
േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി �രസ് കാര�ൾ 31 ന് സാംസ് കാരിക വ��് മ�ി വിതരണം െച�ം

േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി�െട പരിധിയിൽെ��� േമഖലകളിൽ അ�ല�സംഭാവന നൽകിയ കലാകാരൻമാർ�� 2020 െല െഫേലാഷി�,് അവാർഡ,്���ജ �രസ ്കാര�ൾ ഓഗ� ്31 ന ്സാംസ ്കാരിക വ�� ്മ�ി
സജി െചറിയാൻ വിതരണം െച�ം. ഓഗ� ് 31 ന ്ഉ� ്�് ര� ് മണി �തൽ ��ര വെര ��രിെല േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി െക ടി �ഹ�ദ ്�ാരക തിേയ�റിൽ �� ്െസഷ�കളിലായി�ാണ് �രസ ്കാര വിതരണം
സംഘടി�ി�ക.�ർ�മാ�ം േകാവിഡ ്ച��ൾ പാലി�ായിരി�ം പരിപാടി. ഉ��് ര� ്മണി� ്സാംസ ്കാരിക വ�� ്മ�ി സജി െചറിയാൻ െഫേലാഷി�കൾ വിതരണം െച�ം. ചട�ിൽ പി ബാലച�ൻ എംഎൽ എ അധ��ത
വഹി�ം. അ�ാദമി ൈവസ ്െചയർമാൻ േസവ�ർ �ൽ�ാ� ്െഫേലാഷി� ്േനടിയ �� ്കലാകരൻമാെര പരിചയെ���ം. അ�ാദമി െചയർേപഴ് സൺ െക.പി.എ.സി ലളിത ആ�ഖ �ഭാഷണം നട�ം. േകരള സാഹിത� അ�ാദമി
�സിഡ� ്ൈവശാഖൻ,െസ��റി േഡാ.െക.പി.േമാഹനൻ, േകരള ലളിതകലാ അ�ാദമി െസ��റി പി.വി ബാലൻ എ�ിവർ സംസാരി�ം. േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി െസ��റി േഡാ �ഭാകരൻ പഴ�ി സ�ാഗത�ം
അ�ാദമി നിർ�ാഹക സമിതി അംഗം അഡ�.വി.ഡി.േ�മ�സാദ ്ന�ി�ം പറ�ം.

അവാർഡ ്വിതരണം 31 ന ്ഉ��് 2.30 ന്

േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി�െട 2020 െല അവാർ�കൾ ഓഗ� ് 31 ന ് ഉ��് 2.30 ന ്സാംസ ്കാരിക വ�� ് മ�ി വിതരണം െച�ം.വിവിധ കലാരംഗ� ്സംഭാവനകൾ നൽകിയ 17 േപർ�ാണ് മ�ി അവാർഡ്
നൽ�ക.ചട�ിൽ അ�ാദമി െചയർേപഴ് സൺ െക.പി.എ.സി ലളിത അധ��ത വഹി�ം. അ�ാദമി നിർ�ാഹക സമിതി അംഗം �ാൻസിസ ്ടി മാേവലി�ര അവാർഡ ്േനടിയ കലാകാരൻമാെര പരിചയെ���ം. നിർ�ാഹക
സമിതി അംഗ�ളായ വി.ടി �രളി സ�ാഗത�ം കലാമ�ലം ശിവൻ ന�തിരി ന�ി�ം പറ�ം.

���ജ �രസ ്കാര വിതരണം 31 ന ്ഉ��് �� ്മണി� ്

േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി�െട 2020 െല ���ജ �രസ ്കാര വിതരണം ഓഗ� ് 31 ന ്ഉ��് �� ്മണി� ്സാംസ ്കാരിക വ�� ്മ�ി നിർവഹി�ം.വിവിധ കലാരംഗ� ്സംഭാവനകൾ നൽകിയ 19 േപർ�ാണ് മ�ി
���ജ �രസ ്കാര�ൾ സമർ�ി�ക.ചട�ിൽ അ�ാദമി െചയർേപഴ് സൺ െക.പി.എ.സി ലളിത അധ��ത വഹി�ം. അ�ാദമി നിർ�ാഹക സമിതി അംഗം േഡാ രാജ�ീ വാര�ർ ���ജ �രസ ്കാര േജതാ�െള
പരിചയെ���ം. അ�ാദമി നിർ�ാഹക സമിതി അംഗം വിദ�ാധരൻ മാ�ർ സ�ാഗത�ം അ�ാദമി �നിയർ ��� ് ഷാജി േജാസഫ ് ന�ി�ം പറ�ം.�ർ�മാ�ം േകാവിഡ ് ച��ൾ പാലി�ായിരി�ം പരിപാടി
സംഘടി�ി�ക.�രസ ്കാര േജതാ�ൾ�ം േരഖാ�ലം അറിയി� ്കി�ിയവർ�ം മാ�മായിരി�ം പരിപാടിയിൽ �േവശനം.െപാ�ജന�ൾ� ്പരിപാടിയിൽ �േവശനം ഉ�ായിരി�ിെ�� ്അ�ാദമി െസ��റി േഡാ .�ഭാകരൻ
പഴ�ി അറിയി�.

�റ് ��ക�ളിൽ ആദ�െ� നാല ്��ക�ൾ മ�ി �കാശനം െച�ം 

സം�ാന സർ�ാറിൻെറ �റ്ദിന കർ�പരിപാടി�െട ഭാഗമായി േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി �റ�ിറ�� �റ് ��ക�ളിൽ ആദ�െ� നാല ്��ക�ൾ, സാംസ ്കാരിക വ�� ്മ�ി സജി െചറിയാൻ അ�ാദമി
�രസ ്കാര വിതരണ ചട�ിൽ �കാശനം െച�ം. ബി�.എം പ�ി�ാടിൻെറ െച��രാതി�ാ�,് െക എ ശ�രൻെറ ഉ�േര��ൻ സംഗീതധാര, ടി എം എ�ഹാമിൻെറ എൻ എൻ പി� , .വി.ഡി േ�മ�സാദിൻെറ
നാടക�ാതയിെല വഴിവിള�കൾ എ�ീ ��ക�ളാണ് ചട�ിൽ �കാശനം െച�ക.

ആർൈ�വ് സ,് ഡിജി�ൽ ൈല�റി,മ�സിയം പ�തി�െട �ാംരംഭ �വർ�േനാദഘ്ാടന�ം ൈപ�ക മതിൽ ശിലാ�ാപന�ം 31 ന ്

�റ്ദിന കർ�പരിപാടി�െട ഭാഗമായ േകരള സംഗീത നാടക അ�ാദമി�െട ആർൈ�വ് സ,് ഡിജി�ൽ ൈല�റി, മ�സിയം പ�തി�െട �ാംരംഭ �വർ�േനാദഘ്ാടന�ം ൈപ�കമതിൽ ശിലാ�ാപന�ം ഓഗ� ്31 ന ്ഉ��്
ര�ിന ്സാംസ ്കാരികവ�� ്മ�ി സജി െചറിയാൻ നിർവഹി�ം.അ�ാദമി �രസ ്കാര വിതരണേ�ാട�ബ�ി�ായിരി�ം പരിപാടി സംഘടി�ി�ക.

െകാവിഡ ്മഹാമാരി�െട കാല�ം സംഗീതനാടക അ�ാദമി സജീവ �വർ�ന��മായി �േ�ാ� ്േപാ�കയാണ്. �റ്ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� േകരള ഗാന�ൾ� ്ആേവശകരമായ �തികരണ�ളാണ്
വ�െകാ�ിരി��ത്.െ�ാഫഷണൽ നാടക മ�ര�ിന ് േവ� സ�ീകരണ�െള�ാം �ർ�ിയായി�ഴി�. ഓൺൈലൻ സർ�ാവിഷ് കാര പരിപാടി �നരാരംഭി�ം.25 അേമച�ർ നാടക�ൾ� ് ര� ്ല�ം �പ വീതം
നൽ�� പ�തി�ം വ�ി� സ�ീകരണമാണ് ലഭി�ത്.ഒക് േടാബറിൽ അതിൻെറ െതരെ��� ്�ർ�ിയാ�ം. 100 അേമച�ർ നാടക�ൾ� ്�� ്ല�ം �പ വീതം നൽ�� പ�തി�െട �ാരംഭ�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�. നാല്
ല�ം �പ വീതം ധനസഹായം നൽകാൻ െ�ാഫഷനൽ നാടകസംഘ�ൾ� ്ര� ്േകാടി �പയാണ് നീ�ിവ�ിരി��ത്.െകാവിഡ ്ഭീഷണി മാറി�ിേ��താമസം സംഗീത നാടക അ�ാദമി നിരവധി �തന പരിപാടികൾ�്
�ട�ം �റി�െമ�ം �ഭാകരൻ പഴ�ി അറിയി�.


