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செய்தி செளியீடு எண்: 001/112022       நாள்: 13/11/2022 

 

மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அறமெெ்ர் திரு. அன்பில் மககஸ் 

சபாய்யாசமாழி அெரக்ளின் குழந்றதகள் நாள் நல்ொழ்த்துக்கள் 

 

ஒவ்வவோர ்ஆண்டும் நவம்பர ் 14 அன்று குழந்தைகள் தினை்தை நோம் ககோண்டோடி 

வருகிவ ோம். சுைந்திர இந்தியோவின் முைல் பிரைமரோன திரு. ஜவஹரல்ோல் வநரு 

அவரக்ளின் பி ந்ைநோதளவய அவர ் குழந்தைகள் வமல் ககோண்ட அன்தபக் 

ககோண்டோடும் வதகயில் கதடபிடிக்கிவ ோம்.  

 

குழந்தைகள் தினை்தைகயோட்டி நோம் சில உறுதிகமோழிகதள நமக்குள் 

வம ்ககோள்ளவவண்டி இருக்கி து. பள்ளியில் படிக்கும்வபோதுைோன் குழந்தைகள் 

இவ்வுலதக புரிந்துககோள்கி ோரக்ள். ைங்கள் வீடத்டை் ைோண்டிய 

உலககமோன்றுக்குள் முைன்முைலோக நுதழகி ோரக்ள். அந்ை உலகை்தில் 

ஆசிரியரக்ள் இருக்கி ோரக்ள்; சக குழந்தைகள் இருக்கி ோரக்ள்; புதிைோக போட 

நூல்கள் அவரக்ளின் உலகில் நுதழகின் ன. பள்ளிக்கூடம் என்கி  ஒரு கட்டிடம் 

அவரக்ள் மனதுக்கு மிக கநருக்கமோன ஒன் ோக மோறுகி து.  ஏகனனில் வீடட்ுக்கு 

அடுை்து அவரக்ள் அதிக வநரம் கசலவழிப்பது பள்ளியில்ைோன்.  

 

அதனை்துக் குழந்தைகளும் சமம் என்றும், அதில் சோதி, மை, கபோருளோைோர 

ஏ ் ை்ைோழ்வுகள் போகுபோடுகள் கூடோகைன்றும் வீட்டில் கப ்வ ோரும் பள்ளியில் 

ஆசிரியரக்ளும் கசோல்லிக் ககோடுை்து வளரக்்கவவண்டும். அது வபோலவவைோன் 

சி ப்புக் கவனம் கப வவண்டிய குழந்தைகளும் நம் சக வைோழதமகள் என்கி  

உணரத்வயும் அவரக்ளுக்கு ஊட்டி வளரக்்கவவண்டும். கப ்வ ோருக்கும் 

ஆசிரியரக்ளுக்கும் இதில் சமபங்கு உண்டு.  

 

அதனை்துப் பள்ளிகதளயும் மோ ்றுை் தி னோளிகளின் பயன்போடட்ுக்வக ்ப 

மோ ்றியதமக்கவவண்டிய நிதலயில் நோம் இருக்கிவ ோம். படிப்படியோக அை ்கோன 

ஏ ்போடுகதள பள்ளிக் கல்விை் துத  கசய்யும் என நோன் இந்ை நோளில் உறுதி 

ைருகிவ ன்.  

 

ைமிழ்நோட்டில் உள்ள அதனை்துப் பள்ளிகளிலும் குழந்தைகள் தினை்ைன்று  

உறுதிகமோழி ஏ ்பு நிகழ்வு நதடகப  ஆசிரியரக்ளும் ைதலதமயோசிரியரக்ளும் 

ஏ ்போடு கசய்யவவண்டும். இதில் அதனை்து ஆசிரியரக்ளும் மோணவரக்ளும் 

பங்வக ்கவவண்டும். 
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உறுதிகமோழி பின்வருமோறு : 

“ைமிழ்நோட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மோணவரக்ளோகிய நோங்கள் குழந்தைகள் தினம் 

ககோண்டோடப்படும் இந்ை நோளில் ஓர ்உறுதி ஏ ்கிவ ோம். 

 

சி ப்புக் கவனம் வைதவப்படும் குழந்தைகளின் சமூக முன்வன ் ை்தி ்கோகவும் 

அவரக்ளின் நலனுக்கோகவும் எப்வபோதும் உடன் நி ்வபோம் என்றும், அவரக்ளுக்கு 

இருக்கக்கூடிய சமூக, கபோருளோைோர, பண்போடட்ுச ் சிக்கல்கள் குறிை்ை 

விழிப்புணரத்வ உருவோக்க எங்களோலோன அதனை்து முய ்சிகதளயும் 

கசய்வவோம் என்றும் உறுதி கூறுகிவ ோம்.   

 

முழுதமயோகவும், சமை்துவை்துடனும்  கவ ்றிகரமோகவும் மோ ்றுை் தி னோளி 

குழந்தைகள் இங்கு எந்ைப் போகுபோடும் இன்றி, அதனை்து உரிதமகதளயும் கப ்று 

வோழ்வை ்குரிய போதுகோப்தப அவரக்ளுக்கு அளிப்பது இன்றியதமயோைது என 

நோங்கள் உணரந்்திருக்கிவ ோம்.  

 

அவரக்தள எங்கள் குடும்பை்தில் ஒருவர ் வபோலவவ முக்கியை்துவம் அளிை்து 

நட்புணரத்வ வளரப்்வபோம் என்றும் உறுதிகமோழி ஏ ்கிவ ோம்.” 

 

குழந்தைகவள நம் நோட்டின் எதிரக்ோலம். எந்ைக் குழந்தைக்கும் கல்வி கிட்டோமல் 

வபோய்விடக் கூடோது என்பதில் அக்கத  உள்ள ைமிழ்நோடு அரசு அதனை்துக் 

குழந்தைகளுக்கும் சமமோன கல்வி கிதடக்கவவண்டும் என்பை ்கோக பல்வவறு 

நடவடிக்தககள் எடுை்து வருகி து.  

 

குழந்தைகளுக்கும் உரிதமகள் உண்டு என்பதை கபரியவரக்ள் உணரந்்து 

அவரக்ளுக்கோன உரிதமகதள போதுகோக்கவவண்டும். குழந்தைகளுக்கு நம் 

அன்தப அளிப்வபோம். 

 

குழந்தைகள் தின வோழ்ை்துகள்! 
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