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മലയാള കേനാാവിലിടെ� കുലപിതിി

സിി വിി രാാമന്പിിള്ളയുടെെ
ചരാമശതാാബ്ദിിയും

പ്രതാിമ അനാാച്ഛാാദനാവുംം
2022 മാര്ച്ച്് 21, 22, 23 തിീയതിികാളില് 

തിിരുവിനാന്തപുരം പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാി



തിിരുവിനാന്തപുരം
14 മാര്ച്ച്് 2022

മാനായസുഹൃകേ�,
മലയാളസിാഹിിതിയ�ിടെല മാത്രമല്ല ഇന്തയന്സിാഹിിതിയ�ിടെല തിടെ� യുഗംപ്രതിീകാ 
മായി നാി�്, കാാലടെ� ജയിക്കു� സിര്ഗ്ഗസൃഷ്ടിികാളാല് ഇന്നുംം വിായനാക്കാാരുടെെ 
കേ�തിനാടെയ പ്രകേ�ാദി�ിച്ചുടെകാാ�ിരിക്കു� ആഖ്യയാനാകാാരന്, മലയാള�ിടെല സിവതിന്ത്രി 
ഗംദയനാാെകാ�ിടെ�  കേപ്രാദ്ഘാാെകാന് എ�ീ നാിലകാളില് കേകാരളവുംം മലയാളവുംമുള്ളിെ
കേ�ാളം നാിലനാില്ക്കു� സ്മരണയാണ് സിി.വിി. രാമന്പിിള്ളയുകേെതി്. ആദയകാാല പിത്ര
പ്രവിര്�നാ�ിടെ� മാര്ഗ്ഗദര്ശിിയും ദിവിാനുള്ടെ�ടെെയുള്ള പിരകേദശിികാളായ ഭരണാധിി 
കാാരികാള്ടെക്കാതിിടെര ടെപിാതുകേബാധിമുണര്�ാനാായി നാിരന്തരം എഴുതിിടെക്കാാ�ിരു� 
രാഷ്ട്രീീയകേലഖ്യകാനും ആയിരുന്നും സിി. വിി. 2022 മാര്ച്ച്് 21 അകേ�ഹി�ിടെ�  �രമശിതിാ
ബ്ദിിദിനാമാണ്. ആര്ക്കും അനുകാരിക്കാാനാാകാാ� സിാഹിിതിയകൃതിികാളുടെെ സ്രഷ്ടിാവിായ 
സിി.വിി. രാമന്പിിള്ളയ്ക്ക്് സിമു�ിതിമായ ഒരു സ്മാരകാം അകേ�ഹി�ിടെ� കാര്മ്മമണ്ഡല
മായിരു� തിിരുവിനാന്തപുരം നാഗംര�ിലില്ല. മലയാളടെ� കേ�ഹിിക്കു� എല്ലാവിരുടെെ
യും �ിരകാാലാഭിലാഷമായ സിി.വിി. പ്രതിിമ സിംസ്ഥാാനാസിര്ക്കാാരിടെ� കൂെി സിഹിായകേ�ാ
ടെെ അകേ�ഹി�ിടെ� �രമശിതിാബ്ദിിവിര്ഷ�ില് സ്ഥാാപിിക്കുകായാടെണ�് അറാിയിക്കാാന് 
സികേന്താഷമു�്. പ്രതിിഭാധിനാനാായ ശ്രീീ ഉണ്ണിി കാാനാായിയാണ് പ്രതിിമയുടെെ ശിില്പിി. 
�രമശിതിാബ്ദിിദിനാാ�രണം 2022 മാര്ച്ച്് 21 നാ് ബഹുമാനാടെ�ട്ട സിംസ്ഥാാനാഗംതിാഗംതി
വികുപ്പുമന്ത്രിി ശ്രീീ ആ�ണി രാജു ഉദ്ഘാാെനാം ടെ�യ്യു�തിിടെനാത്തുെര്�് മൂന്നും ദിവിസി
ടെ� സിാംസ്കാാരികാപിരിപിാെികാളാണ് തിിരുവിനാന്തപുരം പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാി വിള�ില് 
മഹിാസിാഹിിതിയകാാരടെ�  ദീപ്തസ്മരണയ്ക്ക്ായി ഒരുക്കാിയിട്ടുള്ളതി്.  
സിി.വിി. രാമന്പിിള്ള നാാഷണല് ഫൗൗകേ�ഷടെ�  കേനാതൃതിവ�ില് നാിര്മ്മിച്ച് സിി.വിി.യു 
ടെെ അര്ദ്ധകാായടെവിങ്കലപ്രതിിമ 2022 മാര്ച്ച്് 23 ബുധിനാാഴ്ച ലൈവികുകേ�രം 04.30 നാ് 
ബഹുമാനാടെ�ട്ട കേകാരളമുഖ്യയമന്ത്രിി ശ്രീീ പിിണറാായി വിിജയന് പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാിയിടെല 
കുട്ടികാളുടെെ പിാര്ക്കാിനു മു�ില് അനാാച്ഛാാദനാം ടെ�യ്യും. ബഹുമാനാടെ�ട്ട ഉ�തിവിിദയാഭയാ
സിവികുപ്പുമന്ത്രിി കേ�ാ. ആര്.ബിന്ദുവിിടെ�  അദ്ധയക്ഷതിയില് കൂടു� കേയാഗം�ില് കേപ്രമാ
മൃതിം കേനാാവിലിടെ� സിി വിി �രമശിതിാബ്ദിി�തിി�് ബഹുമാനാടെ�ട്ട സിാംസ്കാാരികാ വികുപ്പു 
മന്ത്രിി ശ്രീീ. സിജി ടെ�റാിയാന് പ്രകാാശിനാം ടെ�യ്യും. സിാമൂഹിയ-രാഷ്ട്രീീയ-സിാംസ്കാാരികാ  
രംഗംങ്ങളിടെല നാിരവിധിി പ്രമുഖ്യര് പിടെങ്കടുക്കും. 

 അങ്ങയുടെെ മഹിനാീയസിാ�ിദ്ധയം സിവിിനായം അഭയര്ത്ഥിിക്കുന്നും.
കേ�ഹിാദരങ്ങകേളാടെെ

കേ�ാ. കേജാര്ജ് ഓണക്കൂര് കേ�ാ.പിി.കേവിണുകേഗംാപിാലന്
പ്രസിി�ന്റാ് ജനാറാല് ടെസിക്രട്ടറാി
9447 521 162 9446 967 139



കാാരയപിരിപിാെി

ഒ�ാം ദിവിസിം
2022 മാര്ച്ച്് 21 തിിങ്കള്

തുെക്കാം: രാവിിടെല 9 മണി
കേറാാകേസ്കാാട്ട് ഭവിനാം, വിഴുതിക്കാാെ്

സിി.വിി. രാാമന്പിിള്ള
ചരാമശതാാബ്ദിി 

പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാിയികേലക്കാ് 
ദീപിശിിഖ്യയുടെെ പുറാ�ാെ്

ദീപിശിിഖ്യ ജാഥാംാംഗംങ്ങള്ക്കാ് ലൈകാമാറു�തി് 
ബഹുമാനാടെ�ട്ട നാഗംരസിഭാംഗംങ്ങളായ

ശ്രീീ പിാളയം രാജന്
അ�വ. ശ്രീീമതിി രാഖ്യി രവിികുമാര്

രാവിിടെല 09.30 നു്, പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാി
ടെകാാമ്പുപിറ്റ്് 

രാവിിടെല 10.30 നാ്
സിി.വിി. യുടെെ മാതൃകേദശിമായ ടെനായ്യാാറ്റ്ിന്കാര ആറായൂര് നാിന്നുംം, 

സിവന്തഭവിനാമായ കേറാാകേസ്കാാട്ടു നാിന്നുംം എ�ികേച്ച്രു� ദീപിശിിഖ്യകാള്ക്കാ് സിവീകാരണം 
ആരയാ രാകേജന്ദ്രന്

ബഹുമാനാടെ�ട്ട തിിരുവിനാന്തപുരം കേമയര്

രാവിിടെല 11 നാ്
സിി.വിി. �രമശിതിാബ്ദിി ദിനാാ�രണം

ഉദ്ഘാാെനാസികേമ്മളനാം
 സിവാഗംതിം :  കേ�ാ.പിി.കേവിണുകേഗംാപിാലന്
 ആദ്ധയക്ഷയം :  കേ�ാ.കേജാര്ജ് ഓണക്കൂര്
 ഉദ്ഘാാെനാം : ശ്രീീ ആ�ണി രാജു
   ബഹു. ഗംതിാഗംതിവികുപ്പുമന്ത്രിി

 മുഖ്യയാതിിഥാംി : ശ്രീീ വിി.�ി. സിതിീശിന്
   ബഹു. നാിയമസിഭാപ്രതിിപിക്ഷകേനാതിാവി്

 സിി.വിി. �രമശിതിാബ്ദിി പ്രഭാഷണം : കേ�ാ. പിി.ടെകാ.രാജകേശിഖ്യരന്
 കൃതിജ്ഞതി : ശ്രീീമതിി ടെ�ങ്കല് സുകുമാരി



മൂ�ാം ദിവിസിം
മാര്ച്ച്് 23 ബുധിന് 

ലൈവികുകേ�രം 3.30 മണി
പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാി

സിി വിി പ്രതാിമ 
അനാാച്ഛാാദനാം

പിഞ്ചാാരികേമളം
രഹിിതിാകൃഷ്ണദാസിിടെ� കേനാതൃതിവ�ില് 

മു�തിില്�രം കേമളകാലാകാാരന്മാാര് പിടെങ്കടുക്കുന്നും.

സിി.വിി. രാാമന്പിിള്ള
അനുസ്മരാണംം

 ര�ാം ദിവിസിം പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാി
 2022 മാര്ച്ച്് 22 ടെ�ാവ്വ രാവിിടെല 10 മണി 

കാാവിയാര്ച്ച്നാ
സിി.വിി. ആഖ്യയായികാാപിാരായണം

 സിവാഗംതിം   :  ശ്രീീ ആര്. നാന്ദകുമാര് 
 ഉദ്ഘാാെനാം  :  കേ�ാ. വിി. പിി. കേജായ്
   ബഹു. �ീഫൗ് ടെസിക്രട്ടറാി
   ടെപ്രാഫൗ. വിി. മധുസൂദനാന്നാായര്
   ശ്രീീ ബാല�ന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാാെ്
   ടെപ്രാഫൗ. അലിയാര്
   കേ�ാ. അ�പൂര്ണ്ണിാ കേദവിി

രാവിിടെല 11 മണി 
�രമശിതിാബ്ദിി പ്രഭാഷണങ്ങള്

കേ�ാ. എം.എന്. കാാരകേ�രി
വിിഷയം : സിി.വിി. യുടെെ കാാലാതിീതിതിവം

ടെപ്രാഫൗ.വിി. കാാര്�ികേകായന് നാായര്
വിിഷയം : �രിത്രവുംം �രിത്രാഖ്യയാനാവുംം 

കേ�ാ. ടെകാ.എസി്. രവിികുമാര്
വിിഷയം : സിി.വിി.യിടെല അപിരി�ിതികേലാകാങ്ങള്

 കൃതിജ്ഞതി    : ശ്രീീ. ടെകാ. ആനാന്ദന്



ലൈവികുകേ�രം 4.30 മണി
ഒരു വിര്ഷടെ� സിി.വിി. �രമശിതിാബ്ദിി കേദശിീയതില 

പിരിപിാെികാളുടെെ ഉദ്ഘാാെനാവുംം 
പ്രതിിമ അനാാച്ഛാാദനാവുംം

 സിവാഗംതിം : കേ�ാ. കേജാര്ജ്ജ്് ഓണക്കൂര്
 ആദ്ധയക്ഷയം : കേ�ാ. ആര്. ബിന്ദു
   ബഹു. ഉ�തിവിിദയാഭയാസിവികുപ്പുമന്ത്രിി

 
സിി.വിി. ടെയ�റ്റ്ി മഹിാകാവിി കുമാരനാാശിാന് എഴുതിിയ

‘നാിന്നുംകേപിായ സിിംഹിനാാദം’ എ� കാവിിതി 
അനാാച്ഛാാദനാകേവിളയില് ടെപ്രാഫൗ. വിി. മധുസൂദനാന് നാായര് ആലപിിക്കുന്നും.

സിി.വിി. പ്രതിിമയില് പുഷ്പാാര്ച്ച്നാ : ശ്രീീ അടൂര് കേഗംാപിാലകൃഷ്ണന്
സിി.വിി. അനുസ്മരണം : ടെപ്രാഫൗ. എം.ടെകാ. സിാനു

കേപ്രമാമൃതിം കേനാാവില് സിി.വിി. �രമശിതിാബ്ദിി�തിി�് 
(�ി സിി ബുക്സ്് പ്രസിിദ്ധീകാരണം) പ്രകാാശിനാം

ശ്രീീ സിജി ടെ�റാിയാന്
ബഹു.സിാംസ്കാാരികാവികുപ്പുമന്ത്രിി 

പിബ്ലിികാ് ലൈലബ്രറാിക്കാ് സിി.വിി.വിയാഖ്യയാനാകേകാാശിം സിമര്�ണം
ശ്രീീ ആ�ണി രാജു

ബഹു. ഗംതിാഗംതിവികുപ്പുമന്ത്രിി

പുസ്തകാങ്ങള് ഏറ്റു വിാങ്ങു�തി് 
ശ്രീീമതിി പിി. ടെകാ. കേശിാഭനാ

കേ�റ്റ്് ലൈലകേബ്രറാിയന്

പ്രതിിമ അനാാച്ഛാാദനാം
ആദരണീയനാായ കേകാരള മുഖ്യയമന്ത്രിി 

ശ്രീീ. പിിണറാായി വിിജയന്



വിിശിിഷ്ടിസിാ�ിദ്ധയം 
ശ്രീീ വിി. ശിിവിന്കുട്ടി

ബഹു.ടെപിാതുവിിദയാഭയാസിവികുപ്പുമന്ത്രിി

ശ്രീീ ജി. ആര്. അനാില്
ബഹു. ഭക്ഷയ-ടെപിാതുവിിതിരണ വികുപ്പുമന്ത്രിി

ടെവിള്ളയമ്പലം മുതില് ലൈതിക്കാാെ് റാസിി�ന്സിി വിടെരയുള്ള 
സിി വിി രാമന്പിിള്ള കേറാാ�ിടെ� പുനാര്നാാമകാരണപ്രഖ്യയാപിനാം

ആരയാ രാകേജന്ദ്രന്
ബഹു. തിിരുവിനാന്തപുരം കേമയര്

പ്രതിിമയുടെെ ശിില്�ി ശ്രീീ. ഉണ്ണിി കാാനാായിക്കാ് 
ഉപിഹിാരസിമര്�ണം

ശ്രീീ കാെകാംപിള്ളി സുകേരന്ദ്രന് എം.എല്.എ

മുഖ്യയാതിിഥാംി
ശ്രീീ പ്രഭാവിര്മ്മ

ശ്രീീ രവിി �ി.സിി.
സിാ�ിദ്ധയം

ശ്രീീമതിി ജി. സുശിീലാബായി (സിി.വിി.യുടെെ ദൗഹിിത്രി)
ശ്രീീ ടെകാ. കേഗംാപികുമാരന് നാായര് (സിി.വിി.യുടെെ പ്രപിൗത്രന്)

കൃതിജ്ഞതി : കേ�ാ. പിി. കേവിണുകേഗംാപിാലന്

ലൈവികുകേ�രം 6.30 നു്
സുഭകേ�, സൂരയപുത്രീ

മാര്�ാണ്ഡവിര്മ്മ കേനാാവിലിടെനാ ആധിാരമാക്കാി നാിര്മ്മിച്ച് നാാെകാ�ിടെ� വിീ�ികേയാ പ്രദര്ശിനാം
നാാെകാര�നാ, ഗംാനാങ്ങള്: 

ശ്രീീ പിിര�ന്കേകാാെ് മുരളി
സിംവിിധിാനാം : കേകാാഴിികേക്കാാെ് കേഗംാപിിനാാഥാം്, സിംഗംീതിം : ടെകാ. രാഘാവിന് 

ആലാപിനാം : ടെപ്രാഫൗ. ബി. അരുന്ധതിി, വിി.െി. മുരളി
അവിതിരണം : സിംഘാകേ�തിനാ, തിിരുവിനാന്തപുരം


