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SCIENCE

To begin with, I extend my heartfelt thanks to everyone for the overwhelming response and support extended for the initial editions of our school’s newsletter. On 
behalf of the school management, I would like to convey the immense appreciation to all students and teachers for their enthusiastic participation and contribution. 
We’ve put in our best efforts to craft each article with great care. Your contribution and suggestions would be highly appreciated, and we look forward to making 
the subsequent editions better with your inevitable support.     

-- Mr. Jesudhass, Education Coordinator

A child’s brain undergoes a rapid period of 
development during these three years , producing 
700 new neural connections every second. When a 
baby is born, 100 billion neurons - or brain cells - 
have already been produced.

The future of a child’s developing brain is in our 
hands. Parents, caregivers and family members all 
have a part to play in helping to form a baby’s brain.

Scientists are rapidly untangling how a child goes 
from seeing images when just born to being able 
to feed, talk, play and communicate by the age of 
three.

“Different stimuli and tasks, such as hearing a 
lullaby or reaching for a toy, help establish different 
neural networks,” wrote Yudhijit Bhattacharjee in 
an article for National Geographic.

Between the ages of one and five, the brain goes 
through cycles of growth and streamlining, with 
experience playing a key role in engraving the 
circuits that will endure.”

Judit Gervain, a cognitive neuroscientist at Paris 
Descartes University, uses behavioural methods, 
optical brain imaging and electrophysiological 
measures to understand how babies learn their native 

HOW A CHILD’S BRAIN DEVELOPS FROM THE BIRTH TO AGE THREE

PICKLING:
 Pickling is the process of preserving 
or expanding the lifespan of food by either 
anaerobic fermentation in brine or immersion 
in vinegar. The resulting food is called a pickle. 
The pickling procedure will typically  affect the 
food’s texture and flavor. In east Asia, vinaigrette 
(Vegetable Oil and Vinegar) is also used as 
a pickling medium. Foods that are pickled 
include meats, fruits, eggs and vegetables. 
Another distinguishing characteristic is that Ph 
of pickles are 4.6 or less, which is sufficient 
to kill most  bacteria. Pickling can preserve 
perishable food for months. 

GOKUL
V STD

WAYS TO AVOID POLLUTION
WATER POLLUTION:
 Not throwing garbage and chemicals in rivers

 Finding ways so that dirty water does not flow into 
rivers streams

 Cleaning rivers

 Recycling waste 

AIR POLLUTION 
 Reducing number of vehicles on the road 

 Using environment-friendly fuels like Compressed 
Natural gas(CNG)

 Not bursting cracker during festivals or burning 
garbage 

NOISE POLLUTION
 Not using loud car horns 
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language. 

She says: “For a long time we had this linear view. 
First, babies are learning sounds, then they are 
understanding words, then many words together.

“From recent results, we know that almost everything 
starts to develop from the get-go. Babies are starting 
to learn grammatical rules from the beginning.”

Researchers have shown that children around two 
and a half years old are savvy enough to correct 
grammatical mistakes made by puppets. By the age 
of three most children seem to master a considerable 
number of grammatical rules.

Despite coming prewired with huge capabilities and 
potential, the brain depends heavily on environmental 

input to keep “growing” and developing. 

Scientists are now discovering precisely how that 
development is moulded by the interplay between 
nature and nurture.

Dr Alison Gopnik, a professor of psychology and 
affiliate professor of philosophy at UC Berkeley 
and author of Philosophical Baby, said: “One of 
the biggest changes I think that’s happened most 
recently is how amazingly much babies know from 
the time they’re born.  

“So, far from being a blank slate, even the youngest 
babies already seem to have some basic ideas about 
other people, about language, about the physical 
world about the objects around them.

“And one of the evolutionary ideas is that early 
period ... is where we’re just free to learn and 
explore without actually having to put all that 
learning to work.   “The picture is that having a 
caregiver who’s actually willing to invest in taking 
care of you is one of the prerequisites for being 
able to do all this amazing learning that we know 
babies are capable of.”

JEYA DENNISON
Principal

 Reducing number of vehicles on the road

 Making stricter laws against those who play 
loudspeakers for a long time

 Not bursting crackers during festivals  

HASHIMULLA SHERIF
V STD

GANGA IS ONE OF THE 
MOST POLLUTED RIVERS 
IN THE WORLD

“ “

FUN FACT



SCIENCE

INTRODUCTION:
Composting waste is heralded as being good for the 
environment. But it turns out that compost collected 
from homes and grocery stores is a previously 
unknown sources of microplastic pollution, a new 
study has found in germany.

This plastic gets spread over fields, where it may be 
eated by worms and enter the food web, make its 
way into water ways or perhaps break down further 
and become airborne, says Christian laforsch, an 
ecologist.

Organic compost destined for farmers field has 
been found to contain a significant amounts of 
microplastic.

Environment scientists says that tiny fragments of 
plastic pollution contaminate much more of the 
planet than we are aware of, including the land 
where our food is grown.

Body of science behind composting 
microplastics:
Scientists found that, the microplastic are mostly 
found in open places like:

 Around most coastal areas

 Integrated into the sand in remote beaches.

 Frozen into sea ice, and in deep water 
sediments 

HAZARDS OF COMPOSTING MICROPLASTICS
In all these environments they have found tiny 
pieces of fragmented plastic, ranging in size from 
a few millimeters to too small to be seen by the 
naked eye.

To avoid the wastage of plastic and problem of 
overcoming the non-decomposition of microplastic 
process, we should minimize using of plastic in our 
day to day life.

A variety of microplastic collected from composted 
waste included polyethylene spheres, which are 
used in paints and coatings, used in widely in 
construction materials, electronics and vehicles, 
bits of polyethylene, which is found in bags, bottles, 
polyester fibers, polypropylene, use in bags, & 

packaging and textiles.

Conclusion:
A research show a significant decrease in 
reproduction and potentially there is a change in 
population size of animals along with promotion of 
tumours in the liver of fish.

To Avoid This:
We should encourage more

• Recycling 

• Reuse and 

• Reduction of plastic waste.

We should not just focus on the Oceans, but also 
freshwater and terrestrial ecosystems.The industrial 
firms should be asked to separate out plastics that 
are permitted in green bins, like plastic bags, 
diaper shells. If we can decrease the plastics in our 
daily life, we can induce some changes. Instead 
of using plastic, we can use jute bag or any other 
decomposable things. The real solution is changing 
behavior and preventing plastic from getting into 
the compost in the first place. We should strive for 
a behaviour change in every human being in order 
to create a world which is free of garbage.

PRIYANKA
Hindi Teacher



SCIENCE

Introduction:
Water is a life. It is a boon and it is very precious. 
Water is transparent.  It’s a pure thing. About 71% 
of land is covered by the water on earth, in which, 
97% of water is covered by the ocean and only 
3% of water is in use for drinking and domestic 
purposes.

Importance of Water:
It is important to save the water for us and for our 
future. Because we totally depend on water for our 
day to day activities. The various uses of water 
includes, balancing the ecosystem, in industries, 
power generation, vegetation, for fish, wildlife and 
recreation, house hold purposes.

Proper use of Water:
It is all individual’s responsibility to save water 
and reduce the consumption of water in toilet & 
showering. 

 Rain water harvesting is one of the best 
options to save the water. About 4500 liters of 

SAVE WATER AND SAVE LIFE

An endangered species is a species (a population) of 
Animals, plants or other organisms that is in danger 
of becoming extinct. This could happen because there 
are few of that animal left, its predators have grown 
in Number, or the climate that it lives in is changing, 
or the pleas if lives in have been destroyed. The 
world conservation union (IVCN) has worked out 
that endangered species are 40% of all organisms.

Many countries have laws, if obeyed can save 
species by stopping hunting, land development or 
making park and reserve poaching and other ivegal 
activities, however can still destroy them. Only a 
few plants and animals at risk of extinction, mostly 
vertebrate, are put on the lists and get legal protection. 
Many more species become extinct. Or will become 
extinct without people knowing about it.

HASHIMULLA SHERIF
V STD

HOW RAIN IS FORMED:
The oceans are the chief source of rain, but lakes and rivers also 
contribute to it. The sun’s heat evaporates the water. It remains in 
the  atmosphere as an invisible vapor until it condenses, first into 
clouds and then into raindrops condensation happens when the air 
is cooled. 

Air cools either through expansion or by coming into contact with a 
cool object such as a cold land mass or an in covered expanse. When 
air passes over.

HOW A THUNDERSTORM BECOMES 
CYCLONE?
When water vapor transforms into rain, heat is released. This heat 
further warms the air which rises up creating lowering pressure 
in the region. This leads to chain of events creating low pressure 
region with high speed winds revolving around it. These are known 
as cyclones.  

AISHA
VII STD

மரம்
மரத்தின் நன்்மகள்:

	 மரம்	 நமக்கு	 பல	 வழிகளில்	

பயனபடுகிறது.	உதாரணமாக	வீட்டிற்கு	

வவண்டிய	 கதவு,	 ஜன்னல்,	 வாயிற்படி,	

கட்டில்,	பீவரா,	வேபிள்,	வேர்	மற்றும்	இதர	

மரசோமானகள்	சேயய	பயனபடுகிறது.

	 மரம்	 அதிகமாக	 வளர்்பபதால்	

நமக்கு	 மழழ	 கிழேக்கும்	 மற்றும்	

மரததின	 இழலகள்	 விவோய	 பயிர்கள்	

சேயவதற்கு	 தழழ	 ேததாக்ப	

பயனபடுகிறது.

	 நாம்	 இழள்பபாறுவதற்கு	

மரததின	 நிழல்	 குளிர்சேசியா்ன	 நிழல்	

தருகிறது.	 மரஙகள்	 பறழவகளுக்கு	

ENDANGERED ANIMALS

water per month can be saved if we use washing 
machine, with proper load. 200 liters of water can 
be saved if we turn off all the taps properly after 
using water.

• In rainy reason promote tree plantation.

• Avoid watering plants in afternoon & sunny 
times as the water gets evaporated instead of 
being absorbed by the plant.

• Use water in cooler only when required and 
do not waste it.

• Promote water conservation programmes to 
spread awareness among the people.

Conclusion:
 Be aware and think of the people who 
struggle a lot for even a drop of water. Saving water 
is important for us and for our future generation. 
Thus water is precious for us.

“SAVE WATER, SAVE LIFE!!!!”
RAKSHIT

UKG

ேரணாலயமாக	விளஙகுகிறது.

	 மரஙகள்	 சபாதுவாக,	 சுவாேசிக்கும்	

எல்லா	 உயிரி்னஙகளுக்கும்	 வதழவயா்ன	

(ஆக்ஸிஜழ்ன)	 சகாடுக்கிறது	 மற்றும்	

அழவகள்	 சவளிவயற்றுகினற	 (கார்பன-

ழே-ஆக்ழஸைழே)	 மரஙகள்	

உட்சகாள்கினற்ன.

	 மரஙகள்	 அதிகமாக	 வளர்்பபதால்	

பூமிழய	நிலம்	அதிர்விலிருந்து	காக்கலாம்	

மற்றும்	மண்	அரி்பழப	தவிர்க்கலாம்.

KIRUTHEESH
UKG

KEERTAN S,  UKG

NEHA SRI,  UKG

DHARSON,  UKG

NEARLY 97% OF THE 
WORLD’S WATER IS 
SALTY OR OTHERWISE 
UNDRINKABLE.

“ “
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PERSPECTIVES

Y=sin x

Here x represents a variable angle. Take the horizontal axis to be the x axis and 
vertical axis to be the y axis. 

Y=sin x is show in the figure.

First note that it is periodic of period 2π. Geometrically it means that if you 
take the curve and slide it 2π either left or right, then the curve falls back on 
itself. Second, note that the graph is within one unit of the Y axis. The graph 
increases and decreases periodically. For instance increases from –π/2 to π/2 and 
decreases from π/2 to 3π/2.

THE GRAPH OF THE SIN & COS FUNCTION:
Y= cos x

Observe that the graph of Y=cosx looks just like the graph of Y=sinx 
except  it is being translated to the left by π/2. This is because of the identity 
cosx=sin(π/2+x). It easily follows from the graph that cosx=cos(-x)= 
sin(π2/+x).

LOGANATHAN M
Maths Teacher

பெற்றோரகளின் சிந்்ைக்கு 
மாணவன	தவறு	சேயதால்	அடிக்கக்கூோது,	திட்ேக்கூோது,	ம்னம்	

புண்படும்	படி	வபேவும்	கூோது	எ்னில்………

படிக்குமாறு	அறசிவுறுததக்கூோது,	ஒழுக்கதழத	

வலியுறுததக்கூோது,	உணவு	உண்ண	உறஙகச	சோல்லக்கூோது,	

இது	எதுவுவம	ேசில	மாணவர்களுக்கு்ப	பிடிக்காது.	அவர்களின	ம்னம்	

புண்படும்	எ்னில்	ஆேசிரியரின	வவழல	தான	என்ன?

பண்படுததுவது	எனபது,	புண்படுததுதல்	அல்ல

கற்கழளச	வேத்பபடுததக்கூோது	எனறு	சோன்னால்	ேசிற்பஙகழள	

எ்பபடி	உருவாக்க	முடியும்.	நிலஙகழளச	வேத்பபடுததக்கூோது	

எனறால்	இவ்வுலகில்	விழளசேல்	எ்பபடிக்கிழேக்கும்?

தஙகதழத	சநரு்பபில்	இோவத	எனறு	சோன்னால்,	தஙக	

ஆபரணஙகள்	சேயவது	எ்பபடி?

இரு்பபுத	தாதுழவ	சநரு்பபில்	வபாோமல்	தீயில்	சூடு	ஏற்றாமல்	

எ்பபடி	(உபகரணஙகள்)	சேயயமுடியும்?

புரிதல்	வவண்டும்...

பண்படுததுவது	எனபது	புண்படுததுவது	அல்ல,	இந்த	புரிதல்	

மாணவர்களுக்கு	மட்டுமல்ல,	மற்றவர்களுக்கும்	வவண்டும்!

ஒரு	பசேசிளம்	குழந்ழதக்கு,	பிறந்த	15-வது	தி்னஙகளுக்குள்	ஊேசி	

வபாடுகிறார்	மருததுவர்

குழந்ழதக்கு	வலிக்கும்	இது	தவறு	எனறு	அவரிேம்	சோன்னால்	

குழந்ழத	நலமுேன	வாழவது	எ்பபடி?

ஒரு	வீட்டில்	குழந்ழதயின	ழககழளத	தந்ழத்ப	பிடிக்க	கால்கழள	

மாமா	பிடிக்க,	தழலழய	அழேக்காமல்	பாட்டி	அழுததி்ப	பிடிக்க	

குழந்ழதக்கு்ப	பிடிக்காத	கே்பபு	மருந்ழத	தாய	பாேதவதாடு	

தருகிறாள்	எதற்காக?

குழந்ழத	மீது	சேலுதத்பபடும்	எவ்வளவு	வமாேமா்ன	வனமுழற	இது	

மரணவம	வந்தாலும்

	 	 	 	 உனழ்ன	மறக்காத	இதயம்	வவண்டும்

மீண்டும்	ஒரு	சஜனமம்	எனறால்

	 	 	 	 அதில்	நீவய

என	நண்ப்னாக	வவண்டும்

	 	 	 	 வாழக்ழக	எனபது

நீ	வாழும்	வழர	அல்ல

	 	 	 	 வாழவில்	நீ	ோதிக்கும்	வழர

காற்றுக்கு	வவலி	இல்ழல

	 	 	 	 நட்புக்கு	எல்ழலயில்ழல.

VINOTHINI, PRIYA, SALOMI
X STD

அவர்களுக்கா்ன	தண்ேழ்ன	என்ன?

குழந்ழதயின	நலனகள்	இரண்டு:

ஓனறு	உேல்	நலன,	இரண்டு	உள்ள	நலன.

உேல்	நலனுக்காக	இயஙகும்	மருததுவததுழறயின	ழககழளக்	

கட்டி்னால்	“ஊேசி		குழந்ழதக்கு	வலிக்கும்,	மருந்து	குழந்ழதக்கு	

கேக்கும்,	அறுழவ	ேசிகிசழே	அழதவிே	வலிக்கும்	எ்னவவ,	

எல்லாவற்ழறயும்	தவிர்தது	குழந்ழதக்கு	ம்னம்	வநாகாமல்	

அறசிவுழர	மட்டும்	கூறசி	அனு்பபுஙகள்”எனறு	சோல்வீர்களா?

மருததுவததுழறயின	ழககள்	கட்ே்பபட்ோல்,	உேல்	நலன	

ஒழிந்தது	எனறு	அர்ததம்	புரிதல்	வவண்டும்.

அழத்பவபால	உள்ளதது	நலனுக்கா்னது	தான	கல்விக்	கூேஙகள்,	

அது	கூோது,	இது	கூோது	எனறு	இஙவக	கற்பி்பபவரின	ழகயும்,	

சுய	ேசிந்தழ்னயும்,	உணர்வும்	கட்ே்பபட்டுவிட்ே்ன.

விழளவு	நாம்	பார்ததுக்சகாண்டிருக்கிவறாம்.	ஒரு	கல்விக்கூேம்	

மூே்பபட்ோல்	அது	100	ேசிழறோழலகள்	திற்பபதற்குச	ேமம்.	மூடும்	

அளவிற்கு	அதிக	ேசிரமம்	வவண்ோம்.

ஆேசிரியரின	உேலும்	உள்ளமும்	ழககளும்	கட்ே்பபட்ோவல	வபாதும்,	

உள்ள	நலன	முற்றசிலுமாக	அழிந்து	விடும்.

மாணவன	ஆேசிரியரால்	திருதத்பபோவிட்ோல்	ஆேசிரியரின	

ேசிறுவகாளால்	தூண்ே்பபோவிட்ோல்,	ஆேசிரியரின	

ேசிற்றுளிவபானற	நாவி்னால்	சேதுக்க்பபோவிட்ோல்,	

ஆேசிரியர்களின	பல	சமாழிகளால்	பண்படுதத்பபோவிட்ோல்,	

காவலர்களின	ழகயில்	இருக்கும்	குறுந்தடிக்கு	இழரயாக	

வவண்டும்	அல்லது	ேசிழற	ோழலக்கும்	சேனறு	கம்பிகழளததான	

எண்ண	வவண்டும்.

	 ேசிந்தியுஙகள்	சபற்வறார்கவள!	சபரிவயார்கவள!	அரேசியல்	

தழலவர்கவள!!!!!

      V.P. DENNISON
Correspondent
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PERSPECTIVES

அது்ோன் பு்திய உலக்மோ?

மோறறம் ்ேண்டும்

மரஙகழளத	வதடிதவதடி	அழலகிறது

தாகம்	தீர்க்கும்	தண்ணீழரத	வதடுகிறது

கூடுகள்	கட்ே	வீடுகழளத	வதடுகிறது

கூடி	உண்ண	பசும்	வயழலத	வதடுகிறது.

இழள்பபாற	நிழல்	இல்ழல

இழர	வதே	வயலில்ழல

இழேபாே	இ்னிழம	இல்ழல

இனச்னாரு	உலகம்	வவறசில்ழல

வீடுகளில்	கட்டும்	கூடுகளும்

ம்னிதக்	கரஙகளால்	கழலகிறது…

ம்னிதம்	குழறந்த	உலகததில்

மரஙகள்	மட்டும்	வாழுமா?

ஆதி	ம்னிதன	மீண்டும்	வருவாவ்னா

முதல்	விழதழயத	விழத்பபாவ்னா

மீண்டும்	ஓர்	உலகம்	உருவாக்குவாவ்னா

அதுதான	புதிய	உலகவமா?

KEERTHIKA. R
X STD

மக்களோடசி?

விடுதழல	சபற்றும்

சுதந்திரம்	சபற்றும்

இததழ்ன	ஆண்டுகளாகி

என்ன	ஆண்டு	

கிழிததார்கள்…..

இருக்க	இேமும்

உடுக்க	உழேயும்

உண்ண	உணவும்

எல்வலார்க்கும்

கிழேதததா?	ஏ்ன

யாவராசவாருவர்

எனச்னதிரில்

அவர்	எண்ணததிலிருந்து

சோன்னழத

எண்ணததான

வதானறுது

இல்ழல	எனறு!

். சஙகரலிஙகம்
முதுக்ல ்மிழோசிரியர

இனழறய	ஆேசிரியாளர்களிேமும்	மக்களிேமும்	மாற்றம்	வவண்டும்

மக்கவள	மக்களுக்காக	மக்களால்	ஆளத	வதானறசிய	ஆட்ேசி	மக்கள்	

நலனுக்காக	அழமய	வவண்டுவமயனறசி,	மக்கள்	விவராத	ஆட்ேசியாக	

அழமயக்	கூோசதனபவத	இசேசிறு	கட்டுழரயின	வநாக்கம்.

	 “	சநல்லும்	உயிரனவற	நீரும்உயி	ரனவற

	 		மன்னன	உயிர்தவத	மலர்தழல	உலகம்

	 		அத்னால்	யானுயிர்	எனபது	அறசிக்ழக

	 		வவனமிகு	தாழ்ன	வவந்தற்குக்	கேவ்ன”	(புறம்-186)

	 -வமாேசி	கீர்னார்

இவ்வுலகில்	 வாழும்	 மக்களுக்கு	 சநல்லும்	 நீரும்	 உயிராகாது.	

முழறயா்ன	 ஆட்ேசி	 சேயது	 மக்கழளக்	 காக்கக்	 கூடிய	 மன்னவ்ன	

உயிர்	வபானறவன	எனகிறது,	இ்பபுறநானூற்று்ப	பாேல்.

	 “முழறசேயது	கா்பபாற்றும்	மன்னவன	மக்கட்

	 	கிழறசயனறு	ழவக்க்ப	படும்”

குறள்-388

மக்கள்	 நலிவுறாமல்	 முழறசேயது	 ஆட்ேசி	 நேததும்	 மன்னவழ்ன,	

வள்ளுவர்	 இழறவனுக்கு	 ஈோக	 ழவததிருக்கிறார்	 எ்ன	 வமவலக்	

கூறசிய	 ோனறுகளின	 மூலமாக,	 ேஙக	 காலததில்	 ேசிற்பபா்ன	

முழறயில்	ஆட்ேசி	 சேயத	 மன்னர்கள்	 வாழந்த	 திருநாோக	 இருந்த	

பார்	 வபாற்றும்	 தமிழர்	 வாழந்த	 தமிழ	 நாடு	 கால்ப	 வபாக்கில்	

ஆட்ேசியாளர்களால்	 படி்பபடியாக	 வீழசேசி	 அழேந்துள்ளது!	

எனபதழ்ன	யாவராலும்	மறுக்க	முடியாது.

	 ‘மது	நாட்டுக்கும்	வீட்டுக்கும்	வகடு’

	 ‘புழக்ப	புற்றுவநாழய	உண்ோக்கும்’

எ்ன	 மக்கள்	 வரி்பபணததில்	 ஊேகஙகளில்	 விளம்பரம்	 சேயயும்	

மததிய	 மாநில	 அரசுகள்	 தாயாரிக்கும்	 அந்நிறுவ்னஙகழள	 மூே	

முயற்ேசிக்காதிரு்பபது	விந்ழதயாயிருக்கிறது.

அந்நிறுவ்னஙகளுக்கு	 அனுமதி	 அளிதது	 அஙகிகாரம்	

சகாடுததுவிட்டு,	விழி்பபுணர்வு	விளம்பரம்!

இ்பபடி	 முழற	 சேயது	 ஆட்ேசி	 சேயயும்	 முழறழய	 யாரிேமிருந்து	

இவர்கள்	கற்றார்கவளா!	எ்னக்கு	விளஙகவில்ழல.

அரவே	 ோஸமாக்	 கழேகழளத	 திறந்து	 மது	 பாட்டில்கழள	 விற்று	

நாட்டிற்கும்	வீட்டிற்கும்	நனழம	விழளவிக்கிறதா?	இதுவும்	எ்னக்கு	

விளஙகவில்ழல.

மதுபா்னமும்	 புழகயிழலயும்	 பான	 மோலாவும்	 இது்ப	 வபானற	

இனனும்	 பல	 மக்கள்	 நலவிவராத	 சபாருட்கழள	 விற்பழ்னச	

சேயவதன	 மூலம்	 நாட்டு	 வருமா்னதழத	 சபருக்குவழதத	 தவிர	

மற்ற	 வழகயில்	 அரோல்	 வருமா்னம்	 ஈட்ே	 முடியாத	 சபாழுது,	

அரேசிேமிருந்து	 அனுமதி	 சபற்று	 இயஙகும்	 அததழ்ன	 த்னியார்	

நிறுவ்னஙகளும்	இலாபம்	ஈட்டுவது	எ்பபடி?	எ்ன	சநஞவோடு	வகள்வி	

எழு்பபிக்	சகாள்ளும்	பல	வகாடி	மக்களில்	நானும்	ஒருவன.

	 மக்கள்	 வரி்பபணம்	 எதற்சகல்லாம்	 பயனபேனும்?	 குடிநீர்,	

சுகாதாரம்,	 ோழல,	 மினோரம்,	 வபாக்குவரதது,	 கல்வி,	 விவோயம்	

எ்ன	 இழவகளுக்சகல்லாம்	 இலவேமாக	 பயனபேனும்.	

பயனபடுகிறதா?	 இதுவும்	 வகள்விக்	 குறசிவய!	 மாறாக	 ஆட்ேசியில்	

இரு்பபவர்களுக்கு	 சகாடி,	 வப்னர்	 மற்றும்	 அவர்கழள	 ஆட்ேசியில்	

அமர	 ழவக்கும்	 வாக்கு	 வஙகிகளுக்வக	 பயனபடுவதாக	

வதானறுகிறது.

	 வமலும்,	 காவல்	 துழறக்கும்	 நீதி	 மனறததிற்கும்,	 வதர்தல்	

ஆழணயததிற்கும்	சேயகினற	அததழ்ன	சேலவுகளும்	வீண்	எ்ன	

வதானறுகிறது.	 இததுழறகளில்	 நியாயமா்ன	 முழறயில்	 வவழல	

சேயபவர்கழளத	 தவிர	 மற்ற	 ஊழியர்கள்	 ஊதியமாக	 சபறும்	

வரி்பபணம்?

	 எ்னவவ,	ஆட்ேசியாளர்களும்	காவல்	துழறயும்	நீதி	 மனறமும்		

வதர்தல்	 ஆழணயமும்	 எ்பசபாழுது	 தன	 கேழமழய	 ேரிவரச	

சேயகிறார்கவளா	அ்பசபாழுது	தான	நம்	பழம்சபரும்	தமிழகததின	

ஆட்ேசிழயக்	 சகாண்டுவர	முடியுசம்ன	 நான	 நம்புகிவறன.	 எ்னவவ,	

நல்ல	ஆட்ேசியாளர்கழளத	வதர்ந்சதடு்பவபாம்!!!!

். சஙகரலிஙகம்
முதுக்ல ்மிழோசிரியர
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நதிறம் 
ஏன	 ஒரு	 இ்னவம	 அதன	 சபரும்பானழமயா்ன	 மக்களுழேய	 ேரும	 நிறதழதக்		

குழறயாக	 கருதுகிறது?	 இந்த	 வகள்வி	 தான	 இந்தக்	 	 கட்டுழர	 உருவாக	

ழமயக்காரணம்	 எனறு	 ழவததுக்சகாள்ளலாம்.	 நம்	 ேமூகததில்	 இனறு	 எஙகு	

பார்்பபினும்	 சவள்ழள	 வமாகம்.	 பிறக்கும்	 பசேசிளம்	 குழந்ழதயாக	 இருக்கட்டும்,	

மணக்கும்	 ம்னமக்களாக	 இருக்கட்டும்	 ேமூகததின	 பார்ழவயில்	 சவள்ழளவய	

எஙகும்	ேசிற்பபு.	இயற்ழக	நமக்கு	சகாடுதத	நிறதழதவய	சவறுக்கத	தூண்டும்	இந்த	

சவள்ழள	 வமாகம்	 எஙகிருந்து	 வந்தது,	 எவ்வாறு	 நம்	 அனறாே	 வாழவில்	 ஒரு	

வலிழமயா்ன	 நிழல	 சகாண்டுள்ளது,	 அத்னால்	 வரும்	 ேமூகவியல்(sociological)	
ோர்ந்த	விழளவுகள்	என்ன.	இந்தக்		கட்டுழர	இக்வகள்விகளுக்கு	பதில்	காண	ஒரு	

வதேல்.

சவள்ழள	வமாகம்	இனறு	நம்	ேமூகததில்	ஒரு	ேர்வ	ோதாரணமா்ன	பகுதி	ஆகிவிட்ேது.	

இம்வமாகததின	ஆரம்பம்	ஒரு	தர்பபி்னரால்	ோதி	அழம்பபுகளில்	வவரூனறசி		உள்ளது	

எனறு	கூற்பபட்ோலும்,	பல	ேமூகவியல்	மற்றும்	வரலாற்று	நிபுணர்கள்	colonialism 

எ்ன்பபடும்	வமற்கததிய	கால்னியததுவதழதவய	முக்கிய	காரணமாக	கூறுகினற்னர்.	

ஒரு	 வழகயில்	 இனறு	 நம்மிேம்	 தழும்பும்	 சவள்ழள	 வமாகம்	 200	 வருே	

கால்னியததுவததின	 உதிரிகள்	 எனறும்	 கூறலாம்.	 அனறு	 கால்னியததுவதழத	

நியாய்பபடுததுவதற்கு	 ஐவரா்பபிய	 அறசிஞர்கள்	 எடுததுக்சகாண்ே	 	 கூற்று	 aryan 
invasion theory	 எ்ன்பபடும்	 ‘சவள்ழள	 ஆரியர்கள்	 கரு்பபு	 திராவிேர்கழள்ப	

பழேசயடுதது	ஆண்ே்னர்’,	எ்னவவ	நவ	ஆரியர்களாகிய	நாஙகள்	சேயவதும்	ேரிவய	

எனபவத.	 நிறதழதவய	 ழமயமாக	 ழவதது	 தாஙகள்	 வமனழமயா்னவர்கள்	 எ்ன	

நியாய்பபடுததிக்சகாண்ே்னர்.		கறு்பபா்னவர்கழள	‘தூயழம’	ஆக்குவது	‘சவள்ழள	

ம்னித்னின	பாரம்’(white man’s burden)	எனறு	கூறசிக்சகாண்டு	பிற	நாகரீகஙகழள	

பழேசயடுக்க	அவர்கவள	அவர்களுக்கு	உரிழம	சகாடுததுக்சகாண்ே்னர்.		

ஒடுக்க்பபட்ே	 மக்கள்	 அவர்களது	 அேக்குமுழறயாளர்களின	 அழகியல்	

தரநிழலகழளவய (aesthetic standards)	 வமனழமயாக	 கருதி	 பினபற்றுவர்	 எனபது	

ஒரு	 ேமூகவியல்	 கூற்று.	 இந்தக்	 கூற்று	 இனறு	 நம்	 ேமூகததில்	 பிரதிபலி்பபழத	

நிசேயம்	எவராலும்	எளிதில்	தட்டிக்கழிக்க	முடியாது.	ஆ்னால்	இந்தக்	கூற்று	உண்ழம	

அல்ல	 எனறு	கூறசி	 இதற்கு	 சபாதுவாக	 பலரும்	 எதிராக	 எழு்பபும்	 கருதது	 “எ்னது	

ரேழ்னகழள	 நானதாவ்ன	 நிர்ணயம்	 சேயகிவறன.	 இழத	 எவ்வாறு	

கால்னியததுவததின	அல்லது	ேமூகததின	தாக்கம்	எ்ன	கூற	முடியும்”	எனபதுதான.	

இதற்கு	பதிழல	நாம்	ேமூகததி்னிேம்	இருந்வத	சபற	முடியும்.

ஒரு	கலாோரம்	அது	ோர்ந்த	ேமூகததின	சவளி்பபாடு	எ்ன	ழவததுக்சகாள்ளலாம்.	

நம்முழேய	 எண்ணஙகள்,	 சேயல்கள்,	 மற்றும்	 ரேழ்னகள்	 பல	 ஒரு	 குறசி்பபிட்ே	

அளவிற்கு	நாம்	ோர்ந்த	கலாோரததி்னாவலவய	நமது	சுயேசிந்தழ்னழயயும்	தாண்டி	

நிர்ணயிக்க்பபடுகிறது.	 இழத	 கலாசோர	 ேீரழம்பபு(cultural conditioning)	 எனறு	
கூறலாம்.	ஒரு	ேமூகததின	அழகு	தரநிழலகளும்	அதன	கலாசோர	தயாரி்பபுகளால்	

சபரிதும்	நிர்ணயிக்க்பபடுகிறது.	ஊேகம்	எனபது	ேமூகததின	ஒரு	முக்கிய	கலாசோர	

தயாரி்பபு.	 இந்த	 அழகு	 தரநிழல(beauty standards)	 ேமாசோரததில்	 ஊேகஙகள்	

வமற்கததிய	 நாகரீகததின	 அழகு	 தரநிழலகழளத	 தவறா்ன	 முழறயில்	 பல	

மேஙகுகளில்	 ேமூகததின	 வமல்	 திணிததுக்சகாண்டு	 இருக்கிறது.	 இனறு	

சதாழலக்காட்ேசியில்	 குறசி்பபாக	 திழர்பபேஙகள்,	 நாேகஙகள்	 மற்றும்	

விளம்பரஙகளில்	 நமது	 ேமூகததில்	 சபாதுவாய	 விளஙகும்	 கரு்பபு	 ேரும	 நிறம்	

சகாண்ே	ம்னிதர்கழள்ப		பார்்பபவத	அரிதாகிவிட்ேது.	இழத	உறுதி	சேயய	06-10-18	

அனறு	தமிழகததில்	பிரபலமா்ன	ேன	சதாழலக்காட்ேசியில்	காழல	9.05	முதல்	9.10	

வழர	ஒளிபர்பப்பபற்ற	விளம்பரஙகழள	ஆராயந்தவபாது	ஒரு	விளம்பரததில்	கூே	

கரு்பபு	நிறம்	சகாண்ே	ஒரு	கதா்பபாததிரதழதக்		காண	முடியவில்ழல.	ஆண்கழள	

சபாறுததவழர	சமாததம்	16	கதாபாததிரஙகளில்	12	வபர்	‘சவள்ழளயாகவும்’	4	வபர்	

மாநிறம்	 சகாண்டும்	 இருந்த்னர்.	 சபண்கழள்ப	 சபாறுததவழரயில்	 16	

கதாபாததிரஙகளில்	 14	 வபர்	 ‘சவள்ழளயாகவும்’	 2	 வபர்	 மாநிறம்	 சகாண்டும்	

 » ஒரு	வவழள	வோற்றுக்கு	அல்லற்படும்	ஏழழயின	க்னவு	பலிக்கும்	நாள்	தான,	நம்	

பாரதததிருநாடு	வல்லரசு	அழேயும்	நாள்	ஆகும்.

 » எனறு	 விவோயிகள்	 ம்னஙகுளிர்வழதக்	 சகாண்டு	 இந்நாட்டின	 தரம்	

அறசிய்பபடுவமா,	அனறு	தான	நம்	பாரதததிருநாடு	வல்லரோகும்.

 » சபண்களுக்கு	 எ்பவபாது	முழுழமயா்ன	 பாதுகா்பபு	 கிழேக்குவமா,	 அனறு	 தான	

நம்	நாடு	வல்லரேழேயும்.

 » குற்றமும்	 ஊழலும்	 நிழறந்ததல்ல	 தீர்்பபும்தீர்மா்னமும்.	 கூர்ழமயா்ன	 வப்னா	

முள்ளி்னால்	 எழுத்பபடும்	 ஒவ்சவாரு	 தீர்்பபும்,	 எ்பசபாழுது	 நியாயததுேனும்		

நிததியததுேனும்	கூடிய	நீதியாக	மாறுவமா	அனறு	தான	நம்	நாடு	வல்லரோகும்.

 » எ்பசபாழுது	இந்நாட்டில்	உள்ள	அழ்னவரும்	இலவேமாகவவா	அல்லது	குழறந்த	

விழலயிவலா	 மருததுவ	 வேதியும்	 மருந்து்பசபாருட்களும்	 சபறுகிறார்கவளா	

அந்நாள்	தான	நம்	தாயத	திருநாட்டின	சபான்னாளாகும்.

 » இரு்பபினும்	ம்னிதா,	இயற்ழக	மருததுவம்	தான	நம்	முதல்	பண்பாட்டு	மருததுவம்	

எனபழத	மறந்துவிோவத!

எபபெோழுது ெோர்த ்திருநோடு ேலலரசோகும்?

இருந்த்னர்.	சமாததததில்	நம்	தமிழ	சமாழி	ோர்ந்த	சதாழலக்காட்ேசி	வே்னல்கழளக்		

கண்டு	 நம்	 கலாோரதழத	 அறசிய	 விரும்பும்	 சவளிநாட்ேவருக்கு	 இறுதியில்	

மிஞே்பவபாவது	சவறும்	ஏமாற்றவம.	ஏச்னனறால்	சதாழலக்காட்ேசி	வே்னல்கழள்ப	

சபாறுததமட்டில்	தமிழ	நாட்டில்	வாழவது	சவள்ழள	நிறம்	உழேயவர்கவள.	இது	

சதாழலக்காட்ேசிக்கு	மட்டும்	உட்பட்ேது	அல்ல.	சேயதிததாள்,	இழணயதளம்	எ்ன	

அழ்னதது	 ஊேக	 தளஙகளுக்கும்	 சபாருந்தும்.	 இந்த	 சவள்ழள	 வமாகதழதத	

தஙகள்	சுயநலததிற்காக	ஊேகஙகள்	மூலமாக	அதிகம்	பயனபடுததுவது	Fair & 
Lovely வபானற	அழகு	சபாருட்கள்	உற்பததி	சேயயும்	நிறுவ்னஙகள்	தான.	 ேரி,	
இந்த	 சவள்ழள	 வமாகம்	 இருந்தால்	 என்ன?	 அது	 எ்னக்கு	 அழகாக	 சதரிகிறது	

மற்றும்	Fair & Lovely வபானற	 ‘அழகு’	சபாருட்கள்	எனழ்ன	வமலும்	 ‘அழகாக்க’	
உதவுகிறது.	அத்னால்	என்ன	சபரிய	பிரசேழ்ன	எனறு	ேசிலர்	வகள்வி	எழு்பபலாம்.	

அதற்கு	பதில்	காண	இவதா	ஒரு	முயற்ேசி.

சவள்ழள	வமாகததால்	இனறு	நம்	ேமூகததில்	இரண்டு	மாதிரியா்ன	பிரசேழ்னகள்-	

ஒனறு	 உேல்ரீதியா்னது	 மற்சறானறு	 மவ்னாரீதியா்னது.	 உேல்ரீதியாக	 ேசில	

fairness creamகளில்	 பயனபடுதத்பபடும்	 corticosteroids	 வபானற	

வவதி்பசபாருட்களால்	 ேருமததிற்கு	 நிகழும்	 சகாடிய	 பாதி்பபுகழளயும்	 பல	

ஆயவுகள்	நிரூபிததுள்ள்ன.	உேல்ரீதியாக	இததழகய	பாதி்பபுகள்	நிகழந்தாலும்	

ம்னரீதியாக	 சவள்ழள	 வமாகம்	 ஏற்படுததும்	 பாதி்பபு	 இனனும்	 சகாடிய்னவாக	

திகழகிறது.	

சதாழலக்காட்ேசியில்	ஒளிபர்பப்பபடும் fairness cream விளம்பரஙகள்	ஏற்படுததும்	
விழளவுகள்	சபரும்	சகாடுழம.	அழ்னதது	fairness cream	விளம்பரஙகளும்	பின	

சதாேர்வது	ஒவர	 formulaழவ	தான:	 fairness cream உபவயாகிக்கும்	முன,	 fairness 
cream	உபவயாகிதத்ப	பின.	Fairness cream விளம்பரஙகழள்ப	சபாறுததவழரயில்	
ஒருவர்	 கரு்பபாக	 இருக்கும்	 வபாது	 அவர்களுக்கு	 நிகழவது	 அழ்னததும்	

வதால்விழய.	கரு்பபாக	இருந்தால்	யாருக்கும்	வவழல	கிழேக்காது.	கரு்பபு	ஒரு	

ோபம்	எனற	அளவுக்கு	மிழக்பபடுததி	ஒரு	தவறா்ன	ேசிந்தழ்னழய்ப	பார்்பபவர்கள்	

ஒவ்சவாருவரின	 ம்னதிலும்	 விழததது	 வருகினற்னர்.	 ஒரு	 ம்னித்னின	

த்னிததிறழமழய	உதாேீ்ன்பபடுததி	ஒருவழர	சவறும்	அவரது	ேரும	நிறததிற்கு	

சுருக்கிவருகிவறாம்.	இழவ	அழ்னததும்	நமது	ம்னதளவில்	இருக்கும்	சவள்ழள	

வமாகததால்.

சவள்ழள	 வமாகதழத்ப	 பற்றசி	 இவ்வளவு	 வபசுவது	 ஏன?	 அது	 இனறு	 நம்	

கலாசோரததின	பகுதி	ஆகிவிட்ேவத	எ்ன	ேசிலர்	கூறலாம்.	ஆ்னால்	இந்த	சவள்ழள	

வமாகம்	 நமது	 குழந்ழதகளின	 ம்னதளவில்	 ஏற்படுததும்	 சபரிய	 பாதி்பபுகழள	

நாம்	மறந்துவிேக்	கூோது.	Tripartite influence modelயின	படி	ஒரு	குழந்ழதக்கு	தன	
உேல்	ோர்ந்த	சுய	மரியாழதழய	முக்கியமாக	தீர்மா்னி்பபது	மூனறு	விஷயஙகள்-

சபற்வறார்,	 சுற்றமும்	 நட்பும்,	 மற்றும்	 ஊேகம்.	 த்னது	 உேழலவய	 அேசிஙகமாக	

நிழ்னதது	 சவறுக்கும்	 குழந்ழதகள்,	 ம்னஅழுததம்,	 தன்னமிபிக்ழகயினழம	

வபானற	பல	இன்னல்களுக்கு	ஆளாகினற்னர்.	நாம்	இனறு	நம்	குழந்ழதகளுக்கு	

அததழகய	 சுற்றுசூழழலவய	 	 உருவாக்கி	 உள்வளாம்.	 கால்னியததுவதால்தான	

நமது	 கலாசோரததில்	 இந்த	 சவள்ழள	 வமாகம்	 சபரிதும்	 தழலதூக்கிவுள்ளது	

அத்னால்	 அழத	 விட்டுவிே	 வவண்டும்	 எனபது	 இஙகு	 வாதம்	 இல்ழல.	 ம்னித	

கலாசோரஙகள்	 ஒனவறாடு	 ஒனறு	 உழரயாடி	 தி்னமும்	 எவதா	 ஒரு	 விதததில்	

மாறுபடுவதால்	தான	காலஙகள்	தாண்டியும்	நாகரீஙகஙகளும்,	கலாசோரஙகளும்	

சேழிததுக்சகாண்டுள்ள்ன.	 அவத	 ேமயததில்	 நமது	 எண்ணததில்	 எழும்	

பாரபட்ேஙகள்	எஙகிருந்து	வருகிறது	எனபழத	அறசிவது	அவேசியம்.	இ்னியாவது	

ஒவ்சவாரு	முழற	நாம்	கரு்பபு	ேரும	நிறதழத	இகழும்	வபாதும்,	நாம்	ஒருவிதததில்	

நம்	 குழந்ழதகளின	 சுயமரியாழதழயயும்,	 தன்னம்பிக்ழகழயயும்	

தாக்கிக்சகாண்டிருக்கிவறாம்	எனபழத	நிழ்னவில்	சகாள்வவாம்.	

்ீெக்
Coordinator

 » வவற்றுழமகள்	பல	இரு்பபினும்	அவற்றுள்	ஒற்றுழம	இருந்தால்	தான	இந்திய	

நாடு	வல்லரேழேயும்.

 » இழவ	அழ்னதழதயும்	விே	முக்கியமா்ன	ஒனறு,	ஒவ்சவாரு	த்னிம்னிதனுக்கும்	

வதேபக்தியும்,	நாட்டு்பபற்றும்	இருக்கவவண்டும்.

 » ஒவ்சவாரு	 த்னிம்னிதனும்	 தன	 வாழக்ழக	 முழறயிழ்ன	 ேீரா்னதாகவும்,	

ேரியாகவும்	 மாற்றசிக்	 சகாண்ோல்	 தான	 இந்தியா	 வல்லரேழேயும். 

	 	 "தன்னிேவம	 குழறயிருக்க	 மற்றவர்களின	 குழறகழள	 ஏன	 ஆராய	

வவண்டும்".	ஆகவவ,	ம்னிதா	முதலில்	நீ	மாறு;	பினபு	உன	நாட்ழே	வல்லரசு	நாோக	

மாற்று!

 » 2020	 வதிவலா	 அல்லது	 2050	 திவலா	 இந்தியா	 வல்லரசு	 அழேயும்	 எனறு	

பகல்க்னவிவல	 கூறும்	 கூற்று	 தவறாகும்.	 ம்னிதா	 நீ	 மாறாமல்	 இஙகு	 எதுவும்	

மாறாது.மாற்றம்	வவண்டும்	ம்னிதா!	முனவ்னற்றம்	சபற.

கோ. ரிஜ்ேோைோ
XII STD

PERSPECTIVES



நீட்	வதர்வு	2013-ல்	ஆரம்பிக்க்பபட்ேது.	நீட்	 வதர்வு	 (National Eligibility 
cum Entrance Test)	 எனபது	 சபாது	 மருததுவம்,	 பல்	 மருததுவம்	
துழறயில்	 வேர்வதற்கு	 இந்திய	 அளவில்	 நழேசபறும்	 நுழழவுத	

வதர்வு	ஆகும்.

நடுவண்	இழேநிழலக்	கல்வி	வாரியம்	நேததும்	இதவதர்வு	அகில	

இந்திய	 மருததுவ	 நுழழவுத	 வதர்விற்கு	 (All India pre Medical Test 
(AIPMT))	 மாற்றாக	 அறசிமுக்பபடுதத்பபட்ேது.	 இந்த	 நுழழவுத	
வதர்வா்னது	 அழ்னதது	 அரசுக்	 கல்லூரிகளுக்கும்	 த்னியார்	

கல்லூரிகளுக்கும்	சபாருந்தும்.	 தமிழ	உள்ளிட்ே	 10	 சமாழிகளில்	

வதர்வு	நேதத்பபடும்	எனறு	அரசு	சதரிவிததது.	

அந் 10 பமோழிகள்:	 தமிழ,	 ஆஙகிலம்,	 குஜராததி,	 ஹசிந்தி,	

வஙகாளம்,	அஸஸைாமிஸ,	க்னோ,	மராததி,	ஒரியா,	சதலுஙகு.

கிராம்பபுற	மாணவர்கழள	எவ்வாறு	பாதிக்கிறது.

•	 வகள்விகள்	 CBSE	 முழறயில்	 இரு்பபதால்	 மாணவர்களால்	

வகள்விகள்	புரிந்து	சகாள்ள	முடியவில்ழல.

As students grow older, they are asked by their teachers to do more and more 
with the information they have stored in their brains. These types of request 
require accessing higher order thinking (HOT).
Most of us don’t think about thinking as much as we are required to do. But 
educators, and legislators have been thinking more about thinking. 
As students move from elementary to middle school, and then to high school, 
they are asked by their teacher to do more and more with the information 
that they have stored in their brains. Students are asked to write review for 
the books that they are reading and are also asked to analyse why a character 
behaved in a certain way. In Science, if they are studying about sound, students 
might be asked to design and construct a new kind of musical instrument. In 
language and arts, they might be asked to compare and contrast Julius Caesar  
and Adolf Hitler, or to talk about the lessons of Nazism that holds for world 
events today. These types of requests require higher order thinking. 
 Higher order thinking may come easily for some students but difficult 
for others. But here’s the good news, higher order thinking, like every other 
skills, can be learned and with practice a person’s higher order thinking skill 
level can increase.

MALAR SELVI
English Teacher

In today’s 21st century classrooms, students learn to evaluate information and be 
creative and innovative in their problem solving.
Learning the process of higher-order thinking is an important, yet attainable, 
goal in all classrooms, “critical thinking is self –directed ,self disciplined, self-
monitored and self-corrected”.
Bloom’s taxonomy of thinking skills is important in helping teachers help student 
develop higher order thinking using bloom’s taxonomy can help teacher’s move 
students from lower-order thinking to higher order thinking.
- from remembering(gathering information)
- to understanding (confirming information)
- to applying (making use of knowledge)
- to analyzing (taking information part)
- to evaluating (judging the outcome)
- to creating in order to generate new ideas and solve problems
It is important because thinking  is the first step of learning. As the students think 
at higher order they come across to various questions and it will give them an 
exposures to learn new things with interest. 

DHANALAKSHMI
Science Teacher

நீட கதிரோமபபுற மோணேரக்ள எவேோறு ெோ்திக்கதிறது?

WHY IS HIGHER ORDER THINKING IMPORTANT?

•	 நமது	மாநில்ப	பாேததிட்ேததுக்கும்,		CBSE 	பாேததிட்ேததுக்கும்	
நிழறய	 விததியாேஙகள்	 உள்ளதால்	 அவர்களால்	 கற்றுக்	

சகாள்ளமுடியவில்ழல.

•	 கிராம்பபுற	 மாணவர்களுக்கு	 வபாதிய	 நிதி	 உதவி	

இல்லாததால்	 அவர்களால்	 NEET	 	 பயிற்ேசி	 	 வகு்பபிற்கு	 சேல்ல	
முடியவில்ழல.

•	 அரசு்ப	 பள்ளிகளில்	 நீட்	 வதர்வுக்கா்ன	 த்னி்பபட்ே	 பயிற்ேசி	

வகு்பபுகள்	 நேக்காததால்	 மாணவர்கள்	 வதர்விழ்ன	 கண்டு	

அசே்பபடுகிறார்கள்.

•	 வதர்வுழமயஙகள்	 சவகுசதாழலவில்	 உள்ளதால்	

கிராம்பபுற	மாணவர்கள்	வதர்வு	எழுத	மிகுந்த	ம்ன	அழுததததுேன	

சேல்கிறார்கள்.

ANTONY JANCY
English Teacher

PERSPECTIVES

்க கழுவு்ல அேசியமோை்ோ? 
	 	 இனழறய	 தழலமுழறகள்	 ழக	 கழுவுதழல	 ஒரு	 மிக்பசபரிய	

வவழலயாக	கருதுகினற்னர்.	ஆ்னால்,	ழக	கழுவாமல்	உண்ண்பபடும்	உணவுகளால்	

ஏற்படும்	 தீழமகளும்	 மற்றும்	 அவற்றால்	 முதலில்	 பாதிக்க்பபடுவது	 முதலில்	

குழந்ழதகள்தான	எனபழத	முதலில்	நாம்	சதரிந்துக்	சகாள்ள	வவண்டும்.

	 சேல்லி:	ேர்வவதே	அளவில்	உலக	ழக	கழுவும்	தி்னம்	அக்வோபர்	15	அனறு	

கழேபிடிக்க்பபடுகிறது.	 உலகின	 சபரும்பானழமயா்ன	 வநாயகள்	

சுகாதாரயினழமயால்தான	பரவுகினற்ன	எ்ன	புள்ளிவிவரம்	கூறுகினற்ன.

	 பழஙகாலததில்	வீட்டின	முனபுறததில்	ஒரு	சபரிய	பாததிரததில்	தண்ணீர்	

ஊற்றசி	ழவததிரு்பபார்கள்.	சவளி	இேஙகளுக்கு	சேனறு,	வருபவர்கள்	அந்த	நீரில்	

ழக,	கால்கழள	சுததம்	சேயத	பிறகு	தான	வீட்டிற்குள்	நுழழவார்கள்.	ஆ்னால்	இந்த்ப	

பழக்கம்	தற்வபாது	மழறந்துவிட்ேது.

	 இனறு	 உலகில்	 இறக்கும்	 குழந்ழதகளில்	 மூனறசில்	 இருவர்	 வயிற்று்ப	

வபாக்கு	மற்றும்	சுவாே	வநாய	ஆகியவற்றால்தான	இறக்கிறார்கள்.	அதற்கு	காரணம்	

பாக்டீரியா,	 ழவரஸகள்	 மற்றும்	 ஒட்டுண்ணிகள்	 சபருமளவில்	 வாய	 மூலவம	

உேலுக்குள்	நுழழவவத,	ஒரு	கிராம்	ம்னித	மலததில்	ஒரு	வகாடி	ழவரஸகளும்,	பதது	

இலட்ேம்	 பாக்டீரியாக்களும்	 உள்ள்ன	 எ்ன	 மருததுவ	 ஆயவாளர்கள்	

சதரிவிக்கினற்னர்.

	 சபரும்பாலா்ன	 வநாயகள்	 பரவாமல்	 தடுக்க	ழககழளக்	கழுவுதல்	மிகவும்	

முக்கியமா்னது.	இனறு	உலக	அரஙகில்	சுகாதாரதழத	முன்னிறுததி	சோல்ல்பபடும்	

விஷயஙகளில்	ழக	கழுவும்	முழறதான	முதனழகயாக	உள்ளது.	இதற்காக	தான	

உலக	சுகாதார	அழம்பபு	ஒவ்சவாரு	ஆண்டும்	அக்வோபர்	 15-ம்	நாழள	உலக	ழக	

கழுவும்	நாளாக	அறசிவிததுள்ளது.	இந்நாளில்	ழக	கழுவும்	முழற	பற்றசியும்,	அத்னால்	

உண்ோகும்	 நனழம	 பற்றசியும்	 உலகம்	

முழுவதும்	 வபாதிய	 விழி்பபுணர்ழவ	

ஏற்படுததும்	 நிகழசேசிகள்	 நழேசபற்று	

வருகினற்ன.

நோம் எப்ெோது எவேோறு ்ககழுே ்ேண்டும்:

•	 காழலயில்	எழுந்த	உேன	ழககழள	நனகு	சுததமாக	கழுவ	வவண்டும்.	பிறகு	

தான	பல்	துலக்க	வவண்டும்.

•	 முக்கியமாக	மலம்	கழிததபின	வோ்பபு	வபாட்டு	ழககழளக்	கழுவுவது	நல்லது.

•	 எந்த	வவழல	சேயதாலும்,	உேவ்ன	ழககழுவதல்	வவண்டும்.	ேழமதத	பினபு	

கூே	சபண்கள்	ழககழளக்	கழுவுவது	நல்லது.

•	 வாக்னம்	ஓட்டி	வந்த	பினபும்,	உேவ்ன	ழக	கழுவுதல்	நல்லது.

•	 அதிக		ரோய்னம்	கலந்த	வோ்பபுகள்	மற்றும்	கிரீம்கழள்ப	பயனபடுததக்கூோது.

•	 குழந்ழதகளுக்கு	 எந்த	 ஒரு	 உணவு	 சகாடு்பபதற்கு	 முனபும்,	 அவர்களது	

ழககழள	நனகு	சுததமாக	கழுவிய	பினவப	சகாடுக்க	வவண்டும்.	இந்த	பழக்கதழத	

அவர்கள்	ேீராக	கழே்பபிடிக்கும்படி	சேயய	வவண்டும்.

•	 ழககழள	அவேர	அவேரமாக	கழுவக்	கூோது.	குழறந்தது	30	வி்னாடியாவது	

ழக	ழகழுவுவதற்கு		எடுததுக்சகாள்ள	வவண்டும்.

•	 ழககழள	நனகு	வதயததுக்	கழுவ	வவண்டும்.	குறசி்பபாக	நக	இடுக்குகளில்	

தண்ணீர்	விட்டு	கழுவ	வவண்டும்.	இந்த	முழறகழளக்	கழே்பபிடிதது	வந்தாவல,	60	

விழுக்காடு	வநாயகழள	தடுக்கலாம்!

SHARMILA
Computer Teacher

MITHRA J, VIII STD



ACTIVITIES

ACKNOWLEDGEMENTS

Winners | Zonal Sports Meet
It is delightful to share that 20 of our students won various medals and 
accolades in the Zonal Sports Meet organised by the Department of 
School Education Tamil Nadu. Students won in various events such 
as Relay, High Jump, Long Jump, Running, Hand Ball.

Field trip to Waste management facility
Our school children from classes VI STD and X STD were taken to 
a field trip to Bio-Methane cum Waste Management Plant managed 
by an NGO called Hand-in-Hand. During the visit, students were 
briefed on different waste management techniques.

We as a school are grateful to those people who initiated this idea to inculcate and bring out the several hidden talents in our school. 
We would like to acknowledge the invaluable support provided by our Principal Mrs. Jeya Dennison, our Correspondent Mr. V. P. 
Dennison and our Teachers esp. Mr. Vijayan, Mr. Rethna Kumar, Mrs. Puvaneswari, Ms. Sharmila. Finally, we’d like to thank the 
readers and the future contributors whose role would be crucial in making this attempt a triumph.

Plastic Awareness Rally
To create an awareness among the general public on the harmful 
effects of plastic, our students went on a rally. Students made placards 
on Plastic awareness and called out slogans to gather the public’s 
attention. The rally received good response from the public.

Intra School Science Exhibition
Our students from classes VI STD to XII STD participated 
enthusiastically in the science exhibition. Models on different 
topics such as Energy conservation, Waste Management, Resource 
Management, Transportation, etc. were made by the students.

ேிஜய்சமி சிறபபு மோணேர ்சரக்்க ஆரம்ெம்

ப்ோடரபுக்கு: 97900 51200 | web: www.ijmhss.org/www.kidzee.com

அன்ெோரந் பெற்றோரகளுக்கு அறிேிபபு, 2018-19 ஆண்டிறகோை

யில சிறபபு மோணேர ்சரக்்க ந்டபெறுகதிறது.

ரூ.12,000 ம்திபபுள்ள LEARNING TABLET இலேசமோக ேழஙகபெடும். 

19-10-18	அனறு	வேரும்	PRE. KG, LKG மற்றும் UKG	வேரும்	மாணவர்களுக்கு

ெல சிறபபு சலு்ககள் ேழஙகபெடும்
அழியாத	சேல்வமாம்	கல்வி	சேல்வதழத	உஙகள்	குழந்ழதகளுக்கு	பரிோக	அளியுஙகள்	


