
 

 

உபரிப் பணியிடம் மற்றும்  

பணியிட நிரவல் – ஒரு தீர்வு 

 

  அன்பாரந்்த ஆசிரியரக்ளுக்கு வணக்கம், 

  ஒருவரர ஒருவர ் சந்தித்துக்ககாள்ளும்பபாது “நலமா? வீட்டில் 

அரனவரும் நலமா?” என வினவிய காலங்கள் மாறி, ஆசிரியரக்ள் 

சந்திந்தித்துக்ககாள்ளும்பபாது,  

“உங்களுக்கு பணிநிரவல் பாதிப்பு உள்ளதா?” எனக் பகட்பதும்,  

“இல்ரல” எனில்,  

“ககாடுத்து ரவத்தவர.்” என்றும் 

“ஆம்” எனில்  

“எனக்கும் அவ்வாபே!” என்று சிறிது ஆசுவாசப் படுத்திக் ககாள்வது 

இயல்பாகிவிடட்து. 

 

பணிநிரவல் ஏன் ஏே்பட்டது? பணிநிரவலுக்கு யார ்காரணம்? . . . என பல 

வரகயில், பலர ் ஆக்கபூரவ்மாகவும், எதிரம்ரேயாகவும், பல தளங்களில், 

ஆசிரியரக்ளாலும், கல்வியாளரக்ளாலும், அரசியல்வாதிகளாலும், 

மக்களாலும், ஆரவ்லரக்ளாலும், சமூக கசயே்பாட்டாரக்ளாலும் கதாடரந்த்ு 

பல நிரலகளில் விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டன. பணிநிரவல் என்ே 

விவாதப்கபாருள் பமே்கண்ட எல்லா நிரலகளிலும், சில சமயங்கரளத் தவிர 

கபரும்பாலான சமயங்களில், ஒருவரரகயாருவர  ் குே்ேஞ்சாட்ட ஒரு 

வாய்ப்பாகபவ எடுத்துக்ககாள்ளப்படட்து.  

  விவாதிப்பரத விட்டுவிட்டு ஆக்கபூரவ்மாக சிந்திக்கலாம். கசன்ேது 

கசன்ேரவயாகபவ இருக்கட்டும். நடந்தரவ நடந்தரவயாகபவ இருக்கடட்ும். 

நடந்தவே்ரே விவாதித்த அளவில் நாம் கே்றுக்ககாண்டது என்ன? நாம் கபே 

பவண்டியது என்ன? விவாதங்கள், படிப்பிரனகள், வரலாறுகள் ஒரு புரிதரல, 

வழிகாட்டுதரல பநாக்கி நம்ரம அரைத்துச ் கசல்ல பவண்டும். 

இல்ரலகயனில் விவாதங்களால் விரளவகதன்ன? என்ன லாபம்? 

  தீரர்வ பநாக்கி பயணிப்பபாம். அவ்வரகயில் ஆக்கபூரவ்மாக 

எண்ணியதன் விரளபவ இக்கட்டுரர. பணி நிரவலுக்குக் காரணம் என்ன? 

பணி நிரவலால் பாதிக்கப்படுபவர  ்யார ்யார?் பணிநிரவல் இல்லாமல் இருக்க 

என்ன கசய்யலாம்?   

  அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர ் எண்ணிக்ரக குரேநத்பத 

பணிநிரவலுக்கு முதன்ரமயான காரணம். அதே்குக் காரணம், கதாடக்கப் 

பள்ளிகளில் ஒரு வகுப்பிே்கு ஒரு ஆசிரியர ்இல்லாதபத என்பது கவனத்தில் 

ககாள்ளப்பட பவண்டிய காரணம்.  

 



 

 

 

அபத சமயத்தில் பல பகாரிக்ரககரள கவன்கேடுத்துள்ள ஆசிரியர ்

சங்கங்கள்  இது பே்றிய தாக்கத்ரத கணிக்கவும், முன்னறிவிக்கவும் 

தவறிவிட்டன. பமலும் இரவ ஒரு கதாடக்கப்பள்ளியில் எத்தரன ஆசிரியர ்

பணியாே்ே பவண்டும் என நிரண்யம் கசய்வதில் பின்பே்ேப்படும் 

மாணவர:்ஆசிரியர ்முரேரய மறுதலித்து, ஒரு வகுப்பிே்கு ஒரு ஆசிரியர ்என 

பின்பே்ே பவண்டும் என ஆணித்தரமாக எடுத்துரரத்திருக்க பவண்டும் (அரசு 

சாரப்ு மே்றும் அரசு எதிரப்்பு) ஆசிரிய சங்கங்கள். இது குறிதத் விழிப்புணரர்வ 

ஆசிரிய சங்கங்கள் கபாது மக்களிரடபய ஏே்படுத்துவதில் முரனப்பு 

காட்டியிருக்கபவண்டும். 

  உயரந்ிரலப் பள்ளிகளில், 6 முதல் 10 வகுப்புகள் வரர ஐந்து வகுப்புகள் 

உள்ளன. ஒவ்கவாரு வகுப்பிே்கும் 5 பாடங்கள் என கமாத்தம் 25 பாடங்கள் 

உள்ளன. ஒரு வகுப்பிே்கு ஒரு நாரளக்கு 8 பாடபவரளகள் என ஒரு வாரதத்ிே்கு 

கமாத்தம் 40 பாடபவரளகள். 200 க்கும் குரேவான மாணவ, மாணவியர ்

பயிலும் (கபரும்பாலும் கிராமப்புேதத்ில் அல்லது நகரப்ுேத்ரத ஒடட்ி 

இருக்கும்) அரசு உயரந்ிரலப் பள்ளிக்கு 5 ஆசிரியரக்ள் மே்றும் ஒரு 

தரலரமயாசிரியர  ் பணியிடங்கபள நிரண்யம் கசய்யப்படட்ு 

வைங்கப்படுகின்ேன.   

  அரசு நிரலப்பாட்டின் படி, ஒரு ஆசிரியருக்கு அதிகபட்சம்  28 

பாடபவரளகள் (நான்கு பாடங்கள்) ஒதுக்கப்படலாம். ஆக உயரந்ிரலப் 

பள்ளியில் பணியாே்றும் ஐந்து பாட ஆசிரியரக்ளுக்கு 20 பாடங்களும், 

தரலரமயாசிரியர  ்ஒரு பாடம் என ஒதுக்கீடு கசய்தால், மீதமுள்ள நான்கு 

பாடங்கரள யார ் கே்பிப்பது? எனபவ ஒரு உயரந்ிரலப் பள்ளிக்கு ஆறு 

பட்டதாரி ஆசிரியரக்ள் பணியிடங்கள் ஒதுக்கப்பட பவண்டும்.  பணிநிரவல் 

பணியிடங்கள் கவகுவாகக் குரேயும்.  

 இன்றுள்ள நிரலயில், பமே்கூறிய கபரும்பாலான உயரந்ிரலப் 

பள்ளிகளில் 25 பாடபவரளகளுக்கு (ஒரு வகுப்பிே்கு விரளயாட்டு – 2, நூலக 

படிப்பு – 1, கரல – 2) எந்த ஆசிரியரக்ளும் இல்ரல என்பபத உண்ரம. சிலபல 

பள்ளிகளில், இதன் காரணமாக, பலவரக காரணங்களில் ஒன்ோக 

ஒழுக்கமும், கட்டுப்பாடும் குரேயத ்கதாடங்கின. இதே்குத ்தீரவ்ு என்ன? யார ்

இதே்கு தீரவ்ு காண்பது? யார ்தீரவ்ு கசால்வது? இதே்கு யார ்பபாராடுவது? 

 எல்பலாரும் ஒதுங்கிய நிரலயில், தயங்கிய  நிரலயில், கபே்போர ்தன் 

பிள்ரளகளின்பால் ககாண்ட அக்கரேயின் காரணத்தால் சுயநிதி தனியார ்

பள்ளிகரள பநாக்கி நகரத்கதாடங்கினர.் தனியார ்பள்ளிகள் இருகரம் நீடட்ி 

அரைத்துச ்கசன்ேனர.் சில பலர ்கசயல்பாடுகள் அதே்குத் தீனி பபாடுவதாக 

அரமந்தது. இதன் கண்கண்ட பலன் உபரிப் பணியிடங்களின் அசுர வளரச்ச்ி.   

    

 

 

 

 



 

 

 

தீரவ்ுகள்: 

 100 மாணவ, மாணவியர ்படிக்கும் கதாடக்கப் பள்ளிக்கு ஐந்து ஆசிரியர ்

பணியிடங்கரள வைங்கலாம். 

  100 க்கும் குரேவான மாணவ, மாணவியர ் படிக்கும் கதாடக்கப் 

பள்ளிக்கு மூன்று ஆசிரியர ் பணியிடங்கரள வைங்கலாம். பத்து கி.மீ. 

கதாரலவுக்குள் உள்ள இரு பள்ளிகளுக்கு ஒரு ஆசிரியரர 2 அல்லது 3 நாடக்ள் 

மாே்றுப்பணியில் கசல்வது பபால நான்காவது பணியிடம் வைங்கலாம். பதத்ு 

கி.மீ. கதாரலவுக்குள் உள்ள ஐந்து பள்ளிகளுக்கு ஒரு கணினி இயக்கும், 

நிரவ்கிக்கும் வல்லரம கபே்ே (அல்லது பயிே்சி அளிக்கப்பட்ட) ஆசிரியரர 

ஒரு பள்ளிக்கு ஒரு நாள் என்ே அளவில் மாே்றுப்பணியில் கசல்வது பபால 

ஐந்தாவது பணியிடம் வைங்கலாம். 

  உயரந்ிரலப் பள்ளிகளுக்கு ஆறு பட்டதாரி ஆசிரியர ்பணியிடங்கள் 

வைங்க அரசு ககாள்ரக முடிவு எடுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகளாக, 

இதுவரர கரல ஆசிரியர,் ஓவிய ஆசிரியர,் உடே்கல்வி ஆசிரியர,் கணினி 

ஆசிரியர ்என்பவரக்ரளப் பாரத்ப்தயிராத உயரந்ிரலப் பள்ளிகளுக்கு வாரம் 

ஒரு நாள் மாே்றுப்பணியில் ஒரு நாரளக்கு ஒருவர ் என்ே அளவில் 

பணியாே்றும் நரடமுரேரய உருவாக்கலாம்.  

  எல்லா வரகயிலும், எல்பலாரும் மகிை்வர.் இரடநிே்ேல் குரேயும். 

மாணவர ் பசரக்்ரக அதிகரிக்கும். உபரிப்பணியிடம் என்ே வாரத்்ரதபய 

இல்லாமல் பபாய்விடும்.    

  அரசு சாரப்ில் தமிைகம் முழுவதும் சுமார ் 500 நீட் பபான்ே பபாடட்ித் 

பதரவ்ுகளுக்கான பயிே்சி ரமயங்கள் கசயல்படுகின்ேன. அரவ 

கபரும்பாலும் அரசுப் பள்ளி வளாகங்களில் நரடகபறுகின்ேன. 

அம்ரமயங்களுக்கு உபரியாக உள்ள 5 பணியிடங்கரள (கணக்கு, 

இயே்பியல், பவதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல்) வைங்கலாம். அவரக்ள் 

முதுகரல ஆசிரியரக்ளாகபவா, முதுகரலப் பட்டம் கபே்ே பட்டதாரி 

ஆசிரியரக்ளாகபவா இருக்கலாம். ஆனால், அவரக்ள் திேரமசாலிகளாகவும், 

சிேந்த பயிே்சியாளரக்ளாகவும், கபாறுப்புள்ளவரக்ளாகவும், 

ஆரவ்மிக்கவரக்ளாகவும், கசயல்திேன் மிக்கவரக்ளாகவும், அரப்்பணிப்பு 

உள்ளவரக்ளாகவும், விருப்பம் உள்ளவரக்ளாகவும் இருக்க பவண்டியது மிகவும் 

அவசியம். அவரக்ள் பயிே்சி ரமயம் அரமந்துள்ள பள்ளியின் கீை் பணியாே்ே 

பவண்டும். ஐவரில் பணியில் மூத்பதார ்அந்த ரமயத்தின் கபாறுப்பாளராக 

இருக்க பவண்டும். பயிே்சி அளிக்கப்படும் பநரம், வார நாட்களில் காரல ஒரு 

மணி பநரம், மாரல இரண்டு மணி பநரம் எனவும், சனி மே்றும் 

ஞாயிே்றுக்கிைரம முழு நாளாகவும் அரமத்துக் ககாள்ளலாம்.  

வாரநாட்களில், முே்பகலில் பயிே்சிரயத் திட்டமிடல், பயிே்சிக்குத் 

பதரவயான பாடப்கபாருள் தயாரித்தல், பணிதாள்கள் தயாரித்தல், ஒளிஒலி 

பகாப்புகள் தயாரிப்பில் ஈடுபடல் அல்லது ஒத்துரைத்தல், . . . பபான்ே 

பணிகரளச ்கசய்யலாம். 



 

 

  பபாட்டித்பதரவ்ில் மாணவ, மாணவரக்ரள பதரச்ச்ியரடயச ்கசய்யும் 

ஆசிரியரக்ளுக்கு, மாநில அளவில் பாராடட்ு விைா நடத்தி, பாராடட்ு சான்றிதை் 

வைங்கலாம். நீட் பதரவ்ில் கவே்றி கபே்று அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் 

பிடிக்கும் மாணவரக்ரள உருவாக்கிய ஆசிரியரக்ளுக்கு ஒரு சவரன் தங்க 

நாணயம் வைங்கலாம். பதவி உயரவ்ில், பணி மாறுதலில் நரடகபறும் 

கலந்தாய்வில் முன்னுரிரம வைங்கலாம்.  

  பதரவப்படின் இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுரே 

ஆசிரியரக்ரள மாே்ேம் கசய்துககாள்ளலாம்.  

   இக்கட்டுரரயில் கசால்லப்படட்ரவ குறிதத்ும், விடப்பட்டரவ குறிதத்ும் 

கருத்துகள் வரபவே்கப்படுகின்ேன. 
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