
 

ேதசிய ம�ட	திலான அ�ைன	 தமி���ற� ேபா��க� ம��� இைணயவழ ி நிக� க� 2022 

 
 

வண�க� ! 

வளாக�கள	
 கவன�தி�� 

அ
�ைடய��, 

அ
ைன� தமி� ��ற� பண�� ��வ�னராகிய நா� ந"#டேதா� இைடேவைளய�
 ப�
ன�, ம(#)� மி
ன*ச, 

வழ ியாக உ�கைள/ ச0தி�பதி, மகி�வைடகிேறா�.  

 

எதி�வ2� 2022� ஆ#)�கான எம4 தி5டமிட,கைள 

உ�கேளா) பகி�04 ெகா7கிேறா�. 

 

�திய ஆ#8
 ஆர�ப�ேதா) சில  நிக�:க;�,ேபா58க;�  

தமிழ �தி2நா7 சிற�� நிக�:� அைமய:7ள4 எ
பைத மகி�:ட
 அறிய�த2கிேறா�. 

 

ப�ற�க:7ள ��தா#8
 �த, நிக�வாக மழ ைல ய� ம�<� சி<வ� பாட,  இட�ெப<�. சின	மா� பாட,க7 

��றாக� தவ���த, ேவ#)�. ெதாட�04 ஆ�தி=8, ெகா
ைறேவ0த
, >4ைர, ந,வழ ி ேபா
ற இைணயவழ ி 
நிக�:க;ட
 ைத�தி2நா7 நிக�:க;� கட0த வ2ட� நட0த4 ேபா
< இட� ெப<�.  
 

வழ �க�ப)� ஆ�தி=8,ெகா
ைறேவ0த
, >4ைர, ந,வழ ி ேபா
றன தழ ி�ெமாழ ிய�
 ெதா
ைம@� ந"தி 
இல �கண�� ேபா�றி� ேபண�பட ேவ#8ய அவசிய�7ளதா, �ல �ெபய� இைளயவ�கள	
 ெமாழ ி�திறைன� 

க2�தி�ெகா#)  வழ ��கிேறா�. 

 

ேமேல !ற�ப�ட நிக� க� இட�ெப�� கால	ைத கீ�$கா%� 3 அ�டவைணகள)* பா+ைவய,லா�. 

 

 



இைணயவ� நிகழ்கள் 08.01சனி \ 09.01ஞா��  2022 
காலம் நிகழ்
 �றந்த 

ஆண்� 
வளாகம்  

08.01.22 
சனி 

மழைலயர ்பாடல் 2017- 2018 
�றந்ேதார ்

அைனத்! வளாகங்கள் 3 - 5 
நி%டம் 

09.01.2022  
ஞா�� 

&'வர ்பாடல் 2016 
�றந்ேதார ்

அைனத்! வளாகங்கள் 3 - 5 
நி%டம் 

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

ஆத்./0 2015 
�றந்ேதார ்

அைனத்! வளாகங்கள்  

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

ெகான்ைறேவந்தன் 2014 
�றந்ேதார ்

அைனத்! வளாகங்கள்  

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

3!ைர 2013 
�றந்ேதார் 

அைனத்! வளாகங்கள்  

08.01.22    சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

நல்வ4 2012 
�றந்ேதார் 

அைனத்! வளாகங்கள்  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 
 

ைதத்.5நாள் ெசய்6ம் ேநாக்கம் 
யாரல்,யா5க்காகைதத்.5நாள் 
ெகாண்டாடப்ப�8ற!? 
ைத.5நாள் எத்தைகய .5நாள்? 

ஆண்� 
5 

ைவத்ேவத்,அஸ்கர ்பா<ம், 
.றம்மன்,=ேளாறா,ஸ்ரவங்கர,் 
உல்ஸ்ரான்?க் 

5 - 10 
நி%டம் 

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

ெபாங்@%டம்,ேகால%�தல்,ெபாங்கல்பா
ைன, 
ெபாங்கAக்@த் ேதைவயான ெபா5ட்கள், 
ெபாங்கல் ெசய்6ம் Bைற 

ஆண்� 
5 

ஒஸ்ேவால்ட்,!ேராண்யம், 
ேலாறன்ஸ்Dக்,ஓAFன்,ெதாய்யன் 

5 - 10 
நி%டம் 

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

நிைற@டம் ைவத்தல்,வாைழ, 
ேதாரணம் கட்�தல்,ேபான்றவைவ 
ெசய்வதன் ேநாக்கம் 

ஆண்� 
5 

ேமாடன்ஸ்<ட்,ேமால்ட,ேபரக்ன், 
ெறாம்மன் 

5 - 10 
நி%டம் 

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

ெபாங்கல் .5நாள் உணரத்!்ம் த%ழர ்
பண்பா�கள், G5ந்ேதாம்பல், 
நன்HD'தல்  

 

ஆண்� 
6 

ெதாய்யன்,ேபரக்ன்,=ேளாரா, 
ஸ்ரவங்கர,் !ேராண்யம், 
 

5 - 10 
நி%டம் 

08.01.22   சனி 
09.01.22 ஞா-' 
 

ெபாங்கல்நாள் உண
கள்,பலகாரங்கள், 
Bக்கனிகள்,பைடத்தல்,வணங்@தல் 
 

ஆண்� 
6 

ைவத்ேவத்,ேமாட்டன்ஸ்<ட், 
ேலாறன்ஸ்Dக், ஓAFன் 

5 - 10 
நி%டம் 

அவதானத்�ல் ெகாள்ளம் 
அட்டவைண�ல் காட்டப்பட்ட நாட்களில் நிகழ்கள் இடம்ெப�ம்.மழைலயர் மற்�ம் &�வர்பாடல் த'ர்ந்த ஏைனய நிகழ்கள் 
சனி/ஞா�� ஆ+ய இ, �னங்களி.ம் இடம்ெப�ம். நிகழ்கள் சனியன்� /ற்பகல் 15.00 மணிக்1ம் ஞா�� 2ற்பகல் 11.00 
மணிக்1ம் ஆரம்/க்1ம். எனி4ம் மாணவர்களின் ப�ைவ அ5ப்பைடயாகக் ெகாண்6 நிகழ்கள் ஆரம்/க்1ம் காலம், ேநரம் என்பன 
ப�களின் /ன்னர்  அ9யத்தரப்ப6ம். ப�க:க்கான 'ண்ணப்ப�ல் மாணவர்கள் ',ப்/ய நாைளத் ெதரி ெசய்தா.ம், ேதைவ 
க,� மாற்றம் ெசய்யப்ப6ம். 'ண்ணப்பப் ப5வம் 'ைர'ல் அ4ப்/ ைவக்கப்ப6ம். 

19ப்; 
மழைலயர், &�வர் பாடல்களில் &னிமாப் பாடல்கள் 2ற்றாகத் த'ர்தல். 
ஆத்�<5களில் ஐந்�ைன (5)ஒப்/த்தல் ',ப்பத்தக்கA. ெபா,ள்'ளக்கம் ேதைவயற்றA.  
ெகான்ைறேவந்தனில்,ந்A ஆ9ைன (6)ஒப்/த்தல் ',ம்பத்தக்கA. ெபா,ள்'ளக்கம் ேதைவயற்றA.  
CAைர�ல் ஒன்ைற (1)ஒப்/த்தல் ',ம்பத்தக்கA. ெபா,ள்'ளக்கம் ேதைவயற்றA. 
நல்வ��ல் ஒன்ைற (1)ஒப்/த்தல் ',ம்பத்தக்கA. ெபா,ள்'ளக்கம் ேதைவயற்றA. 

 
 
  
 



 

இைணயவ� ைதத்�,நாள் நிகழ்கள் 16.01.2022 ஞா�� 
காலம் நிகழ்
 வ@ப்= வளாகம் ேநரம் 

16.01.2022 
ஞா�� 

 

மாட்�ப்ெபாங்கல்,எப்ெபாI!,,ஏன்,யாரால், 
யா5க்@,எங்ேக,எவ்வா' ெசய்யப்ப�8ற!? 
 

ஆண்� 
6 

ெறாம்மன்,அஸ்கர ்
பா<ம்,.றம்மன், 
ேமால்ட, உல்ஸ்ரான்?க் 

5 - 10 
நி%டம் 

16.01.2022 
ஞா�� 

 

த%ழர ்பாரம்பரிய உைடகள் 
த%ழர ்உண
கள் 
ைதத்.5நாள் ெதாடரப்ான பாடல்கள் 

ஆண்� 
7 

ஒவ்ெவா5 வளாகBம் 
ேமற்@Hப்�ட்ட தைலப்=களில் 
ஏதாவ! ஒன்Hைனப் பற்H 
எ�த்!ைரதத்ல்  

5 - 10 
நி%டம் 

16.01.2022 
ஞா�� 

ைதத்.5நாள் 
த%ழர ்பண்பா� 
த%ழ்ெமா4 
 

ஆண்� 
8 

ஒவ்ெவா5 வளாகBம் 
ேமற்@Hப்�ட்ட தைலப்=களில் 
ஏதாவ! ஒன்Hைனப் பற்H கGைத 
ெமா4தல் 

5 - 10 
நி%டம் 

16.01.2022 
ஞா�� 

பட்0மன்றம் \ க5த!்க்களம் 
இைணயBற்றத்.ல் த%ழ்ெமா4 கற்றல் 
மாணவரக்ைளத் Mண்�வதா
ள்ளதா - 
Mங்கைவக்8ன்றதா? அல்ல! "ச3க 
வைலத்தளங்களில் தனிமனிதப் ப.
கள் 
ஊடக Fதந்.ரத்ைத ம.க்8றதா? 
%.க்8றதா? 

ஆண்� 
9-10 

ஒவ்ெவா5 வளாகBம் 
ெகா�க்கப்பட்ட தைலப்�ல்  
பட்0மன்றம் அல்ல! க5த!்க்களம் 
ெசய்யலாம்வ் 

5 - 10 
நி%டம் 

16.01.2022 
ஞா�� 

க5த்!க்களம்: அண்ைமக்காலங்களில் 
ஈழதத்%ழரக்ளின் உரிைமக்@ரல் ச3க 
ஊடகங்களில் .ட்ட%ட்� Bடக்கப்ப�வ! 
ஏன்?  அதைன எ.ரெ்காள்வ! எப்ப0?  

ஆண்� 
11-12 

ஒவ்ெவா5 வளாகBம் 
ெகா�க்கப்பட்ட தைலப்�ல்  
க5த்!க்களம் 
ெசய்யலாம் 

5 - 10 
நி%டம் 

 

2022 , நட�த�பட:7ள இைணயவழி நிக�:க7 - ேபா58க7 ெதாட�பான ேமலதிக தகவ,க7 கால�கிரம�தி, 

அறிய�தர�ப)�.  

கட0த வ2ட� ேபா
< வளாக�கள	ன4�, ஆசிய�க7, நி2வாகிக7, ெப�ேறா� அைனவBன4� ஒ�4ைழ�ப�ைன ந,கி 

நி�கிேறா�.  

 



ேபா58க7 ெதாட�பான வ�பர�க7 உ5பட ேப/D�க7, தி2��ற7 அைன�4� வ�ைரவ�, 

அE�ப�ைவ�க�ப)�.  

 

ஆ	தி.�,ெகா�ைறேவ0த�,12ைர,ந*வழி எ�பனவ�றி� இைணய 

இைண�5 இ	2ட� அ6�ப, ைவ$க�ப7கிற2.  

https://www.poopathi.no/web/sites/default/files/tale/2022/nikalvu/klasse1_aaththisoodi.pdf 
  
https://www.poopathi.no/web/sites/default/files/tale/2022/nikalvu/klasse2_kontraiventhan.pdf 
  
https://www.poopathi.no/web/sites/default/files/tale/2022/nikalvu/klasse3_moothurai.pdf 
  
https://www.poopathi.no/web/sites/default/files/tale/2022/nikalvu/klasse4_nalvazhi.pdf 
 

கிைட�க�ெப<� உ7ளடக�திைன உBயவ�க;�� வ�ைரவாக பBமா<� வ#ண� அ
ேபா) ேவ#)கிேறா�. 

 

இFவ#, 

அ
ைன� தமி���ற� பண���� 2022 


