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பத்திரிகையாளர ்அகைப்பு 

சிறார் திகரப்படத் திருவிைா 

இடம் : அண்ணா நூற்றாண்டு நிகைவு நூலைம்,  கைாடட்ூர்புரம், செை்கை  

நாள் : 08.03.2023, புதை்கிைகம      நநரம் : மாகல 4 மணி 

அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ள் தரமான கல்வி பபறநவண்டும் என்பதற்காக 

தமிழ்நாடு அரசு பல்நவறு திட்டங்களள முன்பனடுதத்ு வருகிறது. கல்வி 

இளணச ் பசயல்பாடுகளில் அண்ளமக் காலமாக தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளி 

மாணவரக்ள் ஈடுபடும் வளகயில் பள்ளிக் கல்வித் துளற பல திட்டங்களள 

நளடமுளறப்படுத்தி உள்ளது. 

இதன் ஒரு பகுதியாக, பள்ளிநதாறும் சிறார ் திளரப்படங்கள் பவற்றிகரமாக 

திளரயிடப்பட்டு வருகின்றன. ‘தி கிட’், ‘தி மாடரன்் ளடம்ஸ்’, ‘மல்லி’, ‘ஸ்வாஷ்’, 

‘பரட் பலூன்’ உட்பட பல திளரப்படங்கள் 6 முதல் 9 வகுப்பு வளரயிலான 

மாணவரக்ளுக்கு மாதந்நதாறும் திளரயிடப்பட்டு வருகின்றன. 

திளரயிடலுக்குப் பின் சிறப்பான முளறயில் தங்கள் பளடப்பாற்றளல 

மாணவரக்ள் பவளிப்படுத்தினர.் ஒரு காட்சிளய நாடகமாக நடிதத்ுக் 

காட்டுதல், திளரப்படங்களுக்கு சுவபராட்டிகள் வளரதல், அது குறிதத்ு 

விமரச்ன உளரயாற்றுதல், விமரச்னக் கட்டுளர எழுதுதல் என பலவித 

பசயல்பாடுகளில் பள்ளியளவில் பங்குபபற்ற பல்லாயிரக்கணக்கான 

மாணவரக்ளில் 27,554 நபர ் வட்டார அளவிலான நபாட்டிகளுக்குத ்

நதரவ்ானாரக்ள். அப்நபாட்டிகளில் பவன்ற 3163 மாணவரக்ள் மாவட்ட 

அளவிலான நபாட்டிகளில் பங்பகடுத்தனர.் அதில் பவன்ற 152 மாணவரக்ள் 

மாநில அளவிலான இந்தத் திளரப்பட விழாவிற்கு வருளக புரிந்துள்ளனர.்  

இதிலிருந்து சுமார ் 25 மாணவரக்ள் பவளிநாடுகளுக்கு பயணம் பசய்யும் 

வாய்ப்ளபப் பபறுவர.் இது நபாலநவ மாநில அளவிலான வினாடி-வினா 

நபாட்டி, சிறார ் இலக்கியத் திருவிழா, மாநில அளவிலான வானவில் மன்றப் 

நபாட்டிகள், விளளயாட்டுப் நபாட்டிகள், களலத ் திருவிழாவில் பவன்ற 

மாணவரக்நளாடு கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாணவரக்ளும் 

பவளிநாடுகளுக்கு அளழதத்ுச ்பசல்லப்படுவர.் 

திளரப்படங்களளப் பாரத்த்ல் மட்டுமல்லாது, அவரக்ளுக்கு குறும்படங்கள் 

எடுக்க பயிற்சிப் பட்டளறயும் இவ்விழாவில் உண்டு. இதன் துவக்க விழா 

பசன்ளன அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் மாரச் ் 8 மாளல 4 மணிக்கு 

நளடபபறவிருக்கிறது. மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துளற அளமசச்ர ் திரு. 

அன்பில் மநகஸ் பபாய்யாபமாழி அவரக்ள் விழாளவத் துவக்கி ளவதத்ு 

உளரயாற்றுகிறார.்  

நிகழ்வில் பள்ளிக் கல்விக்கான அரசு முதன்ளமச ் பசயலாளர ் திருமிகு. 

காகரல்ா உஷா இ.ஆ.ப. அவரக்ள் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலரக்ள், ஆசிரியரக்ள், 

மாணவரக்ள் பங்நகற்கின்றனர.் முன்னதாக சிறார ் திளரப்பட விழா கடந்து 

வந்த பாளத குறித்து அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர ்ஒருவரும், விழா திட்டமிடல்கள் - 
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எதிரப்ாரப்்புகள் குறிதத்ு இரு அரசுப் பள்ளி மாணவரக்ளும் 

உளரயாற்றுகிறாரக்ள். 

நிகழ்வுக்கு தங்கள் நிறுவனத்தில் இருந்து பசய்தியாளரக்ளள அனுப்பி பசய்தி 

நசகரிக்குமாறு அன்நபாடு நவண்டுகிநறாம். 

ஆளணயர ்

பள்ளிக் கல்வி 
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