பைழய மாணவ சங்கங்கள் பாடசாைல அபிவிருத்திச் சங்கம்
பாடசாைல அபிவிருத்திக் குழுக்கள் நலன் விரும்பிகள்.
யா/புற்றைள மகாவித்தியாலயம் கடந்த பல தசாப்தங்களாக தங்களின்
உண வுபூ வமான ெசயற்பாடுகளினாலும் அனுசரைணயினாலும் தனது
தனித்துவமான கலாசார பாரம்பrயங்கைளப் ேபணி வருவதில்
ெபருமகிழ்வைடகிறது. இப்பாடசாைல 2016ஆம் ஆண்டு தனது #நூற்றாண்டு
விழாைவக் ெகாண்டாடவுள்ளது. இந்நிைலயில் கல்வி, ெபௗத8க வள
அபிவிருத்தி ெதாட பாக சில ேதவைகைள நிைறவு ெசய்வதற்கு தங்களது
உதவிக்கரங்கைள நாடி நிற்கிறது. இவ்வைகயில் பின்வரும் விடயங்கள்
முக்கியத்துவம் ெபறுகின்றன. இவற்றில் தங்களால் நிைறவு ெசய்யக்கூடிய
விடயங்கைள தங்கள் இயலுைமைய எனது கவனத்திற்கு
ெகாண்டுவருவதன் மூலம் வண்
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விரயங்கைளத் தவி த்து ஆக்கபூ வமான
ெசயற்பாடுகைள ேமற்ெகாள்ளக் கூடியதாக அைமந்திருக்கும் என்பைத
தங்களின் கவனத்திற்கு சம ப்பிக்கின்ேறன்.
1. கணனி அைறத் ெதாகுதியில் கணனிகளின் எண்ணிக்ைக ேமலும்
பதிைனந்தினால் அதிகrக்கப்பட ேவண்டும்.
2. கணனி அைறயின் ெசயற்பாடுகளுக்கு வளவாள ஒருவ நியமிக்கப்பட்டு
அவருக்கான மாதாந்த ெகாடுப்பனவு வழங்கலுக்கு ஏற்பாடு ெசய்யப்படல்
ேவண்டும்.
3. கணனிகளில் ஏற்படும் பிைழகைளத் திருத்தம் ெசய்வதற்கும் குறிப்பிட்ட
காலத்திற்கு ஒரு தடைவ பராமrப்பு ெசய்வதற்கும் குறிப்பிட்டளவு நிதி
ஒதுக்கப்படல் ேவண்டும்.
4. பாடசாைலயின் சகல ெசயற்பாடுகைளயும் கணனிமயப்படுத்துவதற்கும்
இைணயத்தள வசதிகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கும் உrய நிதி வசதிகள்
ஏற்பாடு ெசய்யப்படல் ேவண்டும்.
5. ஆங்கில அறிைவ ேமம்படுத்துவதற்கு வளவாள ஒருவ
நியமிக்கப்படவும் அதற்கான ெசயற்றிட்டங்கைள நைடமுைறப்படுத்தவும்
நிதி ஏற்பாடுகள் ெசய்யப்படல் ேவண்டும்.
6. பாடசாைலயின் எல்லா மட்டங்களிலும் காணப்படும் ெமல்லக் கற்ேபாrன்
ேதவைகள் கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்டு பாடசாைலயில் எழுத வாசிக்க
முடியாத தன்ைம முற்றாக ஒழிக்கப்பட ேவண்டும்.
7. நூலகம் நவனமயப்படுத்தப்படுவதுடன்
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காலத்திற்கு காலம் தளபாடங்கள்,
நூல்களின் எண்ணிக்ைக அதிகrக்கப்படல் ேவண்டும்.

8. மாணவ களின் இைணப்பாட விதான ெசயற்பாடுகைள ஊக்குவிப்பதற்கு
நிதியங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுதல் ேவண்டும்.
9. இல்ல விைளயாட்டுப் ேபாட்டிகள்ää பrசளிப்பு விழாக்கள் சிறப்புற
நைடெபறுவதற்கு நிதி வளம் அதிகrக்கப்படல் ேவண்டும்.
10. ஆரம்பப் பிrவு மாணவ களுக்காக சிறுவ முற்றம்ää சிறுவ பூங்கா
அைமக்கப்படல் ேவண்டும்.
11. பாடசாைலயில் மின்னிைணப்பு ேவைலகள்ää ந8 விநிேயாக
நடவடிக்ைககள் ெசம்ைமயாக நைடெபற நிதியம் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண்டும்.
12. மாணவ கள்ää ஆசிrய களுக்கான துவிச்சக்கர வண்டித் தrப்பிடம்
அைமக்கப்படல் ேவண்டும்.
பாடசாைலயின் நூற்றாண்டு விழா ெதாட பான ேதைவகள்
1. வரலாற்ைறப் பிரதிபலிக்கும் நூற்றாண்டு மல ெவளியிடப்படுதல்
ேவண்டும்.
2. நூற்றாண்டு நிைனவுகள் பதியப்படுதல் ேவண்டும்.
3. பாடசாைலயின் ஆரம்பக த்தாவின் நிைனவுருவம் அைமக்கப்படல்
ேவண்டும்.
4. பாடசாைலக்கு ேசைவயாற்றிேயா ெகௗரவிக்கப்படுதல் ேவண்டும்.
5. விழா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு விருந்தின கள் உபசrக்கப்படல் ேவண்டும்.
பிற ேதைவகள்
1. பாடசாைலயின் சுற்றுமதில்கள் சீ ெசய்யப்பட ேவண்டும்
2. ஆரம்பப் பிrவு வகுப்பைறகளில் படங்கள் வைரயப்பட்டு கவின்நிைல
உருவாக்கப்படுதல் ேவண்டும்.
3. பாடசாைலயின் பைழய வாயில்கள் நவன
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மாற்றியைடக்கப்படுதல் ேவண்டும்.
4. பாடசாைலயின் கட்டடப் பகுதிகள் அைனத்திற்கும் வ ணம் பூசப்பட்டு
புதுைமயும் மகிழ்வும் ெகாண்ட கற்றல் சூழல் உருவாக்கப்படல் ேவண்டும்.
5. சுத்தம், சுகாதாரம் ேபணப்படுவதற்கும் 5ளு முைறயில் நி வாக
ஒழுங்குகள் ேமற்ெகாள்வதற்கும் நிதிச் ெசலவுகள் ஈடுெசய்யப்படுதல்
ேவண்டும்.
நன்றி
-அதிப

