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2022 தாடசாலன சசற்தாடுகள் சகாண்ட ாற்காட்டி 

1 ம் ல 

ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

ப்ல் 
  

18 ிங்கள் சிங்கப ற்றும் ிழ் 

தாடசாலனகபில் 2022 புி 

தாடசாலன ல ஆம்தம். 

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 

ப்ல் 18 ிங்கள் 
பல் ஜூன் 
15 புன் ல 

ன ிலபாட்டுப் 

வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் உடற்கல்ி 

ற்றும் ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

ப்ல்  19  சசவ்ாய் ம் 01 ற்கு ார்கலப 

வசர்த்துக்சகாள்பல் (சிங்கப 

ற்றும் ிழ் தாடசாலனகள்)  

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 

 

ப்ல் 
 
  

25 ிங்கள் அிதர்/ சிவஷ்ட ஆசிாிர் 

ஒருலக் சகாண்டு 

“தாடப்புத்கங்கலப 

உதவாகித்து கற்நல் 

சசற்தாடுகலப சற்நிகாக 

வற்சகாள்வாம்” நம் 

லனப்தில் உலசான்லந 

திாாண கூட்டத்ின் வதாது 

வற்சகாள்பல். 

கல்ி சபிபட்டுத் ிலக்கபம்/ 

அிதர் 
 

ப்ல் 
 
  

25 ிங்கள் உனக வனாிா ிணம் 

சாடர்தாக ார்கலப 

அநிவூட்டல் 

 கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

 

ப்ல் ார்ச் 07 
ிங்கள் பல் 

ப்ல் 29 
சள்பி ல 

தாடசாலன ட்டத்ில் 

ிலபாட்டுப் வதாட்டிகளுக்குத் 

சாிவுசசய்ல். 

கல்ி அலச்சின் உடற்கல்ி 

ற்றும் ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

வ 04 புன் பஸ்லிம் தாடசாலனகபில் 2022 

புி தாடசாலன ல 

ஆம்தம் 

 

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 

வ 05 ிான் 1ம் த்ிற்கு ார்கலப 

வசர்த்துக்சகாள்பல் (பஸ்லிம் 

தாடசாலனகள்)  

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 

 

வ 
 

  
 

06 சள்பி வ 8 உனக னசீிா ிணம் 

சாடர்தாக ார்கலப 

அநிவூட்டல் 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

வ 
 

  

09 ிங்கள் 
பல் 16 
ிங்கள் ல 

தாடசாலன சசாக் ாம் கல்ி அலச்சின் ச ற்றும் 

ிழுிங்கள் கிலப/ ாகாக் 

கல்ிப் திப்தாபர்/ னக் 

கல்ிப் திப்தாபர்/ அிதர் 

 



20 
 

ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

வ 20 சள்பி சகன தாடசாலனகபிலும் 

பனாம் லின் பல் 

கட்டம் ிலநலடல். 

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 

வ 
 

  

23 ிங்கள் 

பல் ஜூன் 01 
புன் ல 

க.சதா. (சாா ) தாீட்லச 

2021 (2022) 
தாீட்லசகள் ிலக்கபத்ின் 

தாடசாலனப் தாீட்லசகள் கிலப 
 

வ 
 
  

31 சசவ்ாய் உனக புலகத்ல் ிர்ப்பு ிணம் 

சாடர்தாக ார்கலப 

அநிவூட்டல் 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

ஜூன் 
  
  

03 சள்பி ிழுிங்கள் ிண அநஷ்டிப்பு கல்ி அலச்சின் ச ற்றும் 

ிழுிங்கள் கல்ிக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபார்/ 

அிதர் 

 

ஜூன் 
  
  

06 ிங்கள் அலணத்து தாடசாலனகபதும் 

பனாம் லின் 

இண்டாம் கட்டம் ஆம்தம் 

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 

ஜூன் 
 
  

13 ிங்கள் சதாசன் உற்சத்ல பன்ணிட்டு 

தாடசாலனகபில் ச 

ிகழ்ச்சிகலப டாத்துல். 

கல்ி அலச்சின் ச ற்றும் 

ிழுிங்கள் கிலப/ ாகாக் 

கல்ிப் திப்தாபர்/ னக் 

கல்ிப் திப்தாபர்/ அிதர் 

 

ஜூன் 
  
 

18 சணி அநசநிப் தாடசாலன 

ஆசிாிர்களுக்காண தாீட்லச 
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம் 
 

ஜூன் 
 
  

26 ஞாிறு வதாலப்சதாருள் ிர்ப்பு 

ிணத்லசாட்டிாக 

தாடசாலன ிகழ்ச்சிகலப 

டாத்துல் (ிகழ்ச்சிகள் 

டாத்ப்தடவண்டி 

ிணங்கள் தின்ணர் 

அநிிக்கப்தடும்) 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

ஜூன் 30 
ிாநக்கு 

பன்ணர் 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

வாவதா வதாட்டிகள் 

(தாடசாலன ட்டம்) 

கல்ி அலச்சின் சாில்நுட்த 

கல்ிக் கிலப 
 

ஜூலன 
 
  

1 சள்பி 

பல் 8 
சள்பி ல 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

வலனத்வ சங்கீ 

வதாட்டிகள் (ாகா) 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

ஜூலன  
 
 

  

04 ிங்கள் 
பல் 08 
சள்பி ல 

ிக ாம் கல்ி அலச்சின் ிகம் ற்றும் 

ிாதாக் கல்ிக் கிலப/ அிதர் 
 

ஜூலன 01 சள்பி 

பல் ஆகஸ்ட் 
31 புன் ல 

ாகா ிலபாட்டுப் 

வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் உடற் கல்ி 

ற்றும் ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

ஜூலன 05 சசவ்ாய் ிக ிணம் கல்ி அலச்சின் ிகம் ற்றும் 

ிாதாக் கல்ிக் கிலப/ அிதர் 

 

 

ஜூலன 08 சள்பி சகன தாடசாலனகபதும் 

பனாம் ல 

ிலநலடல் 

 

ாகாக் கல்ித் ிலக்கபம்/ 

அிதர் 
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ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

ஜூலன 
 
  

09 சணி 10 
ஞாிறு 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

டணப் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

ஜூலன 15 சள்பி 

பல் 17 
ஞாிறு ல 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

வலனத்வ சங்கீப் 

வதாட்டிகள் (வசி) 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

2 ம் ல 

ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

ஜூலன 18 ிங்கள் அலணத்து தாடசாலனகபதும் 

இண்டாம் ல ஆம்தம் 

ாகாக் கல்ித் ிலக்கபம்/ 

அிதர்  
 

ஜூலன 24 ஞாிறு அநசநிப் தாடசாலனகபிள் 

வர்ச்சி ிப்பீடு  
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம்  
 

ஆகஸ்ட் 
 
  

03 புன் அநசநிப் தாடசாலன ிண 

அநஷ்டிப்பு ிா 
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம் 
 

ஆகஸ்ட் 
 

  
 

27 சணி அகின இனங்லக தாடசாலன 

சிறுர் சித்ி வசி 

வதாட்டிகள் (புிில் 

காட்சிகலப லல்) 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

ஆகஸ்ட் 31 புநக்கு 

பன்ணர் 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

வாவதா சாில்நுட்தப் 

வதாட்டிகள் (ாகா ட்டம்)  

கல்ி அலச்சின் சாில்நுட்தக் 

கல்ிக் கிலப 
 

சசப்சடம்தர்

 
 
  

01 ிான் 

பல் 30 
சள்பி ல 

வசி இனக்கி ாம் – 

இனக்கி ிகழ்ச்சிகலப 

டாத்துல். 

கல்ி அலச்சின் தாடசாலன நூனக 

அதிிருத்ிக் கிலப, ாகா/ 

ன கல்ிப் திப்தாபர்கள்/ 

அிதர் 

 

சசப்சடம்தர்

 
  

03 சணி அகின இனங்லக தாடசாலன 

சிறுர் சித்ிப் வதாட்டி (வசி 

ட்ட வதாட்டிகள்) 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

சசப்சடம்தர்

  
04 ஞாிறு திவச ாீிில் ார் 

வர்ச்சி ிப்பீடு 
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம் 
 

சசப்சடம்தர்

 
 
  

07 புன் உனக பலுவு ிணத்துடன் 

இலந்ாக தாடசாலன 

ிகழ்ச்சிகலப டாத்துல். 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

 

சசப்சடம்தர் 16 சள்பி அலணத்து தாடசாலனகபதும் 

இண்டாம் ல 

ிலநலடல் 

ாகாக் கல்ித் ிலக்கபம்/ 

அிதர்  
 

சசப்சடம்தர்

  
17 சணி ற்றும் 

18 ஞாிறு 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

டணப் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

சசப்சடம்தர்

 
  

17 சணி ற்றும் 

18 ஞாிறு 

சிங்கப சாி ற்றும் 

இனக்கிப் வதாட்டிகள் 

(ழுத்துபன)- ாகா ட்டம் 

கல்ி அலச்சின் வசி சாிகள் 

ற்றும் ாநடில் கிலப 
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  3 ம் ல 
 

  

ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

சசப்சடம்தர் 19 ிங்கள் அலணத்து தாடசாலனகபதும் 

பன்நாம் ல ஆம்தம் 

ாகாக் கல்ித் ிலக்கபம்/ 

அிதர்  
 

சசப்சடம்தர் 17 சணி பல் 
19 ிங்கள் 
ல 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

ிலபாட்டு I ம் கட்டம்  
கல்ி அலச்சின் உடற் கல்ி 

ற்றும் ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

சசப்சடம்தர்

 
 
  

21 புன் சர்வச சாாண ிணம் கல்ி அலச்சின் சாாணம் 

ற்றும் ல்லிக்கத்ிற்காண 

கல்ிப் திாிவு 

 

சசப்சடம்தர் 23 சள்பி 

பல் 26 
ிங்கள் ல 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

ிலபாட்டு II ம் கட்டம் 
கல்ி அலச்சின் உடற்கல்ி 

ற்றும் ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

சசப்சடம்தர் 24 சணி ற்றும் 

25 ஞாிறு 

அகின இனங்லக ாடக ற்றும் 

அங்கில் கலன ிா – சிங்கப 

சாிபனம் 

 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

சசப்சடம்தர் 

ஒக்வாதர்

 
 

  
 

சசப்சடம்தர் 

26 ிங்கள் 
பல் 

ஒக்வாதர் 05 
புன் ல 

ாத்ிாி பூலச கல்ி அலச்சின் ச ற்றும் 

ிழுிங்கள் கிலப/ ாகாக் 

கல்ிப் திப்தாபர்/ னக் 

கல்ிப் திப்தாபர்/ அிதர் 
 

 

ஒக்வாதர் 01 சணி வசி இலபஞர் வதண்ட் 

ாத்ிக் குழு ிகழ்ச்சி 

(சகாழும்பு) 

 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

ஒக்வாதர் 01 சணி சர்வச சிறுர் ிணத்ிற்குாி 

ிகழ்ச்சிகலப டாத்துல். 
ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 
 

ஒக்வாதர் 01 சணி பல் 
04 சசவ்ாய் 

ல 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

ிலபாட்டு III ம் கட்டம் 
கல்ி அலச்சின் உடற்கல்ி 

ற்றும் ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

 

ஒக்வாதர்

 
 

  

01 சணி பல் 
31 ிங்கள் 
ல 

வசி ாசிப்பு ாம் – ாசிப்பு 

ஊக்குிப்பு ிநன் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கலப 

லடபலநப்தடுத்ல். 

கல்ி அலச்சின் தாடசாலன நூனக 

அதிிருத்ிக் கிலப, ாகா/ 

ன கல்ிப் திப்தாபர்/ அிதர் 

 

ஒக்வாதர்

  
02 ஞாிறு ாட்ட ார் வர்ச்சிகபின் 

ிப்பீடு 
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம் 
 

ஒக்வாதர்

 
 
  

03 ிங்கள் உனக து ஒிப்பு ிணத்துடன் 

இலந்ாக தாடசாலன 

ிகழ்ச்சிகலப டாத்துல். 
 
 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

 

ஒக்வாதர்

  
06 ிான் சர்வச ஆசிாிர் ிணத்துடன் 

இலந்ாக வசி ஆசிாிர் 

ிண அநஷ்டிப்பு 

 

கல்ி அலச்சின் பகாலத்தும் 

ற்றும்  உறுிப்தாட்டுக் கிலப 
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ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

ஒக்வாதர்

 
 
  

07 சள்பி ஒக்வாதர் 19ம் ிகி 

அநஷ்டிக்கப்தடும் “ீனாதுன் 

தி” பகம்த் திர்கபின் 

திநந் ிணத்துடன் 

இலந்ாக தாடசாலன 

ிகழ்ச்சிகள் 

கல்ி அலச்சின் ச ற்றும் 

ிழுிங்கள் கல்ிக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

ஒக்வாதர்  08 சணி சிங்கப சாி ற்றும் இனக்கி 

வதாட்டிகள் – அகின இனங்லக 

ற்றும் வசி ட்டம் 

(ாய்சாி வதாட்டிகள்) 

கல்ி அலச்சின் வசி சாிகள் 

ற்றும் ாநடில் கிலப 
 

ஒக்வாதர்

 

   
  

10 ிங்கள் உனக உபச் சுகாா ிணம் 

சாடர்தாக தாடசாலன 

ார்கலப அநிவூட்டல் 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு ற்றும் 

கல்ிச் வசலகள் இாஜாங்க 

அலச்சு/ அிதர் 

 

ஒக்வாதர் 13 ிான் சகன தாடசாலனகபதும் 

பன்நாம் ல பல் கட்டம் 

ிலநலடல். 

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 

ஒக்வாதர் 13 ிான் கனாிி சீ.டப்.டப் கன்ணங்க 

அர்கபின் 138து திநந் ிண 

ஞாதகார்த் ிகழ்ச்சி 

கல்ி அலச்சின் தாடசாலன 

சசற்தாடுகள் கிலப 
 

ஒக்வாதர்

 
 
  

15 சணி ற்றும் 
16 ஞாிறு 

சிங்கப சாி ற்றும் இனக்கி 

வதாட்டிகள் – அகின இனங்லக 

ற்றும் வசி ட்டம் 

(ாய்சாி வதாட்டிகள்) 

கல்ி அலச்சின் வசி சாிகள் 

ற்றும் ாநடில் கிலப 
 

ஒக்வாதர் 16 ஞாிறு 2022- ம் 05 புனலப்தாிசில் 

தாீட்லச 
தாீட்லசகள் ிலக்கபத்ின் 

தாடசாலன தாீட்லசகள் கிலப 
 

ஒக்வாதர் 17 ிங்கள் 
பல் ம்தர் 
12 சணி ல 

2022 க.சதா. (உ/) தாீட்லச தாீட்லசகள் ிலக்கபத்ின் 

தாடசாலன தாீட்லசகள் கிலப 
 

ஒக்வாதர் 25 சசவ்ாய் தாடசாலன நூனக ிணம் – 

தாடசாலன நூனக ிணத்துடன் 

இலந்ாக ிகழ்ச்சிகலப 

டாத்துல். 

கல்ி அலச்சின் தாடசாலன நூனக 

அதிிருத்ிக் கிலப/ ாகா/ 

ன கல்ிப் திப்தாபர்கள்/ 

அிதர் 

 

ஒக்வாதர் 27 ிான் பஸ்லிம் தாடசாலனகளுக்காண 

பன்நாம் ல இண்டாம் 

கட்டம் ஆம்தம்  

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 

 

ஒக்வாதர் 25 சசவ்ாய் 
பல் 28 
சள்பி ல 

தாடசாலன நூனக ாம் – 

தாடசாலன நூனகம் சார் 

சசற்தாடுகலப 

லடபலநப்தடுத்ல் 

கல்ி அலச்சின் தாடசாலன நூனக 

அதிிருத்ிக் கிலப/ ாகா/ 

ன கல்ிப் திப்தாபர்கள்/ 

அிதர் 

 

ம்தர் 
 

  
 

14 ிங்கள் சிங்கப ற்றும் ிழ் 

தாடசாலனகளுக்காண பன்நாம் 

ல இண்டாம் கட்டம் 

ஆம்தம்  

ாகாக் கல்ித் 

ிலக்கபங்கள்/ அிதர் 
 
 

 

ம்தர் 
 

  
 

14 ிங்கள் உனக ீாிிவு 

ிணத்லசாட்டிாக 

தாடசாலன ிகழ்ச்சிகலப 

டாத்துல். 

கபிர் ற்றும் சிறுர் அதிிருத்ி, 

பன்தள்பி ற்றும் ஆம்தக் கல்ி, 

தாடசாலன உட்கட்டலப்பு 

சிகள் ற்றும் கல்ிச் வசலகள் 

இாஜாங்க அலச்சு/ அிதர் 

 

ம்தர்  
 
  

19 சணி ற்றும் 

20 ஞாிறு 
அகின இனங்லக ிழ் சாித் 

ிணப் வதாட்டிகள் (ழுத்து/ 

ாய்சாி)  

கல்ி அலச்சின் வசி சாிகள் 

ற்றும் ாநடில் கிலப 
 

 

ம்தர்   19 சணி ற்றும் 

20 ஞாிறு 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

சங்கீப் வதாட்டிகள் 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப 
 

 
 

ம்தர்  
  

19 சணி ற்றும் 

20 ஞாிறு 
அகின இனங்லக ஆங்கின சாி 

ற்றும் ாடகப் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் ஆங்கினம் ற்றும் 

சபிாட்டு சாிகள் கிலப 
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ாம் ிகி/ கில வலனத்ிட்டம் சதாறுப்பு பன்வணற்நம் 
வற்சகாள்பப்தட்டது/ இல்லன 

ம்தர் 22 சசவ்ாய் 

பல் 26 சணி 

ல 

அகின இனங்லக தாடசாலன 

சய்ல்லுணர் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் உடற் கல்ி 

ற்றும்  ிலபாட்டுக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

ம்தர்  26 சணி அகின இனங்லக/ வசி சபக 

ிஞ்ஞாண வதாட்டிகள் 

(ழுத்துபன வதாட்டிகள்) 

கல்ி அலச்சின் வசி சாிகள் 

ற்றும் ாநடில் கிலப  
 

ம்தர் 27 ஞாிறு அகின இனங்லக ஆங்கின சாி 

ற்றும் ாடக வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் ஆங்கினம் ற்றும் 

சபிாட்டு சாிகள் கிலப 
 

ம்தர் 
  

27 ஞாிறு அநசநிப் தாடசாலனகள் ப் 

தாீட்லச (06-10)  
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம் 
 

 

ம்தர் 30 புநக்கு 

பன்ணர் 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

வாவதா சாில்நுட்த 

சுற்றுப்வதாட்டி (வசி ட்டம்) 

கல்ி அலச்சின் சாில்நுட்தக் 

கல்ிக் கிலப 
 

டிசம்தர் 03 சணி  அகின இனங்லக ஆங்கின சாி 

ற்றும் ாடகப் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் ஆங்கினம் ற்றும் 

சபிாட்டு சாிகள் கிலப 
 

டிசம்தர் 03 சணி ற்றும் 

04 ஞாிறு 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

சங்கீப் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப   

டிசம்தர் 
  
  
 

06 சசவ்ாய் ஸ்ரீ கா வதாிின் 

ருலகலசாட்டி ிலணவு 

ிகழ்ச்சி (துிந்ாகண)  

கல்ி அலச்சின் ச ற்றும் 

ிழுிங்கள் கல்ிக் கிலப/ 

ாகாக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

னக் கல்ிப் திப்தாபர்/ 

அிதர் 

 

டிசம்தர் 10 சணி 11 

ஞாிறு 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

டணப் வதாட்டிகள் 
கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

டிசம்தர் 
 

  

17 சணி ற்றும் 

18 ஞாிறு 
அகின இனங்லக தாடசாலன 

கர்ாடக சங்கீ ற்றும் பஸ்லிம் 

வதாட்டிகள் 

கல்ி அலச்சின் அகில் கிலப  

டிசம்தர் 23 சள்பி 

பல் 25 
ஞாிறு ல 

அகின இனங்லக ார் 

வர்ச்சி ிப்பீடு 
சதௌத் ச ிகாங்கள் 

ிலக்கபம் 
 

டிசம்தர் 23 சள்பி சகன தாடசாலனகபிணதும் 

பன்நாம் ல படிவு 
ாகாக் கல்ித் ிலக்கபம்/ 

அிதர் 
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கருத்ில் சகாள்பப்தடவண்டி பக்கி ிடங்கள் 

01 இில் உள்படக்கப்தட்டுள்ப வலனத்ிட்டங்கள் ிலனலகளுக்கு ற்த ாற்நங்களுக்கு 

உட்தடனாம். அவ்ாறு ாற்நங்கள் ற்தடும் ருத்ில் அது சாடர்தாக 

அநிப்தடுத்ப்தடும். 

 

02 2022ம் ஆண்டிற்காக ிட்டிடப்தட்டுள்ப வலனத்ிட்டங்கலப லடபலநப்தடுத்தும் 

வதாது ஞாிறு பற்தகல் வத்ல இற்காக உதவாகிப்திலிருந்து ிர்ந்துசகாள்ப 

வண்டும். 

 

03 வநம் ஒரு காத்ிணால் வவன குநிப்திடப்தட்ட வலனத்ிட்டங்கள் 

லடபலநப்தடுத்ப்தடும் ிணங்கபில் ாற்நங்கள் ற்தடின் அது சாடர்தாக கல்ி 

அலச்சின் தாடசாலன சசற்தாடுகள் கிலபக்கு அநிித்ல் வண்டும். 

 

04 தாடசாலன ிலபாட்டுச் சங்கங்கபால் டாத்ப்தடும் வதாட்டிகலப, தாடசாலன 

ாற்காட்டிில் குநிப்திடப்தட்டுள்ப ிணங்கள் அல்னா வறுிணங்கபில் ாத்ிம் 

டாத்துல் வண்டும். 
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அிதர்கபின் ிவசட கணத்ிற்கு 

01 இத் ல அட்டலணில் சதாறுப்புக்கள் லகபிக்கப்தட்டிருப்தர்கள் து 

சசற்தாடுகலப ிலநவுசசய்ல சாடர்தாக பன்வணற்நங்களுக்குாி ிலில் 

குநிப்திடல் வண்டும் ன்ததுடன் தாடசாலனக்கு ருலகரும் வற்தார்ல 

உத்ிவாகத்ாின் லகசழுத்லப் சதற்று அலண உறுிசசய்துசகாள்ப வண்டும். 
 

02 பன்நாம் லில் தாடசாலனில் கல்ிச் சசற்தாடுகளுக்கு பன்நாில 

ங்கப்தடவண்டுசன்தால், உங்கள் தாடசாலனின் ருடாந் தாிசபிப்பு ிா, 

தல்வறு ிணங்கள் (உ+ம்: ிக, ிஞ்ஞாண,… வதான்ந), ருடாந் கல்ிச் சுற்றுனா/ 

கபப் தம் வதான்நண பனாம் ற்றும் இண்டாம் லில் ாத்ிவ 

லடசதநவண்டும். 
 

03 சகன சாிகள் ற்றும் லண வதாட்டிகலப (சிங்கபம், ிழ், ஆங்கினம், சபகக்கல்ி, 

சித்ிம், டணம், சங்கீம், ாடகம் ற்றும் அங்கில் கலன…) தாடசாலன ட்டத்ில் 

உாி ிணங்கபில் டாத்ி வகாட்ட ற்றும் ன ட்ட வதாட்டிகபில் ார்கலபக் 

கனந்துசகாள்பச்சசய்ல அிதர்கள் உறுிப்தடுத் வண்டும். 
 

04 தாடசாலன லப் தாீட்லச ிப்பீட்டுப் புள்பிகலப ல ிடுபலநக்கு 

பன்ணர் ார்களுக்கு ங்குற்குாி ற்தாடுகலப வற்சகாள்பவண்டும். 
 

05 ருடாந் உள்பக சதாருட்சுற்நாய்ிலண து ஊிர்கலபப் தன்தடுத்ி 

கட்டாாக வற்சகாள்ப வண்டும்.  
 

06 2014/31 சுற்றுிருதம் ற்றும் “து தாடசாலன ந்பவு ாணது?” லகந்நூலின் 

ிகாட்டலுக்கல தாடசாலனிநள் உள்பக ிப்பீடு ருடம் பூாகவும் சகன 

தாடசாலனகபிலும் வற்சகாள்பப்தடவண்டும். 
 

07 ”குரு திிதா திதா” ருடாந் ஆசிாிர் ற்றும் அிதர் சகௌிப்பு லதத்ிற்கு 

ிண்ப்திப்தற்குாி லகலகலபக் சகாண்டுள்ப சகன ஆசிாிர்கலபபெம் அவ் 

ிடம் சாடர்தாக அநிவுறுத்ல் வண்டும். 
 

08 2015ம் ருடத்ிலிருந்து கல்ி அலச்சிணால் அநிபகப்தடுத்ப்தட்ட ஆசிாிர் 

அநிக்லகப் புத்கத்ல இற்லநப்தடுத்ி வதிருாறு சகன ஆசிாிர்கலபபெம் 

அநிவுறுத்ல் வண்டும். 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ாாிப்பு: 

தாடசாலன சசற்தாடுகள் கிலப 
தாடசாலனகள் சசற்தாடுகள் திாிவு 

                                                                                              கல்ி அலச்சு 
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