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பத்திரிக்ககச ்சசய்தி 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலகமசச்ர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் 

அவரக்ள்  ’நம்ம ஸ்கூல்’ திட்டத்கதத்  சதாடங்கி கவத்தார் 

சென்னன 

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்சவாரு குழந்னதக்கும் தரமான கல்வி கினடப்பதற்காக 

பல்வவறு முன்வனாடித் திட்டங்கனை பை்ைிக் கல்வித் துனற உருவாக்கி 

சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. அரசுப் பை்ைிகனை வமலும் 

வலுப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாக ‘நம்ம ஸ்கூல்’ திட்டத்னத 

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலனமெெ்ர ் திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ை் 

சதாடங்கி னவத்தார.் 

சபாதுமக்களும் அரசும் இனணயும் இந்த முன்சனடுப்பு   ’நம்ம ஸ்கூல்’ திட்டம் 

என்று அனழக்கப்படுகிறது. டி.வி.எஸ் நிறுவனத்தின் தனலவர ் திரு. வவணு 

சீனிவாெனன தனலவராகவும், செஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர ் திரு.விஸ்வநாதன் 

ஆனந்னத நல்சலண்ணத ்தூதராகவும் இந்த முயற்சியில் இனணந்துை்ைனர.் 

முன்னாை் மாணவரக்ை், உை்ளூரெ் ்ெமூகம் மற்றும் நிறுவனங்கை் ஆகியனவ 

அரசுடன் இனணந்து செயலாற்றுவதற்கான தைதன்த உருவாக்குவது இந்த 

முயற்சியின் முக்கிய வநாக்கமாகும். 

நிகழ்னவ துவக்கி னவத்து வபசிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலனமெெ்ர ்திரு. 

மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ை், “அரசுப் பை்ைிகை் அரசின் சொத்து மட்டுமல்ல, 

மக்கைின் சொத்தும்தான். நமது மாநிலதத்ில் உை்ை குழந்னதகளுக்கு துனண 

நிற்பதற்காக ஒன்றினணய விரும்பும் அனனவருடனும் னகவகாரக்்க அரசு 

வினழகிறது. இம்முயற்சிக்சகன சபறப்படும் பங்கைிப்பு அனனத்தும் அரசுப் 

பை்ைிகளுக்கு மட்டுவம செலவிடப்படும்”  எனத் சதரிவித்தார.் 

’நம்ம ஸ்கூல்’ திட்டத்தில் சபறப்படும் உதவிகை் அனனத்னதயும் 

ஒருங்கினணத்து சவைிப்பனடதத்ன்னமனயயும் நிரவ்கிக்க உயர ்

அலுவலரக்னைக் சகாண்ட குழுவும் ஏற்படுதத்ப்பட்டுை்ைது. இதற்சகன 

உருவாக்கப்பட்டுை்ை தனி இனணயதைம் மூலம் பை்ைிகைின் வதனவகை் 

பாரன்வக்கு னவக்கப்படும்.   ஒவ்சவாரு பை்ைி குறித்தும் 

இனணயதைத்திவலவய சமய்நிகர ் சிற்றுலாவும், ’நிதியுதவிக்கு முன்னும்’, 

நிதியுதவிக்குப் பின்னும்’ என தகவல்கனை புனகப்படங்கவைாடு சபறவும் 

பை்ைியில் நடக்கும் நிகழ்ெச்ிகனை காட்சிப்படுத்தவும் இந்த 

இனணயதைத்தில் வெதிகை் ஏற்படுதத்ப்பட்டுை்ைன. வமலும் முன்னாை் 

மாணவரக்ை் தாங்கை் படித்த பை்ைினயயும் உடன்பயின்ற நண்பரக்னையும் 

தங்களுக்குக் கற்றுத் தந்த ஆசிரியரக்னை சதாடரப்ுசகாை்ைவும் இத்திட்டம் 

உதவும். 

https://twitter.com/tnschoolsedu
https://www.facebook.com/tnschoolsedu
https://www.instagram.com/tnschoolsedu/
https://www.tnschools.gov.in/


செய்தி குறிப்பு எண்: 001/122022  நாள்: 20/12/2022 

 @tnschoolsedu tnschoolsedu tnschoolsedu tnschoolsedu 

இத்திட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவிகை் அனனத்தும் இனணயவழியில் 

எைிதாக வழங்க வெதிகை் ஏற்படுதத்ப்பட்டுை்ைன.  சகானடயாைரக்ை் 

தாங்கை் இருக்குமிடத்தில் இருந்தபடிவய அைிதத் நிதி எந்தப் பை்ைியில் 

எவ்வாறு செலவிடப்பட்டுை்ைது என்ற தகவல்கனை அறியும்வண்ணமும் 

பயனீட்டுெ ்ொன்றிதனழ இனணயவழியாகவவ சபற்றுக்சகாை்ைவும் வெதிகை் 

செய்யப்பட்டுை்ைன.  

நிகழ்வில் வபசிய திரு. வவணு சீனிவாென், “நம்மில் சபரும்பாலாவனாருக்கு, 

பை்ைி நினனவுகை் எப்வபாதுவம மனதுக்கு சநருக்கமான உணரன்வ 

அைிப்பனவ. குடும்பத்தாவராடு இருப்பனதப் வபாலவவ பை்ைியுடனான உறவு 

பின்னிப் பினணந்ததாக இருக்கும். நமது வவரக்ளுடன் மீண்டும் இனணவது 

என்பது உலகசமங்கும் புலம் சபயரந்்துை்ை நமது தமிழ் மக்களுக்கான 

ஆழமான உணரவ்ாகும். நமது பை்ைிகைிடமிருந்து நாம் சபற்றனத 

நன்றியுடன் திருப்பித் தர, நமது வவரக்னை மீண்டும் கண்டறிய  நம்ம ஸ்கூல் 

திட்டம் உதவும்” 

நிகழ்ெச்ியின்வபாது, அரசுப் பை்ைிகைின் முன்வனற்றத்திற்கு துனணநின்ற 

உை்ளூரெ் ் ெமூகதன்தெ ் வெரந்்தவரக்ை், அரசுப் பை்ைிகைின் முன்னாை் 

மாணவரக்ை், ஆசிரியரக்ை் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு மாண்புமிகு 

முதலனமெெ்ர ் மரியானத செய்து பாராட்டினார.் வகாயம்புத்தூர ் அருவக 

சூலூரில் தான் பயின்ற அரசுப் பை்ைினய தனது வகுப்புத் வதாழரக்ளுடன் 

வெரந்்து ததச்தடுத்து வமம்படுத்திய தினரக் கனலஞர ் சிவக்குமார ் அவ்வாறு 

மரியானத செய்யப்பட்டு பாராட்டப்பட்டவரக்ைில்  ஒருவர.் 

திரு. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் உனரயாற்றுனகயில், “தமிழ்நாட்டின் 

லட்சியங்கனையும் கனவுகனையும் நம் குழந்னதகை் தங்கை் வதாை்கைில் 

சுமக்கப் வபாகிறாரக்ை். அந்த லட்சியங்கனையும் கனவுகனையும் 

பிரதிபலிக்கும் வண்ணம்  நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுை்ைது. நமது 

அரசுப் பை்ைிகளுக்கு ஆதரவாக ஒன்றினணவதற்கு ஓர ் இனணயதைம் 

உை்ைது. இது சவறும் ஆரம்பம்தான். நம்ம ஸ்கூல் திட்டம் என்ன செய்ய 

விரும்புகிறவதா அனத அனடய விடாமுயற்சி, வலினம, ஒத்துனழப்பு மற்றும் 

அரப்்பணிப்பு வதனவ. வலுவான அரசுப் பை்ைிகைின் நம் குழந்னதகைின் 

சிறப்பான எதிரக்ாலத்னதக் கட்டிசயழுப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு உறுதுனணயாக 

இருப்வபாம்” என சதரிவித்தார.் 

நம்ம ஸ்கூல் இனணயதைமும் அதன் ஒரு பகுதியான பை்ைி சமய்நிகர ்

சிற்றுலாவும் இன்று சதாடங்கப்பட்டுை்ைன. சமய்நிகர ் சிற்றுலா மூலம் 

பை்ைிகைின் வதனவகனை வநரில் சென்று பாரத்்தது வபால அறிந்து சகாை்ை 

இயலும். நிதியாகவவா சபாருைாகவவா பங்கைிப்னப வழங்கலாம்.  

நன்சகானட அைிப்பவர ்தாம் விரும்பும் பை்ைினய வதரவ்ுசெய்து நன்சகானட 

அைிக்கலாம் அல்லது அந்தப் பை்ைினய முற்றிலுமாக ததச்தடுக்கலாம். 

நம்ம ஸ்கூல் இனணயதைம் : https://nammaschool.tnschools.gov.in/  
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நம்ம ஸ்கூல் இனணயதை  QR குறியீட்னட ஸ்வகன் செய்ய: 
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