
சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை 
ஆண்டறிக்ளக 2019 - 2020 

முன்னுளை:- 

                                           சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை   ஜனவரி 2007 – ம் ஆண்டு 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2008 - 2009 முதல் CRY  நிறுவன நிதியுதவியுடன் 16 பஞ்ோயத்து,  32 

கிராமங்களில் சேயல்பட சதாடங்கியது. சதாடர்ந்து இந்த ஆண்டு 2019 – 2020 ற்கான 

நிதி உதவிளயஅளித்து வருகின்றனர். சேலம் மாவட்டத்தில் அசயாத்தியாப்பட்டணம், 

வழாபபாடி ஒன்றியங்களில் 32 கிராமங்களிலும், தருமபுரி மாவட்டத்தில் 5 

ஒன்றியங்களில் சமாரப்பூர், பாப்பிசரட்டிப்பட்டி, அரூர், நல்லம்பள்ளி, தருமபுர என 

சமாத்தம் 15000 குடும்பங்கள் மத்தியில் 14 பணியாைார்ைாய் சகாண்டு தலித் 

குடும்பங்கள் மத்தியில் சகாத்தடிளம குடும்பங்கள் விடுதளல மறுவாழ்வு, மீண்டும் 

சகாத்தடிளம நிளலக்கு தள்ைாமல் கல்வி சபறச்சேய்து குழந்ளத திருமணம், குழந்ளத 

சதாழிலாைரிலிருந்து தடுத்து அவர்களை  உயர்கல்விக்கு அனுப்புதல், சமலும் 

பாலினபாகுபாடு அறிந்து கருக்கலைப்பு செய்வதால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து 

கர்ப்பிணிகள்மத்தியிலும், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மத்தியிலும் விழிப்புணர்வு 

ஏற்படுத்துதல்,வைரிைம் சபண்குழந்ளதகள் சமம்பாட்டு பயிற்சி, சுகாதார கல்வி, 

ஆளுளம வைர்ப்பு, கபடி, கராத்சத சபான்ற பயிற்சியின் மூலமாக தன்னம்பிக்ளக 

உளடயவர்கைாகவும், ஆளுளம உளடயவர்கைாகவும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

, குறிப்பாக குழந்லை உரிலமகள் எங்சகல்லாம் மீறப்படுகிறதைோ அங்சகல்லாம் 

ஒத்தகருத்துலைய நபர்களை ஒருங்கிலைத்து குழந்லைகளின் உரிலமகளை 

நிலைநாட்டும் நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. 

நிர்வாகக்குழுஉறுப்பினர்கள்–6பேர் 

1. A.கத ோலின்ராணி 

2. A.முனியம்மாள் 

3. S.செல்வதமரி 

4. P.சபரியெோமி 

5. M. ஞ்சித்குமார் 

6. M.செயம் 

SPT - சேலம்பணியாைர்கள்– 5பேர் 

1. A.கலைமணி 

2. S.பாரதி 

3. K.அலபேலு 



4. S.சிவராேன் 

5. K.ராணி 

 

ஒருங்கிளைப்பாைர் – 1 

1. S.கபிரிதயல் 

ைருமபுரி மோவட்ை பணியோளர்கள்– 7தபர் 

முழுசேைபணியாைர்கள் – 3 சபர் 

1. M.கற்ேகம்  

   2. K.உஷா 

   3. R.முருகம்ோள் 

பகுதிசேைபணியாைர்கள் – 4சபர் 

1. A.களலமணி 

2. S.சிவராமன் 

3. S.கபிரிசயல் 

4. ேங்கரன் 

கைக்காைர் – 2 

1.V.திைகவதி 

2. V.விசனாதினி 

இயக்குனர் - 1 

1. M. செயம் 

பணிசெய்யும்ஒன்றியங்கள் சேலம்– 2 

1.அதயோத்தியாப்பட்டணம் 

2.வாழப்பாடி  

SPT - பணித்தைங்கள் - 16 பஞ்ோயத்து 

1. காரிப்பட்டி 

2. M.சபருமாபாளையம் 

3. குள்ளம்பட்டி 

4. மின்னாம்பள்ளி 

5. பூவனூர் 

6. குப்பனூர் 



7. A.N.மங்கலம் 

8. கூட்ைோத்துப்பட்டி 

9. சவள்ளோளகுண்ைம் 

10. முத்தம்பட்டி 

11. தகோ-தகோம்லப 

12. நீர்முள்ளிகுட்லை 

13. அனுப்பூர் 

14. காட்டுதவப்பில்லைபட்டி 

15. கருமோபு ம் 

16. ஆச்ெோங்குட்ைப்பட்டி 

கிராமங்கள்– 32 

1. A.N.மங்கைம் 

2. ஏரிப்புதூர்ஆதிதிராவிடர்காைனி 

3. ஏரிப்புதூர்அருந்ததியர்காைனி 

4. தைங்கல்பாலளயம்அருந்ததியர்காைனி 

5. குள்ளம்பட்டிஆதிதிராவிடர்காைனி 

6. சபோன்மளலநகர்ஆதிதிராவிடர்காைனி 

7. சேல்லியம்பாலளயம்அருந்ததியர்காைனி 

8. ஆச்ெோங்குட்டப்பட்டிஆதிதிராவிடர்காைனி 

9. குப்பனூர்அருந்ததியர்காைனி 

10. பூவனூர்ஆதிதிராவிடர்காைனி 

11. கூட்டாத்துப்பட்டிஆதிதிராவிடர்காைனி 

12. கூட்டாத்துப்பட்டிஅருந்ததியர்காைனி 

13. கூட்டாத்துப்பட்டிவன்னார்காைனி 

14. விளோம்பட்டிஅருந்ததியர்காைனி 

15. தகோ-புதூர்அருந்ததியர்காைனி 

16. நீர்முள்ளிகுட்லை அருந்ததியர்காைனி 

17. காரிப்பட்டிஆதிதிராவிடர்காைனி 

18. காரிப்பட்டிஅருந்ததியர்காைனி 

19. கருமாபுரம்ஆதிதிராவிடர்காைனி 

20. கருமாபுரம்அருந்ததியர்காைனி 

21. கருமாபுரம்காட்டுவளவுஆதிதிராவிடர்காைனி 

22. M.சபருமாபாலளயம்ஆதிதிராவிடர்காைனி 

23. M.சபருமாபாலளயம்அருந்ததியர்காைனி 

24. கவர்கல்பட்டிஆதிதிராவிடர்காைனி 



25. கவர்கல்பட்டி அருந்ததியர்காைனி 

26. சவள்ளோளகுண்ைம் ஆதிதிராவிடர்காைனி 

27. சவள்ளோளகுண்ைம் அருந்ததியர்காைனி 

28. தெென்ெோவடி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

29. தெென்ெோவடி அருந்ததியர்காைனி 

30. மாட்டாஸ்பத்திரி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

31. முத்தம்பட்டி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

32. முத்தம்பட்டி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

 மக்கள்சைோலக விபரம்:- 

விபரங்கள் சேலம் தருமபுரி 
சமாத்த மக்கள் சதாளக 9767சபர் 

7769சபர் 

ஆண்கள்    
4763சபர் 

4245சபர் 

சபண்கள் 5004சபர் 3524சபர் 

0-18 வயதுள்ள சோத்த குழந்லதகள் 4483சபர் 
3297சபர் 

ஆண் குழந்லதகள்  2147சபர் 
1827சபர் 

சேண் குழந்லதகள் 
2336சபர் 

         1470சபர் 

 

பணிசெய்யும் ஒன்றியங்கள் தருமபுரி  -  5ஒன்றியம் 

1. பாப்பிசரட்டிப்பட்டி 
2. அரூர் 
3. சமாரப்பூர் 
4. நல்லாம்பள்ளி 
5. தருமபுரி 

 

பஞ்ோயத்து : 11 

1 . சுங்கரஹள்ளி 

2. சமாளையானூர் 
3. பட்டுக்சகாணம்பட்டி 
4. சமாப்பிரிப்பட்டி 
5. அக்ரஹாரம்  
6.  சேல்லம்பட்டி 
7. அதகபாடி 



8. வடுகப்பட்டி 

9. சகாேப்பட்டி 
10. ோமண்டஅள்ளி 
11. அதியமான்சகாட்ளட 

 

கிைாமங்கள்: 15 

 

1. சுங்கரஹள்ளி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

2. பூளனயானூர் அருந்ததியர்காைனி 

3. சமாளையானூர் ஆதிதிராவிடர்காைனி 

4. பட்டுக்சகாணம்பட்டி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

5. சோரியம்பட்டி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

6. சேல்லம்பட்டி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

7. ேங்கிலிவாடி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

8. H.அக்ரஹாரம் அருந்ததியர்காைனி 

9. எட்டிப்பட்டி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

10. எலவளட ஆதிதிராவிடர்காைனி 

11. ோமண்டஹள்ளி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

12. அதகபாடி ஆதிதிராவிடர்காைனி 

13. அதியமான்சகாட்ளட ஆதிதிராவிடர்காைனி 

14. அதியமான்சகாட்ளட அருந்ததியர்காைனி 

15. சவப்பநத்தம் ஆதிதிராவிடர்காைனி 

 

சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை – பபாதுக்குழுகூட்டம் :- 

கூட்டம் :1 

                   சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 2019 – 2020  ம் ஆண்டிற்கான முதல் 

சபாதுக்குழு கூட்டம் 27.07.2019 அன்று SPT  அலுவலகத்தில் நளடப்சபற்றது. இதில் 

தளலவர், சபாதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 6சபர்  கலந்து சகாண்டனர். சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளையின் 2019 – 2020  இந்த வருடத்திற்கான முதல் சபாதுக்குழு கூட்டம் 27.07.2019 அன்று  

SPT – யின் அலுவலகத்தில் நளடப்சபற்றது. இதில் தளலவர், சபாதுக்குழு உறுப்பினர்கள்  என 6 

சபர் கலந்து சகாண்டனர். FCRA கணக்கில் கடந்த 5 வருடங்கைாக எந்த நிதியும் வராததால் FCRA 

ரத்தாகும் சூழ்நிளலயில் உள்ைது. என்று CRY -யிடம் சகட்டுக்சகாண்டதன் அடிப்பளடயில் 2018- 

2019 நிதி ஜனவரி’2019 – மார்ச்’2019 காலண்டிற்கான வரவு / சேலவுகள் சேய்வதற்கு FCRA கணக்கில் 

ரூ.3,89,810 நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது குறித்தும் சபேப்பட்டது.   குழந்ளதகளின் கற்றல் திறளன 

சமம்படுத்தும் விதமாக ‘’எளிய வழி கற்றல் ளமயம்‘’ கூட்டாத்துப்பட்டியில்   K-YAN 



அளமப்பது குறித்தும் சபேப்பட்டது. சமலும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்து வந்த 

ேமூகப்பணியாைர் திருமதி.சஜயமணி, கராத்சத பயிற்சியாைர் திரு.இராம்விஸ்வநாத் இருவரும் 

பணிவிலகியதன் சபரில் இவர்களுக்கு பதிலாக ேமூகப்பணியாைர் திருமதி.முருகம்மாள், கராத்சத 

பயிற்சியாைார் திரு.ேங்கரன் ஆகிய இருவரும் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டனர். மற்றும் Documentationst 

பணி ஒரு வருடத்திற்கு மட்டும் பணி சகாடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த பணிளய  சேய்து வந்த 

திரு.விகாஸ் கிறிஸ்டி வரும் ஆண்டில் வாய்ப்பு இருந்தால் பணியிளன சதாடரலாம் என்று கூறி 

அவருக்கு பணிவிலகல் சகாடுக்கப்பட்டது குறித்தும் சபேப்பட்டது. உறுப்பினர்கள் அளனவரும் 

ஏகமனதாக ஏற்றுக்சகாண்டனர். 

கூட்டம் :2 

             சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 2019 – 2020  வருடத்திற்கான இரண்டாவது 

சபாதுக்குழுகூட்டம் 14.09.2019 அன்று SPT அலுவலகத்தில் நளடப்சபற்றது. இதில் 

தளலவர், சபாதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 6சபர் கலந்து சகாண்டனர்.  SPT – Vyasarpadi 

– Slum Children Rooting பணிகள் சேய்ததன் அடிப்பளடயில் 01.01.2019 முதல் 31.12.019 

வளர Program Cost மற்றும் Admin Cost என ரூ.533100 மட்டும் CRY நிதி ஒதுக்கியுள்ைதால் 

திரு.தங்கராஜ், திரு.பிரித்திஷ் ஆகிய இருவருக்கும் பணிவிலகல் கடிதம் 

சகாடுக்கப்பட்டது குறித்தும் சபேப்பட்டது. சமலும்  2019- 2020 ற்கான நிதி ஏப்ரல்’2019 

– ஜீன்’2019 காலண்டிற்கான வரவு / சேலவுகள் சேய்வதற்கு FCRA கணக்கில் ரூ.4,08,290 

நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது குறித்து சபேப்பட்டது. சமலும் சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளையின் Local Account வங்கி கணக்கு புத்தகத்தில் Mode of Operator : [ Secretary 

+ Treasurer ] என உள்ைது. Secretary என்பதற்கு பதிலாக Managing Trustee என வர 

சவண்டும் என்று சபேப்பட்டது. உறுப்பினர்கள் அளனவரும் ஏகமனதாக 

ஏற்றுக்சகாண்டனர். 

கூட்டம் :3      

  சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 2019 – 2020  வருடத்திற்கான மூன்றாவது 

சபாதுக்குழுகூட்டம் 26.02.2020 அன்று SPT அலுவலகத்தில் நளடப்சபற்றது. இதில் 

தளலவர், சபாதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 6சபர் கலந்து சகாண்டனர்.                                      

Setting up child resource centre -SPT  oct’2019 to Sep’2020 – குழந்ளதகள் வை ளமயம் சிறப்பு நிதி 

அளிக்கப்பட்டுள்ைது. இந்த நிதி ஏரிப்புதூர், அ.நா.மங்கலம், சபான்மளலநகர் அகிய மூன்று 

கிராமங்களில் உள்ை குழந்ளதகளின் கற்றல் திறன், ஆளுளம திறன்களை, விளையாட்டு திறன் 

வைர்த்துக்சகாள்ைவும் CRY – SPT -ற்கு Oct’2019- Sep’2020 வளர ஒருவருடத்திற்கு மட்டும் 11.12.2019 

அன்று ரூ.4,88,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கியுள்ைாது. ளமயத்தின் முழுசநர சபாருப்பாைாராக ஆசிரியர் 

திரு. சபரியோமி, MA.B.Ed மற்றும் சஜன்சி, காவியா, சமானல் தன்னார்வைர்கள் மூன்று சபர் 



வழிநடத்துவார் என்று சபேப்பட்டது. 150 ற்கும் சமற்பட்ட குழந்ளதகள் பயனளடவார்கள் என்றும் 

சமலும் ளமயத்திற்கு சதளவயான 1 computer  , Table, Chair,Art Materials, Sports Kits என 

வாங்கப்பட்டது,  ளமயம் A.N மங்கலம் சமயினில் சேயல்பட இருப்பதாக கூறியதன் 

அடிப்பளடயில் உறுப்பினர்கள் அளனவரும் ஏகமனதாக ஏற்றுக்சகாண்டனர். 

                        சமலும் ேமகல்வி இயக்கத்தில் பணி சேய்து வந்த திரு. கிறிஸ்துராஜ், - மாநில 

ஒருங்கிளணப்பாைர் மற்றும் திரு.அறிவழகன் ராயன் – குழந்ளத உரிளம நுட்பவியலாைர் அகிய 

இருவரும் CRY – UNICEF ல் பணிசேய்ய வாய்ப்பு கிளடத்ததாக 16.10.2019 அன்று பணிவிலகல் கடிதம் 

சகாடுத்ததன் அடிப்பளடயில் 05.11.2019 அன்று அவர்களுக்கு பணிவிலகல் ஏற்பு கடிதம் 

சகாடுக்கப்பட்டது. சமலும் SPT – யில் ேமூக பணியாைராக பணி சேய்து வந்த திருமதி.சேௌந்தர்யா, 

உடல்நிளல ேரியில்லாத காரணத்தால்  முளறயாக பணிவிலகல் கடிதம் சகாடுக்கப்பட்டது. 

திருமதி.சேௌந்தர்யா விற்கு பதிலாக திருமதி.ராணி அவர்களை 01.12.2019 முதல் நியமனம் சேய்து 

பணிசேய்து வருகிறார். சமலும் திருமதி.சித்ரா சமற்படிப்பிற்கு சேல்ல இருப்பதாக சதாடர்ந்து 

பணி சேய்ய இயலாது என 11.12.2019 அன்று பணிவிலகல் கடிதம் சகாடுத்ததன் அடிப்பளடயில்   

ஏற்கப்பட்டு முளறயாக பணிவிலகல் கடிதம் சகாடுக்கப்பட்டது. என்பது குறித்து சபேப்பட்டது. 

உறுப்பினர்கள் அளனவரும் ஏகமனதாக ஏற்றுக்சகாண்டனர். 

CRY – Meeting  

SPT – தருமபுரி – ( Half Yearly Review Meeting ) 

                                     சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை அலுவலகத்தில் 24.04.2019 முதல் 

26.04.2019 வளர ஆகிய மூன்று நாட்கள் 2018-2019 ஆண்டிற்கான ஒரு வருட 

சேயல்பாடுகள் குறித்தும் 2019-2020 ஆண்டிற்கான  திட்டமிடல் குறித்தும்  கூட்டம் 

நளடசபற்றது.கூட்டத்தில் SPT – பணியாைர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர், மற்றும் தருமபுரி 

பணியாைார்கள்,  கணக்காைர்கள் , இயக்குனர் மற்றும் CRY – யிலிருந்து திரு.ஹாரி 

சஜயகரன், திரு.பிரவின்சிவேங்கர் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர்.  இதில் முதல் நாள் 

ஒரு வருட சேயல்பாடுகள் குறித்தும் அடுத்த வருட திட்டமிடல் குறித்தும் 

சபேப்பட்டது. இரண்டாம் நாள் தருமபுரி பனிப்பகுதியான H.அக்ரஹாரம், 

சமாளலயானூர் பணிப்பகுதிக்கு மக்கள்ேங்கம் குழு கூட்டம் ேந்திக்கப்பட்டது. 

மூன்றாம் நாள் நிதிக்கூட்டம் நளடப்சபற்றது. 

 



SPT – Salem (Half Yearly & Annual  Review Meeting ): 

                சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை அலுவலகத்தில் 24.04.2019 முதல் 26.04.2019 வளர 

ஆகிய மூன்று நாட்கள் ஒருவருட சேயல்பாடுகள் குறித்த கை ஆய்வு, அடுத்த  வருட 

திட்டமிடல் குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டம் நளடசபற்றது. கூட்டத்தில் SPT – 

பணியாைர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர், மற்றும் தருமபுரி பணியாைார்கள்,  

கணக்காைர்கள், இயக்குனர் மற்றும் CRY – யிலிருந்து திரு.ஹாரிசஜயகரன், 

திரு.பிரவின்சிவேங்கர் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர்.  

                  07.01.2020 முதல் 08.01.2020 வளர ஆகிய இரண்டு நாட்கள் சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளையின் அளரயாண்டு மீைாய்வு கூட்டம் நளடப்சபற்றது. இதில் முதல் 

ஆறுமாத சேயல்பாடுகள்,  குறித்தும் பகிரப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளை இயக்குனர், ஒருங்கிளணப்பாைர், பணியாைர்கள், கணக்காைர்கள் 

மற்றும் CRY – யிலிருந்து திரு. ஹாரிசஜயகரன் ஆகிசயார் கலந்துசகாண்டனர்.  

SKI – TN  ( Annual  Review Meeting ): 

                     சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை அலுவலகத்தில் 13.05.2019 அன்று ேமகல்வி 

இயக்கத்தின் ஒருவருட சேயல்பாடுகள் குறித்தும், அடுத்த வருட திட்டமிடல் குறித்தும் 

கூட்டம் நளடசபற்றது. இதில் இயக்குனர் திருமதி.சஜயம், திரு.கிறிஸ்துராஜ்- மாநில 

ஒருங்கிளணப்பாைர், திரு.அறிவழகன்ராயன்,-குழந்ளத உரிளம நுட்பவியலாைர், CRY – 

யிலிருந்து திரு.ஜான்ராபட், திரு.பிரவீன்சிவேங்கர், திரு.ஹாரிசஜயகரன் மற்றும் 

கணக்காைர்கள் ஆகிசயார் கலந்துசகாண்டனர்.   

 

SKI – TN Grore Group & Finance Commitee Meeting : 

                            ெேகல்வி இயக்கத்தின்  செயல்ோடுகள் குறித்த  கூட்டம் பெைம் ேக்கள் 

அறக்கட்டலள அலுவைகத்தில் 17.07.2019, 18.07.2019 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் 

நலடசேற்றது. இதில்  CRY – யிலிருந்து ேண்டை இயக்குனர். திரு. சுோ அவர்கள், 

திரு.ஜான்அவர்கள், திரு.பிரவீன்சிவெங்கர் அவர்கள், திரு.ஹாரி சஜயகரன் அவர்கள், 

சோதுச்செயைாளார் திரு.செல்வகுோர் அவர்கள், சோருளாளர் திரு.ொத்லதயா 

அவர்கள், குழந்லத உரிலே நுட்ேவியைாளர் திரு.அறிவழகன் ராயன் அவர்கள், ோநிை 



ஒருங்கிலைப்ோளர் திரு.கிறிஸ்துராஜ் அவர்கள், துலைத்தலைவர் அன்ேழகன் 

அவர்கள், ோநிை தலைவர் திருேதி.சஜயம் அவர்கள், கைக்காளார்கள் திைகவதி, 

விபனாதினி ஆகிபயார் கைந்து சகாண்டனர். ெேகல்வி இயக்கத்தின் 10 வருடோக 

செயல்ோடுகள் ோநிை, ோவட்ட   கட்டலேப்பு குறித்தும், இயக்கம் அரசுடன் 

இளணந்த சேயல்பாடுகள்,ேவால்கள், யுக்திகள்குறித்தும் கருத்துகள்பகிரப்பட்டன. 

 

 

CRY – Visit : 

                 09.10.2019 அன்று CRY –யிலிருந்து மண்டல இயக்குனர் திருமிகு. கார்த்திசகயன், 

திரு.ஜான்ராபர்ட், திரு.பிரவின்சிவேங்கர், திரு,ஹாரிசஜயகரன், ஆகிசயார் SPT 

நிறுவனத்திற்கு வருளக தந்தனர். இதில் SPT இயக்குனர், ஒருங்கிளணப்பாைர், சேலம், 

தருமபுரி பணியாைர்கள், கணக்காைர்கள் என கலந்துசகாண்டனர். இதில் SPT-யின் 12 

வருடபணிகள், ோதளனகள், ேந்தித்த ேவால்கள் குறித்து விரிவாக பகிர்ந்து சகாண்டனர். 

சமலும் கருமாபுரம் பகுதியிலுள்ை சகாத்தடிளம குடும்பத்ளத சநரில் சேன்று 

அவர்களிடம், அவர்களுளடய சவளல, எப்படி சகாத்தடியாக மாறினார்கள், 

குடும்பத்தின் வருமானம், குழந்ளதகளின் கல்விநிளல குறித்து கலந்துளரயாடல் 

நடத்தப்பட்டது. சமலும் இளத சதாடர்ந்து மதியம் 4 மணியைவில் காரிப்பட்டி அரசினர் 

உயர்நிளலப்பள்ளிளய பார்ளவயிட்டனர். 



                   

                    

SPT – அளையாண்டு மீைாய்வு கூட்டம் :- 

               07.01.2020 முதல் 08.01.2020 வளர ஆகிய இரண்டு நாட்கள் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 

அலுவலகத்தில் SPT - அளரயாண்டு மீைாய்வு கூட்டம் நளடப்சபற்றது. இதில் முதல் ஆறு மாத 

சேயல்பாடுகள், பணிகள் குறித்தும் எதிர்வரும் ஆறுமாத திட்டமிடல் குறித்தும் பகிரப்பட்டது. 

இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் பணியாைர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர், கணக்காைர், 

இயக்குனர் மற்றும் CRY – யிலிருந்து திரு. ஹாரி சஜயகரன் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

இரண்டாம் நாள் நிதிக்குழு கூட்டம் நளடப்சபற்றது. 

CRY Visit:- 

              21.10.2019 அன்று சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை அலுவலகத்திற்கு CRY 

யிலிருந்து Give India  தன்னார்வலர்கள் குழு திரு.ஹாரிசஜயகரன் தளலளமயில் 

வருளக தந்தனர். இதில் இயக்குனர், ஒருங்கிளணப்பாைர், சேலம், தருமபுரி 

பணியாைர்கள் கலந்துசகாண்டர், அவர்கள் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின்   12 

Achivements , Issue, அச்சுறுத்தல், ேந்தித்த ேவால்கள் குறித்து விரிவாக பகிர்ந்து 

சகாண்டனர். என்பது குறித்து சபேப்பட்டது. சமலும் மக்கள்ேங்கம் ேந்திப்பு, 

குழந்ளதகள் குழு ேந்திப்பு,   பணித்தைங்களை சநரில் சேன்று பார்ளவயிட்டனர். 



  

MIS – Training : 

              14.05.2019 மற்றும் 15.05.2019 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் MIS – Training CRY – Bangalore 

அலுவலகத்தில் நளடப்சபற்றது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் ோர்பாக - 

ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு.கபிரிசயல் மற்றும் MIS Co-Ord  திருமதி.களலமணி   ஆகிசயார் 

கலந்துசகாண்டனர்.   

SKI- TN நிர்வோகக்குழு கூட்டம் : 

                      ெேகல்வி இயக்கத்தின்  நிர்வாக குழு கூட்டம் 15.05.2019, 16.09.2019, 16.09.2019 

ேற்றும் 17.09.2019 ஆகிய பததிகளில் சென்லன  எக்போர் ICSA  லேயத்திலும், 13.01.2020 

பெைம் YMCA லேயத்திலும்  நலடப்சேற்றது.   இக்கூட்டத்தில்  ோநிை தலைவர் 

போ.சஜயம், ோநிை சோதுச்செயைாளர் திரு.செல்ை செல்வகுோர் , ோநிை 

சோருளாளர் திரு.ொத்லதயா, திரு.நாகோண்டி   ோநிை ஒருங்கிலைப்ோளர் 

திரு.கிருஸ்துராஜ், குழந்லத உரிலே நுட்ேவியைாளர்  திரு.அறிவழகன் ராயன், CRY - 

யிலிருந்து திரு. சஜயகரன் ஆகிபயார் கைந்து சகாண்டனர். இக்கூட்டத்தில் ெேகல்வி 

இயக்கத்தின் செயல்ோடுகள் குறித்தும், ோநிை அளவில் நடத்தப்ேடும் ஆய்வு  

குறித்தும், அதற்கான சோறுப்ோளர்கள், ஆய்வு நடத்தப்ேடும் ோவட்டங்கள் 

பதர்வுசெய்வது குறித்தும்  பேெப்ேட்டது. 

              



ெேகல்வி இயக்கத்துடன் இலைந்த செயல்ோடுகள் : 

                   ேமகல்வி இயக்கம் ோர்பாக 10.06.2019, 11.06.2019 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் 

சேன்ளனயில் ஆதிதிராவிடர் நலப்பள்ளி குறித்த ஆய்வு (Piolt Study) மற்றும் 

அங்கன்வாடி ளமயங்கள் கை ஆய்வும் சமற்சகாள்ைப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளை இயக்குனர், திரு.அறிவழகன்ராயன் – குழந்ளத உரிளம 

நுட்பவியாலாைர், ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு.கிறிஸ்துராஜ், சமற்கு மண்டல சேயலாைர் 

திரு.தங்கராஜ், CRY – தன்னார்வலர்கள் இருவர் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டு  சேன்ளன 

வியாேர்பாடி சபரம்பூர், கன்னிகாபுரம், ஆவடி, கடற்களர பகுதி கிராமங்கள், 

சநாச்சிகுப்பம் சபான்ற பகுதிகளில்  ஆய்வு சமற்சகாண்டார்.  

 

   NEP கலந்தாய்வு கூட்டம்:-  

                               ேமகல்வி இயக்கம் தமிழ்நாடு ,  ோர்பாக  புதிய கல்வி சகாள்ளக 

பாதிப்பு குறித்து மாநில அைவிலான கலந்துளரயாடல் கூட்டம் 26.06.2019 அன்று திருச்சி 

TASOSS Centre –ல் நடத்தப்ேட்டது.     இக்கலந்தாய்வு கூட்டத்தில். மாவட்டத்தின் பல 

பகுதிகளிலிருந்து உறுப்பினர்கள்  ,  SPT , RWDS, HRPC, STEDS இயக்குனர், பணியாைர்கள்,   

சமலும் ேமகல்வி இயக்கத்தின் மாநிலசபாதுச்சேயலாைர் திரு.சேல்லசேல்வகுமார், 

நுட்பவியலாைர் திரு.அறிவழகன்ராயன், திரு.கிறிஸ்துராஜ் மாவட்ட சேயலாைர்கள், 

CRY – யிலிருந்து திரு.ஹரிசஜயகரன் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

 

    

• இக்கூட்டத்தில் சபேப்பட்ட கருத்துக்கள்:- 

• இக்கல்வி சகாள்ளக ஒடுக்கப்பட்ட , பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, 

பின்தங்கியவர்களுக்கு இந்த கல்விக்சகாள்ளக பாதிப்ளப ஏற்படுத்தும் எனவும். 



• இக்கல்வி சகாள்ளக அடிசயாடு ஒழிக்கப்பட்டு கருத்துரு தயார் 

சேய்துஅரோங்கத்திற்கு சகாடுக்க சவண்டும் எனவும்,  

• புதிய கல்வி சகாள்ளகயின் பின்ணனியும் / காலத்தாக்கமும்  

• சபண்குழந்ளதகள் பார்ளவயில் புதிய கல்விக்சகாள்ளக  

• புதிய கல்விசகாள்ளகயில் , பள்ளி கல்வி  

சபான்ற தளலப்புகளில் விவாதம் சேய்யப்பட்டது. இதற்கான கருத்துருளவ 

தயார் சேய்து மாவட்டத்ற்கு 50 சபர் வீதம், மாவட்ட வாரியாக நடுவன் அரசு 

(nep.edu@nic.in) என்ற மின்னஞ்ேலுக்கு அனுப்ப சவண்டும் என சபேப்பட்டது.  

 NEP – பதாடர்பேயல்பாடு மாநில அைவில்:-  

                                      18.09.2019 அன்று ேள்ளி கல்வித்துலற 

இளணசேயலர்திருமிகு.ஆனி பேரி IAS., ேள்ளி கல்வித்துலற முதன்லே 

இயக்குனர் திருமிகு.பிரித்தீப் யாபதவ் IAS.,திரு.தமீமுன் அன்ொரி., MLA – 

நாகப்ேட்டினம், ெேகல்வி ோநிைத் தலைவர் திருேதி.சஜயம், 

ஒருங்கிலைப்ோளர் திரு.கிருஸ்துராஜ், நுட்ேவியைாளர் திரு.அறிவழகன்ராயன் 

ஆகிபயார் கல்வி அலேச்ெர் திருமிகு.செங்பகாட்லடயன் அவர்கலள ெந்தித்து 

புதிய கல்விக்சகாள்லகயால் அடித்தட்டு குடும்ேத்திலுள்ள குழந்லதகளுக்கு 

ஏற்ேடும் ோதிப்புகள் குறித்தும் அலத லகவிட பவண்டியும் பகாரிக்லக ேனு 

சகாடுக்கப்ேட்டது.  

      

      
வைரிைம் பருவ பபண்குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவ பயிற்சி மூன்று 

மாவட்டங்களில் ேளடப்பபற்து :- 

1. திருபேல்சவலி மாவட்டம் : 
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                      ேமகல்வி இயக்கம் ோர்பாக 27,28,29.12.2019 ஆகிய மூன்று நாட்கள் 

திருசநல்சவலி வைரிைம் சபண் குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவ பயிற்சி 

குற்றாலம், கிருஸ்துவ குல ஆசிரமத்தில் நளடசபற்றது. இதில் 27.12.2019 அன்று சேலம் 

மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர் கலந்து சகாண்டு வாழ்க்ளகத்திறன் குறித்து பயிற்சி 

சகாடுத்தார்.  

        

         பேன்ளன வியாேர்பாடி  

                   18,19,20.10.2019  ஆகிய மூன்று நாட்கள் சேன்ளன வியாேர்பாடி 

வைரிைம் பருவ சபண்குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவப் பயிற்சி முகாம் 

நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில் SPT – இயக்குனர், SKI -TN திரு.கிருஸ்துராஜ் 

மாநில ஒருங்கிளணப்பாைர், திரு,அறிவழகன்ராயன் – குழந்ளத உரிளம 

நுட்பவியலாைர், வடக்கு மண்டல சேயலாைர் திரு,தங்கராஜ் ஆகிசயார் கலந்து 

சகாண்டு பயிற்சி சகாடுத்தனர்.  

       
2. தருமபுரி மாவட்டம் :-        

                                         ேமகல்வி இயக்கம் ோர்பாக தருமபுரி மாவட்ட வைரிைம் 

சபண்குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவ பயிற்சி முகாம் தருமபுரி மாவட்டம், 

பாரதிபுரத்திலுள்ை டசயாசிேன் பயிற்சி ளமயத்தில் 29, 30.11.2019 மற்றும் 01.12.2019 



ஆகிய 3 நாட்கள் நளடசபற்றது. இதில் 51 வைரிைம் சபண்குழந்ளதகள் கலந்து 

சகாண்டனர். சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர்,  ஒருங்கிளணப்பாைர் மற்றும்  

CRY – UNICEF லிருந்துதிரு.கிருஸ்துராஜ் அவர்கள் கலந்து சகாண்டு குழந்ளதகளுக்கு 

பயிற்சி சகாடுத்தனர்..  

    

பபண் குழந்ளதகளை பபற்பறடுத்த தாய்மார்களுக்கான பாைாட்டு விழா: 

                     சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் பணிப்பகுதியான 

நீர்முள்ளிக்குட்ளடயில் 2,3 சபண் குழந்ளதகளை சபற்சறடுத்த சபற்சறார்களுக்கான 

பாராட்டு விழா 09.06.2019 அன்று நடத்தபட்டது. இந்த விழாவில் அந்த கிராமத்ளதச் 

ோர்ந்த AWC பணியாைர், VAO, முன்னாள் பஞ்ோயத்துத்தளலவர், ஊராட்சிசேயலர், நாம் 

தமிழர் கட்சியின் மாவட்ட சேயலாைர், சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர், 

ஒருங்கிளணப்பாைர், பணியாைர்கள் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். விழாவில் 

நீர்முள்ளிக்குட்ளட வி.க.குழு குழந்ளதகள் சபண் குழந்ளதகள் கருவிசல 

அழிக்கப்படுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், சபண் குழந்ளதகள் 

முக்கியத்துவம் குறித்தும், சபண் குழந்ளதகளுக்கான பாதுகாப்பு திட்டங்கள், 

ேட்டங்கள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு களல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார்கள். சமலும் 

சபண் குழந்ளதகளின் முக்கியத்துவத்ளத உணர்ந்து 2,3 சபண்குழந்ளதகளை மட்டும் 

சபற்சறடுத்த தாய்மார்களுக்கு சபான்னாளட அணிவித்து அவர்களை 

சகைரவப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சி மூலம் சுமார் 500சபருக்கு விழிப்புணர்வு 

சகாடுக்கப்பட்டது. 



  
 

குழந்ளத உரிளமகளுக்கான பேயல்வீைர்களுக்கான பயிற்சி: 

                                      சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனமானது தருமபுரி 

மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வருடமாக பணிசேய்து வருகிறது. கைஆய்வு 

சேய்யப்பட்டதில்  குழந்ளத திருமணம், குழந்ளத சதாழிலாைர், இளடநிற்றல் , 

கருக்சகாளல இந்நிளலளய குளறக்க ஒரு கிராமத்திற்கு 2 சபர் வீதம்  30 

சேயல்வீர்களுக்கு பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்டது . இந்த ஒருநாள் பயிற்சி அரூர் 

பகுதியிலுள்ை ஸ்ரீவாேவி மஹாலில் 22.08.2019 நடத்தப்பட்டது. சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளை இயக்குனர் திருமதி.சஜயம், திரு.அறிவழகன்ராயன், திரு.கிருஸ்துராஜ், 

தருமபுரி மாவட்ட ேமகல்வி இயக்கத்தின் மாவட்ட சேயலாைர் திரு.குமசரேன், 

ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

 

 
 

பயிற்சியின் சோக்கம்:- 

        பணிப்பகுதிகளில் குழந்ளதகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்ேளனகளை அந்தந்த 

பணிப்பகுதியிலுள்ை சேயல்வீரர்கைால் மட்டுசம தீர்க்க முடியும். அதற்கான பயிற்சி 

தான் இது. குழந்ளதகளின் பிரச்ேளனகள் என்ன? அதற்கான காரணம் என்ன? எந்த 

அதிகாரிளய அணுகுவது? எப்படி தீர்வு காண்பது என்பது குறித்தான சதளிவு 

சேயல்வீரர்கைாகிய ஒவ்சவாருவருக்கும் சதளவ. அதற்கான தளலளமளய 

ஒவ்சவாருவரும் வைர்த்துக்சகாள்ை சவண்டும். ேமூகத்ளத பற்றி பகுப்பாய்வு சேய்யும் 



திறளன வைர்த்துக்சகாள்ை சவண்டும் என்பதற்காக கீழ் கண்ட தளலப்புகளில் பயிற்சி 

சகாடுக்கப்பட்டது. 

1. குழந்ளத திருமண தளடச் ேட்டம் 2006: 

2. குழந்ளதகளை பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல் ேட்டம் – 2012: 

3. பாலினம் அறிந்து கருக்களலப்பு சேய்வது தடுப்பு ேட்டம் – 1994: 

4. 1098 ,மாவட்ட குழந்ளதகள் பாதுகாப்பு அலகு  

5. ேமூக நலத்துளற 

தருமபுரி - வைரிைம் பருவ பபண்குழந்ளதகளுக்கான சமம்பாட்டு பயிற்சி:-           

 முதல் கட்ட பயிற்சி :-   

                 தருமபுரி, சேலம் மாவட்ட வைரிைம் சபண்குழந்ளதகளுக்கான சமம்பாட்டு 

பயிற்சி முகாம் தருமபுரி மாவட்டம், பாரதிபுரம் டசயாசிேன் பயிற்சி ளமயத்தில்  

23,24,25.08.2019 ஆகிய மூன்று நாள்    தருமபுரி மாவட்ட வைரிைம் சபண் 

குழந்ளதகளுக்கான சமம்பாட்டு பயிற்சி முகாம் தருமபுரி மாவட்டம், பாரதிபுரம் 

டசயாசிேன் பயிற்சி ளமயத்தில் நளடசபற்றது. முதல் நாள் பயிற்சி 24.08.19 முதல் 

25.08.2019 வளர ஆகிய மூன்று நாட்கள் நளடப்சபற்றது. இதில் பணிப்பகுதியிலுள்ை 

வைரிைம் சபண் குழந்ளதகள் குழுவிலிருந்து 44 சபண் குழந்ளதகள் கலந்து 

சகாண்டனர். சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர், தருமபுரி பணியாைர்கள், 

பயிற்சியாைர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர், இயக்குனர் திருமதி. சஜயம், ேமகல்வி 

இயக்கத்தின் ோர்பாக திரு. கிறிஸ்துராஜ் மாநில ஒருங்கிளணப்பாைர், திரு.அறிவழகன் 

ராயன் – குழந்ளத உரிளம நுட்பவியலாைர், ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

   

வைரிைம் பருவ பபண்குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவ பயிற்சி  :- 

இைண்டாம் கட்ட பயிற்சி:- 

                                  22.02.2020 & 23.02.2020 ஆகிய இரண்டு நாள் தருமபுரி மாவட்டம், 

டசயாசிேன் ளமயத்தில் வைரிைம் பருவ சபண்குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவ 

பயிற்சி நளடப்சபற்றது, இதில்  பணிப்பகுதியிலுள்ை வைரிைம் சபண் குழந்ளதகள் 



குழுவிலிருந்து 45 சபண் குழந்ளதகள் கலந்து சகாண்டனர். சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளை இயக்குனர், தருமபுரி பணியாைர்கள், பயிற்சியாைர்கள், 

ஒருங்கிளணப்பாைர், ேக்திசவல் கரத்சத பயிற்சியாைர் , இயக்குனர் திருமதி.சஜயம், 

CRY – UNCEF ோர்பாக  திரு. கிறிஸ்துராஜ்   மாவட்ட ஒருங்கிளணப்பாைர், 

திரு.அறிவழகன் ராயன், மற்றும் சிறப்பு அளழப்பாைராக திரு.ேரவணன் Chariman / CWC, 

Collectrote Dharampuri, திரு.ராஜலட்சுமி Women Welfare Officer, திரு.ஷர்மிைாசகௌரி(OS), 

மாவட்ட ஒருங்கிளணப்பாைர்,  திரு.ஆனந்தி  மாவட்ட ஒருங்கிளணப்பாைர், ஆகிசயார் 

கலந்து சகாண்டனர். 

    

மூன்றாம் கட்ட பயிற்சி :-  

                                      13,14,15.03.2020 ஆகிய மூன்று நாள்  Salem – SSSS ளமயத்தில் 

தருமபுரி மாவட்டம் மற்றும் சேலம் மாவட்ட வைரிைம் பருவ 

சபண்குழந்ளதகளுக்கான தளலளமத்துவ பயிற்சி நளடப்சபற்றது, இதில்  

பணிப்பகுதியிலுள்ை வைரிைம் சபண் குழந்ளதகள் குழுவிலிருந்து 52 சபண் 

குழந்ளதகள் கலந்து சகாண்டனர். சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர், 

தருமபுரி பணியாைர்கள், பயிற்சியாை ர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர்,  இயக்குனர் 

திருமதி.சஜயம், மற்றும் சிறப்பு அளழப்பாைராக திரு,கார்த்திசகயினி, A.W.P.S Salem, 



திரு.மல்லிகா,CDPO..,Ayothiyapattanam, திரு.ேத்யா ,ICDS, Bolck Co-Ordinator., 

Ayothiyapattanam, திரு.நாகரத்தினம். Superviser, ICDS Ayothiyapattanam, திரு.சுப்ரமணி, 

வட்டார திட்ட அலுவலர், Ayothiyapattanam, ேமூக நலத்துளறயிலிருந்து திரு.சமகலா, 

திரு.விஜயலட்சுமி ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

 பகாடுக்கப்பட்ட தளலப்புகள் :- 

                                    பயிற்சியில் ஒட்டுசமாத்தமாக 250 வைரிைம் சபண் குழந்ளதகள் 

கலந்து சகாண்டு பயனளடந்தனர். பயிற்சியில் வைரிைம் பருவத்தினால் ஏற்படும் 

மாற்றங்கள், சுய விழிப்புணர்வு, முடிசவடுக்கும் திறன், பளடப்பு திறன், 

ஆளுளடத்திறன், தகவல் சதாடர்சகாள்ளும் திறன் குறித்து பயிற்சி சகாடுத்தனர். 

             

பணியாைர்களுக்கு CM,CL,MTP,PCPNDT Act குறித்த பயிற்சி:- 

                                 சேலம் மாவட்டம் நீதிமன்ற வைாகத்தில் 10.09.2019 அன்று சேலம் 

மக்கள் அறக்கட்டளை பணியாைர்களுக்கு MTP, PCPNDT Act குறித்தும், குழந்ளத 

பதாழிலாைர், குழந்ளத திருமைம் குறித்தும் மாவட்ட முதன்ளம நீதிபதி திருமிகு. 

குமைகுரு மற்றும் இளைநீதிபதிகள் 6சபர் பகாண்ட குழுவால் பயிற்சி 

பகாடுக்கப்பட்டது. இப்பயிற்சில் SPT – பணியாைார்கள், தருமபுரி பணியாைர்கள், 

ஒருங்கிளைப்பாைர், இயக்குனர் என 10சபர் கலந்து பகாண்டனர்.  

 

              பணியாைர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியான கருக்களலப்புதடுப்பு ேட்டம், சுகாதாை 

பகாள்ளககல் குறித்த  பயிற்சி:- 



முதல் கட்ட பயிற்சி :- 

                                      19.09.2019 அன்று சேலம் அரசு சமாகன் குமாரமங்கலம் 

மருத்துவமளனயில் மருத்துவ ரீதியான கருக்களலப்பு, கருக்களலப்பினால் ஏற்படும் 

உடல்பாதிப்புகள் குறித்தும் முதன்ளம மருத்துவ சபராசிரியர் திருமதி.சுபா அவர்கள் 

மூலமாக பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை 

பணியாைர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர், இயக்குனர், சேயல்வீரர்கள் என சமாத்தம் 15சபர் 

கலந்து சகாண்டு பயிற்சி சபற்றனர். 

 

இைண்டாம் கட்ட பயிற்சி :- 

    05.02.2020 அன்று சேலம் மாவட்டம் காரிப்பட்டி PHC –யில் குழந்ளத திருமணம் 

கருக்களலப்பு குறித்த பயிற்சி நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில் சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளை பணியாைர்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர்கள், தன்னார்வலர்கள், தருமபுரி 

பணியாைர்கள் மற்றும் CRY – UNICEF யிலிருந்து திரு.கிருஸ்துராஜ், மருத்துவர்கள் கவிதா 

, பரிதவாணி கலந்துசகாண்டு பணியாைர்களுக்கு பயிற்சி சகாடுத்தனர்.  

 
 

CRY – Bangalore ‘’Partners Meeting ‘’ 



                     18.02.2020 முதல் 21.02.2020 வளர CRY – சபங்களூர் அலுவலகத்தில் 

Partners Meeting நளடப்சபற்றது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர் 

திருமதி.சஜயம், ஒருங்கிளணப்பாைர் திரு.கபிரிசயல் மற்றும் ேமகல்வி 

இயக்கத்தின் ோர்பாக மாநில ஒருங்கிளணப்பாைர் திருமதி.களலமணி ஆகிசயார் 

கலந்து சகாண்டனர். 

 

CRY – 40
th Meeting : 

                     10.12.2019 அன்று சடல்லியில் CRY – 40
th
நளடப்சபற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் 

சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் திருமதி.சமா.சஜயம் அவர்கள் கலந்து 

சகாண்டனர். இக்கூட்டத்தில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 12 வருட, பணி 

அனுபவம் குறித்தும், ோதளனகள் குறித்தும் பகிரப்பட்டது. 

CRY- National Policy on Children 2013 : 

                      24.10.2019 அன்று CRY -Bangalore , SLM house -ல்’’ South India Round Table 

Consultation on review of  National Policy on Children 2013’’ நளடப்சபற்றது. இதில் சேலம் 

மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் அவர்கள் கலந்து சகாண்டார்.  

   



குழந்ளதகள் களலத்திருவிழா :- 

                  சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 12 வது ஆண்டுவிழா மற்றும் 

குழந்ளதகளை சகாண்டாடும் குழந்ளதகள் களலத்திருவிழா சேலம் CSI பள்ளி 

வைாகத்தில் 28.09.2019 ேனிக்கிழளம அன்று மாளல 5.00 மணியைவில் நளடப்சபற்றது. 

இதில் சிறப்பு அளழப்பாைர்கைாக தளலவர் / மாவட்ட முதன்ளம நீதிபதி. மாண்புமிகு. 

குமரகுரு அவர்கள் மற்றும் CRY – யிலிருந்து உயர்திரு.பிரவீன்சிவேங்கர், உயர்திரு. 

ஹாரிசஜயகரன் மற்றும் ேமகல்வி இயக்கத்தின் மாநில சபாதுச்சேயலாைர் 

திரு.சேல்லசேல்வகுமார், திரு.கிறிஸ்துராஜ்  மாநில ஒருங்கிளணப்பாைர், 

திரு.அறிவழகன்ராயன்  குழந்ளத உரிளம நுட்பவியலாைர் மற்றும் சேலம் மக்கள் 

அறக்கட்டளை இயக்குனர், பணியாைர்கள், மற்றும் தருமபுரி மாவட்ட பணியாைர்கள் 

மக்கள் என 1000 க்கும் சமற்பட்சடார் கலந்துசகாண்டு விழாளவ சிறப்பித்தனர். 

விழாவில் பளறயாட்டம், ஒயிலாட்டம், சகாலாட்டம், கரகாட்டம், சிலம்பாட்டம், 

குழந்ளத உரிளமகள் ோர்ந்த விழிப்புணர்வு நாடகங்கள் மற்றும் சபண் குழந்ளதகள் 

தற்காப்பு களல கராத்சத நடத்தினார்கள்.  

                    

CRY–குழந்ளதகளின் பங்சகற்பிற்கான உரிளமகளை 

ேளடமுளறப்படுத்துவதற்கான பயிற்சிப்பட்டளற :- 

               20.12.2019 முதல் 22.12.2019 வளர ஆகிய மூன்று நாட்கள்  Pillar Insititute, kural Trust, 

Madurai - யில் ‘’CRY – குழந்ளதகளின் பங்சகற்பிற்கான உரிளமகளை 

ேளடமுளறப்படுத்துவதற்கான பயிற்சிப்பட்டளற’’ நளடப்சபற்றது. இதில் சேலம் 

மக்கள் அறக்கட்டளை பணியாைார்கள், ஒருங்கிளணப்பாைர், இயக்குனர் மற்றும் 

தருமபுரி பணியாைர்கள் என 10 சபர்கலந்துசகாண்டு பயிற்சி சபற்றனர். 

 



    
 

SPT ோர்பாக தருமபுரிமாவட்டத்தில் – குழந்ளத திருமை முளறளய முடிவுக்கு 

பகாண்டுவருதல் மற்றும் கருக்பகாளலளய தடுப்பதற்கான  பணியாைர்களுக்கு 

களலயாத்ைா பயிற்சி  :-  

              27.01.2020 & 28.01.2020  ஆகிய இரண்டு நாட்கள் தருமபுரி மாவட்டத்திலுள்ை 

டசயாசிேன் பயிற்சி ளமயத்தில் குழந்ளத திருமணம், சபண்கருக்சகாளல குறித்த 

விழிப்புணர்வு களலயாத்ரா பயிற்சி நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில் தன்னார்வைர்கள், 

தருமபுரி முழுசநரபணியாைர்கள், பகுதிசநரபணியாைர்கள், இயக்குனர், 

பயிற்சியாைர்கள் திரு.மதன்குமார், திரு.குசபந்திரன் ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர். 

   

SPT ோர்பாக தருமபுரிமாவட்டத்தில் – குழந்ளத திருமை முளறளய முடிவுக்கு 

பகாண்டுவருதல் மற்றும் கருக்பகாளலளய தடுப்பதற்கான களலப்பயைம் :-   

                                     12.02.2020 முதல் 18.02.2020 வளர சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் 

ோர்பாக குழந்ளத திருமண  முளறளய முடிவுக்கு சகாண்டுவருதல் மற்றும் 

கருக்சகாளலளய தடுப்பதற்கான களலப்பயணம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக 

ளமதானத்தில் சதாடங்கியது. இதில் SPT – இயக்குனர் சமா.சஜயம், அவர்கள் 

இக்களலப்பயணத்தின் சநாக்கம் குறித்து சபசினார். அடுத்ததாக களலநிகழ்வு 

பளறயாட்டம், நாடகம், பாடல், ஒயிலாட்டம் நளடப்சபற்றது.இப்பிரச்ோர 

களலப்பயணத்ளத மாவட்ட ஆட்சியர் திருமிகு.மலர்விழி அவர்கள் சகாடியளேத்து 



துவங்கி ளவத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் ேமூகநலத்துளற அலுவலர் திருமதி.கீதா, 

குழந்ளதகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் திருமதி.சிவகாந்தி, குழந்ளத நலக்குழும தளலவர் 

திரு.ேரவணன், ஒருங்கிளணந்த குழந்ளத வைர்ச்சி திட்ட அலுவலர் திருமதி. 

நாகலட்சுமி மற்றும் துளறச்ோர்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாைர்கள் 

என இக்களலப்பயணத்தில் கலந்துசகாண்டு ‘’ சபண்குழந்ளதகளை காப்சபாம், சபண் 

குழந்ளதகளுக்கு கற்பிப்சபாம்’’ என்ற முழக்கத்துடன் 12.02.2020 அன்று முதல் நாள் 

காளல 11.30 மணியைவில் இப்பிரச்ோர களலப்பயணம் மாவட்ட ஆட்சியர் 

அலுவலத்தில் சதாடங்கி, தருமபுரி மாவட்டத்தில் 8 அரசு சமல்நிளலப்பள்ளிகள், 

உயர்நிளலப்பள்ளிகள் மற்றும் 14 கிராமங்களில் மக்கள் கூடும் பகுதிகளில் 12.02.2020 

முதல் 18.02.2020 வளர இந்த களலப்பயணம் நளடப்சபற்றது. இதில் குழந்ளத 

திருமணம், சபண் கருக்சகாளல, குழந்ளத சதாழில்முளற, குழந்ளதகளின் 

பிரச்ேளனகளுக்கு இலவே சதாளலப்சபசி எண்1098, குறித்தும் விழிப்புணர்வு 

சகாடுக்கப்பட்டது. இந்த விழிப்புணர்வு 1200-ற்கும் சமற்பட்ட பள்ளி குழந்ளதகள் 

மத்தியிலும், 1500 ற்கும் சமற்பட்ட மக்கள் மத்தியிலும் சகாண்டு சேல்லப்பட்டது.  

 

    

தருமபுரி - அறிவியல் சோதளன (Science Experiment )எளிய முளறயில் கற்றல் :  

                             06.02.2020, அன்று தருமபுரி மாவட்டம் சமாளலயாணூர், 

சில்லாரஹள்ளி, மற்றும் 07.02.2020 அன்று சேல்லம்பட்டி அகிய கிராமங்களில் சேலம் 



மக்கள் அறக்கட்டளையின் ோர்பாக அரசு உயர்நிளலப்பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு 

அறிவியல் பாடங்களில் உள்ை அவரக்ளுக்கு உள்ை தாழ்வு மனப்பான்ளம சபாக்கி 

அறிவியல் பாடத்தில் ஈர்ப்பு ஏற்படுத்துவதற்காக ‘’அறிவியல் சோதளன’’ எளிய 

முளறயில் கற்றல் நளடப்சபற்றது பயிற்சியாைர் திரு.அறிவரேன் அவர்கள் பயிற்சி 

அளித்தார். இதில் தருமபுரி பணியாைர்கள் மற்றும் இயக்குனர் கலந்து சகாண்டனர். 

இதன் மூலம் 1500 மாணவ மாணவிகள் பங்சகற்றனர். 

    

    

பபண்குழந்ளதகளுக்கு ஏற்படும் பாலியல் வன்முளற குறித்து பபற்சறார்களுக்கான 

பயிற்சி :- 

          27.02.2020 அன்று ளமக்சகல் உயர்நிளலப்பள்ளியில் சபற்சறார்களுக்கான 

கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அக்கூட்டத்தில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் 

அவர்கள்  சபண்குழந்ளதகளுக்கு ஏற்படும் பாலியல் துன்புறுத்தலிருந்து சபற்சறார்கள் 

தங்கள் குழந்ளதகளை எப்படி பாதுகாத்து சகாள்வது, எப்படி எதிர்சகாைது, ேட்டத்ளத 

எப்படி பயன்ப்படுத்துவது என்பது குறித்து பயிற்சி அளித்தார். இப்பயிற்சியில் 40 

சபற்சறார்கள் கலந்து சகாண்டனர். 

 

 

 

 



குழந்ளதகள்வைளமயம் திறப்புவிழா :- 

                 Child Resource Centre (குழந்ளதகள்  வைளமயம்) 06.03.2020 சததி அன்று 

Eriputhur  மற்றும் pomalainhakar கிராமத்தில் உள்ை குழந்ளதகள் வேதியாக ளமயத்ளத 

பயன்படுத்த   A.N Mangalm கிராமத்திலுள்ை சமயின் சராட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் 

ரத்னா காம்பிைக்ஸில் குழந்ளதகள் வைளமயம் மாளல 5.30 மணியைவில் திறப்பு விழா 

சேய்யப்பட்டது. ளமயத்திறப்பாைர் திருமிகு.கார்த்திகா- ேமூகநலத்துளற அலுவலர்-

சேலம், குழந்ளத  திருமண தடுப்பு அலுவலர் அவர்கள் மற்றும் சிறப்பு 

அளழப்பாைர்கள் திரு.சகபிள் ஆறுமுகம், மின்னாம்பள்ளி கவுன்சிலர் , அ.நா,மங்கலம், 

ஊராட்சி மன்ற தளலவி திருமதி. சேல்வி, மின்னாம்பள்ளி 

தளலவர்.திரு.ஆவரணம்உதயகுமார்,மற்றும் கிராமத்திலுள்ை வைரிைம் 

சபண்குழந்ளதகள் என 65 -சபர் கலந்து சகாண்டனர். கலந்து சகாண்ட அளனவளரயும் 

இயக்குனர் சஜயம் அவர்கள் வரசவற்று சபசினார். இதளன சதாடர்ந்து 

ேமூகநலத்துளற அலுவலர் திரு.கார்த்திகா அவர்கள் குழந்ளதகள் வை ளமயத்தின் 

சநாக்கம் குறித்து குழந்ளதகளிடம் சபசுளகயில், 

   

சோக்கம் :- 

✓ அளனத்து குழந்ளதகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து விளையாடவும், பங்சகற்கவும்,  

✓ புதுளமயாக சிந்திக்கவும் கூடும் இடம். 

✓ நீதி மற்றும் மாண்புடன் சிந்திக்கவும் ,  குழந்ளதகளின் சிந்தளனகளை தூண்டவும், 

அளத சநாக்கி பயணிக்கும் ளமயம். 

✓ விளையாடுவடுதற்கும் கற்பதற்க்கும் உைவியல் ரீதியான வைர்ச்சிக்கும், 

உறுதுளணயாக இருக்கும் தைம். 

✓ குழந்ளதகள் கூட்டு முயற்சியுடன் சிந்திக்கவும்,  சேயல்படவும் ஒரு தைத்ளத 

உருவாக்கும் . 



✓ குழந்ளதகள் வைரிைம் பருவம் அளடவதற்கு முன்பு உடல் ரீதியாகவும் , மன 

ரீதியாகவும் , ேமூக ரீதியாகவும் வைர்வதற்க்கு சதளவயான திறன்களை  

வைர்த்துக்சகாள்ை சவண்டும் என்று கூறினார். 

                    சமலும் நான் ஒரு சபண்ணாக இருந்து பல்சவறு வளகயான பிரச்ேளனகளை 

தாண்டி ேமூக நலத்துளற அதிகாரியாக இருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அளடகிசறன்.  

இன்று நிளறய வைரிைம் சபண்குழந்ளதகளை ஒன்றாக ேந்திப்பது இதுசவ முதல் 

முளறயாகும்  உங்களுளடய ஆளுளமளய வைர்க்க SPT – CRC ளமயத்ளத உருவாக்கி 

இருக்கிறார்கள், அதுசபால நீங்களும் என்ளனசபால ஒரு அதிகாரிகைாக வரசவண்டும். 

சபண்குழந்ளதகள் படிக்கும் சபாது பிரச்ேளனகள் ஏற்பட்டல் 1098 ,1081,என்ற 

என்னிற்க்கு தகவல் சகாடுக்கலாம். ஒவ்சவாரு சபண்குழந்ளதயும் என்ளனசபால 

வரசவண்டும் என ஆளேப்படுகிசறன். 

 பள்ளிசேரக்்ககபிரேே்ாரம்:- 

• 32 கிராமங்களில் உள்ை 23 அங்கன்வாடி ளமயங்களில் உள்ை குழந்ளதகளையும் 

அரசுப்பள்ளியில் சேர்க்ளக சேய்ய சவண்டி சபற்சறார்களையும் awc- முடித்த குழந்தகளை 

உற்ோகப்படுத்தும் வளகயில், வாளழப்பழம், சதங்காய் பாக்கு சவற்றிளல சமை 

தாைத்துடன்  சீர் திருவிழா நடத்தப்பட்டது. இப்பிரச்ோர திருவிழாவில் சபற்சறார்கள்,  மக்கள் 

உறுப்பிணர்கள் அங்கன்வாடிபணியாைர்கள்,சதாடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள்,    இளைஞர்கள், 

, பள்ளி குழந்ளதகள் அளனவரும் கலந்துசகாண்டனர். 

• இப்பிரச்ோர பயணம்  வாழப்பாடி  BDO அவர்கள் முன்னிளலயில் நீர்முள்ளிக்குட்ளட 

கிராமத்தில்  05.06.2019 அன்று  துவக்கி ளவத்து  அரசு பள்ளியின் முக்கியதுவம் குறித்து 

சிறப்புளரயாற்றினார். இப்பிரச்ோரம் சதருத்சதருவாக, வீடு வீடாக  சேன்று குழந்ளத 

சதாழிலாைர் முளற ஒழிப்பு, பள்ளி சேல்லாத குழந்ளதகளை அரசு பள்ளிக்கு அனுப்ப 

சவண்டியும், அரசு பள்ளியின் முக்கியத்துவம், தனியார் பள்ளியின் கட்டணக்சகாள்ளை , 

குறித்து வீடு, வீடாக  பிட் சநாட்டீஸ் சகாடுத்தும், சபாது இடங்களில் வால்சபாஸ்டர் 

மூலமாக பிரச்ோரம் சகாண்டு சேல்லப்பட்டது.  

•  பள்ளிச்சேர்க்ளக முடிந்த பிறகு வீடுேந்திப்பின் மூலம், பள்ளியில் சேர்க்கப்படாமல் இருந்த 9 

குழந்ளதகளின் சபற்சறார்களை ேந்தித்து சபேப்பட்டது. சபற்சறார்கள் ஆங்கில வழிக்கல்வி 

தான் சிறந்தது என்றும், தனியார் பள்ளியில் தான் கல்வித்தரம் நன்றாக இருக்கும், குழந்ளதகள் 

நன்கு ஆங்கிலம் சபசுவார்கள், தனியார் பள்ளியில் படித்தால் சவளலவாய்ப்பு கிளடக்கும் என்ற 

எண்ணத்தில் இருந்தனர். அவர்களிடம் SPT பணியாைர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள், AWC 

பணியாைர்கள்    இவர்களுடன் இளணந்து   



      

        

• அரசுபள்ளி கல்வி  கட்டணம் வருடம் 1000-முதல் 2000-வளர   

• அரசு பள்ளியில் தரமான ஆசிரியர்- TET exam pas 

• ப்டிப்பதற்க்கு சதளவயான அளனத்தும் இலவேம் 

• தனியார் பள்ளி கல்வி கட்டணம் 40000-முதல் 70000- வளர  

• தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் –TET EXAM-FAIL- இலவேம் ஏதும் இல்ளல என்று சதாடர்ந்து 

சபற்சறார்களிடம் சபசியதன் அடிப்பளடயில்   -9  குழந்ளதகள் அரசு பள்ளியில் 1 ம் வகுப்பு 

சேர்க்கப்பட்டனர். 

Digital Education Centre K -YAN:- 

• கூட்டாத்துப்பட்டி சநரு நகர் பகுதியில்   குழந்ளதகளுக்கான எளிய வழி கற்றல் ளமயம்  

சேயல்பட்டு வருகிறது இம்ளமயத்தில் . 8
th 

, 9
th
 , 10

th
 , 11

th
 , 12

th
  மாணவர்கள் -55-சபர் பயன் 

சபருகின்றனர்  இவர்களுக்கு  மளல  தினேரி மளல 6 மணி முதல் 8-மணி வளர வகுப்பு 

வாரியாக  சிறப்பு வகுப்பு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது      

• கணிதம் மற்றும் ,அறிவியல் பாடபிரிவிற்கு திரு.சபரியோமி.MA.Mphil     திரு 

.ஆம்ஸ்ட்ராங்.MA,BEd . கூட்டத்துபட்டியில் 11,மற்றும் 12,வகுப்பு படிக்கும் 17-

மாணவர்களுகளுக்கு பள்ளியில் புரியாதபாடங்களை –k-yan ளமயத்தில்  DIKSHA APP-

கற்றுசகாடுக்கப்படுகிறது.  



•  

சமலும்  ளமயத்தில் உள்ை  75 - நபர்களுக்கு WORD typing,   file saving,insert, EXCEL, typing,  youdup –ல் 

அம்சபத்கர்,சபரியார்   வாழ்ளகக்கு குறிப்புகள் பார்த்து   சதளவயான அறிளவ வைர்த்து 

சகாள்ைவும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  

 

சநரம் : மாளல 6 முதல் இரவு 8 வளர. 

ேனி, ஞாயிறு – 10
th
 , 12

th
  முழுசநரம் சிறப்பு வகுப்பு     

• திங்கள் - 8
th                      

 

• சேவ்வாய் – 9
th
  

• புதன் – 10
th
  

• வியாழன் – 11
th
  

சவள்ளி – 12
th 

சிறப்புநிகழ்வுகள்:- 

ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி :- 

                 சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் ோர்பாக ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி 26.07.2019 

,27.07.2019 அகிய இரண்டு நாட்கள் ஒன்றிய அைவில் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி 

நளடப்சபற்றது. சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் அவர்கள் பயிற்சி 

சகாடுத்தார். இதில் முதல்நாள் அசயாத்தியாப்பட்டணம் அம்மாசபட்ளட 

சதாடக்கப்பள்ளியில் பயிற்சி நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில் 80 ஆசிரியர்கள் கலந்து 

சகாண்டனர். மற்றும் 27.07.2019 அன்று இரண்டாம் நாள் வாழப்பாடி SSA அலுவலகத்தில் 

நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில் 50 ஆசிரியர்கள் கலந்து சகாண்டனர். இப்பயிற்சியில்  

சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளை இயக்குனர்  அவர்கள் குழந்ளத உரிளமகள் ோர்ந்த 

பயிற்சியிளன வழங்கினார். 

 

 



 

தளலப்பு: 

• குழந்ளதஉரிளமகள்,  

• குழந்ளதஉரிளமஉடன்படிக்ளக 

• அடிப்பளடஉரிளம 

• RTE – ACT,   POCSO ACT 

• பாலியல்வன்முளற, பாலினோமத்துவம்,  

சமலும் குழந்ளத உரிளம மீறல் நடந்தால் தகவல் சகாடுக்கும் அலுவலர் 

குறித்தும் பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்டது.  

தருமபுரி – ஆசிரியர்களுக்கானபயிற்சி :- 

•                                           05.12.2019 முதல் 06.12.2019 வளர ஆகிய நாட்கள் தருமபுரி 

மாவட்டம் அரூர் சமல்நிளலப்பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி 

நளடப்சபற்றது. மற்றும் 12.12.2019 – 13.12.2019 இரண்டு நாட்கள் 

நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில் 150 ஆசிரியர்கள் கலந்து சகாண்டனர். 

இவர்களுக்கு  சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் அவர்கள் பயிற்சி 

அளித்தார். 



 

• பயிற்சி சபற்ற ஆசிரியர்கள் மூலமாக பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்ட பள்ளிகள் -4  

1. சேல்லம்பட்டி – உயர்நிளலப்பள்ளி 

2. எலவளட – உயர்நிளலப்பள்ளி 

3. சமாளையானூர் - உயர்நிளலப்பள்ளி 

4. அரூர் – சபண்கள்சமல்நிளலப்பள்ளி 

பயிற்சிக்குபிறகு  -  183-மாணவர்களுக்கு POCSO-ACT –குறித்தும்தண்டளனகள் , 

1098 - 181 குறித்துவிழிப்புணர்வு  SPT TEAM, பயிற்சியில்கலந்துசகாண்டு, 

அசிரியர்கள்மூலம்சகாடுக்கப்பட்டது. 

 

அங்கன்வாடி ஆசிரியர்களுக்கானபயிற்சி :-                   

                 அசயாத்தியாபட்டிணம் ஒன்றியத்தில்  27- ளமயங்களில் உள்ை 27-AWC- 

ஆசிரியர்களுக்கு  சேல்லியம்பளையம் AWC-  ளமயத்தில்-27- ஆசிரியர்களுக்கு 

PCPNDACT, MTP ACT குறித்து காளல 11 to 2  மணிவளர பயிற்ச்சி  சகாடுக்கப்பட்டது  

இப்யிற்ச்சியில் ,Block supervisor மற்றும் spt –இயக்குனர் கலந்து சகாண்டனர் . 

 

• பயிற்ச்சியின் துவக்கத்தில் சேலம் மாவட்ட காதாரதுளறயின் புள்ளிவிபரம் 

குறித்து விைக்கப்பட்டது . 25 கர்பிணிகளுக்கு ஒருவர் கருக்ளலப்பு சேய்கின்றனர், 

புள்ளிவிபரம் சதரிவிக்கின்றது. ேரிந்துவரும் சபண்குழந்ளதகளின்விகிதாோரம் 

உயர்த்த  AWC-பனியாைர், SPT –இளணந்து கிரம அைவில் கர்பிணிகள் கனவர், 



மாமியார் மாமனார்  சபான்றவர்களிடம் சபண்குழந்ளதகளின் முக்கியாதுவம் 

குறித்தும் பாலின ேமத்துவம் குறித்து சபேசவண்டும் ஏசனன்றால் கர்பிணிகாள், 

குழந்ளதகள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் சபான்றவர்களிடம் சநரடி சதாடர்பில் 

இருபதனால்  

•         பாலினம் அறிந்து கருக்களலப்பு சேய்யும் முளற தடுத்தல் ேட்டம் 1994 

குறித்தும்.  ஸ்சகன் ளமயங்களின் வளரயளற  , மாவட்ட அைவிைான 

கன்காணிப்பு குழு, குழுவின் பணிகள் ,அவர்களின் அதிகாரம்,,  குறித்தும். 

ேட்டத்ளதமீறுபவர்களுக்கன தண்டளணகள் குறித்தும் விைக்கப்பட்டது. சமலும் 

AWC-ல் கர்பிணிகள் பதிவு குறித்து சபேப்பட்டது .சமலும் AWC-ல் பதிவு 

சேய்யாமல் கருகளலப்பு சேய்ய இருக்கும் கர்பிணிகளை வீடு ேந்திப்பு சேய்வது 

குறித்து சபேப்பட்டது. 

MTP –ACT-(1971)     

மருத்துவ ரீதியான கருகளலப்பு ேட்டம்  1971 –சபண்களின் ஆசராக்கியம் அவர்களின் 

பாதுகாப்பு உறுதி சேய்யவும் , உயிரியிழப்ளப தடுக்கவும் இச்ேட்டம் இயற்றப்பட்டது  

   சபண்ணின் உயிருக்கு ஆபத்து, உடல் மன பாதிப்பு, கருவைர்ச்சியின்ளம , கருத்தளட 

ோதனம் பாதிப்பு,  

• பாலியல் வன்முறயால் பாதித்தகருளவ களலக்க மட்டும் ேட்டத்தில் வாய்ப்பு 

வழங்கப்பட்டுள்ைது அதுவும் 12 முதல் 20, வார கருவிளன  மட்டும் களலக்க 

முடியும் மருத்துவர்களின் ஒப்புதல் சபற்ற பிறகுதான்  கருக்களலப்பு 

சேய்யமுடியும்  

சமலும் மருத்துவர்களின் தகுதி மற்றும் மருத்துவமளனகளில் உள்ை மருத்துவ 

உபகரணம் குறித்தும், பாதுகாப்பற்ற கருக்களலப்பினால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்தும், 

தண்டளனகள் குறித்தும் பயிற்சி சகாடுக்கப்பட்டது. ( 3மாதம் முதல் 7- வருடம் வளர) 

வழங்கப்படும்  இப்பயிற்சியின் சநாக்கம்  AWC-பதிவு ,வீடு ேந்திப்பு ,கருகளலபு 

சேய்பவர்கள் மன நிளலயய் மாற்றி பாலின ேம்த்துவத்ளத உறுவாக்குவது என்று 

கூறப்பட்டது. 

குழந்ளதகள்தினம்:- 

         14.11.2019 அன்று காரிப்பட்டி, ஆச்ோங்குட்டப்பட்டி அரசு பள்ளியில் குழந்ளதகள் தினம் 

சகாண்டாப்பட்டது. இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் அவர்கள் கலந்து 

சகாண்டார்.. 

குழந்ளத திருமைத்ளத முற்றிலும் ஒழிக்கசவண்டும் கலந்தாய்வு கூட்டம் – UNICEF :- 



                                         19.11.2019 அன்று சேவ்வாய்கிழளம அன்று சேலம், பிசரட்ஸ் ோளல, YMCA 

அரங்கில் காளல 10 மணிமுதல் மதியம் 4 மணி வளர ேமூகநலத்துளற ஆளணயரகம் மற்றும் 

யுனிசேப்(UNICEF) இளணந்து தமிழக அைவில்’’குழந்ளத திருமைத்ளத முற்றிலும் ஒழிக்க 

சவண்டும் [Ending Child Marriage – ELM]’’ எனும்  சநாக்கத்துடன் பல்வளக சேயல்திட்டங்களை 

மாவட்ட அைவில் சேயல்படும் அளனத்து துளறகளையும் இளணந்து சேயல்படுத்தவுள்ைது. அதன் 

ஒரு சேயல்திட்டமாக தமிழகத்தில்  குழந்ளத திருமணம் ஒழிப்பிற்கு மாவட்ட அைவிலான திறன் 

இளடசவளி ஆய்வு – District level capacity gap & assessment for ending child marriage in tamilnadu என்ற 

கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் திருமதி சமா.சஜயம் 

அவர்கள் கலந்து சகாண்டார். 

     

                    20.11.2019 அன்று The Resiedency Toowels , Chennai யில் UNICEF and CRY with the department of 

social welfare is implementing program on ‘’ending child marriage in selected district. State level Consultation 

நளடப்சபற்றது, இதில் சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் திருமதி சமா.சஜயம் 

அவர்கள் கலந்து சகாண்டார்.    

       கிைாமேபாகூட்டம்:-  

26.01.2020 அன்று குடியரசு தினத்தன்று கிராமேபாகூட்டம் நளடப்சபற்றது. இதில் 

குழந்ளத திருமணம், குழந்ளத சதாழில் முளற ஒழிக்க சவண்டும், 0-18 வளர இலவே 

கட்டாய கல்வி, VCPC அளமக்க சவண்டி தீர்மானம் ளவக்கப்பட்டது. 



   

CRY – UNICEF , District Stakeholders Meeting for ending child marriage :- 

                     28.01.2020, 29.01.2020 ஆகிய இரண்டு நாட்கள்  சேலம் பயிலறங்கம் சி.சஜ.பல்லாசிசயா 

ஓட்டலில், மாவட்ட ேமூக நல அலுவலகம் – சேலம் , குழந்ளத திருமணமுளற ஒழிப்பு மற்றும் 

குழந்ளத உரிளமகள் பாதுகாப்பிளன உறுதி சேய்தல் – யுனிசேப் மற்றும் மாநில கருவூலம் ளமயம் 

(State Resource Centre ) – குழந்ளத திருமணம் மற்றும் ேமூக விதிமுளறகளை புரிந்து சகாள்ை பயிற்சி 

நளடப்சபற்றது. இப்பயிற்சியில்  சேலம் மக்கள் அறக்கட்டளையின் இயக்குனர் மற்றும் 

ஒருங்கிளணப்பாைர் அவர்கள் கலந்து சகாண்டார். 

வட்டாை அைவிலான SMC கூட்டம் :- 

                                             24.01.2020 அன்று காரிப்பட்டி சதாடக்கப்பள்ளியில் வட்டார அைவிலான 

SMC கூட்டம் நளடப்சபற்றது. இக்கூட்டத்தில் SMC உறுப்பினர்கள், SPT – இயக்குனர், பணியாைர் 

பாரதி ஆகிசயார் கலந்து சகாண்டனர்.இக்கூட்டத்தில் இயக்குனர் அவர்கள் சபசுளகயில் 

சபண்குழந்ளதகளுக்கு ஏற்படும் பாலியல் வன்முளற குறித்தும் , குழந்ளத திருமணம் ஒழிப்பு, 

குழந்ளத சதாழில் முளற ஒழிப்பு சபான்றளவகள்  குறித்து சபசினார். 

        

 



குழந்ளதகள் குழு :- 

 

            

         

 

 

 

 

 

 

 

 


