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ப ொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுவகொள் 

 

அனைவருக்கும் வணக்கம்! 

கல்வி எை்பது நம் இரு கண்கள் பபோல. இவ்வுலனகக் கோண, நம் புரிதனல 

வளரத்த்ுக்ககோள்ள, புதிய மைிதரக்னள சந்திக்க, புதிய புதிய இடங்களுக்குப் 

பயணப்பட  நம்னம கல்விதோை் அனைதத்ுச ்கசல்லும்.  

தமிை்நோட்டில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்களில் கல்வி கற்றவரக்ள் இை்று உலகிை் 

கவவ்பவறு நோடுகளில் வசிக்கிறீரக்ள் உள்ளூரில் கற்ற கல்வி மூலம் கினடதத் 

அறினவ பயை்படுதத்ி இை்று னக நினறய ஊதியம் கபற்று குடும்பத்னத நல்ல 

முனறயில் பபணி வரும் பலர ்இருக்கிறீரக்ள். 

உங்களில் பவறு பலர ்நல்ல நூல்கனள வோசிதத்ு உங்கள் அறினவ வளரத்த்ுக் 

ககோண்டிருக்கலோம். நீங்கள் புத்திசோலிகளோக, அறமிக்கவரக்ளோக இப்பபோது 

இருப்பதற்கு, உங்களிடம் நல்லியல்புகள் வளரவ்தற்கு நீங்கள் கற்ற கல்வி 

உங்களுக்கு உதவியிருக்கும்.  

இை்று நோம் நல்ல நினலயில் இருப்பதற்குக் கோரணம் நோம் கற்ற கல்விபய. 

நம்மில் பலர ் அரசுப் பள்ளிகளிபலோ அரசு உதவி கபறும் பள்ளிகளிபலோ  

படித்தவரக்ளோக இருப்பபோம். ஊரில் நோம் படித்த பள்ளி எப்படி இருக்கிறது 

எை உங்களுக்கு அவ்வப்பபோது பயோசனை வந்து கசை்றிருக்கக்கூடும்.  

ஊருக்குச ் கசல்லும்பபோது நம்மில் எத்தனை பபர ் நோம் படித்த பள்ளிக்குச ்

கசல்கிபறோம்?  

இந்த பரபரப்போை வோை்க்னகச ் சூைலில் கசோந்த ஊருக்குச ் கசல்லுதபல 

அரிதோகிவிட்ட சூைலில், கினடக்கும் இரண்கடோரு நோட்களில் பள்ளிக்குச ்

கசை்று போரன்வயிடுவதற்கோை பநரம் கினடப்பதும் கடிைபம. ஆைோலும் நோம் 

படித்த பள்ளினய நோம் னகவிடலோகோது.  

உங்கள் ஊருக்குச ்கசல்லும்பபோது மறக்கோமல் அடுத்த முனற நீங்கள் பயிை்ற 

பள்ளிக்குச ்கசை்று போரக்்க முயலுங்கள். உங்கள் பள்ளியிை் உள்கட்டனமப்பு 

வசதிகனள பமம்படுத்த எண்ணிைோபலோ, இப்பபோது படிக்கும் பிள்னளகளிை் 

கல்விக்கு உதவ எண்ணிைோபலோ, பள்ளிக்கு பவறு ஏபதனும் ஒரு வனகயில் 

கதோண்டோற்ற எண்ணிைோபலோ உங்கள் பள்ளி தனலனமயோசிரியனர 

அணுகலோம்.  

கசோந்த ஊருக்கு வருவதற்கு பநரமில்னல எை்றோபலோ அல்லது 

கவளிநோடுகளில் இருந்தோபலோ நீங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்பத உங்கள் 

பள்ளிக்கு உதவலோம். அதற்கோககவை்பற ஓர ் இனணயதளம் 

உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் நீங்கள் பதிவு கசய்து ககோள்ளலோம். 

கீை்க்கண்ட சுட்டினய க்ளிக் கசய்து உங்கனளப் பற்றிய விவரங்கனள பதிவு 

கசய்யலோம். 

https://nammaschool.tnschools.gov.in/#/alumini  
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உங்கனளப் பபோலபவ பலரும் இந்தத ் தளத்தில் பதிவு கசய்திருப்போரக்ள். 

பள்ளியிலும் வகுப்பிலும் உடை்படித்த நண்பரக்ளிை் விவரங்கனளயும் 

வினரவில் அத்தளத்தில் கோணலோம். இதை் மூலம் போல்யத்தில் ஒை்றோக 

ஓடியோடி வினளயோடியவரக்னளயும் நம் மகிை்சச்ியோை தருணங்கனள 

பகிரந்்துககோண்ட பதோைரக்னளயும் அத்தளத்திை் மூலம் கண்டுபிடிதத்ு 

அவரக்பளோடு கதோடரன்ப உருவோக்கிக் ககோள்ளலோம். உங்கள் வகுப்பு 

நண்பரக்ள் ஒரு குழுவோக இனணந்து உங்கள் பள்ளிக்கு உதவலோம். அல்லது 

தைிநபரோகவும் நீங்கள் உதவலோம்.  

பள்ளிக்கூடம் எை்பது நம் வோை்விை் பிரிக்க முடியோத அங்கம் எை்பனத 

நீங்கள் அறிவீரக்ள். அதத்னகய பள்ளிக்கூடத்திற்கு உங்களோல் இயை்றனதச ்

கசய்ய தமிை்நோடு அரசு உங்கனள அனைக்கிறது. வோருங்கள்! 

 

- அன்பில் மவகஸ் ப ொய்யொபமொழி, 

             ள்ளிக் கல்வித் துறை அறமசச்ர.் 
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