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കാർഷിക  സർവകലാശാലയില്  വായനാ വാരാചരണം 

        കേരള ോർഷിേ  സർവേലാശാല ഈ  വർഷത്തെ  

വായനാവാരം Pq¬  19 മുതല് 25 വത്തര സമുചിതമായി ആചരിക്കുന്നു.  

ഇകതാടനുബന്ധിച്ച്, സർവേലാശാലയുത്തട കേന്ദ്ര ലലന്ദ്ബറിയിലുും എലലാ 

കോകളജുേളിലുും സ്േൂളിലുും വിവിധ പരിപാടിേള്    സുംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

      പി. എൻ. പണിക്കർ അനുസ്മരണും, ത്തസമിനാറുേള്, 

സാഹിതയ-വായനാ മല്സര്ങളള്, ചർച്ചേള്, നലല വായനക്കാത്തര ആദരിക്കല്, 

പുസ്തേ ന്ദ്പദർശനും തുട്ങളിയവയാണ് പരിപാടിേള്. 

  വാരാചരണെിന്റ്ത്തെ ഉല്ഘാടനവുും “വിജ്നാനവും 

സംസ്കാരവും” എന്ന വിഷയെിലുള്ള ത്തസമിനാറുും Pq¬ 20 ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 

2 നു  ത്തവള്ളാനിക്കരയിത്തല സർവേലാശാല കേന്ദ്ര ലലന്ദ്ബറിയില് ത്തവച്ച് 

അഡ്വ. ത്തേ. രാജൻ, എും. എല്. എ. നിർവഹിക്കുും., ലവസ്  

ചാൻസിലർകഡ്ാ. പി. രാകജന്ദ്രൻഅധയ്ഷതത വഹിക്കുും. 

  നലല വായനക്കാരായി ത്തതരത്തഞ്ഞടുക്കത്തപ്പട്ട കഡ്ാ. ത്തേ. ബി. ഷീല, 

(കഹാർട്ടിേള്ച്ചർകോകള) ,  ത്തേ. എസ്. ന്ദ്ശീകദവി (ത്തേ.എ .യു. ത്തഹഡ് 

േവാർട്ടർ , വിദയാർഥിേളായ േുമാരി. വരന ജി. ലപ 

(കഹാർട്ടിേള്ച്ചർകോകള) , േുമാരി. പി. ആൻസി (ോലാവസ്ഥ വയതിയാന 

പഠന ഗകവഷണ അക്കാദമി , േുമാരി. അതുലയ ലടെസ് (സഹേരണ, 

ബാങ്കിങ് & മാകന)ത്തമന്റ് കോകള) , േുമാരി. എസ്. അജിഷ്മ (ക ാത്തറസ്ന്ദ്ടി 

കോകള) , േുമാരി. കറാസ് ലിെ് വി. പീെർ (ത്തേ.എ .യു. സ്േൂള്  

എന്നിവത്തര ആദരിക്കുും. 

 



23നു ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 2 നു കഹാർട്ടിേള്ച്ചർകോകളജില്നടക്കുന്ന 

“വിജ്നാനവും ജനാധിപതയവും” എന്ന വിഷയെിലുള്ള ത്തസമിനാർ   

ന്ദ്ഗന്ഥോരൻ  ലവശാഖൻ  ഉല്ഘാടനും ത്തചയുും. 

പരിപാടിേളില് ത്തപാതു ജന്ങളള്ക്കുും പത്തങ്കടുക്കാും. ന്ദ്പകവശനും 

ത്തസൌജനയമാണ്. 

  വിശദ വിവര്ങളള്ക്കു ബന്ധത്തപ്പടുേ  9446280221; 

www.kau.in 

Reading Week Programmes in Kerala Agricultural University 

 Kerala Agricultural University (KAU) has organised several Reading Week 

programmes during June 19-25 in its colleges and libraries. 

 P.N. Panicker remembrance, seminars, reading and literary competitions, 

discussions, honouring best readers, book exhibition, etc. are programmes   

 Reading Week Celebrations and Seminar on “Knowledge and Culture” will 

be inaugurated in KAU Central Library, Vellanikkara by Adv. K. Rajan, MLA in a 

function presided by Dr. P. Rajendran, Vice Chancellor. 

 Dr. K.B. Sheela (College of Horticulture), K.S. Sreedevi (KAU Hqrs), 

students Vandana G. Pai (College of Horticulture), P. Ancy (Academy of Climate 

Change Education and Research), Athulya Titus (College of Co-operation, 

Banking and Management) and S. Ajishma (College of Forestry), Roselit (KAU 

School) will be honoured as best library users of different colleges, school and 

office. 

 A Seminar on “Reading and Democracy” organised on 23rd 2pm at College 

of Horticulture will be inaugurated by Vaisakhan, writer. 

Students, teachers and public can attend the programmes without any 

fee. For details contact: 9446280221; www.kau.in 


