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നനിയമസഭഭാ മഭാധധ്യമ 

അവഭാര്ഡഡ് 2017



  

ആര് .  ശങ്കരനഭാരഭായണന് തമനി 

അച്ചടനി മഭാധധ്യമ അവഭാര്ഡഡ്



  

അവഭാര്ഡഡ് ജജേതഭാവനിനന്റെ ജപേരഡ്
ജമല്വനിലഭാസസ

ശശ .  വനി .  പേനി .  നനിസഭാര്
മസഗളസ ദനിനപേതസ

കനിളനിയമണനില് പഭാസ ,  

മജഞ്ചേരനി ജറഭാഡഡ്,
മലപ്പുറസ-676505

സമഭാനഭാര്ഹമഭായ സൃഷനിയുനട 
ജപേരഡ്

'ഉഉൗരനിലുമുണഡ് ഉജജ്ജ്വല 
രത്നങ്ങള '

പ്രസനിദശകരനിച്ച 
മഭാധധ്യമതനിനന്റെ ജപേരഡ്

മസഗളസ ദനിനപേതസ

പ്രസനിദശകരനിച്ച കഭാലയളവഡ്
2016 ഡനിസസബര് 27, 28, 29, 

30 &31 
 (പേരമര '5 '  ദനിവസസ)



  

ആര് .  ശങ്കരനഭാരഭായണന് തമനി 

ദൃശധ്യ മഭാധധ്യമ അവഭാര്ഡഡ്



  

അവഭാര്ഡഡ് ജജേതഭാവനിനന്റെ ജപേരഡ്
ജമല്വനിലഭാസസ

ശശ .  സനി .  അനൂപേഡ്
ഫഭാറഡ് നസ:  201, 

പ്രശഭാനഡ് നഗര്
ജഫഭാര്ടഡ് പേനി . ഒ ,  

തനിരുവനനപുരസ-23

സമഭാനഭാര്ഹമഭായ സൃഷനിയുനട 
ജപേരഡ്

'വഭാകഡ് പൂകസ കഭാലസ '

സസജപ്രഷണസ നചെയ്ത 
മഭാധധ്യമതനിനന്റെ ജപേരഡ്

ഏഷധ്യഭാനനറഡ് നന്യൂസഡ് 

സസജപ്രഷണസ നചെയ്ത 
കഭാലയളവഡ്

2/12/2016, 11/12/16 & 

25/12/16



  

ഇ .  നക .  നഭായനഭാര് അച്ചടനി 

മഭാധധ്യമ അവഭാര്ഡഡ്



  

അവഭാര്ഡഡ് 
ജജേതഭാവനിനന്റെ ജപേരഡ്
ജമല്വനിലഭാസസ

ശശ .  എ .  എസഡ്.  ഉലഭാസഡ് കുമഭാര്
ഫഭാറഡ് നസ:  8 ബനി ,  

നസഞ്ചേജ്ജ്വറനി അപഭാര്ടഡ്നമന്റെഡ്
 നഭാഗമടസ , ജകഭാടയസ

സമഭാനഭാര്ഹമഭായ 
സൃഷനിയുനട ജപേരഡ്

'തനിന്നുന്നനതലഭാസ മശനല '

പ്രസനിദശകരനിച്ച 
മഭാധധ്യമതനിനന്റെ 
ജപേരഡ്

മലയഭാള മജനഭാരമ ദനിനപേതസ

പ്രസനിദശകരനിച്ച 
കഭാലയളവഡ്

2016 നവസബര് 15 മുതല് 19 വനര



  

 ഇ .  നക .  നഭായനഭാര് ദൃശധ്യ 

മഭാധധ്യമ അവഭാര്ഡഡ്



  

അവഭാര്ഡഡ് ജജേതഭാവനിനന്റെ 
ജപേരഡ്
ജമല്വനിലഭാസസ

ശശ .നജേയ്സണ് മണനിയങ്ങഭാടഡ്
ഏഷധ്യഭാനനറഡ് നന്യൂസഡ്,  

മഭാങ്ങഭാടന് ബനില്ഡനിസഗഡ്,
പേളനിതഭാനഴെ ജറഭാഡഡ്,  

കല്പറ ,    വയനഭാടഡ് - 673121

സമഭാനഭാര്ഹമഭായ 
സൃഷനിയുനട ജപേരഡ്

'ജതഭാല്കന്ന ജേനത '

സസജപ്രഷണസ നചെയ്ത 
മഭാധധ്യമതനിനന്റെ ജപേരഡ് ഏഷധ്യഭാനനറഡ് നന്യൂസഡ്

സസജപ്രഷണസ നചെയ്ത 
കഭാലയളവഡ് 2016 നസപ്റസബര് 5



  

ജേനി .  കഭാര്തനിജകയന് 

അച്ചടനി മഭാധധ്യമ അവഭാര്ഡഡ്



  

അവഭാര്ഡഡ് 
ജജേതഭാവനിനന്റെ ജപേരഡ്
ജമല്വനിലഭാസസ

ശശ .  സനി .  പേനി .  ശശഹര്ഷന്
സുജേഭാത ,

ടനി . സനി . 56/2502 (1)കരുമസ ,  

കരുമസ . പേനി . ഒ , 

തനിരുവനനപുരസ-2

സമഭാനഭാര്ഹമഭായ 
സൃഷനിയുനട ജപേരഡ്

'നനിയമസഭയനില് '

പ്രസനിദശകരനിച്ച 
മഭാധധ്യമതനിനന്റെ ജപേരഡ്

ജകരളകഉൗമുദനി ദനിനപേതസ

പ്രസനിദശകരനിച്ച 
കഭാലയളവഡ്

2016 ഒജകഭാബര് 21, നവസബര് 
4, 9



  

ജേനി . കഭാര്തനിജകയന്

 ദൃശധ്യ മഭാധധ്യമ അവഭാര്ഡഡ്



  

അവഭാര്ഡഡ് 
ജജേതഭാവനിനന്റെ ജപേരഡ്
ജമല്വനിലഭാസസ

ശശ .  സശജേനി .  ജേനി .  എസഡ്
വനി .  എസ .  നഭായര്  നമജമഭാറനിയല് 

ബനില്ഡനിസഗഡ്,  
മഭാതൃഭൂമനി ജറഭാഡഡ്,  

പേനി .  ബനി .  നസ .  5959, വഞ്ചേനിയൂര് ,  

തനിരുവനനപുരസ - 35

സമഭാനഭാര്ഹമഭായ 
സൃഷനിയുനട ജപേരഡ്

'വനിവനിധ റനിജപഭാര്ട്ടുകള '

സസജപ്രഷണസ നചെയ്ത 
മഭാധധ്യമതനിനന്റെ ജപേരഡ്

മഭാതൃഭൂമനി നന്യൂസഡ്

സസജപ്രഷണസ നചെയ്ത 
കഭാലയളവഡ്

06/02/16, 12/02/16, 24/06/2016, 
15/07/16, 26/10/2016



  

പ്രജതധ്യക ജൂറനി 

പേരഭാമര്ശസ



  

 പപേരര
പമേല്വവിലലാസസ

ശശ. അനൂബഡ്. നക. എസഡ്
റവിപപലാര്ട്ടര്, 

മേപനലാരമേ നന്യൂസര, 
തമലാനൂര്, തവിരുവനന്തപുരസ

സൃഷവിയുടടെ പപേരര 'ഒഒൗഷധക്കൂട്ടുമേലായവി വനമുത്തശവി'

സസപപ്രേഷണസ ടചെയ്ത 
മേലാധധ്യമേത്തവിടന്റെ പപേരര മേപനലാരമേ നന്യൂസര

സസപപ്രേഷണസ ടചെയ്ത 
കലാലയളവര 2016 നവസബര് 21
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