
 

இந்திய நிகழ்த்துகலை வகுப்புகள் 2023  

அன்புமிகு பெற்ற ோருக்கு, 

வணக்கம்! உமறுப்புலவர் தமிழ்பமோழி நிலலயம் றதசிய தமிழ்பமோழி வளலமயகமோகச் 
பெயல்ெட்டு வருகின் து. இதனடிப்ெலையில் கல்வி அலமச்சின் நிதியோதரவுைன் இந்திய 
நிகழ்த்துகலல வகுப்புகலள நைத்தி வருகின் து. இந்த ஆண்டு தற்ப ோது நடனம்,  
வோய்ப் ோட்டு, வீலை, வயலின், மிருதங்கம், புல்ைோங்குழல்,  லை என ஏழு கலை 
வகுப்புகள் ததோடர்ந்து நடத்தப் ட்டு வருகின்ைன. ஆர்வமுள்ள மோணவர்கள் 
இவ்வகுப்புகளில் ெங்றகற்றுப் ெயன்பெ லோம்.  

❖ QR Code-லய வருடி நிகழ்த்துகலை வகுப்புகளில் இன்பை  திந்திடுவீர்!   

 

பநோக்கம்  

• இந்தியப் பாரம்பரியக் கலைகலைக் கற்பித்தல் 

• மாணவர்களின் பலைப்பாக்கத் திறலை வைர்த்தல் 

• கலை நயங்கலை இரசிக்க மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்தல் 

• பள்ளி நிகழ்ச்சிகளிலும் வவளிப்புற நிகழ்ச்சிகளிலும் ஈடுபடும் வாய்ப்பிலை 

மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்திக்வகாடுத்தல் 

 

வகுப்புகள் விவரம்: 

ெங்குபெறுறவோர் பதோைக்கநிலல 3 முதல் பதோைக்கக் கல்லூரி 2 வலர ெயிலும் மோணவர்கள்  

கட்ைணம் கல்வியலமச்சின் நிதியோதரவு (கட்ைணமில்லல) 

 

 யிற்சிகள்  ற்றிய விவரங்கள் பின்வருமோறு:   

எண் பததி / கிழலம பநரம் 
9.30am - 11.30am 

நடவடிக்லககள் இலடபவலை 
10.30am – 10.40am 

தவலை - 1 

1 07/01/2023 நடனம், வோய்ப் ோட்டு, வீலை, வயலின், மிருதங்கம், 
புல்ைோங்குழல்,  லை 
                       
               

2 28/01/2023 
3 04/02/2023 
4 11/02/2023 



5 18/02/2023  
 
 
         

6 04/03/2023 
7 11/03/2023 

தவலை – 2 
1 25/3/2023 நடனம், வோய்ப் ோட்டு, வீலை, வயலின், மிருதங்கம், 

புல்ைோங்குழல்,  லை 

 
2 1/4/2023 
3 29/4/2023 
4 6/5/2023 
5 13/5/2023 
6 20/5/2023 
7 21/6/2023 
8 23/6/2023 

தவலை – 3 
1 8/7/2023 நடனம், வோய்ப் ோட்டு, வீலை, வயலின், மிருதங்கம், 

புல்ைோங்குழல்,  லை 
                       
               
 
 
 
         

2 22/7/2023 
3 29/7/2023 
4 12/8/2023 
5 19/8/2023 
6 26/8/2023 
7 2/9/2023 

தவலை – 4 
1 16/9/2023 நடனம், வோய்ப் ோட்டு, வீலை, வயலின், மிருதங்கம், 

புல்ைோங்குழல்,  லை 

 
2 23/9/2023 
3 30/9/2023 
4 21/10/2023 
5 28/10/2023 
6 3/11/2023 
7 7/11/2023 
8 9/11/2023 

 

மோைவர்கள் கவனத்தில் தகோள்ை பவண்டியலவ: 

• மோணவர்கள் ஒவ்பவோரு ெயிற்சி வகுப்பிலும் கட்ைோயம் கலந்துபகோள்ள றவண்டும். 

• 3 வகுப்புகளுக்கு றமல் வகுப்புகளில் கலந்துபகோள்ளோத மோணவர்களின் பெயர்கள்  

நீக்கப்ெடும். 

• வகுப்பில் கலந்துபகோள்ள இயலோத மோணவர்கள் கட்ைோயம் மருத்துவச் ெோன்றிதற ோ, 

பெற்ற ோர் கடிதறமோ தருதல் றவண்டும். 



• மோணவர்கள் வீட்டு உலையில் வருவலதத் தவிர்த்து பெோருத்தமோன ெோரம்ெரிய உலைலய 

அணிந்திருக்க றவண்டும். 

• ெயிற்சி நலைபெறும்பெோழுது நிகழ்ச்சிலய மோணவர்கள் ெதிவு பெய்யறவோ, புலகப்ெைம் 

எடுக்கறவோ கூைோது. 

• மோணவர்கள் தங்களின் லகத்பதோலலறெசி எண்லணப் ெயிற்சி ஆசிரியர்களிைம் தரறவோ, 

அவர்கறளோடு பதோைர்புபகோள்ளறவோ கூைோது. 

• ஒவ்பவோரு வகுப்பிலும் ெயிலும் மோணவர்கள் குல ந்தது ஒரு நிகழ்ச்சியிலோவது  

ெங்றகற்க றவண்டும். 

இவ்வோய்ப்லெ நழுவவிைோமல், மோணவர்கள் ெயன்பெறும்வண்ணம் பெற்ற ோர்கள் 
பெயற்ெடுவீர்கள் என நோங்கள் உறுதியோக நம்புகிற ோம். பெற்ற ோர்களின் ஒத்துல ப்பிற்கு 
நன்றி! 

 
இப்ெடிக்கு 
 
இந்திய நிகழ்த்துகலல குழு  
பதோலலறெசி எண்: 62980781 
உமறுப்புலவர் தமிழ்பமோழி நிலலயம் 


