
 

 

ശ്ലീനായാമണക ാകേജ,് ലിറഗിയി, റർക്കര 

 ഭരമാേ റിബാഗറുൿ ഐ. യു.എ.ഴി.മുൿ  

രിറ്റററി, തീമറ്റർ, പഩർകപാഭിൿഗ ്ആർടഴ് ്ക്ലബ്ബു േുൿ 
ഴൿമുക്തഭാമി ഴൿഘടിപ്പിക്കുന്ന 

കേ രളപ്പിറ വി ആ ക ോഷ വും  
മോതൃഭ ോഷ ോ വോരോചരണ വും 

വി വിധ ക്ല ബ്ബുേളുട െ ഉദ   ോെനവും 
 

 2022 നറൿഫർ ആദയറായൿ 

ശ്ഩിമകയ,   

ഐ യ ക യേ യൂഩീ യണത്തിപെ 66þmw റാർളി ാകഘാളങ്ങേിൽ 
നമ്മേുൿ ഩങ്കാേി ോ ുന്നു. 

  

  ഭാതൃബാളാ ശ്ഩതിജ്ഞ. 

  എപെ ഭരമാേൿ - പെഴുത്ത ്ഭാഴി  ശ്ഩ ാലനൿ. 

  അക്ഷയഭയൿ. 

   ഥ േി - അയങ്ങുൿ അണിമറമുൿ. 

  കശ്ഩഭകരഖനൿ - നാട ാറതയണൿ. 

2022 നറൿഫർ 1 ഭുതൽ യാഴച്ക്കാരൿ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന റിറിധ 

ഩയിഩാടി േിൽ ഏറയുപടമുൿ ഭവനീമ ഴാന്നിദ്ധ്യറുൿ ഴവ യണ 

റുൿ ശ്ഩതീക്ഷിക്കുന്നു. 

  
 
      

   കഡാ. നിതയ ഩി.റിലവൿ           കഡാ. ഴിനി റി.        കഡാ.പ .ഴി. ശ്ഩീത 

ഭരമാേ റിബാഗൿ കഭധാറി      കശ്ഩാശ്ഗാൿ ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ      ശ്ഩിൻഴിപ്പൽ 



 

 

ശ്ലീനായാമണക ാകേജ,് ലിറഗിയി, റർക്കര 

 ഭരമാേ റിബാഗറുൿ ഐ. യു.എ.ഴി.മുൿ  
രിറ്റററി, തീമറ്റർ, പഩർകപാഭിൿഗ ്ആർടഴ് ്ക്ലബ്ബു േുൿ 

ഴൿമുക്തഭാമി ഴൿഘടിപ്പിക്കുന്ന 

കേ രളപ്പിറ വി ആ ക ോഷ വും  
മോതൃഭ ോഷ ോ വോര ോചരണ വും   

വി വിധ ക്ല ബ്ബുേളുട െ ഉദ    ോെനവും 
 

ശ്ഩിമകയ,  
 ക യേപ്പിററി ആകഘാളത്തിപെമുൿ ഭാതൃബാളാ റായാചയണ 
ത്തിപെമുൿ ബാഗഭാമി റർക്കര ലിറഗിയി ശ്ലീ നായാമണ ക ാകേജ്, 
ഭരമാേറിബാഗറുൿ IQAC മുൿ ഴൿമുക്തഭാമി വറക്കൿ ഭുവമ്മദ ്
ഫളീറിപെ ‘കശ്ഩഭകരഖനൿ’ നാട ാറതയണൿ ഴൿഘടിപ്പിക്കുന്നു. 
ഴൂയയ ൃള്ണഭൂർത്തി ഴൿറിധാനൿപചമ്ത് അഭൽ യാജ് കദറ,് ദിറയ 
രക്ഷ്ഭി എന്നിറർ അബിനമിക്കുന്ന നാട ത്തിപെ അറതയണൿ 
08/11/2022 യാറിപര 11 ഭണിക്ക ് ക ാകേജ ് ഒഡികറ്റാറിമത്തിൽ 
നടക്കുന്നു. 2022-23 അദ്ധ്യമന റർളത്തിപര റിറിധ ക്ലബ്ബു േുപട 
ഉദ് ഘാടനറുൿ ഈ അറഴയത്തിൽ ശ്ലീ അഭൽയാജ് നിർറവിക്കുന്നു. 
ഏറയുപടമുൿ ഴാന്നിധയൿ ശ്ഩതീക്ഷിക്കുന്നു. 

 

ഴൿഘാട  ഴഭിതി 
ശ്ലീ. പറള്ളാപ്പള്ളി നകടലൻ (ഭാകനജർ എഴ.്എൻ.ക ാകേജഴ)്  
കഡാ.പ .ഴി.ശ്ഩീത (ശ്ഩിൻഴിപ്പൽ) 
ശ്ലീ. അജി.എഴ്.ആർ.എൿ.(S.N. ശ്ടസ്റ്റ് എ ഴ്ി യൂട്ടീറ ്പഭമ്പർ) 
കഡാ.നിതയ ഩി. റിലവൿ (ഭരമാേറിബാഗൿ കഭധാറി) 
കഡാ. ശ്ഩീത ൃളണ് എൽ.(ഐ. യു.എ.ഴി. ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ) 
കഡാ.ഫിജു ഴി. (ക്ലഫ് ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ) 
കഡാ.ഴിനി റി. (കശ്ഩാശ്ഗാൿ ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ) 
കഡാ.കവനരാൽ എഴ്. (രിറ്റററി ക്ലഫ് ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ) 
കഡാ.ശ്ലീര.എഴ്.ആർ.(പഩർകപാഭിൿഗ് ആർടഴ് ്ക്ലഫ് ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ) 
കഡാ.അനിള എൻ. (തീമറ്റർ  ക്ലഫ് ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ) 
ശ്ലീ. ഩി.പ .ഴുകഭള ്(ഭരമാേറിബാഗൿഅദ്ധ്യാഩ ൻ) 
കഡാ. അയുണിഭ ഡി.  (ഭരമാേറിബാഗൿ അദ്ധ്യാഩി ) 
ശ്ലീഭതി. റാണി ശ്ഩഴാദ ് (ഭരമാേറിബാഗൿ അദ്ധ്യാഩി ) 
കഡാ.ഩി.പ .കഴാഭയാജൻ (ഴൿഴ് ൃതറിബാഗൿ കഭധാറി) 

   കഡാ. നിതയ ഩി.റിലവൿ           കഡാ. ഴിനി റി.        കഡാ.പ .ഴി. ശ്ഩീത 

ഭരമാേ റിബാഗൿ കഭധാറി      കശ്ഩാശ്ഗാൿ ക ാ-ഒർഡികനറ്റർ      ശ്ഩിൻഴിപ്പൽ 



 

 

ശ്ലീനായാമണക ാകേജ,് ലിറഗിയി, റർക്കര 

 ഭരമാേ റിബാഗറുൿ ഐ. യു.എ.ഴി.മുൿ  
രിറ്റററി, തീമറ്റർ, പഩർകപാഭിൿഗ ്ആർടഴ് ്ക്ലബ്ബു േുൿ 

ഴൿമുക്തഭാമി ഴൿഘടിപ്പിക്കുന്ന 

കേ രളപ്പിറ വി ആ ക ോഷ വും  
മോതൃഭ ോഷ ോ വോര ോചരണ വും   
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സ്ഥരൿ : ക ാകേജ് ഒഡികറ്റാറിമൿ 

 08/11/2022  യാറിപര 11 ഭണിക്ക് 



 

 

അമ്പരപ്പുഴ  ുഞ്ചൻ ഴ്ഭായ  ഩഠന 
ക ശ്രത്തിൽനിന്നുൿ ഒട്ടൻതുള്ളൽ 
അബയഴിച്ചു. ഴ് ൂൾ  രാരമ ഭത്സയ 
ങ്ങേിൽ ബയതനാടയത്തിരുൿ ഒട്ടൻ 
തുള്ളരിരുൿ ഴമ്മാനാർവമാമിട്ടുണ്ട്. 
 ാരടി ശ്ലീലങ്കയാചായയ ഴർറ രാ 
ലാരമിൽനിന്നുൿ ബയതനാടയത്തിൽ 
ഫിയുദൿ. ശ്ലീ. ഗുയു കഗാഩിനാഥ് 
നടനശ്ഗാഭത്തിൽ നിന്നുൿ ‘ക യേൿ 

നടനൿ’ ഩഠനൿ ഩൂർത്തിമാക്കിമിട്ടുണ്ട്. ഴൂയയ ൃള്ണ 
ഭൂർത്തിമുപട നാട ഴൿഘത്തിൽ അബികനശ്തിമാമുൿ 
ശ്ഩറർത്തിക്കുന്നു.  
 

തൃശ്ശൂർ ഴ് ൂൾ ഒപ് ശ്ഡാഭമിൽ നിന്നുൿ 
നാട  ഩഠനത്തിൽ ഫിയുദാനന്തയ 
ഫിയുദൿ  .നടൻ , ഴൿറിധാമ ൻ, 
ഴൿഘാട ൻ, അബിനമ ഩയിലീര ൻ, 
 ുട്ടി േുപട നാട യൿഗൿ എന്നീ കഭഖര 
 േിൽ ഭുപ്പത് റർളപത്ത 
നാട ാനുബറൿ  . ാമൿ ുേൿ പ .ഩി.എ.  
ഴി  .ഴൂയയ  ൃള്ണഭൂർത്തിമുപട ഴൂയയ 

തികമറ്റർ ശ്ഗൂപ്പ്, അബിനമ നാട ക ശ്രൿ എന്നിറിട 
ങ്ങേിപര അനുബറഩയിചമൿ .2013 ൽ ഴൿസ്ഥാന 
വമർ പഴക്കെറി റിബാഗൿ നടത്തിമ കദലീമ 
നാട ലില്പലാരാ ഡമറക്ടർ .2014-പര ഴൿസ്ഥാന 
ഴർക്കായിപെ ഭി ച്ച നടനുള്ള ഴൿഗീത നാട  
അക്കാദഭി അറാർഡ്  .ഴിനിഭ ഴീയിമൽ നാട  
യൿഗങ്ങേിപര ഴജീറ ഴാന്നിധയൿ 


