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കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 
സയൻസത് കേരള യുട്യൂബത് ചാനലും  

ലൂക്ക ഓൺലൈൻ കപാർട്ടലും കചർന്ത്
സുംഘട്ിപ്ിക്കുന് പരിപാട്ിയികൈക്കത് 

എവർക്കുും സ്ാഗതും

https://www.youtube.com/c/ScienceKeralabyKSSP
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2022 ജനുവരി 20 - 7  pm 
ഉദ്ക്ഘലാടന പരിപലാടി
 
സ്വാഗതം  : പി. രമേഷ് കുേവാർ 
       (സംസ്ഥാന സസക്രട്ടറി, KSSP)
ആേുഖം   :  പി. മഗവാപകുേവാർ 
      (സംസ്ഥാന ജനറൽ സസകട്ടറി, KSSP) 
ഉദ്ഘവാടനം  : ഒ. എം. ശങ്കരൻ 
                     (സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, KSSP) 
നന്ി     :  ഷഷലജ എൽ. 
     (സംസ്ഥാന സസക്രട്ടറി, KSSP) 

https://www.youtube.com/c/ScienceKeralabyKSSP


amcn-hnÃv
imkv{XkwhmZ

kÔyIÄ

2022 ജനുവരി 
20-26

എല്ലാ ദിവസവും
വവകുന്നേരം  7 മണിയ്ക്ക്

Science Kerala
Youtube Channel

1
2022 ജനുവരി 20 - 7.15  pm 
ശലാസ്ത്രന്�ലാധവും ന്കരളസമൂഹവും
 
7.15 pm 

മലയാളി ഹരം ക�ാള്ളുന്ന 
അന്ധവിശ്ാസങ്ങൾ
മേവാഡമേറ്റർ - േമനവാജ് പുതിയവിള
 
സംവവാദകർ 
  4മഡവാ. ബി. ഇക്ബവാൽ 
 4പ്വാഫ. പക. പവാപ്പൂട്ി 
 4മഡവാ. എൻ. നന്കുേവാർ 
  4മഡവാ. ഷവശവാഖൻ തമ്ി
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2022 ജനുവരി 21 - 7 pm 
പലാനൽ ചർച്ച

യളുവതയളുകെ 
ജന�ീയശാസ്ത്ര
വിചാരങ്ങൾ
ആേുഖം : രവാമജഷ് പരമേശ്രൻ
മേവാഡമേറ്റർ : ജയ്്രീകുേവാർ 
 
സംവവാദകർ 
       4മഡവാ ടി.പി.ഷിഹവാബുദ്രീൻ 
          അസി.സപ്രഥാഫസർ, കകഥാഴിക്ഥാടറ് സർവ്വകലഥാശഥാല

  4ഹരിത തമ്ി  യുവസമിതി

  4ശ്വാം വി.എസ്. ആസറ്റ്ക്ഥാ കകരള 
  4ശിവഹരി നന്കുേവാർ ഡി.എ.സക.എഫറ്

  4മഡവാ.ഹരികൃഷ്ണൻ പി. സമഡികകഥാൺ, യുവസമിതി
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2022 ജനുവരി 22 - 7 pm 
ശലാസ്ത്രത്ിലല ലിംഗനീതിലെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച

സ്ത്രീ�ളളുകെ തലച്ാർ 
5 ഔൺസ് 
�ളുറവാച�ാ?
മേവാഡമേറ്റർ : മഡവാ. ഡവാലി മഡവിസ് 

സംവവാദകർ 
       4മഡവാ. മ്േ ജി വവാസുമദവ്  CSIR–CIMAP, ലകറ്സനൌ

  4മഡവാ. രവാധിക ടി. C-MET–തൃശ്ശൂർ

  4മഡവാ. നത ഹുഷസൻ 
           സഹൽഗ്രൻസ്ക യുണികവഴറ്സിറ്ി കഹഥാസ്ിറ്ൽ, സ്വീഡൻ 
  4മഡവാ.നതവാഷ പജേി ക്ലൈമകറ്ഥാളജിസ്ററ്, യു.എ.ഇ.  
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2022  ജനുവരി 23 - 7 pm 
കുട്ുകൾല്ലാപ്ം ഇത്ിരിന്നരം

�ളുട്ി യളുെ്യൂബർമാർ 
ഒത്ളുചചരളുച്ാൾ
മേവാഡമേറ്റർ : ഇ.എൻ.ഷരീജ

       4ധ്വാൻ നന്മയ് (Dhyan Nanmay)
  4ഗൗരി (MindTreeVlog)
  4ചവാരു ഷനനിക  (DoodleCharu)
  4അർജുൻ സപൂരജ് (Cosmos Arjun) 
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2022  ജനുവരി 23 - 7.45 pm 
പരിഷത്്ക് ഗീതങ്ങൾ

പരിഷത്് 
പാചട്ാർമ്മ
ഏമകവാപനം  : ജി.രവാജമശഖരൻ

അവതരണം
       4മകവാട്ക്കൽ േുരളി4രേ ടി.4േരീര
  4ഹരി പചേവായി 4പക.ടി.രവാജപ്ൻ
     4രഞ്ിത്് 4മേവാഹനൻ ചിറ്റപൂർ
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2022 ജനുവരി 24 - 7 pm 
ഫിൻലൻഡിലല സ്ൂൾ വിദ്ലാഭ്ലാസം

ഫിൻലൻഡികല 
വിദ്ാഭ്ാസം - 
ച�രളം പഠിചകേണ്ടത്
മേവാഡമേറ്റർ : മഡവാ. സംഗരീത മചനംപുല്ി

സംവവാദകർ 
       4മഡവാ. ടി പി കലവാധരൻ
  4മഡവാ. പി വി പുരുമഷവാത്േൻ  
  4എ.വി. ജരീന ഗവേഷക, ഫിൻലൻഡ് 
  4ശരണ് മേമനവാൻ OULU സർവകലഥാശഥാല, ഫിൻലൻഡറ്.  
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2022 ജനുവരി 25 - 7 pm 
പരിഷത്്ക് ക്ലാമ്പെിൻ ലമലാഡ്ൂൾ അവതരണം

ഏ�ചലാ�ം, 
ഏ�ാചരാഗ്ം 
മേവാഡമേറ്റർ : മഡവാ. സുേ വിഷ്ണുദവാസ്

സംവവാദകർ 
       4മഡവാ. പക പി അരവിന്ൻ  

  4മഡവാ. അനരീഷ് ടി.എസ്.  
  4മഡവാ. അരുൺ ടി.ആർ. 
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2022 ജനുവരി 26 - 7 pm 
ഭരണഘടന പറെുനേ അഭിപ്ലാെസ്ലാതന്്ം

ഏട്ികല പശളു പളുല്ളു 
തിന്നളുന്നളുചണ്ടാ? 
മേവാഡമേറ്റർ : പി.എസ്. രവാജമശഖരൻ

അവതരണം
       4മഡവാ. പസബവാസ്റ്ൻമപവാൾ  

  4്രീ. സുദരീപ് സുധവാകരൻ
        (അസി.സപ്രഥാഫസർ, സസന്റ്.കജഥാസഫറ് 
         കലഥാ യുണികവഴറ്സിറ്ി, ബംഗലൂരു)

നന്ി : നവാരവായണൻ കുട്ി
             (സംസ്ഥാന സസക്രട്ടറി, KSSP)

kb³-kv tIcf 
bp-Syq-_v Nm\Â

k-_v-kv-ss{I-_v
 sN-¿p-atÃm

https://www.youtube.com/c/ScienceKeralabyKSSP
https://www.youtube.com/c/ScienceKeralabyKSSP


Science Kerala
Youtube Channel

ScienceKeralabyKSSP

kb³-kv tIcf 
bp-Syq-_v Nm\Â

k-_v-kv-ss{I-_v sN-¿p-atÃm

https://www.youtube.com/c/ScienceKeralabyKSSP
https://www.youtube.com/c/ScienceKeralabyKSSP

