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വായന വയക്തികളെ മനുഷ്യ സ്നനഹികെ ും 
പ്രകൃതിയുളെ സുംരക്ഷകരുും ആയി മാറ് ും:  

അഡ്വ. ളക. രാജന്, എും. എല്. എ. 
 

വായന വയക്തികളെ കൂെുതല് മനുഷ്യ സ്നനഹികെ ും സുംസ്കാര 
സമ്പന്നരുും പ്രകൃതി യുളെ സുംരക്ഷകരുും ആക്കുളമന്നുും  അഡ്വ. ളക. രാജന്, 
എും. എല്. എ. അഭിപ്രായളരട്ട .  നകരെ കാര്ഷ്ിക സര്വ്വകലാശാലയുളെ  
വായനാവാരവുും, “വായനയുും സുംസ്കാരവുും” എന്ന 
വിഷ്യത്തിലുള്ള ളസമിനാറുും ളവള്ളാനിക്കരയിളല  സര്വ്വകലാശാല 
നകപ്ര ലലപ്രറിയില്ളവച്  ഉല്ഘാെനും ള്തതു 
സുംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അനേഹും. വായനളയ ആനഘാഷ്ങ്ങെില് മാപ്തും 
ഒതുക്കാളത ജീവിതും മുഴുവന് അനുവര്ത്തിനക്കപ്ര പ്രപ്കിയ ആ , 
അനേഹും തുെര്ന്നു.  

 



 

 

ലവസ്  ്ാന്സിലര്  നഡ്ാ. രി. രാനജപ്രന്അധ്യയക്ഷത വഹിച . ഭര  
സമിതി അുംഗും  നഡ്ാ. നജാസ്  നജാസഫ് മുഖ്യ പ്രഭാഷ് ും  നെത്തി. 
 

 

 

 

 

 



 

 

രജിസ്പ്ൊര്  നഡ്ാ.  ളക.  അരവിരാക്ഷന്    രി. എന്. ര ിക്കര് 
അനുസ്മര  പ്രഭാഷ് ും നെത്തി. 
 

 

 
സര്വ്വകലാശാല ജനറല്ളകൌണ്സില്അുംഗങ്ങൊയ വി. എസ്. സതയശീലന്,  
വര്ഗിസ് ളജ. ഒലക്ക്കാരന്, സര്വ്വകലാശാല ലലപ്രറി വിഭാഗും നമധ്യാവി 
നഡ്ാ. എ. െി.  പ്രാന്സിസ്, വി. രി. അജിതകുമാരി,  ളക. എ. യു. 
സ്കൂള്ലീഡ്ര്  ഹദിയ  ളക. നജീബ്,  വിദയാര്ഥി 
യു ിയന്ഭാരവാഹികൊയ അലന് സി. ആന്റ ി  
(നഹാര്ട്ടികള്ചര്നകാനെ), ,   രി. അഖ്ില     (നരാളറസ്പ്െി നകാനെ), , 
നരഷ്മ സാജു (സഹകര , രാങ്കിങ് & മാനന),ളമന്റ് നകാനെ), , എ. എസ്. 



രൂജ (കാലാവസ്ഥ വയതിയാന രഠന ഗനവഷ്  അക്കാദമി , 
എന്നിവര്പ്രസുംഗിച . 
 

 

 
 
സര്വ്വകലാശാലയുളെ വിവിധ്യ നകാനെജുകള്, സ്കൂള്, മറ്  
സ്ഥാരനങ്ങള്എന്നിവിെങ്ങെില്നിന്നുും  നലക വായനക്കാരായി 
ളതരളെെുക്കളെട്ട നഡ്ാ. ളക. രി. ഷ്ീല, (നഹാര്ട്ടികള്ചര്നകാനെ), ,  ളക. 
എസ്. പ്ശീനദവി (ളക.എ .യു. ളഹഡ് കവാര്ട്ടര് , വിദയാര്ഥികൊയ വരന ജി. 
ലര (നഹാര്ട്ടികള്ചര്നകാനെ), , രി. ആന്സി (കാലാവസ്ഥ വയതിയാന 
രഠന ഗനവഷ്  അക്കാദമി , അതുലയ ലെറ്സ് (സഹകര , രാങ്കിങ് & 
മാനന),ളമന്റ് നകാനെ), , എസ്. അജിഷ്മ (നരാളറസ്പ്െി നകാനെ), ,  നറാസ്-
ലിറ്് വി. രീറ്ര് (ളക.എ .യു. സ്കൂള്   എന്നിവളരയുും  വിവിധ്യ കലാ 
സാഹിതയ മത്സര വിജയികളെയുും പ്ഗന്ഥകാരനുും മുന്രജിസ്പ്ൊറുമായ 
നഡ്ാ. മനനാനമാഹന് കവിത ള്ാലകി  ആദരും അര്െിച . സമ്മാനങ്ങെ ും 
സര്ട്ടിരിക്കറ് കെ ും നല്കി. 
 

നകാനെ), ഡ്ീന്മാരായ നഡ്ാ. വിദയാസാഗരന്, നഡ്ാ. നമാെി നജാസഫ്, നഡ്ാ. 
ഇ. ളക. കുരയന്, സുംഘെന ഭാരവാഹികൊയ കുെുണ്ണി നമനനാന്,  സി. 
വി. ളഡ്ന്നി, സി. വി. ളരൌനലാസ്, വി. ഓ. നജാത തുെങ്ങിയവര് 
സുംരന്ധിച . 
 

 



 

 

 

“നഹാര്ത്തുസ് മലരാറിക്കസ്” വിഖ്യാത പ്ഗന്ഥങ്ങെ ളെ പ്രദര്ശനവുും 
ഉപ്രായിരുന്നു. 
 

നകരെ കാര്ഷ്ിക സര്വ്വകലാശാല നകപ്ര ലലപ്രറി സുംഘെിെിച 
രരിരാെികെില് CoH, CoF, CCBM, ACCER, KAU സ്കൂള്,  അക്കാദമിക് 
ലലപ്രറി അനസാസിനയഷ്ന്,  നകരെ ലലപ്രറി അനസാസിനയഷ്ന് 
എന്നിവ സഹകരിച . 
 

 

 

 



 

 

Reading will make people Human Loving, Culturally Refined; and 
Guardian of Nature: Adv. K. Rajan, MLA 

 
Reading should not be a seasonal celebration, but should be nurtured throughout life. 
Reading will refine people to be more human loving, culturally refined; and the guardians of 
nature, Adv. K. Rajan, MLA & Member, KAU Executive Committee opined while inaugurating 
the Kerala Agricultural University’s (KAU) Reading Week programmes and Seminar on 
“Reading and Culture” at the University Central Library here at Vellanikakra, Thrissur. 
 
 

 
 



 

 

 
Vice Chancellor Dr. P. Rajendran presided. Dr. Jose Joseph, Member, KAU Executive 
Committee delivered Key Note Address. Dr. K. Aravindhakshan, Registrar delivered P.N. 
Panicker remembrance talk. 
 

 
 



 

 
KAU General Council members: V.S. Sathyaseelan and Varghese J. Ollukaran, University 
Librarian: Dr. A.T. Francis, Coordinator: V.P. Ajithakumari, Leader, KAU School: Hadhiya K. 
Najeeb; Students Union Office Bearers: Alan C. Antony (Horticulture College-CoH), P. Akhila 
(Forestry College-CoF), Reshma Saju (Co-op, Banking & Management College-CCBM) and A.S. 
Pooja (Academy of Climate Change, Education and Research-ACCER) spoke.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Best library users from different colleges, school and stations of KAU; Dr. K.B. Sheela (College 
of Horticulture), K.S. Sreedevi (KAU Hqrs.), students Vandana G. Pai (College of Horticulture), 
P. Ancy (ACCER), Athulya Titus (CCBM) and S. Ajishma (CoF), Roselit V. Peter (KAU School) and 
winners of art and literary competitions were honoured by reciting a poem by Dr. C.B. 
Manomohan, Writer and former Registrar. Distributed prizes and certificates also.  



 
 
 

 

 

 
Heads of Colleges, Dr. K. Vidyasagaran, Dr. Molly Joseph and Dr. E.K. Kurien, staff 
organization office bearers Kunjunny Menon, C.V. Denny, C. V.  Paulose, V.O. Joy, etc. 
attended. 
 
Exhibition of famous books like “Hortus Malabaricus” was also held. 
 
The programmes and seminar were organized by the KAU Central Library in collaboration 
with CoH, CoF, CCBM, ACCER, KAU School, Academic Library Association and Kerala Library 
Association. 



 
 
 

 

 

 

 


