
மே.ோ/பிலி/தெஹிதெல ெமிழ் ேஹா விெ்தியாலயே் 

பாடசாலல அரங்கே் அலேெ்ெல் 

தசயற்றிட்ட அறிக்லக 
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அறிமுகே்:  

மம.மா/பிலி/ததஹிதெல தமிழ் மஹா வித்திைாலைம் ஆனது தகாழும்பு புறநகர ்

பகுதியில், பிலிைந்தயல கல்வி ெலைதத்ுக்குட்பட்டு அயமந்துள்ள 1C 

பாடசாயலைாகும். இங்மக 285 பிள்யளகள் கல்வி கற்கின்றாரக்ள். இெரக்ளில் 

தபரும்பான்யமைானெரக்ள் பின்தங்கிை குடும்பப் பின்னணியை உயடைெரக்ள். 

இெரக்ளின் தாை் அல்லது தந்யத , அல்லது இருெரும் கூலித் ததாழியலமை பிரதான 

ெருமானமாகக் தகாண்டுள்ளனர.் இெரக்ளது வீடட்ுச ் சூழலும் பிள்யளகளின் கற்றற் 

தசைற்பாடுகளுக்குப் தபாருதத்மானதாக இல்லாமல் உள்ளதும், குறிப்பாகத் தாை் 

அல்லது இருெரும் ததாழில் புரியும் குடும்பங்களில் பிள்யளகளின் கல்வியில் 

தபற்மறாரக்ளின் பங்களிப்பு மிகக் குயறொகமெ காணப்படுெதாலும், பிள்யளகளின் 

கற்றல் நடெடிக்யக பாடசாயலயிமலமை மிகவும் தங்கி உள்ளது. இது பாடசாயலயின் 

பாட மற்றும் இயணப்ப பாட விதானச ் தசைற்பாடுகயள மமம்படுத்தமெண்டிை 

மதயெயை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன் பிள்யளகளின், குறிப்பாக ஆரம்பப் 

பிரிவிலுள்ள பிள்யளகளுக்குச ் தசைற்பாட்டு ரீதிைான கற்றல், கற்பித்தல் 

தசைற்பாடுகயளயும் ஊக்குவிக்க மெண்டிை நியலயையும் மதாற்றுவித்துள்ளது. 

எனமெ, பாடசாயலக்கு ஒரு அரங்கானது அயமப்பததன்பது அெசிைமான 

தசைற்பாடாக கருதப்பட்டு நயடமுயறப்படுத்தப்பட்டது. 

திட்டெ்தின் ம ாக்கங்கள்: 

இத் திட்டமானது பிரதானமாக பிள்யளகளின் பாட மற்றும் இயணப்பாடவிதான 

தசைற்பாடுகயள மமம்படுத்துெதாக மநாக்கப்பட்டது  

குறிப்பான மநாக்கங்களாக பின்ெருபயெ இனங்காணப்பட்டன 

 காயலக் கூட்டங்கயள நடாத்துதல் அதில் பிள்யளகளும் மபசுெதற்கு 

சந்தரப்்பம் ெழங்குதல் – நற்சிந்தயன கூறுதல்  

 இயணப்பாடவிதான தசைற்பாடுகளான கயல நிகழ்வுகள், 

மபசச்ுப்மபாட்டிகயள நிகழ்த்துெதற்கான சூழயல நிறுவுதல் 

 நாடகம் மற்றும் அரங்கக் கற்றல் கற்பிதத்ற் தசைற்பாடுகயள மமம்படுத்துதல் 

 ஆரம்பப் பிரிவு மாணெரக்ளுக்கான தசைற்பாடு ரீதிைான கற்பித்தயல 

மமம்படுதத்ல்  

 பாட்சயலசார ்தபாது நிகழ்வுகயள நடாத்துெதற்கான சூழயல உருொக்குதல்  

 ெகுப்பயற பற்றாக்குயறயியன நிெரத்த்ி தசை்தல்   

திட்டப் பயனாளிகள்:  



பாடசாயலயில் கல்வி பயிலுகின்ற, ஆரம்பப் பிரிவு ததாடக்கம் உைரத்ரம் 

ெயரயிலான அயனதத்ுப் பிள்யளகளும் பிரதான பைனாளிகளாக உள்ளனர.்  

அத்துடன் ஆசிரிைரக்ளும், தபற்மறாரக்ளும் இரண்டாம் பைனாளிகளாகின்றனர.்   

திட்ட  ிலறமெற்ற முலற: 

அரங்கத்தின் மதயெ உணரப்பட்ட மபாது, பாடசாயல ஆசிரிைரக்ளுடன் இெ்விடைம் 

கலந்துயரைாடப்பட்டது. எமது பாடசாயலயின் ெளாகத்தின் உள்மள காணப்படும் 

சிறிை வியளைாட்டு முற்றத்தில் பாடசாயலயின் ஒரு கட்டடத்தின் ஓரமாக 

அயமப்பததன முடிதெடுக்கப்பட்டது. உதவி தபறக்கூடிை முயறகள் பற்றி 

ஆராைப்பட்டது. பாடசாயல அதிபரின் ெழிகாட்டலில் திருமதி க. ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா 

(ஆசிரியை) திட்ட ஒருங்கியணப்பாளராக தசைற்பட்டு இட ் திட்டத்யத நியறமெற்ற 

மெண்டும் என தீரம்ானிக்கப்பட்டது. மமலும் இது, தபற்மறார ் ஆசிரிைர ் சந்திப்பின் 

மபாது, அரங்கமானது அயமக்கப்படமெண்டிை மதயெயை உணரத்்தி, விடைம் 

ததளிவுபடுத்தப்பட்டது. தபற்மறாரக்ளும் தமது ஒத்துயழப்யப ெழங்க முன் ெந்தனர.் 

கட்டடம் அயமப்பதற்கான கட்டுமானப் 

பணிகளில் உதவுெதாகவும், 

மதயெப்படுமிடதத்ு தபாருடக்யள 

ெழங்குெதாகவும் உறுதிைளிதத்னர.் 

இதன்படி ஆசிரிைரக்ளினூடான 

ததாடரப்ுகள் மூலம் நலன் விரும்பிகளிடம் 

இருந்து தபறக்கூடிை உதவிகளும் 

இனங்காணப்பட்டு இதற்கான ஒரு திட்டம் 

தைாரிக்கப்பட்டது.  அதனடிப்பயடயில்,  

கீமழ தரப்பட்ட கால அட்டெயணயின் 

பிரகாரம் கட்டுமானம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 

குறிதத் காலப்பகுதியில் நியறவு 

தசை்ைப்பட்டது.  

தசயற்றிட்டக் காலே்:  

ஐந்து மாதங்கள் (தநாெம்பர ்2018 – மாரச் ்2019)  

 

திட்ட  டெடிக்லககள்  

காலே் 

த ாெ 

2018 

டிசே்பர் 

2018 

ஜன 

2019  

பிப் 

2019  

ோரச் ் 

2019 

திட்டம் இனங்காணப் படட்ு 

தசைற்றிட்டம் பற்றி 

ஆமலாசிக்கப்பட்டது   

     

திட்டம் உருொக்கப்படட்ு அனுமதி 

தபறப்பட்டது  

     

பாடசாயல அபிவிருத்திக் குழுக் 

கூடட்ம் (நிதி முகயம, 

உதவிபுரிமொர,் கட்டிட 

மெயலைாடக்ள் )  

     

மெயல ஆரம்பித்து நயடதபற்றது       

கண்காணிப்பு       

அரங்கத்யதப் தபாறுப்மபற்று 

பாெயனக்கு உட்படுத்த 

ததாடங்கிைது   

     



 

 ிதிப் பங்களிப்புே் ெள முகாலேெ்துெமுே்:  

இத் திட்டத்துக்கான நிதிைானது நான்கு மூலங்களில் இருந்து தபறப்பட்டது. 

பாடசாயல அபிவிருத்தி நிதியிலிருந்து ரூபா 100,000 தபறபட்டது. இதன் மூலமாக 

கட்டுமான மெயலகள் ததாடங்கப்பட்டு அத்திொரம் ததாடக்கம் கூயர ெயரயிலான 

கட்டயமப்பு அயமக்கப்பட்டது. இெ்ெரங்கத்தின் கூயரைானது சண்.குகெரதன் 

(ததாழிலதிபர)் அெரக்ளினால் தசை்து தகாடுக்கப்பட்டது. நிலம் மற்றும் மமயட 

அயமதத்து Crown Contractor இன் உதவிமூலமாக நியறமெற்றப்பட்டது. மெயலகளின் 

நியறவுப் பகுதிைானது, ெரண்ம் தீட்டல் உட்பட, UNHD எனும் நிறுெனத்தின் நிதி 

உதவியுடன் நியறவுக்கு தகாண்டுெரப்பட்டது.  அயனதத்ு ெரவு தசலவுச ்

தசைற்பாடுகளும் கணக்குப் பதிவுகளும் பாடசாயல மற்றும் கல்வித ்

தியணக்களத்தின் நிதிப் பைன்பட்டு நிைதிகளுக்கயமொக நயடதபற்றன.   

திட்டெ்தின் விலளவு: 

 பாடசாயல ெருடாந்த 

வியளைாட்டுப்மபாட்டி முதலாெதாக 

மாரச் ் 2019 இல் இெ்ெரங்கத்திமல 

நடாத்தப்பட்டது. இெ்ெரங்கத்திமல 

பரிசளிப்பும் நயடதபற்றது.  

 ஒெ்தொரு பாடசாயல நாட்களின் 

காயலப் பிராரத்த்யன மற்றும் 

காயலக் கூட்டங்கள் 

இெ்ெரங்கத்திமல 

நிகழ்தத்ப்படுகின்றது. மாணெரக்ள் 

நற்சிந்தயனகயள கூறுெதற்கு 

சந்தரப்்பம் ெழங்கப்பட்டுள்ளது 

 நாடக மற்றும் அரங்கக் கற்றல், கற்பிதத்ற் தசைற்பாடுகள் இெ்ெரங்கத்யதப் 

பைன்படுத்தி மமற்தகாளப்படுகின்றது 

 ஆரம்பப் பிரிவுப் பிள்யளகளின் அழகிைல் உணரவ்ுகயள ஊக்குவிக்கும் 

தசைற்பாட்டு ரதீிைான கற்றல், கற்பித்தல் இெ்ெரங்கத்திமல 

நிகழ்தத்ப்படுகின்றது.  

 இெ்ெரங்கம் ெகுப்பயறைாகவும் பல சந்தரப்்பங்களில் 

பைன்படுதத்ப்படுகின்றது.   

 

கஜலட்சுமி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா 

 

இத் திட்டமானது எனது ெழிகாடலின் கீழ் திருமதி. கஜலட்சுமி 

ஸ்ரீஸ்கந்தராஜாஅெரக்ளால் ஒருங்கியணக்கப்பட்டு நியறமெற்றப்பட்டது.  

 

மசா. முரளி, அதிபர.்  


