
 

Kerala State Young Scientist Award (KSYSA)- 2022 

Kerala State Council for Science, Technology & Environment has announced the Kerala 

State Young Scientist Awards (KSYSA)- 2022 to six talented Young Scientists in recognition 

of their outstanding contribution in Science & Technology.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Award carries cash award of Rs. 50,000/-, Chief Minister’s Gold Medal, research grant 

up to Rs. 50 lakh and travel support for a visit abroad for presenting the research work at a 

conference.   

The Award will be given by the Hon’ble Chief Minister of Kerala on the 12
th

 February 

2023 during the inaugural session of the 35
th

 Kerala Science Congress at Mar Baselios 

Christian College of Engineering, Kuttikkanam, Peermadu.   

 

 

1.  Dr. Achu Chandran 
Senior Scientist 
Materials Science & Technology Division 
CSIR – NIIST, Thiruvananthapuram 

 
2.  Dr. Ambili K. M 

Scientist SD 
Space Physics Laboratory 
Vikram Sarabhai Space Centre 
Thiruvananthapuram 

 
3.  Dr. Anjineyulu Kothakota 

Scientist 
Agro-Processing & Technology Division, 
CSIR – NIIST, Thiruvananthapuram 

 
4.  Dr. Aravind Madhavan 

Research Scientist 
School of Biotechnology 
Amrita Vishwa Vidhyapeetham 
Amritapuri, Kollam 

 
5.  Dr. Dhanya. R 

ICMR- DHR Young Scientist 
Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology 
Thiruvananthapuram 

 
6.  Dr. Noel Jacob Kaleekkal 

Assistant Professor 
Dept. of Chemical Engineering 
National Institute of Technology 
Calicut  



 

�വ ശാ�� �രസ് കാരം �ഖ�ാപി� 

ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിൽ സം�ാന �വശാ�� �രസ് കാരം  - 2022 �ഖ�ാപി�. ശാ� 
സാേ�തിക േമഖലകളിൽ �േ�യമായ ഗേവഷണ േന��ൾ ൈകവരി� ആറ് ശാ��ർ�ാണ് 
�രസ് കാരം നൽ��ത്. 

 

േജതാ�ൾ�് 50,000/- �പ�െട ക�ാഷ് അവാർ�ം �ഖ�മ�ി�െട സ�ർ� െമഡ�ം �ടർ�് 
തിരെ���െ��� േ�ാജ�കൾ�ായി 50 ല�ം �പ വെര ധനസഹായ�ം നൽ��. �ടാെത ഒ� 
അ�ർേദശീയ ശാ� സേ�ളന�ിൽ പെ����തി�� യാ�ാ സഹായ�ം നൽ��. 

2023 െഫ�വരി 12 ന് ��ി�ാനം മാർ ബേസലിേയാസ്  �ി��ൻ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ വ� ് നട�� 
സയൻസ് േകാൺ��ിൽ വ� ്ബ�: �ഖ�മ�ി േജതാ�ൾ�് �രസ് കാര�ൾ നൽ��താണ്. 

7.  േഡാ. അ� ച�ൻ 
 
സീനിയർ സയൻ�ി�്  
െമ�ീരിയൽസ് ആൻഡ് െടേ�ാളജി ഡിവിഷൻ  
സി. എസ് .ഐ. ആർ  - നി�് , തി�വന��രം   

 
8.  േഡാ. അ�ിളി െക എം 

സയൻ�ി�് എസ്. ടി.   
സ് േപസ്  ഫിസി�് ലേബാറ�റി  
വി�ം സാരാഭായ് സ്േപസ് െസൻ�ർ 
തി�വന��രം 

 
9.  േഡാ. ആൻജിേനയ�  െകാ�േകാ� 

സയൻ�ി�് 
അേ�ാേ�ാസ�ിങ് ആൻഡ് െടേ�ാളജി  ഡിവിഷൻ 
സി. എസ്. ഐ. ആർ  - നി�് , തി�വന��രം   
 

 
10.  േഡാ. അരവി�് മാധവൻ 

റിസർ� ്സയൻ�ി�്  
�ൾ ഓഫ് ബേയാെടേ�ാളജി 
അ�ത വിശ� വിദ�ാപീഠo 
അ�ത�രി , െകാ�ം 
 
  

11.  േഡാ. ധന� ആർ  
ഐ. സി. എം. ആർ - ഡി. എച്. ആർ. യങ്  സയൻ�ി�് 
രാജീവ് ഗാ�ി  െസൻ�ർ  േഫാർ  ബേയാെടേ�ാളജി 
തി�വന��രം 

 
12.  േഡാ. േനായൽ േജ�ബ് കളീ�ൽ 

അ�ി�ൻ�്   െ�ാഫസർ  
ഡി�ാർട്െമൻ�് ഓഫ് െകമി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്  
നാഷണൽ ഇൻ�ി���്    ഓഫ് െടേ�ാളജി 
കാലി��് 

 


