
 

 

 

உ 

சிவமயம் 

அருள்மிகு தெண்டாயுெபாணி துணண 

அருள்மிகு தெண்டாயுெபாணி க ாயில் 
15, கெங் க ாடு,சிங் ப்பூர் 238065 

 

பிலவ ஆண்டு 2021 

நவ ாத்ெிரி விழா நி ழ்ச்சி நி ல்  

 

 
 

இடம் : தெண்டாயுெபாணி க ாயில்  ல்யாண மண்டபம்  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



உ 

சிவமயம் 

அருள்மிகு தெண்டாயுெபாணி துணண 

 

          பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 21  ம் நாள் 

   07.10.21 வியாழக் ிழமம (நவ ாத்ெிரி ஆ ம்பம் – முெல் நாள்) 

அலங் ா ம் இ ாஜாங் ம்  

இ வு  

7.00 – 7.45 ெிருவாளர் ள்  ா  ண்ணன்,  தசந்ெில்குமார்  

ெிருவாளர் ள்    ண்ணன்,ப நட ாஜன்  

(அருள்மிகு லயன்சித்ெி விநாய ர் க ாயில் 
மற்றும் அருள்மிகு தெண்டாயுெபாணி 
க ாயில் வித்வான் ள்) 

மங் ள இமச  

7.45 -7.50 ெிரு VR பழனியப்பன்  அலங் ா  விளக் ம்  
 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 22  ம் நாள் 

   08.10.21 தவள்ளிக் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – இ ண்டாம் நாள்) 

அலங் ா ம் தவண்மணத்ொழி   

 இ வு                

7.00 -7.45 அர்ச்சனா குமா சாமி / V கெவ ாஜன்   வமீண / மிருெங் ம்  

7.45 -7.50 ெிரு அழகு சுந்ெ ம்  அலங் ா  விளக் ம்  
7.50 – 8.30 ஆ ாஷ்  ங் ா மாலி ா  ிரிஷ் பணிக் ர் 

மற்றும் மாணவர் ள்  

நடனம்  

 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 23 ம் நாள் 

   09.10.21 சனிக் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – மூன்றாம் நாள்) 

அலங் ா ம் மார்க் ண்கடயர் 

இ வு                

7.00 -7.45 சங் ீெ லாநிபுணா  G  மணி ண்டன் & 

மாணவர் ள்      

 

வயலின் 

7.45 -7.50 ெிரு இ ாம மவ வன்  அலங் ா  விளக் ம்  

7.50 – 8.30 ப ொ ஆர்ட்ஸ் க சவன் சக ாெரி ள்  

 

 

நடனம் 

 

 

 



உ 

சிவமயம் 

அருள்மிகு தெண்டாயுெபாணி துணண 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 24  ம் நாள் 

   10.10.21 ஞாயிற்றுக் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – நான் ாம் நாள்) 

அலங் ா ம் கவணு ானம்  

 இ வு                

7.00 -7.45 ெிருச்சி L  ச வணன் & மாணவர் ள்   

புல்லாங்குழல் 

7.45 -7.50 ெிரு தல சக்ெிகுமார்  அலங் ா  விளக் ம்  

7.50 – 8.30 சாெனா  ாஜா ாம் மாணவி ள்.  

 

நடனம் 

 

 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 25  ம் நாள் 

   11.10.21 ெிங் ட் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – ஐந்ொம் நாள்) 

அலங் ா ம்  ண்ணப்ப நாயனார்  

 இ வு                

7.00 -7.45 அர்ச்சிொ  ிரிெர் / V  கெவ ாஜன்  வயலின் / மிருெங் ம் 

7.45 -7.50 ெிருமெி சிட்டாள் ெிருநாவுக்  சு  அலங் ா  விளக் ம்  
7.50 – 8.30  ல்பவ்ருக்ஷா ஃமபன்ஆர்ட்ஸ் மாணவி ள்  

 

நடனம் 

 

 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 26  ம் நாள் 

   12.10.21 தசவ்வாய் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – ஆறாம் நாள்) 

அலங் ா ம் ஊஞ்சல்   

இ வு                

7.00 -7.45 ஆெித்யா சத்ெியநா ாயணா / V  கெவ ாஜன் வயலின் / மிருெங் ம் 

7.45 -7.50 ெிரு தவங் டாசலம்  ண்ணொசன்  அலங் ா  விளக் ம்  
7.50 – 8.30 ெிருமெி செீா சந்ெி கச  ன்  லாபீடம் பள்ளி 

மாணவி ள்  

நடனம்  

 

 

 



உ 

சிவமயம் 

அருள்மிகு தெண்டாயுெபாணி துணண 

 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 27  ம் நாள் 

   13.10.21 புென் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – ஏழாம் நாள்) 

அலங் ா ம் பிட்டுக்கு மண் சுமத்ெல்  

 இ வு                

7.00 -7.45 இளம்  மலஞர் விருது தபற்ற ெிரு 
 ானவிகனாென்  

 

புல்லாங்குழல் 

7.45 -7.50 ெிரு வ ீ ச வணன்  அலங் ா  விளக் ம்  

7.50 – 8.30 ெிருமெி உஷா ாணி மணியம் பள்ளி 
மாணவர் ள்  

நடனம் 

 

 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 28  ம் நாள் 

   14.10.21 வியாழக் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – எட்டாம் நாள்) 

அலங் ா ம் ச ஸ்வெி பூமஜ   

 இ வு                

7.00 -7.45 ஆலாபனாஆர்ட்ஸ் ெிருமெி பானுமெி மற்றும் 
மாணவர் ள் / V  கு ாமன்   

 

வமீண / மிருெங் ம்  

7.45 -7.50 ெிரு S N V நா ாயணன்  அலங் ா  விளக் ம்  

7.50 – 8.30 ெிருமெி லாவண்யா மாணவர் ள்  நடனம் 

 

(குறிப்பு: நவ ாத்ெிரி விழா  மல நி ழ்ச்சி ளில் முழு ெடுப்பூசி (FULLY VACCINATED) கபாட்ட 100 
பார்மவயாளர் ள் மட்டும் அனுமெிக் ப்படுவர்) 

 

பிலவ ஆண்டு பு ட்டாசி 29  ம் நாள் 

   15.10.21 தவள்ளிக் ிழமம (நவ ாத்ெிரி – ஒன்பொம் நாள்) 

விஜயெசமி  

மாமல 4.30 மணிக்கு சிறப்பு பூமஜமயத் தொடர்ந்து சுவாமி அம்பு கபாடுெல்  

 

சுபம்  


