
സുസ്ഥിര ഭാവഥിക്ായഥി 
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതഥിക രംഗത്ത്
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1928 ഫെബ്രുവരി 28 
വിഖ്യാത ശയാസ്ത്രജ്ഞൻ സീ.വീ. രയാമൻ 
രയാമൻ പ്രഭയാവം കഫടെത്ിയതിഫറെ ഓർമ്മ
1987 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശയാസ്ത്ര 
േിനമയായി ആദ�യാഷിക്കഫപെടുന്നു. .

ദ്യാവകങ്ങളിഫെ പ്രകയാശത്ിഫറെ 
വിസരണവുമയായി ബന്ധഫപെട്ട 
പ്രതിഭയാസമയാണ് രയാമൻ പ്രഭയാവം.
1930-ൽ ഭൗതികശയാസ്ത്രത്ിഫെ 
ഫനയാദബൽ സമ്മയാനത്ിന്  അദദേഹം 
അർഹനയായി. 

ഓദരയാ വർഷവും പ്രദത്ക വിഷയം 
ദകന്ദീകരിച്യായിരിക്ം ദേശിയ 
ശയാസത്രേിന പരിപയാടികൾ 

ഈ വർഷഫത് വിഷയം
സുസ്ഥിര ഭാവഥിക്ായഥി 
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതഥിക രംഗത്ത്
സംങ്യാജഥിത സമീപനം

Integrated Approach in  S&T for 
Sustainable Future

സി.വി.രയാമഫനക്റിച്്
കൂടുതൽ വയായിക്കയാം

സി.വി.രാമൻ
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എന്ുകകാണ്ത് 
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതഥിക രംഗത്ത്

സംങ്യാജഥിത സമീപനം 
അവശ്യമായഥി വരുന്ു ?

ഇരുപഫത്യാനയാം നൂറ്യാടെിൽ 
അടിസ്യാനശയാസ്ത്രം വഴി സയാദകേതിക 
ശയാസ്ത്രവും സയാദകേതിക ശയാസ്ത്രത്ിറെ 
വളർച്യിലൂഫട അടിസ്യാനശയാസ്ത്രവും 

മുദനയാട്ട് കുതിക്കയയാണ്. 

ഈ ഫകയാടുക്കൽ വയാങ്ങലുകൾ സുസ്ിര 
വികസനത്ിദെക്ക് നയിക്കണഫമകേിൽ 
അവയുഫട സംദയയാജനം ആവശ്മയാണ്.

ശയാസ്ത്രേിന ചിന്തകൾ 
ലൂക്ക എഡിറ്ർ എഴുതുന്നു
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രാമൻ  പ്രഭാവവും വവദ്യശാസ്ത്രവും 
സംയ�ാജിക്ുയ്ാൾ...

രയാമൻ ഫപെക്ടം ഉപദയയാഗിച്് ഒദരയാ പ്രദത്കതരം 
ദകയാശങ്ങദളയും അവഫയ ദകടു വരുത്യാഫത തഫന 
മനസ്ിെയാക്കയാൻ സയാധിക്ം. 
കൂടയാഫത ദകയാശങ്ങളുഫട അതിജീവിക്കയാനുള്ള സയാധ്തയും  
ദകയാശവിഭജനവും തുടർന് ടയൂമർ ആകയാനുള്ള സയാധ്തയും 
തിരിച്റിയയാൻ പറ്ം .

സി.വി.രയാമഫനക്റിച്്
കൂടുതൽ വയായിക്കയാം
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സുസ്ിര ഭാവിക്ക് 
യ�ാളിമർ സ�ൻസക്

ഡിദരേഡബിൾ ദപയാളിമറുകളും ബദയയാ ഡിദരേഡബിൾ 
ദപയാളിമറുകളും ആണ് ഇനി സുസ്ിര വികസനത്ിനു 
ദവടെത്. രസതന്ത്രവും ഫമറ്ീരിയൽ സയൻസും ദചർന്നുള്ള 
സംദയയാജനത്ിലൂഫട ബദയയാമയാസിൽ നിന്നുള്ള സുസ്ിര 
ദപയാളിമറുകൾ െഭ്മയാക്കയാം

ദപയാളിമർ സയൻസ്ിഫറെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ 
ദെഖനം വയായിക്കയാം
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ഹരിത രസതന്ത്രത്ിന്റെ�ും
വജവസായകേതികവിദ്യ�ുന്െ�ും
സംയ�ാജനം സുസ്ിര ഭാവിയ്കക്

ഹരിതരസതന്ത്രവും ജജവസയാദകേതികവിേ്യും ഉപദയയാഗിച്് 
ബദയയാമയാസ്ിഫന മുെ് വർദ്ിത ഉത്പനങ്ങളയാക്കി മയാറ്ി 
സുസ്ിരവികസനത്ിനുപദയയാഗിക്കയാം



ഫിസികും എഞ്ിനി�റിംഗും ഒന്ിച്ക്
സുസ്ിര ഊർജ്ജത്ിനാ�ക്...

െിസിക്ം എഞ്ിനീയറിങ്ം ജകദകയാർക്ദ്യാൾ 
കൂടുതൽ പ്രദയയാഗക്ഷമമയായ ദസയാളർ ഫസല്ലുകൾ 
സുസ്ിര വികസനഫത് യയാഥയാർഥ്മയാക്ന്നു.

സൗദരയാർജ്ജത്ിഫറെ ചരിത്രം- നയാൾവഴികൾ
ദെഖനം വയായിക്കയാം
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�രിസ്ിതി ശാസ്ത്രവും
ആർക്ിന്െകക്ചറും 
വകയകാർക്ുയ്ാൾ...

പരിസ്ിദയയാടിണങ്ങിയ നിർമ്മിതികളയാണ്
സുസ്ിര വികസനം വിഭയാവനം ഫചയ്യുനത്

ആർക്കിഫടക്ചറും കയാെയാവസ്യാ വ്തിയയാനവും
ദെഖനം വയായിക്കയാം
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ഫിസികും
കാലാവസ്ാശാസ്ത്രവും

െിസിക്്  ഉപദയയാഗിച്് എങ്ങഫന കയാെയാവസ് വ്തിയയാനം 
മനസ്ിെയാക്കയാം- ഈ ദമഖെയിഫെ പഠനങ്ങൾക്കയാണ് 
2022ഫെ ഫനയാദബൽ സമ്മയാനം. 
ഇത്രം പഠനങ്ങൾ കയാെയാവസ്യാമയാറ്ം നിയന്ത്രിക്കയാൻ 
നഫമ്മ പര്യാപ്തമയാക്ം. കയാെയാവസ്യാ മയാറ്ത്ിഫറെ 
നിയന്ത്രണം സുസ്ിര വികസനത്ിന് അനിവയാര്ം.

2022 െിസിക്് ഫനയാദബൽ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
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സുസ്ഥിര ഭാവഥിക്ായഥി 
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ഇന് മയാനവരയാശി ദനരിടുന 
കയാെയാവസ്യാമയാറ്മടക്കമുള്ള വെിയ 
പ്രതിസന്ധികഫള തരണം ഫചയ്യാൻ

സുസ്ിര വികസന െക്ഷ്ങ്ങൾ മുൻനിർത്ി 
ശയാസ്ത്രശയാഖകഫളയും സയാദകേതികവിേ്കഫളയും 
ദയയാജിപെിച്ചുഫകയാണ്ടുള്ള ഗദവഷണപഠനങ്ങളും 

ഇടഫപടലുകളും ഉടെയാദവടെത്
പരമപ്രധയാനമയാണ്.



സുസ്ിര വികസന െക്ഷ്ങ്ങൾ 2030
ദെഖനം വയായിക്കയാം
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