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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ 
പരിഷത്ിന്റെ ശാസ്ത്രേലാജാഥ 
വീണ്ടും വരിേയാണ്. 1980 മുതൽ 
കേരളത്ിനേത്ടും പുറത്ടും 
ആയിരക്കണക്കിനു കവദിേളിൽ 
ശക്തമായ ശാസ്ത്രാവക�ാധ 
പ്രചരണത്ിനുടും സാമൂഹ്യ വിമർ
ശനങ്ങൾക്ടും ശാസ്ത്ര േലാജാഥ 
ഫലപ്രദമായ ഒരുപാധിയായി മാറി. 
പരിഷത്ിന്റെ ഏറ്റവടും വലിയ 
�ഹുജന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാ
ടിയാണ് ശാസ്ത്ര േലാജാഥേൾ. 
ഇന്്യൻ ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യന്ത് 
ന്േട്ടുേഥേളിലടും ഐതിഹ്യങ്ങളിലടും 
തളച്ിടാൻ ക�ാധപൂർവമായ 
പരിശ്രമങ്ങൾ ഇന്്യൻ ഭരണകൂ
ടത്ിന്റെ തന്നെ കനതൃത്വത്ിൽ 
നടക്ന്നു. പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ 
സടുംഘടിപ്ിച്ചു കപാനെിരുനെ ഇന്്യൻ 
ശാസ്ത്രകോൺഗ്രസ് കപാലടും 
ഇത്രടും അപഹാസ്യമായ പ്ര
വർത്നങ്ങൾക്ക് കവദിയാകുനെ 

 ആരാണ് ഇന്ത്യക്ാർ - ശാസ് ത്രകലാജാഥ 2020

തിയ്യതി സമയം
10 AM 12 NOON 04 PM 06 PM

കാസര്ാഡ്
01.02.2020 ക�ക്കൽ' ജടുംഗ്ഷൻ ന്പരിയ മടിയൻ കോകടാത്് സ്കൂൾ
02.02.2020 കുണ്ടുംകുഴി ക�ത്തൂർപാറ മഞ്ടും ന്ോട്ടുടുംേൽ പാടി കൂട്ാലക്കാൽ
03.02.2020 ചീകമനി എഞ്ി. കോകളജ് കപാളിന്ടേ്നിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ ോലിക്കടവ്േരപ്ാത്് ന്ചറുവത്തൂർ യടുംഗ് ന്മൻസ് ക്ല�്
കണ്ണൂര
31.01.2020 പയ്യന്നുർ ഗാന്ി പാർക്ക്
04.02.2020 േരിന്വള്ളൂർ GHSS മാത്ിൽ GHSS മാതമടുംഗലടും ടൗൺ േടനെപ്ള്ി- പരിഷത് നഗർ
05.02.2020 ലാസ്യ- പിലാത്റ ക്രസറെ് �ി എഡ് കോളജ് മാടായി രാമപുരടും വായനശാല പട്ടുവടും
06.02.2020 സ്റടുംസ് കോളജ് കമാറാഴ കോ-ഓപ്കററ്റീവ് കോളജ്-ോഞ്ി

രങ്ങാട്
മലപ്ട്ടും GHSS ോവമ്പായി

07.02.2020 ഇരിക്കൂർ HSS ITM കോളജ്-പാവന്നൂർ ന്മാട് മയ്യിൽ-�സ്റാറെ് കചകലരി സ്കൂൾമമതാനടും
08.02.2020 ോഞ്ികരാട് അങ്കണവാടി ചക്കരക്കല്് �സ്റാറെ് മട്ന്നൂർ- �സ്റാറെ് ഇരിട്ി-നായനാർ ഓഡികറ്റാറിയടും
09.02.2020 തില്കങ്കരി മുഴക്നെ് മാലൂർ മണ്ണന്റ
10.02.2020 കോട്യടും HSS കൂത്പറമ്പ് ടൗൺ േല്ിക്കണ്ി NAM കോളജ് ന്പരിങ്ങത്തൂർ ടൗൺ
11.02.2020 താന്ഴ ചമ്പാട് േതിരൂർ-തരുവണത്രു ബ്രണ്ണൻ കോളജ് എസ് എൻ പുരടും
12.02.2020 ന്പരളകശേരി േടമ്പൂർ കപാളി ന്ടേ്നിേ് -േണ്ണൂർ കചലാറ്
13.02.2020 ആടുംസ്റേ് കോളജ്-േല്യാകശരി KMMG വനിത കോളജ് -പള്ിക്നെ് വളപട്ണടും ടൗൺ േണ്ണൂർ -ടൗൺ സ്്വയർ
വയനാട്
15.02.2020 കുമ്പളക്കാട് കമപ്ാടി എടുംഎസ്എ ഓഡികറ്റാറിയടും മുട്ിൽ അങ്ങാടി േൽപ്റ്റ ടൗൺ ഹാൾ
16.02.2020 പൂതാടി പള്ിക്കണ്ി MES സ്കൂൾ �കത്രി ചുള്ികയാട് �കത്രി ടൗൺ ഹാൾ
17.02.2020 പഴശേിരാജാ കോകളജ് പുൽപ്ള്ി പനമരടും ന്വള്മുണ് മാനന്വാടി ജി.എൽ.പി.എസ്
്കാഴി്്ാട്
02.02.2020 നാദാപുരടും
03.02.2020 പുളിയാവ് വാണികമൽ അരൂർ കചാകറാട് 
04.02.2020 തകട്ാളിക്കര മവക്കിലികശേരി ന്തരു വില്യാപ്ള്ി ോവിൽ
05.02.2020 എലിപ്റമ്പത്് മുക്ക് പാലയാട് വടേര ടൗൺ പാകലാളി പ്ാലടും
06.02.2020 അയനിക്കാട്, പകയ്യാളി ന്മാകേരി കോളജ് കുറ്റ്യാടി മുള്ൻകുനെ്
07.02.2020 കമപ്യ്യൂർ ചക്കിട്പാറ കപരാമ്പ്ര രയകരാത്മുക്ക്
08.02.2020 േണ്ണികപ്ായിൽ, അകത്ാളി മുചുകുനെ് ഗവ. കോകളജ് ന്ോയിലാണ്ി ടൗൺ ചിങ്ങപുരടും
09.02.2020 നന്മണ് നാഷനൽ സ്കൂൾ പാവണ്ടൂർ നരിക്നി അമ്പലപ്ാട്
10.02.2020 ഉള്ികയരി കുന്നുമ്മൽകപായിൽ, പൂനത്് ന്ോടുവള്ി േരുമല, ഉണ്ണികുളടും
11.02.2020 താമരകശേരി ഗവ. കഹാമികയാ കോകളജ് ഗവ. ന്മഡിക്കൽ കോകളജ് എലത്തൂർ
12.02.2020 ഫകറാക്ക് മല�ാർ ക്രിസ്്യൻ കോകളജ് പന്ീരാങ്കാവ് കുനെത്പാലടും, ഒളവണ്ണ
13.20.2020 ന്തച്ിയാട് തിരുവമ്പാടി കതക്ടുംകുറ്റി കഗാതമ്പ കറാഡ്
14.02.2020 കൂഴകക്കാട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ  വളയന്നൂർ

ലജ്ാേരമായ ോഴ്ചേളാണ് നാടും 
ോണുനെത്. ശാസ്ത്രക�ാധടും വളർത്േ 
എനെത് ഭരണഘടനാപരമായ 
�ാധ്യതയാന്ണനെ് അടുംഗീേരിച് 
രാജ്യത്ാണ് ഇത് നടക്നെത്. 
ഇന്്യയിന്ല മഹാഭൂരിപക്ഷവടും നവ
ലി�റൽ സാമ്പത്ിേ നയങ്ങന്ളയടും 
കോർപ്കററ്റ് അനുകൂല ഭരണന്ത്യടും 
ചൂഷണ വലയത്ിലാണ്. ദാരിദ്ര 
വൽക്കരണത്ിന്റെ ഗതികവഗടും 
വർദ്ിച്ചുവരുന്നു. അസമത്വടും വലിയകതാ
തിൽ അനുഭവന്പ്ട്ടുന്ോണ്ിരിക്ന്നു. 
ന്പാതുമുതൽ ന്പാതുകമഖല ന്പാതു 
നിയന്ത്രണടും എല്ാടും ഇല്ാതായിന്ക്കാ
ണ്ിരിക്ന്നു. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ 
ലാഭകമാഹക്കാരുന്ട വിപണന വസ്തു
ക്കളായി ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ിരിക്ന്നു. 
നമ്മുന്ട ഭക്ഷണടും മുതൽ ചിന്േൾക് 
വന്ര നിയന്ത്രണകമർന്പ്ടുത്ി
ന്ക്കാണ്ിരിക്ന്നു. പൗരൻ എനെ 
അവസ്ഥ തന്നെ അട്ിമറിക്കന്പ്ടുന്നു. 
പലഭാഷേൾ സടുംസാരിച്് പല 

മദവങ്ങന്ള വണങ്ങി പലതരത്ിലള് 
ഭക്ഷണടും പാേടുംന്ചയ്് പല വസ്ത്രങ്ങൾ 
ധരിച്് പല ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടർനെ് 
കപാരുകമ്പാഴടും ആ മവവിധ്യങ്ങൾക്ക
പ്പുറടും ഞങ്ങൾ ഇന്്യക്കാരാന്ണനെ് 
േരുതികപ്ാരുനെ ജനവിഭാഗങ്ങളുന്ട 
നാടാണ് നമ്മുകടത്. അങ്ങന്ന 
�ഹുസ്വരതന്യ ന്ോണ്ാടുനെ ഒരു 
നാട്ിൽ ഏന്തങ്കിലടും ഒരു വിഭാഗടും 
രാജ്യത്ിന്റെ യഥാർത്ഥ അവോശിേൾ 
തങ്ങളാന്ണനെ് അവോശന്പ്ടു
േയടും മറ്റുള്വന്ര സടുംശയത്ിന്റെ 
മുനയിൽ നിർത്േയടും ന്ചയ്ാകലാ? 
അതാണ് ഇകപ്ാൾ രാജ്യത്് സടും
ഭവിച്ചുന്ോണ്ിരിക്നെത്. കദശീയ 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്ിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ 
നിനെ് പിറവിന്യടുത് നമ്മുന്ട 
ഭരണഘടനയന്ട അന്സത്യ്ക് 
തന്നെ ഘടേ വിരുദ്മാ ണീ നിലപാട്. 
കദശരാഷ്ട്ര സങ്കൽപങ്ങൾക്ടും 
ഭരണക്രമങ്ങൾക്മപ്പുറത്ള് 
ആദിമോലന്ത്ക്റിച്് നിരവധി 

പഠനങ്ങൾ ഇതിനേടും നടനെിട്ടുണ്്. 
മനുഷ്യവടുംശടും നടത്ിയിട്ടുള് നിരവധി 
പാലായനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്ിനുടും 
ന്വള്ത്ിനുടും നിലനിൽപ്ിനുടും തന്നെയടും 
കവണ്ി നടത്ിയിട്ടുള് ദീർഘമായ 
യാത്രേൾ. അതിനിടയിൽ നടനെ 
സടുംസ്ാരങ്ങളുന്ട ന്ോടുക്കൽവാങ്ങല
േൾ, കൂടികച്രലേൾ, ഇവന്യാന്ക്ക 
കൃത്യമായപഗ്ര ഥിക്നെ ശാസ്ത്ര ീയ പഠന
ങ്ങൾ ഇനെ് ലഭ്യമാണ്. വടുംശശുദ്ിയടും 
ജാതീയമായ ഉച്നീചത്വങ്ങളുന്ടയടും 
മതപരമായ അന്യവത്േരണങ്ങളു
ന്ടയടും തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പരത്നെ 
അന്ോരന്ത് ശാസ്ത്രത്ിന്റെ 
ന്വളിച്ടും ന്ോകണ് പ്രതികരാധിക്കാൻ 
േഴിയൂ എന്നു പരിഷത്് വിശ്വസിക്ന്നു. 
നമ്മൾ ഇന്്യക്കാർ ആകഗാള 
പൗരന്മാരാണ്. പല വടുംശങ്ങളുടും 
ഇണകചർന്നുണ്ായവരാണ് നാടും. 
മവവിധ്യങ്ങന്ള അടുംഗീേരിക്നെ 
ഏേത്വവടും സമത്വവടും സാകഹാദര്യ
വമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്ിലൂന്ട 

നാടും അരക്കിട്ടുറപ്ിച്ത്. എനൊൽ 
ജാതി സമൂഹങ്ങന്ള സൃഷ്ിച് അകത 
ചിന്ാധാരേൾ ഇന്നു വീണ്ടും 
മുഖ്യധാരയിൽ ഇടടും പിടിക്കാൻ 
ശ്രമിക്ന്നു. സയൻസിനുടും യക്തി
ക്ടും നിരക്കാത് ആർഷഭാരത 
ന്േട്ടുേഥേളുമായി അവർ വീണ്ടും 
ജനങ്ങന്ള ഭിനെിപ്ിക്കാൻ ശ്രമിക്
േയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു 
ോണിക്വാനുടും വിശ്വസാകഹാദര്യടും 
ഉയർത്ിപ്ിടിക്വാനുടും നമുക്ക് 
േഴിയണടും. സയൻസടും മാനവിേത
യടും സമത്വവമാണ് നമ്മുന്ട ആയ
ധങ്ങൾ. അതികലക്ള് ഒരു എളിയ 
ഇടന്പടലാണ് ശാസ്ത്ര േലാജാഥ. 
വ്യാപേമായ പുസ്േ പ്രചാരണടും 
നടത്ിയടും ക്ലാസേളുടും സടുംവാദ
ങ്ങളുടും നടത്ിയടും കേരളത്ിന്ല 
അഞ്ഞൂറിലധിേടും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ശാസ്ത്രേലാജാഥ എത്ന്നു. 
സ്വീേരിക്കാന്നത്ിയ എല്ാവന്രയടും 
പരിഷത്് അഭിവാദ്യടും ന്ചയ്യുന്നു.

കലാജാഥ സ്വീകരണ ്കന്ദ്രങ്ങള്
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മലപ്പുറം
30.01.2020 പുറമണ്ണൂർ
31.01.2020 ോടാമ്പുഴ വികനെഴ്സ് കോകളജ് വളാകഞ്രി േമയൂണിറ്റി ഹാൾ കുറ്റിപ്പുറടും �സ്റാറെ് കുറ്റിപ്ാല
01.02.2020 തിരുമാണിയൂർ കുറ്റിക്കാട് പുറങ്ങ് മടുംഗലടും
02.02.2020 �ി.പി.അങ്ങാടി തിരൂർ താനൂർ ന്േ പുരടും
03.02.2020 പരപ്നങ്ങാടി ോലിക്കറ്റ് യ. സിറ്റി ന്വളിമുക്ക് തിരൂരങ്ങാടി
04.02.2020 ന്ോകണ്ാട്ി ഒളവട്ടൂർ േിഴപറമ്പ് എടവണ്ണപ്ാറ
05.02.2020 അരീകക്കാട് ന്വറ്റിലപ്ാറ ഒതായി
06.02.2020 കചാക്കാട് േരുളായി അേമ്പാടടും മമ്പാട്
07.02.2020 മകഞ്രി കോഓപ്കററ്റീവ് കോകളജ് മകഞ്രി ോമ്പസ് കേന്ദ്രടും എടവണ്ണ മകഞ്രി ടൗൺ
08.02.2020 മലപ്പുറടും ടൗൺ മണ്ണഴി കോട്ക്കൽ പറപ്പൂർ
09.02.2020 പുഴക്കാട്ിരി പുലാമകന്ാൾ മാട്റക്കൽ ന്ചമ്മാണികയാട്
10.02.2020 തുവ്വുർ േരുവാരക്ണ്് വണ്ടൂർ ടൗൺ തിരുവാലി
പാല്ാട്
03.02.2020 ജി എടും.യ.പി. സ്കൂൾ
04.02.2020 കോഓപ്. കോകളജ് മണ്ണാർക്കാട് ഭീമനാട് ചളവ എടത്നാട്ടുേര
05.02.2020 എലമ്പുലാകശേരി േടമ്പഴിപ്പുറടും പൂതക്കാട് വടകക്കക്കര
06.02.2020 SNGS കോകളജ്, പട്ാമ്പി ലിമറെ് കോകളജ് പരിസരടും നാടപറമ്പ് -പരുതൂർ കപരടിയൂർ - വിളയൂർ
07.02.2020 തൃത്ാല ക്ാക്ക് പഞ്ായത്് GHSS ആനക്കര ആലൂർ -പട്ിത്റ കമഴത്തൂർ
08.02.2020 േയ്യില്യാട് വാണിയടുംകുളടും ന്മാളത്തൂർ ഒറ്റപ്ാലടും
09.02.2020 1നകല്പ്ിള്ി ചിറ്റൂർ പാട്ികുളടും ന്പാൽപ്പുള്ി
10.02.2020 പുതുപ്രിയാരടും വിേ്കടാറിയ കോകളജ് മലമ്പുഴ ന്വണ്ണക്കര
11.02.2020 കതങ്കുറിശേി മാത്തൂർ കുത്നൂർ ന്പരികങ്ങാട്ടുകുറിശേി
12.02.2020 ന്ോടുവായൂർ പുതുനഗരടും മുതലമട എലവകഞ്രി
13.20.2020 േണ്ണമ്പ്ര വടക്കകഞ്രി േിഴക്കകഞ്രി കുനികശേരി
തൃശൂര
03.02.2020 ന്ോടുങ്ങല്ലൂർ കപാലീസ് ന്മതാനി
04.02.2020 ന്േ.ന്േ.ടി.എടും. കോകളജ്, പുല്ലൂറ്റ് അഴീകക്കാട് ന്ോട്ിക്കൽ കക്ഷത്ര 

മമതാനടും
മേപമടുംഗലടും ചളിങ്ങാട്, ന്സറെർ ന്പരിഞ്നടും പുളികഞ്ാട് ഗ്രന്ഥപ്പുര

05.02.2020 എടും.ഇ.എസ് അസ്ാ�ി കോകളജ് േകല്റ്റുടുംേര കുടുടും�ശ്രീ ഹാൾ ന്വള്ാങ്കല്ലൂർ പഞ്ായത്് േമയൂണിറ്റി 
ഹാൾ

പുത്ൻചിറ ോരാമ്പ

06.02.2020 പനമ്പിള്ി കോകളജ്, ചാലക്ടി ഗവ.കപാളിന്ടേ്നിേ്, ന്ോരട്ി ആനന്ദപുരടും ഇ.എടും.എസ് ഹാൾ ഇരിഞ്ാലക്ട ടൗൺ ഹാൾ 
അങ്കണടും

07.02.2020 എവപ്രാസ്യ ന്രെയിനിങ് കോകളജ് തിരുവള്ക്കാവ് ഖാദി മമതാനടും തളിക്ളടും ന്സറെർ
08.02.2020 കചറ്റുവ എടും .ഇ.എസ് ന്സറെർ ചാഴൂർ വടകക്ക ആൽ പരിസരടും അരിമ്പൂർ പഞ്ായത്് ഓഫീസ്
09.02.2020 പാടൂർ ന്ചന്ളിർ പരിസരടും പുത്ൻേടപ്പുറടും പുനെയൂർക്ളടും ന്ചറായി ഗുരുവായൂർ ന്നന്മിനി
10.02.2020 േടവല്ലൂർ പഞ്ായത്് േമ്മയൂണിറ്റി 

ഹാൾ
ഗ്രാമീണ വായനശാല ആളൂർ കവലൂർ തയ്യൂർ ന്സറെർ

11.02.2020 മപങ്കുളടും ന്സറെർ മായന്നൂർ വായനശാല കോലഴി ന്സഡ്.എടും. എൽ. പി. 
സ്കൂൾ

12.02.2020 'േില' േ്യാമ്പസ് മുളങ്കുനെത്ോവ് ഗവൺന്മൻറ് എൻജിനീയറിങ് 
കോകളജ്

സാഹിത്യ അക്കാദമി �ഷീർ കവദി

13.20.2020 കജാൺ മത്ായി ന്സറെർ, 
അരണാട്ടുേര

ന്നല്ായി േമ്മയൂണിറ്റി ഹാൾ ന്ോടേര ന്സറെർ

എറണാകുളം
09.02.2020 മുളന്തുരുത്ി
10.02.2020 കൂത്ാട്ടുകുളടും കൂത്ാട്ടുകുളടും കൂത്ാട്ടുകുളടും വാളേടും
11.02.2020 മാറാട് പായിപ്ര കപാത്ാനിക്കാട് തൃക്കാരിയൂർ
12.02.2020 കൂവപ്ടി മാർകത്ാമാ കോകളജ് ന്വകങ്ങാല ോലടി
13.20.2020 മഞ്പ്ര ജി.എച്്.എസ് എസ് എടും ഇ കോകളജ് ചൂർണ്ണിക്കര കുട്മകശേരി
14.20.2020 യ സി കോകളജ് ന്വളിയത്നാട് ഏലൂർ കുന്നുേര
15.20.2020 പുത്ൻ കവലിക്കര തുരുത്ി പുറടും കഗാതുമുത്് നായരമ്പലടും
16.20.2020 അയ്യമ്പിള്ി ന്ചറായി ചിറ്റൂർ തമ്മനടും
17.20.2020 കഫാർട്് ന്ോച്ി മഹാരാജാസ് തൃപ്പൂണിത്റ കൂത്മ്പലടും
18.20.2020 തൃപ്പൂണിത്റ ആയർകവദ കോകളജ് മാളോട് മുളന്തുരുത്ി
19.20.2020 േിഴക്കമ്പലടും േടയിരുപ്് പുത്ൻകുരുശ് പൂത്തൃക്ക
ഇടു്ി 
31.01.20 വാഗമൺ മുട്ടും ന്താടുപുഴ
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്കാട്ടയം
30.01.2020 പനച്ിപ്ാറ
01.02.2020 ന്ോടുമ്പിടി രാമപുരടും ന്വളിയന്നൂർ തിടനാട്
02.02.2020 ോഞ്ിരപ്ള്ി ന്പാൻകുനെടും പത്നാട് േറുേച്ാൽ
03.02.2020 മാടപ്ള്ി ഗവ.കോളജ് കോട്യടും പള്ടും കുറിച്ി
04.02.2020 ചങ്ങനാകശേരി കോളജ് ഓഫ് അമലൈയിഡ് 

സയൻസ്
അയർ കുനെടും പനച്ിക്കാട്

05.02.2020 കോട്യടും ടൗൺ RIT പാമ്പാടി ഏറ്റുമാർ േടപ്പൂര്
06.02.2020 ഐ.ടി.ഐ- ഏറ്റുമാനൂർ എടും.ജി. യൂണികവഴ്സിറ്റി േല്റ എഴമാന്തുരുത്്
07.02.2020 ന്വള്ളൂർ മറവൻതുരുത്് മുറിഞ് പുഴ മവക്കടും ടൗൺ
08.02.2020 അക്കരപ്ാടടും അച്ിനേടും തലയാഴടും ന്ചമ്മനക്കര
ആലപ്പുഴ
30.01.2020 ആലപ്പുഴ 
31.01.2020 എസ് എൻ കോകളജ് മാരാരിക്ളടും വടക്ക് ഓകട്ാക്കാസ്റ് േല്ാപ്പുറടും
02.02.2020 േഞ്ിക്ഴി കചർത്ല വയലാർ അന്ോരനഴി
03.02.2020 തുറവർ കോടടുംതുരുത്് അരൂർ ന്പരുമ്പളടും
04.02.2020 വടുതല / മതക്കാട്ടുകശേരി പള്ിപ്പു മണ്ണകഞ്രി മാരാരിക്ളടും സൗത്്
05.02.2020 ആര്യാട് ന്സറെ് കജാസഫ്സ് കോകളജ് മേനേരി ന്നടുമുടി
06.02.2020 രാമങ്കരി ന്വളിയനാട് നീർക്നെടും പറവർ
07.02.2020 അമ്പലപ്പുഴ ഗവ. കോകളജ് പുനെപ്ര പുറക്കാട് തൃക്നെപ്പുഴ
08.02.2020 േരുവാറ്റ കുമാരപുരടും ോർത്ിേപ്ള്ി പത്ിയൂർ
09.02.2020 ന്പരിങ്ങാല കൃഷ്ണപുരടും മാകവലിക്കര മാകവലിക്കര
10.02.2020 ന്പരിങ്ങിലിപ്പുറടും ന്ചങ്ങന്നൂർ പാണ്നാട് മുളക്ഴ
11.02.2020 ചുനക്കര പടനിലടും പാലകമൽ ചാരുടുംമൂട് (ചുനാട്)
പത്തനംതിട്ട
09.02.2020 പഴകുളടും പന്ളടും ന്മഴകവലി ന്ോടുമൺ
10.02.2020 ഇളമണ്ണൂർ േലഞ്ഞൂർ കോനെി പ്രമാടടും
11.01.2020 ചിറ്റാർ റാനെി പത്നടുംതിട് ഇലന്തൂർ
12.02.2020 കുനെത്ാനടും ന്ചനെീർക്കര അടൂർ േീരുകുഴി
കകാല്ം
03.02.2020 കുണ്റ ന്വള്ിമൺ ന്ചമ്മക്കാട് ചക്വള
04.02.2020 ഇടയ്കാട് യ. ഐ.റ്റി ഭരണിക്കാവ് ന്േ. എസ്. പരടും
05.02.2020 ക്ലാപ്ന ഓച്ിറ വവ്ാക്കാവ് മമനാഗപ്ള്ി
06.02.2020 ന്താടിയൂർ േരുനാഗപ്ള്ി ആലപ്ാട് ചവറ
07.02.2020 ചവറ BGM ന്ോല്ടും ന്ോല്ടും ധവളക്ഴി
08.02.2020 തട്ാമല ഡീസറെ് മുക്ക് ആലടുംമൂട് പരവൂർ
09.02.2020 പൂതക്ളടും ചാത്ന്നൂർ പാരിപ്ള്ി വയ്യാനടും
10.02.2020 േടയ്കൽ ചിതറ വലിയ കവകങ്കാട് ന്പരുമണ്ണൂർ
11.02.2020 േഴതുരുട്ി അഞ്ൽ ഏരൂർ ന്വട്ിക്കവല
12.02.2020 പൂവറ്റൂർ ന്ോട്ാരക്കര േരീപ്ര ന്ോട്ാരക്കര
തിരുവനന്തപുരം
09.02.2020 ന്ചമ്പേമടുംഗലടും
10.02.2020 ആറ്റിങ്ങൽ GHSS ോര്യവട്ടും േ്യാടുംമ്പസ് േഠിനടുംകുളടും വി.എസ്.എസ്.സി
11.02.2020 ന്വഞ്ാറമൂട് വാമനപുരടും േല്റ േിളിമാനൂർ
12.02.2020 േിളിമാനൂർ ന്നടുങ്കണ് BEd കോകളജ് മണമ്പൂർ അയിരൂർ
13.02.2020 ന്ോല്ായിൽ പാകലാട് മഞ് �ി. എഡ് കോകളജ് േരകുളടും
14.02.2020 ന്നടുമങ്ങാട് ോട്ാക്കട പൂവച്ൽ ന്വള്നാട്
15.02.2020 കുനെത്ോൽ ലൈാമൂട്ടുക്കട വന്യകക്കാട് വ്ാത്ാങ്കര
16.02.2020 ഉച്ക്കട (ന്നയ്യാറ്റിൻേര) ന്നയ്യാറ്റിൻേര േല്ിയൂർ അന്ിയൂർകക്കാണടും
17.02.2020 വിളപ്ിൽ ആർട്സ് കോകളജ് ോലടി ശടുംഖുമുഖടും

	 വിഭജന	മഹാസംരംഭങ്ങളുടെ	വർത്തമാനകാലത്തത്	പ്രതികരണവം	പ്രതിഷേധവമായി	നാടുണർത്തൽ. 

 ആരാണത്	ഇന്ത്യക്ാർ?
	 ശാസ്ത്രകലാജാഥ	2020
	 ഷകരളത്തിടല	451	ഷവദികളിൽ	അവതരിപ്ിക്കുന്നു..

രചന, സടുംവിധാനടും: റഫവീഖ് മംല്ശേരി 
ഗാനരചന: എം.എം.സചവീന്ദ്രന്, കരികവള്ളൂര മുരളി 

സടുംഗീതടും: ്കാട്ട്ല് മുരളി
േലാ സടുംവിധാനടും: പ്ര്ണഷ് കുപ്ിവളവ്, അനില് തച്ചണ്ണ


