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இட� 7 RRISD ப�ளி வாரிய அற�காவல� ேவ�பாள� ம�ற� PTA களி� ர��� 
ரா� ஐ.எ�.� க��சி� நட�திய� 
  
**** �ரா��கிரி�ஷ� / ெமாழிெபய���க� தானாக உ�வா�க�ப�டைவ எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. ��லிய� 
உ�தரவாத� இ�ைல. **** 
  
ந�ல மாைல, ம��� இட� ஏ��கான பி.�.ஏ ப�ளி வாரிய அற�காவல� ேவ�பாள� ம�ற�தி� ர��� ரா� 
ஐ.எ�.� க��சி��� வரேவ�கிேறா�. பி.�.ஏ-களி� ர��� ரா� ஐ.எ�.� க��சி���� பிற� நா� �ேனஹ� 
பி�ேக ஜனாதிபதியாக இ��கிேற�, எ�தெவா� ேவ�பாளைரேயா அ�ல� அரசிய� க�சிையேயா ஆதரி�காத 
வணிகரீதியான அ�லாத பிரிவின� அ�லாத பா�பாட�ற ச�க�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� க��சி� பி.�.ஏ தனி�ப�ட 
பி.�.ஏ தைலவ�களி� ஒ��த�கைள அறி�தி��கிற�. இ�தைகய ஒ��த�கைள க��சி� ம�னி�கேவா 
ஆதரி�கேவா இ�ைல. பி.�.ஏ ெநறி�ைறைய� பி�ப�றாதவ�க��� �ைறயான ேத�த�க� நி��த�ப�� 
உடன�யாக வில�மா� அறி���த�ப���ள�. பி.�.ஏ ேவ�பாள�க��� ஒ��த� அளி�கவி�ைல எ�� நா� 
மீ��� ��ேவ�. எ�க� சிற�� வி��தின� ெட�சா� பி.�.ஏ தைலவ� �சி ெக�னைன வரேவ�க 
வி���கிேற�. இ�� இ�� வ�தத�� ந�றி. எ�க� வ�கீ� �� அைன�� க�ற� ச�க�கைள�� 
�றி�கிற�, ேம�� இ�த ம�ற�க��கான ேக�விக� எ�க� ச�க�திலி��� ெபற�ப�டன. பி.�.ஏ எ�ப� 
நா��� மிக� பழைமயான ம��� மிக�ெபரிய �ழ�ைத வ�கீ� அைம�பா�� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. எ�லா 
�ழ�ைதக���� வ�கால�� வா�க ���ப�க� ம��� ச�க�கைள ஈ�ப��தி அதிகார� அளி�பத� �ல� 
ஒ�ெவா� �ழ�ைதயி� திறைன�� ஒ� யதா��தமா��வத�கான ேநா�க��ட�. �ழ�ைதக� உ�ளி�ட 
���ப�க� இ�த ம�ற�ைத ேநரைலயி� பா��� பதி�ெச�தி��பைத எ�க� ப�ேக�பாள�க��� 
நிைன���வத�� தய�ெச�� எ�ைன அ�மதி�க��. எ�ேலா�� த�கைள ஒ� ெதாழி��ைற �ைறயி� 
நட�த ேவ��� எ��� எ�க� ெதா�ட�க� ம��� ஒ�வ��ெகா�வ� மரியாைத ெச���வா�க� எ��� 
நா�க� எதி�பா��கிேறா�. சீ��ைல��� நட�ைத நா�க� கவனி�தா� ஒ� எ�சரி�ைக வழ�க�ப��, அ� 
ெதாட��தா� அ� தீ��க�ப��. எ�ேலா�� சிவி� ம��� ந��ற�ட� இ��ேபா� எ�� ந��கிேறா�, இத��ல� 
இ�� ஒ� தகவ� அம�� நட�த ����. அத�ட�, எ�க� க��சி� பி.�.ஏ வ�கீ� தைலவ� ஹீத� லார�� 
உ�க��� ��ைவ�கிேற�. 
  
வண�க�. இ�� எ�க�ட� இைண�த ேவ�பாள�க�, பா�ைவயாள�க� ம��� எ�க� ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
க��சி� த�னா�வல�க��� ந�றி. இ�ைறய ம�ற�தி�கான ேநர� காவலராக�� இ��ேப�. இ�த 
ம�ற�க��கான எ�க� மதி�பீ�டாளரான மரியா ெம�னா மி�ன��� உ�கைள அறி�க�ப���வ� என� 
மரியாைத. தி�மதி மி�ன� ம�திய ெட�சாஸி� �றி�பிட�த�க ம��� திறைமயான வா�காள� ஈ�பா� ம��� 
ச�க ேம�பா��� தைலவ� ஆவா�. அைன�� ச�க�க� ம��� ப�ளி மாவ�ட�களி� பா�பாட�ற விரிவான 
ச�க வா�காள� அ�க� ம��� ��டா�ைம தி�ட�கைள அவ� வழிநட��கிறா� ம��� உ�வா��கிறா�. ஒ� 
��னணி வா�காள� ஈ�பா�� அைம�பி� ப�� ம��� ேச��ைகயி� ��றா� ஆ�� நி�வன� தைலவ�� 
ஆவா�. ஒ� ல�தீ� கலா�சார ஆேலாசகராக தி�மதி மி�ன� 2017 இ� ேவா�� ேதஜாஸுட� இைண�� 
நி�வினா�, ெட�சா� மைல நா� ��வ�� உ�ள ச�க�க��� ல�தீ� வா�காள� வ�ைக எ�ற தைல�பி� 
ெதாட��� வழ��கிறா�. அவ� பல நிக��களி� வா�காள� ஈ�பா� ம��� வரலா� எ�ற தைல�பி� ெச�தி� 
ெதாட�பாள� ம��� �� உ��பினராக உ�ளா�. �னிவிஷனி� வழ�கமான வி��தின� இட�க� உ�பட ஆ��� 
ப�தி ��வ�� ஊடக நிக��சிகளி� ஒ� க�சி சா�ப�ற வா�காள� தைலவராக அவ� இட�ெப���ளா�. தி�மதி 
மி�ன� தன� ேநர�ைத�� நி�ண��வ�ைத�� ேவ�பாள� ம�ற�க��� வழ�கியத�� ந�றி. அத�ட� 
ேவ�பாள�க� உ�க� ந�ல ைககளி� உ�ளன�, தி�மதி மி�ன�. 
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இ�றிர� ம�ற�ைத மித�ப��த அைழ�தைம�� பி.�.ஏ�களி� ர��� ரா� க��சி��� ந�றி. ப�ளி மாவ�ட 
அற�காவல� �� ேபா�ற ஒ� அ�வலக�ைத� ப�றி நா�க� விவாதி���ேபா�,   வா���சீ�� வா�களி�ைப� 
ப�றி நா�க� விவாதி�கிேறா� எ�பைத எ�க� பா�ைவயாள�க��� நிைன��ட இ�த த�ண�ைத எ��க 
வி���கிேற�. ட�� வா���சீ�� வா�களி�� எ�ப� ஜனாதிபதி அ�ல� கா�கிர� ம��� கா�கிரஸி� 
அ�வலக�தி�� வா�களி�ப� ேபா�ற நம� ��கிய ேத�த�களி� ெப��பா�� இைண�க�ப���ள 
அதிகாரிக��� வா�களி��� ெசய��ைறயா��. இட� 7, ெஜ� கிரிஃபி� ம��� ேடனிய� ெவ�ட� 
ஆகிேயா��கான ேவ�பாள�கைள இ�� இர� அறி�க�ப��த வி���கிேற�. அவ�க� இர�� நிமிட 
ேவ�பாள� அறி�ைகைய�� 90 வினா� நிைற� அறி�ைகைய�� த�வா�க�. ஒ�ெவா� ேக�வி��� பதிலளி�க 
அவ�க��� ஒ� நிமிட� வழ�க�ப��. எ�க� ேநர�கா�பாள� 3o வினா�யி� ஒ� ம�ச� அ�ைடைய��, ேநர� 
���த�� ஒ� சிவ�� அ�ைடைய�� ைவ�தி��பா�. ேவ�பாள�க� த�க� எதிரிக� மீதான தனி�ப�ட 
தா��த�களி� இ��� விலகி இ���மா� ேக���ெகா�ள�ப�கிறா�க�. ஒ� ேவ�பாள� த�க� வைல 
அ�கைல இழ�தா�, இ�த ப�வ�ைத விைரவாக மீ��� ேச���மா� ேக���ெகா�கிேறா�. ெவபினைர 
மீ��� உ�ளி�ட பிற�, நீ�க� தவறவி�ட ேக�விக��� பதிலளி�க அ�மதி�க�ப�வீ�க�, ேநர� 
அ�மதி�கிற�. ஒ�ெவா� �ைற�� யா� ஆர�பி�கிறா�க� எ�பைத நா�க� வா�� வரிைசயி� ேக�விகைள� 
ேக�ேபா�. எனேவ ெஜ� கிரிஃபி�தி� இர�� நிமிட அறி�ைக�ட� ஆர�பி�கலா�. ெச�வி கிரிஃபி�? 
  
ந�றி. அைனவ���� மாைல வண�க�. எ� ெபய� ெஜ� கிரிஃபி�. நா� ஏ� இட�தி�� ெவளி�பைடயாக 
ஓ�கிேற�. எ� கணவ� கிெர��� நா�� பிரஷி �ரீ�கி� உ�ள எ�க� வீ��� 21 ஆ��களாக வசி�� 
வ�கிேறா�. எ�க��� நா�� �ழ�ைதக� உ�ளன� எ�மா ெட�சா� ஏ அ�� எ� இ� ஒ� ேசாேபாேமா�, ��ப� 
ர��� ரா� ஜூனிய�, கா��ட� ம��� �ராவி� சிடா� ேவலி ந�நிைல�ப�ளியி� 8 ம��� 7 ஆ� வ���களி� 
உ�ளன�. எ� கணவ� இ�ேக வள��� �ைப���, �ரிஷா� ம��� ெவ���� ஆகிய இட�க���� ெச�றா�, 
நா�க� அைத இ�ேக ேநசி�கிேறா�, எ�க� �ழ�ைதகைள ேவ� எ��� வள��பைத எ�களா� பா��க 
��யவி�ைல. 14 ஆ��க��� ��� எ�மா மழைலய� ப�ளியி� இ��தேபா� நா� �தலி� எ�க� 
ப�ளிகளி� பி.�.ஏ �ல� ேசைவ ெச�ய� ெதாட�கிேன�, அத�பிற� ஒ�ெவா� ஆ��� ஒ� நி�வாக� 
��வி� பணியா�றிேன�. நா� ��� ஆ��களாக க��சி� பி.�.ஏ �க��கான நி�வாக� ��வி� ஒ� 
ப�தியாக இ��ேத�, த�ேபா� நா� என� இர�டா� ஆ�� மாவ�ட ம�ட� ��வி�� பணியா�றி வ�கிேற�. 
கட�த ஆ� ஆ��களி� நா� பல ��ட� கிள��களி� உ��பினராக உ�ேள�, என� ச�க�தி�� மிக�� 
ைகெகா���� வழியி� ேசைவ ெச�வ� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. கட�த ��� 
ஆ��களி�, எ�க� பி.�.ஏ�க� ம��� பல ப�ளிக�ட� பணி�ரி�� 550 ��� ேம�ப�ட த�னா�வ ேநர�கைள 
நா� பதி� ெச�ேத�. என� ��த மக� ��ப�ட� இைளஞ�க� ேசைவ லீ� �ல� என� ச�க�தி��� 
தி��பி� த�வைத��, பல உ��� ெதா�� நி�வன�களி� பணியா��வைத�� நா� வி���கிேற�, நா� 
க�வியி� ��டாள�க�ட� த�னா�வ� ெதா�� ெச�கிேற�, த�ேபா� ெசயி�� ேடவி� ர��� ரா� ம���வ 
ைமய�தி�கான அற�காவல� ��வி� அம��தி��கிேற�. நா� ஒ� ��யி��� ரிய� எ�ேட� ம��� சி� வணிக 
உரிைமயாள�, ப�ளிகளி�� ச�க�தி�� த�னா�வ��ட� ேநர�ைத ெசலவி�வத���, க�ன உைழ�பி� 
மதி�ைப எ� �ழ�ைதக��� க�பி�பத��� இ�த ெதாழிைல� ேத��ெத��ேத�. நா� ப�ளி வாரிய�தி�� 
ஓ�கிேற�, ஏென�றா� எ�க� மாணவ�க� ெபா�� க�வியி� ஒ� சிற�த அ��தள�ைத ைவ�தி��க 
த�தி�ைடயவ�க�, இ� எதி�கால சவா�க��� அவ�கைள� தயா�ப����, நம� மாணவ�க� பா�கா�பான 
ப�ளிக��� உட� ரீதியாக�� உண��சி ரீதியாக�� த�தி�ைடயவ�க�, எ�க� ஆசிரிய�க� அவ�க� 
ஏ�கனேவ ெச�த சிற�த க�விகைள விரி�ப���வத�� த�தியானவ�க� தர�ப��த�ப�ட ேசாதைனயி� 
�ைற�த ேநர�ைத அ�மதி���ேபா� மாணவ�கைள�� கிரிேய��� க�றைல�� ஈ�ப��த ேவ���. எ�க� 
மாணவ�க��� அைனவ���� சிற�த ��ைவ� ெதாட��� வழ�க உத�வத�காக �� ம��� தைலைம�ட� 
இைண�� பணியா�ற நா� கடைம�ப���ேள�. ந�றி. 
  
ந�றி. இ�ேபா� நா� ேடனிய� ேமரி ெவ�ட�, ெச�வி ெவ�ட� ஆகிேயாரிடமி��� ேக�ேபா�. உ�க��� 
இர�� நிமிட�க� உ�ளன. 
  



ந�றி. சரி, எனேவ இ�றிர� ம�ற�தி�கான ந�வ� ம��� என� எதிரியான க��சி� பி.�.ஏ-�� ந�றி. 
ெட�சா� பி.�.ஏ மாநில�தி� மிக�ெபரிய வ�கீ� அைம��களி� ஒ�றா��, இ�த வா��ைப நா� பாரா��கிேற�. 
எ� கணவ���� என��� ஐ�� �ழ�ைதக� உ�ளன�, அவ�க� எ�க� வா�வி� மகி��சி. எ�களிட� 
இர�� அ�ஜீ�, ஒ� ெர� ைரட�, இர�� ர��� ரா� உய�நிைல�ப�ளி �ராக�க�, ��கைல நிக��சியி� 
ஒ�� ம��� என� மக� பல விைளயா�� மாணவ� விைளயா�� வீர�. கட�த வார நிலவர�ப�, நா� இ�ேபா� 
ர��� ரா�ஸி� �திய ஈகி� சாரண�களி� ெப�ைமமி�க அ�மா. இ�றிர� பா���� பலைர� ேபால. எ�க� 
ப�ளி மாவ�ட�தி� என�� ஒ� விரிவான த�னா�வ வரலா� உ�ள�. ஆர�ப ம��� ந�நிைல�ப�ளி 
வளாக�களி� பி.�.ஏ த�னா�வலராக��, உய�நிைல� ப�ளி வளாக�களி� ��ட� த�னா�வலராக�� தைல�� 1 
வளாக�களி� பல ஆ��க� ெசலவி�ேட�. நா� ஆ�கில�தி� இள�கைல ப�ட��, மனித வள� ம��� 
தைலைம��வ�தி� கைல ��கைல� ெப�ேற�. நா� ஒ� நி�பி�க�ப�ட தைலவ�, 9/11 ம��� அத��� பிற�� 
விமான�பைடயி� ேக�டனாக ஏ� ஆ��க� பணியா�றி��ேள�. நா� தனியா� �ைறயி� வணிக� தைலவராக 
பல ஆ��க� பணியா�றிேன�. நா� த�ேபா� ர��� ரா� உய�நிைல�ப�ளி இைச��� ��ட�களி� 
ேத��ெத��க�ப�ட �� உ��பினராக இ��கிேற�, அேதசமய� த�னா�வ ஒ��கிைண�பாள�. �ராக� 
இைச���வி�� 3,000 மணி ேநர ேசைவ�காக 300 ��� ேம�ப�ட த�னா�வல�கைள ஆ�ேச��� ெச�வத��� 
ஒ��கிைண�பத��� நா� ெபா���. இ�த ெபா�வான �றி�ேகா��� இ�த வைகயான �ய�சிைய� 
திர��வத�� ஒ��ைழ��, ஊ�க� ம��� ெநகி���த�ைம ேதைவ. எ�க� மாணவ�க��கான என� 
வ�கால�� பல ஆ��களாக நீ��கிற�, ேம�� அற�காவலராக பணியா�ற� தயாராக இ��க ேவ��ய 
ேநர�ைத�� ச�திைய�� நா� �தலீ� ெச���ேள�. இ�றிர� எ�க� ச�க�ைத அைடவத�கான வா��ைப 
நா� பாரா��கிேற�. 
  
உ�க� அைனவ���� ந�றி. எனேவ ச�க�திலி��� எ�கள� ேக�விகைள� ெதாட��ேவா�. 
ேவ�பாள�க��கான �த� ேக�வி எ�னெவ�றா�, எ�க� ச�க�தி� நீ�க� எ�வா� ஈ�ப���ளீ�க� 
எ�பைத� பகிர��. ப�ளி வாரிய உ��பினராக அ�பவ� உ�க��� எ�வா� உத�கிற�. ெச�வி ெவ�ட�? 
  
அ�த ேக�வி�� ந�றி. எனேவ ம�க� ேவ�பாள�கைள� க��தி� ெகா�� மதி�பீ� ெச���ேபா� எ�ன 
��கிய� எ�� நா� நிைன�கிேற�. அவ�க� அற�காவல�களாக மாறிய தயாரி��. எனேவ இர�� 
வ�ட�க���� ேமலாக கி�ட�த�ட ஒ�ெவா� ப�ளி வாரிய� ��ட�தி�� ேநரி� கல�� ெகா�ேட�. 
இ�ேபா�,   அவ�க� 18 மாத�க� ச�தி�தேபா� கி�ட�த�ட அைன�� பா�கா�� பணி��� ��ட�களி�� 
கல�� ெகா�ேட�. மாவ�ட ம�ட�தி� நைடெப�� நப� வசதிக� ம��� ெகா�ைக� ��ட�களி� நா� 
தவறாம� கல��ெகா�கிேற�, என� அறி�க�தி� நா� ெசா�ன� ேபா�, எ�க� தைல�� ஒ� வளாக�களி� 
வழிகா��யாக��, த�னா�வல�க��� ஊ�கமாக�� ெப�மளவி� �தலீ� ெச�ய�ப���ளைத நீ�க� 
அறிவீ�க�. ஒ� ேவ�பாளராக மா�வத�� ��ன�, மாவ�ட� எ�வா� இய��கிற� எ�பதி� ஒ� வி��பமான 
ஆ�வ� கா��வ� ம��� இ�த உண�ைவ� �ரி��ெகா�வ� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. 
ேக�வி�� ந�றி. 
  
ந�றி. ெச�வி கிரிஃபி�? 
  
ந�றி. ேடனிய� ம��� நா� இ�வ�� த�னா�வ� ெதா�� ெச�கிேறா� எ�பைத நீ�க� அறி�தி��கிறீ�க�, 
ஒ�ெவா� வி�தியாசமான ப�ளியி� ேதைவகைள�� �ரி��ெகா�ள எ�க��� உதவ எ�க� ப�ளிகளி�� 
எ�க� ச�க�தி�� உ�ளவ�க�ட� நா�க� ைகேகா��� ெசய�ப�கிேறா� எ�பைத� கவனி�க ேவ��ய� 
அவசிய�. ேம�� அைவ தனி��வமானைவ ம��� ேவ�ப�டைவ. உ�க���� ெதரி��, த�னா�வ� ெதா�� 
உ�க� ேநர�ைத�� �ய�சிைய�� நிைறய எ����ெகா�கிற�, ேம�� நீ�க� பல ெப�ேறா�க�, மாவ�ட� 
��வ�� ப�ேவ� மாணவ�க� ம��� ஊழிய�க�ட� பணி�ரிகிறீ�க�, ம�றவ�க�ட� எ�வா� சிற�பாக 
ெசய�ப�வ�, உ�க��� எ�ப�� ெதரி��, ந�ல ���கைள எ��கலா� உ�க� �ழ�ைத�� நீ�க� 
வி���வைத ம��� அ��பைடயாக� ெகா����கவி�ைல. ஆனா� இ�த இல�கி� உ�ள அைனவ���� 
சிற�த� எ�. இ� உ�க� ப�ளி அ�ல� ேவ� ப�ளியாக இ��தா�� நீ�க� தானாக ��வ�� இ��கலா�. 
மாவ�ட�தி� பல ேவ�ப�ட விஷய�களி� அ�பவ�� அறி�� இ��ப� யா��� வா�களி�க ேவ��� எ�� 



அவ�க� நிைன��� ேபாெத�லா� ம�க� கவனி�க ேவ��ய ஒ�� எ�� நா� நிைன�கிேற�, நா� சிறி� 
ேநர� ம��� த�னா�வ ம��� மாவ�ட� ��வ�� ெப�ேறா� ம��� நி�வாகிக� ம��� ஆசிரிய�க�ட� நா� 
ெச�த அைன�� ேவைலக�� மிக�� உதவியாக இ���� எ�� நிைன�கிேற�. ந�றி. 
  
ந�றி. எ�.எ�. கிரிஃபி�, சா��ட�, தனியா� ப�ளிக� ம��� ஆ�ைல� உ�பட மாவ�ட�தி� பல �திய ப�ளி 
வா���க�ட�, ர��� ரா� ஐ.எ�.� ெபா�� ப�ளிகளி� மாணவ�கைள� த�கைவ���ெகா�வத�� ஒ� �� 
உ��பினராக உ�க� தி�ட�க� அ�ல� உ�திக� எ�ன? 
  
எ�ைன ம�னி�க��. என� அளைவ அதிகரி�க ேவ���. அைத மீ��� ெச�ய ���மா? 
  
எ�த பிர�சிைன�� இ�ைல. சாசன�, தனியா� ப�ளிக� ம��� ஆ�ைல� உ�பட மாவ�ட�தி� பல �திய ப�ளி 
வா���க� உ�ள நிைலயி�, ர��� ரா� ஐ.எ�.� ெபா�� ப�ளிகளி� மாணவ�கைள� 
த�கைவ���ெகா�வத�� �� உ��பினராக உ�க� தி�ட�க� அ�ல� உ�திக� எ�ன? 
  
ஒ�ெவா� �ழ�ைதயி� க�ற� அ�பவ�தி��� சிற�த �ழ� எ�ன எ�பைத எ�களா� தீ�மானி�க ��யா�. 
ர��� ரா� ஐ.எ�.� எ�க� மாணவ�க��� வழ��� க�வியி� என�� �� ந�பி�ைக உ�ள�, எ�க� 
அ��தமான ஆசிரிய�க� ம��� ஊழிய�க� மீ� என�� அதிக ந�பி�ைக உ�ள�. சாசன�களி� ேச��ைக�� 
�றி�பி�ட அள�ேகா�க� உ�ளன, ேம�� அவ�க� ெபா�� க�வி நிதிைய� ெப�றா�� அைன�� 
மாணவ�கைள�� அைழ��� ெச�ல மா�டா�க�. கீேழ வரி, இ� ஒ�ெவா� ���ப�தி��� தனி�ப�ட 
ேத�வா��, ஆனா� நா� ர��� ரா� ஐ.எ�.�.ைய ந��கிேற�, எ�க� ஆசிரிய�க���� எ�க� 
ஊழிய�க���� எ�க� மாணவ�க���� ஏ�கனேவ கிைட�தி���� க�விகைள நா� ந��கிேற�, ேம�� 
அ�த க�விகைள ெதாட��� சிற�பாக� ெச�ய வி���கிேற� எ�க� மாவ�ட� ��வ�� அவ�ைற� பய�ப��த 
அதிக வா��ைப வழ��கிற�. எ�ேலா���� சமமான வா��ைப�� எ�லாவ�ைற�� ெகா��க உ�க���� 
ெதரி��, ஆனா� உ�க���� ெதரி��, எ�களிட� இ��ப� ஏ�கனேவ ஆ�சரியமாக இ��கிற�, அைத 
ேம�ப��த நா� வி���கிேற�. 
  
ந�றி. தி�மதி ெவ�ட�, நீ�க� எ�வா� பதிலளி�பீ�க�? 
  
சரி, எ� கணவ�� நா�� எ�க� ஐ�� �ழ�ைதக�� ெபா�� ப�ளிக�ட� தயாரி��க� எ�� �றி 
பதிலளி�ேப�. நா�க� ெபா�� ப�ளிகைள ந��கிேறா�. அ� எ�னெவ�றா�, ெப�ேறா�க� த�க� 
�ழ�ைதகைள ம�றவ�கைள விட ந�� அறிவா�க� எ�� நா� நிைன�கிேற�, ஒ� ெப�ேறா� ெசா�னா�, ஒ� 
ப�டய� ப�ளி சிற�த�, ஏெனனி� இ� ெபா�வாக க�வி காரண�க��காக இ��க ேவ���, அதனா�தா� 
மாணவ�க� ெபா�வாக எ�க� ெபா� ம�கைள வி�� ெவளிேய�வா�க� ப�ளிக� ம��� ஒ� ப�டய� 
ப�ளி��� ெச���க�. அவ�க� சிறிய வ��பைறக� அ�ல� எ�ைலய�ற அைம�� அ�ல� ஒ� �றி�பி�ட 
பாட�தி�ட�ைத வி��பலா�. ஒ� ெப�ேறா� எ�னிட� ெசா�னா�, அ� அவ�களி� �ழ�ைத�� சிற�த�. நா� 
அைத ஒ�ேபா�� �கி�க மா�ேட�, ஆனா� ஒ� அற�காவல� கவன� ெச���வத��� �ரி�� ெகா�வத��� 
��ற� சா�ட�ப�டைவ �ைறக� எ�றா� நா� உ�க���� ெசா�ேவ�. எ�க� தட� பதி�க �ய�சி��� 
அ�ல� ெவ�றிகரமாக �ைழ�� நிைறய சாசன�கைள� ெகா�ட ஒ� மாதிரிைய நா� க�டா�, ஒ� 
அற�காவலராக, நா� ஏ� எ�� ேக�க� ேபாகிேற�. ஏென�றா� அத�� ஒ� காரண� இ��க ேவ���. 
இ�ேபா�. சாசன�களா� ஒ�ேபா�� ேபா��யிட ��யாத பல�க� எ�களிட� உ�ளன, எ����கா�டாக, சாராத 
ெசய�பா�க�. ப�டய� ப�ளி ஒ�ேபா�� நா�க� வழ��� விைளயா�� ம��� ��கைலக�ட� ேபா��யிட� 
ேபாவதி�ைல, ேம�� ப�டய� ப�ளிக��� மாணவ�க� மா�வைத� கா��ேபா� பல �ைற அவ�க� 
வயதா��ேபா� தி��பி வ�வா�க�, ஏெனனி� ப�டய� ப�ளிக� ேபா��யிட ��யா� அ�த அர�கி�. ஆனா� 
மீ��� ஒ� அற�காவலராக, நா� வ�வ�கைள� ேத�கிேற�, அ� ஏ� நட�கிற� எ�ப� ப�றிய 
ேக�விகைள� ேக�கிேற�, பி�ன� அ�த� பிர�சிைனகைள� தீ��பதி� என� �ய�சிகளி� கவன� 
ெச���கிேற�. 
  



ந�றி. எனேவ, தி�மதி ெவ�ட�, நா�க� ேமேல ெச�� ��றாவ� ேக�விைய உ�க�ட� ெதாட��ேவா�. 
சமப�� பணி���வி� ���களி� அ��பைடயி�, வ�ண� ம��� SPED ம�க�ெதாைக ெகா�ட 
�ழ�ைதக� ஒ��க� ம��� ெகா�ைக தைலயீ�களி� விகிதாசாரமாக �றி�பிட�ப�வதாக தர� கா��கிற�. 
இ�த ஏ�ற�தா�ைவ எ�வா� �ைற�ப� எ�ப� �றி�த உ�க� எ�ண�கைள எ�க�ட� பகி��� 
ெகா���க�. 
  
இ�த ேக�வி�� நா� மிக�� ந�றி��ளவனாக இ��கிேற�, ஏென�றா� நா� �� ��ட�களி� கல�� 
ெகா���ேபா� ம��� ஒ�ெவா� ஆ��� TEA தர� வழ�க�ப�கிற�, அைத நா� மீ��� மீ��� 
பா��கிேற�. க��சி� பி.�.ஏ-வி� ேப��� ப�க�தி� தி�. யா��ேரா ம��� ெச�வி �ேராேசா ஆகிேயா�ட� 
இ�� ஒ� ேப��� ேநர� நிக�� இ��த� எ�� நா� ��ேவ�, இ� மிக�� ந�றாக இ��த�, இ� இைத� 
ேப�கிற�. தர� ப�றிய� ம��� உ�க���� ெதரி��, தி�மதி �ேராேசா ம��� தி�. யா��ேரா, அவ�க� 
எ�ைன விட இைத� ப�றி ேபச ஒ� நிமிட�தி�� ேம� இ��தன�, ஆனா� இ�த நி�ண�கைள ந��வேத 
அற�காவல� ��வி� ப�� எ�� நா� ��ேவ�, நா� ேப��� அவ�க� உைரயா��� இட�ைத� பா��த பிற� 
ெசா�வா�க�, நட�ைத �காதார� ப�க���கான பயி�சி ம��� எ�க� ப�ளிகளி� எ�.ஆ�.ஓ. அ�த இ�வ�� 
ஒ� ந�ல ��டணிைய உ�வா��கிறா�க� எ�� நா� நிைன�கிேற�. எ�க� �த� ஈ�வி�� அதிகாரியாக 
நா�க� யாைர நியமி�கிேறா� எ�பைத எதி�பா��கிேற�. இ�த ��� ��கிய நப�களி� ��ேகாண�ைத 
நீ�க� அறி�� ெகா�வீ�க� எ�� நா� ந��கிேற�, இைத� பா��� அைத உைரயா�ற ேவ��� ம��� 
��ைவ இ�ைகயிட ேவ���. அ�த தர� சிற�பாக வர�ேபாகிற� எ�� நா� இ�ேபா� ந�பி�ைக�ட� 
இ��கிேற�, ஏென�றா� அ� சிற�பாக இ��க ேவ��� எ�� நா� ந��கிேற�, அ�� ெச�ல எ�க��� 
சரியான இட� கிைட��வி�ட� எ�� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. தி�மதி கிரிஃபி�, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ர��� ரா� ஐ.எ�.� ஏ�கனேவ அைன�� இன ம��� ேதசிய மாணவ�க���� மிக�� மா�ப�ட ப�ளி 
மாவ�டமா��. நா� எ�ேபா�� சிற�பாக� ெச�ய ���� எ�பைத நா� அறிேவ�. ெகா��க�ப�ட அைன�� 
தர�களி�� நா� அ�கைற ெகா���ேள�. எ�க� ஆ��க�, எ�க� ���க� ம��� எ�க� மாவ�ட�களி� 
உ�ள எ�க� ���களி� எ�க� ப�� �றி� உ�ைமயி� �றி�பிட�படவி�ைல. இ�த ப�திகளி� அதிக 
ப��க�த�ைமைய� ெப�வத�� �ைள�சலைவ ெச�வைத��, �� ம��� மாவ�ட� தைலைம�ட� இைண�� 
ெசய�ப�வைத�� நா� எதி�ேநா��கிேற�. இ��� சில மா�ப�ட ேப�சாள�கைள எ�க� ப�ளிக���� 
ெகா�� வ�� அவ�களி� ெச�திகைள� ேக�கலா�, ஒ�றாக� ெசய�ப�வ�� உ�க���� ெதரி�தி��பைத� 
க��பி��ப�� ேபா� நா� உண�கிேற�, எ�க� மாணவ�க��� ஏ�றவா� இ���� எ�க� மாணவ�க��� 
எ� சிற�த� எ�� உ�க���� ெதரி��. தர� எ�னெவ�றா�, ெப�ேறாரி� ஈ�பா��� ச�திைய�� நா� 
உ�தியாக ந��கிேற�. எனேவ இ� ஒ� ��கிய அ�கமாக இ��க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, அ�ல� 
அ� மாணவ�களி� ெவ�றியி� ஒ� ��கிய அ�கமா��, ேம�� எ�க� ���ப�க�ட� எ�வா� அதிக� 
ேப�வ� ம��� இ��� ெகா�ச� அதிகமாக ஈ�ப�வ� எ�ப� எ�பதி� மீ��� �ைள�சலைவ உ�க���� 
ெதரிய�ப��த வி���கிேற�. ந�றி. 
  
ந�றி. இ�த ேக�வியி� நீ�க� எ�கைள ெதாட�கினா�, தி�மதி கிரிஃபி�, இ�த ஆ�� ெசய�ப��த�ப�� 
தர�ப��த�ப�ட ேசாதைனக� ம��� வளாக மதி�பீ�க� (STAAR உ�பட, ஆனா� அைவ ம��� அ�ல. EOC, 
PSAT, SAT ம��� ACT) ப�றிய எ�ண�க� எ�ன? 
  
ந�ல ேக�வி. எ�ைன அறி�த ெப��பாலானவ�க��� STAAR ேசாதைனைய� ப�றி நா� எ�ப� உண�கிேற� 
எ�ப� ெதரி��. உ�ைமயி�, எ�க� �ழ�ைதக� பல ஆ��களாக விலகி��ளன�. ெட�� மதி�ெப�க� 
ஒ�ேபா�� மாணவ�க��� அ�ல� ஆசிரிய�க��� ெவ�றியி� ஒேர அள�ேகாலாக இ��க��டா�. எ�த 
மாணவ�� இைத க���ெகா�வதி�ைல. எ�த ஆசிரிய�� அைதேய க�பி�கவி�ைல. அைவ அைன��� 
திறைமய�றைவ என நி�பி�க�ப�ட ஒ� ேசாதைனயி� தர�ப��த�ப�� எ�� நா�க� எதி�பா��க ேவ���. 
இ� மாணவ�க��ேகா அ�ல� ஆசிரிய�க��ேகா நியாயமி�ைல. இ� ஆசிரியரி� பைட�பா�றைல� 



க���ப���கிற� ம��� ஒ� ேசாதைன�� அவ�க� க�பி�க ேவ��� எ�� அவ�க� உண��ேபா� 
அவ�களி� ேநர�ைத��, ேவ��ைகயான ம��� ஆ�க��வமான வழிகைள�� பய�ப���கிற�. ஒ� 
மாவ�டமாக நா� ���� ம��� ெவ�றிைய அளவிட ��த� வழிகைள� க��பி��க ேவ���. இ�த ஆ�� 
SAT க� ம��� ACT கைள� ெபா��தவைர. எ�க� மாணவ�கைள அவ�க� ெவ�றிகரமாக ெவ�றிகரமாக 
இ��க ேவ��ய இட�தி�� அைழ��� ெச�வ� ஒ� உ�ைமயான சவாலாக இ���� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�, ஏென�றா� அவ�க� ஏ�கனேவ வ��பி� இ�வள� க�றைல� தவறவி����கிறா�க�, ஒ� 
மாவ�டமாக நா� உ�ைமயி� ஒ� வழிைய� க��பி��க ேவ��� ஆசிரிய�க�ட� வ��பி� அ�த க�வி 
ேநர�ைத இழ�த எ�க� மாணவ�க��� இைத சிற�பாக� ெச���க�. 
  
தி�மதி ெவ�ட�, நீ�க� எ�வா� பதிலளி�க வி���கிறீ�க�? 
  
சரி, எ�க� மாணவ�களி� க�வி ��கியமான� எ�பதா� ெபா�����ற� ��கியமான� எ�� ��ேவ�. 
ெட�சா� பி.�.ஏ தர�ப��த�ப�ட ேசாதைனயி� உய� ப��கைள நீ�ட காலமாக எதி��த�, நா� நி�சயமாக 
அத�ட� இ��கிேற� எ�� ��ேவ�. இ�த பிர�சிைனயி� இ� சரியான நிைல�பா� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�, ஏென�றா� ஒ� அற�காவலராக நீ�க� மீ��� அறி�தி��பதா�, மாணவ�க� இ�� எ�வா� 
பயனைடவா�க� எ�பதிலி��� நா� இ�� வ�கிேற�. உ�க���� ெதரி��, எ� �ழ�ைதக� ஆ��ேதா�� 
STAAR ேசாதைனைய ேம�ெகா���ளன�, அத�� வழிவ���� மன அ��த� உ�க���� ெதரி��, அ�த 
மன அ��த�திலி��� நா� �ழ�ைதக� எ�வா� பயனைடகிேற� எ�� எ�ைன நாேன ேக���ெகா�ள 
ேவ���? ேசாதைன �ைற�� சீ�தி��த� ேதைவயி�ைல எ�� நா� உ�க��� ��ேவ�. எ�க� ப�ளி 
மாவ�ட�தி� நிைறய ேப� ஏ�கனேவ அைத� �ரி��ெகா�� அைத நிவ��தி ெச�ய ேவைல ெச�கிறா�க� எ�� 
நா� நிைன�கிேற�. இ�ேக ஒ� அற�காவல� எ�ற �ைறயி�, உ�நா���, நா� எ�ன ெச�ேவ� எ�றா�, 
எ�க� ப�ளி மாவ�ட�க�� எ�க� மாணவ�க�� ஒேர நாளி� ஒேர ஒ� ேசாதைன�� அ�பா� ெச��� 
அைன�� விஷய�கைள�� ப�றி எ�க� ச�க�தி�� க�வி க�பத�� நா� க�ைமயாக உைழ�ேப�. ஆர�பகால 
க��ரி உய�நிைல� ப�ளிைய� ப�றி நா� வாதி�வத��� க�வி க�பத��� வி���கிேற�. அவ�களிடமி��� 
ெவளிேய வ�� மாணவ�கைள நா�க� ெப���ேளா�, ஓ எ�னிட� சிவ�� அ�ைட உ�ள�. ஆனா� 
எ�ப�யி��தா��, இ�த ப�ளி சீனாவி� சிற�பாக� ெச��� எ�லா விஷய�கைள�� எ�க� ச�க�தி��� 
க�பி�க வி���கிேற�, ேம�� அதி� ஒ� பிரகாசமான ஒளிைய� பிரகாசி�க வி���கிேற�. ந�றி. 
  
ந�றி. ெச�வி ெவ�ட�. ஆ�.ஆ�.ஐ.எ�.� யி� மாணவ�க� ம��� ���ப�களி� மா�ப�ட ச�க��ட� 
ச�க� அறிய வி���கிற�, அைன�� மாணவ�களி� க�வி, ச�க ம��� உண��சி� ேதைவக� எ�வா� 
பிரதிநிதி��வ� ெச�ய�ப�� பரிசீலி�க�ப�கி�றன எ�பைத உ�தி�ப��த ����. 
  
எனேவ மீ���, நா� இ�� ேப��� ேநர� நிக�ைவ மீ��� பிரதிபலி�க� ேபாகிேற�, உ�க� அைம�பாள� 
அ�ல� க��சி� பி.�.ஏ ேநர�யாக ஒளிபர�பிய�, ஏெனனி� நா� நிைறய க���ெகா�ேட�, எ�க� ச�க�தி� 
உ�ளவ�க� நிைறய க���ெகா�டா�க�, ஏென�றா� அவ�க� ெவ�ேவ� ச�க�களி� உ�ள ேவ�பா�கைள 
நிவ��தி ெச�தன� ம��� அ�த விஷய�கைள காரணமா�க நா�க� எ�ன ெச�கிேறா�. ��ேபாென� 
�ெரயி�� அ�ல� எ�க� மாணவ�க��கான மனநல �காதார ேசைவக�டனான உற��கான வ�வான 
சமீப�திய பரி��ைரக� ஆமி �ேராேசா. இ� ஒ� உ�தி�பா�ைட நி�பி��� ��கிய�. ச�க ம��� உண��சி 
ஆேரா�கிய�, அைன�� மாணவ� ம�க�� நி�பி�க�ப���ளதா�, எ�க� மாணவ�க� க�வியி� சிற�பாக 
ெசய�ப�கிறா�க� எ�பைத ஆரா��சி கா��கிற�, ேம�� அவ�க��� ச�க ம��� உண��சி க�வி�கான 
அ�க� உ�ள�. ந�றி. 
  
ந�றி, ெச�வி கிரிஃபி�? 
  
ந�றி. ஒ� �ழ�ைதயி� ெவ�றிகரமான திற��கான மன ஆேரா�கிய� நி�சயமாக ஒ� ��கிய காரணியா��, 
க�வி அைடவதி��, ெபா�வாக அவ�களி� வா��ைகயி��, �றி�பாக இ�ேபா� நா� நட�� ெகா������ 
இ�த நி�சயம�ற க�ற� ஏ�பா��� ேபா�. கட�த கால�களி� நா�க� எ�க� மாணவ�க��� மனநல�ைத 



உ�ைமயான ���ரிைமயாக மா�றவி�ைல எ�� நா� உண�கிேற�, ஆனா� எ�க� த�ேபாைதய வாரிய� ஒ� 
ெபரிய ��ேன�ற�ைத�� ெப�� அ��பணி�ைப�� ஏ�ப��தி��ள� ம��� இ�த ஆ�� வர� ெசல�� 
தி�ட�தி�காக 1.2 மி�லிய� டால�க� ம��� மனநல �காதார ேசைவகைள ஒ��கி��ள� எ�பைத நா� 
அறிேவ�. . வள��� வ�� உலகி� அவ�க� ெவ�றிெபற ேவ��ய அைன�� வழிகளி�� ெவ�றிெபற 
உத�வத�காக எ�க� மாணவ�க��� அதிகமான ச�க உண��சி �காதார தி�ட�கைள ெகா�� வ�வத�� 
ஆமி ம��� எ�க� அ��தமான நட�ைத �காதார ���ட� இைண�� பணியா�ற நா� எதி�ேநா��கிேற�. 
எ�லா தி�ட�க��, அவளிட� உ�ள அைன�� தகவ�க��, அவ� எ�க� ���ப�க���� எ�க� 
மாணவ�க���� கிைட�க� ெச��� தி�ட�க� ஆ�சரியமாக இ��கிற�. ஏ�கனேவ ம��� நா� எ�க� 
மாணவ�க��� அைத இ��� சிற�பாக ெச�ய எதி�பா��கிேற�. 
  
சரி, ெச�வி கிரிஃபி�. இ�த ேக�வி��� பிற� நா�க� உ�க�ட� ெதாட��ேவா�. ஈ�வி�� பணி���வி� 
சமீப�திய நிதி�தவி�ட�, ���ரிைம எ�ப� சமப��, ப��க�த�ைம ம��� உ�ளட�க� ஆகியவ�றி� 
அ��பைடயி� இ��க ேவ��� எ�� நீ�க� ந��கிறீ�க�. நீ�க� எ�த தி�ட�கைள ஆதரி�பீ�க�? 
  
ந�றி, நா� ஏ�கனேவ எ� ேக�வியி� இத�� பதிலளி�ேத�, நா�க� ஏ�கனேவ எ�வள� மா�ப�டவ�க� 
எ�பைத� ப�றி ேப�கிேறா�. ஆமி ம��� அவர� நட�ைத �காதார தி�ட�தி� �ல� மிக�� மா�ப�ட 
ேப�சாள�க� ம��� நிர�கைள� ெகா��வ�வ� சிற�த� எ�� நா� நிைன�கிேற�. அ�த� �ைறகளி� 
நி�ண�களாக இ���� நப�கைள� ெகா��வ�த�. எ�க� ச�க�களி� எ�களிட� உ�ள எ�தவிதமான 
ஏ�ற�தா��கைள�� அவ�க� எ�க� மாணவ�களிடேமா அ�ல� எ�க� ���ப�தினரிடேமா பா���� வித�தி� 
அவ�க� எ�வா� சிற�பாக� ெசய�பட ���� எ�பைத� ப�றி அவ�க� எ�க� ஆசிரிய�க�, எ�க� அதிப�க�, 
எ�க� ஊழிய�களிட� வ�� ேப�கிறா�க�. எ�க� மாவ�ட�க���, எ�க��� ஒ� ஆ�சரியமான விஷய� 
எ�� நா� நிைன�கிேற�. நா� எ�க� மாவ�ட�ைத� பா��க வி���கிேற�, மாநில�தி� உ�ள 
மாவ�ட�க��� ஒ� சிற�த, த�க� தரமாக� ெதாட�கிறீ�க� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. எ�க� 
மாவ�ட�க� காரணமாக ம�க� இ�� �றி�பாக நக�கிறா�க� எ�ப� உ�க���� ெதரி��, எ�களா� ���த 
எைத�� நா� ெச�ய வி���கிேற�, எனேவ நீ�க� அைத ெதாட��� சிற�பாக� ெச�கிறீ�க�. 
  
ந�றி, ெச�வி ெவ�ட�. நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆமா�, ஒ� ேவ�பாள� பிர�சிைனயாக இைத ���ரிைம ெச�தத�காக க��சி� பி.�.ஏ-�� கட� ெகா��க 
வி���கிேற� . எ�ைன� ப�றி உ�க���� ெதரியாத� எ�னெவ�றா�, ஒ� தசா�த�தி�� ��ன�, எ�க� 
�ழ�ைதக� நா�க� வசி��� இட�திலி��� சிறி� ெதாைலவி� உ�ள ஒ� ர��� ரா� ஐ.எ�.� ப�ளி தைல�� 
ஒ� ப�ளி�� மா�ற�ப�ேவா� எ�� ஒ� ���பமாக நா�க� ��� ெச�ேதா�. ஆ� ஆ��களாக நா�க� 
அவ�கைள ெதாட�க� ப�ளி�காக ச�க�தி� ம�ற ப�தி�� அைழ��� ெச�ேறா�, இதனா� அவ�க� 
இர�ைட ெமாழி� தி�ட�களி� ப�ேக�க ����. எ� மக� அைத வி��பவி�ைல ஆனா� எ� மக� ெசழி�தா�, 
அவ� இ�ெமாழி. அ�ைட �ழ�ைதக��� �பானி� ெமாழிைய� க�பி�பத�காக அவ� ேகாைடயி� �கா� 
நட��கிறா�. எ�க� தைல�� ஒ�� வளாக�தி� வள��த �ழ�ைதகைள நீ�க� ெகா������ேபா�, 
  ஏ�ற�தா��கைள� காணலா�. ஈ�வி�� டா�� ஃேபா�� நி�வன�தி�� நா� நிைறய கட� 
ெகா��தி��கிேற�. அவ�க� ஏ�கனேவ நிைறய பரி��ைரகைள� ெச���ளன�, உ�க���� 
ெதரிய�ப��தி��ேளா�, உ�ைமயி� இ�ைகயிட�ப�ட அ�வலக கள�சிய�க�. அ�த நப� க�பலி� வ�வைத 
நா� எதி�ேநா��கிேற�. ப�ளி வாரிய�தி�� பரி��ைரகைள வழ��வத�� ஏ�கனேவ நிைறய நி�வன அறி� 
எ�களிட� உ�ள� எ�� நா� நிைன�கிேற�, அைத� ேக�க ஆவ�ட� கா�தி��கிேற�. 
  
ந�றி. ெச�வி ெவ�ட�. எ�க� ஏழாவ� ேக�வி��. ப�ட� ெப�வத�� ��ன� ெவளிேயற���ய எ�க� 
மிக�� பாதி�க�பட���ய மாணவ�கைள ஆதரி�பத�கான உ�க� ெசய� தி�ட� எ�ன? 
  
சிற�த ேக�வி. எனேவ ஒ�ெவா� வார�� ப�ளி மாவ�ட பதி�க� ம��� இைணயதள�தி� பதி� அறி�ைக 
ம��� II அைத� க�காணி�கி�றன, ேம மாத�திலி��� நா�க� 2,000 ��� ேம�ப�ட மாணவ�கைள� 



�ைற���ேளா� எ�பைத நா� உ�க���� ெசா�ேவ�. இ� ஒ� சிவ��� ெகா� ம��� பிற ப�ளி 
மாவ�ட�களி� நா� கா�� விஷய�க�ட� ெபா��தா�. எ� கவன�ைத ஈ��த விஷய�களி� ஒ��, 
உய�நிைல� ப�ளி ெவ�றி ெப�ற ஒ� கண�தி� ��ைமயான சரி�. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� ெவ�றி 
உய�நிைல�ப�ளி எ�ப� பல மாணவ�க� உய�நிைல� ப�ளி ��ேளாமாைவ� ெப�வத�கான கைடசி நி��தமா��. 
இ� எ�ைன� ப�றிய�, இ�த மாணவ�கைள� க��பி��� உைரயா��வதி� எ�ென�ன உ�திக� உ�ளன 
எ�பைத நா� ேத��ெத��த�ட� க���ெகா�ள ஆ�வமாக உ�ேள�, யா�� பி�வா�கவி�ைல அ�ல� 
விரிச�களா� வி�வதி�ைல எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. எ�க� மாணவ�க� அைனவ���� �� 
ேக �ல� 12 �ைற �ல� அவ�க��� எ�த விகித�தி� ேவைல ெச�ய ேவ��� எ�பத�கான �னிதமான 
கடைம எ�க��� உ�ள� எ�� நா� ந��கிேற�, இ� என�� ���ரிைமயாக இ��க ேவ���, அைத 
நிவ��தி ெச�ய நா� எதி�ேநா��கிேற�. 
  
ந�றி. தி�மதி கிரிஃபி�, இ� �றி�� உ�க��� ஏேத�� எ�ண�க� இ��கிறதா? 
  
ஆ�. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� ஏ�கனேவ ஏராளமான ஆதார�க� உ�ளன, அைவ விரிச�களா� 
வீ��சியைடய���ய மாணவ�க�ட� பணியா�ற உத�கி�றன. எ�க� ���ப�க� ம��� மா�ற� தி�ட� 
நிைறய ெச�கி�றன எ�பைத நா� அறிேவ� எ�� நீ�க� �ற ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, எ�க� 
மாணவ�க� வளாக�க�ட� நியமி�க�ப���ள நி�ண�கைள ஆதரி�கிறா�க�, மாணவ�க�ட� �றி�பாக 
ச�க தி�ட�க�ட� பணியா�ற ப�ேவ� விஷய�க��� உத�கிறா�க�. அவ�க� மாணவ�க��� அைன�� 
வைகயான உதவிகைள�� வழ��கிறா�க�. நா�க� வழ��� இர�� ேசைவக� அ�. எ�க� ஆசிரிய�க� 
ம��� பணியாள�க� தினசரி அ��பைடயி� பய�ப��த பல க�விக� எ�க� மாவ�ட�தி� உ�ளன எ�பைத 
நா� அறிேவ�. உ�க���� ெதரி�த ஆதார�கைள நா�க� பய�ப��த ேவ��� எ�� நா� 
பரி��ைர�கிேற�, அ�த மாணவரி� வா��ைகயி� எ�ன நட�கிற� எ�பைத� க��பி���, அவ�க� ஏ� 
ைகவிட�ப�வா�க� எ�பைத� க��பி��க��, ேம�� ெவ�றிகரமாக ம��� எைத�� ெச�ய அவ�க��� நா� 
எ�ன ெச�ய ���� அவ�க� ெச�கிறா�க�. எ�களிட� பல அ��ரீ� �ேராகிரா�க� உ�ளன, அைவ 
அவ�க���� ேதைவ�ப��ேபா� பய�ப��த ேவ���. 
  
ந�றி. அ��� ர��� ரா� ஐ.எ�.� ��ெவ��பதி� மாணவ�களி� ஈ�பா�ைட� ப�றி எ�க��� ஒ� ேக�வி 
உ�ள�. தி�மதி கிரிஃபி�, மாவ�ட�ைத� ப�றி பய��ள ���கைள எ����ேபா� ஆசிரிய�க� ம��� 
மாணவ�களிடமி��� உ�ளீ�ைட� ெப�வ� �றி�த அவ�களி� எ�ண�க� எ�ன? 
  
எ�லா� சரி. ஓ ேகா�, ஆசிரிய�க� ஆ�சரிய�ப�கிறா�க�. ஆசிரிய�க�� மாணவ�க�� ப�ளிகளி��, 
ப�ளிகளி�� நட��� விஷய�கைள� ப�றி ��ெவ���� ேபாெத�லா� நா� ேக��� �த� நபராக இ��கலா� . 
எ�ேபா� ேவ��மானா�� மாவ�ட� ஒ� ெபரிய ��� அ�ல� அ� ேபா�ற எைத�� ெச�கிற� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. நா�க� எ�க� ஆசிரிய�களிட� ேபச ேவ���, எ�க� அதிப�க�ட� ேபச ேவ���, எ�க� 
மாணவ�க�ட� ேபச ேவ���, கண�ெக���க� ெச�ய ேவ���, அவ�க� எ�ன வி���கிறா�க�, 
அவ�க��� எ�ன ேதைவ, அவ�க� எ�ன ெச�ய ���� எ�ப� அவ�கைள மிக�� ெவ�றிகரமாக மா�ற 
���� நா�க� ெச�கிேறா�. எ�க� மாணவ�கைள தினசரி பா���� ஆசிரிய�க�தா� அவ�க� எ�� 
உ�க���� ெதரி��. அவ�க��� எ� சிற�த� எ�பைத அவ�க� அறிய�ேபாகிறா�க�. உ�க���� ெதரி��, 
ெகா�ைகக� ஆசிரிய�க�ட� ேப�கி�றன, ஆசிரிய�க� மாணவ�க�ட� ேப�கிறா�க�. எ�ேலாரிட�� 
நா�க� இைண�� பணியா�றினா�, அ��தமான அ��தமான தி�ட�க� ம��� எ�க� ப�ளி மாவ�ட�ைத 
இ��� சிற�பானதா�க அ��தமான வழிகைள� ெகா�� வர ���� எ�� நா� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. தி�மதி ெவ�ட�, ேக�வி�� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
எனேவ நீ�க� ச�க�தா� ேத��ெத��க�ப���க� எ�� நா� ந��கிேற�. ஏென�றா�, அவ�க� எ�கைள 
பிரதிநிதி��வ�ப���வதாக��, மாணவ�க�, ஆசிரிய�க�, ெப�ேறா�க� ஆகிேயாரி� �ர�க� ேக�க�ப�வைத 
உ�திெச�ததாக�� ��ற� சா�ட�ப���ள�. இ� எ�க� ப�ளி மாவ�ட�தி�� ஒ� வா��பா��. ெட�சா� 



அேசாசிேயஷ� ஆஃ� ��� ேபா��க� ஆ�ைல� பயி�சி தி�ட�ைத ெச�வத�கான �த�திர�ைத நா� 
ெப���ேள� எ�� நா� உ�க��� ��ேவ�. இ� ஒ� வைகயான, உ�க���� ெதரி��, ஒ� ப�ளி வாரிய 
உ��பினராக எ�ப� இ��க ேவ��� எ�பத��� தயாராகி, ப�ளி வாரிய உ��பினரி� ெபா��� �றி�� அவ�க� 
ெசா��� ஐ�� ெவ�ேவ� ப�திகைள அவ�க� ப��யலி�கிறா�க�. நா� அவ�ைற எ�திேன�. அைவ 
ஆ�ைக, அதிக எதி�பா���க�, ெவ�றி�கான நிப�தைனக�, மாவ�ட ெபா�����ற�, ஆனா� இ�ேக 
ெபா���� ம��� எ��ட� உ�ைமயி� எதிெராலி��� ஒ��, அற�காவல�க� ச�க ஈ�பா��ட� ��ற� 
சா�ட�ப�கிறா�க�. எனேவ, மாணவ� �ர�கைள� ேக��, ெகா��வர ேவ��� எ�ற என� வி��ப�ைத 
நி�வாக�தி�� ஊ��வி�பத��� ெதாட��ெகா�வத��� நா� மிக�� எதி�ேநா��கிேற�, ஏென�றா� அைத� 
ெச�ய நிைறய வா���க� உ�ளன, அ� எ�க� ேவைல. 
  
ந�றி. தி�மதி ெவ�ட�, நீ�க� ப�ளி வாரிய உ��பினராக ேத��ெத��க�ப�டா�, மாவ�ட�தி� நி�வாக�தி�� 
ேம�பா�ைவயி�� உ�க� ப�� எ�னவாக இ���� எ�� நீ�க� ந��கிறீ�க�? 
  
அைத மீ��� ெச�ய ���மா? 
  
ஆ�, நீ�க� ப�ளி வாரிய உ��பினராக ேத��ெத��க�ப�டா�, மாவ�ட�தி� நி�வாக�தி�� ேம�பா�ைவயி�� 
உ�க� ப�� எ�னவாக இ���� எ�� நீ�க� ந��கிறீ�க�? 
  
ந�றி. ஆமா�, எனேவ ஒ� அற�காவலரி� ப�� ச�க�ைத ெவளி�பைடயாக பிரதிநிதி��வ�ப���வ��, 
க�காணி�பாளைர பணியம���வ�� மதி�பீ� ெச�வ��, க�காணி�பாளரி� இல��கைள நி�ணயி�ப�� 
ஆ��. வ�டா�திர வர� ெசல�� தி�ட�ைத நிைறேவ��வத�கான ேதைவ�� உ�ள�, பி�ன� வரி விகித�ைத� 
ப���� ெபா��� உ�ள�. எனேவ இைவ அைன��� நி�வாக� ெபா���க�. ெட�சா� அேசாசிேயஷ� ஆஃ� 
��� ேபா��க� அற�காவல�க��� எ�ன க�பி�கி�றன எ�பைத� ப�றி நா� ேபசியேபா�,   ச�க�தி� �ர� 
எ�ேபா�� ேக�க�ப�வைத உ�திெச�ய அவ�களி� ச�க�களி� வ�கீ�களாக�� தைலவ�களாக�� இ��க 
ேவ���, ேம�� ஒ� அற�காவல� எ�ற �ைறயி� நா� உ�க��� ெசா�கிேற� மீ���, நா� அ��பிய இ�த 
��ட�க� அைன��� ெகா�ைக அ�ல� வசதிக� அ�ல� வழ�கமான ப�ளி வாரிய� ��ட� என மாவ�ட 
ம�ட�தி� ேநரி� அம��தி��ப� உ�க���� ெதரி��. ச�தாய� �ர�கைள� ெகா��வ�வைத உய���வ� 
எ�� சிற�த� எ�� நா� கா�கிேற�. ந�றி. 
  
ந�றி. தி�மதி கிரிஃபி�, நீ�க� எ�வா� பதிலளி�பீ�க�? 
  
ஆமா�, அற�காவல� ��வி� ப�� நி�சயமாக எ�க� மாவ�ட�தி� இல�� ம��� இல��கைள நி�ணயி�க 
ேமைச�� உத�வதா��. இல��க� ���தி ெச�ய�படாவி�டா�, ஏ� எ�பைத� க�டறிய எ�க� 
நி�வாக��ட� இைண�� பணியா��வ� அவ�களி� ெபா���. ச�க உ��பின�கைள� ேக�ப�, 
மி�ன�ச�கைள� ப��ப�, ஆசிரிய�களிடமி���, அதிப�களிடமி��� ச�க�திலி��� க���கைள� ெப�வ� 
ம��� அவ�க�ட� ��டாக� பணியா��வ� ஆகியைவ ��த� ேயாசைனகைள அ�டவைணயி� ெகா�� 
வ�வத�கான சிற�த வழியா��. எ�க� �றி�ேகா�க� ���தி ெச�ய�படவி�ைலயா எ�பைத� க��பி��க, 
அைவ ஏ� நிைறேவ�ற�படவி�ைல? நா� நி�சயமாக ச�க� எ�� ெபா��, ஒ� காரண�தி�காக த�க� 
ேவ�பாள�கைள ேத��ெத����ளீ�க� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. இ�தியி�. மாவ�ட�தி� பணிகைள� 
ெச�வ� அற�காவலரி� ப�� அ�ல, ஆனா� இல��கைள நி�ணயி�க��, அவ�க� ெச�� வ�� ேவைலைய 
நி�வகி�க�� உத�கிற�. எ�க� ச�க� ம��� எ�க� ஆசிரிய�க� ம��� எ�க� அதிப�க� ஒ�றிைண�� 
ெசய�பட ேவ���, நா�க� நி�ணயி�க ேவ��ய சிற�த �றி�ேகா�கைள� க�டறி�� பி�ன� ெசய�பட 
ேவ���, உ�க���� ெதரி��, எ�க� க�காணி�பாள���� எ�க� நி�வாக�தி��� அ�த இல��க� 
ேதைவ. 
  
ந�றி. எ�க� கைடசி ேக�வி�� தி�மதி கிரிஃபி�, 50,000 ��� ேம�ப�ட மாணவ�க��� ர��� ரா� ேசைவ 
ெச�கிறா�. ஐ.எ�.� ெட�சாஸி� 20 வ� ெபரிய ப�ளி மாவ�டமா��. ஒ� அற�காவல� எ�ற வைகயி�, 



�����ழ� நிைல�த�ைமயி� பர�பளவி� மாவ�ட� அத� கடைமகைள�� ெபா���கைள�� ���தி ெச�வைத 
எ�வா� உ�தி�ப���வீ�க�? 
  
ந�றி. இ� ஒ� மாவ�டமாக நா� பணியா�ற ேவ��ய ஒ��. நா�க� அதிக� ெச�யவி�ைல எ�ப� என��� 
ெதரி��. எ�களிட� ம��ழ�சி தி�ட�க� ம��� அ� ேபா�ற விஷய�க� உ�ளன. பலவிதமான வழிக� 
இ��பதா�, மாவ�ட�தி�� இ��� ெகா�ச� அதிகமாக� பா��க ேவ��� என நா� நிைன�கிேற�, இ� 
எ�க� �ழ��� உதவ ����, ேம�� �ழ�ைதக� இ� ேபா�ற ப�ேவ� தி�ட�கைள வி���கிறா�க�. எனேவ, 
இ� ேசாலா�, ம��ழ�சி ம��� வ��பைறகளி� மதிய உண� அைற ம��ழ�சி ேபா�ற சில ேவ�ப�ட தி�ட�கைள 
ெகா�� வ�வைத நீ�க� அறிவீ�க�, மாணவ�க��� அ�� ப�ேவ� �����ழ� பா�கா�� தி�ட�க� 
உ�ளன. இ�த தி�ட�கைள� க��பி��� அவ�ைற எ�க� ப�ளிகளி� ெசய�ப��த உத�வத�� ஒ�விதமான 
��ைவ எளிதி� உ�வா�க ���� என நா� நிைன�கிேற�, அ� ஒ� ெபரிய வி�தியாச�ைத ஏ�ப����. எ�க� 
வர�ெசல�� தி�ட�தி�� ம��ம�ல, எ�க� மாணவ�க� எ�ன க��� ெகா�கிறா�க� எ�பைத��, அவ�க� 
��ேனா�கி� ெச�� �����ழ� ந��ட� இ��பைத�� நா� உண�கிேற�, அவ�க� வள���, 
ெபரியவ�களாகி, அவ�கள� ���ப�க� அவ�க� ெச��� ந�ல நைட�ைறகைள� ெதாட��ேபா� அவ�களி� 
ெசா�த வா��ைகயி� உ�க���� ெதரி��. எ�க� ப�ளிகளி� க���ெகா�ேட�. 
  
ந�றி. தி�மதி ெவ�ட�, கைடசி ேக�வி�� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆமா�, இ�த ேக�வி ேக�க�ப�டதி� நா� மிக�� மகி��சியைடகிேற�, ஏென�றா� நா� �� ��ட�தி��� 
பிற� வாரிய� ��ட�தி� இ��ேத�, அ�� எ�க� ப�ளி மாவ�ட�தி� ஏ�கனேவ ஏ�பா� ெச���ள ஒ� 
ெப�ேறா� ��ைவ� ெப�ேற�. �����ழ� நிைல�த�ைம ப�றி அவ�க� த�கைள அைழ�தைத நா� 
மற��வி�கிேற�, ெபா� க���களி� ேபா� அைவ ெதாட��� ைம�ேராஃேபா��� வ�கி�றன, ேம�� அைவ 
�றி�பி�ட தீ��கைள வழ��கி�றன. ஒ�ெவா� நா�� ��ைப��� ெச��� மதிய உணவி� �ைர த��க� 
நிைன��� வ�கி�றன, ஆனா� அைவ பிற �றி�பி�ட பரி��ைரகைள�� வழ�கி��ளன எ�ப� உ�க���� 
ெதரி��. எனேவ இ� ஒ� ��நிைல, உ�ைமயி� எ�க��� ��னா� நிைறய ேவைலக� உ�ளன அ�ல� 
��த� ���க� உ�வா�க�பட ேவ��� எ�� நா� நிைன�கவி�ைல. இைத� ப�றி ��ேனற நா� எ�ன 
ெச�ய ���� எ�� வாதி�� ம��� ெதாட��ெகா�வத�கான சிற�த மனித�க�� ெப�ேறா�க�� ஏ�கனேவ 
எ�களிட� இ��பதாக நா� நிைன�கிேற�. ேதா�ட�கைல ம��� உர� ம��� ம��ழ�சி �ல� எ�க� ���ப� 
நிைறய விஷய�கைள� ெச�வதி� மிக�� மகி��சி அைடகிற� எ�� ெசா�வத� �ல� இைத ���ேப�, 
ஆனா� நா� ஒ� தனியா� �ைறயி� ஒ� ெபாறியிய� நி�வன�தி� வணிக� தைலவராக பணி�ரி�தேபா�, 
  நா�க� லீ� சா�றிதைழ வழ�கிேனா� நா�க� �����ழ� ந�ைப வ�வைம��� க��ட�கைள உ�வா�க 
எ�க� ெபாறியாள�களி�. ந�றி. 
  
எ�க� க�ற� ச�க�களி� இ��� அ�த க�னமான ேக�விக��� பதிலளி�த ேவ�பாள�க��� ந�றி. உ�க� 
இ�தி அறி�ைகக��� நா�க� இ�ேபா� ஒ�றைர நிமிட� இ��க�ேபாகிேறா�. அேத ம�ச� அ�ைடைய 30 
வினா�க� மீத��ள நிைலயி� ைவ�தி��கிேறா�. உ�கைள நி��த� ெசா�ல சிவ�� அ�ைட. நா�க� ெச�வி 
ெவ�ட�ட� ெதாட�க� ேபாகிேறா�. ெச�வி ெவ�ட�. �த� இ�தி அறி�ைகைய� ெப�வீ�க�. 
  
சரி. ந�றி. எனேவ ஒ� சிற�த ம�ற�தி�� க��சி� பி.�.ஏ, மதி�பீ�டாள� ம��� என� எதிரி�� ந�றி. இ�� 
எ� பிற�தநா�. எனேவ இ� என�� ஒ� சிற�த ெதாட�கமாக�� ��வாக�� இ��த�. ேசைவ ெச�ய ��வ�த 
பல சிற�த ேவ�பாள�க� எ�களிட� உ�ளன� எ�� நிைன�கிேற�. நா� அைத� ப�றி சி�தி�கிேற�. எ�களிட� 
ஐ�� க�வியாள�க� உ�ளன� அ�ல� அ� ஆ� இர�� பி.�.எ�. பல ெசயலி� உ�ள த�னா�வல�க�, ந� 
நா��� சீ�ைடயி� பணியா�றியவ�க� ம��� பல ெப�ேறா�க�, உ�ைமயிேலேய ஒ� ெபரிய ேவ�பாள�க� ��. 
நா� ஒ� நி�பி�க�ப�ட ஊழிய� தைலவ�, எ�க� ச�க�தி� அதிக எதி�பா���க��� ஏ�ப வாழ தயாராக 
இ��கிேற�. நா� பி.�.ஏ-வி� பி உட� ேபச வி���கிேற�. என� ெசா�த ���ப அ�பவ�திலி��� ேப��ேபா�, 
  ெப�ேறா���ரிய� ஒ� பயண� ம��ம�ல எ�ப� என��� ெதரி��. நா� எ�லாவ�ைற�� சரியாக� 
ெபறமா�ேட�? ஆனா� உ�க� ஏமா�ற�கைள�� அ�ச�கைள�� நா� ேக�ேப�, எ�க� மாணவ�க��காக 



நா� வாதி�ேவ�. நா� ேமேல ம��� ��னா� பா��க ேவ��� ம��� இ�த ெதா��ேநாயிலி��� 
ெவளி�ப�வ� ஒ� ���ரிைமயாக இ��க ேவ���. சில மாணவ�க� ம��� ஆசிரிய�க��� ஆ�ைல� 
க�ற� தள� அவ�க��� பா�கா�பான� எ�பதா� அ� ெதாட��� ெசய�ப�வ� ந�ல�. எ�க� மாணவ�களி� 
பல���, சமமான க�வி எ�ப� உலக� தர� வா��த வசதிக� ம��� எ�க� ஆசிரிய�க� நீ�ட காலமாக 
�தலீ� ெச���ள தனி�ப�ட ஆசிரிய�களிடமி��� ம��ேம வர ����. பல மாத�களாக �ட�ப������ 
எ�க� வளாக�களிலி��� எ�க� மாணவ�க�� ஆசிரிய�க�� ச�க, உண��சி ம��� க�வி ரீதியாக 
மீ�க�ப�வைத உ�தி ெச�த�. இத�� மிக�ெபரிய தைலைம ேதைவ�ப��, அ�த சவா��� நா� தயாராக 
இ��கிேற�. ஒ� சிற�த ம�ற�தி�� மீ��� ந�றி. இட� 7 �� உ�க� வா�ைக� ேக�ேட�. 
  
ந�றி. ெச�வி ெவ�ட�. தி�மதி கிரிஃபி�, நீ�க� �ட வி���கிறீ�களா? 
  
ந�றி. ஆ�. இ�த ம�ற�கைள ைவ�தி��பத���, எ�க� அ��தமான மாவ�ட�தி�� ேசைவ ெச�ய ��வ�த 
அைன�� ேவ�பாள�க���� சைப�� ந�றி. இ�ேபா�ற ெபரிய ேக�விகைள� ேக�டத�காக அவ�க� 
ச�க�தி�� வ�கிறா�க�. இ�ேபா�ற ஒ� அ��தமான ச�க�தி� நா�க� வா�கிேறா� எ�� நா� ெசா�ல 
வி���கிேற�, எ�க� ப�ளிக� உ�ைமயி� இ�ேக எ�வள� அ��தமானைவ எ�பத�� ஒ� சா�றா��. 
ர��� ரா� ஐ.எ�.� ெபயரி� காரணமாக இ�� எ�லா இட�களிலி���� ம�க� உ�ளன�. ஏென�றா� நா� 
ஆ�சரியமாக இ��கிேறா�. எ�க� ப�ளிகளி� 14 ஆ��க���� ேமலாக பணியா�றி��ளா�. நா�க� 
உ�ைமயிேலேய ஒ� இல�� மாவ�ட� எ�� நா� ெசா�ல ேவ���, நா� எ�க� ப�ளிகைள ேநசி�கிேற�. 
எ�க� ப�ளிகைள� ப�றிய எ�லாவ�ைற�� நா�க� எ�ேபா�� ேநசி�கிேறா�, நா� வி���கிேற�. நா�க� 
எ�க� மாணவ�க��� வழ��வதி� ெப�ைம�ப�கிேற�. எ�லா மாணவ�க�� ெவ�றி ெப�வைத நா� காண 
வி���கிேற�, எ��ைடய� ம��ம�ல, எ�க� உ��� வணிக�க��கிைடயி� சிற�த ��டா�ைமகைள� 
காண வி���கிேற�, அ�� எ�க� CTE தி�ட� ேபா�ற விஷய�க� வள��� வளர����. அதிகமான 
ெப�ேறா�க� த�க� பி.�.ஏ�க� ம��� அவ�களி� ��ட� கிள��களி� ஈ�ப�வைத நா� காண வி���கிேற�. 
ஒ�ெவா� ஆ��� நா�க� ெதாட��� சிற�பாக�� சிற�பாக�� வ�வைத நா� காண வி���கிேற�. �� 
ம��� நி�வாக� ம��� எ�க� தைலவ�க�ட� இைண�� ெசய�ப�வேத என� உ�தி�பாடா��. ம�க� 
ெதாட��� ெச�ல வி���� ஒ� அ��தமான ச�கமாக நா�க� ெதாட��� காண வி���கிேற�, அ� எ�லா 
இட�களிலி���� ம�கைள அைழ�� வ�கிற�, ஏென�றா� நா�க� �தலிட�தி� இ��கிேறா�, �தலிட�தி� 
இ��கிேறா�, �தலிட�தி� உ�ள ப�ளி மாவ�டமாக இ��கிேறா�. எ�க� �ழ�ைதக� த�க� ஆசிரிய�க�ட� 
ப�ளியி� தி��பி வ�வைத நா� காண வி���கிேற�, அ�� ஆசிரிய�க� வி���� இட�தி� அவ�க� இ��க 
வி���கிறா�க�. எனேவ தய�ெச�� என�� வா�களி�க�� ெஜ� கிரிஃபி�, இட� ஏ�. ந�றி. 
  
இ�த வா�காள� நிக�வி� ப�ேக�ற எ�க� வி��பமான ேவ�பாள�க� தி�மதி கிரிஃபி� ம��� தி�மதி ெவ�ட� 
ஆகிேயா��� ந�றி. ச�க�, ப�ளிக�, ெப�ேறா�க�, ஆசிரிய�க�, நி�வாகிக� ம��� ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
மாணவ�க��� ேசைவ ெச�வத�கான உ�க� வி��ப�ைத பி.�.ஏ பாரா��கிற�. அ�ேடாப� 13 
ெச�வா��கிழைம ஆர�ப வா�களி�� ெதாட��கிற� எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. ேத�த� நா� நவ�ப� 3 
ெச�வா��கிழைம. இ�த ம�ற� PTA இ� வைல�தளமான  rrisdpta.org இ� ர��� ரா� க��சிலி� 
ெவளியிட�ப�� . அ�  RRISDPTA.ORG . ம��� ச�க ஊடக�களி� அைவ நிக��ேபா� ம�ற இட 
ம�ற�க�ட�. ேவ�பாள� உயி� தகவ�க�� ெவளியிட�ப�� ம��� ம�ற�கைள� பி�ப�றி ேவ�பாள�க� ம�ற 
இட ம�ற�க��� எ��ப�ப�� ேக�விக��� எ��� வ�வி� பதிலளி�க வா��� கிைட���. இர� 7 மணி�� 
இட� ஆ� ம�ற�தி�� கா�தி��க�. ந�றி ம��� ந�ல இர�. 
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