
വൈൈജ്ഞാാനിിക 
സാാഹിിത്യയ ശിില്പശിാല 

2022 ജൂൂണ് 15, 16 (ബുുധന്, വ്യാാ�ഴംം)
വൈവ്യാലോ��പ്പിിള്ളിി സംംസം് കൃൃതിിഭവ്യാന്
നാ�ളന്ദ, തിിരുുവ്യാനാന്തപുുരും

കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
സാംാ�സാം് �ാരി� വകുപ്പ്്  
കേ�രള സാംർക്കാാർ
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സ്മാപനംസ്മ്മേ�ളനംം	ഉദ്ഘ്ാാടനംം
	 ശ്രീ�ീ.	എംം.	ബിി.	രാാജേജിഷ്്
	 ബഹുു.	സ്്പീക്കർ,	മ്മേകാരിള	നംിയുമസ്ഭ



സുഹൃത്തേ�, 

ത്തേ�രളംം ജ്ഞാാനസമൂഹ�ിത്തേ�യ്ക്കുള്ള പരിവർ�നപാതയിി�ാണ്്. 
വിജ്ഞാാനത്തെ� ത്തേ�ന്ദ്രമാാക്കുന്ന വി�സനനയി�ിന് ഊന്നൽ 
നൽ�ിത്തെ�ാണ്ടാാണ്് സംസ്ഥാാനസർ�ാർ മുത്തേന്നാട്ടുത്തേപാകുന്നത്. 

 വൈവജ്ഞാാനി�ത്തേമാഖ�ത്തെയി മാ�യിാളം�ിന് പ്രാാപയമാാക്കു�യുംം 
മാ�യിാളംത്തെ� വൈവജ്ഞാാനി�ഭാാഷയിാ�ി ഉയിർത്തു�യുംം ത്തെ�യ്യു� 
എന്ന �ക്ഷ്യയത്തേ�ാത്തെെയിാണ്് ത്തേ�രളം ഭാാഷാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്  സ്ഥാാപിത 
മാായിത്. നിരന്തരമാായി നവീ�രണ്�ിലൂത്തെെ മാാത്രത്തേമാ �ാ�ി�മാായിി 
ഭാാഷത്തെയി സജ്ജമാാ�ാൻ �ഴിിയൂ. ഏതു വിജ്ഞാാനവുംം അവതരിപ്പിി 
�ാൻ �ഴിിയുംന്ന വിധ�ിൽ ഭാാഷത്തെയിയുംം ഏതു വിജ്ഞാാനത്തേമാഖ�യുംം 
പ്രാാപയമാാകുംവിധ�ിൽ ത്തേ�രളംസമൂഹത്തെ�യുംം പരുവത്തെപ്പിടുത്തു� 
എന്ന ദൗ�തയം ഭാാഷാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്ിൽ നിക്ഷ്യിപ്തമാാണ്്. 

അതിത്തെ� ഭാാഗമാായിി തുെർപ്രാവർ�നങ്ങൾക്കുള്ള �ർമാപദ്ധതി 
ആവിഷ് �രിക്കു� എന്ന ഉത്തേ�ശ്യയത്തേ�ാത്തെെ വൈവജ്ഞാാനി�സാഹിതയ 
ശ്യില്പശ്യാ� സംഘെിപ്പിിക്കു�യിാണ്്. 2022 ജൂൺ 15, 16 തീയിതി 
�ളംിൽ തിരുവനന്തപുരം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സംംസം് കൃതിിഭൈനിി�ാണ്് 
ശ്യില്പശ്യാ�. 

 എഴുത്തു�ാർ, ഗത്തേവഷ�ർ, അധയാപ�ർ തുെങ്ങി വൈവജ്ഞാാനി� 
ത്തേമാഖ�യിിൽ താല്പരയമുള്ള ത്തെതരത്തെ�ടു� പ്രാതിനിധി�ൾ പത്തെ�ടു 
ക്കുന്ന ശ്യില്പശ്യാ�യിിൽ സാത്തേ�തി�ശ്യാസ്ത്രംം, പ്രാകൃതിശ്യാസ്ത്രംം, ഭാ�തി� 
ശ്യാസ്ത്രംം, സാമൂഹയശ്യാസ്ത്രംം, പ്രാസിദ്ധീ�രണ്ം, ഭാാഷാമാാന�ീ �രണ്ം, 
വിവർ�നം, സംസ് �ാരപഠനം, ഭാാഷാശ്യാസ്ത്രംം എന്നീ വിഷയിത്തേമാഖ� 
�ളംിൽ വിദൗഗ്ധർ അഭാിപ്രാായിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും; ത്തെപാതു�ർച്ചയുംം 
ഉണ്ടാാകും.

 താ�ളുത്തെെ സഹ�രണ്ം പ്രാതീക്ഷ്യിക്കുന്നു. 

ലോ�ോ. പിി. എസം്. ശ്രീീക� 
ഡയിറക്ടർ

ത്തേ�രളം ഭാാഷാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് 

നാളംന്ദ 
09.06.2022



വൈൈജ്ഞാോനിികസംോഹിിതിയ ശിില്പശിോ�
2022 ജൂൺ 15 (ബുധൻ)

കാാര്യയക്രമംം: 
രാവിത്തെ� 9.30-ന്  രജിിസ് ത്തേ�ഷൻ 
10.30 �ായി
11.00 ഉദൗ്ഘാെനസത്തേ�ളംനം
 സാാഗതം : ലോ�ോ. പ്രിിയാോൈർഗീീസം ്(അസിി. ഡയറക്ടർ, കേകാര്യള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്  )
 അധയക്ഷ്യൻ : അ�വ. ൈി. കെക. പ്രിശിോന്ത്് (ബഹു. എംം. എംൽ. എം)
 ഉദൗ്ഘാെനം : ശ്രീീ. സംജിി കെ�റിിയാോൻ  
    (ബഹു. സിാംസി് കാാര്യികാവകുപ്പുമംന്ത്രിി)
11.45 സമാീപനത്തേരഖ അവതരണ്ം: 
 ലോ�ോ. പിി. എസം്. ശ്രീീക�, (ഡയറക്ടർ, കേകാര്യള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്  )
	 പുസ്തകപ്രകാശനംം	  
 പുസ്തകാം:  1. വിദ്യായാഭായാസിമംനശ്ശാാസ്ത്രംം: സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം പ്രകേയാഗങ്ങളുംം 
           (കേഡാ.  ശ്രീീവൃന്ദാാനായർ എംൻ.)  
 പുസ്തകാം:  2. അടയാളങ്ങള് ഉള്ള വഴിി  
         (കാവിതാാസിമംാഹാാര്യം : ശ്രീീകാല ചിികേങ്ങാലി) 
12.05 ത്തെസഷൻ 1 - ഭാാഷാമാാന�ീ�രണ്ം
 ശ്രീീ. സംി. എം. മുരളീീധരൻ (മുൻ എംഡിറ്റ്യൂർ, യുറീക്ക) 
 ലോ�ോ. ആർ. ശിിൈകുമാോർ (ഭാാഷാാവിദ്യാഗ്്ധൻ, ഔകേദ്യായാഗികാഭാാഷാാവകുപ്പ്് ) 
 ശ്രീീ. പ്രിദീീപി് പിനിങ്ങാോട്് (എംഴുത്തുകാാര്യൻ)
1.30 ഉച്ചഭാക്ഷ്യണ്ം
2.30 ത്തെസഷൻ 2 - സംസ് �ാരപഠനം/�ിംഗപദൗവീപഠനങ്ങൾ
 ലോ�ോ. ട്ി. കെക. ആനിന്ദിി (മുൻ ജെ�ൻഡർ അഡ്വൈഡൈസിർ, കേകാര്യളസിർക്കാർ) 
 കെക. കെക. ബാോബുരോജി് (നിരൂപകാൻ)
 ലോ�ോ. സുമാിലോജിോയാ് ഓ�ിയാപ്പുറിം (അകേസിാസിികേയറ്റ്യൂ് ജെപ്രാഫസിർ & വകുപ്പ്ധയക്ഷ,  
 മംലയാളവിഭാാഗം, മംഹാാര്യാ�ാസി് കേകാാകേള�് )
4.00 �ായി
4.30 ത്തെസഷൻ 3 - ഭാാഷാശ്യാസ്ത്രംം
 ലോ�ോ. സംി. ആർ. പ്രിസംോദീ ്(വകുപ്പുകേമംധാവി, കേകാര്യള പഠനകേകാന്ദ്രംം, കേകാര്യള സിർവകാലാശാാല) 
 ലോ�ോ. രൈിശിങ്കർ എസം്. നിോയാർ (മുൻ അകേസിാ.ജെപ്രാഫ. കേകാര്യള കേകാന്ദ്രംസിർവകാലാശാാല) 
 ലോ�ോ. �ിജിിഷ എ.ട്ി. (എംഴുത്തുകാാര്യി)
6.00 ത്തെസഷൻ 4 -  പ്രാകൃതിശ്യാസ്ത്രംം
 ലോ�ോ. ലോജിോർജി് ലോതിോമാസം്,  
 (ജെചിയർമംാൻ, കേകാര്യള സിംസ്ഥാാന ബകേയാഡ്വൈഡകേവഴി് സിിറ്റ്യൂി കേബാർഡ്് ) 
 സംീമാ ശ്രീീ�യാം (എംഴുത്തുകാാര്യി & അധയാപികാ ഗവ. ഹായർജെസിക്കൻഡറി സ്കൂള്,    
 പറമ്പിിൽ, കേകാാഴിികേക്കാട് )
 വൈമാനി ഉവൈമാബാോൻ, (പി.ആർ.ഒ കുടുംംബശ്രീീ മംിഷാൻ &  അസിിസ്റ്റിന്റ്്  ജെപ്രാഫസിർ  
 എംം. ഇ. എംസി് മംമ്പിാട് കേകാാകേള�് )



വൈവജ്ഞാാനിി�സാംാഹിിത്യയ ശിില്പശിോ�
രണ്ടാംോംദീിൈസംം 2022 ജൂൺ 16 (ൈയോഴംം)

9.00 ത്തെസഷൻ 5 - പബ്ലിിഷിങ്്
  പിി.എസം്. റിംഷോദീ് (പത്രാാധിപസിമംിതാിയംഗം, സിമംകാാലികാമംലയാളം വാര്യികാ) 
 റിിസം് ൈോൻ  സംി. (അകേസിാസിികേയറ്റ്യൂ് എംഡിറ്റ്യൂർ, LUCA സിയൻസി് കേപാർട്ട്ൽ) 
 കെഷഹിനിോസം് എം. എ. (മംാകാ് ജെബതാ് പബ്ലിികേക്കഷാൻസി്)
10.30 �ായി
11.00 ത്തെസഷൻ 6 - സാമൂഹി�ശ്യാസ്ത്രംം
 ലോ�ോ.പിി.കെജി ൈിൻകെസംന്റ്്  
 (വകുപ്പുകേമംധാവി, ചിര്യിത്രാവിഭാാഗം, ഗവ. വികേക്ടാറിയ കേകാാജെള�്, പാലക്കാട്  ) 
 ലോ�ോ.കെക.എം. ഷീബാ (വകുപ്പുകേമംധാവി, ചിര്യിത്രാവിഭാാഗം,     
 ശ്രീീശാങ്കര്യാചിാര്യയ സിംസ്കൃതാസിർവകാലാശാാല, കാാലടി) 
 അ�ിന്റ് ലോമാരി ജിോൻ (ഗകേവഷാകാവിദ്യായാർഥിി)
12.15 ത്തെസഷൻ 7 - ഭാ�തി�ശ്യാസ്ത്രംം, സാത്തേ�തി�ശ്യാസ്ത്രംം
 കെപ്രിോഫ. കെക. പിോപ്പൂട്ടിി (മുൻ ഡയറക്ടർ, സിർവവിജ്ഞാാനകേകാാശാം ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ) 
 ലോ�ോ. അ�ുതി്ശിങ്കർ എസം്. നിോയാർ (വകുപ്പുകേമംധാവി, കാംപൂകേട്ട്ഷാണൽ  ബകേയാള�ി &  
 ബകേയാഇൻഫർമംാറ്റ്യൂിക്സ്്, കേകാര്യള സിർവകാലാശാാല)
 ലോ�ോ. എൻ. ഷോജിി  (അഡ്�ങ്്റ്റ്യൂ് ഫാക്കൽട്ട്ി, ഫിസിിക്സ്് വിഭാാഗം, കുസിാറ്റ്യൂ് ) 
 ലോ�ോ. വൈൈശിോഖൻ തിമ്പിി  
 (അസിി. ജെപ്രാഫ., എംം. �ി. കേകാാജെള�്, താിരുവനന്തപുര്യം)
 ജിി. ബാി. ഹിരീന്ദ്രനിോഥ്് (എംഡിറ്റ്യൂർ, വിജ്ഞാാനഡ്വൈകാര്യളി) 
1.30 ഉച്ചഭാക്ഷ്യണ്ം
2.30 കെസംഷൻ 8 ൈിൈർത്തനിം 
 ലോ�ോ. ലോജിോർജി് ഓണക്കൂർ
 ൈി. മുസംഫർ അഹിമ്മദീ് (എംഴുത്തുകാാര്യൻ)
 �ക്ഷ്മിി ദീിനി�ന്ദ്രൻ (അക്കാദ്യാമംികാ് എംഡിറ്റ്യൂർ & വിവർത്തകാ)
4.00 �ായി
4.30 ലോ�ോ�ീകരണം:  ശ്രീീ. കെക. കെക. കൃഷ്ണകുമാോർ (ശാില്പശാാല ഡയറക്ടർ)
5.30 സംമാോപിനി സംലോമ്മളീനിം
 സംവോഗീതിം : ലോ�ോ. ഷിബു ശ്രീീധർ (അസിി. ഡയറക്ടർ, കേകാര്യള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്  ) 
 അധയക്ഷ : ലോ�ോ. പിി. എസം്. ശ്രീീക� (ഡയറക്ടർ, കേകാര്യള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്  )
 ഉദീ്ഘാോട്നിം:  ശ്രീീ. എം. ബാി. രോലോജിഷ് (ബഹു. സ്പീീക്കർ, കേകാര്യള നിയമംസിഭാ)
 പുസ്തകാപ്രകാാശാനം
 പുസ്തകാം:  അനയഗ്രഹാ�ീവികാള് : സിതായവുംം മംിഥിയയും (കേഡാ. കേ�ാർ�് വർഗീസി്  )
 പുസ്തകാം:  ചിർക്കയുജെട ഇതാിഹാാസിം അഥിവാ ഗാന്ധിി�ിയുജെട ഖാാദ്യാി�ീവിതാം  
   (എംം.സുകേര്യഷാ്ബാബു)
 നിന്ദിി: ശ്രീീ. സംോജുലോമാോൻ.എസം്.  (ഫിനാൻഷായൽ അസിിസ്റ്റിന്റ്്, കേകാര്യള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് )


