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     തിരുവനന്തപുരം 

സുഹൃേത്ത,
 േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ൈവജ്ഞാനിക സാഹിതയ് 
പ്രസാധനരംഗത്ത് അഭിമാനാർഹമായ 50 വർഷങ്ങൾ പിന്നി
ട്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിവിെന ജനകീയമാക്കുക എന്ന ദൗതയ്ം 
ഏെറ്റടുത്തിട്ടുള്ള േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഏറ്റവും നൂതനമായ 
ൈവജ്ഞാനിക ശാഖകളിലടക്കം ആധികാരികവും സമഗ്രവു
മായ പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരു സാംസ് കാരിക സ്ഥാപനമാണ്. ഇതിനകം 4300 ലധികം 
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിജ്ഞാന
സ് േനഹികളായ വായനക്കാരിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ച ാനും നമ്മുെട 
ഭാഷെയ മികച്ച ൈവജ്ഞാനിക ഭാഷയായി ഉയർത്താനുള്ള പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് േകരള 
ത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരന്തരം സാഹിതയ് - സാംസ് കാരിക 
പുസ്തേകാൽസവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അതിെന്റ തുടർച്ച 
യാണ ്2018 നവംബർ 13 മുതൽ 21 വെര തിരുവനന്തപുരം വി.െജ.ടി 
ഹാളിൽ നടക്കുന്ന 'വിജ്ഞാനവസന്തം 2018'. ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളുെട പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും പുസ്തക
പ്രകാശനങ്ങളുമാണ് ഇതിെന്റ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്.
 2018 നവംബർ 13 ന് ൈവകിട്ട് 4 മണിക്ക് ബഹു. 
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി േഡാ. െക. ടി. ജലീൽ പുസ്ത
േകാൽസവം ഉൽഘാടനം െചയയ്ും. നവംബർ 21ന് ൈവകിട്ട് 4 
മണിക്ക് സമാപനസേമ്മളനം ബഹു. െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസവകുപ്പ് 
മന്ത്രി െപ്രാഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ഉൽഘാടനം െചയയ്ും. 
 ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ടിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വായനക്കാർ 
നൽകുന്ന അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയ്ക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി 
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. പുസ്തേകാൽസവത്തിലും അനുബന്ധചടങ്ങുക
ളിലും പെങ്കടുക്കണെമന്നും ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ടിെന്റ ഭാവി പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർേദശങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങേളാട് സഹകരിക്ക
ണെമന്നും അഭയ്ർഥിക്കുന്നു.

   സ് േനഹാദരങ്ങേളാെട,

  െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ
    ഡയറക്ടർ.

കാരയ്പരിപാടികൾ

ഉൽഘാടന സേ ളനം
2018 നവംബർ 13

ൈവകുേന്നരം 5 മണി

സവ്ാഗതം  : േഡാ. ഷിബു ശ്രീധർ 
    (അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

അധയ്ക്ഷൻ  : െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ 
    (ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

പുസ്തേകാൽസവത്തിെന്റ ഉൽഘാടനവും പുസ്തകപ്രകാശനവും 

  : േഡാ. െക. ടി. ജലീൽ 
    (ബഹു. ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പുസ്തകം : മലയാള ഭാേഷാൽ ി : വിവരണാ ക സൂചിക 
   (േഡാ. ആർ. രഘുനാഥൻ) 
പുസ്തകസവ്ീകാരം  : േഡാ. എസ്. ശ്രീേദവി 
    (റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവ. െട്രയിനിങ് േകാെളജ് )

പുസ്തകം : സാഹിതയ് പഠനേരഖകൾ 
   (േഡാ. ആർ. രഘുനാഥൻ)
പുസ്തകസവ്ീകാരം  : േഡാ. സി. ആർ. പ്രസാദ് 
    (ഡീൻ, േകരള സർവകലാശാല ഓറിയന്റൽ ഫാക്കൽറ്റി)

പുസ്തകം : അധിനിേവശ േകരള ിെല ഭൂപരി രണവും   
   സാമൂഹിക പരിവർ നവും 
   (എസ്. രാമചന്ദ്രൻ നായർ)
പുസ്തകസവ്ീകാരം  : േഡാ. ബി. മിനിേദവി 
    (അധയ്ക്ഷ, ൈലബ്രറി & ഇൻേഫാർേമഷൻ സയൻസ് വകുപ്പ്.  
      േകരള സർവകലാശാല)

പുസ്തകപരിചയം  : േഡാ. നടുവ ം േഗാപാലകൃ ൻ 

മറുവാക്ക് : േഡാ. ആർ. രഘുനാഥൻ
    എസ്. രാമച ൻ നായർ

നന്ദി   :  െക. ആർ. സരിതകുമാരി 
     (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

2018 നവംബർ 14 പകൽ 11 മണി

സവ്ാഗതം  : േഡാ. ി. ഗംഗ 
     (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

അധയ്ക്ഷൻ  : െപ്രാഫ. വി കാർ ിേകയൻ നായർ 
     (ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

പുസ്തകപ്രകാശനം : േഡാ. േജാസ് െജയിംസ് 
      (മാേനജിങ് ഡയറക്ടർ, െക.എൽ.ഡി.ബി)
പുസ്തകങ്ങൾ : 1)   േകരള ിെ  േഗാകുലം 
         (സുേരഷ് മുതുകുളം)
    2)   പശുവളർ ൽ വാണിജയ്ാടി ാന ിൽ  
          (േഡാ. സി.ടി. ചാേക്കാ)
പുസ്തകസവ്ീകാരം  : േഡാ. ഡി. ബാബു േപാൾ ഐ.എ.എസ് 
       (മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് െസക്രട്ടറി)

പുസ്തകപരിചയം  : െക.എസ്. ഉദയകുമാർ 
    (അഗ്രിക്കൾച്ചർ എഞ്ചിനീയർ െക.എൽ.ഡി.ബി)

മറുവാക്ക്  : സുേരഷ് മുതുകുളം
        േഡാ. സി.ടി. ചാേക്കാ
നന്ദി   : റാഫി പൂേക്കാം 
     (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

2018 നവംബർ 15 ൈവകുേ രം 4 മണി

സവ്ാഗതം  :  െക. ആർ സരിതകുമാരി 
     (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

അധയ്ക്ഷൻ  :  െപ്രാഫ. വി കാർ ിേകയൻ നായർ 
     (ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

പുസ്തകപ്രകാശനം :  േഡാ. കവടിയാർ രാമച ൻ 
പുസ്തകം  :  കാവയ്കലാ മർമ നായ കിളി ാ കാരൻ
     (വി. ചന്ദ്രബാബു)
പുസ്തകസവ്ീകാരം : എ.വി. ബാഹുേലയൻ 
     (റിട്ട. അധയ്ാപകൻ)

പുസ്തകപരിചയം  : േഡാ. എം.പി രാധാമണി
മറുവാക്ക്  : വി. ച ബാബു
നന്ദി   : റാഫി പൂേക്കാം 
     (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )



2018 നവംബർ 17 പകൽ 11 മണി

സവ്ാഗതം  : േഡാ. ബി. സുഗീത 
    (സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

അധയ്ക്ഷൻ  : െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ 
    (ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

പുസ്തകപ്രകാശനം : ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ IFS
     (വിേദശകാരയ് വിദഗ്ധൻ, മുൻ അംബാസിഡർ)

പുസ്തകം  : പണം : കൽനാണയം മുതൽ 
    ക്രിപ്േ ാ കറൻസി വെര 
   (വി. പ്രഭാകരൻ നായർ)
പുസ്തകസവ്ീകാരം : െപ്രാഫ. വി. രാജാകൃ ൻ

മറുവാക്ക്  : വി. പ്രഭാകരൻ നായർ 

നന്ദി   : അനുപമ െജ 
    (സബ് എഡിറ്റർ. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

2018 നവംബർ 19 ൈവകുേ രം 5 മണി

സവ്ാഗതം  : എൻ. ജയകൃ ൻ
    (അസി. ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

അധയ്ക്ഷൻ  : െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ 
       (ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

പുസ്തകപ്രകാശനം : േഡാ. എൻ.പി ഉ ി 
    (മുൻ വി.സി, കാലടി സർവകലാശാല)

പുസ്തകം   : പൂർണ പുരുഷാർഥ ചേ ാദയം
    (േഡാ. വിജയകൃഷ്ണൻ)
പുസ്തകസവ്ീകാരം : െപ്രാഫ. ഒ. വിശവ്നാഥൻ ആചാരി

ആശംസ  : െപ്രാഫ. പു ർ ബാലകൃ ൻ നായർ

മറുവാക്ക്  : േഡാ. വിജയകൃ ൻ

നന്ദി   : ശ്രീകല ചിേ ാലി 
    (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

സമാപനസേ ളനം
2018 നവംബർ 21

ൈവകുേ രം 4 മണി

സവ്ാഗതം  : സി. അേശാകൻ
    (അസി. ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

അധയ്ക്ഷൻ  : െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ 
    (ഡയറക്ടർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

സമാപന സേമ്മളനം ഉൽഘാടനവും പുസ്തകപ്രകാശനവും 

  : െപ്രാഫ. സി. രവീ നാഥ് 
    (ബഹു. െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പുസ്തകങ്ങൾ   : വ ിക്കുടിലും പു ഭാര ളും
     (േഡാ. െക. കൃഷ്ണകുമാരി)
    മ രപരീക്ഷയിെല ഗണിതം
     (പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ) 
    കളിെയഴു ിെ  സൗ രയ്ം
     (േഡാ. മുഹമ്മദ്  അഷറഫ് ) 

മറുവാക്ക്  : േഡാ. െക. കൃ കുമാരി 
    പ ിയറ ശ്രീധരൻ 
    േഡാ. മുഹ ദ്  അഷറഫ് 

പുസ്തകസവ്ീകാരം : പ്രേമാദ് പ ർ

നന്ദി  : നിതിൻ ച ൻ സി. എസ് 
   (മാർക്കറ്റിങ് മാേനജർ, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

േകരള ഭാഷാ ഇൻ ി യ്ൂ ് 
തിരുവന പുരം

സാഹിതയ്- സാംസ് കാരിക പു േകാൽസവം

വി ാനവസ ം 2018
2018 നവംബർ 13 മുതൽ 21 വെര
തിരുവന പുരം വി.െജ.ടി ഹാളിൽ

പു േകാൽസവം ഉൽഘാടനം : 

േഡാ. െക. ടി. ജലീൽ 
(ബഹു. ഉ തവിദയ്ാഭയ്ാസ വകു ് മ ി)

സമാപനസേ ളന ഉൽഘാടനം : 

െപ്രാഫ. സി. രവീ നാഥ് 
(ബഹു. െപാതു വിദയ്ാഭയ്ാസ മ ി)


