കേരള സര്വോശാശാ ൊതശു ജനങ്ങള്ക്ക് സ്ശര്ാ കശാം
കേരള സര്വോശാശാുടെ വവവവ
ഠന -ഗകവഷണ വേടപ്പുേളുും
ാശബടേളുും മറ്ുും സന്ദര്ാവക്കാനശ െഠശതടജ ങ്ങള്കക്കാനടും
വവദ്യശര്ഥവേള്കക്കാനടും അഠൂര്വശവസരും സര്വോശാശാുടും ൂൂസുടും
സുംുടക്തമശുവ സുംഘ വപ്പവക്കാനടന്ന ാശസ്ത്തുശ ഠദ്ധതവ െെ്ബടവരവ 15,
16 തീുതവേളവല് ആണ് േശരയവട്ടും േശമ്പസവല് െഠശതടസന്ദര്ാ
ദ്വ ങ്ങളുും ാശസ്തക്തശത്സവവടും ഒരടക്കാനവുവരവക്കാനടന്നത്
സര്വോശാശാ വവദ്യശര്ഥവ സമൂിലേകവകാക്കാനടും െഠശതട
സമൂിലേകവകാക്കാനടും എലേകവകേരടേ എന്ന ാക്ഷ്യമശണ് ാശസ്ത്തുശ
വവഭശവ ും െെയ്യുന്നത് മശതൃസര്വോശാശാുടെ വവേസ
െരവ്തും,
്ഠദ്ര്ാ ും, അക്കാനശദ്മവേ ്ഠവര്ലേക ങ്ങളുെ ുടും സശമൂിവേ്ഠസക്ത
ഗകവഷണസുംഭശവ േളുെ ുടും ഠരവെുെപ്പ ടലേകല്, എന്നവവുവാൂെ
അക്കാനശദ്മവേ സമൂിവടും െഠശതടജ ങ്ങളുും തമ്മവല്
ആാുവവ വമുലേകവ ടള്ള കവദ്വ സൃഷ്ടവക്കാനടേ എന്നതശണ് ഈ
ഠരവഠശ വുടെ ്ഠ ശ
ഉകോയാക്ഷയും
ൂൂടേണക്കാനവന് തശളവകുശാേള്ക
കാഖരവേവരവക്കാനടന്നതടും ഇന്ത്യുവല്തെന്ന അവായും
േണ്ടവരവകക്കാനണ്ടതടമശു ഓൂവുെെല് ൂവസര്േ് ഇറ്റവറ്ൂൂട്ട്
മശ ടസ്ത്േവപ്റ്റ്് ലാ്ബൂവ, ഇാക്ക് ശണ് ലമക്േശസ്തകേശപ്റ്, മശസ്ത
സ്തെഠക്ക് ശെമ് വ, രശമ സ്തെഠക്ക് ശമീറ്ര്, തട ങ്ങവ അതയശ ട വേ
ഉഠേരണങ്ങള്ക ഉള്ള കസശെവറ്റവകക്കാനറ്ട് ഇസ്ത് െമെെഷ ആ്
േമ്പയൂെട്ടഷ െസെര്, അേവശട്ടവക് ബകുശളജവ, ആര്ക്കാനവകുശളജവ,
കബശട്ടണവ, ജവകുശളജവ, സടകവശളജവ തട ങ്ങവു മയൂസവുങ്ങള്ക
എന്നവവുശണ് ്ഠ ശ
ആേര്ഷണങ്ങള്ക െഠശതടജ ങ്ങള്കക്കാനടും
വവദ്യശര്ഥവേള്കക്കാനടും അദ്ധയശഠേരടമശുടും ഗകവഷേരടമശുടും
സുംവദ്വക്കാനശ ടും െഠശതടസന്ദര്ാ
ദ്വ ങ്ങളവല് സശ വക്കാനടും ഒപ്പും
വവദ്യശര്ഥവേള്കക്കാന് വവവവ
വവഷുങ്ങളവല് ഉഠരവഠന ലേകവ ടും
ഗകവഷണലേകവ ടും െതശഴവാവ ടും ഉള്ള സശ യതള്ക ആരശുശ ടള്ള
സുംവവ ശ ങ്ങളുും വവവവ
ഠന -ഗകവഷണ വേടപ്പുേള്ക
ഒരടക്കാനവുവട്ടുണ്ട്
്ഠകവാ ും സൗജ യമശണ് സ്തേൂളുേള്കക്കാനടും കേശകളജടേള്കക്കാനടും
ബശേുേളശുവ ഠെെ ടക്കാനശും േൂ ടതല് വവവരങ്ങള്ക
സര്വോശാശാുടെ െവ്ലസറ്വല് ാഭയമശണ്

UNIVERSITY OF KERALA OPENS TO THE PUBLIC AND STUDENTS
University of Kerala and Rashtriya Uchchatar Shiskha Abhiyan (RUSA) are launching a scheme
called Shasthrayaan in the Karyavattom Campus of the University, with open house days and
science festival. This scheme organized on 15th and 16th of February (9.30 am to 4.30 pm) envisages
to reach out to the students and public, to showcase the evolution of the mother university, to
communicate the academic and research contributions and to provide a platform for interaction
between the academic community and people. This programme will highlight the innovative
practices followed by the university, its various departments and societal applications of research,
especially in the fields of science and technology. Further, the programme is designed to inculcate
scientific temper among students, besides providing career advices for the youngsters.

The major attractions of the programme include opportunity to visit Oriental Research

Institute

and Manuscript Library, a unique library and one of the “must-see libraries in India”, showcasing
hundreds of manuscripts, Sophisticated Instrumentation and Computation Centre (SICC) with
instruments demonstrating cutting edge technologies, including Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy (NMR), Scanning Electron Microscope, X-Ray Diffractometer (XRD), Inductively
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and Raman Spectrophotometer, and visits to the
permanent museums of departments of Aquatic Biology, Archaeology, Botany, Geology and
Zoology.
Entry to the Shasthrayaan scheme is free and schools and colleges can register for their visit in
advance. More details are available in University website.

