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பத்திாிக்ைகச் ெசய்தி
வி ப் ரம் மாவட்டம் – ெசஞ்சி ஒன்றியம் – ேநக

ர்

ர் –

அரசு ஊராட்சி ஒன்றிய ந நிைலப்பள்ளியில் மீண் ம் பணி நியமனம்
ெசய்யப்பட் ள்ள பா யல் குற்றமிைழத்த ஆசிாியர் குமார் மீ
தமிழக பள்ளிகல்வித் ைற அரசாைண 121 / 17.05.2012ன் ப
ைறவாாியான நடவ க்ைக எ க்காமல் இ ப்பைத
மக்கள் கண்காணிப்பகம் வன்ைமயாக கண் க்கிற
வி ப் ரம்

மாவட்டம்

வல்லம்

ஒன்றியம்

ஏதாெநமி

ந நிைலப்பள்ளியில் பணியாற்றிய ஆசிாியர் குமார் மீ
பா யல்

வன் ணர்

ெசய்த

நிைலயத்தில் வழக்கு பதி
தற்ேபா

குற்றத்திற்காக

ெசய்யப்பட்

ெசஞ்சி

ஊராட்சி

ன்

ஒன்றிய

ெபண் குழந்ைதகைள

அைனத்

மகளிர்

காவல்

தற்கா க பணிநீக்கம் ெசய்யப்பட்டார்.

வி ப் ரம் மாவட்டம் ெசஞ்சி ஒன்றியம் ேநக

ர்

ர் ஊராட்சி ஒன்றிய

ந நிைலப்பள்ளிக்கு மீண் ம் பணிநியமனம் ெசய்யப்பட் ள்ளார். ஆசிாியாின் பா யல்
குற்ற பின்னணிைய அறிந்த அப்பகுதியில் உள்ள ெபா
பள்ளிக்கு

ன்பாக மாணவர்க

நியமனம் ெசய்ததற்கு எதிர்ப்

டன் இைணந்
ெதாிவித்

மக்க

ம் ெபற்ேறார்க

ம்

ஆசிாியர் குமார் அவர்கைள பணி

ேபாராட்டம் நடத்தி ள்ளார்கள். இச்ெசய்தி

இன்ைறய நாளிதழ்களில் பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள .
பள்ளி மாணவர்க

க்கு

ன்

தாரணமாக ம், வழிகாட் யாக ம் ெசயல்பட

ேவண் ய ஆசிாியர்களில் சிலர் பள்ளிகளில் பயி
ைறயில் நடந்
பாதிக்கப்ப வ
“தவ

ெகாள்

வ

ம் குழந்ைதகளிடம் ஒ க்கேகடான

குறித் ம் அதனால் ெபண் குழந்ைதகள் ேமாசமாகப்

குறித் ம் மனித உாிைம அைமப் களின் வ

இைழக்கும் ஆசிாியர்கள் மீ

த்த

க்கு இணங்க

நடவ க்ைக எ த்தல் மற் ம் தவ கள் ஏற்படாமல்

தவிர்த்தல்” ெதாடர்பாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித் ைற ெகாண்
121 / 17.05.2012) பாராட் க்குாிய .

வந்த அரசாைண (எண்

ஆனால் இந்த அரசாைண இன்

ம் ெசயல்ப த்தப்படாமல் இ ப்ப

கண்டனத்திற்குாிய . இந்த அரசாைணயின் ப
ைறவாாியான விசாரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ெசய்யப்பட ேவண் ம். ேம

ம் அவர

க ம்

பா யல் குற்றமிைழத்த ஆசிாியர் மீ
அவர் உடன யாக நிரந்தர பணிநீக்கம்

கல்விச்சான் கள் அைனத் ம் ரத்

ெசய்யப்பட

ேவண் ம்.
எம

அைமப் க்கு ெதாிந்த வைர 2012ஆம் ஆண்

அரசாைணயின்ப

இ வைர

எ க்கப்படவில்ைல.

இந்த

கல்வித் ைற

அ

வலர்கள்

ேபாக்ைகேய

ெவளிப த்தி

எந்த

ஒ

அரசாைணைய
பாதிப்ைப

ஆசிாியர்

மீ ம்

ெசயல்ப த்த

ஏற்ப த்திய

வ கிறார்கள்.

ெகாண் வரப்பட்ட இந்த
ேவண் ய

ஆசிாியர்க

தமிழகத்தில்

நடவ க்ைக

க்கு

பள்ளி

மாவட்ட
சாதகமான

ஆசிாியர்களால்

மாணவிகள் பலர் பா யல் வன் ணர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாக ெதாடர் ெசய்திகள்
வந் ம் அவர்கள் மீ

இந்த அரசாைணயின் ப

எந்த நடவ க்ைகைய ம் எ க்காமல்

இ ப்பைத மக்கள் கண்காணிப்பகம் வன்ைமயாக கண் க்கிற .
வி ப் ரம் மாவட்டம் ெசஞ்சி ஒன்றியம் ேநக

ர்

ர் ஊராட்சி ஒன்றிய

ந நிைலப்பள்ளிக்கு பா யல் குற்றமிைழத்த ஆசிாியர் குமார் மீண் ம் பணிநியமனம்
ெசய்யப்பட்

ப்பைத ம் மக்கள் கண்காணிப்பகம் வன்ைமயாக கண் க்கிற . இவர்

மீ ம் ெதாடர் ள்ள கல்வித் ைற அ

வலர்கள் மீ ம் உடன

விசாரைண ேமற்ெகாண்

ைறவாாியான நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இந்த அரசாைண குறித்த
விழிப் ணர்ைவ
குழந்ைதக

க்கும்

கல்வித் ைற
வழங்கிட

ேவண் கிேறாம்.
இப்ப க்கு

ெஹன்றி திேபன்
ெசயல் இயக்குனர்
மக்கள் கண்காணிப்பகம்

அதிகாாிக
தமிழக

அரசு

க்கும்
உாிய

ஆசிாியர்க

க்கும்

நடவ க்ைக

பள்ளிக்

ேமற்ெகாள்ள

