
ററിപപപ്പോർടട

 07.07.2016-നട  ബഷഷീററിനന്റെ  ഇരരുപതറിരണപ്പോണ്ടാം  ചരമവപ്പോർഷറികപ്പോചരണണ്ടാം
നടതറി.  ഇപതപ്പോടനരുബനറിചട  ബഷഷീർകക്കൃതറികളരുനട  പരറിഭപ്പോഷകനളകരുററിചട
നസെമറിനപ്പോറരുണ്ടാം, ‘ബഷഷീററിനന്റെ പലപ്പോകണ്ടാം’ എന്ന പപരറിൽ പടരദർശനവരുണ്ടാം ഒരരുകറി.

 2018  മപ്പോർചട  6-7-8  തഷീയതറികളറിലപ്പോയറി  ‘കലയരുണ്ടാം  സെപ്പോഹറിതടയവരുണ്ടാം  -
അന്തർവവജപ്പോനറിക ഘടതറിൽ’ എന്ന പപരറിൽ നസെമറിനപ്പോർ നടതറി.

 2018  ഏപടരഷീൽ  11-12-13  തഷീയതറികളറിലപ്പോയറി  ‘പവനൽസെപ്പോഹറിതറി’  എന്ന
പപരറിൽ  തടരറിദറിനസെപ്പോഹറിതടയശറിലടപശപ്പോല  സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു.
മലയപ്പോളസെപ്പോഹറിതടയനതകരുററിചരുള്ള  ആധറികപ്പോരറിക  സെണ്ടാംവപ്പോദങ്ങളറിപലകട
നയറികരുന്ന  വറിവറിധ  നസെഷനരുകൾ  ശറിലടപശപ്പോലയരുനട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നടന്നരു.
നക.ഇ.എൻ. കരുഞ്ഞഹമ്മദട, പഡപ്പോ. പറി.ഗഷീത, യരു.എ.ഖപ്പോദർ, പഡപ്പോ.ഷണ്ടാംഷപ്പോദട
ഹരുവസെൻ എന്നറിങ്ങനന വടയതടയസ്ത പമഖലകളറിലരുള്ള പടരഗൽഭമതറികൾ
പരറിപപ്പോടറികളറിൽ  പനങ്കെടരുതരു.  ശറിലടപശപ്പോലയരുനട  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി
വറിദടയപ്പോർതറികൾ  തയടയപ്പോറപ്പോകറിയ  രചനകൾ  പചർതട  പവനൽസെപ്പോഹറിതറി
എന്ന പപരറിൽതനന്ന ബഷഷീർനചയർ പരുസ്തകണ്ടാം പടരസെറിദഷീകരറിചരു. 

 2018  നവണ്ടാംബർ  ബഷഷീററിനന്റെ  നനൂററിപതപ്പോണ്ടാം  ജന്മദറിനപതപ്പോടനരുബനറിചട
പഷപ്പോർടട ഫറിലഷീണ്ടാം മത്സരണ്ടാം സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു

 2019  ജനരുവരറി  21-22  തഷീയതറികളറിലപ്പോയറി  ബഷഷീർ
ജന്മദറിനപതപ്പോടനരുബനറിചട  പദശഷീയനസെമറിനപ്പോർ  നടതറി.   ഇ.എണ്ടാം.എസെട.
നസെമറിനപ്പോർ  പകപ്പോണ്ടാംപടലകടസെറിൽ  നവചട  നടതറിയ  ബഹരുസെടവരതയരുണ്ടാം
ജനപ്പോധറിപതടയവരുണ്ടാം  എന്ന  നസെമറിനപ്പോററിൽ  പറി.ടറി  കരുഞ്ഞരുമരുഹമ്മദട,
അജയടപശഖർ,  സെണറി  എണ്ടാം.  കപറികപ്പോടട,  കരുമപ്പോരറി  വറിജയരപ്പോജ  മലടലറിക
ടറി.ഡറി.രപ്പോമകക്കൃഷ്ണൻ,  സെജറിതപ്പോ  മഠതറിൽ,  സെറിനരു  സെനൂരടയകരുമപ്പോർ
എന്നറിങ്ങനന നറിരവധറി പപർ സെണ്ടാംസെപ്പോരറിചരു.  ചടങ്ങറിനന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി സെപ്പോമപ്പോർ
ബറിരറിയപ്പോണറി  എന്ന  നപ്പോടകവരുണ്ടാം,  ഷബഷീർ  അലറിയരുനട  ഗസെൽരപ്പോവരുണ്ടാം
സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു

 2019  ജനൂവല  5-6  തഷീയതറികളറിലപ്പോയറി  ബഷഷീർ  അനരുസ്മരണവരുണ്ടാം
നസെമറിനപ്പോറരുണ്ടാം  (‘സെടവപ്പോതന്തടരടയവരുണ്ടാം  സെപ്പോഹറിതടയതറിനന്റെ  ഭപ്പോവറിയരുണ്ടാം’)
സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു.  ഇ.എണ്ടാം.എസെട.  നസെമറിനപ്പോർ  പകപ്പോണ്ടാംപടലകടസെറിൽ  നവചട
നടതറിയ ചടങ്ങട വവസെട ചപ്പോൻസെലർ നക.  മരുഹമ്മദട ബഷഷീർ ഉദടഘപ്പോടനണ്ടാം
നചയടതരു.  നറിലമനൂർ  ആയറിഷ,  പരുനലനൂർ  രപ്പോജൻ,  പഡപ്പോ.ശരതടചനടരൻ,
പഡപ്പോ.  എൽ.  പതപ്പോമസെരുകരുടറി,  പഡപ്പോ.  പറി.നക  പപപ്പോകർ  എന്നറിവർ
പനങ്കെടരുതരു  സെണ്ടാംസെപ്പോരറിചരു.  തരുടർന്നട  ഗപവഷകരരുനട
പടരബനപ്പോവതരണങ്ങളരുണ്ടാം നടന്നരു.



 2019  ഡറിസെണ്ടാംബർ  16-17-18  തഷീയതറികളറിലപ്പോയറി  ഫറിപടരസറി  (FIPRESCI)

ഇന്തടയയരുണ്ടാം,  പകരളചലചറിതടര  അകപ്പോദമറിയരുണ്ടാം  വവകണ്ടാം  മരുഹമ്മദട  ബഷഷീർ
നചയറരുണ്ടാം  സെണ്ടാംയരുകടതമപ്പോയറി  തടരറിദറിന  ചലചറിതടരപഠനകളരറി  നടതറി.
പടരശസ്ത ചലചറിതടര നറിരനൂപക ഇതപ്പോമറി പബപ്പോർഹൻ (കടനരപ്പോപയഷടയ) ചടങ്ങട
ഉദടഘപ്പോടനണ്ടാം നചയടതരു. മനൂന്നട ദറിവസെനത കടയപ്പോമറിൽ കമൽ, ടറി.വറി.ചനടരൻ,
എണ്ടാം.നക  രപ്പോഘപവനടര  എന്നറിങ്ങനന  പടരശസ്തരപ്പോയ  വറിവറിധ
ചലചറിതടരപടരവർതകരരുനട  പങ്കെപ്പോളറിതതറിലനൂനട   ചടങ്ങരുകൾ  ഏനറ
സെമന്നമപ്പോയറി.  

 2020  ജനരുവരറി  21-നട  വവകണ്ടാം  മരുഹമ്മദട  ബഷഷീററിനന്റെ
ജന്മദറിനപതപ്പോടനരുബനറിചട  ഭനൂമറിയരുനട  അവകപ്പോശറികൾ  എന്ന  പപരറിൽ
നസെമറിനപ്പോർ സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു.

 2020  ജനൂവല  5  നട  ബഷഷീററിനന്റെ  ചരമദറിനപതപ്പോടനരുബനറിചട
അനരുസ്മരണപരറിപപ്പോടറികൾ  സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു.  പകപ്പോവറിഡട  പശപ്പോതലതറിൽ
പഫസെടബരുകട  പപജറിൽ  വലവപ്പോയപ്പോണട  ചടങ്ങരുകൾ  നടന്നതട.   നക.
സെചറിദപ്പോനനൻ,  പറി.നക  പപ്പോറകടവട,  നക.ഇ.എൻ.,  പറി.നക.പപപ്പോകർ
എന്നറിവർ സെണ്ടാംസെപ്പോരറിചരു.

 21.01.2021-  നട  ബഷഷീർ  ജന്മദറിനപതപ്പോടനരുബനറിചട  ഇ.എണ്ടാം.എസെട.
നസെമറിനപ്പോർ  പകപ്പോണ്ടാംപടലകടസെറിൽ  നവചട  അനരുസ്മരണപരറിപപ്പോടറികൾ
സെണ്ടാംഘടറിപറിചരു.  കപ്പോലറികറട  യനൂണറിപവഴറിററി  വവസെട  ചപ്പോൻസെലർ  പഡപ്പോ.  യരു
നക.  ജയരപ്പോജട  ചടങ്ങട ഉദടഘപ്പോടനണ്ടാം നചയടതരു.  പടരശസ്ത നടൻ മപ്പോമരുപകപ്പോയ
ചടങ്ങറിൽ മരുഖടയപ്പോതറിഥറിയപ്പോയറിരരുന്നരു.  പടരശസ്ത പഫപ്പോപടപ്പോഗടരപ്പോഫർ പരുനലനൂർ
രപ്പോജനന്റെ പഫപ്പോപടപ്പോ കപ്പോലറികറട യനൂണറിപവഴറിററി രജറിസടരപ്പോർ സെറി.എൽ.  പജപ്പോഷറി
അനപ്പോചപ്പോദനണ്ടാം  നചയടതരു.  ചടങ്ങറിൽ  മലയപ്പോളവറിഭപ്പോഗണ്ടാം  അധടയക്ഷൻ
ആർ.വറി.എണ്ടാം.  ദറിവപ്പോകരൻ,  പഡപ്പോ.മറിനറിപടരസെപ്പോദട  എന്നറിവർ  സെണ്ടാംസെപ്പോരറിചരു.
പകപ്പോവറിഡട പടപരപ്പോപടപ്പോപകപ്പോൾ പപ്പോലറിചരുനകപ്പോണട ഓൺവലനപ്പോയറി LP, UP, HS
വറിദടയപ്പോർതറികൾകപ്പോയറി  ചറിതടരരചനപ്പോമത്സരവരുണ്ടാം  യരുവപ്പോകൾകപ്പോയറി
പലഖനമത്സരവരുണ്ടാം  നടതറി.  പബപനൂരറിനല  ബഷഷീററിനന്റെ  വഷീടറിൽനവചട
നടകരുന്ന  പരറിപപ്പോടറികളരുമപ്പോയറി  സെപ്പോമതറികബപ്പോധടയതകളറിലടലപ്പോനത
സെഹകരറികപ്പോനരുണ്ടാം സെപ്പോധറിചരു.


