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ബഹുമാനയ്േര,

 മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട 71-ാം രക്തസാക്ഷിതവ് വാർഷികവും 
150-ാം ജന്മവാർഷികവും സമുചിതമായി ആചരിക്കുവാൻ േകരള 
സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിജി േകരളം സന്ദർശിച്ച 
േവളയിൽ 1937 ജനുവരി 14 - ന് െവങ്ങാനൂരിെലത്തി അേദ്ദഹം 
മഹാത്മാ അ ങ്കാളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിെന്റ 82-ാം വാ
ർഷികവും ഇേതാെടാപ്പം ആചരിക്കുകയാണ്. 'മഹാത്മാ സംഗമം' 
2019 ജനുവരി 14 മുതൽ 16 വെര െവങ്ങാനൂർ ശ്രീ അ ങ്കാളി സ്മാരക 
യു.പി സ് കൂളിൽ വിളംബരേഘാഷയാത്ര, വിവിധ മത്സരങ്ങൾ, 
െസമിനാറുകൾ, പുരാവസ്തു - പുരാേരഖ പ്രദർശനം, പുസ്തകേമള, 
ദൃശയ്ാവിഷ്കാരം, കവിയരങ്ങ്,  കഥാപ്രസംഗം, ഗാനേമള എന്നീ 
പരിപാടികേളാടുകൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
 ജനുവരി 14 ന് ബഹു. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
സേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ും. ജനുവരി 16 ന് സമാപനസേമ്മ
ളനം ബഹു. മുഖയ്മന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം 
െചയയ്ും. പ്രമുഖ വയ്ക്തികെള ആദരിക്കലും സമ്മാനദാനവും ബഹു. മന്ത്രി 
ശ്രീ. എ.െക. ബാലനും ഗാന്ധിദർശനവും സ്ത്രീസമതവ്വും െസമിനാർ 
ഉദ്ഘാടനം ബഹു. മന്ത്രി ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുേരന്ദ്രനും നിർവഹി
ക്കും.  എം.എൽ.എ മാർ, സാംസ് കാരികനായകർ എന്നിവർ വിവിധ 
സേമ്മളനങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കും.
 'മഹാത്മാസംഗമം' വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് എ ാവരുെടയും 
സഹായസഹകരണങ്ങൾ അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നു.

എം. വിൻസ ് എം.എൽ.എ    ശ്രീമതി. െക. വാസുകി ഐ.എ.എസ്

െചയർമാൻ     ജി ാ കളക്ടർ 
സവ്ാഗതസംഘം    ജനറൽ കൺവീനർ

െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ ശ്രീ. വിേനാദ് ൈവശാഖി
ൈവസ് െചയർമാൻ   കൺവീനർ

കാരയ്പരിപാടികൾ

2019 ജനുവരി 14 തി ൾ

രാവിെല 10 ന്  

  പു കശിഖായാത്ര

  വിവിധമ ര ൾ 
  പ്രേ ാ രി, ഉപനയ്ാസ രചന, 
  ചിത്ര രചന, പ്രസംഗം,

ഉ ് 2 ന്

  വിളംബര േഘാഷയാത്ര

ൈവകുേ രം 4 ന്

   ഉദ്ഘാടന സേ ളനം

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

അധയ്ക്ഷൻ   :  അഡവ്. എം. വിൻസ ് എം. എൽ. എ.

ഉദ്ഘാടനം :  ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃ ൻ 
   (ബഹു.സ്പീക്കർ, േകരള നിയമസഭ)

പ്രഭാഷകർ  :  ശ്രി. സി. െക. ഹരീ ൻ എം. എൽ. എ

   അഡവ്. ഐ. ബി. സതീഷ ്എം. എൽ. എ 

   ശ്രി. െക. ആൻസലൻ എം. എൽ. എ

വിശിഷ്ടാതിഥി  :   െപ്രാഫ. വി. മധുസൂദനൻനായർ   
   (പ്രശസ്തകവി, െചയർമാൻ േതാന്നക്കൽ ആശാൻ സ്മാരകം)

ആശംസകൾ :  ശ്രീ. തുറവൂർ സുേരഷ്
              (മാേനജർ. ശ്രീ അ ൻകാളി സ്മാരക യു.പി.എസ് )

            ശ്രീ. മാേവലിക്കര ഉ ിക്കൃ ൻ
              (പ്രസിഡന്റ്, സാധുജന പരിപാലന സംഘം)

നന്ദി   :  ശ്രീ. വിേനാദ് ൈവശാഖി 
   (കൺവീനർ, സവ്ാഗതസംഘം)

ൈവകുേ രം 6 ന് 

  ഗാ ിക്കൂ ്
അവതരണം  : കലാശ്രീ രാമചന്ദ്രപുലവർ

ൈവകുേ രം 7 ന്  

   നാറാണ ഭ്രാ ൻ (ദൃശയ്ാവി ാരം) 
അവതരണം  : തട്ടകം, കഴക്കൂട്ടം 

2019 ജനുവരി 15 െചാ

രാവിെല 10 ന് 

  െസമിനാർ 1

വിഷയം  :  ഗാ ിദർശനവും സാമൂഹയ്നീതിയും

ഉദ്ഘാടനം     :  ശ്രീ. െക. മുരളീധരൻ എം. എൽ. എ. 
വിഷയാവതരണം :  േഡാ. എൻ. രാധാകൃ ൻ
   (െചയർമാൻ, ഗാന്ധി പീസ ്മിഷൻ & ഗാന്ധി മീഡിയ ഫൗേണ്ടഷൻ)

ചർച്ച   : േഡാ: എൻ. േഗാപാലകൃ ൻ നായർ
   (െചയർമാൻ, േകരള ഹരിജൻ  േസവക്  സംഘം)

ഉ ് 2.30 ന്

  െസമിനാർ II

വിഷയം  :  അ ാളിയും സാമൂഹയ്പരിവർ നവും
അധയ്ക്ഷൻ :  അഡവ്. ബി. സതയ്ൻ എം. എൽ. എ.

ഉദ്ഘാടനവും 
വിഷയാവതരണവും :  അഡവ്. െക. േസാമപ്രസാദ് എം. പി. 

ചർച്ച  :  ശ്രി. സി. അേശാകൻ
     (സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

  : ശ്രീമതി. മൃദുല േദവി. എസ്  
  : ശ്രീമതി. വി. സീത ാൾ 
   (വനിതാസാഹിതി)

  : ശ്രീ. രാേജഷ്  െക. എരുേമലി 
  : േഡാ. ഗംഗ ി. 
   (റിസർച്ച് ഓഫീസർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് )

ൈവകുേ രം 5 ന് 

  ഗാനേമള
അവതരണം :  പു വതിയും സംഘവും 

ൈവകുേ രം  06.30 ന്  

  കഥാപ്രസംഗം 

കഥ  :  നവയുഗ ശിൽ ി അ ാളി
കാഥികൻ  : മുലല്ൂർ സതയ്കുമാർ 



2019 ജനുവരി 16 ബുധൻ  

രാവില 10 ന്  

  െസമിനാർ III

വിഷയം  :  ഗാ ിദർശനവും ീസമതവ്വും

ഉദ്ഘാടനം :  ശ്രീ. കടകംപ ി സുേര ൻ
      (ബഹു. സഹകരണ - േദവസവ്ം - ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

വിഷയാവതരണം :  െപ്രാഫ. സുജ സൂസൻ േജാർ ്
               (ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ)

ചർച്ച   :  ശ്രീമതി. എം. ആർ. ജയഗീത
          (െമമ്പർ െസക്രട്ടറി, ൈവേലാപ്പിള്ളി സംസ് കൃതിഭവൻ)

           ശ്രീമതി. വിനീത വിജയൻ

ഉ ് 2.30 ന് 

  കവിയര ്

ഉദ്ഘാടനം  :  ശ്രീ. ഏഴാേ രി രാമച ൻ

പെങ്കടുക്കുന്നവർ

  : ശ്രീ. മുരുകൻ കാ ാക്കട
  : ശ്രീ. ഗിരീഷ് പുലിയൂർ
  : ശ്രീമതി. വി. എസ്. ബി   
  : ശ്രീ. കാരയ്വ ം ശ്രീക ൻ നായർ
  : േഡാ. ബിജു ബാലകൃ ൻ
  : ശ്രീ. ഡി. േയശുദാസ്
  : ശ്രീമതി. വിജില ചിറ ാട് 
  : ശ്രീ. സുേമഷ് കൃ ൻ എൻ. എസ് 
  : ശ്രീ. എ. െക. ഹരികുമാർ 
  ; ശ്രീ. സതീഷ്  കിടാരക്കുഴി
  ; ശ്രീമതി. ശ്രീകല ചിേ ാലി 
  : ശ്രീ. ദിലീപ് കു യ്ാനിക്കാട്
  ; ശ്രീ. ഡി. അനിൽകുമാർ 
  ; ശ്രീ. ൈഷജു അലക്സ് 

സമാപന സേ ളനം
      2019 ജനുവരി 16 ബുധനാഴ്ച 
          ൈവകുേ രം 6 ന്

സവ്ാഗതം  :  ശ്രീമതി. റാണി േജാർ ് ഐ.എ.എസ് 

   (ബഹു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് െസക്രട്ടറി)

അധയ്ക്ഷൻ  :  ശ്രീ. എ. െക. ബാലൻ
    (ബഹു. പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ - പിേന്നാക്ക - നിയമ - 
   പാർലെമന്ററി കാരയ് - സാസ് കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ഉദ്ഘാടനം :  ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ 
   (ബഹു മുഖയ്മുന്ത്രി)

സമ്മാനദാനവും :  ശ്രീ. എ. െക. ബാലൻ
ആദരിക്കലും  (ബഹു. പട്ടികജാതി - പട്ടികവർഗ - പിേന്നാക്ക - നിയമ - 
   പാർലെമന്ററി കാരയ് - സാസ് കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പ്രഭാഷണം   : ശ്രീ. എം. വിൻസ ് എം. എൽ.എ  

  :  ശ്രീ. പു ല ശ്രീകുമാർ 
  : െപ്രാഫ. വി. കാർ ിേകയൻ നായർ 

നന്ദി  : ശ്രീ. ടി. ആർ. സദാശിവൻ നായർ 
   (ഡയറക്ടർ, സാംസ്കാരിക കാരയ് വകുപ്പ് )

രക്തസാക്ഷയ്ം
മഹാ ാസംഗമം 

2019 ജനുവരി 14, 15, 16 
 ശ്രീ അ ാളി ാരക യു. പി ൾ

െവ ാനൂർ, തിരുവന പുരം

ഉദ്ഘാടന -സമാപന സേ ളന ൾ  
പു ക ശിഖായാത്ര  േഘാഷയാത്ര 
വിവിധ മ ര ൾ  െസമിനാറുകൾ  
പുരാവ  - പുരാേരഖ പ്രദർശനം  

പു കേമള  ദൃശയ്ാവി ാരം  കവിയര ്   
കഥാപ്രസംഗം  ഗാനേമള 

േകരള സർക്കാർ സാം ാരിക വകു ് 


