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இட� 2 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. **** 
  
மாைல வண�க�. பி.�.ஏ-களி� 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�பாள���� அ�ல� அரசிய� க�சி��� ஒ��த� அளி�காத 
வணிகரீதியான அ�லாத பிரிவின� அ�லாத பா�பாட�ற ச�க�. எ�க� சிற�� வி��தின�கைள வரேவ�க 
வி���கிேற�, ெட�சா� பி.�.ஏ தைலவ� �சி ெக�ன� ம��� ெட�சா� பி.�.ஏ தைலவ� ேத��ெத��க�ப�ட 
மரிேசா� ேர���. 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. 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� சா�தியமான யதா��த�ைத உ�வா��� ேநா�க��ட� பி.�.ஏ நா��� மிக� பழைமயான 
ம��� மிக�ெபரிய �ழ�ைத வ�கீ� அைம�� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. �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� நட�ைத 
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� ெதா�ட�க��� ந�றி. இ�ைறய ப�வ�தி�கான ேநர� காவலராக�� இ��ேப�. இ�த 
வ�வ�க��கான எ�க� மதி�பீ�டாள��� தி�மதி மரியா மதினா 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�. ச�க�க� ம��� ப�ளி மாவ�ட�களி� பாரப�சம�ற விரிவான ச�க 
வா�காள� ஈ�பா� 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� ெவாச� ேதஜாைஸ 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�. பல நிக��களி� வா�காள� ஈ�பா� ம��� வரலா� எ�ற தைல�பி� அவ� ெச�தி� 
ெதாட�பாள� ம��� �� உ��பினராக இ��� வ�கிறா�, ெப��பா�� ஆ��� ப�தி ��வ�� ஊடக 
நிக��சிகளி� ஒ� சா�ப�ற வா�காள� ேம�பா��� தைலவராக இட�ெப�றா� ம��� �னிவிஷனி� வழ�கமான 
இட�க� உ�பட. ேவ�பாள� ம�ற�க��� தன� ேநர�ைத�� நி�ண��வ�ைத�� வழ�கிய தி�மதி மி�ன��� 
ந�றி. அத�ட� ேவ�பாள�க� உ�க� ந�ல ைககளி� உ�ளன�, தி�மதி மி�ன�. 
  
இ�றிர� ம�ற�ைத மித�ப��த அைழ�� வி��த PTA களி� ர��� ரா� ஐ.எ�.� க��சி��� ந�றி. ப�ளி 
மாவ�ட அற�காவல� �� ேபா�ற ஒ� அ�வலக�ைத நா�க� விவாதி���ேபா� வா���சீ�� வா�களி�� 
�றி�� 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 ம��� கா�கிரஸி� அ�வலக�க��� 
வா�களி�ப� ேபா�ற ஒ� ெபரிய ேத�த�ட� ெப��பா�� இைண�க�ப���ள அ�வலக�க��� 
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வா�களி��� ெசய��ைறயா��. இட� இர���கான அைன�� ேவ�பாள�க���� அறி�க�ப��த 
வி���கிேற�. ேலசி ேம�, கா�ென� உ�ரி�� ம��� ேமரி எ���. ேவ�பாள�க��� தலா இர�� நிமிட 
ேவ�பாள� அறி�ைக ம��� 90 வினா�க� நிைற� அறி�ைக வழ�க�ப��. ஒ�ெவா� ேக�வி��� பதிலளி�க 
உ�க��� ஒ� நிமிட� வழ�க�ப��. எ�க� ேநர� க�காணி�பாள� 30 விநா��� ஒ� ம�ச� அ�ைடைய��, 
உ�க� ே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�, அவ�க� இ�த ம�ற�ைத விைரவாக மீ��� உ�ளி�மா� ேக���ெகா�கிேறா�. 
ெவபினாைர மீ��� உ�ளி�ட பிற�, நீ�க� அ�மதி�த ேநர�ைத தவறவி�ட ேக�விக��� பதிலளி�க 
அ�மதி�க�ப�வீ�க�. ஒ�ெவா� �ைற�� ெதாட��� மா�� வா�� வரிைசயி�� மா�� நப�களிட�� 
ேக�விகைள� ேக�ேபா�. ேலசி ேமஸி� இர�� நிமிட அறி�ைக�ட� ஆர�பி�கலா�. ெச�வி ேம�? 
  
மாைல வண�க�. எ� ெபய� ேலசி ேம� ம��� நா� இர�� இட�க��� ஓ�கிேற�. நா� ��னா� ர��� 
ரா� ஐ.எ�.� �த� தர ஆசிரிய�, ெட�சா� மாநில�தி� வழ�கறிஞ� ம��� ஒ� ெபரிய அர� நி�வன�தி�கான 
��த தைலவ�. மிக ��கியமாக நா� பா�ஸி ேகாைடயி� ஐ�தா� வ��� உ�பட இர�� சி�வ�க��� ஒ� 
அ�மா. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� �ழ�ைதக� ம��� ஆசிரிய�கைள� ப�றி நா� ஆ��த அ�கைற 
ெகா���ளதா�, நா� ப�ளி வாரிய�தி�� ஓ�கிேற�, எ�லா �ழ�ைதக�� ெசழி�� வ�வைத உ�தி ெச�ய 
அவ�க��� த�திக�, அ�பவ�க� ம��� திற�கைள� ெகா�ட தைலவ�களாக இ���� அற�காவல�க� 
ேதைவ. எ�க� ஆசிரிய�க��� அவ�க� ெவ�றிெபற ேவ��ய ஆதர� ஆதார�க�� தைலைம��வ�� 
உ�ளன, ேம�� எ�க� �ழ�ைதக��� பா�கா�பான தரமான க�ற� �ழ�க� உ�ளன. என� அ�பவ� ஒ� 
க�வியாள�, வழ�கறிஞ�, தைலவ� ம��� ர��� ரா� ஐ.எ�.� அ�மா எ�ைன ஒ� அற�காவலராக பணியா�ற 
ந�� ஆ�த� ைவ�தி��கிறா�. என� க�பி�த� அ�பவ� ஒ� ஆசிரியரி� ��ேனா�ைக�� ��ணறிைவ�� 
த�கிற�, இ� ஒ�ெவா� ப�ளி வாரிய�தி��� உ�ைமயி� ேதைவ எ�� நா� ந��கிேற�. ஒ� வழ�கறிஞராக, 
நா� ஒ� விம�சன சி�தைனயாள�, ந�� பயி�சி ெப�ற ேக�பவ� ம��� த�ேபாைதய ���களி� நீ�டகால 
தா�க�கைள� ப�றி எ�ேபா�� சி�தி�� ஆேலாசைன ெச�பவ�. த�ேபா�,   ெசய�பா�க� ம��� ெகா�ைகக� 
ம��� ஒ� ெபரிய நி�வன�தி�கான 1.4 பி�லிய� டால� வர� ெசல�� தி�ட�ைத நா� ேம�பா�ைவயி�கிேற�, 
ேம�� நா� ந�ல தீ��ைப� பய�ப��த ேவ��� ம��� நி�வன�தி� மிக� க�னமான ���கைள எ��பதி� 
ைதரிய��ட� வழிநட�த ேவ���. ஒ� அ�மாவாக, எ�க� �ழ�ைதக� அைனவைர�� ெசழி�பைத உ�தி 
ெச�வதி� என�� ஒ� வி��பமான ஆ�வ� உ�ள�. எ�க� ஆசிரிய�க� அவ�க���� ேதைவயான தைலைம 
ம��� வள�கைள ஆதரி�க ேவ���, ேம�� எ�க� �ழ�ைதக��� பா�கா�பான தரமான க�ற� �ழ�க� 
உ�ளன. RRISD �� ஒ� அற�காவல� ேதைவ, அவ� எ�ைன� �ரி��ெகா�வ� ம��ம�லாம�, வரி 
ெச���ேவா� டால�களி� ந�ல பணியாளராக இ��ப��, ந�ல ���கைள உ�டா��� ேந�மைறயான 
அ�பவ�கைள� ெகா�ட உ�ைமயான அ�பவ�� ெகா�டவ�. ேம��, எ�க� ஆசிரிய�க��� தரமான 
அ�பவ� தைலவ�க� ேதைவ, அவ�க� த�க��� ஒ�பைட�க�ப�ட எ�லா �ழ�ைதக���� க�பி�க 
ேவ��யைத உ�ைமயி� �ரி��ெகா�கிறா�க�. இ�த நிக�ைவ நட�தியத�காக ம��ம�லாம�, ர��� ரா� 
ஐ.எ�.� க��சி� இ�த நிக�ைவ நட�தியத�காக ம��ம�லாம�, ர��� ரா� ஐ.எ�.� ப�ளி ச�க�தி�காக 
அவ�க� ெச��� மிக�சிற�த பணிக��காக��, உ�க� நி�சயதா��த�தி��� ஆ�வ�தி��� இ�� இர� 
வீ��லி��� பா���� அைனவ���� ந�றி ர��� ரா� ஐ.எ�.�. நிைலயான அற�காவல� ��. 
  
ந�றி. இ�ேபா�,   கா�ென� ��ரி�ஜிலி��� ேக�ேபா�. மி�ட� ��ரி��, உ�க��� இர�� நிமிட�க� உ�ளன. 
  
மாைல வண�க�. 1994 �த� நா� எ� வா��ைகயி� ெப��ப�திைய இைளஞ�க��காக ேவைல ெச�வத��� 
ேபாரா�வத��� ெசலவி�ேட�. ஆ��னி� �ைறவான ந�நிைல� ப�ளி மாணவ�க� �த�, மிக�� 
��திசாலி�தனமாக ஆர�பகால க��ரி மாணவ�க� ம��� ேம�� மாச�ெச��, �றி�பாக ஆ�வ��ள ம��� 
ல�சிய உய�நிைல� ப�ளி மாணவ�க� வாஷி�ட� �.சி. என� பர�த அ�பவ� ம��� க�வி அைன�தி��, நா� 
க���ெகா�ட மிக ��கியமான பாட�தி� பல விஷய�கைள� க���ெகா�ேட�: இ� ெச�ய வா���� 
ஆதர�� வழ�க�ப�டா� எ�த மாணவ�� ெவ�றிெபற ����. இதனா�தா� நா� ஒ� ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
ேபா��� பணியா�ற வி���கிேற�, ஏென�றா� எ�களிட� உ�ள அைன�� வள�க�ட�� ெவ�றிெபற 



ேதைவயான வா���� ஆதர�� வழ�க�படாத ஏராளமான மாணவ�க� உ�ளன�. க��பின மாணவ�க� மாநில 
க�வி� தர�கைள ���தி ெச�ய� தவறிவி�டன�. ஒ�ெவா� ெபரிய ெம�ரி�கி�� மாவ�ட சராசரி ஒ��ற� 
இ��க���, க�ற� �ைறபா�க� உ�ள மாணவ�க� ம��� ஈ.எ�.எ� க�விைய� ெப�� மாணவ�க� ஆதரைவ� 
ெப��ேபா� மாவ�ட�திலி��� ெபா��� ம��� ெவளி�பைட�த�ைமைய� ெபறவி�ைல. சம��வம�ற ஒ��க 
நைட�ைறகளா� மாணவ�க� ஏ�கனேவ ஓர�க�ட�ப����கிேறா�. சிற�பாக இ��பத�கான ஆதார�க� 
எ�களிட� உ�ளன, ஆனா� எ�க��� ��வி� தைலைம ேதைவ, அவ�க� சிற�பாக� ேகா�வா�க�. ேத�� 
ெதளிவாக உ�ள�. நீ�க� நிைல��� தீ�� காணலா� ம��� மாணவ�கைள வி��விடலா� அ�ல� நா�க� 
சிற�பாக� ேகாரலா�. நீ�க� மா�ற�ைத வி��பினா�, நீ�க� சிற�பாக வி��பினா�, கா�ென� ���ரி�ஜு�� 
வா�களி��க�. ந�றி. 
  
தி� ��ரி�� ந�றி. இ�தியாக ேமரி எ���. உ�க��� இர�� நிமிட�க� உ�ளன. 
  
ந�றி. ஹா�, நா� டா�ட� ேமரி எ���. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� என�� இர�� ெப�க� உ�ளன�, ஒ�வ� 
ஆறி��, ஒ�வ� ஒ�பதா� வ��பி�� இ��கிறா�. நா� ஒ� ஏைழ கிராம��ற ச�க�தி� ஒ� ப�ளி ேக 12 �த� 
12 வைர வள��ேத�. க��ரி��� ெச�ல வா��� இ�லாத ெப�ேறா�ட� நா� வள��ேத�, ஆனா� எ� 
சேகாதர�� நா�� ப�கைல�கழக�தி� ேசர ேவ��� எ�� அவ�க� எ�கைள கவ��தா�க� உய�நிைல�ப�ளி. 
நா� விமான�பைட தள�ைத ��றி வள��ேத�, அ�� நா� பா��ேத�, பற�த எைத�� எ� அ�ைப� க�ேட�. 
எனேவ உய�நிைல� ப�ளி��� பிற�, நா� ப�கைல�கழக�தி��� ெச�ேற�, வி�ெவளி ெபாறியியலி� 
இள�கைல ப�ட� ெப�ேற�. அத�பிற�, நா� பா�கா��� �ைற ஒ�ப�த�கார�க��காக� பணியா�றிேன�, 
நா� பணி�ரி�தேபா� அவ�க� என� எஜமான�க���� கணினி பகி����� பண� ெச��தின�. பி�ன�, நா� 
ேவைல��� ெச�ேற�, ேம�� சி�ட�� இ�ஜினியரி� எ� பி.எ�.�. நா� த�ேபா� நாசா�ட� ஆேலாசி�� 
வ�கிேற�, ச�திர� ம��� மிஷ� � ெச�வா� கிரக�தி� ேவைல ெச�கிேற�. நா�� வ�ட�தி�� இர�� 
�ைற ேநா�ேவயி� க�பி�கிேற�. நீ�க� உய� க�விைய� ெப��ேபா� உய� விளி��க���� திற�க�ப�� 
கத�கைள என� க�வியி� �ல� பா��ேத�. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� உ�ள ஒ�ெவா� மாணவ�� உய�நிைல� 
ப�ளி��� பிற� அவ�க� வி���� எ�தெவா� வா��ைக� பாைதயி�� ெவ�றிெபற ேவ��� எ�� நா� 
வி���கிேற�. என� ச�க�தி�� ேசைவ ெச�ய ேவ��� எ�ற வி��ப�ைத எ� ெப�ேறா� எ��� ஊ�றின�. 
என�� வ�� ேமாத�க� எ��� இ�ைல. நா� நாசா ம��� ேநா�ேவ ப�கைல�கழக�தி� ேவைல ெச�கிேற�. 
எனேவ நா� ஒ�ெவா� மாணவ���� ேசைவ ெச�ய வி���கிேற�. நா� எ� ேவைலயி� ஒ� அணி வீர� 
ேதைவ. நா� மா�ப�ட அணிக�ட� பணியா��கிேற�. என� கணினி ெபாறியிய� திற�க�ட�, இல��கைள 
�ைற�ப��த�� அவ�றி� ெவ�றிைய� க�காணி�க�� என�� திற� உ�ள�. டா�ட� ேமரி எ����� நீ�க� 
இர�� இட�க��� வா�களி�பீ�க� எ�� ந��கிேற�. 
  
ந�றி, ம��� அைனவ���� ந�றி. ச�க�தி� ேக�விகைள� ெப�ேவா�. ெதா��ேநா�களி� ேபா� நா�க� 
க�வியி� ெச���ேபா� அ��த ���, ஆ�, ஒ�ப� மாத�க��� உ�க� சிற�த தி�ட� எ�ன எ�ப� 
ேவ�பாள�க��கான �த� ேக�வி. மி�ட� ேவா��ரி��? 
  
ஓ, என� �த� வணிக ஒ��� நகர�, மாவ�ட� ம��� அரசா�க�தி� ம�ற அைன�� ம�ட�க�ட�� 
இைண�� பணியா��வதாக இ���� எ�� நா� ��ேவ�, உ�ைமயி� எ�லா ம�க���� ேவைல ெச�ய� 
ேபா�� ஒ� தி�ட�ைத வ��க �ய�சி�க ேவ���, ஏெனனி� இ� எ�தெவா� மாவ�ட�தி��� ம��� 
பிர�சிைன அ�ல தீ��க ����. எனேவ, ெவ�ேவ� ேயாசைனகைள� ெகா�ட அைன�� �ல�களிலி���� 
நா� ஒ��கிைண�ைப� ெபற ேவ���, ெவ�ேவ� ெசய�பா�களி� ெவ�ேவ� தி�ட�கைள� 
ெகா����கிேறா�, அைவ உ�ைமயி� இ�த சி�கைல தீ��க உத��. அத�ட�, எ�லா மாணவ�க���� 
ெவ�ேவ� அளவிலான ெதாைலநிைல� க�றைல வழ��வத� �ல� பா�கா�பான �ழைல உ�வா�க �ய�சி�ேப� 
எ�� நா� நிைன�கிேற�, அேத ேநர�தி� வய� வ�ேதாரி� ேம�பா�ைவ�� இ��பதா� எ�ேலா�� பா�கா�பாக 
இ��க ����, யா�� த�க� வா��ைகைய ைவ�க ேவ��யதி�ைல அவ�க� த�தியான க�விைய� ெபற 
�ய�சி��� வரி. 
  



எ�லா� சரி. ந�றி. மி� எ���? 
  
ஆ�. ஆசிரிய�க� ம��� ெப�ேறா�க� உ�பட ச�க�ைத நா� அைடேவ�, த�ேபா� ேதைவக� எ�ன எ�பைத 
மதி�பீ� ெச�ேவ�. நிைறய உ�ளீ�க� இ��தன எ�� நா� நிைன�கிேற�, ஆனா� எ�லாவ�ைற�� ேசகரி�� 
மதி�பீ� ெச�ய ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, இ�த ேநர�தி� எ�க� ச�க�தி� ேதைவகைள நா� 
�ரி�� ெகா�ள ேவ���. அ�த ேதைவகைள� �ரி��ெகா�ட�ட�, நா�க� ��� �த� ஆ� �த� ஒ�ப� 
மாத�க��� ஒ� தி�ட�ைத உ�வா�க ேவ��� எ�� நா� ��ெமாழிகிேற�, ேம�� நிகழ���ய அைன�� 
ெவ�ேவ� ��நிைலக���� த�ெசய� தி�ட�க� ேதைவ எ�� நா� ��ேவ�. ேமாசமான COFID 
அ�பவ�ைத நா� ெப�றா� எ�ன நட��� எ�� ம�க� ேப�வைத நீ�க� ேக�கிறீ�க�, எ�க��� ேமாசமான 
கா��ச� அ�பவ� இ��தா� எ�ன ஆ��, எனேவ ெதாட��சியான தி�ட�கைள ைவ�� ஒ� பிேள��ைக 
ஒ�றாக இைண�க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�. , எனேவ அ��த ஆ��� எ�ன நட�தா�� ெச�ல 
நா�க� தயாராக உ�ேளா�. ந�றி. 
  
ந�றி. மி� ம�? 
  
ஆ�. எனேவ �தலி� நா� இ�ேபா� ந�மிட� உ�ள வள�கைள� பய�ப��த ஒ� வழிைய� க��பி��க 
ேவ��� எ�� நிைன�கிேற�. இ� அ��த ��� �த� ஆ� மாத�க��� ேமலாக, எ�க� �ழ�ைதக� 
அைனவ���� நா�க� உ�ைமயி� ேசைவகைள வழ��கிேறா� எ�பைத உ�தி�ப��தி�ெகா�ள ேவ���, 
இதனா� எ�க� �ழ�ைதக� யா�� பி�வா�க�ப�வதி�ைல. ஆ�� ெதாட�கிய�ட� மாவ�ட� இைத� ெச�ய 
�ய�சி�தைத நா� அறிேவ�. அ���ைறயி� சி�க�க� இ��தன எ���, ஒ� சிற�த ேவைலைய நா� 
எ�வா� ெச�ய ���� எ�பைத ம�பரிசீலைன ெச�ய ேவ��� எ��� நா� நிைன�கிேற�. எ�க� 
�ழ�ைதக� அைனவ�� இ�தியாக வ��பைறயி� தி��பி வ��ேபா�,   விஷய�க� கைடசியாக எ�ப� இ���� 
எ�� தி�டமிட� ெதாட�க ேவ���, கைடசியாக மா�� மாத�திலி��� �ைற�த� ெசா�ல நிைலய�றைவ 
எ�பைத உண���, உ�ைமயி� மா�� மாத�திலி���, நா� எ�ப�� ேபாகிேறா� �ழ�ைதக� வ��பைறயி� தி��பி 
வ��ேபா� அவ�க� இ���� இட�ைத� ச�தி�க� தி�டமி��க�, எ�க� ஆசிரிய�கைள நா�க� எ�வா� 
தயா� ெச�வ� ம��� அ�த நிைலைம��� ேதைவயான ஆதரைவ�� வள�கைள�� எ�வா� வழ��வ�? 
  
சரி. ெச�வி ேம� ந�றி. இர�டாவ� ேக�வி�ட� ெதாட�க� ேபாகிேறா�. இ� மி� எ���ட� ெதாட���. 
எ�க� ர��� ரா� ஐ.எ�.� ���ப�க� பல த�ேபா� மா�ற� அ�ல� வீ��வசதி / உண� பா�கா�ப�ற 
நிைலயி� உ�ளன. அைனவ���� அ�தியாவசிய ேசைவகைள எ�வா� அ��வ� எ�ப� �றி�த உ�க� 
எ�ண�கைள எ�க�ட� பகி��� ெகா���க�. 
  
ெபரிய ேக�வி. எனேவ நா� �தலி�, ம�க� நம��� ேதைவயான இட�தி��� ெச�ல ேவ��� எ�� 
நிைன�கிேற�. எனேவ அவ�க� இ���� இட�தி� நா� அவ�கைள ச�தி�க ேவ��� எ�� நிைன�கிேற�. 
மா�ற�தி� இ���� �ழ�ைதக�ட� அ�ல� மா�ற�தி� இ���� ���ப�க�ட�. நா�க� எ�க� 
ச�க�ைத அைடய ேவ��� எ�� நிைன�கிேற�. எ�க� ச�க�தி� ஏராளமான சிற�த ேசைவக� உ�ளன, 
அவ��ட� எ�க��� ஒ� ��டாள� ேதைவ எ�� நா� நிைன�கிேற�. உ�ைமயி� பி.�.ஏ க��சி� 
உ�ைமயி� ெகா�ச� விைளயா�வைத நா� அறிேவ�, அ�த நப�கைள நீ�க� அைடவ� உ�க���� ெதரி��, 
ஆனா� நா�க� எ�க� வள�கைள ேசகரி�க ேவ���, ேம�� எ�க� ச�க�ைத அைடய ேவ��� ம��� 
அ�த ���ப�கைள அைடய ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற� மா�ற� ம��� உண� பா�கா�ப�ற� ம��� 
நா�க� அவ�க��� ஆதரவளி�பைத உ�திெச�கிேறா�. உதவி ேதைவ�ப�� �ழ�ைதக� மா�ற� ம��� உண� 
ம��� பா�கா�� ஆகிய இர����� ேதைவயான உதவிைய� ெப�கிறா�க� எ�பைத வ��பைறயி� ஆசிரிய�க� 
அறி�தி��பைத நா�க� அறிேவா�. ந�றி. 
  
ெச�வி எ��� ந�றி. ெச�வி ேம�? 
  



ந�றி. எனேவ, நா�க� ெச�ய ேவ��ய �த� விஷய�, எ�க� ேசைவக� ேதைவ�ப�� நப�கைள எ�வா� 
ெப�வ� எ�பைத� க��பி��பதா��. நீ�க� க��பி���� ஒ� விஷய� உ�க���� ெதரி��, இைத நா� 
ஒ� வ��பைற ஆசிரியராக� க�ேட�, சில சமய�களி� ெப�ேறாைர அைடவ� க�ன�, �றி�பாக �ழ�ைதக� 
மா�த� ���ப�களி� இ��பைத நீ�க� அறி�த வீ�களி� மா�ற� ஏ�ப�கிற� ம��� ெப�ேறா��� 
நிைலயான கிைட��� த�ைம ம��� ேபா�ற விஷய�க� இ�ைல அ�த. எனேவ அ�த மாணவ�கைள நா� 
எ�வா� ெப�வ�? பி�ன� எ�க� ச�க�தி�� நா� க�வி க�பி�க ேவ���, இத� �ல� எ�ென�ன 
ேசைவக� உ�ளன எ�பைத எ�க� ���ப�க� அறி��ெகா�கி�றன, ேம�� வள�கைள எ�வா� அ��வ�, 
யாைர� ெதாட��ெகா�வ� எ�ப� அவ�க���� ெதரி�� எ�பைத உ�தி�ப��த நா�க� எ�களா� ���த 
அைன�ைத�� ெச�ய ேவ���. எ�க� �ழ�ைதக� அைனவ���� அவ�க� எ�கி��தா�� அவ�க���� 
ேதைவயானைத சரியாக ைவ�தி��கிறா�க� எ�பைத உ�தி�ப��த உ�ைமயி� எ�ன இ��கிற�. 
  
ந�றி. ெச�வி ேம�. மி�ட� ��ரி��? 
  
ஆமா�, இ�ேபா�ற ��நிைலைய� ப�றி நா� நிைன�கிேற�, இ� ��ேனா�யி�லாத�, உ�க��� பதி� 
ெதரி��, இத� ெபா�� எ�னெவ�றா�, ந�மா� ���த அைன�ைத�� ெச�வைத��, இத�� �� நா� 
�ய�சி�காத விஷய�கைள�� ெச�வதா��. நா� ��வ� எ�னெவ�றா�, நா�க� இ�ேபா� பணியம��திய 
ச�க ேசைவயாள�கைள� பய�ப���வ��, அவ�க�ட� இைண�� பணியா��வ��, ஏ�, இ�த ���ப�கைள 
ஆதரி�க�� உதவ�� ஏ�கனேவ ெவ�ேவ� வழிகளி� இ���� ஆதார�க� எ�ேக எ�பைத� க��பி��க. 
அவ�க� எ�ன ெச�கிறா�க�? அவ�க� யா�, எனேவ நா�க� அவ�கைள� ெச�றைடயலா�, அவ�க� எ�ன 
ெச�கிறா�க�, இைடெவளிக� எ�ேக எ�பைத� க�டறியலா�, ேம�� ச�க ேசைவயாள�க�ட� இைண�� 
பணியா�றலா�. உ�க�ட� பணி�ரிவ� வணிக�க�, �றி�பாக உணவக�க� ம��� அ�த இட�கைள 
��ைமயாக திற�கேவா அ�ல� திற�கேவா ��யாத இட�கைள அவ�க� அறி�தி��கிறா�க� எ�� 
நிைன�கிேற�, அ� உண� அ�ல� எ�தெவா� வள��ட�� இ��கிறதா எ�� எ�க��� உதவ ���மா எ�� 
பா��க. அ�த ���ப�க��� அவ�க� இ���� ���ப�க��� விைரவாக�� திறைமயாக�� வள�கைள 
ெபற இ� உத��. நா� ேதவாலய�கைள�� ெச�றைடேவ�, ஏென�றா� ச�க�தி� உ�ள இட�கைள நீ�க� 
அைடய ேவ���, அவ�க� இ���� இட�ைத அறி�தவ�க�. 
  
உ�க� பதி�க��� அைனவ���� ந�றி. ��றாவ� ேக�வி, தி�மதி ேமைஸ ெதாட��மா� ேக�கிேறா�. 
எ�.எ�. ேம�, ப�ளி வாரிய உ��பினராக ேத��ெத��க�ப�டா� �த� ��� ���ரிைமக� யாைவ? 
  
எ�� ேக�டத�� ந�றி. எனேவ என� �த� �தலிட� எ�னெவ�றா�, எ�க� �ழ�ைதக� ம��� நா� 
மாவ�ட� ��வ�� உ�ள ஒ�ெவா� வளாக�தி�� உ�ள எ�க� �ழ�ைதக� அைனவைர�� ஒ�ெவா� 
ப�ளி�� வி�தியாசமாக இ��பைத��, ஒ�ெவா� ப�ளி��� ெவ�ேவ� ேதைவக� இ��பைத��, நா�க� 
உ�க���� ெதரி��, எ�க� ஒ�ெவா� கிேடாஸு��� மாணவ�களி� ெவ�றிைய ஊ��வி�பத�காக��, 
எ�க� ஆசிரிய�க��� அவ�களி� வளாக�களி� அவ�க���� ேதைவயான ஆதர� ம��� தைலைம ம��� 
வள�க� உ�ளன எ�பைத��, த�ேபா� ந� திறைன� ெகா�ட சிற�த வள�கைள� பய�ப���வத� �ல� 
தரமான க�ற� �ழ�கைள நா�க� வழ��கிேறா�. . அ�த வள�கைள அதிக�ப���த�. எதி�கால 
வள��சி���, எதி�கால�தி��� மாவ�ட�தி��� தி�டவ�டமாக� தி�டமி��க�, பி�ன� எ�க� �ழ�ைதக� 
கல��ெகா�ள பா�கா�பான ப�ளிக� இ��பைத உ�திெச�கிேறா�. 
  
ந�றி. ெச�வி எ���, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
ம��� ெச�வி எ���? 
  
ெதாழி���ப சி�க�கைள� பி���� ெகா���க�. இ�ேபா� நீ�க� எ�ைன� ேக�க ���மா?  
எ�த பிர�சிைன�� இ�ைல. 
  



ஓ ந�றி. ஆமா�, எனேவ நா� ெச�றேபா� என� ந�ப� ஒ� இல��, உ�க���� ெதரி��, அேநகமாக COVID 
�� ��ன� ேவ�ப������, ஆனா� இ�ேபா� எ� ந�ப� ஒ� இல�� COVID �காக இ����. �ழ�ைதகைள 
மீ��� ப�ளியி� ேச��பத��, ���தவைர இய�பான ப�ளியாக��, பி�ன� ெம�நிக� க�வியி��, தனி�ப�ட 
க�வியி�� உ�க���� ெதரி��. ஆனா� அைத� ��றி� ெகா����ப� ெவளி�பைடயாக க�வி ம��� அ�த 
சாதைன இைடெவளிகைள ��வ� உய��த க�விைய வழ��� ம��� ஒ�ெவா� மாணவ�� இ�த �ழலி� �ட 
எதி�கால�தி� தயாராக இ��பைத உ�திெச�கிற�. பா�கா�� ம��� மன ம��� �காதார பா�கா�� நி�சயமாக 
ஒ� உைரயாடலாக இ���, பி�ன� சமப�� ம��� எ�க� மாவ�ட�தி� உ�ள ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� 
ேதைவயானைத ைவ�தி��பைத உ�திெச�கிற�. பி�ன� எ�ேபா�� நிதி ெபா�����ற�, பி�ன� ஒ� ச�க� 
�ர� என� ��றி� ெகா��, மாணவ�க����, ச�க�தி� உ�ள ெப�ேறா�க���� ��ெவ��பவ�க�ட� 
ஈ�பட ஒ� �ரைல� தி��பி� த�கிற�. எனேவ எ�க� மாவ�ட�தி� சாதகமான மா�ற�ைத உ�வா�க வாரிய 
க�காணி�பாள�ட� ஈ�ப��க�. 
  
ந�றி. மி�ட� ��ரி��? 
  
ஆ�. இ�த மாவ�ட�தி� சமப���� ���ரிைம அளி�பேத என� �தலிட�, அ� மாணவ�க�டனான க�வி 
சமப��, மாணவ�க�ட� ஆதர� சமப��, அ�ல� ஆதர� ம��� வள சமப�� என எ�லாவ�ைற�� ெகா�� 
ெச�கிற�, ஏெனனி� ஆசிரிய�க�ட� உ�க���� ெதரி��, ஏெனனி� மாணவ�க� இ����ேபா� 
ெவளி�பைடயாக அவ�களி� ப�ேவ� வழிகளி� அவதி�ப�கிறா�க� ம��� ஏ�ற�தா��கைள� 
ெகா���ளன�, ஆசிரிய�க�� மாணவ�க��� க�பி�க �ய�சி���ேபா� அேத சில ஏ�ற�தா��களா� 
அவதி�ப�கிறா�க�, எனேவ சமப�� ம��� நா�க� மிக�� சமமான மாவ�டமாக இ��ப� என� �தலிடமாக 
இ����. என� இர�டாவ� ���ரிைம, எ�க�ட� இ��க���ய மிக�� ெபா��பான, மரியாைத��ரிய 
ம��� ஆதரவான, உ�க���� ெதரி�த, ெபாலி� ம��� ஒ��க� ெகா�ைகைய ைவ�தி��பைத உ�தி 
ெச�வதா��, ஏென�றா� இ�ேபா� அ� சமமானத�ல, ஏ�கனேவ ஓர�க�ட�ப�ட மாணவ�க�� எ�களிட� 
உ�ளன� அ�த ெகா�ைகயி� கீ�, நா�க� அைத உ�ைமயி� தீ��க ேவ���. நா� உைரயா�ற வி���� 
அ��த விஷய� எ�னெவ�றா�, எ�லா ���ப�க�� நி�சயதா��த�தி� ஈ�ப���ளன எ�பைத��, 
ெதாட��� ஈ�பா� ெகா����பைத�� உ�திெச�வேதயா��, ஏென�றா� அ�த ���ப�க� தா� 
க�ட�ப�கி�ற மாணவ�கைள� ெகா����கி�றன, அைவ அதிக� ேக�க�பட ேவ���, ேம�� அைவ 
ேக�க�ப�வைத நா� உ�தி�ப��த வி���கிேற�. 
  
தி� ��ரி�� ந�றி. அேதேபா�, நா�க� உ�க�ட� அ��த ேக�விைய� ெதாட��ேவா�. ஒ� அற�காவல� 
எ�ற வைகயி�, எ�க� தைல�� ஒ� ப�ளிகைள எ�வா� ஆதரி�பீ�க�? இ�த ப�ளிகளி� ெப��பா�� �ைற�த 
ெப�ேறா� ஈ�பா�� அதிக ேதைவக�� உ�ளன. மாவ�ட� ��வ�� க�றைல மிக�� சமமாக மா��மா� நீ�க� 
எ�வா� பரி��ைர�கலா�? 
  
இ� ஒ� அ�ைமயான ேக�வி. �தலி� நா� எ�னெவ�� ெதரி�� ெகா�ள ேவ���, சரியாக நட�கவி�ைல. 
இ�த மாவ�ட�தா� நா�க� உ�ைமயி� பாதி�க�ப�கிேறா� எ�� நா� ெசா�ேவ�, உ�ைமயி� நா�க� 
சிற�பாக ெசய�படாத இட�கைள� பா��கிேறா�. நா�க� ந�ல விஷய�களி� கவன� ெச��த வி���கிேறா�. 
அ�வள� ந�லத�ல எ�பைத நா� �ற�கணி�க வி���கிேறா�. எனேவ எ�க� தைல�� ஒ� ப�ளிகைள� 
பா��க��, நா�க� எ�� �ைறகிேறா� எ�பைத� பா��க�� நா� தைலைம ப�� அதிகாரி�ட� பணி�ரிேவ�. 
ஆசிரிய�க�டனான மாணவ�க�ட� நா�க� எ�� ��கியைத� பி�ெதாட�கிேறா�, ம�ற ப�ளிக�ட� 
ஒ�பி��, அவ�க���� ேதைவயான ஆதரைவ� ெப�கிறா�களா எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�, 
நீ�க� சிற�பாக� ெச�ய ேவ��ய அைன�ைத�� அவ�க� ெப�கிறா�க�. எனேவ அைனவ���� எதிராக ஒ� 
ப�ளிக� எ�ப� இ�ைல. ஒ�ெவா�வ���� ேதைவயானைத� ெப�வைத உ�தி ெச�வதி� கவன� ெச���� 
ஒ� மாவ�ட� எ�களிட� உ�ள�. எ�ேலா�� ஒேர மாதிரியாக� ெப�கிறா�க� எ�பத�ல. 
  
தி� ��ரி�� ந�றி. எ�.எ�. ேம�, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  



ஆ�, ந�றி. எனேவ ஒ� ப�ளியி� தைல�ைப ஆதரி�ப� ப�றிய மிக ��கியமான விஷய�களி� ஒ�� 
உ�ைமயி� வளாக�தி� ேதைவக� எ�ன எ�பைத அறிவ� எ�� நா� நிைன�கிேற�. ஏென�றா�, ஒ� 
உ�ைம எ�னெவ�றா�, எ�க� மாவ�ட�தி� ஒ�ெவா� வளாக�� வி�தியாசமான� ம��� ெவ�ேவ� 
ேதைவகைள� ெகா���ள� எ�� நா� ஏ�கனேவ �றி��ேள�, ஒ�ெவா� தைல�� ஒ� ப�ளி��� 
ெவ�ேவ� ேதைவக� உ�ளன. எனேவ, இ�த வளாக�களி� உ�ள ஆசிரிய�கைள அவ�களிடமி��� 
க���ெகா�வத���, அவ�களி� மாணவ�களி� ேதைவக� எ�னெவ�� அவ�க� ந��கிறா�க� எ�பைத� 
�ரி��ெகா�வத���, அ�த வளாக�களி� உ�ள நி�வாகிக� ம��� பணியாள�கைள�� ஈ�ப���வ� மிக�� 
��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. மாவ�ட�தி� நா�க� வள�கைள ஒ���கிேறா�, உ�க���� 
ெதரி��, ஒ�ெவா� வளாக�� அவ�க��� உ�ைமயிேலேய ேதைவ�ப�� வள�கைள� ெப�கிற� எ�பைத 
நா�க� உ�தி�ப��த ேவ���. சில மாவ�ட�க��� நா� வ���வைத விட அதிகமாக ேதைவ�படலா� 
எ�பைத உண���, சில வளாக�க��� ஒ���� ேம�ப�ட விஷய�க� ேதைவ�ப�டா�, ம�ெறா� வளாக�. 
  
ெச�வி ேம� ந�றி. தி�மதி எ���, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
நா�. இ�த ேக�வி எ� இதய�தி�� ெந��கமான�. என� அறி�க�தி� நா� ெசா�ன� ேபா� நா� ஒ� 
பாடசாைலயி� ஒ� பாடசாைலயி� 12 ஆ� ேததி வைர ேக வள��க�ப�ேட�, இ� ச�� அசாதாரணமான�. 
ஆனா� தைல�� ஒ� ப�ளிக�ட� நிைறய ஆ��க� உ�ளன ம��� ப��கைள அதிகரி�க���ய நிைறய 
விஷய�க� உ�ளன. எ�க���� ெதரி�த விஷய�க� ஒ� பாடசாைலயி� ஆசிரிய�க� அ�ல� நா� 
ெச�ய���ய ஒ�ைற அ�பவி��� தைல�பி� உ�ளன. உ�க���� ெதரி�� எ�பைத உ�தி�ப��தி� 
ெகா���க�, இ�த தைல�� ஒ� ப�ளிக���� ெச�ல ஆசிரிய�க��� அதிக ஊதிய� வழ��வ� ப�றி��, 
அ�த அ�பவ ஆசிரிய�கைள அ�த தைல��களி� ஒ� ப�ளிகைள� ெப�வ� ப�றி�� அவ�க� 
ேபசியி��கிறா�க�. மாணவ�களி� ��ளிவிவர�கைள உ�தி�ப��த ஆசிரிய�களி� �றி�பிட�ப�கிற�. 
எ�களிட� ெவ�ேவ� ெமாழிக� உ�ளன எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. ெவ�ேவ� ெமாழி ேப�பவ�க� 
இ��தா�, அவ�க� �றி�பிட�ப�கிறா�க� எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. ம�ற ேக�வாைஸ� ேபாலேவ 
நா� க��பி��க ேவ���, ���ப�க��� எ�ன ேதைவ எ�பைத� க��பி��க ேவ���. ெப�ேறாரி� 
ஈ�பா�� நம�� இ��க ேவ���. ெப�ேறா�கைள ஈ�ப���வத�கான வழிகைள� க�டறிய��. தைல�� நா� 
வள��த ப�ளிகளி� �ட ெப�ேறா�க� ஈ�பட வி��பின�. சில ேநர�களி� அவ�க� எ�ப� எ�� ெதரி�� ெகா�ள 
ேவ���. ேம�� TAG �காக அைன�� மாணவ�கைள�� ேசாதி�க ேவ��� எ��� நா� ��ெமாழிகிேற�. 
இ� தைல�� ஒ� ப�ளிக��� உத�� எ��� கா�ட�ப���ள�. திறைமயான ம��� திறைமயான அ�த 
�ழ�ைதகைள TAG �� பரிேசாதி��� வ�கீ�க� இ�லாதவ�கைள அைடயாள� கா��க�. ந�றி. 
  
ந�றி. ெச�வி எ���. அேதேபா� எ�க� ஐ�தாவ� ேக�வியாக, அத�� பதிலளி�க நீ�க� ெதாட�க 
வி��பினா�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� காவ� �ைறைய உ�வா�க 2019 ஆ� ஆ��� அற�காவல� �� ஒ��த� 
அளி�த�. எ�க� வளாக�கைள ெவ�றிகரமாக அறி�க�ப���வத�கான ெபா��தமான க�விக�, பயி�சி 
ம��� வழிகா��த�க� ஆகியவ�றி� அ��பைடயி� மாவ�ட� தைலைமைய ஆதரி�க நீ�க� எ�ன ெச�ய 
தி�டமி���ளீ�க�? 
  
ஆ�, 2019 ஆ� ஆ��� எ�களிட� ஒ� ேபாலீ� பைட உ�ள�. ெப��பாலான ம�க� அறி�தி��பதா�, இ�ேபா� 
எ�க��� ஒ� ேபாலீ� தைலவ� இ��கிறா�. எனேவ, எ�க��� வழிகா�ட வழிகா�ட அற�காவல� �� 
காவ��ைற தைலவைர ந�பியி����. நா� அவ�ட� ேபசியதா� வி�ேகா ம��� ர��� ரா� பி.� தைலைம 
வ�கிகைள�� அைழ�� வ�ேவ�, அவ� உ�ேள வ�� ஈ�பட வி���கிறா�. நா�க� ஏ�கனேவ ர��� ரா� பி.� 
ம��� வி�ேகா�ட� இைண�க�ப���ள ��நிைல ஏ�ப�டா� எ�க��� தகவ� ெதாட�� இ��பைத 
உ�திெச�வத�� நா�க� எ�க� காவ� �ைறைய எ�வா� அபிவி��தி ெச�கிேறா� எ�பைத��, அதி� ேம�� 
ஈ�பா� இ��பைத�� அவ�க� அறிவ� மிக�� ந�ல�. காவ��ைற க�காணி�பாளரி� கீ� இ��க ேவ��� 
எ�� த�ேபா� TEA �� ேதைவ�ப�� அதிகார�கைள நா�க� பிரி�க ேவ��� எ��� நா� 
��ெமாழிகிேற�, ேம�� TEA மா�ற�ைத காவ��ைற தைலவராக மா��வ� �றி�� நா� பரி��ைர�கிேற�, 



எனேவ க�காணி�பாள� க�வியி� கவன� ெச��த ���� ம��� நீ�க� கவன� ெச��த���ய 
காவ��ைற� தைலவ� எ�க� மாணவ�கைள� ெபாலி� ெச�வதி�. 
  
ந�றி. மி�ட� ��ரி��? 
ஆமா�, நா� ெச�ய வி���� ��கிய விஷய�களி� ஒ�� வாரிய உ��பின� எ�� நா� ��ேவ�, இதனா� 
அைத� ெச�வேத மாணவ�களி� ஆதரவாக� ெதாட��� ெபா��பான ெபாலி�, ச�தி�ட� ெசய�ப�� ஒ� 
ச�திைய எதி���, நா� உ�ைமயிேலேய ெச�ய வி���� ��கிய விஷய�க�, ஏெனனி� காவ��ைற 
உ�ைமயான ந�ைமகைள� ெச�ய ����. அ� ஆதரவி� நி�வ�பட ேவ���, நைட�ைறயி� இ�ைல. 
�த�வ�ட� ஒ��கிைண�� தைலைம ஈ�வி�� அதிகாரி�ட� மீ��� பணியா�ற வி���கிேற�, எ�ன 
நட�கிற�, எ�ேக விஷய�க� ந�றாக நட�கி�றன, விஷய�க� சரியாக நட�கவி�ைல, அவ�க� ஒ�� அ�ல� 
இர��ேம ���� ��வி�� �காரளி�க��, விஷய�க� எ�� சிற�பாக நட�தன எ�பைத எ�க���� 
ெதரிய�ப����க�, இதனா� கவனி�க�பட ேவ��ய ஏேத�� இ��தா�, ஒ� சி�க� இ��பத�� ��� அைத 
அறி�� ெகா�ளலா�. எ�க� ��ேன�ற�ைத ஒ��க��ட��, உ�க���� ெதரி�த எ�க�ைடய 
ெபாலிஸுட�� அளவி�வைத நா�க� உ�திெச�� ெகா�ளலா�, ேவ�ப�ட தரநிைலக� மிக�� சமமான 
மாவ�டமாக இ��பதா�, அ� நட�க ேவ��� எ�பைத நா� உ�தி�ப��த வி���� விஷய�களி� ஒ�றா��. 
  
ந�றி. ம��� ெச�வி ேம�? 
  
ஆ�. எனேவ, �தலி� உ�க���� ெதரி�தா�, காவ� �ைற�� ெகா�ைகக� உ�ளன எ�பைத�� அைவ 
மாவ�ட�தி� பா�ைவ�ட� ஒ���ேபாகி�றன எ�பைத��, ெகா�ைகக� ெதாட��� உ�தி�ப��த�ப�வைத�� 
வாரிய� ெபா��ேப�க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, ம�னி�க��, ெகா�ைகக� உ�ளன எ�பைத 
உ�தி�ப��த�� எ�க� �ழ�ைதக� அைனவ�ேம ெசழி�க ���� எ�ப��, ப�ளி அ��பைடயிலான ெபாலிஸி� 
அ�பவ��ளவ�கைள நா�க� பணியம���வ�� உ�க���� ெதரி��. தைலைம யா�பேரா ஆமி ம��� 
தைலைம ஈ�வி�� அதிகாரி�ட� ெதாட��� பணியா��வ� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�, 
நா�க� ஒ� ந�ல வ�டமான காவ��ைறைய உ�வா��கிேறா� எ�பைத உ�திெச�கிேறா�, உ�க��� ப�ளி 
பா�கா�� தி�ட� ெதரி��. ஏெனனி� ப�ளி பா�கா�� எ�ப� ஒ� காவ� �ைறைய� ப�றிய� ம��ம�ல. எ�க� 
�ழ�ைதகளி� ச�க-உண��சி ேதைவகைள�� நா�க� கவனி�க ேவ���. அவ�க� ஒ�றாக ேவைல ெச��� 
வைர, இ� மிக�� ெவ�றிகரமாக இ���� எ�� நா� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. மி� மி�, அ��த ேக�விைய உ�க�ட� ெதாட�க வி���கிேறா�. வாரிய ப�ளிக� ம��� 
க�காணி�பாள�களி� மதி�பீ� த�ேபா� STAAR ேசாதைன ���க� ம��� மாவ�ட�தி� A �ல� F மாநில 
ெபா�����ற� தர�தி� அ��பைடயி� எ�த�ப���ள� அ�ல� கணிசமாக உ�ள�. எ�ன ��த� வைகயான 
இல��க� / எதி�பா���கைள மதி�பீ� ெச�ய ேவ��� எ�� நீ�க� ந��கிறீ�க�? 
  
அ� ஒ� ெபரிய ேக�வி. எ�தெவா� ப�ளி மாவ�ட�தி�� உ�க� இல��க� ம��� ெகா�ைககைள 
ைவ�தி��ப� உ�க���� ெதரி�� எ�� நா� நிைன�கிேற�, STAAR ேசாதைனயி� அ��பைடயி� 
உ�க��� ��ைமயாக� ெதரி��. நீ�க� ஆசிரிய�க��� ஒ� அவ�� ெச�கிறீ�க�, நீ�க� 
�ழ�ைதக��� ஒ� அவ�� ெச�கிறீ�க�, நா�க� ஒ� ேசாதைன�� க�பி�தா� மாணவ�களி� ெவ�றிைய 
நா�க� உ�ைமயிேலேய ெச��த ��யா�. எனேவ, எ�க� �ழ�ைதக� வ��பைறயி� உ�ைமயிேலேய ந�� 
வ�டமான க�விைய� ெப�வத�காக, எ�க� �றி�ேகா�கைள�� ���ரிைமகைள�� எ�வா� மா�ற ���� 
எ�பைத நா� க�ைமயாக� பா��க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�. அவ�க� பல வைகயான க�ற� 
வா���கைள� ெகா���ளன� எ�ப� உ�க���� ெதரி��, அவ�க� ஒ�ெவா� நா�� ப�ளி��� 
கா�பி�க�ப�வதி�ைல, ஒ� ேசாதைனைய எ�வா� க��� ெகா�வ� ம��� ஒ� ேசாதைனயி� இ��க���ய 
உ�ளட�க�ைத� க���ெகா�வ�, ஏெனனி� நா� ��வி� எ�க� �ழ�ைதக� இ�ைல STAAR ேத�வி� 
அவ�க� ெவ�றிெபற ���� எ�பதா� உய�நிைல� ப�ளி��� பிற� ெவ�றி ெபற�ேபாவதி�ைல. 
  
தி�. ��ரி�� ந�றி, நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 



  
நி�சயமாக. ஆமா�, மாவ�ட� அத� ெவ�றிைய STAAR ேசாதைனயா� அளவிட� �டா�, ஏெனனி� இ� 
தர�ப��த�ப�ட ேசாதைனக� ம��� ஒ� மாவ�டமாக நீ�க� எ�வா� ெச�கிறீ�க� எ�ப� ப�றி இ� அதிக� 
ெசா�லவி�ைல. எனேவ STAAR ேசாதைன�ட�, நா� ஒ�� ேவ���, சமப�� அளவீ�கைள� ெகா����க 
ேவ��� எ�� நிைன�கிேற�, இத��ல� ஒ� மாவ�டமாக நா� பாதி��� அைன�� ப�திகைள�� நா�க� 
ேத�கிேறா� அ�ல� பராமரி�கிேறா� எ�பைத��, அைவ மாணவ�க��� ���தவைர ேசைவ ெச�கி�றன 
எ�பைத�� நா�க� அறிேவா�. 21 ஆ� ��றா���கான மாணவ�கைள� தயாரி��� ேபா� நா� அளவீ�க� 
அ�ல� �ைற�தப�ச� ஒ�வித �றி�ேகா�கைள� ெகா�� வர ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�. 20 ஆ� 
��றா��� மாதிரியாக இ���� எ� க����ப�, ஒ� ஊழியராக மாணவ�கைள� தயா�ப���வதி� 
ெப��பா�� நா�க� கவன� ெச���கிேறா�. இ�த மாணவ�கைள 21 ஆ� ��றா���� தயா�ப���வத�� 
நா� உ�ைமயிேலேய உைழ�க ேவ���, இ� நிைலயான ேவைலக� ம��ம�ல, அ� ஒ� ெதாழிலாள� ெதா��பி� 
இ��ப� ம��� உலகி� பல வழிகளி� இ��ப�. ேம�� நா� ெச�ய���ய� எ�னெவ�றா�, எ�லா 
மாணவ�க���� ஒ� ெபா�வான மாணவ�க��� ம��ம�ல, எ�லா மாணவ�க���� ஒ� மாவ�டமாக 
எ�லா� ேசைவ ெச�ய ��கிற�. 
  
ந�றி, ெச�வி எ���? 
  
ஆ�. எனேவ ந�ச�திர ேசாதைன எ�ப� ம�ற ேவ�பாள�க� �றிய� ேபாலேவ இ��க ேவ��� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�, இ� ஒ� ப�ளி மாவ�டமாக நம� ெவ�றிைய அளவிட ஒ� வழியாக இ��க ேவ���. நா�க� 
அளவிட ேவ��ய பல வழிக� உ�க���� ெதரி��, நா�க� அ�த அளவீ�கைள� ெகா�� வர ேவ���, 
ேம�� STAAR ேசாதைன எ�ப� மாநில� த�விய ம�ற எ�லா ப�ளிக�ட�� ந�ைம ஒ�பி�� ஒ��. எனேவ, 
உ�க���� ெதரி�� எ�� நா� நிைன�கிேற�, நா�க� ஒ� ��ைம� ப�ளியாக இ��க ேவ���, ம�ற 
ப�ளிக�ட� ந�ைம ஒ�பி��� பா��க���ய வழிகைள� பா��க ேவ���, நா� ஒ� ெம�ரி�ைக எ�வா� 
ெகா�� வர ���� எ�பைத� பா��க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�. நா� அைத எ�ப� ெச�ய ���� 
ம��� அைத மாநில�தி�� ��ெமாழிய ����. நா�க� மாநில��ட� இைண�� பணியா�ற ேவ��� எ�� 
நா� நிைன�கிேற�, STAAR ேசாதைன�ட� உ�க���� ெதரி��, அைத ஒ� ெம�ரி�காக ம��ேம 
பய�ப��த ேவ��� எ�ப� உ�க���� ெதரி��. A �த� F மதி�பீ�களி� உ�ள சில அளவீ�கைள எ�வா� 
மா�றலா� ம��� மா�றலா� எ�பைத ெவளி�பைடயாக� கா�க. STAAR ேசாதைனைய விட அதிகமாக உ�ள�. 
அ� ஒ� ப�தியா�� எ�� என��� ெதரி��, ஆனா� நீ�க� அ�த மதி�ெப�கைள� ேதா��னா�, 
ந�ச�திர ேசாதைனைய விட அதிகமாக உ�ள�. ேம�� மாணவ�க��� இைடயிலான இைடெவளிகைள நீ�க� 
அறிவீ�க�. அ�ேவ ர��� ரா� ஐ.எ�.� ேபாலேவ, நா�க� எ�க� அளவீ�கைள� ெகா�� வ�� அவ�ைற 
மீ��� மாநில�தி�� ��ெமாழிகிேறா�. 
  
ந�றி. எ�க� ஏழாவ� ேக�வி�� தி�. ��ரி�� எ�க� ம�ெமாழி ���கைள� ெதாட�க வி���கிேறா�. 
ர��� ரா� ஐ.எ�.� ெதாட��� வள��� வ�வதா�, ப�டய� ப�ளிக� �றி�த உ�க� எ�ண�க� எ�ன, இ�த 
ப�ளிக� மாவ�ட�தி� ஏ�ப���� தா�க� எ�ன? 
  
அ� ஒ� ெபரிய ேக�வி. உ�க���� ெதரி��, நா� தனி�ப�ட �ைறயி�, க��பி��� ம��� ப�ேவ� 
விஷய�கைள நா� பாரா��கிேற�, அைவ ப�டய� ப�ளிகளி� நட�க ����. நா� க���ெகா�ட விஷய�க� 
ம��� மீ��� எ�தைன, அவ�றி� இ��� ெவளிவ�த ��ைமக� உ�ளன எ�� நா� நிைன�கிேற�. 
எ�வாறாயி��, நா�க� அவ�ைற� ெபற� ேபாகிேறா� எ�றா�, அைவ ெபா�� ப�ளிக�ட� அேத வழிகளி� 
அளவிட�பட ேவ���, எ� க��� �ல�, அேத அளவீ�களா�. ஏென�றா�, அவ�களி� க��பி���கைள 
அவ�க� அறி�� ெகா�ள ��கிற� எ�பத�கான காரண�தி� ஒ� ப�தி உ�க���� ெதரி��, விஷய�கைள� 
ெச�ய ெவ�ேவ� வழிகைள� க�டறி��க�, ஏெனனி� அைவ அதிக ெநகி���த�ைமைய� ெகா���ளன. 
ஆகேவ, இ� சா��ட� ப�ளிக�ட� இைண�� ெசய�ப�வைத� க�டா�, நா�க� எ�ன ெச�கிேறா� எ�ப� 
எ�க���� ெதரி�தி��க ேவ���, ெபா�� க�வி�ட� விஷய�கைள எ�வா� அளவி�கிேறா�, எ�களா� 
எ�ப� ���� எ�பைத� பா��க ேவ���, உ�க���� ெதரி��, உ�ைமயி� சில க���பா�கைள நீ���க� 



எ�களிட� ஒ� ெபா�� க�வி உ�ள�, அவ�றி� சிலவ�ைற நீ�க� ச�தி�க ���� எ�ப� உ�க���� 
ெதரி��, உ�க���� ெதரி��, ெவ�ேவ� ேதைவக� ம��� ெவ�ேவ� வழிகளி�. சா��ட� ப�ளிகைள நா� 
��றி�� வரேவ�கிேற�. ெபா�� க�வியி� அேத இட�ைத நீ�க� அள�தா� நா� அவ�கைள ேமைச�� 
வரேவ�கிேற� 
  
ந�றி. ெச�வி எ���. உ�க��� எ�ண�க� இ��கிறதா? 
  
ஆ�. எ�க� மாவ�ட�தி�� ப�டய� ப�ளிகைள நா�க� வரேவ�க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, 
உ�க���� ெதரி�� எ�� நிைன�கிேற�, ேபா�� எ�ப� சில ேநர�களி� ம��ேம ந�ைம சிற�ததா��கிற�. 
எனேவ உ�க���� ெதரி�� எ�� நா�க� நிைன�கிேறா�, நா�க� ��� ஆஃ� சா�ஸாக இ��க ேவ���. 
ெப�ேறா�க� ெபா�� ப�ளிகைள� ேத�� ெச�ய ேவ��� எ�� நா�க� வி���கிேறா�. எனேவ, ப�டய� 
ப�ளிக��� ேவைல ெச��� விஷய�கைள எ����ெகா�வத��� எ�க� ெபா�� ப�ளிகளி� உ�ளவ�ைற� 
ெசய�ப���வத��� நீ�க� ெதரி�� ெகா�ள ேவ��� எ�� நா�க� வி���கிேறா�. நா�க� ெவளிேய 
ெச�� உ�க���� ெதரிய ேவ���, எ�க� ச�க ச�தி�� எ�ன ேதைவ. உ�க���� ெதரி��, ப�டய� ப�ளி 
நிர�ப�ப�வத�� எ�ன ேதைவ, எ�க� ெபா�� ப�ளிகளி� அ�த� ேதைவைய நா�க� ���தி ெச�ய ேவ���. 
எனேவ II நா�க� ��ெமாழிகிேறா�, உ�க���� ெதரி��, அவ�ைற� பா��க�. நீ�க� ப�டய� ப�ளிகைள 
அறி�தி��கிறீ�க�, உ�க���� ெதரி��, நா�க� எ�த மாணவ�க� எ�க� ப�ளிகைள வி�� 
ெவளிேய�கிேறா�, அ�� இைடெவளிகைள� காணவி�ைல, எ�க� ப�ளிகளி� அ�த இைடெவளிகைள நா�க� 
உண�கிேறா�. 
  
ந�றி. ெச�வி ேம� நீ�க� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆ�. எனேவ, எ�க� மாவ�ட�தி� உ�ள ெபா�� ப�ளிகைள ���ப�க� ஏ� ப�டய� ப�ளிகைள� ேத�� 
ெச�கி�றன எ�பைத ஒ� மாவ�டமாக நா� நாேம ேக���ெகா�வ� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. ப�டய� ப�ளி�� எ�ன சமநிைல, அ�ல� அ� நா� காணாம� ேபான ஒ�� ம��� எ�க� 
ெபா�� ப�ளிகளா? அ� நா�க� வழ�காத ஒ�� எ�றா�, அ� ஏ�, உ�க���� ெதரி�மா, இ� எ�க� 
�ழ�ைதக� அைனவ���� ந�ல�தானா எ�பைத� க��பி��க ேவ���. ேவ�ப�ட சா��ட� ��� 
மாதிரிக� சிலவ�றிலி��� நா� ஏ���ெகா�ள���ய விஷய�க� உ�ளனவா எ�ப� உ�க���� ெதரி��. 
உ�க���� ெதரி�தி��ப� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�, உ�க���� ெதரி�� எ�� 
நா� நிைன�கிேற�, சில ப�டய� ப�ளிக� சில உ�ைமயிேலேய ��ைமயான விஷய�கைள� ெச�கி�றன, 
நா�க� அைத� ேபா�றவ�ைற� பா���� ெகா����க ேவ���, எ�க� ப�ளிகளி� உ�க���� 
ெதரி�தைத� ேபால, நா�க� எ�க� �ழ�ைதக� அைனவரி� க�ற� ேதைவகைள�� ���தி ெச�ய ��ைமயான 
தி�ட�கைள வழ��கிேறா�. 
  
ந�றி. இ�ேபா� ஒ� ப�ெஜ� ேக�வி��, தி�மதி எ���, ெதா��ேநா� ���ப�க� ம�ற ப�ளிகைள� 
ேத��ெத��பதா� ேச��ைக �ைறத�, வரி வ�வா� �ைறத� ம��� எதி�பாராத மாவ�ட ெசல�க� உ�ளி�ட பல 
சா�தியமான ப�ெஜ� சி�க�கைள ஏ�ப��த����. ெவ���க� ேதைவ�ப�டா� அ��த ஆ�� வர� ெசல�� 
தி�ட�தி�� எ�வா� ���ரிைம அளி�பீ�க�? 
  
ஆ�, ெபரிய ேக�வி. எனேவ நா� அவ�க��� ���ரிைம அளி�ேப�, இ�த சி�கைல நா� அ��ேவ� 
எ�ப� ஒ� மதி�பீ�ைட� ெச���க�. நா�க� எ�கி��� �ழ�ைதகைள இழ�ேதா� எ�ப� எ�க���� 
ெதரி��. இ� ெப��பா�� ெதாட�க� ப�ளிகளி� உ�ள� உய�நிைல� ப�ளிகளி� ஒ� ந�நிைல� ப�ளிக� 
உ�ைமயி� இ� 90 ம��� கி�ட�த�ட 100% எ�� நா� ந��கிேற�. எனேவ நா�க� எ�க� ப�ளிக���� 
ெச�� உ�க���� ெதரி�தைத� பா��க ேவ���, அ�� நா�க� மாணவ�கைள இழ��வி�ேடா�. 
ெவ���க� ெச�ய�பட ேவ��மானா�, அ� நா�க� ைவ�தி���� மாணவ�க��� ெந��கமாக இ�ைல 
எ�� நா� ��ேவ�, ���தவைர மாணவ�க��� ெந��கமான அைன�ைத�� நீ�க� அறிவீ�க�. எனேவ 
நா�க� உ�க���� ெதரி�தைத� பா��கிேறா�, நா�க� தரைவ� ெப�கிேறா�. தர� உ��த� ���கைள எ��க 



வி���கிேற�. எனேவ நா�க� தரைவ� ெப�கிேறா�, மீ���, வளாக ம�ட�தி� உ�ள விஷய�கைள நா�க� 
�ைற�க மா�ேடா�, ம�ற இட�கைள நா� ெவ�ட ேவ���, மீ��� ெவ�ட ேவ���, இ�தா� ��ைம வ�� 
இட�தி�தா� ��ைமயான வழிகைள� க��பி��ேபா� எ�தெவா� ப�ெஜ� ெவ��ட�� நா� எ�ேபா�� 
ைவ�தி��க ேவ��ய உய�தர க�வி. 
  
ந�றி. ெச�வி? 
  
ஆமா�, நீ�க� எ�ேபா� ேவ��மானா�� ப�ெஜ� ெந��க�யி� ேப�வீ�க� அ�ல� நீ�க� ெவ���கைள� 
ெச�ய ேவ��ய ஒ� காலக�ட�தி�, உ�க���� ெதரி��, நீ�க� ெச�ய ேவ��ய �த� விஷய� உ�க���� 
ெதரி�மா எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�, நீ�க� வள�கைள ஒ���கிறீ�க� நீ�க� ��றி�� 
ைவ�தி��க ேவ��ய விஷய�க�. நீ�க� அ�த விஷய�கைள ��வி��, அ��த நிைல��� ெச���க�. 
நீ�க� ��திைய� க��பி���� ப�ெஜ� ெந��க�யி� இ� ந�ப��யாத ��கியமான�. எனேவ ஒ� 
ெதாழி���ப கால ப�றா��ைற�காக ேப�வத���, உ�களா� ���த அள� அ�த ��திைய நீ��கிறீ�க� 
எ�பத���, அதனா� நா�க� ெச�ய ேவ��யைத நா�க� ��றி�� ெச�ய ���� எ�பைத 
உ�திெச�கிறீ�க�, இ� எ�க� எ�பைத உ�தி�ப��த ேவ��� �ழ�ைதக��� உய� தரமான க�வி உ�ள�. 
டா�ட� எ���ட� நா� ��றி�� உட�ப�கிேற�, அவ� அைத ைவ�த வித�ைத நா� பாரா��கிேற�. எ�க� 
�ழ�ைதகளி� க�வி�� எ�க� �ழ�ைதக�� பாதி�க�படாத வைகயி� நா�க� அைத� ெச�கிேறா� எ�பைத 
உ�தி�ப��த ேவ���. 
  
ந�றி. மி�ட� ��ரி��? 
  
ஆமா�, ந�மிட� இ��க ேவ��ய ��ைமயான அ��பைடக� எ�ன எ�பைத நா�க� தீ�மானி�பைத உ�தி 
ெச�ய ேவ��� எ�பைத��, அைவ எ�னெவ�பைத� ப�றி எ�ேலா�� ெதளிவாக இ��பைத உ�தி 
ெச�வைத�� நா� ஒ���ெகா�கிேற�. ஏென�றா�, மாவ�டமான� ஏ� ���கைள எ��கிற� எ�பைத 
ம�க���� ெதரியாத ஒ� பிர�சிைன நம�� அ��க� ஏ�ப�� ேபா� நா� நிைன�கிேற�. ஆகேவ, அ�த 
அ��பைட� ேதைவக� எ�ன எ�பைத நா�க� தீ�மானி�த�ட�, அைத� ப�றி ெபா�ம�க���� ெதரி�� 
எ�பைத உ�திெச�கிேறா�. பி�ன� அ� உ�ைமயி� சமப��ட� ெதாட��கிற� எ�� நா� ��ேவ�. நா�க� 
ெசா�ேவாமா? சரி, மாவ�ட�தி� உ�ள அைன�� மாணவ�க�� த�க���� ேதைவயானைத� ெப�வைத 
எ�வா� உ�தி�ப���வ�? அ� எ�ப� இ����? அைத நா� எ�வா� வி�தியாசமாக ெச�ய ����? ப�ெஜ� 
ெவ���கைள� ெகா�ட பிற மாவ�ட�க� எ�ன, அைவ எ�வா� ெச�தன, ஏென�றா� நா�க� இைத ம��� 
ெச�ய ேவ��யதி�ைல. நா� ச�கர�ைத பி�வா�க ேவ��யதி�ைல. நா�க� ம�ற எ����கா��கைள� 
பா���, அவ�ைற உ�ேவகமாக� பய�ப��தலா�, ேம�� எ�தவிதமான ெவ���க�� உ�க���� ெதரி�மா, 
அைவ ெச�ய ேவ��ய� நம�� அவசியமி�லாத விஷய�களாக இ��க ேவ���, ேம�� இ� மாணவ�கைள� 
������கிற� அ�ல� ���தவைர �ைறவாக இ�ைல. இ�த ேநர�தி� நா�க� ெச��� எ�தெவா� 
ெவ���க�� ெபா�ம�க���� ெதரி�� எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�, அ�த ப�ெஜ� 
���ரிைமகைள விைரவி� ���பி�க நா�க� உடன�யாக� பா��ேபா�. 
  
உ�க� அைனவ���� ந�றி. எ�.எ�. ேம�, பி�வ�� ப�திகளி� ஒ�றி� ெவளி�பைட�த�ைமைய எ�வா� 
விவரி�பீ�க�: நிதி, மாணவ� க�வியாள�க� அ�ல� ெசய�பா�க�? 
  
நா� ஒ� ேத�� ஒ�ைற நிைன�கிேற�? சரி, நா� நிதி�ட� ெச�ேவ� எ�� நிைன�கிேற�. அ� எ�ப�? 
எனேவ, நிதிகைள� ெபா��தவைர ெவளி�பைட�த�ைம? நீ�க� ெச�ய���ய ஒ� விஷய� உ�க��� 
உதவியாக இ���� எ�� நா� நிைன�கிேற�, எ�தெவா� நி�வன�தி��� ப�ெஜ� எ�வா� 
க�டைம�க�ப�கிற�, வள�க� எ�� ெச�கி�றன, ஒ� ப�ளி மாவ�ட ��நிைலயி�, உ�க���� ெதரி��, 
நா�க� பய�ப��தலா� எ����கா�டாக ப�திர�க�, ேம�� அ�த பண� எ�வா� ெசலவிட�பட� ேபாகிற� 
எ�பைத நீ�க� ச�க�தி� ஈ�ப���கிறீ�க�. அ�த பண� எ�� ெச�ல� ேபாகிற� எ�பைத� ப�றி நீ�க� 
ெபா�ம�க���� க�பி�கிறீ�க�, ேம�� உ�க� ப��தார�கைள� ���பி�கிறீ�க�. உ�க���� ெதரி�தப�, 



அ� ஒ� தி�ட�தி� ேபா�கி� அ�ல� ப�ளி ஆ�� கால�ப�தியி� இ���மா எ�ப� கால�ேபா�கி� 
ெச�கிற�. ஆகேவ, நீ�க� ம�க���� �ரி�� வைகயி� தகவ�கைள ெவளியி� ைவ�தி���� வைர 
உ�க���� ெதரி�� எ�� நா� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. ெச�வி ேம�. ெச�வி எ���? 
  
நி�சய�. நா� உ�ைமயி� �வ���� பதிலளி�க� ேபாகிேற�, ஏென�றா� அைவ அைன��� ஒேர 
மாதிரியானைவ எ�� நா� நிைன�கிேற�. எனேவ ெபா�வாக நீ�க� ெச�ய���ய வழிகளி� ஒ�� 
ெவளி�பைட�த�ைம எ�ப� தகவைல எளிதா��வ�, எ�ேலா���� எளிதி� ஜீரணி�க���ய� எ�� நா� 
நிைன�கிேற�. எ�களிட� த�ேபாைதய �� உ��பின� ஒ�வ� இ��கிறா�, அ� எ�ேபா�� அவர� ேப��� 
ப�க�தி� தரைவ எறி�� வி�கிற�, ேம�� ம�க� அைத எளிதாக ஜீரணி�� அைத� ப��� �ரி�� ெகா�ள 
����. மாவ�ட�தி�� இ� மிக�� ��கியமான� எ�� நா� நிைன�கிேற�. அத�ட� ெதா�திக�� 
ச�க�� �ரி��ெகா�ள���ய அ��த��ள அளவீ�க� வ�கி�றன. தகவ�கைள� க��பி��ப� 
எளிதான� எ�� நா� நிைன�கிேற�, ம�க� அைத� ேக�கேவா அ�ல� ேதடேவா ெச�ல ேவ��யதி�ைல. 
வைலயி� ேதட எளிதான�, அவ�க� அைத� க��பி���, எ�லாவ�றி��� ேமலாக அவ�க� அைத� ேக�டா� 
ப�ளி மாவ�ட� அைத வழ��கிற�. எனேவ, ெவளி�பைட�த�ைம உ�ைமயி� நா� ெச�ய���ய எளிதான 
ம��� இலவச விஷய�களி� ஒ�றா�� எ�� நா� நிைன�கிேற�. தகவ� உ�ள�, அைத கிைட�க� ெச��, 
மீ��� ச�க�தி� உ�ள அைனவ���� எளிதி� ஜீரணி���ப� ெச���க�, மீ��� ெச�� ச�க�தி�� 
க�வி க�பி�க��. மாவ�ட�தி� எ�ன நட�கிற� எ�பைத அவ�க���� ெதரிய�ப����க�. 
  
ந�றி. மி�ட� ��ரி��? 
  
இ� ெவளி�பைட�த�ைம�� வ��ேபா�,   ெவளி�பைட�த�ைம�� வ��ேபா� டா�ட� எ���ட� நா� 
உட�ப�ேவ�, ஏென�றா� அைத நிவ��தி ெச�வத�கான வழிக� உ�ளன, உ�க���� ெதரி��, 
ஒ��ெமா�தமாக எ�லா ப�திகளி�� நா� நிைன�கிேற�, �தலி� நீ�க� எ�� நி�கிறீ�க� எ�பைத 
ம�க���� ெதரிய�ப��த ேவ��� அைன�� ப�திகைள�� ெகா�ட மாவ�டமாக. விஷய�க� எ�� 
சிற�பாக நைடெப�கி�றன, விஷய�க� சரியாக நட�கவி�ைல, விஷய�க��கான இட�தி��� ெச�ல நீ�க� 
எ�ன ெச�கிறீ�க� எ�ப� �றி�� நீ�க� ேந�ைமயாக�� ெதளிவாக�� இ��க ேவ���. நீ�க� எளிதாக 
தகவ�கைள� ெகா����க ேவ��� எ�� நிைன�கிேற�. இ� இைணய��ட� இ��க ேவ��� எ�� 
நா� நிைன�கவி�ைல, ஏென�றா� ந�மி� ெப��பாேலா� இைணய� எ��� இ��தா��. இ��� நிைலயான 
அ�க� இ�லாத பல� உ�ளன�. எனேவ, ம�க� தகவைல� ெபற ேவ��ய வழிக� எ�ன எ�பைத நா� 
க��பி��க ேவ���, அதனா� அவ�க� அைத ைவ�தி��க ����, ேம�� அவ�க� அைத� 
பய�ப���வா�க� எ�பைத��, அ�த� தகவைல அவ�க���� ெப�வத�கான ப�ேவ� வழிகைள� 
க��பி��பைத�� அவ�க� அறி�� ெகா�ள ேவ���. ஒ� ெப�ேறா� அ�ல� யாராவ� த�க� மாணவைன� 
ப�றி ஏேத�� ஒ� விஷய�ைத� ப�றி மாவ�ட�திலி��� தகவ�கைள� ெதரி�� ெகா�ள ேவ��� எ�றா� 
டா�ட� எ��� ெசா�ன� ேபா� உ�க���� ெதரி�� எ�� நா� நிைன�கிேற�. அ�த� தகவைல அவ�களா� 
���தவைர விைரவாக�� திறைமயாக�� ெபற மாவ�ட�தி�� எ�தெவா� ம��� எ�லாவ�ைற�� ெச�ய ����. 
  
ந�றி. எ�க� கைடசி ேக�வி��, தி�. ��ரி�ஜுட� ெதாட�க வி���கிேறா�. அற�காவலரி� மிக ��கியமான 
ேவைலகளி� ஒ��, மாவ�ட� ெகா�ைகைய� ெதரிவி�க ச�க உ�ளீ�ைட� பய�ப���வ�. �� 
மாவ�ட�தி�� உ�ள ப�ேவ� ���களி� ப��தார�களிடமி��� உ�ளீ�ைட வாரிய� ைக�ப��வைத 
உ�திெச�ய �� அைம�� அ�ல� ச�க உ�ளீ�� ெசய��ைறக� எ�த வழிகளி� உ�வாக ேவ���? 
  
இ�ேபா� நா� அ�த ேக�விைய வி���கிேற�. எ�லா ச�க�களி�� உ�ள அைன�� ���ப�கைள�� 
ஈ�ப���வத�� �� இ��� அதிகமாக ெச�ய ேவ��� எ�� நா� வி���கிேற�. எனேவ நா� ெச�ய 
வி���� விஷய� எ�னெவ�றா�, ஒ�ெவா� ஆ���, ெவ�ேவ� �� ெவ�ேவ� நிக��கைள நட��கிற� 
எ�பைத உ�தி�ப��தி� ெகா���க�. அ�த இட�களி� உ�ள ெச���� க�ற� ���க� அைன�தி��, 



ஒ��, ேபா�� எ�றா� எ�ன எ�பைத� ப�றி ேப��க�, அவ�களிடமி��� அ�த தகவைல� க��பி��க 
��வி� ஈ�ப�வத�கான வழிகைள� ப�றி ேபசலா�. நா� சிற�பாக எ�ன ெச�ய ����? நா�க� உ�க�ட� 
எ�வா� சிற�பாக ஈ�பட ����? ஏென�றா� எ�களிட� எ�லா பதி�க�� இ�ைல. வாரிய� ��ட�க��� 
வராதவ�களிடமி��� நா�க� அவ�கைள� ெப�ேவா�, நா�க� அ�� ெவளிேய ெச�ல ேவ���. அவ�க� 
எ�களிட� கா�பி�பா�க� எ�� நா�க� எதி�பா��க ��யா�. நா�க� அவ�களிட� ெச�ல ேவ���. 
அத�ட�, உ�க���� ெதரி�த, அைன�� பி.�.ஏ�கைள�� பய�ப��த வி���கிேற�, அவ�க�ட� 
க��பி��க��. ஏ�, நீ�க� யாரிடமி��� ேக�கவி�ைல? உ�க� ெவ�ேவ� ப�ளிகளி� உ�க� ���களி� 
இ�லாதவ�க� யா�? நா� அவ�கைள எ�வா� அ�கலா�? ஏென�றா� ஒ�ெவா� ப�ளியி�� எ�களிட� பி.�.ஏ. 
எ�லா ச�க�கைள�� ஈ�ப��த��, அ�த ச�க�கைள உ�ைமயி� ஈ�ப��த��, பர�த அளவி� ப�ளி��� 
ெச�ல�� அவ�ைற� பய�ப���வைத அறிவத��� அைவ ஒ� அ��தமான ஆதாரமாக இ��க���� எ�� 
நா� நிைன�கிேற�. 
  
ந�றி. எ�� எ���. கைடசி ேக�வி�� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
ஆ�. சாதன� ���களிடமி��� ச�க உ�ளீ�ைட� ெப�வ�, நா�க� ெதாட��� �த� வழிகளி� ஒ�� 
உ�ைமயி� ெவளிேயறி, எ�க� ச�க�தி� உ�ள இ�த ச�க� ���க� அைன�ைத�� க��பி��பதாக��, 
நா�க� ெகா�ைகக���� ெச�லலா� எ��� நிைன�கிேற�. உ�க���� ெதரி��, ேகா�பா�க� அவ�கைள 
ஏ�கனேவ ப�ளிக��� அைழ�தி��கி�றன. மாவ�ட ம�ட�தி� இ�த ெவ�ேவ� ச�க ���க� ம��� 
எ�க� ச�க�களி� ப��க�த�ைம ப�றி நா� ெதரி�� ெகா�ள ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற�, பி�ன� 
அவ�ைற ஒ� ��வாக ஏ���ெகா�ள ேவ���. நா�க� அவ�கைள உ�ேள ெகா�� வர ேவ���, அைவ 
பிரதிநிதி��வ� ெச�ய�ப�கி�றன எ�பைத உ�தி�ப��த ேவ���. நா� 2018 இ� ப�திர� ��வி� 
இ��தேபா�. இ� மிக�� மா�ப�டதாக இ�ைல. அ� ேவ�ப�டதாக இ��க ேவ��� எ�ப� ம��ம�லாம�, 
அ� �� மாவ�ட�தி�� இ��க ேவ���. எனேவ நா� ��வாக ஒ� ந�ல ேவைலைய� ெச�ய ேவ���, நா� 
அைத மீ��� ��ேவ�, உ�க���� ெதரி��, இ� தர���� கீேழ வ�கிற�, ஏென�றா� இ�த வைக 
தகவ�கைள நா� உ�ைமயி� நி�வகி�க���ய வழிக� ம��� ந�மிட� சில உ�ளன எ�பைத உ�தி�ப��தி� 
ெகா���க� ���க� ஒ�வ��ெகா�வ� ெவளிேயறவி�ைல எ�பைத உ�தி�ப��த எ�க� ச�க�தி� உ�ள 
இ�த மா�ப�ட ���களிடமி��� உ�ளீ�ைட� ெப�கிேறா� எ�பைத� கா��� அளவீ�க�. மீ���, இ� 
திற�த ஆ�த�கைள� ெகா����பதாக��, ம�கைள� ேக�பதாக�� நா� நிைன�கிேற�. நீ�க� எ�வள� 
அதிகமாக ம�கைள� ேக�கிறீ�கேளா, அ�வள� அதிகமான ம�க� வ�� உ�க�ட� ேபச� தயாராக 
இ��கிறா�க�. 
  
ந�றி. எ�.எ�. ேம�, கைடசி ேக�வி�� பதிலளி�க வி���கிறீ�களா? 
  
எனேவ பிர�சார�ைத� ப�றி என�� �வார�யமான ஒ� விஷய� உ�க���� ெதரி��, இ�த ப�ளி மாவ�ட�தி� 
ப�ளி மாவ�ட� எ�ன ெச�கிற� எ�� ெதரியாத பல� இ��கிறா�க� அ�ல�, ம�னி�க��, ப�ளி வாரிய� 
எ�ன ெச�கிற� எ�� ெதரியவி�ைல. ப�ளி வாரிய�தி� ப�� எ�ன. ப�ளி�ட� எ�வா� ெதாட�� ெகா�ள 
����? அதனா� நா� அ��க� அறி�த ஒ� விஷய�ைத நா� அறிேவ�, உ�ைமயி� எ�க� ���ப�க� 
அைனவ���� அவ�க� எ�வா� ஈ�பட ���� எ�பைத� ப�றி நா�க� அவ�க��� எ�வா� க�பி�ப�? 
அவ�க� �ர�கைள எ�வா� ேக�க ����, உ�க���� ெதரி��, ஒ� ப�ளி�� உைரயா�ற ெபா��தமான 
விஷய�க�, உைரயா�ற ஒ� ஆசிரிய�, உைரயா�ற �த�வ�, உைரயா�ற ஒ� ஆேலாசக�. எ�களிட� எ�க� ப�தி 
க�காணி�பாள�க� உ�ளன�. ஆனா� ப�ளி வாரிய� எ�களி� உ�ள அைனவ�ேம வ�� அவ�களி� 
கவைலக��� �ர� ெகா���� இடமாக இ��க ேவ���, நா�க� சிற�பாக எ�ன ெச�கிேறா� எ�� 
எ�களிட� ���க�, எனேவ அவ�க� எ�வா� ெதாட��ெகா�வ� எ�ப� ப�றி ம�க��� 
அறி����வத�கான வழிகைள நா�க� க��பி��க ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேற� எ�கைள ெதாட�� 
ெகா�� அைனவ���� அ���ப� ெச���க�. 
  



எ�க� க�ற� ச�க�களி� இ��� இ�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��ேபா�, உ�கைள நி���மா� ேக�க சிவ�� அ�ைட. நா�க� Ms Bone 
Ms Bone உட� ெதாட�க� ேபாகிேறா�. �த� இ�தி அறி�ைகைய� ெப�வீ�க�. 
  
�தலி� இைத ைவ�தி��பத��� அைத மித�ப��தியத��� அைன�� பி.�.ஏ க��சி���� ந�றி ெசா�ல 
வி���கிேற�. உ�க���� ெதரி�தைத� ப�றி எ�னிட� நிைறய ேக�விக� ேக�க�ப���ளன, ர��� ரா� 
ஐ.எ�.� ப�றி உ�க��� எ�ன பி����? நா� பல விஷய�கைள வி���கிேற� எ�� நிைன���ெகா�ேட 
இ��கிேற�, ஆனா� ர��� ரா� ஐ.எ�.� ப�றி நா� மிக�� வி���கிேற�, நா� ம�கைள ேநசி�கிேற�. நா� 
ெப�ேறா�கைள�� மாணவ�கைள�� ேநசி�கிேற�. நா� ச�க�ைத ேநசி�கிேற�. நா� ைககைள கீேழ 
இற��கிேற� எ�� நா� வி���கிேற�, மாணவ�க� எ�க� எதி�கால�. நா� எ�க� ச�க�ைத ஆதரி�க 
வி���கிேற�. நா� எ�க� ச�க�தி�� ேசைவ ெச�ய வி���கிேற�, எ�க� மாணவ�கைள� 
சி�த�ப���வத� �ல��, ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� ெவ�றிெபற அவ�க� அைனவ���� ஆதார�க�� 
ஆதர�� இ��பைத உ�தி ெச�வத� �ல� அைத� ெச�ய வி���கிேற�. மீ���, என� ���ரிைமக� 
க�வி, சாதைன இைடெவளிகைள ��வ�, சிற�த க�விைய வழ��த� ம��� ஒ�ெவா� மாணவ�� 
எதி�கால�தி� தயாராக இ��பைத உ�திெச�த�. எ�க� �ழ�ைதக��� சிற�த க�விைய வழ��வத�காக 
எ�க� மாவ�ட� வரி டால�களி� ஒ� ந�ல பணியாளராக இ��பைத உ�தி ெச�வத� �ல� நிதி ெபா���ண�ைவ 
உ�தி�ப��த� ேபாகிேற�. எ�க� �ழ�ைதக� உட� ரீதியாக�� மன ரீதியாக�� பா�கா�பாக�� 
ஆேரா�கியமாக�� இ��பைத நா� உ�தி�ப��த� ேபாகிேற�. நா� ச�க�தி�� மீ��� �ர� ெகா��க� 
ேபாகிேற�. இதி� ெப�ேறா�, ஆசிரிய�க� மாணவ�க�, ச�க உ��பின�க� உ�ளன�. ��வி� ஈ�ப�வத���, 
மாவ�ட��ட� ஈ�ப�வத���, ேந�மைறயான மா�ற�கைள� ெச�வத�கான ��ெவ��பவ�க�ட� 
ஈ�ப�வத���, உ�க� தனி�ப�ட வளாக�க��� உ�க���� ேதைவ எ�� நீ�க� கா�� மா�ற�க���� 
நா� உ�க��� வா���கைள வழ�க� ேபாகிேற�. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� உ�ள ஒ�ெவா� மாணவ���� 
நா� ஈ�வி�� வழ�க� ேபாகிேற�. எனேவ நா� மீ��� ந�றி ��கிேற�, நவ�ப� 3 ஆ� ேததி நீ�க� என�� 
வா�களி�பீ�க� எ�� ந��கிேற�. 
  
தி�மதி எ��� ந�றி. தி�. ��ரி��, நீ�க� �ட வி���கிறீ�களா? 
  
��றி��. என� பா�ைவைய உ�க�ட� பகி��� ெகா��� வா��பி�காக ர��� ரா� ஐ.எ�.� பி.�.ஏ-�� மி�க 
ந�றி ம��� இ�த ெசய��ைறயி� ஒ� ப�தியாக இ��பைத� பா��த அைனவ���� ந�றி. நா� ஆர�ப�தி� 
�றி�பி�ட� ேபால, இ�ேக ஒ� ெதளிவான ேத�� இ��கிற�, நிைல அ�ல� மா�ற�. நா�க� எ�க� பலவீனமான 
இட�கைள� ேபாலேவ வ�வாக இ��கிேறா�. அ�த பலவீனமான இட�கைள �ற�கணி�பத� �லமாகேவா 
அ�ல� அவ�ைற� �ைற�க �ய�சி�பத� �லமாகேவா அ�லாம� உைரயா��வத� �ல� நா�க� சிற�பாக 
வ�கிேறா�. நா� அைன�� மாணவ�கைள�� கவனி�� ஆதரி�க ேவ���. அவ�க� ந��ைடயவ�க� 
இ�ைலெய�றா�� அ�ல� ந�ைம� ேபால ேதா�றமளி�காவி�டா�� �ட. எ�லா ���ப�க�� ச�க�க�� ஒேர 
ப�ளி��� ெச�லாவி�டா�� அ�ல� எ�கைள� ேபால வாழாவி�டா�� நா�க� அவ�கைள ஈ�ப��த ேவ���. 
தைலைம ம��� ந�மிடமி��� நா� சிற�பாக� ேகார ேவ���. எ�லாேம நம��� சரியாக இ����ேபா� �ட, 
ஏென�றா� நா� க�ட�ப�கிேறா� எ�றா� ம�றவ�களிடமி���� நா�க� வி���ேவா�. இ� நட�க, நா�க� 
ைதரியமான ேத��கைள� ெச��, எ�க� ஆ�த� ம�டல�தி�� அ�பா� அைடய ேவ���, ஏென�றா� 
அ��தா� சிற�த கா�தி��கிற�. நா�க� எ�ேபா�ேம ெச�� ���பத� �ல� நா�க� அ�� வரமா�ேடா�, 
ஆனா� மா�ற�ைத� ேகா�வத� �ல�. எ� ெபய� கா�ென� ��ரி�� ம��� நா� அ�த மா�றமாக இ��ேப�. 
உ�க� ேநர�தி�� ந�றி, உ�க� ஆதரவா� நா� க honored ரவி�க�ப�ேவ�. 
  
தி� ��ரி�� ந�றி. எ�.எ�. ேம�, நீ�க� �ட வி���கிறீ�களா? 
  
ந�றி. நா� ப�ளி வாரிய�தி� பணியா�ற ஓ�கிேற�, ஏென�றா� நா� �ழ�ைதக� ம��� ஆசிரிய�க� ம��� 
ர��� ரா� ஐ.எ�.� ப�றி ஆ��த அ�கைற ெகா���ேள�, ஒ� மாவ�ட�ைத அைனவ�� �ழ�ைதக� 



ெசழி�� வளர ேவ��� எ�� நா� க��கிேற�, எ�க� ஆசிரிய�க��� தைலைம��வ ஆதர�� வள�க�� 
உ�ளன, அைவ எ�க� மாணவ�க��� வழ�க ேவ��� உலக�தர� வா��த க�வி ம��� மாவ�ட�தி� உ�ள 
ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� பா�கா�பான தரமான க�ற� �ழ�க� உ�ளன. எ�க� �ழ�ைதக� ம��� 
ஆசிரிய�க� க�னமான ���கைள எ��க� த�தி��ள ஒ� அற�காவல���� த�தியானவ�க� ம��� 
�ழ�ைதக� ம��� ஆசிரிய�களி� ேதைவகைள� �ரி��ெகா�ள அ�மதி��� பி�னணிைய� 
ெகா���ளன�. வன வட�� ெதாட�க�ப�ளியி� �த� வ��� ஆசிரியராக, மாணவ�க� எ�ன எ�பைத அறிய 
தைர அ�பவ�தி� மதி��மி�கைத� ெப�ேற�. ம��� ஆசிரிய�க� வ��பைறயி� ெசழி�க ேவ���. 
ஆசிரியராக இ��தபி�, நா� ச�ட� ப�ளி��� ெச�ேற�, அ�� சி�கலான சி�க�கைள� ப��பா�� 
ெச�ய��, மா�ப�ட க�ேணா�ட��ள நப�க�ட� இைண�� பணியா�ற�� க���ெகா�ேட�. ெசய�பா��� 
ெகா�ைககைள��, ஒ� ெபரிய அர� நி�வன�தி�கான 1.4 பி�லிய� டால� வர� ெசல�� தி�ட�ைத�� நா� 
ேம�பா�ைவயி�� என� த�ேபாைதய பா�திர�தி� இ�த திற�க� ெதாட��� என�� உத�கி�றன. இ�த 
திற�க� ம��� அ�பவ�களி� கலைவயான� இ�த ச�க�ைத ஒ� அற�காவலராக பணியா�ற என�� 
தனி�ப�ட த�தி அளி�கிற�. இைத நா� ��ேவ�. இைத நா� ��ேவ�. என� �த� �த� வ��� வ��பி� 
இ��த ஒ� ��னா� மாணவரிடமி��� என�� சமீப�தி� ஒ� ேப��� க��� கிைட�த�. 
அரிேசானாவிலி��� அவ� என�� வராத வா���சீ�ைட அ��பியைத அவ� என��� ெதரிய�ப��தினா�. 
அ� எ� இதய�ைத� ெதா��, நா� ஏ� ஓ�கிேற� எ�பைத நிைன���ய�. ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� 
�ழ�ைதக� ம��� ஆசிரிய�கைள நா� ேநசி�பதா�, அ�கைற��ள ஆசிரியரா� வழ�க�ப�� உலக� தர� 
வா��த க�வி ஒ� �ழ�ைத�� ஏ�ப���� தா�க�ைத நா� அறிேவ�, ேம�� ர��� ரா� ஐ.எ�.�.யி� உ�ள 
ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� அ�த அ�பவ� இ��க ேவ��� எ�� நா� வி���கிேற�. ர��� ரா� ஐ.எ�.� 
ப�ளி வாரிய� இட� 2 �கான ேலசி ேமைஸ ஆதரி��மா� ேக���ெகா�கிேற�. 
  
இ�த வா�காள� நிக�வி� ப�ேக�ற எ�க� வி��பமான ேவ�பாள�க� ெச�வி ேம�, தி�. ��ரி�� ம��� 
தி�மதி எ����� 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��. இ� RRISDPTA.ORG ம��� எ�க� ச�க ஊடக�க� ம��� பிற இட ம�ற�க�ட� அைவ 
நிக��ேபா�. ேவ�பாள� உயி� தகவ�க�� ெவளியிட�ப�� ம��� ம�ற�கைள� ெதாட���, ேவ�பாள� ம�ற இட 
ம�ற�க��� எ��ப�ப�� ேக�விக��� எ��� வ�வி� பதிலளி�க வா��� கிைட���. தய�ெச�� இர� 7 
மணி��� ெதாட��� பிேள� 2 �கான ேப���ைக� பா���, நாைள மாைல 6 மணி�� பிேள� 7 ம��� 7 ஆ� 
இட�தி� பிேள� 6 �� கா�தி��க�. அ� இட� 7 நாைள நாைள மாைல 6 மணி ம��� இட� 6 இர� 7 
மணி��. ந�றி ம��� ந�ல இர�. 
  
  
 


