
 
 
 
 
 
 
 

െചൈ  മലയാളി കൂ ാ മ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

“പു തേകാ വം – 2019” 
28 ജൂലാ  മുതൽ 4 ആഗ  2019 വെര 

മദിരാശി േകരള സമാജം 
േകരള വിദ ാലയം അ ണ ിൽ 



ജൂൈല 28 - ഞായർ 
(ഉ ുേശഷം 2 മണി മുതൽ ൈവകുേ രം 3 മണി വെര) 
ജൂനിയർ, സ ജൂനിയർ, സീനിയർ വിദ ാർ ികൾ ു    

ചി ത രചനാ മ രം 
(3 മണി മുതൽ ൈവകുേ രം 4 മണി വെര) 

പ േനാ രി 

(ൈവകുേ രം 4.30 മണി) 

“ഉ ഘാടന സേ ളനം” 
സ ാഗതം:  

ശീ. പി.െക.എൻ.പണി ർ 
(െചയർമാൻ, പു തേകാ വം-2019 സംഘാടക സമിതി)              

അ ത: 

െപാഫ. വി.കാർ ിേകയൻ നായർ 
(ഡയറ ടർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ ി ൂ ്) 

  
ഉ ഘാടനം: 

െപാഫ. രാജൻ ഗുരു ൾ  
(ൈവ -െചയർമാൻ, േകരള ഉ തവിദ ാഭ ാസ െകൗൺസിൽ)   

ശീ. പി.െക.എൻ. പണി ർ രചി  "േലാഹ ള െട േലാകം" (ര ാം പതി ്)  
പു തക പകാശനം   

ആശംസകൾ: 

ശീ. േഗാകുലം േഗാപാലൻ  
( പസിഡ , എ മ)   

ശീ. ശിവദാസൻ പി  
 ( പസിഡ , എ മ തമി നാ )  

ശീ.െക.വി.നായർ 
 ( പസിഡ , െചൈ  സൗഹൃദയ േവദി) 

േഡാ. എ.വി. അനൂ   
( പസിഡ , േവൾ  മലയാളീ െകൗൺസിൽ) 

ശീ.എം.എ.സലിം 
 ( പസിഡ , സി.ടി.എം.എ.) 

ശീ.െക.വി.വി.േമാഹനൻ 
 ( പസിഡ , െഫ മ തമി നാ ) 

ശീ.പി.എൻ. ശീകുമാർ 
 (ജനറൽ െസക റി, എ മ) 

ശീ.പി.െക.ബാലകൃ ണൻ  
(ജനറൽ െസക റി, മദിരാശി േകരള സമാജം) 

േഡാ. സി.െക.രവി 
 ( പസിഡ , ആശാൻ മാരക അേസാസിേയഷൻ) 

ശീ. സുേര ബാബു നേവാദയ 
 ( പസിഡ , െതൻെചൈ  ൈകരളി അേസാസിേയഷൻ) 

ശീ.കുംേ ാ  ഉ ികൃ ണൻ 
 (െസക റി, മലയാളം മിഷൻ, തമി നാ  & ൈവ  പസിഡ , മദിരാശി േകരളം സമാജം) 

ന ി:  

േഡാ.എം.പി.ദാേമാദരൻ 
 (ജനറൽ കൺവീനർ, പു തേകാ വം-2019 സംഘാടക സമിതി) 

 
 

ൈവകുേ രം 7 മണി 

െചൈ  സൗഹൃദ േവദി ഒരു ു   
കലാ പരിപാടികൾ 

 

 
 



 
 

ജൂൈല 29 - തി ൾ  
(ൈവകുേ രം 6 മണി) 

 
 

ശീ. സുേര ബാബു മാ ാ  രചി   േനാവൽ   
നല ൻ 

   

“പു തക പകാശനം” 
 

സ ാഗതം: 

ശീ. െക.െക.ശശിധരൻ 
( ടഷറർ, മദിരാശി േകരളം സമാജം) 

 
പു തക പരിചയം: 

േഡാ. എ.സി.സുഹാസിനി 
(അധ ാപിക, േകരള വിദ ാലയം) 

 

അ ത: 

ശീ.കുംേ ാ  ഉ ികൃ ണൻ 
 (െചയർമാൻ,  മരണിക ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019) 

 
 

പു തക പകാശനം: 

െപാഫ. വി.കാർ ിേകയൻ നായർ   
(ഡയറ ടർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ ി ൂ ്) 

 
പു തകം ഏ വാ ു : 

േഡാ. ജി. പഭ  
(എഴു ുകാരൻ & സിനിമ സംവിധായകൻ) 

 
മറുെമാഴി: 

ശീ. സുേര ബാബു മാ ാ  
(േനാവലി ്) 

 
ന ി: 

ശീ. വി. പരേമശ രൻ നായർ  
(െചയർമാൻ, കലാ-സാം ാരിക ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019) 

 
 

  



ജൂൈല 30- െചാ   
(ൈവകുേ രം 6 മണി) 

ഭാഷ െസമിനാർ  
“െത ി ൻ ഭാഷകള െട പസ ി” 

 
സ ാഗതം: 

േഡാ. െക.െജ. അജയകുമാർ  
(കൺവീനർ, മരണിക ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019)) 

 
അ ത: 

േഡാ. പി.എം.ഗിരീ   
(അധ ൻ, മലയാള വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

 
പഭാഷണം: 

ശീ. ഇരാെത മു ു  
(തമി നാ  മൂർേ ാ ് എഴു ാളർ സംഘം) 

േഡാ. ജി. പളനി  
(അധ ൻ, തമി  സാഹിത  വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

േഡാ.എം.രംഗസാമി 
(അസി  െപാഫസർ ക ഡ വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

േഡാ. വി. ശ ർ റാവു  
(അസി  െപാഫസർ, െതലുഗു വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

േഡാ. ഓ.െക. സേ ാ  
(അസി  െപാഫസർ, മലയാള വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

ന ി: 

ശീ. പി. ന കുമാർ  
(െസക റി, സി.ടി.എം.എ.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ജൂൈല 31 - ബുധൻ 
(ൈവകുേ രം 5.30 മണി) 

മദിരാശി സർവകലാശാല  മലയാളം വകു ്   
ഓ ൺ വിൻേഡാ 

റിസർ ് േഫാറവുമായി സഹകരി ് 

“വായന കൂ ം”   
സ ാഗതം: 

 
അ ത: 

േഡാ. െക.െജ. അജയകുമാർ  
(അ ാപകൻ, േകരള വിദ ാലയം) 

  

പു തക വായന: 

ശീ. പി. ഷിനു 
(മലയാള വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 
മേനാ  കുറൂർ എഴുതിയ േനാവൽ 

 "നിലം പൂ ു മലർ  നാൾ"  
 

ന ി: 

ശീ. സുബാ  ബാബു 
(േജാ.െസക റി, മദിരാശി േകരള സമാജം )    

 
 

ആഗ ് 1 - വ ാഴം  
(ൈവകുേ രം 6 മണി) 



മദിരാശി സർവകലാശാല  മലയാളം വകു ്   
ഓ ൺ വിൻേഡാ 

റിസർ ് േഫാറവുമായി സഹകരി ് 
“കാവ  സ ”     

 
സ ാഗതം:  

ശീ. എം.സതീ   
( പധാനാധ ാപകൻ, േകരള വിദ ാലയം)   

 
 

അ ത: 

എ .എ . പി  
(െസക റി ജനറൽ, ദ ിണ, െചൈ ) 

 
 

മുഖ ാതിഥി:  

െപാഫ. രാേജ  ബാബു  
(മുൻ അധ ൻ, മലയാള വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

 
കഥ അവതരണം: 

നിഷ. െക.ആർ. 
(ഗേവഷക, മലയാള വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

(കഥ: െക. എൻ. പശാ ് എഴുതിയ "െപരടി")  
 

കവിത അവതരണം:  

സുജ സുവിധം  
(ഗേവഷക, മലയാള വിഭാഗം, മദിരാശി സർ കലാശാല) 

(കവിത: വി.എം. ഗിരിജ എഴുതിയ "െപ ൾ കാണാ  പാതിരാേനര ൾ") 
 
 

ന ി:  

ശീ. ആർ.െക. ശീധരൻ 
(െചയർ മാൻ, സാ ികകാര ം  ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019) 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

  



ആഗ ് 2 - െവ ി 
 

(ൈവകുേ രം 5.30 മണി) 
 

െചൈ  കവിസംഗമവുമായി സഹകരി ്/ േചർ ്  
 

െചൈ  കവിസംഗമം- പഥമ പവാസി കവിത മ രം  

“പുര ാര സമർ ണം” 
 

സ ാഗതം: 

േഡാ. രവീ  രാജ   
( പസിഡ , സാഹിതീ സഖ ം, മദിരാശി േകരള സമാജം) 

 
അ ത:  

ശീ. േസതു. എം. നായർ കരിേ ാൾ 
 ( പസിഡ , െചൈ  കവിസംഗമം) 

 
പുര ാര സമർ ണം:  

ശീ. പി.െക.എൻ.പണി ർ 
(െചയർമാൻ, പു തേകാ വം-2019 സംഘാടക സമിതി) 

 
പുര ാരം  സ ീകരി ു : 

സി ു സൂസൻ വർ ീ  
(പൂെന, മഹാരാ ) 

 
ന ി: 

ശീ. എ .  ശീകുമാർ  
(ജനറൽ െസക റി, െചൈ  കവിസംഗമം) 

 
 

(ൈവകുേ രം 6.30 മണി മുതൽ) 

കവിയര ് 
 

കു ികള െട കവിതാലാപനം 
& 

ഭരതനാ ം 
 

ന ി: 
േഡാ. എ.സി.സുഹാസിനി 

(െചയർേപ സൺ ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019) 
 
 
 
 

  



 
ആഗ ് 3 - ശനി  

(ൈവകുേ രം 6 മണി) 
 

 “ഖസാ ി െറ  ഇതിഹാസം  അ താംവാർഷികം” 
 

 

സ ാഗതം: 

േഡാ. വിജയരാഘവൻ 
(െചയർ മാൻ, െസമിനാർ ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019) 

 

അ ത: 

ശീ. വി.എം.േദവദാ  
(എഴു ുകാരൻ, െചൈ ) 

 
പഭാഷണം: 

െപാഫ. െക.പി.േമാഹനൻ  
(െസക റി, േകരള സാഹിത  അ ാഡമി,   തൃശൂർ ) 

െപാഫ.  സുജ  സൂസൻ  േജാർ ് 
(ഡയറ ടർ, മലയാളം മിഷൻ, തിരുവന പുരം) 

ടി.ആർ. അജയൻ  
(െസക റി, ഓ.വി.വിജയൻ െഫൗേ ഷൻ, പാല ാ )   

 
ന ി: 

ശീമതി. രജനി മേനാഹർ  
(കൺവീനർ, കലാ-സാം ാരിക ഉപസമിതി, പു തേകാ വം-2019) 

 

 
 

ൈവകുേ രം 7.30 മണി 

െചൈ  സൗഹൃദ േവദി ഒരു ു   

കലാ പരിപാടികൾ 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 

  



ആഗ ് 4 - ഞായർ  
(രാവിെല 10 മണി മുതൽ ൈവകുേ രം 4.30 മണി വെര) 

വിവിധ സാഹിത -സാം ാരിക മ ര ൾ 
(ൈവകുേ രം 4.30 മണി) 

“സമാപന സേ ളനം” 
സ ാഗതം: 

ശീ. പി.െക.എൻ.പണി ർ 
(െചയർമാൻ, പു തേകാ വം സംഘാടക സമിതി) 

പു തേകാ വം റിേ ാർ ്: 
േഡാ.എം.പി.ദാേമാദരൻ 

 (ജനറൽ കൺവീനർ, പു തേകാ വം സംഘാടക സമിതി) 

അ ത: 

േഡാ. ഷിബു ശീധർ 
(അസി  ഡയറ ടർ, േകരള ഭാഷാ ഇൻ ി ൂ ്) 

 
ഉ ഘാടനം: 

ശീ. എം.എ. േബബി 
(മുൻ േകരള സാം ാരിക വകു ് മ ി) 

ആശംസകൾ: 
ശീ. ഇ.പി.ജി.ന ാർ  

((ര ാധികാരി, മദിരാശി േകരള സമാജം)  

േഡാ.ഇ.െക.പുരുേഷാ മൻ  
(റി . െപാഫസർ, എം.സി.സി. താ രം)  
ശീ. അമരാവതി  രാധാകൃ ണൻ 

(അമരാവതി ചി  ഫ ്) 
ശീ. ഗുരുവായൂര ൻ  ബാലൻ  
( ശീ ഗുരുവായൂര ൻ ചി  ഫ ്) 

ശീ. ക പക  േഗാപാലൻ  
(ക പക പാേ ജി ) 
ശീ. വിജയകുമാർ  
(േപാ ലർ അ ളം) 

ശീ . പീമിയർ  ജനാർ നൻ  
(പീമിയർ െഹൽ ് െസ റർ) 
അഡ .എം.െക.േഗാവി ൻ 

( പസിഡ , പി.ടി.എ. േകരള വിദ ാലയം) 
െക.ആർ. രാജേഗാപാലൻ  

( പസിഡ , മദിരാശി േകരള സമാജം ന ാ ം ശാഖ) 
ശീ. ശിവൻ അംബിക 
(അംബിക, ചി  ഫ ്) 
ശീ. ടി. അന ൻ 

 ( പസിഡ , തമിൾനാ  ചായ ട ഉടമ  സംഘം) 
ശീ. െക.മാത ു  

(െസക റി, േകരളം വിദ ാലയം) 
ശീ. േസാമൻ ൈകത ാ   

( ടഷറർ,സി.ടി.എം.എ.) 
ശീ. പി .എൻ .രവി  

(മാേനജി  ഡയറ ടർ, ജിേയാ ഫൗേ ഷൻ  & ട േച ) 
ശീ. മുരളി  ന ാർ  

(ര ാധികാരി, അ ര മലയാളീ കൾ റൽ അേസാസിേയഷൻ) 
 

ന ി: 
ശീ.പി.െക.ബാലകൃ ണൻ  

(ജനറൽ െസക റി, മദിരാശി േകരള സമാജം) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ൈവകുേ രം 7 മണി 

െചൈ  സൗഹൃദ േവദി ഒരു ു   
കലാ പരിപാടികൾ 

 


