
പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് 
20% മുതല്
60% വരെ
വിലകിഴിവ്ക്

പുസ്തക�ോല്സവം 
രോവിലെ 10 മണിമുതല് 

രോത്ി 8 മണിവലര 

ക�രള സര്കോര് സോംസ്ോരി� വകുപ്പ്
ക�രള ഭോഷോ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്പ് 

ഭെണഭാഷാ വാൊഘ�ാഷം 
സുവര്ണജൂബിലി പുസ്തഘകാല്സവം 

ഒ.എന്.വി. കാവ്യസംസ്കൃതി പ്രകാശനം
നവംബര് 1 -7 

തിരുവനന്തപുരം വി.ജെ.ടി.ഹാള്

നവംബര് 1 
ഭരണഭാഷാ വാരാചരണത്ിജറെ ഉല്ാടനവം 

ഒ.എന്.വി.കാവ്യസംസ്കൃതിയുജട പ്രകാശനവം

ശ്രീ.വി.എസ്.അചയുതാനന്ദന്
 പുസ്തകകാലസവത്ിജറെ ഉല്ാടനവം പ്രഭാഷണവം 

ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി



ബഹുമാന്യകര,
കകരള സര്കാര് സാംസ്ാരിക വകുപ്ിജറെയും  കകരള ഭാഷാ 
ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്ിജറെയും സംയുക്ാഭിമുഖ്യത്ില ഭരണഭാഷാ 
വാരാക്ാഷം, സുവര്ണജൂബിലി പുസ്തകകാലസവം, ഒ.എന്.വി. കാ
വ്യാര്ച്ചന, പുസ്തകപ്രകാശനങ്ങള്,  ജസമിനാറുകള് എന്ിവ 
നവംബര് 1 മുതല 7 വജര വി.ജെ.ടി. ഹാളില സം്ടിപ്ിക്കുന്നു.
നവംബര് 1 ന് പകല 10 ന് ബഹുമാനജപ്ട് ഭരണപരിഷ്ാര കമ്ി 
ഷന് ജചയര്മാന് ശ്രീ.വി.എസ്.അചയുതാനന്ദന് ഒ.എന്.വി.കാവ്യ
സംസ്കൃതി  എന് പുസ്തകത്ിജറെ  (സമ്ാദനവം പഠനവം: ശ്രീ.പിരപ്
ന്കകാട് മുരളി) പ്രകാശനവം ഭരണഭാഷാ വാരാക്ാഷവം  
ഉല്ാടനം ജചയ്ം. ശ്രീമതി സകരാെിനി ഒ.എന്.വി. പുസ്തകം സ്രീ
കരിക്കും. ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി സുവര്ണജൂബിലി പുസ്തകകാലസവം 
ഉല്ാടനം ജചയ്ം. 
രാവിജല 11 മണിമുതല ഒ.എന്.വി.കാവ്യാര്ച്ചന, വവകുകന്രം മൂന്് 
മണി മുതല ഒ.എന്.വി. കാവ്യസംസ്കൃതി ജസമിനാര്, വവകരീട്് 6 
മണി മുതല ഒ.എന്.വി. കവിയും കവിതയും എന് ക�ാക്യൂജമറെറിയു
ജട  പ്രദര്ശനം എന്ിവ നടത്ം. 
നവംബര് 6 ന് വവകരീട്് 5 ന് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് പ്രസിദ്രീകരിച്ച കകാളനി
വാഴ്ചയും നാട്ടുരാെ്യങ്ങളം എന് പുസ്തകം ക�ാ. പി.ജക.വമകിള് 
തരകന് പ്രകാശനം ജചയ്ം. ശ്രീ.പിരപ്ന്കകാട് മുരളി പുസ്തകം സ്രീ
കരിക്കും.
ഭരണഭാഷാ വാരാക്ാഷത്ിജറെ ഉല്ാടനച്ചടങ്ങികലക്കും സു 
വര്ണജൂബിലി  പുസ്തകകാലസവത്ികലക്കും ഒ.എന്.വി.കാവ്യസംസ്കൃ
തിയുജട പ്രകാശനച്ചടങ്ങികലക്കും  ഏവകരയും  ഹൃദയപൂര് വ്ം ക്ഷണി
ക്കുന്നു.

വിശ്സ്തതകയാജട,

റാണി കൊര്െ് ഐ.എ.എസ്.  ജപ്രാഫ.വി.കാര്ത്ികകയന് നായര്
ജസക്രട്റി,സാംസ്ാരിക വകുപ്്  �യറക്ടര്, കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 



കാര്യപരിപാടി
വി.ജെ.ടി. ഹാള് 2017 നവംബര് 1, ബുധന്  രാവിജല 10 മണി

 സ്ാഗതം                      ശ്രീ.സി.അകശാകന്
                                    കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്
 അധ്യക്ഷന്                     ജപ്രാഫ.വി.കാര്ത്ികകയന് നായര്
                                    �യറക്ടര്, കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 

ഭരണഭോഷോ വോരോക�ോഷം ഉല്�ോടനവം
ഒ.എന്.വി.�ോവ്യസംസ്കൃതി പുസ്ത�പ്ര�ോശനവം

ശ്രീ.വി.എസ്.അചയുതാനന്ദന്
ബഹു.ജചയര്മാന്, ഭരണപരിഷ്ാര കമ്ിഷന്

 പുസ്തകസ്രീകാരം             ശ്രീമതി സകരാെിനി ഒ.എന്.വി.
പുസ്തക�ോല്സവം ഉല്�ോടനവം പ്രഭോഷണവം  

ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി 
പുസ്തകപരിചയം             ശ്രീ.പിരപ്ന്കകാട് മുരളി
നന്ദി                             ശ്ിമതി ജക.ആര്.സരിതകുമാരി
                                   കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്

11 മണിമുതല
ഒ.എന്.വി.�ോവ്യോര്ച്ചന

പജകെടുക്കുന്വര്: കല്ലറ കഗാപന്, ശ്രീറാം, അഭിലാഷ് ജവകെിടാചലം, 
ക�ാ.രശ്ി മധു, അപര്ണ രാെരീവ് 

വവകരീട്് 3 മണിമുതല
ഒ.എന്.വി. �ോവ്യസംസ്കൃതി ലസമിനോര്

സ്ാഗതം                      ശ്രീ.ബിജു ബാലകൃഷ്ണന്
                                   കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്
അധ്യക്ഷന്                    ജപ്രാഫ.വി.എന്.മുരളി
ഉല്ാടനം                  ജപ്രാഫ.െി.ബാലകമാഹന് തമ്ി
                                   മുന് വവസ് ചാന്സലര്, കകരള സര് വകലാശാല
പ്രഭാഷണം                   ഒ.എന്.വിയുജട തരീക്ഷണയൗവ്നവം കപാരാട്കവിതകളം
                                  ശ്രീ.പിരപ്ന്കകാട് മുരളി
                                  ഒ.എന്.വി.കവിതയുജട സ്തരീപക്ഷവായന
                                  ക�ാ.എസ്.ശ്രീകദവി
                                  ഒ.എന്.വി.കവിതയിജല ഋതുപരിണാമങ്ങള്
                                 ക�ാ.പി.കസാമന്
നന്ദി                             ശ്രീമതി അപര്ണ എസ്.കുമാര്
                                    കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 
വവകരീട്് 6 മണി            ഒ.എന്.വി കവിയും കവിതയും  ക�ാക്യൂജമറെറി പ്രദര്ശനം
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തികെള്, വവകരീട്് 5 മണി

പുസ്ത�പ്ര�ോശനം
കകാളനിവാഴ്ചയും നാട്ടുരാെ്യങ്ങളം 

സ്ാഗതം                                     ക�ാ.ബി.സുഗരീത
                                                  കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്
അധ്യക്ഷന്                                   ജപ്രാഫ.വി.കാര്ത്ികകയന് നായര്
                                                  �യറക്ടര്, കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 

പുസ്ത�പ്ര�ോശനം                          
ക�ാ.പി.ജക.വമകിള് തരകന്

ജചയര്മാന്, കകരള ചരിത്ര ഗകവഷണ കൗണസില

 പുസ്തകസ്രീകാരം                           ശ്രീ.പിരപ്ന്കകാട് മുരളി
 മറുവാക്                                     ക�ാ.എസ്.തുളസരീധരന് ആശാരി
                                                  ഗ്രന്ഥകാരന്

                                                  ശ്രീ.രാകെന്ദ്രന് ജചറുജപായ്ക
                                                  വിവര്ത്കന്

നന്ദി                                            ശ്രീമതി എം.ആര്.മരീര
                                                  കകരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്് 


