പുസ്തക പ്രകാശനം
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രകാശനം.
എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി @ 64

(ധനകാര്യ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ സാർത്ഥകമായ 64 വർഷങ്ങൾ)

tIcf \n-bak`

പരിസ്ഥിതി സമിതി - സഫലം സർഗ്ഗാത്മകം
ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി - വജ്രശ�ോഭയിൽ

കുമാരനാശാൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
തീവ്രര�ോദനം
സരസകവി മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപണിക്കർ

കുമാരനാശാൻ: ചില സ്മരണകൾ
കെ. സദാശിവൻ
കുമാരനാശാനെ അടുത്തറിഞ്ഞവർ
ഡ�ോ. പി. വേണുഗ�ോപാലൻ (എഡിറ്റർ)

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് ഏഴാമത് ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ് വിതരണം
മുൻ എം.എൽ. എ. ശ്രീ. എം. ജെ. ജേക്കബിന് അനുമ�ോദനം
കൃതജ്ഞത

:

		

ശ്രീ. എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ 		
സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ

6.15 PM
: ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത’-				
		 മ�ോഹിനിയാട്ടം- നൃത്താവിഷ്ക
 ാരം
ഡ�ോ. സുമിത നായരും സംഘവും
7.00 PM
: ‘കാവ്യഗീതി’
		 ആശാൻ കവിതകളുടെ സംഗീതാവിഷ്ക്കാരം
ശ്രീ. ശ്രീറാം, ശ്രീ. കല്ലറ ഗ�ോപൻ, 					
		 ശ്രീമതി ശ്യാമ, ശ്രീമതി ലക്ഷ്മീദാസ്
		 ബഹു. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും നിയമസഭാ
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും കാവ്യാലാപനം
7.30 PM

: അത്താഴവിരുന്ന്

skâ-À t^mÀ ]mÀ-e-saâ-dn Ì-Uo-kv B³-Uv s{S-bn-\nwKv
dqw \-¼À : 739, A-kw-»n a-µncw
tI-c-f \n-b-ak-`, Xn-cp-h-\-´-]p-cw þ 695033
Cþsa-bnÂ : cpsta@niyamasabha.nic.in
t^m¬ : 0471þ2512585, 2512638
^m-Ivkv : 0471þ2512375

മഹാകവി കുമാരനാശാൻ
അനുസ്മരണം

സെന്റർ ഫ�ോർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗിന്റെയും
കുമാരനാശാൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും
സംയുക്ത സംരംഭം

പുസ്തകപ്രകാശനം
നിയമസഭാ
മാധ്യമ അവാർഡ് വിതരണം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ്
ഏഴാമത് ബാച്ചിന്റെ
ഉദ്ഘാടനം
2021 ജനുവരി 18, വൈകുന്നേരം 5.30,
ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ച്

കാര്യപരിപാടി

ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ച്
നിയമസഭാ സമുച്ചയം

tIcf \n-bak`
സെന്റർ ഫ�ോർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് & ട്രെയിനിംഗ്
മാന്യരെ,
മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ പ്രജാസഭാപ്രവേശത്തിന്റെ
അഷ്ട�ോത്തരശതാബ്ദിയും
ചരമവാർഷികവും
ഒത്തുചേരുന്ന
വേളയിൽ കേരള നിയമസഭയുടെ സെന്റർ ഫ�ോർ പാർലമെന്ററി
സ്റ്റഡീസ് & ട്രെയിനിംഗിന്റെയും കുമാരനാശാൻ ദേശീയ സാംസ്ക
 ാ
രിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മഹാകവിയുടെ
സ്മരണാർത്ഥം 2021 ജനുവരി 18 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.30ന്
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി
മെമ്പേഴ്സ് ല�ോഞ്ചിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ബഹു. നിയമസഭാ
സ്പീക്കർ ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുsന്നു. പരിപാടി
യിൽ ബഹു. സഹകരണവും വിന�ോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവ ും
വകുപ്പുമന്ത്രി
ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത
വഹിക്കുന്നതും ബഹു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ശ്രീ. വി. ശശി സ്വാഗതം
ആശംസിക്കുന്നതുമാണ്. ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫ. എം. കെ. സാനുവിനെ
ആദരിക്കുന്നതാണ്. തദവസരത്തിൽ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും മഹാകവി കുമാരനാ
ശാൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്ത
കങ്ങളുടെയും പ്രകാശനം, സി.പി.എസ്.ടി. നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സ
 ് ഏഴാമത് ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം, നിയമസഭാ മാധ്യമ
അവാർഡ് വിതരണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അന്തർദ്ദേശീയ
കായികരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മുൻ നിയമസഭാ സാമാ
ജികൻ ശ്രീ. എം. ജെ. ജേക്കബിനെ അനുമ�ോദിക്കുന്നതുമാണ്.
പ്രസ്തുത പരിപാടിയിലേയ്ക്ക് താങ്കളെ ഹാർദ്ദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം,
08/01/2021

എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ
നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി.

2021 ജനുവരി 18, തിങ്കളാഴ്ച,
വൈകുന്നേരം 05.30

.......................................................................................
05.30 PM

സ്വാഗതം
: ശ്രീ. വി. ശശി
		 ബഹു. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ
അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം
: ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
		 ബഹു. സഹകരണവും വിന�ോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പുമന്ത്രി

ഉദ്ഘാടനം
: ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ
		 ബഹു. സ്പീക്കർ

മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ലഘു ജീവചരിത്രം - വീഡിയ�ോ പ്രദർശനം
സാന്നിധ്യം	
: ഡ�ോ. ടി. എം. ത�ോമസ് ഐസക് 		
		 ബഹു. ധനകാര്യവും കയറും വകുപ്പുമന്ത്രി
:

		

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

ബഹു. പ�ൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി 			

: ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ
		 ബഹു. ആര�ോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വനിത-ശിശുവികസനവും വകുപ്പുമന്ത്രി
: പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്
		 ബഹു. പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രി
: ശ്രീ. വി. എസ്. സുനിൽ
		 ബഹു. കൃഷി വകുപ്പുമന്ത്രി

കുമാർ

: ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ്
		 ബഹു. ല�ോക് സഭാംഗം
ആശാൻ സാഹിത്യത്തിൽ ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുളള

പ്രൊഫ. എം. കെ.സാനുവിനെ ആദരിക്കുന്നു.
മറുപടി പ്രഭാഷണം
: പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു
പ്രഭാഷണം
: പ്രൊഫ. വി. മധുസൂദനൻ നായർ

		ചെയർമാൻ, കുമാരനാശാൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

		 പ്രൊഫ. എം. ആർ. സഹൃദയൻ തമ്പി
		 സെക്രട്ടറി, കുമാരനാശാൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

പുസ്തക പ്രകാശനം
നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രകാശനം.
എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി @ 64

(ധനകാര്യ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ സാർത്ഥകമായ 64 വർഷങ്ങൾ)

tIcf \n-bak`

പരിസ്ഥിതി സമിതി - സഫലം സർഗ്ഗാത്മകം
ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി - വജ്രശ�ോഭയിൽ

കുമാരനാശാൻ ദേശീയ സാംസ്കാരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
തീവ്രര�ോദനം
സരസകവി മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപണിക്കർ

കുമാരനാശാൻ: ചില സ്മരണകൾ
കെ. സദാശിവൻ
കുമാരനാശാനെ അടുത്തറിഞ്ഞവർ
ഡ�ോ. പി. വേണുഗ�ോപാലൻ (എഡിറ്റർ)

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് ഏഴാമത് ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡ് വിതരണം
മുൻ എം.എൽ. എ. ശ്രീ. എം. ജെ. ജേക്കബിന് അനുമ�ോദനം
കൃതജ്ഞത

:

		

ശ്രീ. എസ്. വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ 		
സെക്രട്ടറി, കേരള നിയമസഭ

6.15 PM
: ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത’-				
		 മ�ോഹിനിയാട്ടം- നൃത്താവിഷ്ക
 ാരം
ഡ�ോ. സുമിത നായരും സംഘവും
7.00 PM
: ‘കാവ്യഗീതി’
		 ആശാൻ കവിതകളുടെ സംഗീതാവിഷ്ക്കാരം
ശ്രീ. ശ്രീറാം, ശ്രീ. കല്ലറ ഗ�ോപൻ, 					
		 ശ്രീമതി ശ്യാമ, ശ്രീമതി ലക്ഷ്മീദാസ്
		 ബഹു. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും നിയമസഭാ
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും കാവ്യാലാപനം
7.30 PM

: അത്താഴവിരുന്ന്

skâ-À t^mÀ ]mÀ-e-saâ-dn Ì-Uo-kv B³-Uv s{S-bn-\nwKv
dqw \-¼À : 739, A-kw-»n a-µncw
tI-c-f \n-b-ak-`, Xn-cp-h-\-´-]p-cw þ 695033
Cþsa-bnÂ : cpsta@niyamasabha.nic.in
t^m¬ : 0471þ2512585, 2512638
^m-Ivkv : 0471þ2512375

മഹാകവി കുമാരനാശാൻ
അനുസ്മരണം

സെന്റർ ഫ�ോർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗിന്റെയും
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