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 செய்திக் குறிப்பு 

பபராசிரியர் அன்பழகன் கல்வி வளாகத்தில் 

புதிய கட்டமைப்பு வெதிகள் திறப்புவிழா 

சென்னன மாரெ் ்1, 23-  

சென்னனயில் உள்ள பபராசிரியர ்அன்பழகன் கல்வி வளாகத்தில் இருக்கும் 

டாக்டர ் எம்.ஜி.ஆர.் நூற்றாண்டு விழா கட்டடத்தில் நவீன முனறயில் 

அனமக்கப்பட்டுள்ள  மதிப்பீட்டுப் புலம் (Assessment cell), முன்பனாட்டக் காட்சி 

அரங்கம் (Preview theatre), விரிவுபடுதத்ப்பட்ட 14417 உதவி எண்ணுக்கான 

அனழப்பு னமயம் ஆகியவற்னற நிரம்ாணித்திருக்கிறது பள்ளிக் கல்வித ்

துனற.  

இவற்னற பயன்பாட்டுக்குக் சகாண்டு வரும் வனகயில், மாண்புமிகு பள்ளிக் 

கல்வித் துனற அனமெெ்ர ்திரு. அன்பில் மபகஸ் சபாய்யாசமாழி அவரக்ள் 

தனலனமயில், மாண்புமிகு இனளஞர ் நலன் மற்றும் வினளயாட்டு 

பமம்பாட்டுத் துனற அனமெெ்ர ்திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரக்ள் இவற்னறத ்

திறந்து னவத்தார.்  

பள்ளிக் கல்வி சதாடரப்ான தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்கனள சிறப்பான 

முனறயில் செயல்படுதத் காரணமாக உள்ள ஆசிரியரக்ளுக்கும் 

மாணவரக்ளுக்கும் தன் பிறந்தநாளன்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு 

முதலனமெெ்ர ் திரு. மு.க. ஸ்டாலின் அவரக்ள் சவளியிடும் செய்தி 

காசணாலியாக  இங்குள்ள முன்பனாட்டக் காட்சி அரங்கத்தில் 

தினரயிடப்பட்டது. 

"மாணவரக்ளின் நலனுக்காக அயராது பாடுபட்டு வரும் ஆசிரியர ்ெமூகதன்த 

சிறப்பிக்கும் விதமாகவும் ஆசிரியரக்ளின் நலனனக் காக்கவும் புதிய 

திட்டங்கனள செயல்படுத்த நமது அரசு முடிவு செய்துள்ளது.  

மாறிவரும் கற்றல், கற்பித்தல் முனறகளுக்கு ஏற்ப தங்கனள சிறப்பாக 

சமருபகற்றிக் சகாள்வதற்சகன அனனத்து இனடநினல மற்றும் பட்டதாரி 

ஆசிரியரக்ளுக்கும் னகக்கணினி (Tablet) வழங்கப்படும். 

மாணவர ் வாழ்க்னக ஏற்றம்காண அயராது உனழக்கும் ஆசிரியர ்

சபருமக்களின் உடல்நலம் காக்க அனனத்து ஆசிரியரக்ளுக்கும் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனற முழு உடல் பரிபொதனன செய்யப்படும். 

உயரக்ல்வி பயிலும் ஆசிரியரக்ளின் குழந்னதகளுக்காக தற்பபாது ஆசிரியர ்

நல நிதியிலிருந்து வழங்கபட்டு வரும் கல்விெ ் செலவு (tuition fee) ரூ.50,000/- 

வனர உயரத்்தி வழங்கப்படும். 

அரசின் நலத்திட்ட உதவிகனள மாணவரக்ளினடபய சிறப்பாக சகாண்டு 

பெரக்்கும் ஆசிரியரக்ள், சவளிநாடுகளுக்கு கல்வி சுற்றுலா அனழத்துெ ்

செல்லப்படுவர.் 
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இத்தகு திட்டங்கள் சுமார ்225 பகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுதத்ப்படும் 

என்ற செய்தினய இந்தத் தருணத்தில் உங்களிடம் பகிரந்்து சகாள்வதில் 

மகிழ்ெச்ி அனடகின்பறன்'" என தன் உனரயில் முதலனமெெ்ர ்

ஆசிரியரக்ளுக்கான அறிவிப்புகனள சவளியிட்டார.் 

முன்னதாக தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தில் 

பபராசிரியர ் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நினனவாக அனமக்கப்பட்டுள்ள 

சவளியீட்டுப் பிரிவுப் புதத்க விற்பனன னமயத்னதயும் அனமெெ்ர ் திறந்து 

னவத்தார.் அரசுப் பள்ளி, கல்லூரி மாணவரக்ளுக்கு சவளியீட்டுப் பிரிவு 

புத்தகங்கனளயும் வழங்கினார.் 

நிகழ்வில் பள்ளிக் கல்விக்கான அரசு முதன்னமெ ் செயலாளர ் திருமிகு. 

காகரல்ா உஷா இ.ஆ.ப உள்ளிட்ட அரசு அலுவலரக்ள் பங்பகற்றனர.் 

 

ஆனணயர ்

பள்ளிக் கல்வி 
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