
   …അദയാപകന ോചാദയം െചയെപടന ..?

മാധയമം, മംഗളം,  െവബനിയ ,  മാതഭമി ,  മോനാരമ എനീ 
    പതങള വളെര പാധാനയോതാെട പസിദീകരിച വിഷയം 

 ഇവിെട പനരാവിഷരികകയാണ്.

   പീഡനവം ശകാരവം ശികണ രീതികളല
അധയാപകര      വിദയാരഥികെള മാനസികമാോയാ ശാരീരികമാോയാ പീഡിപികാന പാടിെലനാണ് 

  വയവസെയങിലം ഇനയയിെല 80     ശതമാനം സള വിദയാരഥികളം ഇോപാഴം പീഡിപികെപടനെണന് 
     ോദശീയ ബാലാവകാശ സമിതി പറതവിട സരോവയില വയകമാകന. '  നിെനെയാനം പഠികാന 

െകാളി'     െലന പഴി ഗരകനാരിലനിന് ോകടവരാണ് 81.2  ശതമാനം കടികളം. 99.86  ശതമാനം കടികളം 
   ഏെതങിലം വിധതിലള ശികക് വിോധയരായവരാണ്.    ചരല പോയാഗതിെന ഇരകള 75 ശതമാനം 

വരം. 69   ശതമാനതിന് കരണതടി ഏലോകണിവനിടണ്.  പറകിലനിന് െതാഴികക, 
      ൈവദയതാഘാതോമലപികക തടങിയ കടത ശികകള അനഭവിോകണിവന വിദയാരഥികളം ഉെണന് 

 സരോവ കെണതി. 2009-10      വിദയാഭയാസ വരഷതില ഏഴ സംസാനങളിലായി നടതിയ സരോവയില 
 പെങടത 6632       വിദയാരഥികളില െവറം ഒമതോപരാണെത ഒരവിധ ശികയം കടാെത രകെപടവര.

     കടികെള തലിപഠിപികനതം അചടകരാഹിതയതിെന ോപരില ശാരീരികമായി പീഡിപികനതം 
      പഠനതില പിനാകമായതിെന ോപരില അധിോകപികനതം മറ വിദയാരഥികളെട മമാെക 

'   താെനാനം എതപറഞാലം നനാവില'     എന് മോനാവീരയം തകരകന ൈശലിയില പഴികനതം 
    പാകത ശികണ സമദായമാെണന് ോബാധവതകരികെപടവരാണ് അധയാപകര. പകരം 

     വിദയാരഥികളെട സാഹചരയങള മനസിലാകി അവോരാട് മനഃശാസപരമായി സംവദികണെമനം 
      ോസഹപരവം ഗണോദാഷികകയം ോപാതാഹിപികകയം െചയനതാണ് ആധനിക ശികണ രീതി 

     എനം അധയാപക പരിശീലന പരിപാടിയില ശകമായി നിഷരഷികനണ്. ോപാരാതതിന്, 
       അധയാപകരകായി ഇടോവളകളില നടകന റിഫഷര ോകാഴകളിലം ഇെതാര മഖയ അജണയാണ്. 

      സളിെല പധാനാധയാപകന സകമായി തെന സഹപവരതകരെട െപരമാറം നിരീകികണെമനം 
    പാളിചകള കണാല തിരതിെകാടകണെമനം വയവസെചയാത കഴപവമില. അതിനംപറെമ 

      കടികള മരദികെപടന സംഭവങളണായാല അത് യഥാസമയം ചണികാടി ോമലില 
     ആവരതികാതിരികാനള സംവിധാനം കടിയാണ് അധയാപക രകാകരത സമിതികള. വകപതല 



   ഇനെസകന തിരതലിനള മെറാര ഏരപാടാണ്.    ഇെതലാം കാലങളായി നിലനിലെക രാജയെത 
      സള വിദയാരഥികളില മഹാഭരിഭാഗവം ഇോപാഴം ശാരീരികമായം മാനസികമായം പീഡനതിനിരയാവന 

     എനവനാല നമെട അധയാപകപരിശീലനവം സള ഭരണവം പി.ടി.   എ സംവിധാനവം െവറം 
 വഴിപാടായിതീരനിടണ് എനാണരഥം.    വിദയാഭയാസ ോമഖലയില എനെമനം പരിഷാരങളെട 

ോകളിെകാടാണ്.     അഞെകാലതിെലാരികല അധികാരോമലകന ഓോരാ സരകാറം വിദയാഭയാസ 
      നവീകരണതിന് കമീഷെന നിോയാഗികാറം ആ കമീഷനകള ശിപാരശകള സമരപികാറമണ്. 

   വിപവകരമായ നിരോദശങളക് ഒര പഞവമില.    യശപാല കമിറി സമലമാറം നിരോദശികന 
  റിോപാരട് സമരപിചിട് വരഷങളായി.    എലാമായിടം കാലഹരണെപട ോബാധനരീതിക് കാതലായ 
       ഒരമാറവം വനിെലനാണ് ോദശീയ ബാലാവകാശ സമിതി നടതിയ സരോവ െവളിെപടതനത്.

      അചടകരാഹിതയം നിരനരം ആവരതികകോയാ മറ കടികളെട മനില അധയാപകോനാട്  ധികാരം 
      കാണികകോയാ അനസരണോകട് പതിവാകകോയാ ഒെക െചയന കടികെള ലഘവായി 

     ശികികകെയങിലം െചയാെത എങെന നനാകാനാവെമനാണ് അധയാപകരെട ഭാഗതനിനള 
 സിരമായ ോചാദയം.     അപമാനിതനാവന അധയാപകെന ആതരകാമാരഗമാണ് പലോപാഴം ചരല 

പോയാഗം.        ഗരതവംെകട കടികെള കരകശമായി ൈകകാരയം െചയാോല മറ കടികളിോലക് ോരാഗം 
   പടരാതിരിക എനം ഗരകനാരക് അഭിപായമണ്.   ഇെതാെക ോവണോപാെല മനസിലാകിയ 

       ബാലമനഃശാസ വിദഗധരം വിദയാഭയാസ വിചകണരം തെനയാണ് കടികെള ശികികാോനാ മാനസിക 
      പീഡനോമലപികാോനാ അധയാപകര മതിരരെതന് കണിശമായി നിഷരഷിചതം എനാണ് മറപടി. 

      ശികെകാണ് കടിയില പതികാരവാഞോയാ െവറോപാ പഠനം തടരനതിന വിമഖതോയാ 
     അപകരഷോബാധോമാ വളരകോയ െചയ എനത് അനഭവ യാഥാരഥയമാണ്.  അപരവമായി മാതം 

     ലഘശികാ നടപടികള കടികെള െതറതിരതാന ോപരിപിെചന് വരാം. എനാല, അത് 
   പതിവാകനോതാ വിശവാസപമാണമാകനോതാ ഒരികലം നയായീകരികെപടകടാ. മാതമല, പിനാക 
      പോദശങളിെലയം ോഗാതവരഗോമഖലകളിെലയം കടികള സള പഠനം നിരതിെവകാനോപാലം കടത 

 ശികകള കാരണമായിതീരനണ്.   ഏതായാലം സരോവയെട െവളിചതില 
      ശികാനടപടികളെകതിെര പതിയ നിയമാവലി തയാറാകെമന് ബാലാവകാശ സമിതി അധികതര 

അറിയിചിടണ്.     തങളെട നിരതരവാദപരമായ െപരമാറം അനിവാരയമായിതീരത കരശന 
      വയവസകള അധയാപകരക് ോജാലി ദസഹമാകനെവങില അതിെന ഉതരവാദിതം അവരതെന 

 ഏെറടോത പറ.    അധയാപനവതിക് നിശിതോയാഗയത മാതം ോപാരാ,   കടതലായി ഒര ോയാഗയതാപരീക 
      കടി ഏരെപടതണെമന ചിനഈയിെടയായി സരകാറില സജീവമാകാന കാരണവം 

ഇെതാെകതെനയാവം.
–  മാധയമം - 

   അഭിപായം ഒര അജാത മാഷിോനയാണ്....
ശിക        തീരതം ഒഴിവാകണെമന് പറയനത് തീരതം അപാോയാഗികമാെണന് ഒര അധയാപകനായ 
എനികറിയാം. "       ഇെതാെക ോവണോപാെല മനസിലാകിയ ബാലമനഃശാസ വിദഗധരം വിദയാഭയാസ

      വിചകണരം തെനയാണ് കടികെള ശികികാോനാ മാനസിക പീഡനോമലപികാോനാ
   അധയാപകര മതിരരെതന് കണിശമായി നിഷരഷിചതം"    എന മറപടി ഒരികലം മതിയാവനതല. ഈ 

      പറയെപട വിചകണര രണാഴ സിരമായി ഒര കാസില പഠിപികെട,   അോപാള മനസിലാവം എ. സി. 
       റമിലിരന് മനശാസം പഠികന വിചകണനം കടികോളാട് ഇടപഴകന അധയാപകനം തമിലള 

വയതയാസം. 

    ആവശയം വരോമാള വടിെയടകന അധയാപകനാണ് ഞാന.    എനിടം എെന വിദയാരഥികള എെന 
ോസഹികന,    എെന ോതാളില കയിട് നടകന.. അവരകറിയാം,  എനിനാണ് വടിെയടകനെതന്. 

  ശികകം ഒര മനശാസമണ്.     അത് അറിഞ ഉപോയാഗികോമാള ശികയം ഫലവതാകം.

 ശിക നിയനികണം,        പെക തീരതം ഒഴിവാകണെമങിലഈ വിചകണര തെന സളില വന 
പഠിപികെട.

  കണരടിയാല മാഷ് അകതാകം!

     സളിെലതിയാല അധയാപകര കടികെള പഠിപിച് സലം വിോടകക.  കടികെള കണരടി 
   ോപടിപികാെനാ വഴക് പറയാെനാ നിലകണ. പണിോപാോയകം.   സളില വിദയാരഥികെള ശികികന 

     അധയാപകരെകതിെര ോകെസടകാനാണ് കടികളെട അവകാശങള സംരകികാനള ോദശീയ 



 കമിഷെന (     എന സി പി സി ആര)ശപാരശ.    ശപാരശകളടങിയ റിോപാരട് ോകന വനിതാ-ശിശോകമ 
    മനി കഷാ തിരാതാണ് തിങളാഴ പറതിറകിയത്.

     വിദയാരഥികെള വടിെകാണ് ശികികനവരെകതിെര മാതമല കടികോളാട് ോദഷയെപടാലം 
 അധയാപകരെകതിെര നടപടിയണാകം.    കടംബപശാതലം പറഞ പരിഹസികനതം മാരക് 

    കറഞതിന് അധിോകപികനതെമാെക മാനസിക പീഡനങളായി കണകാകണെമനം 
 ശപാരശയില പറയന.  രാജയെത 99%    കടികളം സളില ഏെതങിലം വിധതില 

   പീഡിപികെപടെനനാണ കണെകന് കമിഷന ചണികാണികന. 

 വിദയാരഥികളെകതിരായ പീഡനം, ൈലംഗികാകമണം,   വിോവചനം തടങിയ കാരയങളില 
     നടപടിെയടകാന സ്കളകളില പോതയക നിരീകണ െസല ഏരെപടതണം.വിദയാരഥികള,   പി ടി എ 

അംഗങള, അധയാപകര,  ഗാമപഞായത് അംഗങള,  സനദസംഘടനകള തടങിയവെര 
  ഉളെപടതിയാണ് െസല രപികരിോകണത്.     കടികളെട പരാതി ോകളകകയാണ് െസലിെന ചമതല. 

       കറകാരായ അധയാപകരെകതിെര ഇനയന ശികാ നിയമതിെന വിവിധ വകപകള പകാരം 
  ോകെസടകാണെമനം ശപാരശയില പറയന.

       അനസരണയിലാത കടികെള ൈകകാരയം െചയാന അധയാപകരക് പോതയക പരിശീലനം നലകണം. 
  ആവശയെമങില കൗണസലരമാെര െവകണം.    അധയാപനം ശരിയെലങില അത് തറനപറയാന 

    കടികളക് അവസരം നലകണെമനം ശപാരശയില പറയന.

     തങള കടികെള ശാരീരികമാോയാ മാനസികമാോയാ വിോവചനപരമായ െചയ്തികളിലെടോയാ 
 പീഡിപികിെലന െപാത,       സവകാരയ ോമഖലകളിെല എലാ സളകളിെലയം അധയാപകര ഇനി സള 

    മാോനജെമനിനം ജിലാ വിദയാഭയാസ ഓഫിസരകം എഴതിെകാടകണം.  ഇതിന് വിവരീതമായി 
    പവരതികന സളകളെട അംഗീകാരം വെര നഷെപടാം. 

--  മംഗളം --

                 വിദയാരതികളക് സരകാെസല   

നയഡലഹി: വിദയാരഥികളെട പരാതികള പരിോശാധികാന സളകളില പോതയക നിരീകണ െസലകള 
രപീകരികാന കടികളെട അവകാശങള സംരകികാനള ോദശീയ കമിഷെന നിരോദശം.

കടികളെട ോനെരയണാകന മാനസികമായം ശാരീരികമായള ആകമണങള െസല പരിോശാധികം. ൈലംഗിക 
പീഡനം, മാനസികമായള പീഡനം, വിോവചനം എനിവ സംബനിച് വിദയാരതികളെട പരാതി ലഭിചാല 48 
മണികറിനകം ജിലാതല ോമലോനാട സമിതിെയ അറിയികണം. ശാരീരികമായളള ശിക, വിോവചനം, പരിഹാസം 
എനിവ സംബനിച് വാരഷിക ഓഡിറ് നടതണം. ഈ കണകകള െപാതജനങളക് ലഭയമാകണം. 
വിദയാരതികളക് പീഡന രഹിത വിദയാഭയാസം ഉറപ വരതന സളകളക് മാതോമ സംസാന സരകാരകള 
അനമതി നലകാവ. വിദയാരതികളെട ആതാഭിമാനം അംഗീകരികണം. മരകമരന് ഉപോയാഗം, 
ോകാപിയടി,അകമ വാസന എനിവ തടയണം. കടികളെട അവകാശങള സംരകികാന സംസാന തല 
കമീഷനകള ോവണെമന ോകന സരകാരിെന നിരോദശം 13 സംസാനങള മാതോമ പരിഗണിചിടളളെവന് 
ോകന വനിതാശിശ സഹമനി കഷ തിരഥ് അറിയിച.

--െവബനിയ--

നയദലഹി:       കടികെള അടികകയം വഴക് പറയകയം െചയന അധയാപകര ശദികക.  ഒരടി നിങളെട  
      ോജാലിെയ മാതമല നിങള ോജാലി െചയന സളിെന ഭാവിെയതെന  ബാധിോചകാം.  സളില കടികെള 
      തലകോയാ മാനസികമായി ശികികകോയാ െചയന അധയാപകരെകതിെര ോകെസടകാനം അോനവഷണ 
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       കാലയളവില അവെര സെസനഡ് െചയാനം കടികളെട അവകാശങള സംരകികാനള ോദശീയ 
കമീഷന(എനസിപിസിആര)  ശിപാരശ െചയിരികന.

 കടികളെകയതിരായ ശാരീരിക-  മാനസിക പീഡനം,ൈലംഗികാകമണം,  വിോവചനം തടങിയവയില 
      നടപടിെയടകാന സളകളില പോതയക നിരീകണ െസല ോവണെമന് ശിപാരശയിലണ്. വിദയാരഥികള, 

പി.ടി.  എ അംഗങള, അധയാപകര,   ഗാമ പഞായത് അംഗങള,   സനദ സംഘടനകള എനിവര 
  ഉളെപടതാണ് നിരീകണ െസല.     ോമലപറഞവയില കടികളെട പരാതി ോകളകകയാണ് െസലിെന  

ചമതല.      കറാോരാപിതരെകതിരായി നടപടിെയടകനത് സംബനിച ശിപാരശകള െസല 48 
   മണികറിനകം ജിലാതല സമിതിക് ൈകമാറണം.    കറകാരായ അധയാപകരെകതിെര ഇനയന ശികാ 

   നിയമ പകാരം ോകെസടകാനാണ് ശിപാരശ.

 മാതമല പരാതികാരായ(  ശികക് വിോധയരായ)    കടികളക് സള മാോനജെമനം സരകാറം 
 നഷപരിഹാരം നലകണം.      കടികളെട അവകാശങള സംരകികാന സംസാന സരകാര പോതയക 

 സമിതി രപവതകരികണം.      കടാെത കടികളെട അവകാശ സംരകണതിന് വിദയാഭയാസ വകപം 
 സംവിധാനം ഒരകണം.      ഇകാരയതില സള മാോനജെമനകളക് നിരോദശം നലകകയം ഇതനസരിച്  

       കടികളെകതിരായ അതികമങള സംബനിച് വാരഷിക ഓഡിറ് എലാ സളകളം പറതിറകകയം 
ോവണം.

      അകമോണാലസകരായ കടികെള ൈകകാരയം െചയാന അധയാപകരക് പതയക പരിശീലനവം  
   ആവശയെമങില കടികളക് കൗണസലിങം ഏരെപടതണം.    അധയാപന രീതിയില ോനരിടന പയാസം 

    തറന് പറയാനള അവസരവം കടികളക് നലോകണതാണ്.

   ോചാകെകാണ് എറിയനത് മതല അടി, ഇടി,   നള് ,  കിഴക് ,    െബഞില കയറി നിരതല തടങിയ 
  ശാരീരിക പീഡനങളം തമാശയാകക,    കടംബ പശാതലം പറഞ് കളിയാകക,  മാരക് കറഞതിന് 

      കറെപടതക തടങിയ മാനസിക പീഡനങളം അധയാപകരക് ഒടം നിരകാതതാെണനാണ് 
 കമീഷെന വിലയിരതല.

    വിദയാരഥിരകയ് സ്കളകളില െസല വരന
Posted on: 06 Mar 2012

നയഡലഹി:      സ്കളില വിദയാരഥികെള തലകയം മാനസികമായി ശികികകയം െചയന 
      അധയാപകരെകതിെര ോകെസടകാനം അോനവഷണ കാലയളവില അവെര സസ്െപനഡ് െചയാനം 

ശപാരശ.     കടികളെട അവകാശങള സംരകികാനള ോദശീയ കമീഷ 
(എന.സി.പി.സി.ആര.)  ോനതാണ് ശപാരശ.

 കടികളെകതിരായ ശാരീരിക-  മാനസിക പീഡനം, ൈലംഗികാകമണം,  വിോവചനം തടങിയ 
      കാരയങളില നടപടിെയടകാന സ്കളകളില പോതയക നിരീകണ െസല ോവണം. വിദയാരഥികള, 

പി.ടി.എ. അംഗങള, അധയാപകര,  ഗാമപഞായത് അംഗങള,  സനദസംഘടനകള എനിവര 
  ഉളെപട കമിറികാണ് രപംനലോകണത്.    ശപാരശകളടങിയ റിോപാരട് ോകന വനിതാ-ശിശോകമ 

    മനി കഷാ തിരാതാണ് തിങളാഴ പറതിറകിയത്.

       ആകമോണാതകത കടിയ കടികെള ൈകകാരയം െചയാന അധയാപകരക് പോതയക പരിശീലനം 
നലകണം.   ആവശയെമങില കൗണസലരമാെര െവകണം.   അധയാപനം ശരിയെലങില അത് 

   തറനപറയാന കടികളക് അവസരം നലകണം. 

ശാരീരിക-  മാനസിക പീഡനം, ൈലംഗികാതികമം,    വിോവചനം എനിവയില കടികളെട പരാതി 
    ോകളകകയാണ് പോതയക നിരീകണ സമിതിയെട ചമതല.  കറാോരാപിതരെകതിരായ നടപടികളമായി 

   ബനെപട ശപാരശകള െസല 48     മണികറിനകം ജിലാതല സമിതിക് ൈകമാറണം -ശപാരശയില 
പറയന.  കടികെള ശാരീരിക-    മാനസിക പീഡനങളകം വിോവചനതിനം വിോധയരാകന 

    നടപടികെളാനം ൈകെകാളിെലന് അധയാപകര ോരഖാമലം ഉറപനലകണം. കറകാരായ 
       അധയാപകരെകതിെര ഇനയന ശികാ നിയമതിെന വിവിധ വകപകള പകാരം ോകെസടകാനാണ് 

ശപാരശ.       അധയാപകരെട ോമാശമായ െപരമാറം ോപാലം ഗൗരവമായി കാണണെമനം ോകെസടകാന 
     ഇത് തകതായ കാരണമാെണനം മാരഗനിരോദശ പതിക ചണികാടന. 



       ശികാനടപടിക് വിോധയരായ കടികളക് സ്കള മാോനജ്െമനം സരകാറം നഷപരിഹാരം നലകണം. 
       കടികളെട അവകാശങള സംരകികാന സംസാന സരകാര പോതയക സമിതി രപവതകരികണം. 
      കടികളെട അവകാശ സംരകണതിന് വിദയാഭയാസ വകപ് സംവിധാനം ഒരകണം. ഇകാരയതില 

    സ്കള മാോനജ്െമനകളക് ഇതസംബനിച ഉപോദശങള നലകണം. കടികളെകതിരായ 
       അതികമങള സംബനിച് വാരഷിക ഓഡിറ് റിോപാരട് എലാ സ്കളകളം പറതിറകണം. 

       എജയോകഷണല റിോസാഴ്സ് യണിറിെല വിമല രാമചനെന ോനതതവതിലള വിദഗധ സമിതിയാണ് 
 മാരഗനിരോദശം തയാറാകിയത്.      ശിശോകമ വകപ് ഈ ശപാരശകള ോകന മാനവോശഷി 
 മനാലയതിന് ൈകമാറി.   ഏഴ് സംസാനങളിെല 6,632   കടികെള സമിതി പഠനവിോധയരാകി. 

 ഇവരില 6,623      കടികളം ഏെതങിലം വിധതിലള ശിക അനഭവികനതായി െമാഴിനലകി. 
   വടിെകാണ് അടി കിടാറെണന് 75   ശതമാനം കടികള പരാതിെപടോപാള,   മഖത് അടി കിടനെണന് 

69   ശതമാനം ോപര പറയന.

മതം, ജാതി, സാമതികാവസ, ഭാഷ,    പോദശം തടങിയവയെട അടിസാനതില സ്കളകളില 
    ശാരീരിക മരദനം നടകനതായി റിോപാരടില പറയന.    സാമതികമായി പിനാകം നിലകന 25 
        ശതമാനം കടികളക് സവകാരയ സ്കളകളില പോവശനം നലകണെമന് വിദയാഭയാസ അവകാശ നിയമം 

 വയവസ െചയനണ്.      ഈവിഭാഗതിലെപട കടികള വിോവചനം ോനരിടനെണന് റിോപാരടില 
പറയന.
--മാതഭമി--



--മോനാരമ--

“    ”അടിോയാളം വരോമാ അണന തമി

ഐ.ടി.   ടീചര െഹലപ് ---
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