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அல்னரஹ்யும் று ரபயும் (சந்திக்கப் தர) திர்தரர்த்து, 
அல்னரஹ் அதிகரக நிணவு கூருகின்ந உங்களுக்கு அல்னரஹ்வின் 

திருத்தூரிடத்து மிக னரண முன்ரதிரி உண்டு. 

Verily you have in the Prophet of Allah an excellent model, for him who fears 
Allah and the Last Day and who remembers Allah much. 
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யஸ்த் பிகள் ரகம் (மல்) அர்களின் கூற்றுக்கள் ற்றும் சல்கள் 
அணத்தும் திருக்குர்ஆனுக்கு ற்த இருந்ண. (யதீஸ்)  

ம்தர் 1, 2022 முல் அக்டரதர் 31, 2023 க்குரண 

இந்திர ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர ற்றும்  
ஜ்லிஸ் அத்ஃதரலுல் அஹ்திய்ரவின் 

ஆண்டு நிகழ்ச்சி 

 
ُو و  اسو و 

واو  ُاو  اکوےہ دمحمؐ دورب رمو  یہی ےہ    و و  وشیپو  امہو و  سج ےس ےہ ن   
 و ودو ونیمو 
அ து னர்! அரிடம் இருந் அணத்து எளிகளும் கிடத்ண. 

அது தர் முயம்து((மல்) அர்கள்). ணது உள்பம் கர்ந்ர் அ! 
 

ளியிடுரர்: இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர அலுனகம் 
கரதிரன் 143516, குருரஸ்பூர் ரட்டம், தஞ்சரப்.   
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இந்திர ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர ற்றும் ஜ்லிஸ் 
அத்ஃதரலுல் அஹ்திய்ரவின் 2022 ஆம் ஆண்டின் ஆண்டு 
இஜ்திரவுக்கரக யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் 

ங்கி அருளுக்குரி தூதுச் சய்தி 

ِن الر   بِۡسِم الل ّٰہِ الر     ِحیِۡم ۡۡحّٰ
அன்பிற்குரி இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர 

உறுப்பிணர்களுக்கு 
அஸ்மனரமு அனக்கும்  ஹ்த்துல்னரஹி  தகரத்துயூ 

இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவுக்குத் ணது ஆண்டு 
இஜ்திர டத்துற்கு ல்ரய்ப்பு கிடக்கிநது ன்த அறிந்து 
ரன் மிக்க கிழ்ச்சிடந்ன். இந் சந்ர்ப்தத்தில், தூதுச் சய்தி 
அனுப்புரறு ன்னிடம் கட்டுக் கரள்பப்தட்டுள்பது. அல்னரஹ் இ 
ல்னர கயிலும் ற்றிக்குரிரகவும் அருளுக்குரிரகவும் 
ஆக்குரணரக, குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலிடம் இன் ல்ன விபவுகப 
ளிப்தடுத்துரணரக ன்று ரன் துஆ சய்கிநன். ஆமீன்! 

நிணவில் கரள்ளுங்கள்! ரர்க்க ரக்கத்திற்கரக ட்டும் எரு 
சிநப்தரண சூலில் என்று கூடுது, அல்னரஹ் நிணவு கூருற்கரக 
என்று கூடுது ற்றும் அணது திருப்திப் தறுற்கரக என்று 
கூடுது, நிச்சரக அல்னரஹ்வின் அருட்கப ஈர்க்கிநது. இத்க 
சந்ர்ப்தங்களில் கனந்து கரள்பக்கூடிர்கள், நீங்கள் சவிடுக்கும் 
ல்ன விங்கள் தடி சல்தடுங்கள். ன் ற்றும் இநச்சத் 
உங்கபது அடரபரக்கிக் கரள்ளுங்கள். உனகத் விட 
ரர்க்கத்திற்கு முன்னுரி கரடுங்கள். கினரஃதத்துடன் 
இந்திருப்ததிலும் விசுரசத்திலும் லும் முன்ணறுங்கள். 

யஸ்த் ஸீஹ் வ்வூத் (அன) அர்கள் ஜரஅத்திற்கு மீண்டும் 
மீண்டும் இநச்சத்திற்கரண தரண ங்கியுள்பரர்கள். அன்ணரர் 
க்கு இநனின் திருப்திப் தறுற்கரக இநச்சத்தின் ழியில் 
சல்லுரறு அறிவுறுத்தி ண்ம் கூறுகிநரர்கள்:  

‘முந் அணத்துத் தூ ங்களின் சுருக்கம் இநச்சம் 
ஆகும்.’ இது ரடர்தரக அன்ணரர் து ஏர் இநறிவிப்தப் தற்றிக் 
குறிப்பிட்டரறு கூறுகிநரர்கள்:- ‘‘இநன் புநமிருந்து தன்முந 
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இவ்ரறு இல்யரம் ந்துள்பது: நீங்கள் இநச்சம் உடர்கபரக 
ஆகிவிட்டரல், இநச்சத்தின் நுணுக்கரண ழிகளில் சன்நரல், 
இநன் உங்களுடன் இருப்தரன்.’’  

அன்ணரர் கூறுகிநரர்கள்: ‘‘து ஜரஅத் உண்ரண இநச்சம் 
ற்றும் தூய் ற்கரள்ற்கு ரன் ன்ண சய் ண்டும் 
ன்று ணது உள்பத்தில் தரும் ண ற்தடுகிநது.’’ பிநகு, 
கூறுகிநரர்கள்: ‘‘ரன் ந் அபவு துஆ சய்கிநன் ன்நரல், துஆ 
சய்து சய்து தனவீணம் னரங்கி விடுகிநது. சின ப, க்கம் 
அடயும் அபவு, உயி தரகும் அபவு நின சன்று விடுகிநது.’’ 

அன்ணரர் கூறுகிநரர்கள்: ‘‘ஜரஅத் இநனின் தரர்யில் 
இநச்சம் உடரக ஆகி விடர , இநனின் உவி அற்குக் 
கிடக்கப் தந முடிரது.’’ அன்ணரர் கூறுகிநரர்கள்: ‘‘அணத்து 
முந் தூ ங்கள் ற்றும் வ்ரத், இஞ்சீல் ஆகிற்றின் 
தரணகளின் சுருக்கம் இநச்சம் ஆகும். திருக்குர்ஆன் எ 
சரல்லில் (அரது, இநச்சம் னும் சரல்லில்) இநனின் 
கத்ரண விருப்தம் ற்றும் திருப்தி ளிப்தடுத்தி விட்டது.’’ 

அன்ணரர் கூறுகிநரர்கள்: ‘‘ரன் ணது ஜரஅத்ரரில், உண்ரண 
இநச்சம் உடர்கள், உனகத் விட ரர்க்கத்திற்கு முன்னுரி 
அளிப்தர்கள் ற்றும் இநனுக்கரகத் ரடர்புகபத் துண்டித்துக் 
கரள்தர்கப(ப் பிரித்து)த் னிரக்க ண்டும்; சின ரர்க்கப் 
தணிகப அர்களிடம் எப்தடத்து விட ண்டும் ன்ந கனயிலும் 
முழ்கியுள்பன். பிநகு, ரன் உனகத்தின் சுக துக்கங்களில் மூழ்கிக் 
கிடப்தர்கபயும், அல்லும் தகலும் உனக ரக்கத்திற்கரக உயி 
ரய்ப்தர்கபயும் சிறிதும் தரருட்தடுத் ரட்டன்.’’    
      (ல்ஃபூமரத் ரகுதி 1 தக்கம் 303) 

ஆக, ணது ஜரஅத்தின் எவ்ரரு தரும் இநச்சத்தில் 
டப்தரக இருக்க ண்டும். அதுன்றி, ந்மும் உனகத்தின் 
துன்த ன்ண உண்தரக அர் இருக்கக்கூடரது ன்ந ண 
அன்ணரருக்கு இருக்கிநது.  

கினரஃதத்துட அருள்கபப் தற்றி நிணவு கூருதும், ஜரஅத் 
க்களின் உள்பங்களில் கினரஃதத் உடணரண ரடர்தயும் 
விசுரசத்யும் அதிகப்தடுத்துதும், மிக உறுதிரக நினரட்டுற்கு 
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முற்சி சய்தும்ரன் து இஜ்திரக்களின் மிக முக்கிரண எரு 
ரக்கரகும் ன்தயும் நிணவில் கரள்ளுங்கள். 

சந்கமின்றி, கினரஃதத் அல்னரஹ்விடமிருந்து கிடத் எரு 
ரதரும் அருபரகும். அது இறுதி கரனத்தில் யஸ்த் ஸீஹ் வ்வூத் 
(அன) அர்களின் அன்பிற்குரி ஜரஅத்திற்குக் கிடக்கப் 
தற்றுள்பது. ண, இநனின் இந்க் கயிற்ந உறுதிரகப் தற்றிப் 
பிடித்துக் கரள்து ம் அணரின் கடரகும். 

யஸ்த் முஸ்லிஹ் வ்வூத் (லி) அர்கள் கூறுகிநரர்கள்: 
‘‘உங்களுட முன்ணற்நங்கள் கினரஃதத்துடன் என்றியிருக்கின்நண 
ன்த நீங்கள் ன்நரக நிணவில் கரள்ளுங்கள். ந் ரளில் நீங்கள் 
இப் புரிவில்னர, லும், இ நினதநச் சய்வில்னர 
அந் ரப உங்கபது அழிவு ற்றும் ரசத்திற்கரண ரபரக இருக்கும். 
ஆணரல், நீங்கள் அன் உண்த்துத்ப் புரிந்ரறு இருந்ரல், 
அ நினதநச் சய்ரல், பிநகு, முழு உனகமும் சர்ந்து உங்கப 
அழிக்க நிணத்ரலும் அழிக்க முடிரது.’’ 

அல்னரஹ் உங்களுக்கு இந் இஜ்திரவிலிருந்து முழுரண 
முநயில் தனன் தறுற்கரண ல்ரய்ப்பு ங்குரணரக! அல்னரஹ் 
உங்களில் எவ்ரருயும், இந் இஜ்திரவுடன் ரடர்புட 
அருள்கள் அணத்யும் தற்றுக் கரள்பக் கூடிர்கபரக 
ஆக்குரணரக!  

யஸ்த் ஸீஹ் வ்வூத் (அன) அர்கள் இத்க 
அருளுக்குரி சதகளில் கனந்து கரள்பக் கூடிர்களுக்கரக சய், 
து ஜரஅத் க்களுக்கரக சய் அந் துஆக்கள் அணத்திற்கும் ரம் 
அணரும் ரரிசுகபரக ஆரரக! ஆமீன் 

 
ஸ்மனரம்; ளின் 
மிர்மர ஸ்ரூர் அஹ்த் 

  ந்ரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் 
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யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களின் சிநப்பு 
ழிகரட்டல்கள் - ரன்கு அம்ச நிகழ்ச்சிகள் 

 
1. அணத்து லிடத்துப் தள்ளிரயில்களிலும், ஜரஅத்தின் 

சுற்றுட்டரத்திலுள்ப தள்ளிரயில்களிலும் ந்து பகளிலும் 
முழுரண ருகயுடன் ஜரஅத்ரகத் ரழுன் தக்கம் குறிப்தரக 
கணம் சலுத்வும். லும், இது ரடர்தரக ட்டர அபவினரண 
அணத்து ஜரஅத் தரறுப்தரபர்களும் கிப அப்புகளின் 
அணத்துப் தரறுப்தரபர்களும் ட்டரத்தில் ந்ந் சகரர்கள் 
ரழுககளில் சரம்தறிகபரக இருக்கிநரர்கள்? ன்தப் தற்றி 
முழுதுரக ஆய்வு சய்து குறிப்தடுங்கள்.  

பிநகு அப்தடிப்தட்ட ல்னர சகரர்களுக்கும் ட்டர அபவினரண 
ஜரஅத் தரறுப்தரபர்களும் கிப அப்பின் தரறுப்தரபர்களும் 
தரருத்ரண ற்றும் ரக்கத் ற்தடுத்தும் கயில் 
கணமூட்டுங்கள். லும் அந் தரறுப்தரபர்கள் கணமூட்டும் முந 
ந் அபவுக்கு ல்ன முநயிலும் ரக்கத் ற்தடுத்தும் கயிலும் 
இருக்க ண்டுன்நரல், அத்க சகரர்கள் அணருக்கும் து 
தனவீணத்ப் தற்றி உர்வு ற்தட ண்டும். லும், அர்கள் ம் 
சீர்திருத்திக் கரள்ப ண்டும். அப்தடிப்தட்ட சகரர்கள் திருப்பி 
அந்ப் தரறுப்தரபர்களின் மீ நரண ண்ம் கரள்ளும் அபவுக்கு 
ந் ழிமுநயும் ற்கரள்பக் கூடரது. 

லும் அற்கரக ல்னரற்றிக்கம் முனரக அணத்து லிட 
அபவினரண, ட்டர அபவினரண ஜரஅத் தரறுப்தரபர்களும் கிப 
அப்புகளின் தரறுப்தரபர்களும் து ற்றும் து பிள்பகளின் 
முன்ரதிரிக் கரட்ட ண்டும். தரறுப்தரபர்கள் அல்னது அர்களின் 
பிள்பகப ரழுககளில் சரம்தறிகபரக இருந்து கரண்டு 
ஜரஅத்தின் ற்ந உறுப்பிணர்களுக்கும் அர்களின் பிள்பகளுக்கும் 
ஜரஅத்ரகத் ரழுரறு அறிவுறுத்துது ன்தது டக்கரது. 

2. எவ்ரரு லிட தள்ளிரயிலிலும் ட்டர தள்ளிரயிலிலும் 
ஃப்ஜர் ற்நம் அஸ்ர் ரழுகக்குப் பிநகு திருக்குர்ஆன் ர்ஸ், யதீஸ் 
ர்ஸ் ங்குற்கரண ற்தரடு ரடர்ச்சிரக இருக்க ண்டும். அந் 
சந்ர்ப்தத்திலும் அதிகரண சகரர்கள் ருக ருற்கும் ட்டர 
அபவில் உள்ப ஜரஅத், கிப அப்புகளின் அணத்து நிர்ரகமும் 
முற்சி சய் ண்டும். 
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3. கரனத்தின் கலீஃதர அர்களின் ஜுமுஆ தரு, அ 
தரன்று இரு தருரள் தருகள், தல்று ரடுகளில் டக்கும் 
ரரடுகள், கிப அப்புகளின் இஜ்திரக்கள் ஆகி சந்ர்ப்தங்களில் 
ஆற்நப்தடும் சரற்தரழிவுகப ஜரஅத் சகரர்கள் என்நரக அர்ந்து 
கட்தற்கும் தரர்ப்தற்கும் ஜரஅத் ற்தரட்டரபர்கள் சரர்தரகத் 
ரக்கத் ற்தடுத்தும் கயில் ற்தரடு இருக்க ண்டும்.  

இற்கரகவும் ல்னரற்றிற்கும் முனரக அணத்து லிட, ஜரஅத் 
ற்றும் கிப அப்புகளின் தரறுப்தரபர்களும் து 
பிள்பகபகளுடன் இந் சந்ர்ப்தங்களில் ந்து து முன்ரதிரிக் 
கரட்ட ண்டும். லும் அற்குப் பிநகு ஜரஅத்தின் ற்ந 
சகரர்களுக்கு அ லியுறுத் ண்டும். 

4. இந்தி ஜரஅத் சகரர்களின் ர்பிய்த்திற்கரக ஜரஅத் 
தத்திரிகரண தத்ர் ரப் தத்திரிகயின் ததிப்புகள் உருது ட்டுமின்றி 
ஹிந்தி ற்றும் பிந ரநின ரழிகளிலும் துங்கப்தட்டுள்பண.  

இந் அணத்து ததிப்புகளிலிருந்து ஜரஅத் சகரர்கள் ந் 
அபவுக்குப் தன் தறுகிநரர்கள் ன்தப் தற்றியும் ஆய்வு சய் 
ண்டும். லும் எவ்ரரு வீட்டிலும் இந் னரற்றுச் சிநப்பு மிக்க 
ஜரஅத் தத்திரிகயின் எரு பிதி கண்டிப்தரக சல்ன ண்டும். 

 
ற்குறிப்பிடப்தட்டுள்ப ழிகரட்டல்கப யுமூர் 

அய்யுல்னரயு ஆனர பிணஸ்ரிஹில் அஸீஸ் அர்கள் இந்திரவின் 
ஜரஅத் க்களின் ர்பிய்த்துக்கரக டுத்துத்துள்பரர்கள். 

 
கண்ணித்திற்குரி கரயித்ரர்கள் அணரும், (யல்கர) 

மயீம்ரர்களும் அத்ஃதரல் சனர்களும் இ தரறுப்தரபர்களும் இந் 
ழிகரட்டல்கப ஆண்டு முழுதும் சல்தடுத்வும். அணத்து 
குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரன இந் ழிகரட்டல்கபக் 
கடபிடிக்கக்கூடிர்கபரக ஆகச் சய்வும். 
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ِہ الّر  
ّّٰ
ِن الّر  ِبۡسِم الل  ِحۡیِم ۡحمّٰ

கரயித்ரர்கள் சிநப்பு கணம் சலுத்வும் 
 
எவ்ரர் ஆண்டப் தரன்று இவ்ரண்டும் இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் 

அஹ்திய்ரவுக்குத் ணது 2022 - 2023 ஆம் ஆண்டிற்கரண (ம்தர் 1, 2022 
முல் அக்டரதர் 31, 2023 க்குரண) ஆண்டு நிகழ்ச்சி டித்து 
சர்ப்பிப்தற்கு ல்ரய்ப்பு கிடக்கிநது.  

ஜ்லிஸ் குத்முல் அஹ்திய்ரவின் தணிகளின் விமும் 
ழிமுநகளும் ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவுக்கரண னரயியர அலில் 
(சல் திட்டத்தில்) அடிப்தடரக இருக்கின்நண. எவ்ரரு தரறுப்தரபரும் 
னரயியர அன (சல் திட்டத்க்) கண்டிப்தரகப் தடிக்க ண்டும். 
ஜ்லிமுகளின் சதிக்கரகவும் ஜ்லிமுகளின் தணிகப எ விரக 
ஆக்குற்கரக, என்றுதட ப்தற்கரகக் கடந் தன ஆண்டுகபரக ஆண்டு 
நிகழ்ச்சிகள் டிவில் ஜ்லிமுகளின் தணிகளுக்கரண அட்ட 
ரரிக்கப்தடுகிநது. எவ்ரரு தணிக்கரகவும் திகள் நிர்யிக்கப்தடுகின்நண. 
இவ்ரறு இந்திரவின் அணத்து ஜ்லிமுகளும் நிர்யிக்கப்தட்ட தியில் 
நிர்யிக்கப்தட்ட நிகழ்ச்சிகப டத்க்கூடும். 

ஆணரல் கரப்தடுரது, இப்தரது கூட சின ஜ்லிமுகள் 
முழுரண முநயில் ஆண்டு நிகழ்ச்சிகபக் கடபிடிப்ததில்ன. 
ஜ்லிமுகள் இந் ‘ஆண்டு நிகழ்ச்சிக்’ கடபிடித்ரல், அர்களின் 
தணிகளில் அசரரரண முன்ணற்நமும் கமும் ற்தட முடியும். ஜரஅத் 
சகரர்களின் ஏர் அடிப்தடரண னிச்சிநப்பு ன்ணன்நரல், அர்கள் 
என்றிந்து தணிரற்றுகிநரர்கள். து உர்நினக் கரட்டுகிநரர்கள். 

அல்னரஹ்வின் அருபரல் ரம் அணரும் ஏர் அப்பில் 
கரர்க்கப்தட்டிருக்கிநரம். குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் கரடியின் கீழ் 
ரண்டுகள் ஆற்றுகிநரம். ண, ரம் னக னரயியர அனயும் 
(சல் திட்டத்யும்) நிகழ்ச்சியும் சல்தடுத் ண்டி ற்றும் 
அற்குக் கட்டுப்தட ண்டி யுள்பது. 

இந் நிகழ்ச்சியின் துக்கத்தில் சய்யிதுணர யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) 
அர்கபரல் இந்தி ஜரஅத் க்களின் ர்பிய்த்துக்கரக டுத்துக்கப்தட்ட 
ரன்கு ழிகரட்டல்கள் ததிப்தட்டுள்பண. அணத்துக் கரயித்ரர்களும் இந் 
ரன்கு ழிகரட்டல்கபயும் சல்தடுத் ப்தது ரடர்தரக 
முழுமுற்சிடன் கடிணரக உத்து கணத்துடன் ரண்டரற்றிரறு ரக்கம் 
ற்தடுத்தும் டடிக்க ற்கரள்பவும். லும், இந் ழிகரட்டல்கப 
சல்தடுத்துது ரடர்தரக எவ்ரரு ரமும் னி அறிக்க 
அனுப்தவும். 
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அல்னரஹ்வின் அருபரல் இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் 
சி சற்குழுவுக்கு ப்ல் 2021 இல் சய்யிதுணர யுமூர் அன்ர் 
அய்யுல்னரயுத் ஆனர பிணஸ்ரிஹில் அஸீஸ் அர்களுடன் ய்நிகர் 
(Virtual) சந்திப்பிற்கரண ற்தறு கிடத்து. இந் சந்திப்பில் அன்பிற்குரி 
ஜரணர் அர்கள் விரக எவ்ரரு துந சம்தந்ரக ழிகரட்டல் 
ங்கிணரர்கள். ரம் அணரும் இற்கு ற்த அசிம் சல்தட ண்டும்.  

ண, அஹ்திய்த்தின் கரதிம்கப!! உர்ரண அந்ஸ்த்திலிருக்கும்  
ம் அன்பிற்குரி இரம் அர்களின் இந் அறிவுக்கு ‘னப்தக்’ ன்று 
கூறிரறு இந ருக்கத்ப் தறுற்கரண கபத்தில் எருர் ற்ந 
முந்திச் சல்ற்கு முற்சி ற்கரள்ளுங்கள்.  

இநனின் தடப்பிணங்களுக்கரக அனுரதத் ளிப்தடுத்திரறு 
அர்கள்  இஸ்னரத்தின் உண்ரண தூதுச் சய்தி ட்ட ப்ததில் 
ங்களுட இயும் தகனயும் என்நரக்கி சல்தடுங்கள். இவ்ரறு ரம் 
மிக விரக இஸ்னரம் அஹ்திய்த்தின் கரடி உனகில் தப்தக் கர 
முடியும். அணத்து நிகழ்ச்சிகபயும் ரட்டின் சட்ட திட்டங்கள் ற்றும் 
ஜரஅத்தின் விதிமுநகள் ஆகிற்நக் கருத்திற் கரண்ட ண்ம் முழு 
ச்சரிக்கயுடன் டத்துங்கள்.  

இவ்ரந, யஸ்த் ந்ரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (அய்யுல்னரஹ்) 
அர்கள் இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் 2022 ஆம் 

ஆண்டிற்கரக   ْرٓان
ُ
ق
ْ
ُہ ال

ُ
ق
ُ
ل
ُ
ان  خ

 
 ன்ந Theme (க்கருவு)க்கு எப்புல் ک

அளித்துள்பரர்கள். ரம் ஆண்டு முழுதும் இன் தரல் சிநப்பு கணம் 
சலுத் ண்டும். லும், கரதிம்கள் அதிகதிகரக யஸ்த் மூலுல்னரஹ் 
(மல்) அர்களின் ரழ்க்க னரற்நப் தடிக்க ண்டும். லும், யஸ்த் 
மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் ரழ்க்க ற்கரண்டு ர 
ண்டும்.  

அல்னரஹ் ங்கள் அணருடனும் இருப்தரணரக! லும், சய்யிதுணர 
யுமூர் அன்ர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களின் இந் ழிகரட்டல்கள் தடி 
சல்தடுற்கும் ற்றுக் கரள்பப்தடக்கூடி ரண்டரற்றுற்கும் 
ல்ரய்ப்பு ங்குரணரக! ஆமீன்! 

 
 
 
K. ரரிக் அஹ்த் 

சத்ர் ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர தரத் 
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கண்ணித்திற்குரி கரயித்ரர்களுக்கரண 
(Refresher Classes) தயிற்சி குப்புகள் 

னரயியர அலுக்கு (சல் திட்டத்துக்கு) ற்த குத்ரமுல் 
அஹ்திய்ரவின் எவ்ரரு ட்டதின் தரறுப்தரபர்களுக்கும் ஆண்டில் 
குநந்து எருமுந (Refresher Classes) தயிற்சி குப்புகள் டத்துது மிகவும் 
அசிரகும். இவ்ரறு தரறுப்தரபர்களுக்குத் து தரறுப்புகள் ற்றும் 
ட்டம் குறித்து ரி ரும். லும், சிநந் முநயில் குத்ரமுல் 
அஹ்திய்ரவின் தணிகப டத் முடியும்.  

ண, கீ கரடுக்கப்தட்டள்ப விப்தடி நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப 
ரங்களில் சம்தந்ப்தட்ட ரட்டங்களில் (Refresher Classes) தயிற்சி 
குப்புகள் டதந ண்டும். அற்குப் பிநகு இந் குப்புகள் 
டதற்நது ரடர்தரண அறிக்கத் னிரக, குத்ரமுல் அஹ்திய்ர 
அலுனகத்திற்கு அனுப்புதும் அசிரகும். 

எவ்ரரு ரட்டத்தின் ஜ்லிமுகளுட கண்ணித்திற்குரி 
கரயித்ரர்கள் ற்றும் அர்களின் சற்குழு உறுப்பிணர்களுக்கரண (Refresher 
Classes) தயிற்சி குப்புகள் டத்துது ரட்ட கரயிதின் தரறுப்தரகும். 
சூழ்நினக்கு ற்த (Refresher Classes) தயிற்சி குப்புகள் டத்துற்கரண தி 
ற்றும் இடம் நிர்யிக்கப்தடனரம். னக பிதிநிதி அப்தற்கு 
அலுனகத்தில் ரடர்பு கரள்பவும். 

மிகத்தின் அணத்து ரட்டங்களுக்கும்  
‘‘ரர்ச் ரம்’’ 

நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. 

ரட்டங்கள் விம்: 
1. கர ரட்டம். 
2. சன்ண ரட்டம். 
3. து ற்றும் விருதுகர் ரட்டம். 
4. திருல்லி ற்றும் கன்னிரகுரரி ரட்டம். 
ரழிதர்ப்தரபர் குறிப்பு: மூன நூலில் இந்திரவின் ந்ந் 

ரட்டங்கள் ந்ந் ரங்களில் (Refresher Classes) தயிற்சி 
குப்புகள் டத் ண்டும் ன்ந விம் ததிப்தட்டுள்பது. 
மிகத்தின் அணத்து ரட்டங்களுக்கும் நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப 
ரத்தின் விம் ட்டு ரழிரக்கத்தில் ப்தட்டுள்பது.   
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ஃலீம் துநயின் ற்தரட்டின் கீழ் 

நூல்கள் ரசிக்கும் திட்டம் 
சய்யிதுணர யுமூர் அன்ர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் குத்ரமுக்கு 

யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின் நூல்கப ரசிப்தன் 
தரல் குறிப்தரக கணமூட்டி ருகிநரர்கள். யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) 
அர்களின் ழிகரட்டன சல்தடுத்திரறு ஃலீம் துந எவ்ரர் 
ஆண்டும் ரசிப்தற்கரக யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) 
அர்களின் சின நூல்கப நிர்யிக்கிநது. எவ்ரரு கரதிமும் கண்டிப்தரக 
அந் நூல்கப ரசிக்க ண்டும் ன்று கரதிம்களிடம் திர்தரர்க்கிநது. 

இவ்ரண்டு ஃலீம் துந ஆண்டு முழுதும் ரசிப்தற்கரக யஸ்த் 
ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின் சின கத்துமிக்க நூல்கப 
நிர்யித்துள்பது. அந் நூல்களின் கரடுக்கப்தட்டுள்ப தகுதிகள் ரடர்தரக 
எட்டுரத் அடிப்தடயில் (குப்புகள் டிவில்) ர்பிய்த் கூட்டங்களில் 
Detail Group Discussion டத்ப்தட ண்டும். லும், அந் நூல்களிலிருந்து 
முழுரண முநயில் தணடது உறுதி சய்ப்தட ண்டும். னிப்தட்ட 
முநயிலும் இந் நூல்கப ரசிக்குரறு கரதிம்களுக்கு லியுறுத்வும். 

ரசிப்தற்கரக நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப, கீழ் கரடுக்கப்தட்டுள்ப நூல்களின் 
ஆங்கின ற்றும் ஹிந்தி ரழிரக்கங்களும் மரத் ஷ்ர இரஅத் 
கரதிரனில் உள்பண. இவ்ரந ஜரஅத்தின் இபங்களிலும் உள்பண. 

 

ம்தர் 2022 கர்ன்ட் அங்ஸீ அவ்ர் ஜியரது (முல் தரதி) 
டிசம்தர் 2022 கர்ன்ட் அங்ஸீ அவ்ர் ஜியரது (இண்டரம் தரதி) 
ஜணரி 2023 தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 134 - 149 

ஃபிப்ரி 2023 தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 149 - 177 
ரர்ச் - ப்ல் 2023 தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 177 - 197 
 - ஜூன் 2023 தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 198 - 223 
ஜூன - ஆகஸ்ட் 

2023 
தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 223 - 251 

சப்டம்தர் 2023 தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 251 - 273 
அக்டரதர் 2023 தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3, தக்கம் 273 - 312 
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தீனீ நிமரப் (ரர்க்கத்) ர்வு 
யுமூர் அன்ர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களின் ழிகரட்டலுக்கு 

ற்த ஏர் ஆண்டில் மூன்று முந கரதிம்களுக்கு தீனீ நிமரப் (ரர்க்கத்) ர்வு 
டத்ப்தடுகிநது. னகம் ப்பிலிருந்து கரதிம்களின் இண்டு 
பிரிவுகளுக்குரண (பிரிவு என்று 15 முல் 25 து  ற்றும் பிரிவு 
இண்டு 26 முல் 40 க்குரண) விணரத்ரள்கள் அனுப்பி க்கப்தடும். 
குத்ரமின் அணத்துப் தரறுப்தரபர்கள் உட்தட ஜ்லிஸின் எவ்ரரு 
கரதிமும் இந்த் ர்வில் கனந்து கரள்து அசிரகும் ன்தக் 
குறிப்தரக கணத்திற்குக் கரள்பவும். ஜ்லிஸின் அணத்து கரதிம்கபயும் 
ற்தரதிலிருந் (ர்வுக்குத்) ரர் சய் யுங்கள்.  

ரர்க்கத் ர்வு டத்துற்கரண திகளும் தரடத்திட்டங்களும் கீ 
கரடுக்கப்தட்டுள்பண. குத்ரமின் இண்டு பிரிவுகளுக்கும் தரடத்திட்டம் 
என்றுரன். ஆயினும், விணரத்ரள்கள் னித்னி த்தில் இருக்கும். 

 

முல் ரர்க்கத் 
ர்வு 

21-01-2023 

(1) திருக்குர்ஆன்: அதிகரம் ‘அல் அஃரஃப்’ 
ருகூ 1 முல் 8  (ரத்ம் 8 ருகூவுகள்) 

(2) நூல்: யஸ்த் பி (மல்) அர்களின் 
அகி முன்ரதிரியும் கலிச் சித்தித்தின் 
உண் நினயும் (முல் தரதி) 

இண்டரது 
ரர்க்கத் ர்வு 

01-04-2023 

(1) திருக்குர்ஆன்: அதிகரம் ‘அல் அஃரஃப்’ 
ருகூ 9 முல் 16  (ரத்ம் 8 ருகூவுகள்) 

(2) நூல்: யஸ்த் பி (மல்) அர்களின் 
அகி முன்ரதிரியும் கலிச் சித்தித்தின் 
உண் நினயும் (இண்டரம் தரதி)  

மூன்நரது 
ரர்க்கத் ர்வு 

01-07-2023 
(3) திருக்குர்ஆன்: அதிகரம் ‘அல் அஃரஃப்’ 

ருகூ 17 முல் 24  (ரத்ம் 8 ருகூவுகள்) 
(4) நூல்: சல் சீர்திருத்ம் (முழுதும்) 

 
அத்ஃதரலுக்கரக, பிரிவுகளுக்கு ற்த ‘‘க்ஃதவ் தரடத்திட்டம்’’ னும் 

நூல் தரடத்திட்டரக நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. ரரது எரு திஃப்லுக்கு உருது 
ரிரது ன்நரல் ர்வுக்கு முன்ணரக விணரத்ரள் ரழிதர்க்கப்தட்டு 
கரடுக்க ண்டும் ன்ந வித்யும் கருத்திற் கரள்பவும். அணத்துத் 
ர்வுகளின் விடத்ரள்கப ரட்ட கரயித்ரர்களுக்கு அனுப்தவும். 
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ர்பிய்த் கூட்டங்களுக்கரண னப்புகள் 
ர்பிய்த் கூட்டங்களில் கீழ்கரடுக்கப்தட்டுள்ப னப்புகளில் 

சரற்தரழிவுகள் ஆற்றுற்கரண ற்தரடு சய்வும். இது தரக, யுமூர் 
(அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் டப்பு ரத்தில் ஆற்றி அணத்து ஜுமுஆ 
தருகளிலிருந்தும் முக்கிரண கருத்துக்கள் ற்றும் குத்தர சுருக்கங்கள் 
ஆகிற்நயும் ர்பிய்த் கூட்டங்களில் விரதிக்கவும். அப்தரது ரன் 
குத்ரமுக்கு யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களின் குத்தரக்களில் 
ங்கப்தடும் முக்கிரண ழிகரட்டல்கள் குறித்து ரி ரும். 

 

ம்தர் 2022 
 ‘‘யஸ்த்தீ தரரீ ஆனர க ஸ் னரயில்’’ 

(இநயிருப்பிற்கரண தத்து ஆரங்கள்)  
னும் நூலின் அறிமுகம் ற்றும் சுருக்கம் 

டிசம்தர் 2022 
ஆண்டு ரரட்டின் ரக்கங்கள், குறிக்கரள்கள் ற்றும் 

குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் தரறுப்புகள் 

ஜணரி 2023   ْرٓان
ُ
ق
ْ
ُہ ال

ُ
ق
ُ
ل
ُ
ان  خ

 
 யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் - ک

ரழ்க்க திருக்குர்ஆனுக்கு ற்த இருந்து.  

ஃபிப்ரி 2023 
குத்ரமுல் அஹ்திய்ர நிறுப்தட்ட ரக்கம், குறிக்கரள் 

ற்றும் கிபப்பின் ரற்றுணரின் திர்தரர்ப்புகள் 

ரர்ச் 2023 யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின் 
ரழ்க்க னரறு - இநன்பின் எளியில் 

ப்ல் 2023 
தரருள் திரகத்தின் முக்கித்துமும்  

குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் தரறுப்புகளும் 
 2023 அஹ்திய்ர கினரஃதத்தும் து தரறுப்புகளும் 

ஜூன் 2023 
யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின் 

நூல்கப ரசிப்தன் முக்கித்துமும் அன் அசிமும் 
ஜூன 2023 ஜரமிஆ அஹ்திய்ரவில் கல்வி தயில்ன் முக்கித்தும் 
ஆகஸ்ட் 2023 ப்லீஃக் ற்றும் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் தரறுப்புகள் 

சப்டம்தர் 2023 அல்னரஹ்வின் புனி அடரபங்கபப் தற்றி 
விபக்கமும் அன் கண்ணிமும் 

அக்டரதர் 2023 
னக ஆண்டு இஜ்திரக்களில் கனந்து கரள்ன் 

முக்கித்துமும் அன் அருள்களும் 
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ர்பிய்த் முகரம்கள் 
 

இந்திரவின் ஜ்லிமுகளில் சின ஜ்லிமுகபத் ர்ந்டுத்து கீ 
கரடுக்கப்தட்டுள்பது. அங்கு ரட்ட அபவில் 15 ரள் ர்பிய்த் முகரம் 
டத்துது அசிரகும். ங்கு ங்குது தரன்நற்றிற்குப் தரருத்ரண 
சதி உள்பர அப்தடிப்தட்ட ஜ்லிமுகள் ர்வு சய்ப்தட்டுள்பண. 

சம்தந்ப்தட்ட ஜ்லிஸின் கரயித்ரர்கள் து ரட்ட கரயித் சரஹிப் 
அர்களுடன் இந்து நிர்யிக்கப்தட்ட ரங்களில் ர்பிய்த் முகரம்கள் 
டப்த உறுதி தடுத்வும். இது ரடர்தரக, ஜ்லிஸ்கள் ப்பிலிருந்து 100 
சவீம் அறிக்க கிடப்ததில்ன. இன் தரல் குறிப்தரண கணம் சலுத் 
ண்டி யுள்பது. 

 

மிகத்திலிருந்து ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்ப 
அணத்து ஜ்லிமுகளுக்கும்  

‘‘ரர்ச் ரம்’’ 
நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்ப ஜ்லிமுகள் விம்: 
1. சன்ண ஜ்லிஸ். 
2. கர ஜ்லிஸ். 
3. னப்தரபம் ஜ்லிஸ். 
4. து ஜ்லிஸ். 

ரழிதர்ப்தரபர் குறிப்பு: மூனநூலில் இந்திரவில் ர்ந்டுக்கப்தட்ட 
ஜ்லிமுகளில் ந்ந் ஜ்லிமுகள் ந்ந் ரங்களில் ர்பிய்த் முகரம் 
டத் ண்டும் ன்ந விம் ததிப்தட்டுள்பது. மிகத்திலிருந்து 
ர்ந்டுக்கப்தட்டுள்ப (ரன்கு) ஜ்லிமுகளுக்கு நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப 
ரத்தின் விம் ட்டு ரழிரக்கத்தில் ப்தட்டுள்பது. 
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தரிசுக் கட்டு ழுதும் தரட்டி 
ஃலீம் (கல்வித்) துநயின் கீழ் எவ்ரர் ஆண்டும் இந்தி ஜ்லிஸ் 

குத்ரமுல் அஹ்திய்ர உறுப்பிணர்களுக்கு அறிவுக் கட்டு ழுதுற்கரக 
னப்புகள் ங்கப்தடுகின்நண. இவ்ரண்டு கீழ்ரும் னப்புகள் 
நிர்யிக்கப்தட்டுள்பண. கட்டு ழுதுதிலும் அதிகதிரண கரதிம்கப 
இப்தற்கு முற்சி சய்யுரறும் கரதிம்களுக்குக் கட்டு ழுதுரறு 
மீண்டும் மீண்டும் ழுச்சியூட்டிக் கரண்ட இருக்குரறும் ங்களிடம் கட்டுக் 
கரள்பப்தடுகிநது. கட்டுகளின் னப்புகளும் விதங்களும் கீ 
கரடுக்கப்தட்டுள்பண.  

குத்தாம் பிரிவு ‘1’ (முப்பிார்கள்/முஅல்லிம்ார்கள்/ஜாமிஆ ாணவர்களுக்கான) 
தலைப்பு: 

‘‘ற்கரனத்தில் யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் 
ரழ்க்க னரறு மீது சய்ப்தடும் ஆட்சதணகளும் 

அற்றிற்கரண ததில்களும்’’ 
i. தனர ம் மீது சய்ப்தடும் ஆட்சதணகளுக்கரண ததில்கள். 
ii. இஸ்னரத்தில் டதற்ந தரர்கள் தற்றி ஆட்சதணக்கரண ததில். 
iii. ‘க்குல் கர்’ (சந்தின் பிபந்) அற்பும் மீது சய்ப்தடும் 
ஆட்சதணக்கரண ததில். 

குத்தாம் பிரிவு ‘2’ (ஏலன காதிம்களுக்கான) தலைப்பு: 

‘‘ற்கரனத்தில் யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் 
ரழ்க்க னரறு மீது சய்ப்தடும் ஆட்சதணகளும் 

அற்றிற்கரண ததில்களும்’’ 
i. யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்கள் மீது ந்திம் சய்ப்தட்டர? 
ii. இஸ்னரம் ரளின் லுரல் தப்தப்தட்டர? 
iii. இஸ்னரம் ன் எடிரக அடித்துத் முடிவுக்குக் கரண்டு 
வில்ன? 

அத்ஃபாலுக்கான தலைப்பு: 

ْرٓان  
ُ
ق
ْ
ُہ ال

ُ
ق
ُ
ل
ُ
ان  خ

 
 யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின்‘‘ - ک

ரழ்க்க திருக்குர்ஆனுக்கு ற்த இருந்து.’’ 
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குத்ரமுக்கரண ரக்கப் தரிசு: 

முல் தரிசு 3000 ரூதரய் இண்டரம் தரிசு 2500 ரூதரய் மூன்நரம் தரிசு 2000 ரூதரய் 
ரன்கரம் தரிசு 1500 ரூதரய் ந்ரம் தரிசு 1200 ரூதரய் ஆநரம் தரிசு 1000 ரூதரய் 

அத்ஃதரலுக்கரண ரக்கப் தரிசு: 

முல் தரிசு 3000 ரூதரய் இண்டரம் தரிசு 2500 ரூதரய் மூன்நரம் தரிசு 2000 ரூதரய் 

கரயித்ரர்கள் ங்கள் ஜ்லிமுகளின் குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலுக்கு 
அதிகதிகரக இந்ப் தரிசுக் கட்டுப் தரட்டியில் கனந்து கரள்ன் தரல் 
சிநப்பு கணமூட்டவும். 

கட்டுக்கரண நிதந்ணகள்: 

கட்டு குநந்தட்சம் 5,000 (ரயிம்) சரற்கபக் கரண்டிருக்க 
ண்டும். அத்ஃதரலுக்கு 3,000 (மூரயிம்) சரற்கபக் கரண்டிருப்தது 
நிதந்ணரகும். 

கட்டு உருது, ஆங்கினம் ற்றும் ஹிந்தி ஆகி ரழிகளில் 
ட்டுல்னரம், இந்திரவின் ந் ரநின ரழியிலும் ழுப்தடனரம். 

கட்டு அகி கழுத்தில் கரதித்தின் 2/3 (மூன்றில் இண்டு) 
தகுதியில் ழுப்தட்டிருக்க ண்டும். கரகித்தின் பின்புநம் (றுபுநம்) 
ழுக்கூடரது. 

கட்டு Type சய்தும் அனுப்தனரம். 
கட்டுயில் கரடுக்கப்தடும் ஆரங்கள் முழுரணரகவும் 

குதிச் சரன்று தற்நரகவும் இருக்க ண்டும். (உரரக: நூலின் 
தர், நூனரசிரிர் தர், தரகம்/ரகுதி ண், தக்க ண், ளியிடப்தட்ட 
ஆண்டு, ளியிடப்தட்ட இடம் முலி) 

கட்டு ழுதுதர் கட்டுயின் முல் தக்கத்தில் ணது தர், 
ஜ்லின் தர், முழு முகரி, ரனதசி ண் தரன்ந அசிரண 
கல்கப ழு ண்டும். 

அணத்துக் கட்டுகளும் ரட்ட கரயித்ரர்களின் மூனரக இந்தி 
ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர அலுனகத்திற்கு அனுப்பி க்கப்தட 
ண்டி கடசி தி ஜூன 1, 2023 ஆகும். 

இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவுக்குக் கட்டு 
ளியிடுற்கரண முழு உரி உண்டு. 
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கருத்ங்கு (Seminar) 

முனரது தர தரருள்கபரல் னி ரழ்விலும் 
சமூகத்திலும் ற்தடும் தரதிப்புகள் 

11.12.2022 
ஞரயிற்றுக்கி 

இண்டரது ஜரமிஆ அஹ்திய்ரவில் கல்வி தயில்ன் 
முக்கித்துமும் அன் அருள்களும் 

26.02.2023 
ஞரயிற்றுக்கி 

மூன்நரது யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் 
திரு தந்ம் ரடர்தரக ங்கி 

ழிகரட்டல்கள் 

14.05.2023 
ஞரயிற்றுக்கி 

ருத்து முகரம்களுக்கரண கரனண்டர் 
கீ குறிப்பிடப்தட்டுள்ப ரங்களில், சம்தந்ப்தட்ட ரநினங்களின் 

அணத்து ரட்டங்களிலும் ருத்து முகரம்கள் டத்துது மிகவும் 
அசிரகும். முகரம்களின் ன் ஜ்லிமுகள் து நினகளுக்கு 
ற்த ர தீர்ரனிக்கனரம்.  

Eye Camp (கண் தரிசரண முகரம்), Dental Camp, (தல் தரிசரண 
முகரம்), Sugar Camp (சர்க்க தரிசரண முகரம்), Medical Checkup Camp 
(தரதுரண ருத்து தரிசரண முகரம்) ற்றும் Homoeopathy Camp 
(யரமிரததி முகரம்) முலி.... 

மிகத்தின் அணத்து ரட்டங்களுக்கும்  
‘‘ ரம்’’ 

நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. 

ரட்டங்கள் விம்: 
1. து ற்றும் விருதுகர் ரட்டம். 
2. திருல்லி ற்றும் கன்னிரகுரரி ரட்டம். 
3. சன்ண ரட்டம். 
4. கர ரட்டம். 

ரழிதர்ப்தரபர் குறிப்பு: மூன நூலில் இந்திரவின் ந்ந் 
ரட்டங்கள் ந்ந் ரங்களில் ருத்து முகரம்கள் டத் 
ண்டும் ன்ந விம் ததிப்தட்டுள்பது. மிகத்தின் அணத்து 
ரட்டங்களுக்கும் நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப ரத்தின் விம் ட்டு 
ரழிரக்கத்தில் ப்தட்டுள்பது. 
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ப்லீஃக் 
அல்னரஹ் யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்கப 

னும் எரு ரட்டிற்கரகர அல்னது எரு சமுரத்திற்கரகர 
அனுப்தவில்ன. ரநரக, உனகில் உள்ப அணத்து சமுரங்கள், அணத்து 
ரர்க்கங்கள் ற்றும் அணத்து ரடுகளின் ர்ழிக்கரக அனுப்பியுள்பரன். 

யுமூர் (அன) அர்கள் கூறுகிநரர்கள்:  
‘‘ரன் இந் கரனத்தில் இநன் புநமிருந்து ந்திருப்தது முஸ்லிம்களின் 

சீர்திருத்திற்கரக ட்டும் அல்ன. ரநரக, முஸ்லிம்கள், இந்துக்கள் ற்றும் 
கிறிஸ்ர்கள் ஆகி மூன்று சமுரங்களின் சீர்திருத்திற்கரகவும் 
ரன்றியுள்பன். இநன் ன்ண முஸ்லிம்கள் ற்றும் கிறிஸ்ர்களுக்கு 
ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீயரக அனுப்பியுள்பது தரன்ந ரன் இந்துகளுக்கு 
அரரக உள்பன்.  

  (நூல்: னக்சர் சிரல்கரட் - தக்கம் : 9)  
ப்லீஃக் தணி ந்அபவிற்கு விசரனரணதும் ந் அபவுக்கு 

முக்கித்தும் ரய்ந்தும் ஆகும்; லும், இந்க் கட ற்றும் தரறுப்த 
நிநற்றுற்கு ரம் ந் அபவிற்கு உத்கத்துடனும் துரிரகவும் 
சல்தட ண்டி  இருக்கின்நது ன்தது ற்கூநப்தட்ட யஸ்த் 
ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின் ற்கரளிலிருந்து 
புனப்தடுகிநது.  

அல்யம்துலில்னரஹ்! இந்தி அஹ்திய்ர ஜரஅத்தும் ப்லீஃக் னும் 
இந் முக்கிரண கட நிநற்றுற்கு முழு முற்சி 
ற்கரள்கிநது. ஆணரல், இப் தனழிமுநகள் மூனரக னக 
அப்பின் கீழ் ற்கரண்டு துரிப்தடுத் ண்டி  இருக்கின்நது. 
அந் ழிமுநகளின ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தடுதும் மிகவும் 
முக்கித்துத்க் கரண்டுள்பது. 

யஸ்த் இண்டரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (லி) அர்கள் இது குறித்து 
கூறுகிநரர்கள்:  

‘‘தரதுரக ப்லீஃக் சய்து எவ்ரரு ம்பிக்கரபரின் 
கடரகும். எவ்ரரு உண்ரண ம்பிக்கரபரும் திணமும் ப்லீஃக் 
சய்து கரண்டிருப்தரர் ன்று ன்ணரல் உறுதிரகக் கூந முடியும். ஆணரல், 
சின தனவீணரண இல்பு கரண்டர்களில் விழிப்புர்வு ற்தடுத் ண்டி 
 உள்பது. லும், ரரது எருர் ந்து ங்களுக்கு ப்லீஃக் 
சய்யுரறு கூந ண்டும் ன்று கரத்துக் கரண்டிருப்தரர்கள். ஆக, ரரது 
ந்து ங்கபத் ட்டி ழுப்த ண்டும் ன்று சல்ரீதிரக அர்கள் 
கரத்துக் கரண்டிருப்தரர்கள்.’’   

(ஜுமுஆ தரு: அக்டரதர் 13, 1933)  
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 இவ்ரந யஸ்த் ரன்கரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (ஹி) அர்கள் 
இது குறித்து கூறுகிநரர்கள்: 

‘‘னக அப்தப் பின்தற்றிரறு இந் திணத் அரது 
ப்லீஃக் திணத்க் கரண்டரட ண்டும். அப்தரதுரன் ன டக்கும். 
இல்ன ன்நரல், ழுந்து சன்று ரர் ரயில் ன்ண ருகிநர 
கூறிவிட்டரம்; னயில் சுத்ப்தட்ட சு ன்று ன ஆம்பித்து 
விட்டரம் ன்று இருக்கக்கூடரது. பிநகு முற்சி வீடந்து துவும் 
கிடக்கரல் தரகனரம். 

 ண உங்களுட அறிப் தன்தடுத்துங்கள். இல்ன ன்நரல், 
ப்லீஃக் திணம் சின கரனத்திற்குப் பிநகு முற்றிலும் வீரகி அர்த்ற்நரகி 
இருந்துவிடும். ப்தரழுது  நீங்கள் வீடுகளின் கவுகபத் ட்டுவீர்கள்? 
பிநகு, இப்தரது ரம் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடி விட்டரம் ன்று 
அதிரக அர்ந்துவிடுவீர்கள். ப்லீஃக் திணம் கரண்டரட முடிவு டுப்தது 
ட்டும்  தரதுரணல்ன. வ்ரறு கரண்டரடனரம்? வ்ரறு அண 
உயிரட்டம் உள்பரக க்கனரம்? ரம் கண்டிப்தரகக் கரண்டரட 
ண்டும் ன்று ஜரஅத்துக்குள் ஏர் அசவு ற்தடும் அபவு வ்ரறு 
அதிலிருந்து தணடனரம்? 

கிழ்ச்சி இருக்க ண்டும். ரம் கரண்டரடி இன்ண ப்லீஃக் 
திணத்திணரல் க்கு மிகவும் கிழ்ச்சிரக இருந்து; இத்ண தர் ந்ணர்; 
இவ்ரறு அர்கள் ஆர்ம் கரண்டணர் ன்று தசப்தட ண்டும். ஆக, 
இவ்ரறு ன டக்க ண்டும். சுறுசுறுப்தரண உயிரட்டமுள்ப 
ஜரஅத்துகபப் தரன்று நீங்கள் முன்ணரக்கிச் சல்ன ண்டும்.’’ 

(சப்டம்தர் 9, 1992 அன்று தல்ஜிமில் ஆற்றி சரற்தரழிவிலிருந்து) 
யஸ்த் ந்ரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் 

கூறுகிநரர்கள்: 
‘‘ண இன்று உனக அழிவின் குழிக்குள் விழுதிலிருந்து 

கரப்தரற்றும் தரறுப்பு முயம்தி ஸீஹின் அடிகளுடரகும். உனகம் 
நினத்திருப்தது இன்று ம் கயில் உள்பது. இநன் இன்று ம் 
உனகத்தின் ஆன்மீக ரகத்த் ணிப்தற்கரக நிர்யித்துள்பரன். ண, 
இந்ப் தரறுப்தப் புரி ண்டி  உள்பது. இந்ப் தணிக்கரக சிறிது 
இனக்கிங்கள், சின கருத்ங்குகள் அல்னது சின கூட்டங்கள் டத்துது ட்டும் 
தணளிக்கரது. ரநரக, ம்முட எவ்ரரு ட்டமும் த்து ட்டத்தில் 
இந்ப் தணி நிநற்றுற்கரக முன் ண்டும். நிந்ன்யுடன் 
தணியுடன் என்றிவிட ண்டும். து அல்கப இஸ்னரத்தின் உண்ரண 
தரணக்கு ற்த அத்துக் கரள்ப ண்டும். இநனுக்கு முன்பு 
குனிந்ரறு இநழிதரட்டுக்கரண உரி சலுத்ண்டும்.’’ 

(2015 ஆம் ஆண்டு ஜர்னி ஆண்டு ரரட்டின் நிநவு) 
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‘‘ப்லீஃக் திண’’ நிகழ்ச்சிகள் 
 ப்லீஃக் திணத்ன்று கீழ் ரும் விதங்கள்தடி சனரற்நப்தடும். 
1.  எவ்ரரு ப்லீஃக் திணத்யும் யஜ்ஜுத் ரழுகயுடன் 

ரடங்க ண்டும். 
2. ஃதஜ்ர் ரழுகக்குப் பிநகு ப்லீஃக் சம்தந்ரண சிநப்பு 

‘திருக்குர்ஆன் ர்ஸிற்கரண’ ற்தரடு சய் ண்டும். 
3. ப்லீஃக் திணம் ற்றிதறுற்கு யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) 

அர்களுக்கு கடிம் ழு ண்டும். 
4.  ப்லீஃக் திணத்திற்கரகப் புநப்தடுற்கு முன்பு சக்கர கரடுக்க 

ண்டும். 
5. ப்லீஃக் திணத்திற்கரகப் புநப்தடுற்கு முன்பு ப்லீஃக் தணிக்கரகப் 

புநப்தடும் அணியுடன் குநந்து எரு ணி ம் ஊக்கப்தடுத்தும் குப்பு 
(Motivational Class) டத்வும். அதில் அர்களுக்கு இந்ப் தணியின் 
முக்கித்தும் ற்றும் குறிக்கரள்கப கண்ணித்திற்குரி கலீஃதரக்களின் 
ற்கரள்களின் எளியில் புரித்து ப்லீஃக் சய்ற்கு ஊக்கப்தடுத்வும். 
லும், ரம் இந்ப் தணி க்களுக்கு இநஞரணம் கிடக்கப் தந 
ண்டும் ன்தற்கரக சய்கின்நரம் ன்ந வித் குறிப்தரகப் புரி 
க்கவும். 

6. து பிதிநிதிகள் ப்லீஃக் திணத்திற்கரகப் புநப்தடும் தரல்னரம் 
ந் க்களுக்கு உண்த் தூதுச் சய்தி ட்ட க்கின்நரர்கபர 
அர்களுக்கு www.alislam.org ன்ந இபம், (Light of Islam) னும் 
நூரூல் இஸ்னரம் துநயின் blog, ஜரஅத்தின் Toll Free Number ற்றும் You 
tube இல் இருக்கக்கூடி ம்முட நிகழ்ச்சிகள் ஆகிற்ந அறிமுகப்தடுத்தி 
அனுட link யும் கண்டிப்தரக அர்களுக்குக் கரடுக்கவும். 
ரல்னரம் ரடர்பு கரள்கின்நரர்கபர, முற்சி சய்து அர்களின் 
Email id ற்றும் Whatsapp ண் ஆகிற்நப் தற்றுக் கரள்பவும். இவ்ரறு 
Email ற்றும் Whatsapp மூனரக ப்லீஃக் ரடர்தரண விங்கப 
அர்களுக்குத் ரடர்ந்து அனுப்தக்கூடும். 

7. அப்தரன்ந ர்கப ல்னரம் சந்திக்கின்றீர்கபர அர்களுக்கு 
மிகவும் அன்தரடும் நுட்தரண முநயிலும் யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் 
(அன) ற்றும் கண்ணித்திற்குரி கலீஃதரக்களின் நூல்கப 
அறிமுகப்தடுத்வும். லும், அர்கள் இந் நூல்கப உருது, ஆங்கினம், 
யந்தி அல்னது ம்முட ட்டர ரழியில் தடிப்தற்கரக அர்களுக்கு 
Alislam இபத்தின் link யும் கரடுக்கவும். 
 முல் ப்லீஃக் திணம் (ரத்தின் முல் ஞரயிற்றுக்கி)  

முல் ப்லீஃக் திணத்தில் ஜரஅத் உறுப்பிணர்கள் அதிகதிகரகத் து 
உநவிணர்கள் ற்றும் அண்ட வீட்டுக்கரர்களுக்கு ப்லீஃக் சய்வும். 



 

Yearly Programme Majlis Khuddamul Ahmadiyya & Atfalul Ahmadiyya Bharat for the 
Year 2022 - 23 - TAMIL TRANSLATION  

20 
 

அதிப் தப்புற்கரக ஜரஅத் ற்கரள்ளும் முற்சிகபப் தற்றிக் 
கூறிரறு ஜரஅத்து இனக்கிங்கப அர்களுக்குக் கரடுக்கவும். 
 இண்டரது ப்லீஃக் திணம் (ரத்தின் இண்டரது ஞரயிற்றுக்கி)  

இந் ரளில் கத்தின் அணத்து அசு அதிகரரிகள் (IAS அதிகரரிகள், 
கரல்துந அதிகரரிகள் முலிரர்) அசில் னர்கள் ற்றும் த் 
னர்கபச் சந்தித்து அர்களுக்கு உண்த் தூதுச் சய்தி ட்ட 
க்கவும். 
 மூன்நரது ப்லீஃக் திணம் (ரத்தின் மூன்நரது ஞரயிற்றுக்கி)  

 இந் ரளில் கத்தின் அணத்து நீதிததிகள், க்கறிஞர்கள், 
இன்ஜினிர்கள், ருத்துர்கள், CA, Architecture ற்றும் இ துநயில் 
உபள்ர்களுக்கு உண்த் தூதுச் சய்தி ட்ட க்கவும்.  
 ரன்கரது ப்லீஃக் திணம் (ரத்தின் ரன்கரது ஞரயிற்றுக்கி)  

இந் ரளில் ங்கள் கத்தின் கல்லூரிகள் ற்றும் தல்கனக்ககங்களின் 
தரசிரிர்கள் ற்றும் ரர்களுக்கு உண்த் தூதுச் சய்தி ட்ட 
க்கவும். 
 ந்ரது ப்லீஃக் திணம் (ரத்தின் ந்ரது ஞரயிற்றுக்கி)  

இந் ரளில் கடந் ரன்கு ப்லீஃக் திணங்களில் ந் தர்கள் 
ஜரஅத்தின் தூதுச் சய்தி சவிற்ததில் ஆர்ம் கரட்டிணரர்கபர  
அர்களுடன் விரக உரடுற்கரக, உள்ளூர் ஜரஅத்து மூனரகக் 
கருத்துப் தரிரற்நம் சய்து கரள்பற்கு, அர்கபப் தள்ளிரசல் அல்னது 
மின் யவுமுக்கு அப்தற்கரண ற்தரடு சய்வும். இந் சந்ர்ப்தத்தில் 
க்கற்த கள்வி ததில் நிகழ்ச்சிக்கரண ற்தரடும் சய்ப்தடனரம்.  

யஸ்த் ந்ரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் 
முனம் அதி நினரட்ட சய்ப்தடுகின்ந முற்சிகள் உள்படங்கி 
Documentary, யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் தரரளுன்நங்களிலும் 
தல்கனக்ககங்களிலும் ஆற்றி தல்று சரற்தரழிவுகள், 
ஊடகங்களுடணரண உரடல் ற்றும் இ கள்வி ததில் நிகழ்ச்சிகபயும் 
கரட்டனரம். இவ்ரறு ரரக து இபத்ப் தரர்ப்தற்கரண 
ஆர்த் துடிப்பு க்களுக்குள் ற்தட்டு விடும். இவ்ரந யஸ்த் 
ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) ற்றும் கண்ணித்திற்குரி கலீஃதரக்களின் 
நூல்கப அறிமுகப்தடுத்வும் ண்டும். இவ்ரறு க்களிடம் அற்ந 
ரசிப்தற்கரண ஆர்ம் ற்தடும். 

முக்கி குறிப்பு: யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் இந்தி 
ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர சரர்தரக 200 தஅத்துகள் சய் 
ப்தற்கரண இனக்க நிர்யித்துள்பரர்கள். இந் இனக்க ட்டுற்கு 
ஜ்லிஸ்கள் முழுமுற்சி ற்கரள்ப ண்டும். லும், இநன்தரல் 
அப்தர்கப ல்ன முநயில் துரிப்தடுத் ண்டி யுள்பது.  
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இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் அஹ்திய்ர ற்றும் ஜ்லிஸ் அத்ஃதரலுல் 
அஹ்திய்ரவின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கரண  
ஆண்டு இஜ்திரவின் நிகழ்ச்சிகள் விம் 

அன்பிற்குரி யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் இந்தி ஜ்லிஸ் 

குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் கடந் ஆண்டு இஜ்திரவுக்கரக ‘‘ نا ُخلُُقُہ اْلُقْرآنا  ’’َکا
‘‘யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் சரற்கள் ற்றும் சல்கள் 
அணத்தும் திருக்குர்ஆனுக்கு ற்த இருக்கின்நண ன்ந Theme  ர்வு 
சய்ரர்கள். அணத்து ஜ்லிஸ்களிலும் டதந உள்ப இஜ்திரக்கப 
இற்கு ற்த டத்வும். இஜ்திரக்களில் இந் Theme க்கு ற்த சிநப்பு 
நிகழ்ச்சி அல்னது சரற்தரழிவுகள் ஆற்றுற்கரண நிகழ்ச்சி அக்கவும்.  

ஆண்டு இஜ்திரவில் தங்கு தறுற்கரண குதி: 
1) டப்பு ஆண்டில் உள்ளூர் இஜ்திர டத்ப்தட்ட ஜ்லிமச் சரர்ந் 

குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலுக்கு ட்டு னக ஆண்டு இஜ்திரவின் 
தரட்டிகளில் தங்கு தறுற்கரண அனுதி ங்கப்தடும் ன்த 
அணத்து கரயித்ரர்களும் குறிப்தரக கணத்திற் கரள்பவும்.  

2) எவ்ரரு ரட்ட/ ரநின அபவில் டதறும் இஜ்திரக்களின் 
ரர்க்க அறிவுப் தரட்டிகளில் முல் இடத் கிக்கின்ந எரு கரதிம் அல்னது 
திஃப்லுக்கு ட்டு னக ஆண்டு இஜ்திரவின் தரட்டிகளில் தங்கு 
தறுற்கரண அனுதி ங்கப்தடும். 

3) ரர்க்க அறிவுப் தரட்டிகள் ற்றும் விபரட்டுப் தரட்டிகளில் 
தங்கு தநவிருக்கின்ந குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலின் தர்ப்தட்டில் ற்றும் 
அணிகளின் தர்கள் உள்ளூர்/ ரட்ட கரயித் ப்பிலிருந்து இஜ்திரவிற்கு 
முன்பு அலுனகத்திற்கு அஞ்சல் ழிரக அல்னது Mail மூனரகக் கிடக்கப் 
தறுது அசிம். இஜ்திரவின் நிகழ்ச்சிகளின் விம் கீழ்ருரறு:- 

சிநப்தரகப் தணிரற்றி உள்ளூர், ரட்ட ற்றும் ரநின ஜ்லிமுகள்/ 
கரயிதுகள்: இற்கரக இந்திரவின் அணத்து உள்ளூர், ரட்ட ற்றும் ரநின 
குத்ரம் அத்ஃதரல் ஜ்லிமுகளுக்கு த்தியில் தணிகள் ரீதிரக எப்பீடு 
டதறும். ஆண்டு முழுதுரண சல்தரடுகளுக்கு ற்த உள்ளூர் 
ஜ்லிமுகளில் முல் 10 இடங்கபப் தறுகின்ந ஜ்லிமுளுக்கு யஸ்த் 
ந்ரது கலீஃதத்துல் ஸீஹ் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களின் அருள்குரி 
கரப்தம் இடப்தட்ட சரன்றிழ்கள் ங்கப்தடும். அவ்ரந ரட்ட 
ஜ்லிமுகளில் முல் 5 இடங்கபப் தறுகின்ந ஜ்லிமுளுக்கும் சரன்றிழ்கள் 
ங்கப்தடும். எப்பீடு சய்து தரர்க்கும் தரது கருத்திற் கரள்பப்தடும் அந் 
அணத்து விங்களும் னரயியர அலில் குறிப்பிடப்தட்டுள்பண.  

முக்கி ழிகரட்டல்கள்: ரட்ட/ உள்ளூர் கரயித்ரர்கள் அணரும் 
ங்களுட உள்ளூர்/ ரட்ட இஜ்திரக்கப இந் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ற்த 
டத் ண்டும் ன்று லியுறுத்ப்தடுகிநரர்கள். 
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(குத்ரம் - ரர்க்க அறிவுப் தரட்டிகள்) 
குத்ரமின் ரர்க்க அறிவுப் தரட்டிகளுக்கரண பிரிவுகள், கீழ் 

கரடுக்கப்தட்டுள்ப முநப்தடி இருக்கும். 
பிரிவு  I : இந்ப் பிரிவில் முதல்லிஃக், முஅல்லிம் அல்னது யரஃபில் 

ஆக இருக்கக்கூடி அல்னது கரதிரன் ஜரமிஆ அஹ்திய்ரவில் கல்வி 
தயின்று கரண்டிருக்கக்கூடி கரதிம்கள் அடங்குர்.   

பிரிவு II : இந்ப் பிரிவில் ற்ந அணத்து கரதிம்களும் அடங்குர். 
அகி முநயில் கிரஅத் ஏதும் தரட்டி: (ம் 2 நிமிடம், இரு 

பிரிவிணருக்கும் னித்னிரகப் தரட்டி டதறும்) திருக்குர்ஆண 
ணணரக ஏ ண்டும். ந் கரதிம் திருக்குர்ஆண ணணரக 
ஏரட்டரர அர் தரட்டியில் தங்குதந குதியுடர் ஆகரட்டரர் 
ன்தது ர்வு சய்யும் தரது கருத்திற் கரள்பப்தடும். 

பிரிவு I ற்றும் II (இரு பிரிவிற்கும் னித்னிரகப் தரட்டி டக்கும்): 
‘சூர அல் தகரவின் முல் 17 சணங்கள்’. 

ஸ்ம் தரட்டி: (ம் 2 நிமிடம்) இந்ப் தரட்டி இரு பிரிவிற்கும் 
என்நரக டதறும். யஸ்த் ரக்களிக்ப்தட்ட ஸிஹ் (அன) அர்கள், 
கண்ணித்திற்குரி கலீஃதரக்கள் ற்றும் பிசித்தி தற்ந அஹ்தி 
கவிஞர்களின் கவிகளிலிருந்து ஸ்ம் தரடனரம். 

தச்சு தரட்டி : (ம் 3 நிமிடம்) பிரிவு I ற்றும் II க்குத் 
னித்னிரகப் தரட்டி டதறும். னப்புகள் :- 
i) அஸ்யரபீ கன் நுஜூமி - ணது சயரதர ட்சத்திங்கபப் தரன்நர்கள். 
ii) அஹ்திய்ர கினரஃதத் எரு தரதுகரப்பு அண் ஆகும். 
iii) ‘‘ نا ُخلُُقُہ اْلُقْرآنا  யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் ரழ்க்க ’’َکا
திருக்குர்ஆணரக இருந்து.  
iv) யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்கள் யஸ்த் 
மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்கள் ல் கரண்டிருந் அபற்ந சம்.  

விணரடி விணர தரட்டி (QUIZ): 
(i) நூல் : ‘யஸ்த் பி (மல்) அர்களின் அகி முன்ரதிரியும் கலிச் 
சித்தித்தின் உண் நினயும்’  
(ii) நூல் : ‘கர்ன்ட் அங்ஸீ அவ்ர் ஜியரது’ 
(iii) நூல் : ‘சல் சீர்திருத்ம்’ 
(iv) தரது அறிவு 2022 - 23 
(v) யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்கள் ம்தர் 2022 முல் சப்டம்தர் 
2023  ஆற்றி ஜுமுஆ தருகள். 

*நிணவுத்திநன் தரட்டி (Memory Test) *தூது கடத்தும் தரட்டி (Message 
Passing) *அறிவுத்திநன் ர்வு தரட்டி (IQ Exam) *பீத் தரஸீ தரட்டி 

(ஜரஅத் கவி அந்ரதிப் தரட்டி - எற்நர்) 
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(குத்ரம் - விபரட்டுப் தரட்டிகள்) 
*கரல்தந்து (Football) *கப்தந்து (Volley ball) *ரத்ரன் (Marathon) 
*சி கதடி (National Kabaddi) *கயிறு இழுத்ல் (Tug of War) 

*இசரற்கரலி (Musical Chair) *பூப்தந்ரட்டம் - எற்நர் (Badminton Singles) 
*100 மீட்டர் ஏட்டப்தந்ம் (100 Meter Running Race) 

*நீபம் ரண்டுல் (Long Jump) 
குறிப்பு: ஆண்டு இஜ்திரவின் தரது இவ்ருடமும் க்கம் தரல் 

March past டத்ப்தடனரம். இற்கரக ஜ்லிமுகள் ஆத்ரகி வும். இதில் 
ங்கள் ஜ்லிஸ் சரர்தரகக் கனந்து கரள்ளும் கரதிம்களிடம் முழுரண kit 
இருக்க ண்டும் ன்த ஜ்லிமுகள் கடபிடிக்க ண்டும். இந் 
நிகழ்ச்சி ற்றிகரணரக ஆக்குற்கரகவும் ற்தரதிலிருந் 
ஜ்லிமுகள் ஆத்ம் ற்கரள்பவும்.  

விபரட்டுப் தரட்டிகளுக்கரக (Team events) அணிரரிரண 
தரட்டிகளில் எவ்ரரு ரநினத்திலிருந்தும் ஏர் அணி கனந்து கரள்ளும். 
கரதிரன் னகம் ன்ந அந்ஸ்த்தில் இருப்தரல் கரதிரனுக்கு எரு 
னி அணி இருக்கும். முதல்லிஃக்ரர்கள்/ முஅல்லிம்ரர்கள் ரம் 
தணிர்த்ப்தட்டுள்ப அந் ரநினத்திற்குப் பிதிநிதிகபரக இருப்தரர்கள். 
தஞ்சரப் கரட்டரவில் கரதிரணச் சர்ந் குத்ரம் கனந்து கரள்ப முடிரது. 
அஹ்தி குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலுக்கு ட்டு இஜ்திரவின் ரர்க்க 
அறிவுப் தரட்டியிலும் விபரட்டுப் தரட்டியிலும் தங்குதந அனுதியுண்டு. 

(அத்ஃதரல் - ரர்க்க அறிவுப் தரட்டிகள்) 
அத்ஃதரலுக்கரண பிரிவுகள் கீழ்ருரறு இருக்கும்: 
பிரிவு I: 13 து முல் 15 து  உள்ப அத்ஃதரல் 
பிரிவு II: 10 து முல் 12 து  உள்ப அத்ஃதரல்  
பிரிவு III: 7 து முல் 9 து  உள்ப அத்ஃதரல் 
யரஃபிஸ் (திருக்குர்ஆண முழுரக ணணம் சய்) அத்ஃதரல் 

அணரும் அகி கிஅத் தரட்டியில் பிரிவு I இல் கனந்து கரள்ர். 
அகி முநயில் கிரஅத் ஏதும் தரட்டி: (ம் 1.30 நிமிடம்) (மூன்று 

பிரிவிணருக்கும் னித்னிரகப் தரட்டி டதறும்) 
பிரிவு I ற்றும் II க்கு ‘சூர அல் தகரவின் கடசி மூன்று சணங்கள்’ 

நிர்யிக்கப்தட்டுள்பண. 
பிரிவு III: ந் சூர ண்டுரணரலும் ஏனரம். 
ஸ்ம் தரட்டி: (ம் 1.30 நிமிடம்) இந்ப் தரட்டி பிரிவு I ற்றும் II 

க்கு என்நரக டதறும். பிரிவு III க்குத் னிரகப் தரட்டி டதறும். 
யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்கள், கண்ணித்திற்குரி 
கலீஃதரக்கள் ற்றும் பிசித்தி தற்ந அஹ்தி கவிஞர்களின் கவிகளிலிருந்து 
ஸ்ம் தரடனரம். 
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தச்சு தரட்டி: (ம் 3 நிமிடம்) மூன்று பிரிவுக்கும்  னித்னிரகப் 
தரட்டி டதறும்) பிரிவு I ற்றும் II க்கரண னப்புகள் :- 

(i) யஸ்த் பிகள் ரகம் (மல்) அர்களின் ல்னரழுக்கங்கள். 
(ii) யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்கள் யஸ்த் 

மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்கள் ல் கரண்டிருந் அபற்ந சம்.  
(iii) கினரஃதத்தின் முக்கித்துமும் அன் அருள்களும். 
(iv) ரழுகயின் முக்கித்தும்   

பிரிவு III க்கரண னப்புகள் :- 
(i)  ஜரஅத்ரண ரழுகயின் முக்கித்தும்.  
(ii)  துஆவின் அருள்கள். 
(v) தற்நரர்களுடன் ல்ன முநயில் டந்து கரள்ளுல். 
(vi) உண். 
(vii) தள்ளிரசலில் த ண்டி எழுங்குமுநகள். 
விணரடி விணர தரட்டி (QUIZ): 
(i) நூல் ‘தீனீ ஃலூரத்’ (முழுதுரக). (ii) தரது அறிவு: 2022 - 23 

ஆம் ஆண்டு தரது அறிவுக் கள்விகள். (iii) ‘கரமிரபீ கி ரய(ன்)’ ன்ந 
நூலில் (கர் அத்ஃதரல் தகுதி முழுதுரக) 

கஸீர ணணப்தரட்டி: முழுதுரக 70 கஸீர ணணரக எப்பிக்கும் 
அத்ஃதரலுக்கு முல் தரிசு ங்கப்தடும். ஆயினும், பிரிவு III - இல் 35 கஸீர 
ணணரக எப்பிக்கும் அத்ஃதரலுக்கு முல் தரிசு ங்கப்தடும். 

திருக்குர்ஆன் ணணப்தரட்டி:  
பிரிவு I ற்றும் II க்கரண தரடத்திட்டம்: சூர அல் தகரவின் முல் 17 

சணங்கள் ற்றும் திருக்குர்ஆனின் கடசி 15 சூரக்கள் . 
பிரிவு III க்கரண தரடத்திட்டம்: திருக்குர்ஆனின் கடசி 10 சூரக்கள். 
* பீத் தரஸீ தரட்டி (ஜரஅத் கவி அந்ரதிப் தரட்டி - குழுரக) 
*பிரிவு I ற்றும் II க்கு கினரஃதத் உறுதிரழி ணணப் தரட்டி  

*பிரிவு III க்கு அத்ஃதரல் உறுதிரழி ணணப் தரட்டி 
*ரது எரு திஃப்ல் 30 ஆது தரகத் முழுதுரக ணணம் 

சய்(து எப்பித்)ரல் அருக்கு சிநப்புப் தரிசு ங்கப்தடும். 

(அத்ஃதரல் - விபரட்டுப் தரட்டிகள்) 

*கரல்தந்து (Football) *100 மீட்டர் ஏட்டப்தந்ம் (100 Meter Running 
Race) *பூப்தந்ரட்டம் - எற்நர் (Badminton Singles) *சி கதடி (National 

Kabaddi) *குறிதரர்த்து றில் (Dart Throw) 
இ தரக, பிரிவு ‘III’ க்கரண சுரஸ்ரண விபரட்டுப் 

தரட்டிகளும் டதறும். 
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2022 - 23 ஆம் ஆண்டிற்கரண ரட்ட அபவினரண 
ஆண்டு இஜ்திரக்களின் நிகழ்ச்சி விம் 

 
ற்கூநப்தட்டுள்ப நிகழ்ச்சி தடி, இந்திரவின் ல்னர ஜ்லிமுகளிலும் 

(உள்ளூர் அபவில்) ஆண்டு இஜ்திரக்கப டத் முற்சி சய்வும். ஆண்டு 
இஜ்திர டத்துது ரடர்தரக அணத்துத் திட்டங்கபயும் குத்து 
திகப நிர்யித்து ஆண்டின் துக்கத்தின இந்தி ஜ்லிஸ் குத்ரமுல் 
அஹ்திய்ர அலுனகத்திலிருந்து எப்புல் தற்றுக் கரள்பவும். 

கீ கரடுக்கப்தட்டுள்ப விப்தடி (ங்களுக்கு) நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப 
ரங்களில் ரட்ட இஜ்திரக்கப டத்துது அசிரகும். ரட்ட 
கரயித்ரர்கள் இற்கு ற்த ஆண்டின் துக்கத்திலிருந் திட்டம் குத்து 
ஆத்ம் ற்கரள்ப ஆம்பிக்கவும். 

 

மிகத்தின் ரன்கு ரட்டங்களுக்கும்  
‘‘ ரம்’’ 

நிர்யிக்கப்தட்டுள்பது. 

 
ரட்டங்கள் விம்: 
1. திருல்லி ற்றும் கன்னிரகுரரி ரட்டம். 
2. து ற்றும் விருதுகர் ரட்டம். 
3 கர ரட்டம். 
4. சன்ண ரட்டம். 

ரழிதர்ப்தரபர் குறிப்பு: மூன நூலில் இந்திரவின் ந்ந் 
ரட்டங்கள் ந்ந் ரங்களில் ரட்ட இஜ்திரக்கப டத் 
ண்டும் ன்ந விம் ததிப்தட்டுள்பது. மிகத்தின் ரன்கு 
ரட்டங்களுக்கு நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப ரத்தின் விம் ட்டு 
ரழிரக்கத்தில் ப்தட்டுள்பது. 
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2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கரண சல் திட்டம் (Yearly Calendar) 

ம்தர் 2022 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 
(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 6 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் 
கர அல் (குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 

 6 - 13 ஆம் தி - முல் ‘ரல் ரம்’ (தட்ஜட் 
டிப்தற்கரண டடிக்க ற்கரள்பவும்). 

 27 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம் (இதில் டப்பு ரத்தின் 
அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) ஹ்ரீக ஜதீத் தரருள் திரகத்தில் இந்துள்ப 
குத்ரமின் தர்ப்தட்டில்.  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் 
டத்வும். ர்பிய்த் கூட்டத்தில் அணத்து குத்ரமும் யுமூர் 
(அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுவும். ஜ்லிமுட கரயித்ரர்கள் அந்க் கடிங்கப 
அனுப்புற்கரண ற்தரடு சய்வும்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 
‘‘யஸ்த்தீ தரரீ ஆனர க ஸ் னரயில்’’ 

(இநயிருப்பிற்கரண தத்து ஆரங்கள்)   
னும் நூலின் அறிமுகம் ற்றும் சுருக்கம் 

  ஜ்லிமுட கரயிதும் சற்குழு உறுப்பிணர்களும் னரயியர 
அன (சல் திட்டத்ப்) தடிக்கவும். லும், Refresher Class 
(தயிற்சி குப்பு)க்கரண ற்தரடு சய்வும். 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் 
(ரர்க்கக் கல்வி குப்புகள்) டத்ப்தட ண்டும். 

 நூல் ரசித்ல்: ‘கர்ன்ட் அங்ஸீ அவ்ர் ஜியரது’ (முல் 
தரதி) 
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2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கரண சல் திட்டம் (Yearly Calendar) 

டிசம்தர் 2022 

 4 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் ரக 
அல் (குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 
(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 18 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம் (இதில் டப்பு ரத்தின் 
அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) (குத்ரம்/அத்ஃதரல்)  

 31 ஆம் தி - ஜ்னீத் ற்றும் தட்ஜட் தடித் நிப்பி 
னகத்திற்கு அனுப்பி க்கவும் (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்). 
தட்ஜட்டில் 25% அதிகரகி இருக்க ண்டும்.  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
ர்பிய்த் கூட்டத்தில் ல்னர குத்ரமும் யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) 
அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் ழுவும். ஜ்லிமுட 
கரயித்ரர்கள் அந்க் கடிங்கப அனுப்புற்கரண ற்தரடு சய்வும்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘ஆண்டு ரரட்டின் ரக்கங்கள், குறிக்கரள்கள் ற்றும் 

குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் தரறுப்புகள்’ 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 
கல்வி குப்புகள்) டத்வும். 

 நூல் ரசித்ல்: ‘கர்ன்ட் அங்ஸீ அவ்ர் ஜியரது’ (இண்டரம் 
தரதி)  

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும்.  

 முல் கருத்ங்கு (Seminar) 11 ஆம் தி: னப்பு  
‘தர தரருள்கபரல் னி ரழ்விலும்  

சமூகத்திலும் ற்தடும் தரதிப்புகள்’ 
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2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கரண சல் திட்டம் (Yearly Calendar) 

ஜணரி 2023 
 1 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 

அல் (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  
 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 

(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 
 8 முல் 15 ஆம் தி - முல் ப்லீஃக் ரம் (இந் ரத்தில் எரு 

கள்வி ததில் நிகழ்ச்சி டத் ண்டும். புக் ஸ்டரல் அக்க 
ண்டும். ப்லீஃக் குப்புகள் டத் ண்டும். 

 22 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம் (அறிக்க ரர் சய்ல்/ திட்டம் 
குத்ல்) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 குத்ரமுக்கு க்ஃதஆர்ஸீ (ற்கரலிக அர்ப்தணிப்பு) சய் 
ழுச்சியூட்டவும். எழுங்கக்கப்தட்ட திட்டத்துடன் குத்ர க்த 
ஆர்ஸீக்கு அனுப்பி க்க ற்தரடு சய்வும். 

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு:   ‘‘ نا ُخلُُقُہ اْلُقْرآنا  ’’ َکا
யஸ்த் மூலுல்னரஹ் (மல்) அர்களின் ரழ்க்க 

திருக்குர்ஆணரக இருந்து’  
 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 

கல்வி குப்புகள்) டத்வும். 
 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3 
 ‘அத்ஃதரல் ன்ண முஜரஹிதீன் க்ஃத ஜதீத்’ (க்ஃத ஜதீதின் 

சின்ணஞ்சிறு தரரளிகபரண அத்ஃதரல்) தர்ப்தட்டினத் ரரித்துத் 
னகத்திற்கு அனுப்தவும். 

 21 ஆம் தி - தீனீ நிமரப் (ரர்க்கத்) ர்வு (அணத்து குத்ரம் 
ற்றும் அத்ஃதரல் அசிம் கனந்து கரள்ப ண்டும்/ 
னகத்திலிருந்து விணரத்ரள்கள் அனுப்பி க்கப்தடும்) 

 ஆடிட் ரிப்தரர்ட் (ணிக்க அறிக்கத்) ரர் சய்து 
னகத்திற்கு அனுப்பி க்கவும். 

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கரண சல் திட்டம் (Yearly Calendar) 

ஃபிப்ரி 2023 

 5 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 
அல் (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்) 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 
(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 19 ஆம் தி - ‘த்ன் தஷ்கரயீ முஸ்லிஹ் வ்வூத் (லி)’ 
(யஸ்த் முஸ்லிஹ் வ்வூத் (லி) அர்கள் குறித் முன்ணறிவிப்பின் 
இநறிவிப்புச் சரற்கப) ணணம் சய்யும் தரட்டி டத்வும். 

 26 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம் (இதில் டப்பு ரத்தின் 
அறிக்க ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) (குத்ரம்/அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

குத்ரமுல் அஹ்திய்ர நிறுப்தட்ட ரக்கம், குறிக்கரள் ற்றும் 

கிபப்பின் ரற்றுணரின் திர்தரர்ப்புகள் 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 
கல்வி குப்புகள்) டத்வும். 

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  
 26 ஆம் தி - இண்டரது கருத்ங்கு (Seminar). னப்பு: 

‘ஜரமிஆ அஹ்திய்ரவில் கல்வி தயில்ன்  

முக்கித்துமும் அன் அருள்களும்’ 

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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ரர்ச் 2023 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 
(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 5 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக 

 6 ஆம் தி - முன்னுரரண (சிநப்பு) கர அல்  
 3 - 10 ஆம் தி - ம்டும் ரம்  

 19 ஆம் தி - த்ரண முகரம் டத்துல். 
 26 ஆம் தி - ‘யுஸ்ண தரன்’ (அகி சரற்தரழிவு) தரட்டி 

டத்வும்.  
 26 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 

அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) (குத்ரம்/அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின்  

ரழ்க்க னரறு - இநன்பின் எளியில்’ 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 
கல்வி குப்புகள்) டத்வும். 

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  
 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 

 19 ஆம் தி - அணத்து குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலுக்கு ருத்து 
தரிசரண ற்றும் இத் பிரிவு தரிசரண டத்வும். ‘ஜல்மர 
ஹிஃப்மரண ஸியத்’ (உடல் ஆரக்கிம் குறித் கூட்டம்) 
டத்வும். 
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ப்ல் 2023 

 2 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 
அல். 

 2 - 8 ஆம் தி - அத்ஃதரல் ரம் டத்வும். 
 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 

(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 
 23 ஆம் தி - தற்நரர்கள் திணம் கரண்டரடுல், Book Bank 

(புத்க ங்கி) நிறுவும். அதில் குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல் கனந்து 
கரள்ப ழுச்சியூட்டவும்.   

 30 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 
அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘தரருள் திரகத்தின் முக்கித்துமும்  
குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் தரறுப்புகளும்’ 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 
கல்வி குப்புகள்) டத்வும். 

 1 ஆம் தி - இண்டரது தீனீ நிமரப் (ரர்க்கத்) ர்வு 
 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  

 னகத்திற்கு (ஆடிட் ரிப்தரர்ட்) ணிக்க அறிக்க 
அனுப்தவும். 

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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 2023 

 5 - 12 ஆம் தி - ‘ரல் ரம்’ 

 7 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 
அல். 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 
(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 5 - 19 ஆம் தி - ததிணந்து ரள் ர்பிய்த் குப்புகள் டத்ப்தட 
ண்டும். 

 21 ஆம் தி - குலூ ஜமீஆ (அணரும் உவுப் தரருள்கள் 
கரண்டு ந்து அற்நப் தகிர்ந்து என்நரக அர்ந்து உண்ணும் 
நிகழ்ச்சி) ற்றும் சுற்றுனர (Picnic) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்) 

 21 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 
அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘அஹ்திய்ர கினரஃதத்தும் து தரறுப்புகளும்’ 

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  
 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 

 மூன்நரது கருத்ங்கு (Seminar) 14 ஆம் தி: னப்பு 

‘திரு தந்ம் ரடர்தரக யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்)  

அர்களின் ழிகரட்டல்கள்’ 
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ஜூன் 2023 

 2 - 9 ஆம் தி - இண்டரது ‘ரல் ரம்’ 

 4 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 

அல். 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 

(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 25 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 

அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 

குக்கவும்.) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 

யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 

ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘யஸ்த் ரக்களிக்கப்தட்ட ஸீஹ் (அன) அர்களின் 

நூல்கப ரசிப்தன் முக்கித்துமும் அன் அசிமும்’ 

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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ஜூன 2023 

 2 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 

அல். 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 

(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 9 - 15 ஆம் தி - ப் முதரயிஈனுக்கரண (புதிரக தஅத் 

சய்ர்களுக்கரண) ர்பிய்த் குப்புகள். 

 24 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (அறிக்க ரர் சய்ல்/ திட்டம் 

குத்ல்) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 

யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆ கடிம் ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘ஜரமிஆ அஹ்திய்ரவில் கல்வி தயில்ன் முக்கித்தும்’ 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 

கல்வி குப்புகள்) டத்வும்  

 னகத்திற்கு (ஆடிட் ரிப்தரர்ட்) ணிக்க அறிக்க 

அனுப்தவும். 

 குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலின் ஆண்டறிக்கத் னகத்திற்கு 

அனுப்தவும். 

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  

 1 ஆம் தி - மூன்நரது தீனீ நிமரப் (ரர்க்கத்) ர்வு 

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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ஆகஸ்ட் 2023 

 6 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 

அல். 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 

(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 13 ஆம் தி - ‘ஜல்மர ஹிஃப்மரண ஸியத்’ (உடல் ஆரக்கிம் 

குறித் கூட்டம்). 

 20 ஆம் தி - தற்நரர்கள் திணம் கரண்டரடவும். 

 27 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 

அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 

குக்கவும்.) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 

யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 

ழுதுல். 

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘ப்லீஃக் ற்றும் குத்ரமுல் அஹ்திய்ரவின் தரறுப்புகள்’ 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 

கல்வி குப்புகள்) டத்வும்  

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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சப்டம்தர் 2023 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 

(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 4 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 

அல். 

 9 - 15 ஆம் தி - இண்டரது ப்லீஃக் ரம் (இந் ரத்தில்) 

கள்வி ததில் ற்றும் ப்லீஃக் குப்புகள் டத்வும். 

 11 ஆம் தி - குலூ ஜமீஆ (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்) 

 26 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 

அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 

குக்கவும்.) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 

யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 

ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘அல்னரஹ்வின் புனி அடரபங்கபப் தற்றி  

விபக்கமும் அன் கண்ணிமும்’ 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 

கல்வி குப்புகள்) டத்வும்  

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 
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2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கரண சல் திட்டம் (Yearly Calendar) 

அக்டரதர் 2023 

 1 ஆம் தி - ஜரஅத்ரண யஜ்ஜுத் ரழுக ற்றும் கர 
அல். 

 5 ஆம் தி - ரரந்தி தணிகள் அறிக்க அனுப்த ண்டும். 
(குத்ரம்/அத்ஃதரல்) 

 22 ஆம் தி - சற்குழு கூட்டம். (இதில் டப்பு ரத்தின் 
அறிக்கத் ரர் சய்வும். அடுத் ரத்திற்கரண திட்டம் 
குக்கவும்.) (குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரல்)  

 ஜரஅத் அப்புடன் கனந்ரனரசித்து ர்பிய்த் கூட்டம் டத்வும். 
யுமூர் (அய்யுல்னரஹ்) அர்களுக்கு துஆவிற்கரகக் கடிம் 
ழுதுல்.  

ர்பிய்த் கூட்டதிற்கரண னப்பு: 

‘னக ஆண்டு இஜ்திரக்களில் கனந்து கரள்ன் 
முக்கித்துமும் அன் அருள்களும்’ 

 னக ஆண்டு இஜ்திரவில் கனந்து கரள்ன் தரல் குத்ரம் 
ற்றும் அத்ஃதரலுக்கு கணம் சலுத்வும். 

 இந் ரம் குநந்தட்சம் 5 திணங்கள் ஃலீம் குப்புகள் (ரர்க்கக் 
கல்வி குப்புகள்) டத்வும்  

 நூல் ரசித்ல்: தரஹீண அஹ்திய்ர தரகம் 3  

 எவ்ரரு ரமும் ப்லீஃக் திணம் கரண்டரடப்தட ண்டும். 

 

அல்னரஹ் அணத்து குத்ரம் ற்றும் அத்ஃதரலுக்கு   ِت رّٰ
ۡ
ی
 
خ
ۡ
وا ال

ُ
ِبق اۡست 

 
 ف

‘ன்யில் எரு எருர் முந்துங்கள்’ னும் உர்ரடு இந் ‘ஆண்டு 
நிகழ்ச்சியில்’ குறிப்பிடப்தட்டுள்ப அணத்து விங்கபயும் சலில் 
கரண்டு ருற்கு ல்ரய்ப்பு ங்குரணரக! (ஆமீன்) 


