
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കേരള സാഹ്റിത്യ അക്ാദമ്റി
           എറണാകുളം മഹാരാജാസട് കോളജട്, മലയാള വ്റിഭാഗം

സാഹിത്യ സാംസ്ാരിക
പുസ്തകകാല്സവം

2017 ഒക്ടോബര് 5-15
വിമന്സ് അക്ടോ്ികേഷന ഹടോള്, എറണടോകുളം

 എന്.വി.അനുസ്മരണ
പ്രഭാഷണം

2017 ഒക്ടോബര് 12
മഹടോരടോജടോ്സ് ക�ടോളജസ് ഓഡിക്ടോറിേം

പുസ്തക�ടോല്്വം
ഉല്്ടോടനം
പ്രെടോഫ.പ്�.വി.ക�ടോമ്സ് എം.പി.

എന.വി.അനുസ്മരണ രെഭടോഷണം
പ്രെടോഫ.എം.ക�ടോമ്സ് മടോ�യു



25-09-2017
�ിരുവനന്തപുരം

മടോന്യ സുഹൃകതേ,
ക�രള ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്ിപ്റെ സുവര്ണജൂബിലി ആശം്�ള്.  ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്ിപ്റെ സുവര്ണജൂബിലി 
ആക്ടോഷങ്ങള്കസ് 2017  പ്്പസ്്ംബര് 16 നസ് �ിരുവനന്തപുരതേസ് തുടകം കുറിച്ചു. വിജ്ടോനകനേഹി�ളടോേ 
എല്ടോ മലേടോളി�ളുപ്ടയം അടുതേസ് ഇനസ്റി്്യൂട്ിപ്റെ രെവര്തേനങ്ങള് എതേിക്കു�േടോണസ് ഞങ്ങളുപ്ട ലക്്യം. മല
േടോളതേിപ്റെ വവജ്ടോനി� ്മ്പതേസ് വി�്ിപ്ിച്സ് നമ്മുപ്ട ഭടോഷപ്േ മി�ച് വവജ്ടോനി� ഭടോഷേടോേി      
വളര്തേിപ്േടുകടോനുള്ള ഇനസ്റി്്യൂട്ിപ്റെ രെവര്തേനങ്ങള്കസ് ഏവരുപ്ടയം ്ഹ�രണം ഞങ്ങള് രെ�ീക്ിക്കുന്നു.
ക�രളതേിപ്ല വിവിധ രെകേശങ്ങളിലം മറുനടോടന മലേടോളി�ള് ഏപ്റയള്ള ഇന്ത്യന നഗരങ്ങളിലം ്ടോംസ്ടോരി� 
വകുപ്ിനു �ീഴിലള്ള  മറ്റു ്ടോംസ്ടോരി� സ്ടോപനങ്ങളുമടോേി ്ഹ�രിച്സ് പുസ്തക�ടോല്്വങ്ങള് നടതേടോന ഞങ്ങള് 
�ീരുമടോനിച്ിട്ടുണ്സ്. ഇ�ിപ്റെ ഭടോഗമടോേി ഒക്ടോബര് 5 മു�ല് 15 വപ്ര എറണടോകുളം വിമന്സ് അക്ടോ്ികേഷന 
ഹടോളില് ക�രള ്ടോഹി�്യ അകടോേമിയമടോേി ്ഹ�രിച്സ് പുസ്തക�ടോല്്വം ്ം്ടിപ്ിക്കു�േടോണസ്. 
�വി, ചിന്ത�ന, വവജ്ടോനി� ്ടോഹി�്യ�ടോരന, പത്ടോധിപര്, പരിസ്ി�ി രെവര്തേ�ന, ്്ടോ�ന്ത്ര്യ ്മര
ക്നടോനി, ഇനസ്റി്്യൂട്ിപ്റെ രെഥമ ഡേറ്ര് എന്ീ നില�ളില് രെശസ്തനും ആധുനി�ക�രളതേിപ്റെ സ്രഷ്ടോകളില് 
രെമുഖനുമടോേ കഡടോ.എന.വി.കൃഷ്ണവടോരിേരുപ്ട ചരമേിനമടോണസ് 2017 ഒക്ടോബര് 12. ഇക�ടോടനുബന്ിച്സ്  മഹടോരടോ
ജടോ്സ് ക�ടോളജസ് മലേടോളം വകുപ്പുമടോേി ്ഹ�രിച്സ് പ�ല് 11 മണികസ് എന.വിയം വവജ്ടോനി� ്ടോഹി�്യവം 
എന് വിഷേതേില് രെശസ്ത ്ടോഹി�്യ വിമര്ശ�നടോേ പ്രെടോഫ.എം.ക�ടോമ്സ് മടോ�യു രെഭടോഷണം നടത്ം. 
എന.വി.അനുസ്മരണ രെഭടോഷണതേിലം പുസ്തക�ടോല്്വതേിലം പപ്കെടുകണപ്മന്നും ഇനസ്റി്്യൂട്ിപ്റെ ഭടോവി        
രെവര്തേനങ്ങള്കസ് മടോര്ഗനിര്കേശങ്ങള് നല്�ി ഞങ്ങകളടോടസ് ്ഹ�രികണപ്മന്നും അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു.
കനേഹടോേരങ്ങകളടോപ്ട,

പ്രെടോഫ.വി.�ടോര്തേിക�േന നടോേര്
ഡേറ്ര്



്്ടോഗ�ം :  കഡടോ.ഷി� �ീധര്
                                    അ്ിസ്ററെസ് ഡേറ്ര്,ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്സ്

അധ്യക്ന : പ്രെടോഫ.വി.�ടോര്തേിക�േന നടോേര്
                                    ഡേറ്ര്, ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്സ് 

ഉല്്ടോടനം : പ്രെടോഫ.പ്�.വി.ക�ടോമ്സ് എം.പി.

ആശം് : കഡടോ.എം.എ്സ്.മുരളി 
   ്ിനഡിക്സ് അംഗം, മഹടോ�ടോ ഗടോന്ി ്ര് വ�ലടോശടോല

  �ീ.�ബിന ഡി�്സ്
  അ്ിസ്ററെസ് എഡി്ര്, മലേടോള വിഭടോഗം, എന.ബി.ടി.

 : �ീ.എന.ഇ.സുധീര്
                                                              
കൃ�ജ്� : �ീ.നി�ിന ച�ന
                                    ്ബസ് എഡി്ര്,ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്സ് ബടോല്ടോഹി�്യം, 

്ര്ഗ്ടോഹി�്യം,
വവജ്ടോനി�്ടോഹി�്യം

എന്ീ കമഖല�ളില്പ്പട് 
പുസ്ത�ങ്ങളുപ്ട കമള

പുസ്ത�ങ്ങള്കസ് 20 ശ�മടോനം മു�ല് 
60 ശ�മടോനം വപ്ര വിലകിഴിവസ്

�ടോര്യപരിപടോടി
2017 ഒക്ടോബര് 05 

വവ�ീട്സ് 5 മണി
വിമന്സ് 

അക്ടോ്ികേഷന ഹടോള്

പുസ്തകകാല്സവം



                                   
്്ടോഗ�ം
പ്രെടോഫ.വി.�ടോര്തേിക�േന നടോേര്
ഡേറ്ര്, ക�രള ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്സ്

അധ്യക് 
കഡടോ.പി.എ്സ്.അജി�
രെിന്ിപ്ടോള്, മഹടോരടോജടോ്സ് ക�ടോളജസ്

എന.വി.അനുസ്മരണ രെഭടോഷണം
വിഷേം
എന.വിയം വവജ്ടോനി�്ടോഹി�്യവം
പ്രെടോഫ.എം.ക�ടോമ്സ് മടോ�യു

ആശം് 
�ീ.എ്സ്.കജടോ്ഫസ് 
വകുപ്സ് അധ്യക്ന, മലേടോള വിഭടോഗം

കഡടോ.എം.എ്സ്.മുരളി 
്ിനഡിക്സ് അംഗം, മഹടോ�ടോ ഗടോന്ി ്ര് വ�ലടോശടോല

കൃ�ജ്�
കഡടോ.ഷി� �ീധര്
അ്ിസ്ററെസ് ഡേറ്ര്, ഭടോഷടോ ഇനസ്റി്്യൂട്സ് 

എന.വി.അനുസ്മരണ 
രെഭടോഷണം
2017 ഒക്ടോബര് 12 
പ�ല് 11 മണി
മഹടോരടോജടോ്സ് ക�ടോളജസ് 
ഓഡിക്ടോറിേം


