
த��நா� ேவளா�ைம� ப�கைல�கழக�
    ேகாய����� - 641 003

 
111வ� மாணவ� ம�ற�

 த�� இல��ய ம�ற�
நடத்�ம்  

  ��த�� �ழா 2022

" ����� கல��� ����லா ��த�ேழ !"

பல்கைலக்கழக பட்டமளிப்ப� விழா அரங்கம்
21 & 22 ஜூைல, 2022



              �க�� ��வ��வ� ஆ�� (2053), ஆ� மாத� 5,6 ஆ�ய    
 ேத�க�� (21 & 22 �ைல, 2022)  111வ� மாணவ� ம�ற��� சா�பாக
நைடெபற��ள ��த�� �ழா��� த�கைள அ��ட� வரேவ��ேறா�.

��த�� �ழா 2022
" ����� கல��� ����லா ��த�ேழ !"

  (21 ஜூைல, 2022)
ெதாட�கவ�ழா

(காைல 9:00 மணி)

��தமி� வ�ழா 
                  அற��ைக :        

வரேவ��ைர :               

�த�ைம 
வ���த�ன�  :      

�ைனவ�.ந.ெவ�கேடச பழனி�சாமி
�த�ைமய� (ேவளா�ைம)
�ைனவ�.நா.மரகத�
�த�ைமய� (மாணவ� நல ைமய�)
�ைனவ�.ப�.அ�ரி� ேவதேமானி         
�த�ைமய� (ேதா�ட�கைல)

 �ைனவ�.அ.ரவ�ரா�
 �த�ைமய� (ேவளா� ெபாற�ய�ய�)
 �ைனவ�.அ.ல��மண�
 �த�ைமய� (��கைல)
 �ைனவ�.ேத.ேகாபாலக���ண� 
 (மாணவ� ம�ற ஆேலாசக�)

ெச�வ�.இ.ரா��மா�
இைண�ெசயல� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)

        
 வ�ஜ� �வ� �க�  

          �ைனவ�.ெப.ெச�ேகா�ைடய�
            (தமி� இல�க�ய ம�ற ஆேலாசக�) 

ெச�வ�.ெச.���மாரி
               ெசயல� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)

வா���ைர :

ந�ற��ைர :  

அ��ைட��,

ேகாப�நா�

 �ைனவ�.ெவ.�தால��மி
 (�ைணேவ�த�)

  தைலைம உைர :

"�யா நானா"



கவியரங்கம்
(காைல 10 :00 மணி)

 
"கவிபா� �யிேல ....!"

 
            

 

நாடக அரங்கம்
(காைல 11 :00 மணி)

 
       

 
 
 
 
   
 

        

வரேவ��ைர :               

வா���ைர :

�த�ைம வ���த�ன� :      

ந�ற��ைர :      ெச�வ�.ச�.ஹரிணி
     ெசயல� (கைல ம�ற�)

 �ைனவ�.ப�.அ�ரி� ேவதேமானி 
 �த�ைமய� (ேதா�ட�கைல)

த��.நா�ச�� ச�ப�
(ந�க�  ம��� ேப�சாள�)

ெச�வ�.த.ரிஷ�வ�த�
ெசயல� (ேட�ல�) 

 " �கமா ?...... �க��யா  ?......" 

    ெச�வ�.அ.ச��ரா�
     உ��ப�ன� (தமி� இல�க�ய ம�ற�) 

    ெச�வ�.ெச.அ�ணா

 நாடக ஆ�க� :  ெச�வ�.த.ச.ல�� �மர�
 ெச�வ�.ெச.அ�ணா

ந�ற��ைர :  

வரேவ��ைர :               

வா���ைர :

  உ��ப�ன� (தமி� இல�க�ய ம�ற�) 

     �ைனவ�.நா.மரகத�
                          �த�ைமய� (மாணவ� நல ைமய�)

                                                                            



இைச அரங்கம்
 (மதியம் 1 :30 மணி)

 
"சர்வம் தாளமயம்"

 ெச�வ�.ச�.வ�ஜ��
 ெசயல� (இைச���) 

த��.ைசய� �பாஹ�
(ப��னணி பாடக�)

த��.சா�ளி� ��த�
(வா�த�ய கைலஞ�)

 �ைனவ�.நா.மரகத� 
 �த�ைமய� (மாணவ� நல ைமய�)

 ெச�வ�.உ.ச.ேச�னா
 ெசயல� (வ�ைளயா�� ம�ற�)

வரேவ��ைர :

ந�ற��ைர : 

�த�ைம வ���த�ன� :

வா���ைர :

 கைலயரங்கம்
(மாைல 4 :00 மணி)

ெச�வ�.அ.ச�ேநகா
உ��ப�ன� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)

த��.ெச�த�� கேண�
த��மத�.ராஜல��மி 

 

 �ைனவ�.அ.ரவ�ரா�
 �த�ைமய� (ேவளா� ெபாற�ய�ய�) 

ெச�வ�.ரா.வ��ேன�
 உ��ப�ன� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)

ந�ற��ைர : 

�த�ைம வ���த�ன�  :

வரேவ��ைர :               

வா���ைர :

வ�ஜ� �வ� �க� 



பட்�மன்றம்

ெச�வ�. �.ேதவ�த�ஷ�னி
இைண�ெசயல� (தமி� இல�க�ய ம�ற�) 

�ைனவ�.அ.ல��மண� 
�த�ைமய� (��கைல)

த��.ராஜா
(ப��ம�ற ேப�சாள�)

ெச�வ�.ச.சாஜ� ஜானி
ெசயல� (இல�க�ய ம�ற�)

ந�ற��ைர : 

வா���ைர :

வரேவ��ைர :               

வரேவ��ைர :              

�த�ைம வ���த�ன� :     

 நைகச்�ைவ அரங்கம் 

 ெச�வ�.ப.�தால��மி 
 உ��ப�ன� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)

 த��.�கம� அசா�த�� 
 

வ�ஜ� �வ� �க� நைக��ைவயாள�

வா���ைர :

�த�ைம வ���த�ன� :      

ந�ற��ைர :  

(காைல 9:30 மணி)

�ைனவ�.ெவ.பால��ரமணி
ேத�வாைணய�

    ��த�� �ழா 2022
" �ச்சி�ம் கலந்தி� �ப்பில்லா �த்தமிேழ !"

  (22 ஜூைல, 2022)

ெச�வ�.ப.அஜி� 
இைண�ெசயல� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)

"மற்ேபார் வி�த்� ெசாற்ேபார் ெதாடங்�"

(காைல 11:30 மணி)

"ச�ரித்� மக�ழ்!" 



�த்தமிழ் விழா 

 ெச�வ�.�.ேகாபாலக���ண�
 (மாணவ� ம�ற இைண�ெசயல�)

 111வ� மாணவ� 
ம�ற  அற��ைக      :

 ெச�வ�.பா.ரமண�
 (மாணவ� ம�ற ெசயல�)

��தமி� வ�ழா 
அற��ைக               :   

 �ைனவ�.ந.ெவ�கேடச பழனி�சாமி
 �த�ைமய� (ேவளா�ைம)

�ைனவ�.நா.மரகத�
 �த�ைமய� (மாணவ� நல ைமய�)

 �ைனவ�.ப�.அ�ரி� ேவதேமானி 
 �த�ைமய� (ேதா�ட�கைல)

 �ைனவ�.அ.ரவ�ரா� 
 �த�ைமய� (ேவளா� ெபாற�ய�ய�)

 �ைனவ�.அ.ல��மண� 
 �த�ைமய� (��கைல)

�ைனவ�.ெவ.�தால��மி 
(�ைணேவ�த�)

ெச�வ�. ப.��த�  
 (மாணவ� ம�ற இைண�ெசயல�)

வரேவ��ைர :               

ந�ற��ைர :  

வா���ைர :

�த�ைம வ���த�ன�  :      

பரிசளி�� வ�ழா              

மற்�ம்
 111வ� மாணவர் மன்ற நிைற� விழா

ெச�வ�.இ.ரா��மா�
இைண�ெசயல� (தமி� இல�க�ய ம�ற�)


