
செய்திக் குறிப்பு 

நம் பள்ளி நம் பபருமம - பள்ளி மமலாண்மமக் குழு குறித்த விழிப்புணர்வுக் 

கூட்டங்கள்: அரசுப் பள்ளிகளில் 23 லட்சம் பபற்மறாரக்ள் பங்மகற்பு 

அரசுப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மேக் குழுவின் முக்கியத்துவத்மதப் 

பபற்மறாரக்ளுக்கு விளக்குே் வமகயில் 37,558 பள்ளிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமே 

(20.3.2022) நமைபபற்ற கூை்ைத்தில் 23,54,009 பபற்மறாரக்ள் கலந்து பகாண்ைனர.் 

அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்குே் ோணவரக்ளின் பபற்மறாரக்ள் அமனவருே் ஒரு மேர 

பள்ளிகளுக்கு வருவது தமிழ்நாை்டு வரலாற்றில் இதுதான் முதல் முமற.  

திருேச்ியில் பீோ நகரில் உள்ள ோநகராை்சி நடுநிமலப் பள்ளியில் ோண்புமிகு 

பள்ளிக் கல்வித் துமற அமேேே்ர ் திரு. அன்பில் ேமகஸ் பபாய்யாபோழி 

அவரக்ள்  கலந்து பகாண்டு நிகழ்ேச்ியில் பங்மகற்ற பபற்மறாரக்ளிமைமய 

உமரயாற்றினார.் ோவை்ை ஆை்சியருே் இந்த நிகழ்ேச்ியில் பங்மகற்றார.் 

ஒவ்பவாரு அரசுப் பள்ளிமயயுே் தன்னிமறவு பபற்ற பள்ளியாக ோற்றுே் வமகயில் 

நைவடிக்மககமள மேற்பகாள்ள மவண்டுே் என்பமத அரசுப் பள்ளிகளில் 

அமேக்கப்படுே் பள்ளி மேலாண்மேக் குழுக்களின் முக்கிய மநாக்கே். பள்ளி 

மேலாண்மேக் குழுவின் பேயல்பாடுகள் குறித்து பபற்மறாரக்ளுக்கு விழிப்புணரே்ச்ி 

ஊை்டுவதற்கான இந்த நிகழ்ேச்ி அரசுப் பள்ளிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமே காமல 10 

ேணி முதல் 1 ேணி வமர நமைபபற்றது. 

முன்பனப்மபாதுமில்லாத வமகயில் பள்ளிக் கல்வித் துமற அமேேே்ர ் ோநிலே் 

முழுவதுே் அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்குே் குழந்மதகளின் பபற்மறாரக்ள் 53,15,114 மபமர 

தன் குரல் பதிவு மூலே் அமலமபசியில் அமழத்திருந்தார.் 3 லை்ேத்திற்குே் மேற்பை்ை 

ஆசிரியரக்ள், 1.8 லை்ேே் ’இல்லே் மதடிக் கல்வி’ தன்னாரவ்லரக்ள் ேற்றுே் பதாண்டு 

நிறுவனங்கமளே ் மேரந்்தவரக்ளுே் இந்த நிகழ்ேச்ியில் கலந்து பகாண்ைனர.் அந்தந்த 

ோவை்ைங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் ோவை்ை ஆை்சியர ் உள்பை அரசு 

அதிகாரிகளுே் நிகழ்ேச்ியில் பங்மகற்றனர.்  பள்ளி மேலாண்மேக் குழுவின் 

பேயல்பாடுகள் குறித்துே் பபற்மறாரக்ள் ேற்றுே் உள்ளூர ் ேமூகத்தின் பங்மகற்பு 

குறித்துே் கூை்ைத்தில் விளக்கப்பை்ைது. 

 

பபற்மறாரக்ளுக்காக அரசுப் பள்ளிகளில்  நைந்த இந்தக் கூை்ைங்கள் ‘நே் பள்ளி நே் 

பபருமே’ பரப்புமரயில் ஒரு மேல்கல். இந்தப் பரப்புமர ோரே் ் 8ஆே் மததி 

ோண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமேேே்ர ் திரு. மு.க. ஸ்ைாலின் அவரக்ள் 

பபற்மறாரக்ளுக்கு விடுத்த அமழப்மபாடு பதாைங்கியது. அன்மறய தினமே, பள்ளி 

மேே்பாை்டுத் திை்ைத்மத பள்ளி மேலாண்மேக் குழு பேயல்படுத்துவதற்கு உதவுே் 

வமகயில் புதிய பேயலிமய பள்ளிக் கல்வித் துமற அமேேே்ர ் திரு. அன்பில் ேமகஸ் 

பபாய்யாபோழி அவரக்ள் பவளியிை்ைார.் பள்ளி மேலாண்மேக் குழுவின் 

முக்கியத்துவத்மத ேக்களுக்கு விளக்குே் வமகயில் பரப்புமரப் பாைல் 

பவளியிைப்பை்டுள்ளது. ோநிலே் முழுவதுே் கமலப் பயணங்களுக்குே் ஏற்பாடு 

பேய்யப்பை்டுள்ளது.  

 

பள்ளி மேலாண்மேக் குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினரக்ள் ஜனநாயக முமறப்படி மதரவ்ு 

பேய்யப்பை்டு, புதிய பள்ளி மேலாண்மேக் குழு விமரவில் பேயல்பைத் பதாைங்குே். 

இதன்மூலே் ோணவரக்ளுக்குத் தரோன கல்வி கிமைக்க மவண்டுே் என்பமத 

தமிழ்நாடு  அரசின் மநாக்கோகுே்.  

 

-ஆணையர,் பள்ளிக் கல்வி  



Press Release 

Nam Palli Nam Perumai - Awareness Parent Meeting on School Management 

Committee: 23 lakh Government School Parents participate 

 

Tamil Nadu’s vision for quality education will now be co-created with the parents and larger 

community of the State. 

For the first time in the history of the State, 53,15,114 parents were invited to the 37,558 govt 

schools of the State as the first step to setting a new agenda in education reform in the State.  

23,16,707 parents across the State participated in the event which began at 10 am till 1 pm. 

Parents had come in large numbers to their child’s school to show they care and to join not 

only their hands but their hearts to see how they could make the schools a better place for their 

children. In another first for the country and the State, a voice blast carrying the Honourable 

Education Minister’s message was sent out to all the 53,15,114 parents welcoming them to 

attend the event to be held in the school on March 20th. 

Hundreds of govt. officials including the respective District Collectors across the State visited 

the schools to participate in this event along with the parents. Honourable Education Minister, 

also participated in the meeting along with the Collector in Corporation Middle School, 

Bheema Nagar, Tiruchirapalli. 

More than 3 lakh teachers, 1.8 lakh volunteers of Illam Thedi Kalvi (ITK), several civil society 

organisations participated in this event across the State. 

Nam Palli Nam Perumai – Our School, Our Pride is a flagship initiative of the School 

Education Department to make all the schools in Tamil Nadu, the pride of the State, by making 

it qualitative, equitable and accountable. 

 The initiative was launched on the 8th of March with the message from the Chief Minister of 

the State inviting parents to come and engage with the schools to make it the best of place that 

a child can be.  The School Development App that the School Management Committees 

(SMCs) will use to strengthen the entire planning & development process on a real -time basis, 

was also released on the same day by the Education Minister. 

 The SMCs in Tamil Nadu are being envisaged as a key stakeholder group that will not only 

represent the voice of the people but also consolidate and drive this vision of education.  

Today’s meeting was the beginning to transition the schools from where it is to where it needs 

to be. 

This entire initiative is being supported by a media and an on-ground campaign with cultural 

teams and video on wheels going across all the 38 districts in the State. Several institutions, 

public figures and celebrities are joining hands to make this campaign reach the remotest 

corner of the State. 

 

-Commissioner, School Education 


