தமிழ் நாடு அரசு
பள் ளிக் கல் வித் துறை
“பள் ளி மேலாண்றேக் குழு ேறுகட்டறேப் பு” ததாடக்க விழா
பத்திரிறகச் தசய் தி

நாள் :19.04.2022,தசவ் வாய் க் கிழறே, மநரே் : காறல 9.00 ேணி
இடே் : மலடி தவலிங் டன் மேல் நிறலப் பள் ளி,
அரசுப் பள் ளிகளின் மேே் பாட்டிற் கான ஒரு முயற் சியாக தமிழ் நாடு முழுவதுே் உள் ள
37,557 பள் ளிகளில் புதிய பள் ளி மேலாண்மேக் குழுக்கள் மதர்ந்ததடுக்கப்படவுள் ளன.
அரசு த ொடக்கப் பள் ளிகள் , நடுநிலைப் பள் ளிகள் , உயர்நிலைப் பள் ளிகள் மற் றும்
மமை் நிலைப் பள் ளிகளிை் பள் ளி மமைொண்லமக் குழுவுக்கு புதிய உறுப்பினர்கள்
ஜனநொயக முலறப்படி ம ர்வு தெய் யப்பட்டு, புதிய பள் ளி மமைொண்லமக் குழு
தெயை் பட ் த ொடங் கும் .
பள் ளி மேலாண்மேக் குழு குறித்த விழிப் புணர்மவ ேக்களிமடமய உருவாக்குே்
விதோக பல் மவறு முயற் சிகள் பள் ளிக் கல் வித் துமறயால் முன் தனடுக்கப்பட்டு
வருகின் றன. “நே் பள் ளி நே் தபருமே” என் கிற தபயரில் இந்த விழிப்புணர்வு
பரப்புமரமய, ோர்ச் 8 ஆே் மததியன் று ோண்புமிகு பள் ளிக் கல் வித் துமற
அமேச்சர் திரு. அன் பில் ேமகஸ் தபாய் யாதோழி அவர்கள் ததாடங் கி மவத்தார்.
ோர்ச் 20 அன் று தமிழ் நாடு முழுவதுமுள் ள அமனத்துப் பள் ளிகளிலுே் பள் ளி
மேலாண்மேக் குழு ததாடர்பான விழிப்புணர்வுக் கூட்டங் கள் நமடதபற் றன.
தமிழ் நாட்டு பள் ளிக் கல் வி வரலாற் றில் முதன் முமறயாக 23.5 லட்சே் தபற் மறார்கள்
இக்கூட்டத்தில் கலந்துதகாண்டனர்.
ேக்களின் பங் மகற் புடன் தசயல் படமவண்டுே் என் கிற மநாக்கத்துடன் பள் ளி
மேலாண்மேக்
குழுக்கள்
அமனத்துப்
பள் ளிகளிலுே்
ேறுகட்டமேப்பு
தசய் யப்படவிருக்கின் றன.
முதற் கட்டோக, ஏப்ரல் 19, 2022, தசவ் வாய் க்கிழமே அன் று, ோநிலத்தில் முதலாவது
பள் ளியாக, தசன் மன திருவல் லிக்மகணியில் உள் ள, நூற் றாண்மடக் தகாண்டாடுே்
மலடி தவலிங் டன் மேல் நிமலப் பள் ளியில் புதிய பள் ளி மேலாண்மேக் குழுமவ
மதர்ந்ததடுக்குே் நிகழ் மவ ோண்புமிகு முதலமேச்சர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள்
காமல 9 ேணிக்குத் ததாடங் கி மவத்து உமரயாற் றினார். முன் னதாக பள் ளி
மேலாண்மேக் குழுவுக்கான விழிப்புணர்வு காதணாலி வாகனப் பரப்புமரமய
தகாடியமசத்துத் துவக்கி மவத்தார். பள் ளி மேலாண்மேக் குழு ததாடர்பான கமல
நிகழ் சசி
் களுே் நிகழ் த்தப்பட்டன.
பள் ளிக் கல் வித் துமறயில் தமிழ் நாடு அரசு ஓராண்டில் தசய் துள் ள சாதமனகள்
குறித்த காதணாலியுே் , பள் ளி மேலாண்மேக் குழு ேறுகட்டமேப்பு நிகழ் வில்
தபற் மறார்கள் பங் மகற் கமவண்டுே் என மவண்டுமகாள் விடுத்து திமரக் கமலஞர்
சூர்யா அவர்கள் உமரயாற் றிய காதணாலியுே் தவளியிடப்பட்டன.
நிகழ் வில் ோண்புமிகு பள் ளிக் கல் வித் துமற அமேச்சர் திரு. அன் பில் ேமகஸ்
தபாய் யாதோழி அவர்கள் வரமவற் புமர ஆற் றினார். பள் ளிக் கல் வித் துமற, அரசு

முதன் மேச் தசயலாளர் திருேதி. காகர்லா உஷா, இ.ஆ.ப. அவர்கள்
வகித்தார்.

தமலமே

மலடி தவலிங் டன்
பள் ளியின்
பள் ளி மேலாண்மேக் குழு ேறுகட்டமேப்பு
தசய் யப்பட்டு, புதிய பள் ளி மேலாண்மேக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு ோண்புமிகு
முதலமேச்சர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் சான் றிதழ் வழங் கி தகௌரவித்தார்.
மசப்பாக்கே் – திருவல் லிக்மகணி சட்டேன் ற உறுப்பினர் திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின்
அவர்கள் பள் ளி மேலாண்மேக் குழு உறுப்பினர்களுக்கான உறுதிதோழி ஏற் குே்
நிகழ் மவ முன் னின் று வழிநடத்தினார். விழாவில் நாடாளுேன் ற உறுப்பினர் திரு.
தயாநிதி ோறன் அவர்கள் , ேருத்துவே் , ேருத்துவக் கல் வி ேற் றுே் ேக்கள் நல் வாழ் வுத்
துமற அமேச்சர் ோண்புமிகு. திரு. ோ. சுப்பிரேணியே் அவர்கள் , இந் து சேய
அறநிமலயத் துமற அமேச்சர் ோண்புமிகு திரு. மசகர் பாபு அவர்கள் , ோண்புமிகு
தசன் மன மேயர் திருேதி. ப்ரியா அவர்கள் , ோநில திட்ட இயக்குநர் திரு. சுதன்
இ.ஆ.ப அவர்கள் ஆகிமயார் கலந் துதகாண்டு விழாமவ சிறப்பித்தனர்.. மேலுே்
இவ் விழாவில் அமனத்து முதன் மேக் கல் வி அலுவலர்கள் , ோவட்டக் கல் வி
அலுவலர்கள் , பள் ளிக் கல் வித் துமற அதிகாரிகள் , அலுவலர்கள் , ஆசிரியர்கள் ,
ோணவர்கள் பங் மகற் றனர். நிகழ் வின் இறுதியில் பள் ளிக் கல் வித் துமற ஆமணயர்
திரு. க.நந்தகுோர் இ.ஆ.ப. அவர்கள் நன் றியுமர ஆற் றினார்.
ஆறணயர்
பள் ளிக் கல் வி

