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മഹാകവി കുമാരനാശാൻ 
അനുസ്മരണം

സെന്റർ ഫ�ോർ പോർലസെന്ററി സ്റ്റഡീെ് ആന്റ് സരെയിനിംഗിസന്റയം 
കുെോരനോശോൻ ഫേശീയ െോംെ് കോരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ിസന്റയം 

െംയക്ത െംരംഭം

പുസ്തകപ്രകാശനം

നിയമസഭാ 
മാധ്യമ അവാർഡ് വിതരണം

സർട്ിഫിക്കറ്് കകാഴ് സ് 
ഏഴാമത് ബാച്ിന്റെ 

ഉദ്ഘാടനം

2021 ജനുവരി 18, വവകുകനേരം 5.30, 
ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്ി ന്മകമ്ഴ് സ് ക�ാഞ്് 

പുസ്തക പ്രകാശനം

നിയമസഭാ സസക്രട്ടേറിയറ്റ് തയ്ാറാക്ിയ റഫറൻസറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുസെ പ്രകാശനം.

എസ്റിട്മറ്റ്സറ് കമ്ിറ്ി @ 64  
(ധനകാര്യ നിരീക്ഷണത്ിസറെ സാർത്ഥകമായ 64 വർഷങ്ങൾ)
പരിസ്ിതി സമിതി - സഫലം സർഗ്ാത്മകം
ഹർജികൾ സംബന്ിച്ച സമിതി - വജ്രട്ശാഭയിൽ 

കുമാരനാശാൻ ട്േശീയ സാംസറ് കാരിക ഇൻസ്റിറ്്യൂടേറ് പ്രസിദ്ീകരണങ്ങൾ
തീവ്രട്രാേനം
സരസകവി മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപണിക്കർ     

കുമാരനാശാൻ: ചില സറ്മരണകൾ
ന്ക. സദാശിവൻ   

കുമാരനാശാസന അടുത്റിഞ്ഞവർ
കഡാ. പി. കവണുക�ാപാ�ൻ (എഡിറ്റർ) 

സർടേിഫിക്റ്റ് ട്കാഴറ് സറ് ഏഴാമതറ് ബാച്ചിസറെ ഉേറ്ഘാെനം 
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡറ് വിതരണം
മുൻ എം.എൽ. എ. ശ്ീ. എം. സജ.  ട്ജക്ബിനറ് അനുട്മാേനം  

കൃതജ്ഞത : ശ്രീ. എസ്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നായർ    
  സെക്രട്റി,  ഫകരള നിയെെഭ  

6.15 PM : ‘ചിന്ാവിഷ്ടയായ സരീത’-     
  ഫെോഹിനിയോട്ം- നൃത്ോവിഷ് കോരം
                           കഡാ. സുമിത നായരം സംഘവം

7.00 PM              :  ‘കാവ്യ�രീതി’
  ആശോൻ കവിതകളുസെ െംഗീതോവിഷ് ക്ോരം
                             ശ്രീ. ശ്രീറാം, ശ്രീ. കല്ലറ ക�ാപൻ,      
  ശ്രീമതി ശ്യാമ, ശ്രീമതി �ക്ഷരീദാസ്
  ബഹു. നിയമസഭാം�ങ്ങളുന്ടയം നിയമസഭാ    
                             ന്സക്രകട്റിയറ്് ജരീവനക്കാരന്ടയം കാവ്യാ�ാപനം
  
7.30 PM  :   അത്ോഴവിരുന്് 
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മാന്യരെ,
 മഹാകവി കുമാെനാശാരറെ പ്രജാസഭാപ്രവവശത്ിരറെ 

അഷ് വ�ാത്െശതാബ്ിയും ചെമവാർഷികവും ഒത്തുവചരുന്ന 
വവളയിൽ വകെള നിയമസഭയര� രസറെർ വ�ാർ പാർലരമറെറി 
സ്റ്റഡീസ് & രരെയിനിുംഗിരറെയും കുമാെനാശാൻ വേശീയ സാുംസ് കാ
െിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ിരറെയും സുംയക്ാഭിമുഖ്യത്ിൽ മഹാകവിയര� 
സ്മെണാർത്ും 2021 ജനുവെി 18 തിങ്കളാഴ്ച വവകുവന്നെും 5.30ന് 
നിയമസഭാ സമുച്ചയത്ിരല ആർ. ശങ്കെനാൊയണൻ തമ്ി  
രമവമ്ഴ് സ് വലാഞ്ിൽ സുംഘ�ിപ്ിക്കുന്ന ച�ങ്് ബഹു. നിയമസഭാ 
സ്ീക്കർ  ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഉേ്ഘാ�നും രചയ്യുsന്നു.  പെിപാ�ി
യിൽ ബഹു. സഹകെണവും വിവനാേസഞ്ാെവും വേവസ്വവും 
വകുപ്പുമന്തി   ശ്രീ. കടകംപള്ി സുരരന്ദ്രൻ  അധ്യക്ഷത 
വഹിക്കുന്നതും ബഹു. രഡപ്യൂട്ി സ്ീക്കർ ശ്രീ. വി. ശശി സ്വാഗതും 
ആശുംസിക്കുന്നതമാണ്. ച�ങ്ിൽ പ്രൊഫ. എം. പ്ക. സാനുവിപ്െ 
ആേെിക്കുന്നതാണ്. തേവസെത്ിൽ നിയമസഭാ രസക്രവട്റിയറ്റ് 
തയ്ാറാക്കിയ റ�റൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ളുര�യും മഹാകവി കുമാെനാ
ശാൻ വേശീയ സാുംസ്ാെിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്  പ്രസിദ്ീകെിക്കുന്ന പുസ്ത
കങ്ളുര�യും പ്രകാശനും,  സി.പി.എസ്.�ി. ന�ത്തുന്ന സർട്ി�ിക്കറ്റ് 
വകാഴ് സ് ഏഴാമത് ബാച്ചിരറെ ഉേ്ഘാ�നും, നിയമസഭാ മാധ്യമ 
അവാർഡ് വിതെണും എന്നിവ ഉണ്ായിെിക്കുന്നതും അന്തർവദേശീയ 
കായികെുംഗത്് മികച്ച പ്രക�നും കാഴ്ചവച്ച മുൻ നിയമസഭാ സാമാ
ജികൻ  ശ്രീ. എം. പ്െ. രെക്കബിപ്െ അനുവമാേിക്കുന്നതമാണ്.

      പ്രസ്തുത പെിപാ�ിയിവലയ്ക് താങ്കരള ഹാർദേമായി ക്ഷണിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുെും, എസ്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ ൊയർ
08/01/2021   നിയമസഭാ രസക്രട്റി.
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05.30 PM  

െ്ോഗതം : ശ്രീ. വി. ശശി 
  ബഹു. സഡപ്യൂട്ി സ്ീക്ർ  

അധ്യക്ഷ പ്രെംഗം : ശ്രീ. കടകംപള്ി സുകരന്ദ്രൻ  
  ബഹു. െഹകരണവം വിഫനോേെഞ്ോരവം ഫേവെ്വം വകുപ്പുെന്തി  

ഉേ്ഘോെനം : ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 
  ബഹു. സ്ീക്ർ  

മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ �ഘു ജരീവചരിത്ം - വരീഡികയാ പ്രദർശനം  

െോന്ിധ്യം : കഡാ. ടി. എം. കതാമസ് ഐസക്      
  ബഹു. ധനകോര്യവം കയറം വകുപ്പുെന്തി 

 : ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ 
  ബഹു. സപോതുെരോെത്ം രജിെ് ഫരെഷനം വകുപ്പുെന്തി    

 : ശ്രീമതി ന്ക. ന്ക. വശ�ജ ടരീച്ർ 
  ബഹു. ആഫരോഗ്യവം െോമൂഹ്യനീതിയം വനിത-ശിശുവികെനവം വകുപ്പുെന്തി 

 : ന്പ്രാഫ. സി. രവരീന്ദ്രനാഥ്  
  ബഹു. സപോതുവിേ്യോഭ്യോെ വകുപ്പുെന്തി 

 : ശ്രീ. വി. എസ്. സുനിൽ കുമാർ  
  ബഹു. കൃഷി വകുപ്പുെന്തി 

 : ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ്   
  ബഹു. ഫലോക് െഭോംഗം  

ആശോൻ െോഹിത്യത്ിൽ ആഴത്ിൽ പഠനം നെത്ിയിട്ടുളള 
ന്പ്രാഫ. എം. ന്ക.സാനുവിന്ന ആേരിക്കുന്നു.  

െറപെി പ്രഭോഷണം : ന്പ്രാഫ. എം.ന്ക. സാനു 

പ്രഭോഷണം : ന്പ്രാഫ. വി. മധുസൂദനൻ നായർ 
  സെയർെോൻ, കുെോരനോശോൻ ഫേശീയ െോംെ് കോരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്് 

  ന്പ്രാഫ. എം. ആർ. സഹൃദയൻ തമ്ി 
  സെക്രട്റി, കുെോരനോശോൻ ഫേശീയ െോംെ് കോരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്  

കാര്യപരിപാെി

ആർ. ശങ്കരനോരോയണൻ തമ്ി സെഫമ്ഴ് െ് ഫലോഞ്്
നിയെെഭോ െമുച്ചയം
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2021 ജനുവരി 18, തിങ്കളാഴ്ച,
വവകുന്നേരം 05.30

പ്സന്റർ രഫാർ പാർലപ്മന്ററി സ്റ്റഡരീസ് & പ്രെയിെിംഗ്
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മഹാകവി കുമാരനാശാൻ 
അനുസ്മരണം

സെന്റർ ഫ�ോർ പോർലസെന്ററി സ്റ്റഡീെ് ആന്റ് സരെയിനിംഗിസന്റയം 
കുെോരനോശോൻ ഫേശീയ െോംെ് കോരിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ിസന്റയം 

െംയക്ത െംരംഭം

പുസ്തകപ്രകാശനം

നിയമസഭാ 
മാധ്യമ അവാർഡ് വിതരണം

സർട്ിഫിക്കറ്് കകാഴ് സ് 
ഏഴാമത് ബാച്ിന്റെ 

ഉദ്ഘാടനം

2021 ജനുവരി 18, വവകുകനേരം 5.30, 
ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്ി ന്മകമ്ഴ് സ് ക�ാഞ്് 

പുസ്തക പ്രകാശനം

നിയമസഭാ സസക്രട്ടേറിയറ്റ് തയ്ാറാക്ിയ റഫറൻസറ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുസെ പ്രകാശനം.

എസ്റിട്മറ്റ്സറ് കമ്ിറ്ി @ 64  
(ധനകാര്യ നിരീക്ഷണത്ിസറെ സാർത്ഥകമായ 64 വർഷങ്ങൾ)
പരിസ്ിതി സമിതി - സഫലം സർഗ്ാത്മകം
ഹർജികൾ സംബന്ിച്ച സമിതി - വജ്രട്ശാഭയിൽ 

കുമാരനാശാൻ ട്േശീയ സാംസറ് കാരിക ഇൻസ്റിറ്്യൂടേറ് പ്രസിദ്ീകരണങ്ങൾ
തീവ്രട്രാേനം
സരസകവി മൂലൂർ എസ്. പത്മനാഭപണിക്കർ     

കുമാരനാശാൻ: ചില സറ്മരണകൾ
ന്ക. സദാശിവൻ   

കുമാരനാശാസന അടുത്റിഞ്ഞവർ
കഡാ. പി. കവണുക�ാപാ�ൻ (എഡിറ്റർ) 

സർടേിഫിക്റ്റ് ട്കാഴറ് സറ് ഏഴാമതറ് ബാച്ചിസറെ ഉേറ്ഘാെനം 
നിയമസഭാ മാധ്യമ അവാർഡറ് വിതരണം
മുൻ എം.എൽ. എ. ശ്ീ. എം. സജ.  ട്ജക്ബിനറ് അനുട്മാേനം  

കൃതജ്ഞത : ശ്രീ. എസ്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നായർ    
  സെക്രട്റി,  ഫകരള നിയെെഭ  

6.15 PM : ‘ചിന്ാവിഷ്ടയായ സരീത’-     
  ഫെോഹിനിയോട്ം- നൃത്ോവിഷ് കോരം
                           കഡാ. സുമിത നായരം സംഘവം

7.00 PM              :  ‘കാവ്യ�രീതി’
  ആശോൻ കവിതകളുസെ െംഗീതോവിഷ് ക്ോരം
                             ശ്രീ. ശ്രീറാം, ശ്രീ. കല്ലറ ക�ാപൻ,      
  ശ്രീമതി ശ്യാമ, ശ്രീമതി �ക്ഷരീദാസ്
  ബഹു. നിയമസഭാം�ങ്ങളുന്ടയം നിയമസഭാ    
                             ന്സക്രകട്റിയറ്് ജരീവനക്കാരന്ടയം കാവ്യാ�ാപനം
  
7.30 PM  :   അത്ോഴവിരുന്് 

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




