
ഉല്ഘാടനം
ശ്രീ.എന്.പ്രഭഘാവര്മ
2017 ഓഗസ്റ്റ് 1 വവകരീട്്റ് 5 മണി

പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് 
20% മുതല്
60% വരെ
വിലകിഴിവ്ക്

ബഘാലസഘാഹിത്ം
സര്ഗസഘാഹിത്ം
വവജ്ഘാനികസഘാഹിത്ം 
എന്രീ മമഖലകളില്പെട്
ലക്ഷക്കണക്കിന്റ് 
പുസ്തകങ്ങളു്ട മമള

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കേരള സാഹ്റിത്യ അക്ാദമ്റി

സംസ്ാന  ബാലസാഹ്റിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

സാഹിത്യ സാംസ്ാെിക 

2017 ഓഗസ്റ്റ് 1-10
ഭഘാഗ്മഘാലഘാ ഓഡിമ്ഘാറിയം,

ചന്ദ്രമേഖരന് നഘായര് മസ്റഡിയം
തിരുവനന്തപുരം



മഘാന്മര,
മകരള ഭഘാഷഘാ ഇന്സ്റി്്യൂട്ി്റെ മനതൃത്വത്ില തിരുവനന്തപുരം, 
മകഘാട്യം, മകഘാഴിമക്കഘാട്റ്, കണ്ണൂര് എന്രീ നഗരങ്ങളില ഒമര സമയം 
സഘാഹിത്-സഘാംസ്ഘാരിക പുസ്തമകഘാലസവങ്ങള് നടത്തുകയഘാണ്റ്. 
ഇന്ത്യു്ട മതസഘാംസ്ഘാരികവവവിധ്ം വലിയ ഭരീഷണികള്  മനരി
ടുന്സമയത്്റ് പുസ്തമകഘാലസവങ്ങളിലൂ്ട പ്രതിമരഘാധം ഉയര്ത്തുക
യഘാണ്റ് ഞങ്ങളു്ട ലക്ഷ്ം. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രമേഖരന് നഘായര് 
മസ്റഡിയത്ി്ല ഭഘാഗ്മഘാല ഓഡിമ്ഘാറിയത്ില ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല 
10 വ്ര നടത്തുന് പുസ്തമകഘാലസവം ഓഗസ്റ്റ് 1 ന്റ് വവകരീട്്റ് 5 
മണിക്ക്റ് ശ്രീ.എന്.പ്രഭഘാവര്മ ഉല്ഘാടനം ്ചയ്ം. സംസ്ഘാന ബഘാ
ലസഘാഹിത് ഇന്സ്റി്്യൂട്്റ് ഡയറക്ടര് ശ്രീ.പെള്ിയറ ശ്രീധരന്, 
മലയഘാളം മിഷന് ഡയറക്ടര് ്പ്രഘാഫ.സുജ സൂസന് മജഘാര്ജ്റ്, മകരള 
സഘാഹിത് അക്കഘാദമി നിര് വഘാഹക സമിതി അംഗം ്പ്രഘാഫ.വി.എന്.
മുരളി, ഇന്സ്റി്്യൂട്്റ് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളഘായ മഡഘാ.എസ്റ്.രഘാജ
മേഖരന്, മഡഘാ.പെി.മസഘാമന് എന്ിവര് സംബന്ിക്ം. 
മകഘാട്യം തിരുനക്കര വമതഘാനത്്റ് മകരള ഭഘാഷഘാ ഇന്സ്റി്്യൂട്ി്റെ
യും സംസ്ഘാന ബഘാലസഘാഹിത് ഇന്സ്റി്്യൂട്ി്റെയും മകഘാട്യം നഗര
സഭയു്ടയും സംയുക്ഘാഭിമുഖ്ത്ില ഓഗസ്റ്റ് 3മുതല 13 വ്ര നട
ത്തുന് പുസ്തമകഘാലസവം ഓഗസ്റ്റ് 3 ന്റ് വവകരീട്്റ് 5 മണിക്ക്റ് ്പ്രഘാഫ. 
എം.്ക.പ്രസഘാദ്റ് ഉല്ഘാടനം ്ചയ്ം. മകഘാട്യം നഗരസഭഘാ 
്ചയര്മപെ ഴ്സന് മഡഘാ. പെി.ആര്.മസഘാന, മഹഘാത്ഘാഗഘാന്ി സര് വക
ലഘാേഘാലഘാ വവസ്റ് ചഘാന്സലര് മഡഘാ.ബഘാബു ്സബഘാസ്റ്ന്, 
മകഘാട്യം പ്രസ്റ് ക്ലബ്റ് പ്രസിഡറെ്റ് ശ്രീ.എസ്റ്. മമനഘാജ്റ്, മുനിസിപ്പല 
കൗൺസിലര് ശ്രീമതി ജയ ശ്രീകുമഘാര് എന്ിവര് പെ്കെടുക്ം. 
പുസ്തകപ്രകഘാേനങ്ങള്, സഘാഹിത് സഘാംസ്ഘാരിക സംവഘാദങ്ങള്, പ്ര
ഭഘാഷണങ്ങള് എന്ിവ പുസ്തമകഘാലസവങ്ങമളഘാടനുബന്ിച്്റ് സം്
ടിപ്പിക്ന്തഘാണ്റ്. എല്ഘാവരു്ടയും സഹഘായസഹകരണങ്ങള് പ്രതരീ
ക്ഷിക്ന്നു.

വിേ്വസ്തതമയഘാ്ട,

്പ്രഘാഫ.വി.കഘാര്ത്ിമകയന് നഘായര് മഡഘാ.്ക.പെി.മമഘാഹനന്
ഡയറക്ടര്, മകരള ഭഘാഷഘാ ഇന്സ്റി്്യൂട്്റ്    ്സക്രട്റി, മകരള സഘാഹിത് അക്കഘാദമി

മഡഘാ.പെി.ആര്.മസഘാന  പെള്ിയറ ശ്രീധരന്
്ചയര്മപെഴ്സന്, മകഘാട്യം നഗരസഭ  ഡയറക്ടര്, സംസ്ഘാന ബഘാലസഘാഹിത് ഇന്സ്റി്്യൂട്്റ്

                                           



മാന്യരേ,
രേേള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിന്റെ രനതൃത്വത്്റില് ത്റിരുവനന്തപുേം, 
രോട്യം, രോഴ്റിര്ാട്, േണ്ണൂര് എന്നീ നഗേങ്ങള്റില് ഒരേ സമയം 
സാഹ്റിത്യ-സാംസ്ാേ്റിേ പുസ്തരോല്സവങ്ങള് നടത്തുേയാണ്. 
ഇന്ത്യയുന്ട മതസാംസ്ാേ്റിേവവവ്റിധ്യം വല്റിയ ഭനീഷണ്റിേള്  രനേ്റി
ടുന്സമയത്് പുസ്തരോല്സവങ്ങള്റിലൂന്ട പ്രത്റിരോധം ഉയര്ത്തുേ
യാണ് ഞങ്ങളുന്ട ലക്്യം. ത്റിരുവനന്തപുേം ചന്ദ്രരേഖേന് നായര് 
രസ്റഡ്റിയത്്റിന്ല ഭാഗ്യമാല ഓഡ്റിരറ്റാറ്റിയത്്റില് ഓഗസ്റ് 1 മുതല് 
10 വന്േ നടത്തുന് പുസ്തരോല്സവം ഓഗസ്റ് 1 ന് വവേനീട്് 5 
മണ്റി്് ശ്നീ.എന്.പ്രഭാവര്മ ഉല്്ാടനം ന്ചയ്ം. സംസ്ാന ബാ
ലസാഹ്റിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഡയറക്ടര് ശ്നീ.പള്്റിയറ ശ്നീധേന്, 
മലയാളം മ്റിഷന് ഡയറക്ടര് ന്പ്രാഫ.സുജ സൂസന് രജാര്ജ്, രേേള 
സാഹ്റിത്യ അ്ാദമ്റി ന്റിര് വാഹേ സമ്റിത്റി അംഗം ന്പ്രാഫ.വ്റി.എന്.
മുേള്റി, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഭേണ സമ്റിത്റി അംഗങ്ങളായ രഡാ.എസ്.ോജ
രേഖേന്, രഡാ.പ്റി.രസാമന് എന്്റിവര് സംബന്്റിക്ം. 
രോട്യം ത്റിരുന്േ വമതാനത്് രേേള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിന്റെ
യും സംസ്ാന ബാലസാഹ്റിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്റിന്റെയും രോട്യം നഗേ
സഭയുന്ടയും സംയുക്ാഭ്റിമുഖ്യത്്റില് ഓഗസ്റ് 3മുതല് 13 വന്േ നട
ത്തുന് പുസ്തരോല്സവം ഓഗസ്റ് 3 ന് വവേനീട്് 5 മണ്റി്് ന്പ്രാഫ. 
എം.ന്േ.പ്രസാദ് ഉല്്ാടനം ന്ചയ്ം. രോട്യം നഗേസഭാ 
ന്ചയര്രപ ഴ്സന് രഡാ. പ്റി.ആര്.രസാന, മഹാത്ാഗാന്്റി സര് വേ
ലാോലാ വവസ് ചാന്സലര് രഡാ.ബാബു ന്സബാസ്റ്യന്, 
രോട്യം പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസ്റിഡറെ് ശ്നീ.എസ്. മരനാജ്, മുന്റിസ്റിപ്പല് 
േൗൺസ്റിലര് ശ്നീമത്റി ജയ ശ്നീകുമാര് എന്്റിവര് പന്കെടുക്ം. 
പുസ്തേപ്രോേനങ്ങള്, സാഹ്റിത്യ സാംസ്ാേ്റിേ സംവാദങ്ങള്, പ്ര
ഭാഷണങ്ങള് എന്്റിവ പുസ്തരോല്സവങ്ങരളാടനുബന്്റിച്് സം്
ട്റിപ്പ്റിക്ന്താണ്. എല്ാവരുന്ടയും സഹായസഹേേണങ്ങള് പ്രതനീ
ക്്റിക്ന്നു.

വ്റിേ്വസ്തതരയാന്ട,

ന്പ്രാഫ.വ്റി.ോര്ത്്റിരേയന് നായര് രഡാ.ന്േ.പ്റി.രമാഹനന്
ഡയറക്ടര്, രേേള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്    ന്സക്രട്റ്റി, രേേള സാഹ്റിത്യ അ്ാദമ്റി

രഡാ.പ്റി.ആര്.രസാന  പള്്റിയറ ശ്നീധേന്
ന്ചയര്രപഴ്സന്, രോട്യം നഗേസഭ  ഡയറക്ടര്, സംസ്ാന ബാലസാഹ്റിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്്

                                           



ഉല്്ാടനം
ന്പ്രാഫ. എം.ന്േ.പ്രസാദ്
2017 ഓഗസ്റ് 3 ന് വവേനീട്് 5 മണ്റി

പുസ്തകങ്ങള്ക്ക് 
20% മുതല്
60% വരെ
വിലകിഴിവ്ക്

ബാലസാഹ്റിത്യം
സര്ഗസാഹ്റിത്യം
വവജ്ാന്റിേസാഹ്റിത്യം 
എന്നീ രമഖലേള്റില്ന്പട്
ലക്്ണ്്റിന് 
പുസ്തേങ്ങളുന്ട രമള

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
സംസ്ാന  ബാലസാഹ്റിത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

കോട്യം നഗരസഭ

സാഹിത്യ സാംസ്ാെിക 

2017 ഓഗസ്റ് 3-13
രോട്യം ത്റിരുന്േ വമതാനത്്
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