உயட கேற
 ■  எழு்த, ேடிக்க, ்த்கைல் கேற
 ■  பேெ, சிநதிக்க மறறும் ்தன் ்கருத்ய்த கைளிப்ேடுத்்த
 ■  ப்கள்வி ப்கட்க மறறும் முடிவு எடுக்க
 ■  வியளயொட மறறும் ஓய்கைடுக்க
 ■  புறக்கணிக்கப்ேடொமலிருக்க
 ■  கேொழுதுபேொககு ைெதி்கயளப் கேற
 ■  எந்த ஒன்யறயும் ப்தர்வு கெய்ய
 ■  ைன்முயறயிலிருநது விடுேட

  இ)   குழநகதைளுகைான இைவச ேற்றும 
ைட்்டாேக ைல்வி உரிகேச் சட்்டம – 
2009 (RTE Act 2009)

குழநய்த்களுக்கொன இ்லைெ 
மறறும் ்கடடொயக ்கல்வி உரியமச் 
ெடடம், 26 ஆ்கஸட 2009 அன்று 
ேொைொளுமன்றத்தில் ஒப்பு்தல் 
கேறப்ேடடு, 27 ஆ்கஸட 2009 இல் மத்திய அைசின் 
அைசி்தழில் கைளியிடப்ேடடது. 6 மு்தல் 14 ையது 
ையை உள்ள அயனத்துக குழநய்த்களுககும் 
இ்லைெ மறறும் ்கடடொயக ்கல்வி ைழஙகுை்தற்கொன 
இச்ெடடம், ்கல்விச் ெொர்ந்த ெடடங்கயளத் க்தளிைொ்க 
எடுத்துயைககிறது. ஒவகைொரு இநதியக 
குடிம்கனும் அைறயற நயடமுயறப்ேடுத்து்தலும் 
பின்ேறறு்தலும் இன்றியயமயொ்த்தொகும். இஙகு 
்கல்வி ெொர்ந்த விதி்கள், துயண விதி்கள், 
ெடடச்கெொற்கள் மறறும் அைறறுககுரிய 
விளக்கங்கள் ேறறி விைொதிப்பேொம்.

• 6 மு்தல் 14 ையதுையை உள்ள 
குழநய்த்கள் 8ஆம் ைகுப்புையை இ்லைெ 
மறறும் ்கடடொயக ்கல்வி கேறு்தல். 
அருகிலுள்ள ேள்ளி ஒன்றில் பெர்நது 
்கல்வி கேறு்தல்.

• விரும்புகிற ேள்ளியில் பெர்நது ேடித்்தல், 
ையதுகப்கறற ைகுப்பில் பெரு்தல் மறறும் 
14 ையது ்கடந்த பிறகும் 8 ஆம் ைகுப்யே 
முடித்்தல்.

• ப்தக்கமின்றி 8ஆம் ைகுப்புையை ப்தர்ச்சி 
கேறு்தல், ஆண்டின் இயடயில் பெரும் 
குழநய்த்கள் சிறப்புப் ேயிறசி கேறு்தல்.

• உட்லளவிப்லொ, மன்தளவிப்லொ 
்தண்டயன கேறொமல் இருத்்தல் 
(்தண்டயனயயத் ்தடுககும் உரியம).

• நலிவுறற மறறும் ைொய்ப்பு மறுக்கப்ேடட 
பிரிவு்கயளச் பெர்ந்த குழநய்த்கயள 
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அருகில் உள்ள ்தனியொர் ேள்ளி்களில் 25% 
இடஒதுககீடடில் நுயழவுநிய்ல ைகுப்பில் 
பெர்த்்தல்.

• இயறய்கத் ்தயடயுள்ள இடங்களில் 
ேள்ளிககுச் கெல்்ல ப்தயையொன 
பேொககுைைத்து ைெதி கேறு்தல்.

• ேள்ளி ைளொ்கத்தினுள் அயனத்துக 
குழநய்த்கயளயும் ெமமொ்க நடத்து்தல்.

• அைெொல் ைழங்கப்ேடும் விய்லயில்்லொப் 
ேொடப்புத்்த்கங்கள், சீருயட்கள், ்கல்வி 
க்தொழில்நுடே ெொ்தனங்கள் மறறும் அைசின் 
ந்லத்திடடங்கயளப் கேறு்தல்.

• மொறறுத்திறன் க்கொண்ட குழநய்த்களும் 
ேள்ளியில் பெர்நது ்கல்வி கேறு்தல்.

• குறிப்பிடட சி்ல ேள்ளி்கயளத் (ப்கநதிரிய 
வித்யொ்லயொ, நபைொ்தயொ வித்யொ்லயொ, 
யெனிக ேள்ளி) ்தவிை, பைறு மொநி்லத்தில் 
உள்ள எந்தப் ேள்ளிககும் அல்்லது அப்த 
மொநி்லத்தில் உள்ள பைறு எந்தப் 
ேள்ளிககும் மொறு்தல் கேறறுச் கென்று 
்கல்வியயத் க்தொடரு்தல்.

• ப்தயைப்ேடின் அப்ேள்ளியிலிருநது 
உடனடியொ்க மொறறுச்ெொன்றி்தழ் கேறு்தல்.

• கென்று பெரும் ேள்ளியில் பெர்கய்கயய 
அப்ேள்ளித் ்தய்லயமயொசிரியர் 
்தொம்தப்ேடுத்்தொமலும் மறுக்கொமலும் 
உடனடியொ்கச் கெய்்தல்.

• ்கடடட ைெதி, ஆசிரியர்்கள், ்கறறல் 
கேொருள்்கள், தூய குடிநீர், சு்கொ்தொைமொன 
்கழிப்ேயற்கள், வியளயொடடுத்திடல், 
வியளயொடடுப் கேொருள்்கள் 
மு்தலியைறயறப் கேறு்தல்.

• ஒடடுகமொத்்த ைளர்ச்சிககுத் ப்தயையொன 
்தைமொன ்கல்வி கேறு்தல்.

• ்கடடணம் கெலுத்்தொமல் ேள்ளியில் பெர்நது 
்கல்வி கேறு்தல்.

• எழுத்துத் ப்தர்பைொ, பநர்மு்கத் ப்தர்பைொ 
இன்றிப் ேள்ளியில் பெரு்தல்.

• ையதிற்கொன எவவி்தச் ெொன்றி்தழும் 
இன்றிப் ேள்ளியில் பெரு்தல்.

• 6 ையது நியறையடயும் ையை ேள்ளிககு 
முநய்தய முன்ேருைக ்கல்வி கேறு்தல்.

  குழநகதைள் உரிகேைகளப் பாதுைாப்பதற்ைான சட்்டஙைள் 
 ■  ப்தசியக குழநய்த உரியம்கள் ேொது்கொப்பு  

ஆயணயச் ெடடம் – 2005.
 ■ குழநய்தத் திருமணத் ்தடுப்புச்ெடடம் – 2006.
 ■ ேொலியல் குறறங்களிலிருநது ேொது்கொககும் ெடடம் – 2012.
 ■ இளஞசிறொர் நீதிச்ெடடம் (ேொது்கொப்பு, ்கைனிப்பு) – 2015.
 ■ குழநய்தத் க்தொழி்லொளர் ்தடுப்புச்ெடடம் – 2016.
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  ஈ)   ோற்றுத்திைனாளிைள் உரிகேச் 
சட்்டம 2016 (The Rights of  Persons 
with Disabilities Act, 2016)

மொறறுத்திறனொளி்கள் உரியமச் ெடடம் 
2016 என்ேது மொறறுத் திறனொளி்களின் ந்லன் 
மறறும் அைர்்களின் உரியமக்கொ்க இநதிய 
அைெொல் 28, டிெம்ேர் 2016 அன்று 
நயடமுயறப்ேடுத்்தப்ேடடது.  

இச்ெடடம் பின்ைரும் மு்தன்யமக 
கூறு்கயளக க்கொண்டுள்ளது.
1.  மொறறுத்திறனொளி்களின் 

உரியமயும் ந்லமும்
2.  ெம உரியம
3. பைய்ல ைொய்ப்பு

இநதியொவில் மடடும் 7  ப்கொடிககும் 
அதி்கமொ்கபை மொறறுத்திறனொளி்கள் 
உள்ளனர் என உ்ல்க ைஙகியின் அறிகய்க 
குறிப்பிடுகிறது. மொறறுத்திறனொளி்களின் 
ப்தயையயக ்கருயண அடிப்ேயடயில் 
ேொர்க்கககூடொது என்ேதும் உரியம்களின் 
அடிப்ேயடயில் ேொர்க்க பைண்டும் 
என்ேதும், அைர்்களுககு எதிைொன 
ேொைேடெங்கள் ்கயளயப்ேட பைண்டும் 
என்ேதும் ஐககிய நொடடு ெயேயின் 
உடன்ேடிகய்கயொகும்.  இச்ெடடம் 21 
குயறேொடு்களுக்கொன தீர்வு்கயளக 
குறிப்பிடுகிறது.
1. ேொர்யையின்யம – Blindness

2. குயறேொர்யை – Low vision

3. கெவித்திறன் குயறேொடு – Hearing 
Impairment

4. உடலியக்கக குயறேொடு – Locomotor 
Disability

5. க்தொழுபநொயிலிருநது குணமயடநப்தொர் – 
Leprosy cured

6. குள்ளத்்தன்யம – Dwarfism
7. அறிவுெொர் குயறேொடு – Intellectual Disability
8. மனபநொய் – Mental Illness
9. புற உ்ல்க சிந்தயன குயறேொடு (அ) மன 

இறுக்கம் – Autism Spectrum Disorder
10. மூயள முடககுைொ்தம் – Cerebral Palsy
11. ்தயெச்சிய்தவு பநொய் – Muscular 

Dystrophy
12. நொள்ேடட நைம்பியல் குயறேொடு – Chronic 

Neurological conditions
13. குறிப்பிடட ்கறறல் குயறேொடு – Specific 

Learning Disability
14. ்தண்டு ைட மைப்பு பநொய் – Multiple 

Sclerosis
15. பேச்சு மறறும் கமொழித்திறன் குயறேொடு – 

Speech and Language Disability
16. இைத்்த அழிவுச் பெொய்க – Thalassemia
17. குருதி உயறயொயம (அ) இைத்்த ஒழுககு 

குயறேொடு - Hemophilia
18. அரிைொள் கெல் பெொய்க – Sickle cell anemia
19. ேன்மு்கக குயறேொடு்கள் 

(ேொர்யையின்யமபயொடு கெவித்திறன் 
குயறேொடு உடேட) – Multiple Disabilities 
including Deafblindness

20. அமி்ல ேொதிப்புககுள்ளொபனொர் – Acid Victims
21. நடுககுைொ்தம் – Parkinson’s disease

  உ)   யபாகயஸா சட்்டம - 2012 (POCSO 
Act - 2012)

18 ையதுககுக குயறைொன அயனத்து 
குழநய்த்கயளயும் ேொலின வித்தியொெமின்றி 
ேொலியல் துன்புறுத்்தலில் இருநது ்கொப்ே்தற்கொ்க 
க்கொண்டு ைைப்ேடட ெடடம் இது.  இந்தச் ெடடம் 
2012 ஆம் ஆண்டு மு்தல் கெயல்ேொடடில் 
இருநது ைருகிறது. குழநய்த்கயளப் ேொலியல் 
ைன்புணர்ச்சிககு உடேடுத்துைது, அந்தைங்க 
உறுப்பு்கயளத் க்தொடுைது அல்்லது மறறைரின் 
அந்தைங்க உறுப்பு்கயளக ்கடடொயப்ேடுத்தி 
க்தொடயைப்ேது, ேொலியல் சீண்டல்்கள் 
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கெய்ைது, ேொலியல் 
ரீதியொ்கச் கெய்ய்க 
கெய்ைது, க்தொய்லபேசி, 
அய்லபேசியில் ஆேொெமொ்கப் 
பேசுைது, மின்னஞெல் 
அனுப்புைது, திடடுைது, 
ேொலியல் இச்யெககு அயழப்ேது, ஆேொெ 
ேடங்கள் எடுப்ேது, விறேது, ்தயொரிப்ேது 
மறறைருககு க்கொடுப்ேது, இயணய்தளம், 
்கணினி என எந்த க்தொழில் நுடே ரீதியில் 
இருந்தொலும் குறறபம. பேொகபஸொ ெடடம் 
இநநி்கழ்வு்களுககு 7 மு்தல் 10 ஆண்டு்கள் 
சியறத்்தண்டயனயும், அேைொ்தமும், 
அதி்கேடெமொ்க ஆயுள் ்தண்டயனயும் ைழங்க 
ைழிைய்க கெய்கிறது.

யபாகயஸா-மின்னணுப்பபட்டி
ேொலினரீதியொ்க துன்ேத்திறகு 

ஆளொக்கப்ேடும் குழநய்த்கள் ேறறிய 
்த்கைல்்கயள இந்த இயணய்தளத்தில் 
(https://www.ncpcr.gov.in/user_complaints.
php) க்தரிவிக்க்லொம்.   குழநய்த்களின் 
உரியம ேொது்கொப்பிற்கொன ப்தசிய 
ஆயணயத்தின் (NCPCR) 
முன்முயறசியினொல் கெய்யப்ேடடு இருககும் 
இந்த ஏறேொடு ேொதிக்கப்ேடட குழநய்த்கயள 
பநரியடயொ்க ஆயணயத்திறகுத் ்த்கைல் 
க்தரிவிப்ே்தறகு உ்தைககூடியது. எளிதில் 
பு்கொர் அளிப்ே்தறகும், ்தைறு கெய்ேைர்்கள் மீது 
POCSO ெடடம் 2012 இன் கீழ் உடனடியொ்க 
நடைடிகய்க பமறக்கொள்ளவும் ைழி கெய்கிறது. 
மின்னணுப்கேடடி இயககுை்தறகு எளி்தொனது.  
பு்கொரும் இை்கசியமொ்கப் ேொது்கொக்கப்ேடும். 

  ஊ)   யதசிே குழநகதைள் உரிகேைள் 
பாதுைாப்பு ஆகணேம (NCPCR)

ப்தசிய குழநய்த்கள் உரியம்கள் ேொது்கொப்பு 
ஆயணயம் (National Commission for 
Protection of Child Rights) 2005 டிெம்ேரில் 
இநதிய நொடொளுமன்றத்தில் இயறறப்ேடட 
குழநய்த உரியம்கள் ேொது்கொப்பு ெடடத்தின் 
அடிப்ேயடயில் அயமக்கப்ேடட ்தன்னொடசி 
கேறற அைசு அயமப்ேொகும். இது மத்திய ம்களிர் 

மறறும் குழநய்த்கள் பமம்ேொடடு துயறயின் கீழ் 
கெயல்ேடுகிறது. இந்த அயமப்ேொனது 2007 ஆம் 
ஆண்டு மொர்ச் மொ்தம் கெயல்ேட துைஙகியது. 
ஐககிய நொடு்கள் ெயேயின் குழநய்த்கள் 
உரியம்கள் மொநொடு மறறும் இநதிய 
அைெயமப்புச்ெடடம் ைகுத்துள்ள குழநய்த்களின் 
உரியம்கள், ெடடங்கள், க்கொள்ய்க்கள், ஆடசி 
அயமப்பு்கள் ஆகியயை முயறயொ்கப் 
பின்ேறறு்தய்ல உறுதிகெய்்தல் இ்தன் 
குறிகப்கொளொகும். 18 ையது ையையுள்ள 
அயனையையும் குழநய்த்களொ்க இந்த 
ஆயணயம் ையையறுககிறது. ேள்ளி்களில் 
குழநய்த்களுககு ஏறேடும் இன்னல்்கயளத் 
தீர்க்கத் ்தனி குழுக்கள் அயமக்கப்ேட 
ைலியுறுத்துகிறது. இககுழு குழநய்த்களுககு 
்தைப்ேடும் உடல் மறறும் மன அளவி்லொன 
துன்புறுத்்தல்்கயள விெொரித்து 48 மணி 
பநைத்திறகுள் அயைேறறி உள்ளூர் அல்்லது 
மொைடட ெடட அயமப்பு்களில் பு்கொர் கெய்ய 
நடைடிகய்க எடுககிறது.

  எ)   குழநகதைள் உரிகேைகளப் 
பபறுவதில் பள்ளி யேைாண்கேக 
குழுவின் பஙகு

• குழநய்த்களின் உரியம்கள் ேறறிய 
விழிப்புணர்வு்கயளப் கேறு்தல்.

• குழநய்த்களின் உரியம்கள் ேறறிய 
விழிப்புணர்யை அயனத்து 
கேறபறொர்்களுககும் ஆசிரியர்்களுககும் 
ஏறேடுத்து்தல்.
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• குழநய்த்கள் ்தங்கள் உரியமயயப் 
கேறுை்தறகு அயனத்து வி்தமொன 
ஏறேொடு்கயளயும் ேள்ளியில் கெய்்தல்.

• குழநய்த்களுக்கொன உரியம்கள் 
ை ழ ங ்க ப் ே டு கி ன் ற ன ை ொ 

என்ேய்தயனக ்கண்்கொணித்்தல் 
மறறும் உறுதி கெய்்தல்.

• குழநய்த்கயளப் ேொது்கொப்ே்தறகு 
அயனத்து முயறசி்கயளயும் 
பமறக்கொள்ளல்.

கெல்ைம், ்தன் ேணியின் கேொருடடு 6 ஆண்டு்களுககு முன்பு கைளியூருககுக குடும்ேத்துடன் 
கென்றொர். அஙகு அைருககு ஒரு குழநய்த பிறந்தது. ஆனொல், அைர் ்தன் குழநய்தயின் பிறப்புச் 
ெொன்றி்தயழப் கேறவில்ய்ல. ்தறபேொது கெல்ைம், ்தன் கெொந்த ஊருகப்க ைநதுவிடடொர். ்தன் 
கெொந்த ஊரில் உள்ள ேள்ளியில் ம்கயனச் பெர்க்கச் கென்றொர். ்தய்லயமயொசிரியர், பிறப்புச் 
ெொன்றி்தழ் க்கொண்டுைந்தொல்்தொன் குழநய்தயயப்  ேள்ளியில் பெர்ப்பேன் என்கிறொர். 
கெல்ைத்தினொல் பிறப்புச்ெொன்றி்தயழ உடபன ைொஙகிைை இய்லொ்த்தொல், ேள்ளியில் ்தன் 
பிள்யளயயச் பெர்த்துக க்கொள்ளுங்கள்  என்கிறொர். ்தய்லயமயொசிரியபைொ முடியொது என்கிறொர்.

என்ன கெய்ய்லொம் ? நீங்கபள கெொல்லுங்கள்.

விவாதிகை – 1

பிபைமொ, ்தொன் பிறந்த ஊரில் உள்ள ேள்ளியில் ்தன் ம்கயன   மு்தல் ைகுப்பு மு்தல் 6ஆம் 
ைகுப்புையை ேடிக்க யைத்து ைருகிறொர். பைய்லயின் நிமித்்தம் பைறு ஊருககு குடிகேயருகிறொர். 
ஆ்கஸட மொ்தம் என்ே்தொல், ்தறபேொது ேடிககும்  ேள்ளிககுச் கென்று, ்தன் ம்கயன அயழத்து ைநது, 
பைறு ேள்ளியில் 6ம் ைகுப்பு பெர்க்க முடியுமொ எனப் ேக்கத்து வீடடில் ஆப்லொெயன ப்கடகிறொர். 
ேக்கத்து வீடடுக்கொைம்மொபைொ ேள்ளியில் பெர்க்கமொடடொர்்கள் என்றும் ்தறபேொது ேடிககும் 
ேள்ளியில் மொறறுச் ெொன்றி்தழ் ்தைமொடடொர்்கள் என்றும் கூறுகிறொர்.  எனபை, அந்தப் ேள்ளியிப்லபய 
க்தொடர்நது ேடிக்க யைககும்ேடி கூறுகிறொர். பிபைமொ, எப்ேடியொைது  பிள்யளயயத்  ்தன்னுடன் 
அயழத்து ைநது பைறு ேள்ளியில் பெர்த்துவிட பைண்டும் என எண்ணுகிறொர்.

பிபைமொ நியனப்ேது நடககுமொ? நொங்கபள கெொல்லுபைொம்

விவாதிகை – 2

்தமிழ்கத்தில் மொணைர்்கள் ்கல்வி க்தொடர்ேொன அயனத்து ்த்கைல்்கயளயும் எளிதில் 
க்தரிநதுக்கொள்ளும் கேொருடடும், மன உயளச்ெல்  ஏறேடும் ெமயத்தில் ்தங்களுக்கொன 
ெநப்த்கத்ய்த பேொககிகக்கொள்ளும் கேொருடடும்  24 மணி பநைமும்  இயங்ககூடிய   
உ்தவி எண் – 14417
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அறிமு்கம்
ேொல் என்ேது உடலியல் ெொர்ந்த ஆண், 

கேண் மறறும் மூன்றொம் ேொலினத்்தைர் 
இயடபயயுள்ள பைறுேொடு ஆகும். ஆனொல் 
ேொலினம் என்ேது ெமு்தொயம் மறறும் 

ேண்ேொடடின்அடிப்ேயடயில் ஆண், கேண் 
மறறும் மூன்றொம் ேொலினம் என 
பைறுேடுத்திப் ேொர்ப்ே்தொகும். 
ெமூ்கத்க்தொடர்பு மறறும் ெமூ்க உறவு்கள் 
ெொர்நது ேொலினம் குறித்்த ்கருத்து்கள் 
மொறுேடுகின்றன. 

  அ)  பால் ேற்றும பாலினம யவறுபாடு
பால் நிர்ணேம

நமது ெமு்தொயத்தில் ஆண் 
குழநய்த்கயள உயர்ைொ்கவும் கேண் 
குழநய்த்கயள ்தொழ்ைொ்கவும் ேொர்க்கககூடிய 
மனப்ேொன்யம இன்றும் இருநது ைருகிறது. 
ஆனொல் ஒரு குழநய்த ஆணொ்கப் 
பிறப்ே்தறகும், கேண்ணொ்கப் பிறப்ே்தறகும் 
நம் உடலில் உள்ள இனப்கேருக்க 
கெல்்களில் உள்ள குபைொபமொபெொம்்கள்்தொன் 
்கொைணம் என்ேய்த நொம் புரிநதுக்கொள்ளு்தல் 
அைசியம்.
• மனி்த உடலில் உள்ள இனப்கேருக்க 

கெல்்களில் கமொத்்தம் 46 
குபைொபமொபெொம்்கள் ்கொணப்ேடுகின்றன. 
அ்தொைது 23 ப�ொடி குபைொபமொபெொம்்கள்.

• 22 ப�ொடி குபைொபமொபெொம்்கள் உடல் 
குபைொபமொபெொம்்கள் என்றும் இருேத்து 
மூன்றொைது ப�ொடி குபைொபமொபெொம்்கள் 
ேொல் குபைொபமொபெொம்்கள் என்றும் 
அயழக்கப்ேடுகின்றன. 

பாலினச் சேத்துவம 6

• ேொல்  மறறும் ேொலினம் பைறுேொடு
• ேொலினச் ெமத்துைம்
• கேண் குழநய்த்கள் ேொது்கொப்பு

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்
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• இந்த 23 ைது ப�ொடி ேொல் 
குபைொபமொபெொம்்தொன் ஒரு குழநய்த 
ஆணொ்க அல்்லது கேண்ணொ்கப் 
பிறப்ே்தறகு ்கொைணமொய் அயமகின்றன. 
இய்தககீபழ உள்ள ேடத்தின்மூ்லம் 
புரிநதுக்கொள்ள்லொம்.

பபண்            ஆண்
 44 XX 44 XY 

22 X  22 X      22 X               22 Y

44 XX                            44 XY
பபண் குழநகத                  ஆண் குழநகத

மூன்ைாம பால் (திரு�ஙகைைள், திரு�ர்)
ேொல் குபைொபமொபெொம்்களின் 

எண்ணிகய்க அெொ்தொைண நிய்லயில் 
இருந்தொல் மூன்றொம் ேொலினம் என்கிபறொம்.

பால் குயராயோயசாமைளின் அசாதாரண நிகை
கேண்்கள் 44 O (45),      44 XXX(47)

ஆண்்கள் 44XXY(47), 44 XYY(47)

ேொல் என்ேது ஒரு குழநய்த 
பிறககும்பேொப்த தீர்மொனிக்கப்ேடுைது ஆகும். 
ேொலினம் (ஆண் மறறும் கேண்ணின் 
நயடமுயறச் கெயல்ேொடு்கள்) ெமு்தொயத்்தொல் 
உருைொக்கப்ேடுைது. எனபை ஆண், கேண் 
இருைரின் ந்லயனயும் ்கருத்திறக்கொண்டு 
ேொலினம் ையையயற கெய்யப்ேட பைண்டும்.

ய�ாகைம : பால் நிர்ணேம  பற்றி  அறிதல்

பசய்முகை
•  ேஙப்கறேொளர்்களின் எடடு நேர்்கயள அயழத்து, நொன்கு பேர்க்கொண்ட இரு 

அணி்களொ்கப் பிரிக்கவும்.
•  ஓர் அணியில் உள்ள நொன்கு நேர்்களுககு கீழ்க்கொணுமொறு  ெொர்ட (5" ×  5") அடயட்கள் 

எழுதிக க்கொடுக்கவும்.

அணி 1
�பர் 1 �பர் 2 �பர் 3 �பர் 4

22  குபைொபமொபெொம் 22 குபைொபமொபெொம் X குபைொபமொபெொம் X குபைொபமொபெொம்

அணி 2
�பர் 1 �பர் 2 �பர் 3 �பர் 4

22  குபைொபமொபெொம் 22 குபைொபமொபெொம் X குபைொபமொபெொம் Y குபைொபமொபெொம்

•  ஒவகைொரு அணியில் இருநதும் நேர் 1 மறறும் நேர் 3 ஒரு பிரிைொ்கவும், நேர் 2 மறறும் நேர் 4 
ஒரு பிரிைொ்கவும் பிரித்துக க்கொள்ளவும்.

•  ்தறபேொது கமொத்்தம் நொன்கு பிரிவு்கள் இருககும். அணி ஒன்றிலிருநது பிரிந்த ஒரு பிரியை 
அணி இைண்டிலிருநது பிரிந்த ஒரு பிரிவுடன் இயணயச் கெொல்்லவும். 

•  பின்பு அந்த அணியினர் யைத்துள்ள குபைொபமொபெொம்்களின் கேயர்்கயள ைொசிக்கச் 
கெொல்்லவும். 

•  இ்தன் மூ்லம் ேஙப்கறேொளர்்கள் ேொல் நிர்ணயம் கெய்யும் முயறயியனப் ேறறி புரிநதுக்கொள்ளச் 
கெய்ய்லொம். 

கெயல்ேொடு
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  ஆ)  பாலினச் சேத்துவம
ேொலினச் ெமத்துைம் என்ேது ஆண், கேண் 

இருேொ்லருககும் ெமமொன உரியம்கள், ைொய்ப்பு்கள் 
மறறும் இருேொ்லயையும் ெமமொ்க நடத்து்தல் 
என்ே்தயனக குறிககிறது. ஆண், கேண் பைறுேொடு 
இல்்லொமல் கேொருளொ்தொைப் ேங்களித்்தல், 
முடிகைடுத்்தல், ைளங்கயளயும், ைொய்ப்பு்கயளயும் 
ெமமொ்க ைழஙகு்தல், பெயை்கயளச் ெமமொ்க 
மதிப்பிடு்தல் பேொன்றயைபய ேொலினச் 
ெமத்துைத்திறகு ைழிைகுககும்.

அைசியல், கேொருளொ்தொை, ்கல்வி மறறும் 
சு்கொ்தொை அம்ெங்களில் ஆண்்களுககும் 
கேண்்களுககும் ெம ைொய்ப்பு்கயள ைழஙகு்தல் 
அைசியமொன்தொகும்.
பாலினச் சேத்துவத்தின் முககிேத்துவம 

ஆ ண் ்க ளு க கு ம் 
கேண்்களுககும் ெம ைொய்ப்பு்கள் 
கியடககும்பேொது்தொன் ஒரு நொடு 
முன்பனற முடியும். ைளம் மிகுந்த 
ஒரு ெமு்தொயத்ய்த ்கடடயமப்ேதில் 
கேண்்களின் ேஙகு அளப்ேரியது. 
அைர்்கயள முடிகைடுத்்தல், கேொருளொ்தொைத்ய்தக 
ய்கயொளு்தல், அதி்கொைத்தில் ேஙகுக்கொள்ள 
யைத்்தல் பேொன்றைறறின் மூ்லம் ஒரு 
ெமு்தொயத்ய்த முன்பனறற முடியும்.

  இ)   பபண்ைள் ேற்றும பபண் 
குழநகதைளுகைான பாதுைாப்புச் 
சட்்டஙைள்.

இநதிய நொடடின் அைசியல் ெடடம் 1951 
ேகுதி இைண்டு கேண்்களுக்கொன ெமத்துை 
உரியமயய உறுதி கெய்துள்ளது. அதில் ெதி 
்தடுப்புச் ெடடம், ைை்தடெயண ஒழிப்புச் ெடடம், 
ேொலியல் க்தொழில் ஒழிப்புச் ெடடம் பேொன்றயை 
முககியமொனயையொகும்.

ைைநதுகரோ்டல்
கீபழ க்கொடுக்கப்ேடடுள்ள ்கருத்து்கள் 

ஒவகைொன்யறயும் ்தனித்்தனி துண்டுச் 
சீடடில் எழுதி, ேஙப்கறேொளர்்களிடம் 
க்கொடுத்து அக்கருத்து்களின்  அடிப்ேயடயில் 

்க்லநதுயையொடவும்.

ைருத்துைள்
1. நல்்ல மறறும் க்கடட க்தொடு்தல் (Good 

Touch and Bad Touch) ேறறிய அறியை 
மு்தலில் ஆண் குழநய்த்களுககும் பின்பு 
கேண் குழநய்த்களுககும் ஏறேடுத்து்தல்.

ைைநதுகரோ்டல்
ேஙப்கறேொளர்்களுள் 2 கேண் 

ேஙப்கறேொளர்்கயள ஆண்்கள் கெய்யும் 
பைய்ல்கயளக ்கரும்ே்லய்கயில் 
எழு்தச்கெொல்்லவும். அப்தபேொல் 2 ஆண் 
ேஙப்கறேொளர்்கயள கேண்்கள் கெய்யும் 
பைய்ல்கயளக ்கரும்ே்லய்கயில் எழு்தச் 
கெொல்்லவும். பிறகு அைறயறப் ேறறி 
ேஙப்கறேொளர்்களுடன் ்க்லநதுயையொடி 
ேொலினச் ெமத்துைத்ய்த ைலியுறுத்்தவும்.

இன்யறயச் சூழலில் கேண்்கள் 
எவைொகறல்்லொம் ்தம்முயடய அறியையும், 
திறன்்கயளயும் ைளர்த்துகக்கொண்டுள்ளனர் 
என்ே்தயனயும், கிைொமப்புறப் கேண்்களுககு 
்கல்வி மறறும் கேொருளொ்தொைச் ்தறெொர்பின் 
அைசியம் ேறறியும் ைலியுறுத்தி நியறவு 

கெய்யவும்.

SMC - MODULE.indd   30 12/22/2020   12:54:16 PM



31 SMC/SMDC–Capacity Building Training 2020–2021

2. புதிய நேர்்களிடம் 
ேழகும் முயறயயயும், 
அைர்்களின் நடத்ய்த 
ப ந ொ க ்க த் ய ்த யு ம் 
பு ரி ந து க ்க ொ ள் ளு ம் 
திறயன கேண் 
குழநய்த்களிடம் ைளர்த்்தல்.

3. ்தைறொன முயறயில் அணுகும் நேர்்களிடம் 
எவைொறு நடநதுக்கொள்ள பைண்டும் என்ற 
அறியையும், ்தற்கொப்பு நடைடிகய்க்கயள 
பமறக்கொள்ளும் திறயனயும் கேண் 
குழநய்த்களிடம் ைளர்த்்தல்.

4. ்தங்களது புய்கப்ேடங்கள், ய்கபேசி 
எண்்கள் மறறும் இ்தை சுயம் ெொர்ந்த 
்த்கைல்்கயளச் ெமூ்க ைய்ல்தளங்களில் 
ேதிவிடு்தய்லத் ்தவிர்த்்தல்.

5. கேண் குழநய்த்கள் கைளியில் 
கெல்லும்பேொது அைர்்களுக்கொன 
ேொது்கொப்யே உறுதி கெய்யும் அம்ெங்கயளப் 
ேறறிய அறிவியன ைளர்த்்தல் மறறும் 
ேொது்கொப்பு உ்தவி்கயளப் கேறும் 
ைழிமுயற்கயளப் ேறறிய விழிப்புணர்வு 
ஏறேடுத்து்தல்.

6. கேண்்கயளப் ேறறிய உயர்ைொன 
எண்ணத்ய்தயும், ேொலினச் ெமத்துைம் 
ேறறிய விழிப்புணர்யையும் கேொதுமக்களிடம் 
ஏறேடுத்து்தல்.

7. கேண் குழநய்த்களிடம் ய்தரியத்ய்தயும், 
்தன்னம்பிகய்கயயயும் ைளர்ககும் 
ைழிமுயற்கயளக ்கறறுத் ்தரு்தல். 

8. கேண் குழநய்த்களுககு ெம உரியம்கள் 
கியடத்திட ைழிைய்ககெய்்தல்.

  ஈ)   பாலினச் சேத்துவத்தில் பள்ளி 
யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு

ேள்ளி பம்லொண்யமக குழுவினர் 
கீழ்க்கண்ட கெயல்ேொடு்களில் ேொலினச் 
ெமத்துைத்ய்த உறுதி கெய்்தல் அைசியம்.
• குழநய்த்கயளப் ேள்ளியில் பெர்த்்தல்.
• குழநய்த்கள் ்கறறல் அயடயைப் கேறு்தல்.
• குழநய்த்களுக்கொன அைசின் 

ந்லத்திடடங்கயளப் கேறு்தல்
• குழநய்த்கயள ெமபநொககுடன் 

ய்கயொளு்தல்.
• ேள்ளி நி்கழ்வு்களில் ெமைொய்ப்பு்கயளப் 

கேறு்தல் பேொன்றயை.

பபண்ைள் பாதுைாப்பிற்ைான அவசர உதவி எண்ைள்

வ.எண் விவரம உதவி  
எண்ைள்

1. கேண்்களின் அைெை உ்தவி எண் (திடீர் ஆேத்து்கள், ்தனித்துவிடப்ேடு்தல், 
்தங்க இடமில்்லொ்தபேொது பேொன்ற ்கொைணங்கள்)

1091 
044-23452365

2. கேண் குழநய்த்கள் ேொது்கொப்பிறகு 1098

3. பிள்யள்களொல் ய்கவிடப்ேடட ஆ்தைைறற நிய்லயில் இருககும் ைய்தொன 
கேண்்கள்

1253

4. குடும்ே ைன்முயற, ேணிபுரியும் இடத்திப்லொ, ்கல்லூரியிப்லொ ேொலியல் 
ரீதியொ்க துன்புறுத்்தல்

044-28551155 
044-25264568

5. மனரீதியொ்க ேொதிக்கப்ேடட கேண்்கள், ஆ்தைைறற கேண்்கள் ேொது்கொப்பிறகு 044-26530504 
044-26530599

6. ஆடபடொவில் அளவுக்கதி்கமொன குழநய்த்கயள ஏறறிச்கென்றொல் 044-24749002 
044-26744445
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அறிமு்கம்
நொம் ைொழும் பூமியொனது ்தனது இயறய்கச் 

ெமநிய்லயயத் ்தொபன ேைொமரித்துக க்கொள்கிறது. 
இந்தச் ெமநிய்ல சி்ல பநைங்களில் மொறுேொடு 
அயடயும் பேொது மனி்தர்்களின் உயிருககும், 
உயடயமககும் பெ்தம் வியளவிப்ே்தொ்க 
அயமகின்றது. இ்தயன இடைொ்க நொம் 

உணர்கிபறொம். இந்த இடரின் வியளைொ்க 
உண்டொகும் கேரும் பெ்தத்ய்தபய நொம் பேரிடர் 
என்கிபறொம். இந்தப் பேரிடரினொல் ஏறேடும் 
இழப்பு்கயளக குயறப்ேது, ்தவிர்ப்ேது, பேைழிைொல் 
ேொதிக்கப்ேடடைர்்களுககு உடனடியொ்கப் 
கேொருத்்தமொன உ்தவி்கயள உறுதிப்ேடுத்துைது 
மறறும் வியைைொன, ேயனுள்ள மீடசியய 
அளிப்ேப்த பேரிடர் பம்லொண்யம ஆகும்.

  அ)   யைாவிட் – 19 – விளகைம ேற்றும 
பாதுைாப்பு வழிமுகைைள்

ப்கொவிட – 19 பநொய் க்தொறறு மு்தன் 
மு்தலில் சீனொவின் வு்கொண் ந்கரில் 2019 டிெம்ேர் 
மொ்தம் அயடயொளம் ்கொணப்ேடடது. �னைரி 30, 
2020 அன்று ப்கொவிட – 19 க்தொறயற உ்ல்க 
அளவில் கேொது சு்கொ்தொை அைெை நிய்லயொ்கவும் 
மொர்ச் 11, 2020 அன்று கேருநக்தொறறொ்கவும் 
உ்ல்க சு்கொ்தொை அயமப்பு (WHO) அறிவித்்தது. 
க்கொபைொனொ யைைஸ்கள் வி்லஙகுைழிக்தொறறும் 
யைைஸ்கள். வி்லஙகு என்றொல், மனி்தனும் 
அடக்கம். இதுையை ஏழு ைய்கயொன 
க்கொபைொனொ யைைஸ்கள் மனி்தர்்களிடமும், 
வி ்ல ங கு ்க ளி ய ட ப ய யு ம் 
்கண்டுபிடிக்கப்ேடடிருககின்றன. 

க்கொபைொனொ என்றொல் கிரீடம் என்று 
கேொருள். நுண்பணொககி ைழிபய 
்கொணும்பேொது – க்கொபைொனொ யைைஸ்களின் 
ேைப்பில் கிரீடம் பேொன்ற கூர்முயன ஏறபி்கள் 
இருப்ே்தொல், இந்தப் கேயர். ெொ்தொைண ெளி 
ஏறேடுத்தும் க்கொபைொனொ யைைஸில் இருநது, 
இறப்யே ஏறேடுத்்தககூடிய ெொர்ஸ (SARS), 
கமர்ஸ (MERS), பேொன்ற ஏழு ைய்க 
க்கொபைொனொ யைைஸ்கள் நமககுத் க்தரியும். 
கேொதுைொ்க, பமல்-நுயையீைல் ெொர்ந்த பநொய் 
அறிகுறி்கயள இயை ஏறேடுத்தும். இப்பேொது 
நம்யம அச்சுறுத்திக க்கொண்டிருககும் 
யைைஸின் கேயர் – SARS-CoV-2, இந்த 
யைைஸ நமககு ஏறேடுத்திக க்கொண்டிருககும் 
பநொயின் கேயர் – COVID-19. COVI என்றொல் 
Corona Virus, D என்றொல் Disease மறறும் 19 

யபரி்டர் யேைாண்கே 7

•  ப்கொவிட – 19 –  விளக்கம்  மறறும்  ேொது்கொப்பு 
ைழிமுயற்கள்

• பேரிடர்்களின் ைய்க்கள்
• இயறய்க பேரிடர்்கள் மறறும் ேொது்கொப்பு முயற்கள்
• மனி்தனொல் ஏறேடும் பேரிடர்்கள் மறறும் ேொது்கொப்பு முயற்கள்.
•  ேள்ளியில் பேரிடர் பம்லொண்யமக குழுயை ஏறேடுத்திச் 

கெயல்ேடுத்து்தல்.

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்
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என்ேது இந்த பநொய் ்கண்டுபிடிக்கப்ேடட 
ஆண்டு. இன்யறய நிய்லயில் கேொதுைொ்க 
நொம் க்கொபைொனொ யைைஸ என்று கெொல்லிக 
க்கொண்டிருககிபறொம். இது 2019 N-cov (New 
strain corono Virus) என்றும் 
அயழக்கப்ேடுகிறது.

பைாயரானா ய�ாேறிதல் யசாதகனைள்
்தமிழ்நொடடில் இநதிய மருத்துை ஆைொய்ச்சி 

்கவுன்சில் (ICMR) அனுமதித்்தப்ேடி க்கொபைொனொ 
பெொ்தயன்கள் பின்ைரும் ைய்க்களில் 
நயடகேறுகிறது. ஸைொப் பி.சி.ஆர் (Swab 
polymerase chain Reaction, PCR). 
பெொ்தயன்கள், டரூநொட (True Nat)
பெொ்தயன்கள், சி.பி.என்.ஏடி பெொ்தயன்கள். 
்தமிழ்நொடடில் 66 அைசு மருத்துைமயன்கள் / 
ஆய்ை்கங்கள் மறறும் 126 ்தனியொர் 
மருத்துைமயன்களில் ேல்பைறு பநொயறி்தல் 
முயற்கயளப் ேயன்ேடுத்தி COVID–19 
பெொ்தயன நடத்்தப்ேடுகிறது. யொரிடமிருநது 
ைந்தது என்ேய்த அறிநது அந்த பநொய் கிருமி 
ேைப்பும் நேயை ்தனியமேடுத்துைது அைசியம். 
அதுபேொ்ல யொருககு பநொய் ஏறேடுகிறது 
என்ேய்த ்கைனிக்க க்தொடர்நது ெமூ்கத்தில் 
அயனைரின் உடல் கைப்ே நிய்லயய 
்கண்்கொணிப்ேதும் அைசியம். 

உதவி எண்ைள்
1075 அல்்லது மத்திய உ்தவி பெயை 

எண். +91–11 2397046 அயழக்க்லொம். 
மொநி்ல உ்தவி எண். 044-29510500,  
2951 0400, 2951 0500, 2430 0300, 4627 
4446. ய்கப்பேசி எண் : 94443 40496, 
8754448477.

பபாதுவான பாதுைாப்பு வழிமுகைைள்
1. ய்க்கயள பெொப்பு அல்்லது 

ய்கசுத்தி்கரிப்ேொன் க்கொண்டு ்கழுை 
பைண்டும்.

2. ெ்கமொணைர்்களுடன் ெமூ்க 
இயடகைளியயக ்கயடப்பிடிக்க 
பைண்டும்.

3. ேள்ளியில் உள்ள கேொருட்கயளப் 
ேயன்ேடுத்தும்பேொதும், உணவு 
உண்ணுை்தறகு முன்பு மறறும் 
உணவு உண்டபின்பும், இருமல் 
மறறும் தும்ேல் ைந்த பிறகும் ய்க்கயள 
பெொப்பு பேொடடுக ்கண்டிப்ேொ்க ்கழுவு்தல் 
பைண்டும்.

4. ேொது்கொப்பு ்கருதி அயனைரும் மு்கக்கைெம் 
அணிநது ைைபைண்டும். 

முைகைவசம அணிதல்

வ.எண் பசய்ே யவண்டிேகவ
Do's

பசய்ேககூ்டாதகவ
Dont's

1. மு்கக்கைெம் ைொய் மறறும் மூககியன 
நன்றொ்க மூடியிருக்க பைண்டும்.

மூககியன மயறக்கொமல் மு்கக ்கைெம் 
அணியககூடொது.

2. மு்கக்கைெத்தியன ேொலீத்தீன் 
உயறயினுள் பேொடடு குப்யே க்தொடடியில் 
பேொட பைண்டும். பின்னர் ய்க்கயள 
நன்றொ்க ்கழுை பைண்டும். 

்கண்ட இடங்களில் வீெககூடொது. இ்தனொல் 
பநொய் ேைவும் ஆேத்து உள்ளது.
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ய�ாய் பரவும விதம ேற்றும பாதுைாப்பு
க்தொறறுள்ள ஒரு நேர் தும்மும்பேொப்தொ 

அல்்லது இருமும்பேொப்தொ கைளிைரும் 
நீர்த்துளி்கள் ைழியொ்க ஒரு நேரிடமிருநது 
மறகறொரு நேருககு இந்த யைைஸ ேைவும். 
இத்திைைத்துளி்கள், ்க்தவு, ய்கப்பிடி, 
இருகய்க்கள், ேயன்ேடுத்தும் கேொருட்கள், 
என எஙகு பைண்டுமொனொலும் 
இருக்கககூடும் என்ே்தொல் அதி்கபை்கமொ்க 
இத்க்தொறறு ேைவி, உயிரிழப்யேயும் 
ஏறேடுத்துகிறது.

பைாயரானாைாை பள்ளி ேற்றும வகுப்பகை 
யேைாண்கேயில் பள்ளி யேைாண்கேக 
குழுவின் பஙகு
1. ய்க ்கழுவும் யமயம் அயமக்க பைண்டும்.
2. பெொப்பு அல்்லது பெொப்பு திைைம் க்கொண்டு 

மொணைர்்கள் ்தங்கள் ய்க்கயள நன்றொ்க 
்கழுவிய பின்னபை ேள்ளிககுள் அனுமதிக்க 
பைண்டும்.

3. க்தர்மல்ஸப்கன் ேயன்ேடுத்தி உடல் 
கைப்ேநிய்லயய ேரிபெொதிக்க பைண்டும். 
ெைொெரி கைப்ேநிய்லயயவிட அதி்கமொ்க 
இருப்பின் அருகில் உள்ள அைசு 
மருத்துைமயனககுச் கெல்்ல ைழிைய்க 
கெய்்தல் பைண்டும். 

4. குறிப்பிடட ்கொ்ல இயடகைளியில் 
ேள்ளிைளொ்கம், ைகுப்ேயற மறறும் 
ய்க்கழுவும் இடம் பேொன்றைறறிறகு 
கிருமிநொசினி க்தளித்்தல் பைண்டும்.

5. ஓவகைொரு ைகுப்ேயறயிலும் ய்க 
சுத்தி்கரிப்ேொன் க்கொண்டு மொணைர்்களின் 
ய்க்கயள சுத்்தம் கெய்்தல் பைண்டும்.

6. அயனைரும் மு்கக்கைெம் அணிநதிருப்ேய்த 
உறுதி கெய்்தல் பைண்டும்.

7. இயற ைணக்கம் ெமூ்க இயடகைளியுடன் 
நடத்்தப்ேட பைண்டும். உணை்கம், 
சுறறு்லொத் ்த்லங்கள், பூங்கொ, தியையைங்கம், 
வியளயொடடு திடல் உள்ளூர் ெநய்த்கள், 
்கயடத்க்தருக்கள், வியளயொடடுத் 
திடல்்களுககு மொணைர்்கயள அயழத்துச் 
கெல்்லககூடொது.

  ஆ)  யபரி்டர்ைளின் வகைைள்

இேற்கைப் யபரி்டர்
Natural Disaster

ேனிதனால் 
ஏற்படுத்தப்படும யபரி்டர்

Human-made 
Disaster

புயல் ெொய்ல விேத்து்கள்
மயழ, கைள்ளம் ஆழ்துயளககிணறு 

விேத்து
மின்னல் மறறும் 

இடி
நீரில் முழ்கும் 
விேத்து்கள்

சுனொமி ்கடடட விேத்து
நி்லநடுக்கம் தீ விேத்து
நி்லச்ெரிவு மின் விேத்து்கள்

ைறடசி கூடட கநரிெல், 
்க்லைைம் , இ்தை 
இடர்ேொடு்கள்

  இ)   இேற்கைப் யபரி்டர்ைள் ேற்றும 
பாதுைாப்பு முகைைள்

1. புேல் (Cyclone)

்கடலில் குயறந்த 
்க ொ ற ற ழு த் ்த ம் 
உ ரு ை ொ கு ம் ப ே ொ து , 
அ்தயனச் சுறறியுள்ள 
அதி்க அழுத்்தத்துடன் கூடிய ்கொறறு, 
்தொழ்வு மண்ட்லமொ்க மொறி ,  ்கயையய 
பநொககித் தீவிைமொ்க ந்கரும். 
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இக்கொறறு ‘புயல்’ எனப்ேடும். அப்பேொது ே்லத்்த 
்கொறறும், ்கன மயழயும் அதிபை்கமொ்கக 
்கயையயத் ்தொககும். இ்தனொல், மைங்கள் 
பைபைொடு ெொய்்தல், குடியிருப்பு்கள் பெ்தமயட்தல், 
கைள்ளப் கேருககு மு்தலியயை ஏறேடும்.
பாதுைாப்பு முகைைள்
• ை்தநதி்கயள நம்ேக கூடொது. ைொகனொலி, 

க்தொய்லக்கொடசி கெய்தி்கயளக ்கைனித்து 
கெயல்ேடு்தல் பைண்டும்.

• மைங்களிலிருககும் இய்ல, ்தயழ்கயள 
அ்கறறி கியள்களின் ேொைத்ய்தக குயறத்்தல் 
பைண்டும், உயடயம்கள், ஆைணங்கள் 
ஆகியைறயறப் ேொது்கொப்ேொன இடங்களில் 
யைத்திருத்்தல் பைண்டும்.

• உணவுப் கேொருள், கமழுகுைர்த்தி, 
தீப்கேடடி, எரிகேொருள், குடிநீர், மு்தலு்தவிப் 
கேடடி மு்தலிய இன்றியயமயொப் 
கேொருள்்கயளச் பெமித்துப் ேொது்கொப்ேொ்க 
யைத்துக க்கொள்ளபைண்டும்.

நிைர், புகைவி (2020), புயலின் கேரும் 
்தொககு்தலில், ்தங்களின் முன்கனச்ெரிகய்க 
நடைடிகய்கயொல் ்தற்கொத்துக க்கொண்ட 
நேர்்களின் பநர்்கொணலில் ப்கடடய்தப் 
ேறறி ்க்லநதுயையொடவும்.

விவாதிகை 

2. ைன ேகழ, பவள்ளம (Flood)

அதி்க மயழப்கேொழிவு, 
புயல், ேனி உருகு்தல், 
அயணக்கடடு்கள் உயட்தல் 
மு்தலிய ்கொைணங்களினொல், நீர் 
அ்தன் ேொய்தககும் பம்லொ்க 
ைழிநப்தொடி அருகில் உள்ள 
நி்லப்ேைப்யே மூழ்்கடித்துச் கெல்லும் 
பேொகப்க,  ‘கைள்ளப்கேருககு’ எனப்ேடுகிறது. 
இ்தனொல் வியளநி்லம் ேொதிக்கப்ேடு்தல், 
குடியிருப்புப் ேகுதி்கள் நீைொல் சூழப்ேடு்தல், 
நீர்மொசுேடு்தல், க்தொறறுபநொய் ேைவு்தல், 
உயிர்ச்பெ்தங்கள் ஏறேடு்தல், இயல்புநிய்ல 
ேொதிக்கப்ேடு்தல் பேொன்ற சூழல்்கள் 
ஏறேடுகின்றன.

பாதுைாப்பு முகைைள்
ைசிககும் ேகுதி கைள்ளத்திறகு உடேடும் 

்தன்யம க்கொண்ட்தொ என்ேய்தக ்கண்டறிய 
பைண்டும். கைள்ளப்கேருககுக ்கொ்லத்தில் 
கைளியில் கெல்லு்தல் கூடொது, மின் 
ெொ்தனங்கயளத் க்தொடக கூடொது. ்தொழ்ைொன 
ேகுதியில் ேள்ளி இருப்பின், மொணைர்்கயளச் 
ெறறு உயைமொன இடத்திறகு அயழத்துச் கெல்்ல 
பைண்டும்.

3. மின்னல் ேற்றும இடி (Lightning and Thunder)

ை ளி ம ண் ட ்ல த் தி ல் 
பம்கக கூடடங்களுககு 
இயடபய உருைொகும் 
மின்ெொைம் ஒளியயயும், 
க ை ப் ே த் ய ்த யு ம் 
உண்டொககுகிறது. இதுபை 
‘மின்னல்’ ஆகும். இம்மின்னல் கீபழ 
இறஙகும் பேொது கேருஞெத்்தத்ய்த 
ஏறேடுத்துகிறது. இதுபை ‘இடி’ எனப்ேடுகிறது.

பாதுைாப்பு முகைைள்:
திறந்தகைளிககுச் கெல்்லொதிருத்்தல், 

மைத்்தடிககுச் கெல்்லொதிருத்்தல், 
ேொது்கொப்ேொன இடம் ப்தடி ஒதுஙகு்தல், 
ேொது்கொப்ேொன இடம் இல்ய்லகயனில், 
குத்துக்கொலிடடு உட்கொர்நது ேொ்தங்கயள 
கநருக்கமொ்க யைத்துக க்கொண்டு, 
்தன்னிடமுள்ள உப்லொ்கப் கேொருள்்கயளத் 
க்தொய்லவில் யைத்்தல், அய்லபேசியய 
அயணத்து யைத்்தல்.

4. சுனாமி (Tsunami) 

்கட்லடியில் அல்்லது ்கடப்லொைத்தில் 
நி்லநடுக்கம், நி்லச்ெரிவு, எரிமய்ல கைடிப்பு, 
விண்வீழ்்கற்கள் வீழ்்தல் ஆகியைறறின் 
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்கொைணமொ்கக ்கடலில் பேைய்ல்கள் ப்தொன்றிக 
்கடற்கயையயத் ்தொககும் நி்கழ்பை ‘சுனொமி’ 
எனப்ேடுகிறது. இ்தனொல், ்கடப்லொைத்திலுள்ள 
துயறமு்கங்கள், குடியிருப்புப் ேகுதி்கள் 
கேருஞபெ்தத்திறகு உள்ளொகின்றன. பமலும், 
அதி்கப்ேடியொன உயிரிழப்பு்களும் 
கேொருளொ்தொைச் பெ்தங்களும் ஏறேடுகின்றன.

நி க ன வு கூ ர் த ல் :  
26 டிெம்ேர் 2004 நி்கழ்ந்த சுனொமியில் ப்தசிய 
பேரிடர் பம்லொண்யம குழுவின் 
ேங்களிப்ேொல் ேொதிப்பிலிருநது 
்தற்கொத்துகக்கொண்ட ெொமியொர் பேடயட 
என்ற கிைொமத்தின் கெயல்ேொடடியன 
நியனவுகூர்்தல். 

பாதுைாப்பு முகைைள்
சுனொமி அறிவிப்புக கியடத்்தவுடன் 

்தொம்தமின்றி ்கடற்கயையிலிருநது தூைமொன 
நி்லப்ேகுதிககு அல்்லது பமடொன இடங்களுககு 
அல்்லது சுனொமிப் ேொது்கொப்பு யமயங்களுககு 
உடனடியொ்க இடம்கேயர்்தல்.

5.  நிை�டுகைம (Earthquake)

நி்லப்ே்லய்க்களின் ந்கர்வு, எரிமய்ல 
கைடிப்பு, புவியின் உடேகுதியில் ஏறேடும் 
ேொயறப்பிளவு மு்தலிய ்கொைணங்களினொல் 
குறிப்பிடட நி்லப்ேகுதியில் திடீகைன 
ஏறேடுகின்ற அதிர்பை, ‘நி்லநடுக்கம்’ ஆகும். 
இ்தனொல் ்கடடடங்கள், குடியிருப்பு்கள், 
ெொய்ல்கள் ஆகியன பெ்தமயடநது அதி்க அளவு 
ேொதிப்பு்கள் ஏறேடும்.
பாதுைாப்பு முகைைள்:

ே்தறறமயட்தல் கூடொது, 30 வினொடிககுள் 
்கடடடத்ய்தவிடடு கைளிபயற ைொய்ப்பு 
இருப்பின் கைளிபயறு்தல் பைண்டும். 

இல்ய்லகயனில் உறுதியொன பமயெககு 
அடியில் கென்று (Drop) பிடரியயக ய்க்களொல் 
மயறத்துக க்கொண்டு, பமயெயின் 
்கொல்்கயளப் (cover) பிடித்்தேடி, (Hold) 
உட்கொைபைண்டும்.

�டித்துக ைாட்்டல்கெயல்ேொடு
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6. நிைச்சரிவு (Land Slide)

அதி்கமொன மயழப்கேொழிவு, 
கைள்ளப்கேருககு, நி்லநடுக்கம், எரிமய்ல 
கைடிப்பு ஏறேடும்பேொது புவியீர்ப்பு வியெயின் 
்கொைணமொ்க உயைமொன நி்லப்ேகுதியிலிருநது 
ெரிைொன ேகுதியய பநொககிப் ேொயற்கள், ்கற்கள், 
மண், பெறு ஆகியயை ந்கர்்தப்ல, ‘நி்லச்ெரிவு’ 
எனப்ேடுகிறது. இ்தனொல் ்கடடடங்கள், 
குடியிருப்புப் ேகுதி்கள் மண்ணுககுள் புய்த்தல், 
்கொடு்கள் அழி்தல், உயிரிழப்பு்கள் ஏறேடு்தல் 
ஆகியயை நி்கழ்கின்றன.

பாதுைாப்பு முகைைள்:
ெரிவு மிகுந்த ேகுதி்களில் குடியிருப்பு்கள் 

அயமக்கொமல் இருத்்தல், ேொது்கொப்புச் சுைர் 
ஏறேடுத்து்தல், வீடு்கயளச் சுறறி மண், ்கற்கள், 
பெறு ஆகியயை வி்லகிச் கெல்்ல மொறறுப்ேொய்த 
அயமத்்தல்.

  ஈ)   ேனிதனால் ஏற்படும யபரி்டர்ைள் 
ேற்றும பாதுைாப்பு முகைைள்

1. சாகை விபத்துைள் (Road Accidents)

ெொய்லயில் கெல்லும் ஓர் ைொ்கனம் 
மறகறொரு ைொ்கனத்தின்மீப்தொ, 
கேொருளின்மீப்தொ, உயிரினத்தின் மீப்தொ பமொதி 
பெ்தத்ய்த வியளவிப்ேது ‘ெொய்ல விேத்து’ 
எனப்ேடுகிறது.

பாதுைாப்பு முகைைள்
ெொய்ல ேொது்கொப்பு ேறறிய விழிப்புணர்வு 

ஏறேடுத்து்தல், பேருநது நின்றவுடன் ஏறவும்/
இறங்கவும், ேடியில் ேயணம் 

கெய்யககூடொக்தனவும் அறிவுறுத்து்தல், ெொய்ல 
ஓைங்களிலுள்ள ேள்ளி மொணைர்்கள், 
ேள்ளிவிடும் பநைத்தில் ைரியெயொ்கவும், 
அயமதியொ்கவும் கைளிபய கெல்ை்தறகுப் 
ேழககு்தல் மறறும் ஆசிரியர் உ்தவு்தல்.
2.  ஆழ்துகளககிணறு விபத்து  

(Borewell Accident)

நீரின் ப்தயையியனக ்கருதி நி்லத்்தடியில் 
ஆழ்துயளககிணறு ப்தொண்டப்ேடுகிறது. சி்ல 
பநைங்களில் நீர் இன்யமயின் ்கொைணமொ்க சி்ல 
ஆழ்துயளககிணறயற மூடொமல் அப்ேடிபய 
விடடுவிடுகின்றனர். இது மனி்த உயிருககு 
ஆேத்்தொ்க முடிகின்றது.

பாதுைாப்பு முகைைள்
உரிய அனுமதியுடன் ஆழ்துயளககிணறு 

அயமக்க பைண்டும். நீர் இல்ய்லகயனில் 
அ்தயன மூடிபேொடடு /்கொன்கிரீட மூ்லம் 
முயறயொ்க அயடக்க பைண்டும்.

3. நீரில் மூழ்குதல் (Drowning)

நீச்ெல் க்தரியொ்தைர்்கள் நீர்நிய்ல்களில் 
குளிப்ே்தறப்கொ, வியளயொடுை்தறப்கொ கென்று 
நீரில் மூழ்கி விடுைர். அவைொறு நீரில் 
மூழ்கியவுடன் ்கொறயறச் சுைொசிக்க இய்லொமல், 
மூககின் ைழியொ்க நீர் உடகென்று இறக்க 
பநரிடு்தப்ல நீரில் மூழ்கு்தல் எனப்ேடும். 
ஒவகைொரு ஆண்டும் கிணறு, குளம், ஏரி, ்கடல் 
பேொன்றைறறில் குளிக்கச் கெல்லும்பேொது 
உயிரிழப்பு ஏறேடுகிறது.

பாதுைாப்பு முகைைள்
எச்ெரிகய்க ே்லய்க யைத்்தல், 

விழிப்புணர்வு ஏறேடுத்து்தல், சுைொசிப்ேதில் 
ஏப்தனும் ்தயட இருந்தொல் கெயறய்க சுைொெ 
முயறயயக ய்கயொண்டு மருத்துைர் 
ைரும்ையை உயியைக ்கொப்ேொறறு்தல் 
பைண்டும்.

4. ைட்்ட்டம இடிநது விழுதல் (Building collapse)

குயறந்த உறுதித்்தன்யமயுடன் 
்கடடடங்கள் ்கடடும்பேொது மயழ, மின்னல், நி்ல 
அதிர்வு, கைடியைத்துத் ்த்கர்த்்தல் பேொன்ற 
்கொைணங்களொல் அக்கடடடங்கள் 
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இடிநதுவிழுகிறது. அப்பேொது உயிர்ச்பெ்தமும், 
கேொருடபெ்தமும் ஏறேடுகின்றன.

பாதுைாப்பு முகைைள்
ேயழய ்கடடடங்கயளச் சுறறி ்தடுப்பு பைலி 

ஏறேடுத்து்தல், ேள்ளி்களில் மி்கவும் பமொெமொன 
நிய்லயில் உள்ள ்கடடடங்களில் ைகுப்பு்கள் 
நடத்்தொதிருத்்தல். அைறயற அ்கறற, உரிய 
துயறயினரிடம் க்தரிவித்து நடைடிகய்க 
பமறக்கொள்ளு்தல், ்தைமொன ்கடடுமொனப் 
கேொருள்்கயளக க்கொண்டு ்கடடடங்கள் 
்கடடு்தய்ல உறுதி கெய்்தல்.

5. தீ விபத்து (Fire Accident)

எரிகேொருள், ்கொறறிலுள்ள ஆகஸி�ன், 
கைப்ேம் ஆகிய மூன்று ்கொைணி்களும் 
ெரிவிகி்தத்தில் பெர்நது எரிைப்த ‘தீ’ எனப்ேடும். 
்கைனககுயறவு, அறியொயம, அ்லடசியம், 
்தைறொ்கக ய்கயொளு்தல் பேொன்றைறறின் 
்கொைணமொ்கப் கேொருட்களின் மீது தீ ேைவி 
உயிர்ச்பெ்தம் மறறும் கேொருடபெ்தத்ய்த 
ஏறேடுத்தும் நி்கழ்பை, ‘தீ விேத்து’ எனப்ேடுகிறது. 

பாதுைாப்பு முகைைள்
மூன்று ்கொைணி்களுள் (்கொறறு, 

எரிகேொருள், கைப்ேம்) ஏப்தனும் ஒன்யற 
நீககு்தல், ேள்ளிககு அருகில் குப்யேக 
கூளங்கயள எரிக்கொயம, தீத்்தடுப்ேொன்்கயள 
முயறயொ்கப் ேைொமரித்்தல் மறறும் ேயன்ேடுத்தும் 
முயறயய அறிநதுக்கொள்ளு்தல், அைெைக 
்கொ்லங்களில் உடனடியொ்க கைளிபயற 
மொணைர்்களுககுப் ேயிறசியளித்்தல்.
6. மின் விபத்துைள் (Electric Shocks)

ேொது்கொப்ேறற நிய்லயிலுள்ள 
மின்ெொ்தனங்கயளப் ேயன்ேடுத்து்தல், 
மயழக்கொ்லங்களில்/ இைவில் அறுநதுகிடககும் 

மின்்கம்பி்கயள மிதித்்தல், மின்பனொடடமுள்ள 
ஈைமொன சுைர்்கள் மறறும் மின்்கம்ேங்கயளத் 
க்தொடு்தல் பேொன்ற ே்ல ்கொைணங்களினொல் 
விேத்துக்களும் உயிர்ச்பெ்தங்களும் 
ஏறேடுகின்றன.

பாதுைாப்பு முகைைள்
மின்ெொைம் ்கடத்்தொப் கேொருயளக 

க்கொண்டு விேத்தில் சிககியையைக 
்கொப்ேொறறு்தல், ேள்ளி ைளொ்கத்திறகுள் உயர் 
அழுத்்த மின் ்கம்பி்கள் கென்றொல், அ்தயன 
நீக்க நடைடிகய்க எடுத்்தல், ்தைமொன மின் 
ெொ்தனங்கயளப் ேயன்ேடுத்்தல், 
அனுேைமுள்ள மின் ேணியொளயைக 
க்கொண்டு ேழுது நீககு்தல்.

7. கூட்்ட ப�ரிசல் (Stampede)

ப்கொவில் திருவிழொக்கள், வியளயொடடு 
நி்கழ்ச்சி்கள், மக்கள் அதி்கம் கூடும் இடங்கள், 
தியையைஙகு்கள், ைணி்க ைளொ்கங்கள், 
இயெநி்கழ்ச்சி்கள், கேொருட்கொடசி, 
மொநொடு்கள் எனப் ேல்பைறு நி்கழ்வு்களில் 
மக்கள் கேருமளவில் திைண்டு 
கூடியிருககும்கேொழுது, ஏப்தொ ஒரு 
்கொைணத்தினொல் திடீகைனக 
்கடடுப்ேொடின்றிக குழப்ேத்துடன் ஓர் 
இடத்ய்த பநொககி அயனைரும் 
முடடிபமொதிக க்கொண்டும், 
்தள்ளிகக்கொண்டும் ஓடுை்தொல், 
‘கூடடகநரிெல்’ ஏறேடுகிறது. இககூடட 
கநரிெ்லொல் உயிரிழப்பு்கள், எலும்பு முறிவு, 
சுைொெப் பிைச்சியன, உயடயம இழப்பு 
மு்தலியன ஏறேடுகின்றன.

பாதுைாப்பு முகைைள்
மொணைர்்கள் அதி்கமொ்கக கூடும் 

இடங்களொன ேள்ளி நுயழைொயில், ைழிேொடடு 
இடம், மொடிப்ேடி்கள், ைகுப்ேயற மு்கப்பு, 
ேடிக்கடடு ையளவு்கள், ெத்துணவு 
ைழஙகுமிடம், ேள்ளி விழொக்கள், ்கண்்கொடசி, 
ைண்டி்கள் நிறுத்துமிடம் ஆகியைறறிறகு 
ைரியெயில் கெல்லு்தல் பைண்டும், மக்கள் 
கூடும் இடங்களில் கைளிபயறும் ைழி்கள் 
(EXIT Way) ேறறி முன்னபை அறிநதிருக்க 
ைழி்கொடடு்தல்.
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8. ைைவரம (Riot)

மக்களுககும், மக்கள் உயடயம்களுககும், 
கேொதுச் கெொத்து்களுககும் பெ்தம் ஏறேடுத்தும் 
ைய்கயில், ெடடம் ஒழுஙய்க சீர்குய்லக்கச் 
கெய்யும் ைன்முயறச் கெயப்ல, ‘்க்லைைம்’ 
எனப்ேடுகிறது.
பாதுைாப்பு முகைைள்

்க்லைைச் சூழலின் பேொது ேள்ளி 
நுயழைொயில் ்க்தயை மூடிப் பூடடு்தல், 
ைகுப்ேயறக ்க்தவு, ென்னல்்கயள 
மூடியைத்்தல், ்கொைல்துயறககுத் ்த்கைல் 
்தரு்தல், ்க்லைைத்திறகு பிறகு ேொது்கொப்ேொ்க 
குழநய்த்கயள வீடடிறகு அனுப்பு்தல்.

  எ)  முதலுதவி
ஏப்தனும் விேத்து ஏறேடும்பேொது ேொதிக்கப் 

ேடட ையை உடனடியொ்க மருத்துைமயனககு 
க்கொண்டு கெல்ை்தறகு முன் கெய்யப்ேடும் எளிய 
உ்தவி்கள் மு்தலு்தவி எனப்ேடும். 

பவட்டுகைாேம ேற்றும இரத்தப்யபாககு
்கொயம்ேடட இடத்தில் சுத்்தமொன துணி 

அல்்லது ேருத்திப்ேஞசு யைத்து அழுத்திப் 
பிடித்்தல், ்கொயம்ேடடையைப் ேடுக்க யைத்்தல், 
குடிப்ே்தறகுத் ்தண்ணீர் க்கொடுத்்தல், 
கைடடுப்ேடட இடத்ய்த உயர்த்திப் பிடித்்தல்.

ேேகைேக்டதல்
மயக்கமயடந்தைரின் இறுக்கமொன 

ஆயட்கயளத் ்தளர்த்து்தல், கூடடம் கூடுைய்தத் 
்தவிர்த்து, ்கொறபறொடடமொன இடத்தில் ேடுக்க 
யைத்்தல், மு்கத்தில் ்தண்ணீர் க்தளித்்தல், 
மயக்கம் க்தளிந்தவுடன் குடிப்ே்தறகுச் சிறிது, 
சிறி்தொ்கத் ்தண்ணீர் க்கொடுத்்தல்.

  ஏ)   பள்ளியில் யபரி்டர் யேைாண்கேக 
குழுகவ ஏற்படுத்திச் பசேல்படுத்துதல்.

ேள்ளியில் சி்ல பநைங்களில் ஏறேடும் 
இயறய்க மறறும் கெயறய்க இடர்்களிலிருநது 
நமது குழநய்த்கயளப் ேொது்கொத்துக 
க்கொள்ளும் நடைடிகய்கபய, ‘ேள்ளிப் பேரிடர் 
பம்லொண்யம’ எனப்ேடும். 

பள்ளிப் யபரி்டர் யேைாண்கேக குழு அகேத்தல்
ேள்ளியில் பேரிடர் பம்லொண்யம 

கெய்ை்தறகு ஒரு குழு அயமத்து கெயல்ேடுத்்த 
பைண்டும். அககுழுபை, ேள்ளிப் பேரிடர் 
பம்லொண்யமக குழு எனப்ேடுகிறது. 

இககுழுவில் இடம் கேற பைண்டியைர்்கள்

•  ேள்ளித் ்தய்லயமயொசிரியர், ஆசிரியர்்கள்
•  உள்ளூர் கேொதுமக்கள்

•  ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு உறுப்பினர்்கள்

•  கேறபறொர் ஆசிரியர் ்கழ்க உறுப்பினர்்கள்
• ்தன்னொர்ைத் க்தொண்டு அயமப்பினர்்கள்

• ்தன்னொர்ை மொணைர்்கள்

• கிைொமச் கெவிலியர்
• இயளஞர் நறேணி மன்றத்தினர்

•  ்கொைல் / தீயயணப்புத் துயற ெொர்ந்தைர்்கள்

யபரி்டர் யேைாண்கேயில் பள்ளி யேைாண்கேக 
குழுவின் பஙகு
• இயறய்கப் பேரிடர் ேறறிய 

விழிப்புணர்யை அயனைருககும் 
ைழஙகு்தல்.

• இயறய்கப் பேரிடர் ்கொ்லங்களில் 
ேள்ளியயயும், குழநய்த்கயளயும் 
ேொது்கொத்்தல்.

• மனி்தனொல் ஏறேடும் பேரிடர்்கள் ேறறிய 
விழிப்புணர்யை அயனைருககும் 
ைழஙகு்தல்.

• விேத்துக ்கொ்லங்களில் மு்தலு்தவி 
கெய்ை்தற்கொன ேயிறசியய 
அயனைருககும் ைழஙகு்தல்.

• அயனத்து வி்தமொன முன்கனச்ெரிகய்க 
நடைடிகய்க்கயளயும் கெய்யப் 
ேடடிருப்ேய்த உறுதி கெய்்தல்.

• குழநய்த்களுககு இடர்ப்ேொடு்கயள 
எதிர்க்கொள்ை்தற்கொன ேயிறசியியன 
ைழஙகு்தல்.
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அறிமு்கம்
்கல்வியின் ்தைத்ய்த உறுதிகெய்யும் 

கேொருடடு ்தைமொன ேொடத்திடடங்கயள 
ப்தயைகப்கறே மொறறி அயமத்்தல், 
ப்தயையொன ேயிறசி்கயள ஆசிரியர்்களுககு 
ைழஙகு்தல், ைகுப்ேயற நி்கழ்வு்கயள 
ைலுப்ேடுத்து்தல் பேொன்ற முயனப்ேொன 
நடைடிகய்க்கள் ேள்ளிக்கல்வித் துயறயினொல் 
எடுக்கப்ேடடு ைருகின்றன. ்தற்கொ்ல அறிவுெொர் 
மறறும் ்த்கைல் க்தொழில்நுடே யு்கம், ்கல்வி 

பம்லொண்யமயில் ே்ல புதிய ேொர்யை்கயள 
ஏறேடுத்தியுள்ளது. பமலும் ஆசிரியர் மறறும் 
மொணைர்்கள், மின்னணுத் க்தொழில்நுடே 
ைளங்கயள ்கறறல்  -  ்கறபித்்தல் 
கெயல்ேொடு்களில் சிறப்ேொ்கப் ேயன்ேடுத்தி 
ேயன்கேறும் ைய்கயில், மின்னணு 
ேொடநூல்்கள், மின்னணு ேொடக்கருத்து்கள், 
்கொகணொலிக ்கொடசி்கள், அயெவூடடங்கள், 
்தனிப்ேயிறசி்கள், ்தன் மதிப்பீடடு வினொக்கள் 
பேொன்ற ேல்பைறு ைளங்கள் ேள்ளிக்கல்வித் 
துயறயொல் ைழங்கப்ேடடுள்ளன.

ைல்வியில் புதுகேைள் 8

ய�ாகைம : ேல்பைறு மின்னணுத் க்தொழில்நுடே ைளங்கள் மறறும் அைறறின் 
ேயன்ேொடு ேறறி அறி்தல்.

ேஙப்கறேொளர்்கயள ஐநது பேர் க்கொண்ட  குழுக்களொ்கப் பிரித்து, ஒவகைொரு குழுவிறகும் 
கீழ்க்கொணும் மின்னணுத் க்தொழில்நுடே ைளங்கள் ெொர்ந்த ்தய்லப்பு்கயள ைழஙகு்தல்.
• அத்்தய்லப்பு்கள் குறித்்த ்த்கைல்்கள் மறறும் ேயன்ேொடு்கயள குழுவில் ்க்லநதுயையொடச் 

கெய்்தல்.
• பின்பு ஒவகைொரு குழுவினரும் ்தங்களின் ்கருத்துக்கயள அயனைரின் முன்பும் ைழங்கச் 

கெய்்தல். 

கெயல்ேொடு

• மின்னணுத் க்தொழில்நுடே ைளங்கள் மறறும் அைறறின் ேயன்ேொடு
• ைருய்கப் ேதிவுச் கெயலி  மறறும் மின்னணு அயடயொள அடயட
• ேள்ளி மொணைர்்களுக்கொன மொநி்ல, ப்தசிய திறனறித் ப்தர்வு்கள்

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்
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  அ)  மின்னணுத்  பதாழில்நுட்ப  வளஙைள் 

1.  ்கல்வி பம்லொண்யமத் ்த்கைல் முயறயம 
(EMIS)

2. ்தமிழ்நொடு ஆசிரியர் ்தளம் (TNTP)
3.  தீக ஷொ இயணய்தளம் / கெயலி (DIKSHA)
4.  ்கல்வித் க்தொய்லக்கொடசி (KALVI TV 

CHANNEL)
5.  TN SCERT யூ டியூப் பெனல்   

(TN SCERT YOUTUBE CHANNEL)

1.  ைல்வியிேல் யேைாண்கேத் தைவல் கேேம 
(Educational Management Information 
System -EMIS)

்கல்வியியல் பம்லொண்யமத் ்த்கைல் 
யமயம் (EMIS) ைழியொ்க ்தமிழ்கத்தில் உள்ள 
அயனத்துப் ேள்ளி்கள், மொணைர்்கள், அைசு 
மறறும் அைசு உ்தவிகேறும் ேள்ளி்களின் 
ஆசிரியர்்கள் க்தொடர்ேொன விைைங்கள் 
பெ்கரிக்கப்ேடடு, ஒவபைொர் ஆண்டும் 
புதுப்பிக்கப்ேடடு ைருகிறது. இத்்தளத்தில் ேதிவு 
கெய்யும் விைைங்கயளக க்கொண்டு ேள்ளி 
மொணைர்்களுக்கொன அயடயொள அடயட 
ைழங்கப்ேடுகிறது. ேல்பைறு துயற்களுககு 
இயடபயயும், துயற்களுககுள்ளும் அலுை்ல்க 
ரீதியொ்க க்தொடர்பு க்கொள்ளவும், 
ேள்ளி்களிலுள்ள சிறந்த நயடமுயற்கயளச் 
கெயல் ேடுத்்தவும், இயடநின்ற 
குழநய்த்கயளக ்கண் ்கொணிக்கவும் 
இத்திடடம் ேயன்ேடுகின்றது.

இத்்தளத்தில் உள்ள விைைங்கயள 
அடிப்ேயடயொ்கக க்கொண்டு, அைசின் 
அயனத்து ேள்ளிெொர் ேதிபைடு்களின் 
ேதிவு்கள் மறறும் நடைடிகய்க்கள், 
மொணைர்்களின் ந்லத்திடடங்கள், ஆசிரியர் 
ேணியிடங்கள் ைருவித்்தல் மறறும் உேரி 

ேணியிடங்கள் ்கணககிடு்தல் ெொர்ந்த 
அயனத்து விைைங்களும் க்தொகுக்கப் 
ேடுகிறது.

2.  தமிழ்�ாடு ஆசிரிேர் தளம  
(Tamil Nadu Teachers Platform -TNTP)

்தமிழ்க ேள்ளிக்கல்வித்துயற TNTP  
என்ற ஆசிரியர்்களுக்கொன 
இயணய்தளத்ய்த அறிமு்கப்ேடுத்தியுள்ளது. 
ஒன்று மு்தல் ேன்னிகைண்டொம் 
ைகுப்பு்களுக்கொன புதிய ேொடப்புத்்த்கங்கள், 
புதிய ேொடத்திடடத்திற்கொன ்கறறல்-
்கறபித்்தல் ைளங்கள், இயஙகுறு ேடங்கள், 
வினொத்்தொள்்கள், மதிப்பீடடு வினொக்கள் 
மறறும் ஆசிரியர்்களுக்கொன ேயிறசி 
்கடட்கங்கள் பேொன்றயை மின்னணு 
ைளங்களொ்க (Digital Resources) எளிதில் 
ேயன்ேடுத்தும் ைய்கயில் www.tntp.
tnschools.gov.in என்ற இயணய்தளத்தில் 
ேதிபைறறம் கெய்யப்ேடடுள்ளன.

பமலும் ஆசிரியர்்கள் ்தங்களிடம் உள்ள 
்கறறல்-்கறபித்்தல் க்தொடர்ேொன மின்னணு 
ைளங்கயள (PPT, MP4, MP3, DOC, JPG, 
etc…) எந்த ைடிவில் இருந்தொலும் அ்தயன 
TNTP இயணய்தளத்தில் ேதிபைறறம் 
கெய்ய்லொம்.

இயணய்தளத்தில் உள்ள ைளங்கயளப் 
ேயன்ேடுத்்த www.tntp.tnschools.gov.in  
என்ற இயணய ்தளத்தில் ஒவகைொரு 
ஆசிரியர்்களுககும் ைழங்கப்ேடடுள்ள Login ID 
மறறும் Password ேயன்ேடுத்தி 
உள்நுயழய்லொம்.

3.   தீக ஷா – இகணேதளம / பசேலி 
(DIKSHA – National Digital Infrastructure 
for Teacher)

மத்திய மனி்த ைள பமம்ேொடடுத்துயற 
ெொர்பில்,  மொநி்ல ைொரியொ்க 
ேொடத்திடடத்ய்த உள்ளீடு கெய்யவும், 
அயனத்து மொநி்ல மொணைர்்கள், 
ஆசிரியர்்கள் இந்தத் ்தைவு்கயள 
ேயன்ேடுத்திகக்கொள்ளும் வி்தமொ்கவும்  
தீக ஷொ என்ற இயணய்தளம் /  கெயலி 
ைெதி அறிமு்கப்ேடுத்்தப்ேடடுள்ளது.
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ப்தசிய அளவில் தீக ஷொ கெயலியயச் சிறப்ேொ்கச் 
கெயல்ேடுத்திய்தற்கொ்க ்தமிழ்நொடடிறகு மத்திய மனி்த ைள 
பமம்ேொடடு அயமச்ெ்கத்்தொல் ெொன்றி்தழ் ைழங்கப்ேடடுள்ளது. 

இச்கெயலியின் ைழிபய ஆசிரியர்்கள், 
அயனத்து ைகுப்பிற்கொன ேொடங்கள், 
ேொடங்கள் க்தொடர்ேொன கெய்முயறப் 
ேயிறசி்கள், வீடிபயொ ேடங்கள் ஆகியைறயற 
்தைவிறக்கம் கெய்ய்லொம். பமலும், 
இச்கெயலியயகக்கொண்டு புதிய 
ேொடப்புத்்த்கத்தில் உள்ள QR ப்கொடு்கயள 
ஸப்கன் கெய்்தொல், ேொடத்திடடம் க்தொடர்ேொன 
வீடிபயொ, ஆடிபயொ ்தைவு்கள் தியையில் 
ப்தொன்றும். இ்தனொல் ஆசிரியர்்கள் 
மடடுமில்்லொமல் கேறபறொரும் ேொடத்திடட 
்கருத்துக்கயளத் க்தரிநதுகக்கொள்ள முடியும்.

4.  ைல்வி பதாகைகைாட்சி  
(Kalvi TV Channel No.200)

ேள்ளி மொணைர்்களிடம் 
்கறறய்ல பமம்ேடுத்்தவும், 
்த்கைல்்கயள எளிதில் 
க்கொண்டு பெர்ககும் வி்தமொ்கவும் ்கல்வித் 
க்தொய்லக்கொடசி என்ற கேயரில் புதிய 
க்தொய்லக்கொடசி பெனல் க்தொடங்கப் 
ேடடுள்ளது. ்கல்வித் க்தொய்லக்கொடசி 
பெனலில் 24  மணி பநைமும் ்கல்வி 
க்தொடர்ேொன நி்கழ்ச்சி்கள் ஒளிேைப்ேொகும். 
்கல்வி உ்தவித்க்தொய்க கேறுை்தறகு 
விண்ணப்பிககும் முயற, நுயழவுத்ப்தர்வு 
குறித்்த விைைங்கள், புதிய முயறயில் 

்கறபிககும் ஆசிரியர்்களின் பநர்்கொணல், 
மொணைர்்களின் அரிய ்கண்டுபிடிப்பு்கள், 
்கல்வியொளர்்களின் ்க்லநதுயையொடல்்கள் 
உள்ளிடட ேல்பைறு ்கல்வி நி்கழ்ச்சி்கள் 
நொள் முழுைதும் ஒளிேைப்ேப்ேடும். அைசு 
ப்கபிள் டிவியில் 200  ம் எண் பெனலில் 
்கல்வித் க்தொய்லக்கொடசி இடம் 
கேறறுள்ளது.

5.  TN SCERT யூடியூப்   
(TN SCERT YouTube Channel)

மொநி்லக ்கல்வியியல் ஆைொய்ச்சி மறறும் 
ேயிறசி நிறுைனம் TN SCERT YouTube 
Channel என்ற ைய்லப்ேக்கத்தில் www.
youtube.com என்ற இயணய்தள 
மு்கைரியில் ேள்ளி்களில் மி்கச் சிறப்ேொ்கக 
்கறபிககும் ஆசிரியர்்களது புதுயம்கயள 
்கொகணொலிக ்கொடசி்களொ்கப் ேதிபைறறம் 
கெய்துள்ளது.

SMC - MODULE.indd   42 12/22/2020   12:54:18 PM



43 SMC/SMDC–Capacity Building Training 2020–2021

  ஆ)   வருகைப் பதிவுச் பசேலி  
(Attendance App)

ேள்ளி்களில் மொணைர்்களது ைருய்கயய 
நொள்ப்தொறும் ்கொய்ல, மொய்ல இருபையள்களிலும் 
இயணயத்தில் ேதிவு கெய்யும் கேொருடடு ைருய்கப் 
ேதிவுச் கெயலி (Attendance App) 
நயடமுயறப்ேடுத்்தப்ேடடு உள்ளது. ஆசிரியர்்கள் 
இச்கெயலியயப் ேயன்ேடுத்தி மொணைர்்களது 
ைருய்கயயப் ேதிவு கெய்கின்றனர்.

  இ)   மின்னணு அக்டோள அட்க்ட:  
(Smart Card) 

்தமிழ்நொடு அைசு ேள்ளிக ்கல்வித் துயறயொல் 
மொணைர்்களுககு மின்னணு அயடயொள 
அடயட (Smart Card) ைழங்கப்ேடடுள்ளது. 
இவைடயடயில் உள்ள QR Code-ஐ ஸப்கன் 
(ஊடு்கதிர்) கெயலி ைழிபய ்கொணும்பேொது 
அம்மொணைர் ெொர்ந்த முழு விைைங்கயளயும் 
அறிநது க்கொள்ள முடியும்.

  ஈ)   திைனாய்வுத் யதர்வுைள்  
(Talent Search Examination)

ேள்ளி மொணை, மொணவி்களின் ்கல்விககு 
உ்தவும் ைய்கயில் மத்திய மொநி்ல அைசு்கள் 
ேல்பைறு ்கல்வி உ்தவித்க்தொய்க்கயள 
ைழஙகுகின்றன. மொணைர்்களின் 
கேொருளொ்தொை மறறும் ெமூ்கநிய்லயயக 
்கருத்தில்க்கொண்டும், ்தகுதி அடிப்ேயடயிலும் 
்கல்வி உ்தவித்க்தொய்க ைழங்கப்ேடுகிறது. 
ேள்ளி மொணைர்்கள் உ்தவித்க்தொய்க 
கேறுை்தற்கொ்க 3 ைய்கயொன திறனொய்வுத் 
ப்தர்வு்கள் நடத்்தப்ேடுகின்றன.
1. ப்தசியத் திறனொய்வுத் ப்தர்வு (NTSE – 

National Talent Search Examination)
2. ப்தசிய ைருைொய்ைழி மறறும் திறன் 

ேடிப்பு்தவித்க்தொய்க திடடம் (NMMS – 
National Means cum Merit Scholarship 
Scheme)

3. ்தமிழ்க ஊை்க மொணைரின் திறனொய்வுத் 
ப்தர்வு (TRUST – Tamilnadu Rural 
Students Talent Search Examination)
இத்ப்தர்வு்களில் ்தமிழ்க மொணைர்்கள் 

ேஙப்கறறு ேயன்கேறறு ைருகின்றனர். 

  உ)   ைல்விப் புதுகேைகளச் 
பசேல்படுத்துவதில் பள்ளி 
யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு 

ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு கீழ்க்கண்ட 
கெயல்ேொடு்கயள கெயல்ேடுத்துைதிலும் 
்கண்்கொணித்்தலிலும் ்கைனம் கெலுத்தி 
அ்தன்மூ்லம் மொணைரின் அயடயை 
பமம்ேடுத்்த உ்தை பைண்டும்.
• பமறகூறிய அயனத்து க்தொழில்நுடே 

ைளங்கயளயும் கேறு்தல். அவைளங்கயள 
ேள்ளியில் ேயன்ேடுத்்தச் கெய்்தல்.

• திறனொய்வுத் ப்தர்வு ேறறிய 
விழிப்புணர்யை கேறபறொர்்களுககும், 
மொணைர்்களுககும் ஏறேடுத்து்தல்.

• மொணைர்்கயள ஆர்ைமூடடி 
்தன்னம்பிகய்கபயொடு அத்ப்தர்வு்களில் 
்க்லநதுக்கொண்டு கைறறி கேறச்கெய்்தல்.

• அைசு ைழஙகும் உ்தவித்க்தொய்க கேறறு 
்கல்வியயத் க்தொடைச் கெய்்தல்.
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அறிமு்கம் 
ேள்ளித் ்தைங்கள் மறறும் மதிப்பீடு என்ேது 

ேள்ளியய மதிப்பீடு கெய்ை்தற்கொன ஒரு ்கருவி 
ஆகும். இக்கருவி ஒருேள்ளியின் கெயல் 
ேகுதி்கயளக ்கண்டறிநது, அப்ேள்ளியிலுள்ள 
குயற்கயளக ்கயளயவும், புதிய உத்தி்கயளக 

ய்கயொண்டு நிைர்த்தி கெய்ய உ்தவுகிறது. 
இம்மதிப்பீடொனது, மொநி்ல, மொைடட மறறும் 
ைடடொை அளவி்லொன ்கல்வி அலுை்லர்்கள், 
்கல்வியொளர்்கள், ேள்ளித் ்தய்லயம 
ஆசிரியர்்கள், ஆசிரியர்்கள் மறறும் ே்லயை 
உள்ளடககிப் ேஙப்கறபு அணுகுமுயறயில் 
கெயல்ேடுத்்தப்ேடுகிறது.

  அ)   பள்ளித் தரஙைள் ேற்றும ேதிப்பீட்டுத் 
திட்்டஅகேப்பு

• ேள்ளி்களின் கெயல்திறன்்கள், மி்கவும் 
முககியமொன ஏழு கெயற்களங்கயளக 
(Key Domains) க்கொண்டு மதிப்பீடு 
கெய்யப்ேடுகிறது. 

• ஒவகைொரு கெயற்களத்தின் முககிய 
உடகூறு்கள் இன்றியயமயொ்த ்தைங்கள் 
(Core Standards) என அயழக்கப்ேடுகின்றன. 

பமலும் ேள்ளி மதிப்பீடு, இன்றியயமயொ்த 
்தைங்கயள அடிப்ேயடயொ்கக க்கொண்பட 
கெய்யப்ேடுகிறது. 

• ஒவகைொரு ேள்ளியின் க்தொகுப்பு 
மதிப்பீடடு அறிகய்கயய அயனைரும் 
க்தரிநது க்கொள்ள "ேள்ளி மதிப்பீடடுப் 
ே்லய்கயில்" (School Evaluation Dash 
Board) ்கொடசிப்ேடுத்து்தல் இ்தன் சிறப்பு 
அம்ெமொகும்.

பள்ளித் தரஙைள்  
ேற்றும ேதிப்பீடு 9

• ேள்ளித் ்தைங்கள் மறறும் மதிப்பீடடுத் திடட அயமப்பு
• கெயற்களங்கள் மறறும் ்தைங்கள்
• மதிப்பீடு கெய்யும் முயற
• இயணய்தள ேக்கம்

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்
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  ஆ)   பசேற்ைளஙைள் ேற்றும இன்றிேகேோத தரஙைள்

வ.எண் பசேற்ைளம தரஙைள்

1. ேள்ளிைளங்கயளக 
ய்கயொளு்தல் 

(இருப்பு, எதிர்ேொர்ப்பு) 
ேயன்ேொடு 

(12 தரஙைள்)

1. ேள்ளி ைளொ்கம்
2. வியளயொடடு யம்தொனம் மறறும் வியளயொடடுப் கேொருட்கள்
3. ைகுப்ேயற்கள் மறறும் இ்தைஅயற்கள்
4. மின் ைெதி மறறும் மின் ெொ்தனங்கள்
5. நூ்ல்கம்
6. ஆய்ை்கம்
7. ்கணினி (்கணினி ைெதி இருப்பின்)
8. ெொய்்தளம்
9. மதிய உணவுப் கேொருள்்கள் மறறும் ெயமய்லயறப் ேொத்திைங்கள்
10. குடிநீர் ைெதி
11. ய்க ்கழுவும் ைெதி்கள்
12. ்கழிப்ேயற

2. ்கறறல் ்கறபித்்தல் 
மறறும் மதிப்பிடு்தல்

(9 தரஙைள்)

1. ஆசிரியர்்கள் ்கறபேொயைப் புரிநதுக்கொள்ளல்
2. ஆசிரியர்்களின் ேொட மறறும் ்கறபித்்தல் அறிவு
3. ்கறபித்்தலுக்கொன திடடமிடு்தல்
4. ்கறறல் சூழய்ல உருைொககு்தல்
5. ்கறறல் ்கறபித்்தல் கெயல்ேொடு
6. ைகுப்ேயற பம்லொண்யம
7. ்கறபேொரின் மதிப்பீடு
8. ்கறறல் ்கறபித்்தல் ைளங்கயளப் ேயன்ேடுத்து்தல்
9. ஆசிரியர்்கள் ்தங்களது ்கறறல் ்கறபித்்தலுக்கொன மீளொய்வு

3. ்கறபேொரின் 
முன்பனறறம், 

அயடவு மறறும் 
ைளர்ச்சி

(5 தரஙைள்)

1. ்கறபேொரின் ைருய்க
2. ்கறபேொரின் ேஙப்கறபு மறறும் ஈடுேொடு
3. ்கறபேொரின் ைளர்ச்சி
4. ்கறபேொரின் ்தனிப்ேடட மறறும் ெமூ்க ைளர்ச்சி
5. ்கறபேொரின் அயடவு

4. ஆசிரியர்்களின் 
கெயல்ேொடு மறறும் 

ேணிெொர்ந்த 
ைளர்ச்சியியன 
நிருைகித்்தல்
(6 தரஙைள்)

1. புதிய ஆசிரியர்்களுக்கொன ஆயத்்தப் ேயிறசி
2. ஆசிரியர்்களின் ைருய்க
3. கெயல் இ்லககு்கயள ையையறுத்து கேொறுப்பு்கயள 

ஒப்ேயடத்்தல்
4. மொறிைரும் ்கய்லத்திடட எதிர்ேொர்ப்பு்களுக்கொன 

ஆசிரியர்்களின் ்தயொர் நிய்ல.
5. ஆசிரியர்்களின் கெயல்ேொடு்கயளக ்கண்்கொணித்்தல்
6. ஆசிரியர்்களின் ேணிெொர் ைளர்ச்சி

5. ேள்ளித்்தய்லயம 
மறறும் 

பம்லொண்யம
(4 தரஙைள்)

1. க்தொய்லபநொககுச் சிந்தயன்கயள உருைொககு்தல் மறறும் 
ைழிமுயற்கயள ைகுத்்தல்

2. மொறறம் மறறும் முன்பனறறத்திற்கொன கெயல்ேொடு்கயள 
முன்கனடுத்துச் கெல்லு்தல்

3. ்கறறல் ்கறபித்்தய்ல ைழிநடத்து்தல்
4. ேள்ளி நிருைொ்கத்தியன பமம்ேடுத்து்தல்
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பமற்கண்ட கெயற்களங்கள் மறறும் 
்தைங்களின் அடிப்ேயடயில் ஒவகைொரு 
ேள்ளியும் ்தம்யமத்்தொபம மதிப்பீடு கெய்து 
முன்பனறறத்ய்த பநொககிப் ேயணித்்தல் 
இ்தன் முககிய அம்ெமொகும்.

  இ)  ேதிப்பீடு பசய்யும முகை 
ேள்ளித் ்தைங்கள் மறறும் மதிப்பீடடு 

முயறயில் அ்க மதிப்பீடு ேள்ளி 
அங்கத்தினர்்களொலும், புற மதிப்பீடு கேொது 
நிருைொ்கக குழு உறுப்பினர்்களொலும் 
பமறக்கொள்ளப் ேடுகிறது. அ்கமதிப்பீடு ேள்ளியின் 
ேணியொளர்்கள், ேள்ளியின் ஒடடுகமொத்்த 
கெயல்திறயன அறியவும் ேள்ளியின் 
முன்பனறறத்தில் முககியப் ேங்கொறறும் 
்கொைணி்கயளக ்கண்டறியவும் உ்தவுகிறது. 
புறமதிப்பீடு அ்கமதிப்பீடடிறகு இயணயொ்கச் 
கெய்யப்ேடுை்தொல், ஒரு ேள்ளியின் முழுயமயொன 
மதிப்பீடடிறகு உறுதுயணயொ்க அயமகிறது. 
ேள்ளியின் ஒடடுகமொத்்த ைளர்ச்சிககு இயை 
துயண புரிகின்றன.

  ஈ)  இகணேதளப் பகைம (Web Portal)

ேள்ளித் ்தைங்கள் 
மறறும் மதிப்பீடடு ப்தசியத் 
திடடத்திறக்கனத் ்தனியொ்க 
ஒரு இயணய ்தளம் 
ைடிையமக்கப் ேடடுள்ளது. 

6. உள்ளடஙகு்தல், 
ஆபைொககியம் 

மறறும் ேொது்கொப்பு
(5 தரஙைள்)

1. உள்ளடஙகிய ்கறறல் சூழல்
2. சிறப்புத் ப்தயையுள்ள குழநய்த்களுக்கொன உள்ளடஙகிய 

்கல்வி
3. உடல் ேொது்கொப்பு
4. உளவியல் ரீதியொன ேொது்கொப்பு
5. உடல்ந்லம் மறறும் சு்கொ்தொைம்

7. ஆக்கப்பூர்ைமொன 
ெமு்தொயப் ேஙப்கறபு

(5 தரஙைள்)

1. ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு மறறும் ேள்ளி பம்லொண்யம 
ைளர்ச்சிக குழு ஒருஙகியணப்பு

2. ேள்ளி முன்பனறறத்தில் ேஙகு
3. ேள்ளிககும் ெமு்தொயத்திறகும் இயடபய உள்ள க்தொடர்பு்கள்
4. ெமு்தொயபம ஒரு ்கறறல் ைளம்
5. ெமு்தொய பமம்ேொடு

• ேயனொளி்கள் மதிப்பீடு ெொர்ந்த 
்கருத்து்கயள எளிதில் ேதிவிறக்கம் 
கெய்ய்லொம்.

• ப்தயைப்ேடும் ்த்கைல்்கயள எளிதில் 
கேற்லொம். 

• ்தங்களுயடய, ேள்ளித் ்தைங்கள் மறறும் 
மதிப்பீடடுத் திடடத் ்த்கைல்்கயளயும், 
சுயமதிப்பீடடு அறிகய்கயியனயும் 
இயணயத்தில் ேதிபைறறம் கெய்ய்லொம். 
புற மதிப்பீடடொளர்்களும் புறமதிப்பீடு 
அறிகய்கயயப் ேதிபைறறம் கெய்ய்லொம். 
அ்க மறறும் புற மதிப்பீடடின் 
க்தொகுக்கப்ேடட ேள்ளி மதிப்பீடடு 
அறிகய்கயயப் கேற்லொம். 

  உ)   பள்ளித் தரஙைள் ேற்றும ேதிப்பீட்டுத் 
திட்்டத்தில் பள்ளி யேைாண்கேக 
குழுவின் பஙகு

• ேள்ளியின் ்தைத்ய்த மதிப்பீடு கெய்்தய்லப் 
ேறறிய விழிப்புணர்வு கேறு்தல்.

• மதிப்பீடு கெய்யும் முயற்கயளப் ேறறி 
அறிநது க்கொள்ளு்தல். 

• ேள்ளி சிறந்த ்தைத்தியனப் கேறுை்தறகு 
ஒத்துயழத்்தல்.

• இயணய்தளப் ேக்கத்தில் ேள்ளியின் 
்தைமதிப்பீடயட அறிநது க்கொள்ளு்தல்.
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அறிமு்கம்
்கறறல் வியளவு்கள் என்ேது ஒவகைொரு 

நிய்லயிலும் மொணைர்்கள் கேறறிருக்க 
பைண்டிய திறன்்கயளப் ேொடைொரியொ்க 
மறறும் ைகுப்பு ைொரியொ்கக குறிப்பிடொமல் 

க்தொடக்க நிய்ல மறறும் உயர் க்தொடக்க 
நிய்ல்களில், குறிப்பிடட அந்த ைகுப்புககு 
ஏறே அயனத்து ேொடங்களிலும் 
மொணைர்்கள் கேற பைண்டிய முககியமொன 
கேொதுத் திறன்்கயளத் க்தொகுத்துக 
கூறுை்தொகும்.

  அ)   ைற்ைல் விகளவுைள் - விளகைம
குழநய்த்களின் கமொழிப்ேொடம் ைொசிககும் 

திறன், எண்ணறிவு, ்கணி்தத்திறன், 
கேொதுஅறிவு மறறும் ைொழ்வியல் திறன் 
பேொன்றைறறில் அைர்்களின் கைளிப்ேொடு்கள் 
குயறநது ைருைது ்தறபேொது மி்கவும் ்கைய்ல 
அளிப்ே்தொல் ்கறறல் வியளவு்கயள 
அயனையையும் அயடயச் கெய்்தல் மி்கவும் 
இன்றியயமயொ்தது.
• ்கறறல்  வியளவு்கள், ைகுப்பு ைொரியொ்க 

ை கு ப் ே ய ற ச்    க ெ ய ல் ே ொ டு ்க ய ள 
அடிப்ேயடயொ்கக க்கொண்டு, குழநய்தயின் 
ஒடடுகமொத்்த ைளர்ச்சியியன ்தை மதிப்பீடு 
கெய்யும் ைய்கயில் க்கொடுக்கப் 
ேடடுள்ளன.

• ்கய்லத்திடட எதிர்ேொர்ப்பு்களின் 
அடிப்ேயடயில், ்கறறல் வியளவு்கயள 
ஆசிரியர்்கள் எளிதில் புரிநதுக்கொள்ள 
உ்தவும் ைய்கயில் அயமக்கப்ேடடுள்ளன. 

• உள்ளூர் ைளங்கயளப் ேயன்ேடுத்தி 
்கறறல் கெயல்ேொடு்கயளத் திடடமிடடு 
அயனத்து ்கறபேொரின் ்கறறல் 
ப்தயைகப்கறே, உள்ளடஙகிய ைகுப்பில், 
ேல்பைறு ைய்கயொன ்கறறல் சூழ்நிய்ல்கள் 
/ ைொய்ப்பு்கயள உருைொக்க பைண்டும்.

• ைகுப்புைொரியொ்கத் ்தனித்்தனியொ்கப் 
ேொர்க்கொமல், குழநய்தயின் ஒடடுகமொத்்த 
ைளர்ச்சியியன இ்லக்கொ்கக க்கொண்டு 
முழுயமயொன ்கண்பணொடடத்துடன், 
இ்தயனக ்கொணபைண்டும்.

தரகைண்ைாணிப்பு  
முகைைள் 10

• ்கறறல் வியளவு்கள் – விளக்கம்
•  மொணைர்்கள் ்கறறல் வியளவு்கள் கேறுைதில் ேள்ளி பம்லொண்யமககுழுவின் 

ேஙகு
• ்தைக்கண்்கொணிப்பு முயற்கள்

 ்தைக்கண்்கொணிப்புக ்கருவி்கள்
 குறிப்பிடட ்கொ்ல இயடகைளியில் நடத்்தப்ேடும் மதிப்பீடு
 க்தொடர் மறறும் முழுயமயொன மதிப்பீடு (CCE)
 மொநி்ல அயடவு ஆய்வு
 ேள்ளிப் ேரிமொறறத்திடடம்

உள்ள்டஙகிே ைருத்துைள்
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• இநதியொவில் உள்ள அயனத்து 
மொணைர்்களும் ெம அளவி்லொனத் 
திறன்்கயளப் கேறபைண்டும் என்ற 
பநொககில் "்கறறல் வியளவு்கள்" 
ப்தசியக்கல்வி ஆைொய்ச்சி மறறும் 
ேயிறசி நிறுைனத்்தொல் ்தைப்ேடடுள்ளன.

• ஒன்றொம் ைகுப்பு மு்தல் ேத்்தொம் ைகுப்பு 
ையையில் அயனத்து ேொடங்களுககும் 
(கமொழி, ஆஙகி்லம், ்கணககு, அறிவியல் 
மறறும் ெமூ்க அறிவியல்) மொணைர் 
கைளிப்ேடுத்்தபைண்டிய ்கறறல் 
திறன்்கள் "்கறறல் வியளவு்களில்" 
க்கொடுக்கப்ேடடுள்ளன.

• ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு 
உறுப்பினர்்கள் இய்தப் புரிநது 
க்கொண்டு ஆசிரியர்்களுடன் 
இயணநது மொணைர்்கள் அயனைரும் 
இக்கறறல் வியளவு்கயள அயடய 
்தமது ேங்களிப்யே ைழஙகு்தல் 
பைண்டும்.

ோணவர்ைள் ைற்ைல் விகளவுைள் பபறுவதில் 
பள்ளி யேைாண்கேககுழுவின் பஙகு
1. கேறபறொர் அல்்லது ேொது்கொை்லர்்கள், ேள்ளி 

பம்லொண்யமககுழு உறுப்பினர்்கள், 
ெமு்தொயம் மறறும் மொநி்ல ்கல்வி 
அலுை்லர்்கள் ஆகிய அயனைருககும் 
்கல்வியின் ்தைத்தியன உறுதிகெய்யும் 
கேொறுப்பியன அளித்துள்ளது. 

2. ேல்பைறு ்கய்லத்திடடப் ேகுதி்களில், 
ேல்பைறு ்கல்விப் ேஙகு்தொைர்்களுககுப் 
கேொறுப்பு உணர்யையும், ்கடயம 
உணர்யையும் அளித்துள்ளது.

3. ஒவகைொரு ைகுப்பிறகுமொன 
கமொழிப்ேொடங்கள் (்தமிழ், ஆஙகி்லம்), 
்கணககு, சூழ்நிய்லயியல், அறிவியல் 
மறறும் ெமூ்க அறிவியல் ஆகிய 
ேொடங்களில் ்கறறல் வியளவு்கள் 
க்கொடுக்கப்ேடடுள்ளன. இ்தயன 
கேறபறொர் / ேொது்கொை்லர்்கள், ஆசிரியர்்கள், 
ேள்ளி பம்லொண்யமக குழு மறறும் 
ெமு்தொய உறுப்பினர்்கள் பேொன்ற 
அயனைரும் அறிநதுக்கொள்ைது அைசியம்.

4. ஒவகைொரு ேொடப் கேொருளும் 
மொணைர்்களுககு ்கறபிக்கப்ேடும் 
கேொழுது அப்ேொடத் திறன்்கள் அைர்்கயள 
கென்றயடயும் வி்தத்தில் கெயல் 
ேொடு்கயளயும், ைொய்ப்பு்கயளயும் 
உருைொககு்தல். ஒவகைொரு ைகுப்பு 
முடிையடந்த பின்னர், எதிர்ேொர்த்்த 
்கறறல் வியளவு்கள் அயனத்து 
மொணைர்்களுககும் கென்றயடநதுள்ள்தொ 
என்ேய்த உறுதி கெய்்தல் ஆகியைறயற 
ஆசிரியர்்களுடன் இயணநது உறுதி 
கெய்ைது ேள்ளி பம்லொண்யமககுழுவின் 
்கடயமயொகும். 

  ஆ)   தரகைண்ைாணிப்பு முகைைள்
க்தொடக்கக ்கல்வியின் ைளர்ச்சிக்கொனத் 

ப்தயை்கயள அறிநது அ்தறகுரிய 
கெயல்திடடங்கயள நயடமுயறப்ேடுத்துைதில் 
ஒருஙகியணந்த ்கல்வி இயக்கத்தின் ேஙகு 
முககியமொனது. ேள்ளியின் ்தைம் என்ேது 
அப்ேள்ளியில் ேயிலும் மொணைர்்களின் 
உள்ளொர்ந்த திறன்்கயள கைளிக 
க்கொணருைதிலும், அத்திறன்்கயள ைளர்த் 
க்தடுககும் கெயல்ேொடு்கயள ைழஙகுைதிலும் 
க்தொடர்புயடயது. 

1.  தரகைண்ைாணிப்பு ைருவிைள் மூைம 
தரத்திகன உறுதி பசய்தல் :  
(QMT-Quality Monitoring Tools)

குழநய்தயின் அறிவு, ெமூ்க, ஒழுக்க மறறும் 
மனகைழுச்சி ைளர்ச்சிககு ஆ்தொைமொய் 
விளஙகுைது க்தொடக்கக ்கல்வியொகும். 
ஒருஙகியணந்த ்கல்வி இயக்க்கமொனது, 
க்தொடக்கக ்கல்வியின் ்தைத்தியன உறுதி 
கெய்தும், ்கறறல் பநொக்கங்கயள ையையயற 
கெய்தும், ்கறறல் –்கறபித்்தலில் ேல்பைறு 
உத்தி்கயளப் புகுத்தியும், மொணைர்்களின் 
்கறறல் அயடவியன உறுதி கெய்ய ே்ல 
வி்தமொன மதிப்பீடடு முயற்கயளயும் 
ய்கயொண்டு ைருகிறது. ேள்ளியில் ஒவகைொரு 
ேருைத்திலும் மொணைர்்களின் ைருய்க மறறும் 
அயடவு ேள்ளி ்கண்்கொணிப்பு ேடிைம் (School 
Monitoring Form) மூ்லம் பெ்கரிக்கப்ேடடு 
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குறுைளயமயம், ைடடொை ைளயமயம் மறறும் 
மொைடடத் திடட அலுை்ல்க அளவில் 
க்தொகுத்்தொைொயப்ேடுகிறது. அயடவு நிய்லயில் 
பின்்தஙகியுள்ள மொணைர்்கயள அயடயொளம் 
்கண்டு, ்தகுந்த குயறதீர் ்கறபித்்தல் 
ேொடைொரியொ்கவும், ைகுப்பு ைொரியொ்கவும் 
ைழங்கப்ேடடு அைர்்களின் அயடவு நிய்லயய 
உயர்த்தும் முயறசி்கள் பமறக்கொள்ளப்ேடுகிறது.

2.  குறிப்பிட்்ட ைாை இக்டபவளி ேதிப்பீடு  
(PA-Periodical Assessment)

மொணைர்்களின் ்கறறல் அயடவு 
நிய்லயயக ்கல்வியொண்டின் 
துைக்கத்திப்லபய அறிைது அைசியம். 
இ்தற்கொ்க பமறக்கொள்ளப்ேடும் குறிப்பிடட 
்கொ்லஇயடகைளி மதிப்பீடு (Periodical 
Assesment) மொணைர்்கள் ைொசித்்தல், 
எழுது்தல் மறறும் அடிப்ேயட ்கணி்தத் 
திறன்்கயள கேறறுள்ளனைொ என அறிய 
உ்தவுகிறது. இம்மதிப்பீடு �ூய்ல மறறும் 
ஆ்கஸடில் மு்தல் ்கடடமொ்கவும், பிப்ைைரி 
மறறும் மொர்ச்சில் இைண்டொம் ்கடடமொ்கவும். 
அயனத்து ேள்ளி்களிலும் உள்ள அயனத்து 
மொணைர்்களுககும் நடத்்தப்ேடுகிறது.

3.  பதா்டர் ேற்றும முழுகேோன ேதிப்பீடு (CCE)

க்தொடர் மறறும் முழுயமயொன மதிப்பீடடின் 
மூ்லம் ஒவகைொரு மொணைனும் 
ேொடக்கருத்துக்கயள முழுயமயொ்கப் புரிநது 
்கறகும் ைொய்ப்பு்கள் ைழங்கப்ேடுகிறது. 
மொணைர்்களின் ்கய்ல ைண்ணங்கள், 
ேயடப்பு்கள், சிறப்ேொன கெயல்ேொடு்கள் மறறும் 
எழுது்தல் திறன்்கள் பேொன்றயை 
மொணைர்்களின் ்தன்னறி ப்கொப்பு்களில் (ேதிவுப் 
யேயுயற) யைத்து ஆண்டு முழுைதும் 
ேைொமரிக்கப்ேடடு ைருகிறது. அ்தன்மூ்லம் 
கேறபறொர்்கள் மறறும் குழநய்த்களின் 
முன்பனறறத்ய்த அறிய்லொம்.

4.  ோநிை அளவிைான அக்டவு ஆய்வு  
(SLAS-State Level Achievement Survey)

மொநி்ல அளவி்லொன அயடவு ஆய்வு 
என்ேது ஒவகைொரு ைகுப்பிலும் மொணைர்்கள் 
கேறறிருக்க பைண்டிய ்கறறல் திறன்்கயள 

(Competencies) கேறறுள்ளனைொ என்ேய்தச் 
பெொதிககும் கேொருடடு நடத்்தப்ேடும் ஆய்வு 
ஆகும். இத்ப்தர்ைொனது அைசு, ந்கைொடசி, 
ந்லத்துயற, உ்தவி கேறும் மறறும் KGBV 
ேள்ளி்களில் 3, 4, 5, 6, 7, 8 மறறும் 9 ஆம் 
ைகுப்பு மொணைர்்களுககு ்தமிழ், ஆஙகி்லம், 
்கணி்தம் அறிவியல் மறறும் ெமூ்க அறிவியல் 
ேொடங்களுககும் நடத்்தப்ேடுகிறது. மொநி்ல 
அயடவு ஆய்வு மொணைர்்களின் ்கறறல் 
வியளவு்கயளச் ெரியொ்க அளவிடவும், 
அறிவியல் பூர்ைமொ்க ஆய்வு கெய்யவும், 
க்தொடர்ச்சியொன ்கறறல் திறயன மதிப்பிடவும் 
உ்தவுகிறது.

5.  பள்ளிப் பரிோற்ைத் திட்்டம  
(School Exchange Programme)

மொணைர்்கள் ்கறே்தறகு ஏறற 
சூழ்நிய்லயய உருைொககு்தல் ்கறறல் 
கெயல்்களில் ஈடுேடுை்தறகுத் ப்தயையொன 
ைளங்கயள ைழஙகு்தல் (Educational 
Ïnputs). ஆசிரிய – மொணை நல்லுறயை 
ைளர்த்்தல் சு்தநதிைமொ்க இயடவியனயொறற 
ஊககுவித்்தல், குழநய்த்களின் உள்ளொர்ந்த 
திறன்்கயள கைளிக க்கொணரு்தல், 
மொணைர்்களியடபய ்கொணப்ேடும் ெமூ்க, 
ஒழுக்க நடத்ய்த்கயள ைளர்த்்தல் ்தொம் 
ேடிககும் ேள்ளியில் கேறும் அறியையும்  
்கறறல் அனுேைங்கயளயும் பிற ேள்ளி 
மொணைர்்களுடன் சு்தநதிைமொ்க ேகிர்நது 
க்கொள்ளு்தல், அறிவுெொர் விைொ்தங்களில் 
ேஙகுகேறு்தல், பம்லொண்யமப் ேண்பு்கயள 
ைளர்த்துக க்கொள்ளு்தல், ்க்லொச்ெொை 
ேண்பு்கயளப் பேணிப் ேொது்கொத்்தல் 
ஆகியயை இத்திடடத்தின் முககிய 
பநொக்கங்களொகும். 
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மத்திய மனி்த ைள பமம்ேொடடுத் 
துயறயின் ஆப்லொெயனப்ேடி ்தமிழ்கத்தில் 
2016-17  ்கல்வி ஆண்டு மு்தல் ஆறு ேள்ளி 
பைய்ல நொட்களில் க்தரிவு கெய்யப்ேடட 
கிைொமப்புற ேள்ளி்களில் 8ஆம் ைகுப்பு 
ேயிலும் 20  மொணைர்்கள் ந்கர்ப்புறங்களில் 
இயஙகும் ேள்ளி்களில் 8-ம் ைகுப்பில் 
ேயிலும் மொணைர்்களுடன் இயணநது 
்கறகும் ைய்கயில் கெயல்ேடுத்்தப்ேடடு 
ைருகிறது. 

  இ)   தரகைண்ைாணிப்பில் பள்ளி 
யேைாண்கேக குழுவின் பஙகு

• ்தைக ்கண்்கொணிப்பு முயற்கள் ேறறிய 
விழிப்புணர்வு கேறு்தல்.

• அைறயறப் ேறறிய விழிப்புணர்யை 
குழநய்த்களுககும் கேறபறொர்்களுககும் 
ஏறேடுத்து்தல்.

• குழநய்த்களின் ்தை பமம்ேொடடில் 
ஒத்துயழப்பு நல்கு்தல்.
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பள்ளி யேைாண்கேககுழு பயிற்சி - ேதிப்பீட்டுப் படிவம

வ. 
எண் விவரம பூர்த்தி பசய்ை.

1 ்தங்கள் குழநய்தயின் கேயர், ைகுப்பு, 
ேள்ளியின் கேயர்

2 ்தங்கள் ம்கன் / ம்கள் ேயிலும் ேள்ளி 
க்தொடஙகும் பநைம்
ேள்ளியில் ேணிபுரியும் ஆசிரியர்்களின் 
எண்ணிகய்க

3 ்தங்களது ேள்ளியில் ்தொங்கள் ்க்லநது 
க்கொண்ட விழொக்கள்

4 ்தங்கள் குழநய்த ேஙகு கேறற 
பேொடடி்கள் / கெயல்்கள் / கேறற 
ேரிசு்கள் / ேொைொடடு்கள்

5 இந்த ேயிறசியின் மூ்லம் ்தொங்கள் 
புதி்தொ்க அறிநது க்கொண்ட கெய்தி்கள் 
(ஏப்தனும் இைண்டு)

6 ேள்ளி ைளர்ச்சிக்கொ்க ்தொங்கள் கெய்்த 
உ்தவி்கள் / ேங்களிப்பு்கள்

7 ்தங்கள் ேள்ளியய பமம்ேடுத்துை்தற்கொ்க 
்தொங்கள் ைழஙகும் ஆப்லொெயன்கள் 
(ஏப்தனும் இைண்டு)

8 ேள்ளி ைளங்கயளப் ேொது்கொத்்தல் மறறும் 
ேைொமரித்்தலில் ்தங்களது ேஙகு என்ன?

9 உங்களது குழநய்த்களின் ்கல்வி 
ைளர்ச்சி க்தொடர்ேொ்க ேள்ளி ஆசிரியயை 
ெநதிககிறீர்்களொ? ஆம் எனில், விைொதித்்த 
பிைச்சியன்கள் (ஏப்தனும் இைண்டு)

10 ்தங்களது ஊரில் ேள்ளி கெல்்லொ 
குழநய்த்கள் இருககிறொர்்களொ? ஆம் 
எனில், அைர்்கயளப் ேள்ளியில் பெர்க்க 
்தொங்கள் பமறக்கொண்ட முயறசி்கள் 
(ஏப்தனும் இைண்டு)
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வ. 
எண் விவரம பூர்த்தி பசய்ை.

11 ்கடந்த ஆண்டு ேள்ளி பமம்ேொடடுத் 
திடடம் ்தயொரித்்தலில் ்தங்களது 
ேங்களிப்பு யொது?

12 ேள்ளி பமம்ேொடடுககுழு ஆப்லொெயனக 
கூடடத்தில் எத்்தயன முயற ்க்லநது 
க்கொண்டீர்்கள்?

13 ்தங்களது குழநய்த்கள் ்தமிழிலும், 
ஆஙகி்லத்திலும் ைொசிககின்றொர்்களொ? ஒரு 
கேறபறொைொ்க ்தங்களது ேங்களிப்பு என்ன?

14 ்தங்களது குழநய்தயின் ்கறறல் 
திறயன பமம்ேடுத்துை்தறகு ்தங்களது 
ஆப்லொெயன்கள்

15 ்தங்களது குழநய்த்கள் எநக்தந்த 
்கொைணங்களுக்கொ்க விடுமுயற எடுக்க 
அனுமதிப்பீர்்கள்

16 குழநய்த்களின் அடிப்ேயட 
உரியம்கள் ஏப்தனும் இைண்டு

17 இைொமெொமி ்தன்னுயடய கேண் 
குழநய்தயய எடடொம் ைகுப்பு 
ையையிலும், ஆண் குழநய்தயய ேடட 
பமறேடிப்பு ையையிலும் ேடிக்க 
யைககிறொர். இது ெரியொ? ்தைறு எனில், 
இைொமெொமிககு ்தொங்கள் ைழஙகும் 
ஆப்லொெயன்கள் என்ன? 

18 ்தங்களது ேள்ளியயத் தூய்யமயொ்க 
யைத்திருப்ேதில் ்தங்களது ேங்களிப்பு 
என்ன?

19 ெமூ்க ்தணிகய்கயில் ேஙகு 
கேறறுள்ளீைொ?

20 ேள்ளியில் ய்க ்கழுவு்தல் மறறும் 
்கழிையற ைெதியயப் ேறறி ்தங்கள் 
்கருத்து
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