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mwpKfk; 
 

ehl;by; Vw;gl;Ls;s fLikahd nghUshjhu neUf;fb fhuzkhf> Nghf;Ftuj;J Nritfs; kw;Wk; gy;NtW 
Nritfs; fLikahf ghjpf;fg;gl;Ls;sd. 2022k; Mz;bd; njhlf;fj;jpy; ,Ue;J ghlrhiyfs; ,ilapilNa 
%lg;gl Ntz;ba epu;g;ge;jq;fs; Vw;gl;lJ. 

ghlrhiyfs; %lg;gl;l fhyj;jpy; epfo;epiy %yk; njhlu;r;rpahd fy;tpia toq;f vLf;fg;gl;l eltbf;iffshy; 
vjpu;ghu;j;j msT ntw;wpiag; ngwKbatpy;iy. ,e;epfo;epiy fw;wypw;F khztu;fspd; tUif jpUg;jpfukhf 
,Uf;ftpy;iy. Vnddpy; epfo;epiyf; fy;tpw;f;Fj; Njitahd ,iza trjp mZfy; kw;Wk; ,yj;jpudpay; 
cgfuzq;fs; khztu;fs; kj;jpapy; ,y;yhikahy; MFk;. 

,yq;ifapd; njhiyJ}uf; fy;tp mZfy; kw;Wk; juk; Mfpatw;wpy; FiwghLfs; fhzg;gLfpwJ. Mrpupau;fis 
ikakhff; nfhz;l fy;tpia toq;Fk;Kiw ,yq;ifapy; eilKiwapy; cs;sJ. ,e;j mikg;gpy;> 
khztu;fis ghlrhiyfspypUe;J me;epag;gLj;JtJ fy;tp fl;likg;gpy; Nkhrkhd Nghf;iff; fhl;baJ. 

jw;NghJs;s rthy;fSf;F kj;jpapYk;> Fiwe;jgl;rk; XusthtJ ngsjPfg; ghlrhiyfis elj;JtJ vjpu;fhy 
re;jjpapdupd; fy;tp kl;lj;ij Nkk;gLj;j gq;fspg;G nra;Ak;. ,J njhlu;ghf khfhz kl;lq;fspy; fy;tp 
mikr;rpdhy; Nrfupf;fg;gl;l jfty;fspd; mbg;gilapy; Kjyhk; jtizf;fhd nkhj;j ghlrhiy ehl;fspd; 
vz;zpf;if 21 Mf ,Uf;Fnkd kjpg;gplg;gl;lJ. 

%d;W ehl;fSf;F ghlrhiy elj;jTk;> thuj;jpd; kw;w ,uz;L ehl;fspy; khztu;fs; tPl;by; ,Ue;Nj 
fw;Wf;nfhs;sTk; KbT nra;ag;gl;Ls;sJ. Kjyhk; jtiz njhlu;ghd ghl cs;slf;fj;ij cs;slf;Fk; 
tifapy;> fy;tp mikr;rpd; nrayhsu; kw;Wk; fy;tp mikr;rpd; mjpfhupfs; ghlrhiyfis gpw;gfy; 2.30 kzp 
tiu elj;Jtjw;F jPu;khdpj;Js;sdu;. 

Kjyhk; jtizf;fhd jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopEl;g ghlj;jpl;lj;jpw;F xJf;fg;gl;Ls;s ghlNtisfspd;   
vz;zpf;if 10. fle;j ghlrhiy ehl;fspy; 06 ghlNtisfs; epiwtile;Js;sjhff; fUjg;gLfpwJ. [_iy 25 
Kjy; nrg;lk;gu; 7 tiu fhyg;gFjpapy; kpFjpahd 04 ghlNtisfs; epiwtilAk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
mjw;Nfw;g> ghlj;jpl;lk; mj;jpahtrpa Nju;r;rp kl;lq;fis cs;slf;fpajhf tbtikg;G nra;ag;gl;Ls;sJ. 
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MrpupaHfSf;fhd topfhl;ly;fs; 

 

 gpd;tUk; ml;ltizahdJ juk; 6 ghlj;jpl;lj;ij G+uzg;gLj;Jk; Kfkhf fl;lhakhf fw;gpf;fg;gl Ntz;bag ghl 

cs;slf;fq;fisf; nfhz;Ls;sJ.  

 MrpupaHfs; jq;fs;; tpUg;gj;jpd; mbg;gilapy; Nkyjpfkhf  fl;lhakhf fw;gpf;fg;gl Ntz;ba ghl cs;slf;fq;fis 

(ml;ltizapy; jug;gl;l tplaq;fs; jtpu;e;j) NrHj;Jf;nfhs;syhk;. 

 jug;gl;l ghl cs;slf;fq;fis G+uzg;gLj;Jtjw;fhf MrpupaHfs; “Blended Learning” fw;gpj;jy; Kiwapid ifahSkhW 

typAWj;jg;gLfpd;wPHfs;. 

 ghl mwptpid Nkk;gLj;Jtjw;fhf khztHfspw;F “FUFyk;” kw;Wk; “e-thaksalawa” Nghd;w fw;wy; R+o;epiyfis gpd;gw;w 

topfhl;ly; nra;aTk;. 

 “FUFyk;” kw;Wk; “e-thaksalawa” Nghd;w fw;wy; Kiwapid gad;gLj;Jtjw;F trjpaw;w khztHfspw;F NghJkhd ICT 

cl;fl;likg;G trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLf;fTk;. 
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2022 ,y; Vw;gl;l fw;wy; ,og;gpid G+uzkhf;Ftjw;fhd tpNrl ghlj;jpl;lk;  

^ Recovery Plan for Learning Loss – 2022 & 

(,e;j ghlj; jpl;lk; juk; 06 Kjyhk; jtizapd;  04 ghlNtisfspy;  fw;wy; kw;Wk; fw;gpj;jy; 
nray;Kiwiaj; jf;fitf;Fk; tifapy; tbtikf;fg;gl;Ls;sJ.) 

Nju;r;rp 
 

Nju;r;rp kl;lk; 
 

fw;wy; NgWfs; 
 

ghl cs;slf;fk; 
 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj; 
jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis
fs; 

 jtiz 1 ,w;fhd juk; 06 ,y;  Nju;e;njLf;fg;gl;l fw;wy; NgWfs;  kw;Wk;  ghlq;fs; 
 

2.கணினிகளைப் 

பாதுகாப்பாகப் 

பயன்படுத்துவதன் 

அவசியத்ளதப் 

பாராட்டுவர் 

2.2.கணினிளையும் 

அதன் சாதனங்

களையும் 

பாதுகாப்பாகப் 

பயன்படுத்துவர் 

i. கணினிளய 

ஆரம்பித்தல் 

/பணிநிறுத்தல் 

என்பவற்றின் 

சாியான 

முளறகளைப் 

பின்பற்றுவார் 

ii. கணினிப்பாகங்களை 

நநறிமுளறக்களையப்

பாவிப்பார் 

iii. பியயாசனைற்ற 

கணினிளையும் 

புறச்சாதனங்களையும் 

பாதுகாப்பான 

முளறயில் 

அகற்றுவார் 

iv. கணினியிளனப் 

பாதுகாப்பாகப் 

 கணினிளய ஆரம்பித்தல் 

/பணிநிறுத்தல் 

என்பவற்றின் சாியான 

முளறகள்  

(start/shutdown  ) 

 கணினியிளனப் 

பயன்படுத்தலின் 

நநறிமுளறகள் 

 சாியான யதாற்றப் பாங்கு 

 கணினி 

வன்நபாருட்களைப் 

பாதுகாப்பான 

முளறயில் அகற்றலும் 

அழித்தலும் 

 கடவுச்நசாற்கைின் 

பயன்பாடு 

27-30 tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; myF 
2.2 ,izg; 
ghHf;fTk; 

 

gf;fk; 22 - 
31 ,izg; 
ghHf;fTk; 
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Nju;r;rp 
 

Nju;r;rp kl;lk; 
 

fw;wy; NgWfs; 
 

ghl cs;slf;fk; 
 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj; 
jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis
fs; 

பயன்படுத்துவளத 

விைங்கி நளடமுளறப் 

படுத்துவார் 

3.இயக்க 

முளறளைகளைப் 

பயன்படுத்துவர் 

3.1 யகாப்புகளைக் 

ளகயாள்வர் 

 

i. யகாப்நபான்ளற 

உருவாக்கிச் 

யசைிப்பார் 

ii. யகாப்நபான்ளறத் 

திறந்து திருத்தங்களை 

யைற்நகாள்வார் 

iii. சாரைங்ளை, 

நபாிதாக்கல் 

சிறிதாக்கல் பருைன் 

ைாற்றல் 

யபான்றவற்றிளன 

யைற்நகாள்வார் 

 எைிய வளரதல் 

நைன்நபாருநைான்ளற

ப் பயன்படுத்திக் 

யகாப்புகளைக் 

ளகயாளூதல். 

o உருவாக்கல் (Create) 

o யசைித்தல் (Save) 

o திறத்தல் (Open) 

o திருத்தல் (Edit) 

o மூடுதல் (Close) 

 சாரைங்களைப் 

நபாிதாக்கல், 

சிறிதாக்கல், பருைன் 

ைாற்றல் (window ) 

Minimizing / Maximizing 

/ Resizing யபான்ற 

நசயற்பாடுகளை 

நைற்நகாள்ைல் 

31-38 tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; myF 
3.1 ,izg; 
ghHf;fTk; 

 
 

 
gf;fk; 40 - 
43 ,izg; 
ghHf;fTk; 
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4. பிரயயாக 

நைன்நபாருள்களை

4.1  

  வாசக வடிவளைப்பு 

ைற்றும் வளரதல் 

i. சுட்டி ைற்றும் 

விளசப்பலளக 

என்னபனவற்றிளன 

 சுட்டியிளனச் சாியான 

முளறயில் 

பயன்படுத்துவதற்கு 

39-44 tiuahd 
gf;fj;jpy; 
fhzg;gLk; myF 
4.1 ,izg; 

gf;fk; 55 - 
59 ,izg; 
ghHf;fTk; 
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Nju;r;rp 
 

Nju;r;rp kl;lk; 
 

fw;wy; NgWfs; 
 

ghl cs;slf;fk; 
 

Mrpupau; 
topfhl;bapy; 
nray;ghl;L vz; 

ghlg; 
Gj;jfj;jpy;  
ghlj; 
jpd; gf;f 
vz; 
 

ghl 
Ntis
fs; 

நபாருத்தைானவாறு 

பயன்படுத்துவார் 

நைன்நபாருட்களைதி

றம்படப் 

பயன்படுத்துவார் 

விளனத்திறனுடன் 

பயன்படுத்துவார் 

 

வளரதல் 

நைன்நபாருளைப் 

பயன்படுத்தல் 

 

ghHf;fTk; 
 

 
 

 

 
      

nkhj;j 
ghlNtisfs; 
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