
Join Science Chain
ശാസ്ത്രമെഴുതാം, കണ്ണിചേരാം

Ask.Luca.co.in 
ലൂക്കച�ാട് ചോദണിക്കാം 

യുറീക്ക ശാചസ്ത്രാത്സവം 
ശാസ്ത്രം മേയാം
   
വാ�ണിച്ാലം വാ�ണിച്ാലം തീരാത്ത പുസ്തകം
പ്രകൃതണിനണിരീക്ഷണം 

ശാസ്ത്രം അതണിജീവനത്തണിന് 
കാലാവസ്ാ വ്യതണി�ാനവം ചകരളവം-ആശ�ചെള

ഇത് ശാസ്ത്രെല്ല 
അശാസ്ത്രീ�ത കമടെത്തല് 

ശാസ്ത്രം ശ്രവണിക്കാം 
ച�ാഡ്കാസ്റ് /വീഡണിച�ാ �രമ്പര

ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ 
ചലാകമത്ത ൊറ്ണിെറണിച് ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ

Science In Action for Covid19-ലൂക്ക കുറണിപ്പുകൾ
ചകാവണിഡ് പ്രതണിചരാധത്തണിമറെ ശാസ്ത്രഗാഥ

ചദശീ� ശാസ്ത്രാവച�ാധദണിനം മുതല്
ശണിശുദണിനം വമര വണിപുലൊ� �രണി�ാടണികൾ
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#ScienceInAction

 ജീവണിതത്തണിമറെ നാനാതുറകളണില്മ്പെട്ടവര് 
ശാസ്ത്രം ആച�ാഷൊക്കുന്ന ഏതാനം ആഴ്ചകൾ 

നമുക്ക്  വണിഭാവനം മേയ്ാചലാ? 
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ശാസ്ത്രം   അറിവിന്റെ ആനന്ദമാണ്.വിസ്മയങ്ങളുന്െയ്രം നിഗൂഢതകളു
ന്െയ്രം  കലവറകളാണ് നമുക്് ചുറ്്രം.  പ്രപഞ്്രം, പ്രകൃതി, പദാര്ത്രം, 
സമൂഹ്രം, ചരിത്്രം, സ്രംസ്ാര്രം.. അവ എന്തെന്്രം എങ്ങിന്നന്യന്്രം എന്തു
ന്കാന്ടെന്്രം അറിയക, നമ്മള്ക്് അവയയാടുള്ള ബന്ധന്മന്തെന്് 
മനസ്ിലാക്കുക. ശാസ്തത്ിനാണ് ആ ന്വളിച്്രം നല്ാനാകുക. സഹജീവി
കയളാന്ൊത്തുള്ള നമ്മുന്െ ജീവിതയാത്യില് ആത്മവിശ്ാസയത്ാന്െ 
മുയന്റാന് ഈ ന്വളിച്മാണ് നമ്മുന്െ കരുത്്.

ആയ�ാളതാപനവ്രം കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനവ്രം മനുഷ്യന്റെ നിലനില്ിന് 
തന്ന് ന്വല്ലുവിളിയായി  നമ്മുന്െ മുമ്ിന്ലത്ിക്ഴിഞ്ഞു. നാ്രം ഇന്ഭവി
ക്കുന് പ്രകൃതി ദുരതെങ്ങള്,  മഹാമാരികള്, ഇവയില് പലത്രം അതമായി 
ബന്ധന്പെട്ടതാണ്. അവയയാന്ൊപെ്രം സാമൂഹ്യമായ ഒയട്ടന്റ  പ്രശ്നങ്ങളു്രം. 
ഇവന്യ മനസ്ിലാക്ാനു്രം അതിജീവിക്ാനു്രം നമ്മുന്െ കയ്ിലുള്ള മാര്ഗ്രം 
ശാസ്തവ്രം മാനവികതയമാണ്. അറിവിന്റെ ന്വളിച്യമകാന് ശാസ്തവ്രം 
ഒത്തുയചരാനു്രം യചര്ത്തു പിെിക്ാനു്രം മാനവികതയ്രം. യകാവിഡ്കാലത്് 
എവിന്െയ്രം ന്വളിവാക്ന്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയടെ്. ശാസ്തന്ത് തന്ന്യാ
ണ്  അതെിമമായി ന്തന്രന്ഞെടുയക്ടെന്തന്് അധികാരികളു്രം  
ജനങ്ങളു്രം പുയരാഹിതര്  തന്ന്യ്രം തിരിച്റിയന് എന്താണത്.

 ജീവണിതത്തണിമറെ നാനാ തുറകളണില്മ്പെട്ടവര് ശാസ്ത്രം ആച�ാഷൊ
ക്കുന്ന ഏതാനം ആഴ്ചകൾ നമുക്ക്  വണിഭാവനം മേയ്ാചലാ? കൂടുതല് 
അറിയാന്, അറിവ് പങ്കുന്വക്ാന്, അറിവ് തണയാകാന്, അറിവ് 
വഴികാട്ടാന് ശാസ്തത്ിന്റെ വഴിയിലൂന്െ.. ശാസ്തന്മഴുത്്, ശാസ്തപുസ്ക 
പരിചയ്രം, പ്രകൃതിനിരീക്ഷണങ്ങള്, ശാസ്ത പരീക്ഷണങ്ങള്, പ്രയശ്നാത്
രികള്, യപ്രാജക്ടുകള്, പ്രഭാഷണങ്ങള്, അനിയമഷനുകള്. 
മൂന്് മാസയത്ാള്രം നീണ്ടുനില്ക്കുന് പരിപാെികള്, ഘട്ടങ്ങളായി, 
ഓണ്ലന്  മാ�സിനുകളില്, ശാസ്തമാസികകളില്, 
നവമാധ്യമങ്ങളില് , വിദ്യാഭ്യാസ യവദികളില്, നാട്ടു ചര്ച്കളില്...

വണിജ്ാന വീഥണി�ണിമല ഇരുട്ടകറ്ാനള്ള ശ്രെത്തണിനണിട�ണില്   നചര
ചന്ദ്രധാച�ാല്ക്കര് മവടണിമവച്് വീഴ്ത്തമ്പെട്ട ദണിവസം തുടങ്ങാം. 
(ആഗസ്ത് 20). സ്വതന്ത്ര ഇന്്യയുമട പുചരാഗതണി ശാസ്ത്രവണിജ്ാനം, 
സാചകേതണികവണിദ്യ, ജനങ്ങളുമട ശാസ്ത്രച�ാധം ഇവ�ണിലൂന്നണിച� സാ
ധ്യാൊകൂ എന്ന് വണിശ്വസണിക്കയും അതണിനാ�ണി �ത്ണിക്കയും മേയ് പ്രഥ
െപ്രധാനെന്ത്രണി ജവഹര്ലാല് മനഹ്രുവണിമറെ ജന്മദണിനം(നവം�ര്14) 
വമര ഈ  �രണി�ാടണികൾ തുടരാം.ജീവിതവമായി യനരിട്ട് ബന്ധന്പെ
ടുന്വിഷയങ്ങളില് കാമ്യിനുകളു്രം   ക്ിയാന്മകമായപരിപാെികളു്രം  
തെര്ന്ടൊവകയാണ് ലക്ഷ്യ്രം.
 Science as Method
 Science as knowledge
 Science as outlook

#ScienceInAction
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Make the Chain
ശാസ്ത്രമെഴുതാം, കണ്ണിചേരാം
വണിവണിധ ശാസ്ത വിഷയങ്ങളില്   കുറിപ്പുകന്ളഴുതി , അതയപാന്ല മറ്്  
കുറിപ്പുകന്ളഴുതാന് മൂന്് സുഹൃത്തുക്യളാെ് ആവശ്യന്പെടുന് യേസ്ബുക്് 

ശാസ്തന്മഴുത്് പരിപാെി. എല്ാത്ിന്റെയ്രം ഹാഷ്ാ�്  #ScienceInAction 

#JoinScienceChain എന്ായിരിക്കു്രം. ശ്രയധേയമായ കുറിപ്പുകള് ലൂക്യി

ല് പ്രസിധേീകരിക്കു്രം.
4നാല് ഘട്ടങ്ങളായി 
 1. ആ�സ്് 20 - ശാസ്തസ്രംബന്ധിയായ ഏത് കുറിപ്പുമാകാ്രം.
 2. ന്സപ്റ്്രംബര് 10 - സ്ാധീനിച് ശാസ്തപുസ്ക്രം
 3. ന്സപ്്രംബര്  22 - കാലാവസ്ാ വ്യതിയാന്രം .      
 4. നവ്രംബര് 1 ന്    - യകരളത്ിന്റെ പരിസ്ിതി .

Ask.Luca.co.in 
ലൂക്കച�ാട് ചോദണിക്കാം 
ശാസ്ത്രവണിഷ�ങ്ങളണില് ലൂക്ക ഓണ്ലന് ൊഗസണിന് ആരംഭണിക്കുന്ന ചോ
ചദ്യാത്തര മവ�്ച�ജ് ആണണിത്. എന്്, എന്തുമകാടെ്, എങ്ങണിമന എന്ന് 
ചോദണിക്കാനം ഉത്തരം ചതടാനം ചപ്രരണി്പെണിക്കുന്ന �രണി�ാടണി. കുട്ടണികൾക്കും 
മുതണിര്ന്നവര്ക്കും ആര്ക്കും ask.luca.co.in എന്ന മവ�്്സറ്ണില് 
ചോദ്യം ചോദണിക്കാം. മതമരമഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ലൂക്ക�ണില് നല്ം. 
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് െറു�ടണി നല്കാനള്ള അവസരവമുടൊകും. 
ആഗസ്ത് 20 ന് ഇത് തുടക്കൊകും.

യുറീക്ക ശാചസ്ത്രാത്സവം 
ശാസ്ത്രം മേയാം
യു �ണി ്ഹസ്കൂൾ കുട്ടണികൾക്കുള്ള �രണി�ാടണി. ഏമതകേണിലം ശാസ്ത്ര �രീക്ഷ
ണം മേയ്് അതണിമറെ വീഡണിച�ാ എടുത്ത്, അ�ച്ചു തരണിക. െണികച്വക്ക് 
സമ്ാനം നല്ം. �രൊവധണി അഞ്ചു െണിനണിറ്്. 
മസപ്ം�ര് 22 (ഫാരമഡ ജന്മദണിനം)-  നവം 7 (ചെരണികയൂറണി ദണിനം) ന് 
്ഫനല്  

കുരുക്കഴണിക്കാചൊ ?
പ്രശ്ന�രണിഹാരം കാണല്
പ്രചശ്നാത്തരണികളുമട �ംക്ണി�ാണണിത്. ആഴ്ച�ണില് ഒന്ന്. ഉത്തരവം 
വഴണിയും ലൂക്കാ മെ�ണിലണിചലക്ക്. ശരണിയുത്തരം നല്ണി�വരുമട ച�രുകൾ 
അടുത്ത ചോദ്യത്തണിമനാ്പെം ലൂക്ക�ണില്. പ്രസണിദ്ധ ഗണണിതജ്നം അധ്യാ
�കനൊ�ണിരുന്ന നീല്സ് മഹന്റണിക്ക് ആച�ലണിമറെ ജന്മദണിനൊ� 
ആഗസ്ത് 25 ന് തുടക്കം. ആച�ലണിമനയും ആച�ല് ്പ്രസണിമനയും 
�രണിേ�മ്പെടുത്തുന്ന ചലഖനം അന്ന് ലൂക്ക�ണില്.  

വാ�ണിച്ാലം വാ�ണിച്ാലം തീരാത്ത പുസ്തകം
പ്രകൃതണിനണിരീക്ഷണം 
വീട് മുറ്മത്തയും ചുറ്റു�ാടണിമലയും ഏമതകേണിലം ഒരു ജീവണിമ� സൂക്ഷ്മൊ�ണി 
നണിരീക്ഷണിച്ചും പുറമെനണിന്ന് വണിവരങ്ങൾ ചശഖരണിച്ചും ചഫാചട്ടാ സഹണിതം 
മേറുകുറണി്പെ് /വീഡണിച�ാ അ�ച്ചുതരണിക. യു.�ണി -്ഹസ്കൂൾ വണിദ്യാര്തണിക
ൾക്ക്. മസപ്ം�ര് 27(്സലറെ് സണിംഗ് ) മുതല്  രടൊഴ്ച.  നവം�ര് 12 
(സലണിം അലണി) ന് ്ഫനല്

#ScienceInAction

 ജീവണിതത്തണിമറെ നാനാ തുറകളണില്മ്പെട്ടവര് ശാസ്ത്രം 
ആച�ാഷൊക്കുന്ന ഏതാനം ആഴ്ചകൾ നമുക്ക്  
വണിഭാവനം മേയ്ാചലാ?
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ശാസ്ത്രം അതണിജീവനത്തണിന് 
കാലാവസ്ാ വ്യതണി�ാനവം ചകരളവം-ആശ�ചെള
ഹ�ര്മസക്കറെറണി, ചകാചളജ് തല വണിദ്യാര്തണികൾക്ക്. നാട് ചനരണിടുന്ന ഒരു 
പ്രശ്നമത്ത ശാസ്ത്രീ�ൊ�ണി ്കകാര്യം മേയാന്  ഉള്ള ആശ�ം 
 1.  ്ലൈഡ് പ്രസചറെഷന് . �രൊവധണി 10 ്ലൈഡുകൾ.  
 2. സാചകേതണിക വണിദ്യ ഉ�ച�ാഗമ്പെടുത്തുന്ന ചപ്രാജക്ടുകൾ 
 3. �ഠന റണിച്പൊര്ട്ടുകൾ 
5 ച�രടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാ�ാണ് തയാറാചക്കടെത്. 
വണിഷ�ം- കാലാവസ്ാ വ്യതണി�ാനവം ചകരളവം -  ഹ�ര് മസക്കറെരണി   - 
ചകാചളജ് മവചവേമറ. തയാറാക്കണി�വ ഒച്ാ�ര് 20 ന് മുമ്പാ�ണി ലൂക്ക വണി
ലാസത്തണില് ലഭ്യൊകണം. ഏറ്വം െണികച്വമ� ഉൾമ്പെടുത്തണി ്ഫനല്. 
നവം�ര് 1 മുതല് 13 വമര.  14 ന്  വണിജ�ണികമള പ്രഖ്യാ�ണിക്കല് സമ്ാനൊ
�ണി  പുസ്കങ്ങൾ. /ഐ.ആര്.ടണി.സണി ഇമറെണഷണി്പെ് 

ഇത് ശാസ്ത്രെല്ല 
അശാസ്ത്രീ�ത കമടെത്തല് 
ശാസ്ത്ര�ദങ്ങളും ശാസ്ത്രവാദങ്ങളും യുക്ണിയും ഉള്ള വണിവരണത്തണില് അശാ
സ്ത്രീ�ത തണിരുകണി�തണിമന കമടെത്തല്. വണിശദീകരണചത്താമട. (മസപ്ം�
ര് 27 മുതല്. -(കാൾ ച�ാ്പെര്) ആഴ്ച�ണില് ഒന്ന്. 
ആര്ക്കും െറു�ടണിനല്ാം. ശാസ്ത്രീ�ൊ� വണിശദീകരണം ലൂക്ക�ണില്

ശാസ്ത്രം ശ്രവണിക്കാം 
ച�ാഡ്കാസ്റ് �രമ്പര
വണിവണിധ ശാസ്ത്രവണിഷ�ങ്ങളണില് ലഘുഅവതരണങ്ങൾ ഉൾമ്പെടുത്തണി ലൂക്ക  
ച�ാഡ്കാസ്റ്, 5 െണിനണിറ്് മേറു യൂടയൂ�്, ചഫസ്ബുക്ക് വീഡണിച�ാകൾ

ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ 
ചലാകമത്ത ൊറ്ണിെറണിച് ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ
ശാസ്ത്ര േരണിത്രത്തണില് നണിര്ണ്ാ�ക വഴണിത്തണിരണിവാ�ണി ൊറണി� ശാസ്ത്രപുസ്തക
ങ്ങമളയും അമതഴുതണി� ശാസ്ത്രജ്ചരയും �രണിേ�മ്പെടുത്തുന്ന �ംക്ണി. 
മസപ്ം�ര് 15 മുതല് ആഴ്ച�ണില് ഒന്ന് ലൂക്ക�ണില്.

Science In Action for Covid19-ലൂക്ക കുറണിപ്പുകൾ
ചകാവണിഡ് പ്രതണിചരാധത്തണിമറെ ശാസ്ത്രഗാഥ
മകാചറാണ ്വറസണിമന കമടെത്തണി�തു മുതല് ചകാവണിഡ് 19 മറെ പ്ര
തണിചരാധത്തണിമറെ വണിവണിധ വശങ്ങൾ  വണികസണിച്ണിമറെ �ട്ടങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തണി
മറെ വണികാസരീതണിയും കഴണിവം െനസ്ണിലാക്കാന് ഏറ്വം അനച�ാജ്യവം 
നമ്ണില് ആത്മവണിശ്വാസം വളര്ത്താന് അനച�ാജ്യവൊണ്. അതണിമറെ 
വണിവരണം- ചലഖന �രമ്പര�ണിലൂമട. മസപ്ം�ര് 5 മുതല് ലൂക്ക�ണില്.

കലടെര്. 
 ആഗസ്ത് 20      മപ്രാ്ഫല് സ്വീകരണിക്കല്, ശാസ്ത്രമെഴുത്ത്
 ആഗസ്ത് 25    പ്രചശ്നാത്തരണി
 മസപ്ം�ര് 10   ശാസ്ത്ര പുസ്തക �രണിേ�ം
 മസപ്ം�ര് 22  ശാസ്ത്ര �രീക്ഷണം,  ശാസ്ത്രമെഴുത്ത്-2
 മസപ്ം�ര് 27   പ്രകൃതണി നണിരീക്ഷണം, ഇത് ശാസ്ത്രെല്ല 
 ഒച്ാ�ര് 20  നമുക്ക് അതണി ജീവണിക്കാം- ലഭണിചക്കടെ തീ�തണി
 നവം�ര്1 – 13   അവതരണങ്ങൾ
 നവം�ര്  12   പ്രകൃതണി നണിരീക്ഷണം ്ഫനല്  
 നവം�ര് 14  ക്യാമ്പ�ണിന് ്ഫനല് 

 ജീവണിതത്തണിമറെ നാനാ തുറകളണില്മ്പെട്ടവര് ശാസ്ത്രം 
ആച�ാഷൊക്കുന്ന ഏതാനം ആഴ്ചകൾ നമുക്ക്  
വണിഭാവനം മേയ്ാചലാ? 

#ScienceInAction
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https://www.facebook.com/hashtag/scienceinaction

