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ശാസ്ത്ര സാഹിതയ പുരസ്കാരം – 2020
 മലയാള ഭാഷയിലുളള ശാസ്ത്ര സാഹിതയ സൃഷ്ടികൾ കരാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കകരള ശാസ്ത്ര
സാകേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർവപ്പടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിതയ
അവാർഡ്.
 ശാസ്ത്ര സാഹിതയ അവാർഡ് 2003 മുതൽ രാബലയത്തിൽ വന്നിട്ടുളളതാണ്, മുൻപ് STEC
ഏർവപ്പടുത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങളുമായി ഈ അവാർഡിന് സാമയമുവെേിലും വയതയസ്തമാണ്.
 ഇത്തരം അവാർഡ് ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചിട്ടുളളവർക്ക് 5 വർഷത്തിനുകശഷം മാത്രകമ അകത
വിഭാഗത്തിൽ ഈ അവാർഡിനായി അകപക്ഷ നൽകാനുളള കയാഗയതയുൊവൂ.
നിർകേശങ്ങളും നിബന്ധനകളും
1.

2020-ൽ രസിദ്ധീകരിച്ചതം ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രാവകബാധം വളർത്താൻ സഹായകമായതം
അകനേഷണാത്മകമായതമായ രചനകളാണ് രസ്തുത പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിക്കുക.

2.

അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നത്.
i. ബാലശാസ്ത്ര സാഹിതയം
ii. ജനരിയ ശാസ്ത്ര സാഹിതയം
iii. ഗഹനമായ സവജ്ഞാനിക ശാസ്ത്ര സാഹിതയം
iv.
രശസ്ത ശാസ്ത പത്ര രവർത്തനം
v.
ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥ വിവർത്തനം (മലയാളം)

3. അൻപതിനായിരം രൂപയും ഫലകവം രശസ്തി പത്രവം അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്
4. പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ഉചിതമായ സാഹിതയ സൃഷ്ടികൾ രശസ്ത ശാസ്ത്ര
രചയിതാക്കൾ, രസാധകർ ബന്ധവപ്പട്ട സ്ഥാപനത്തിവെ കമധാവികൾ എന്നിവർക്ക
നാമനിർകേശം വചയ്യാവന്നതാണ്.
ഇത കൂടാവത രചയിതാവിന് സേന്തമായും അകപക്ഷ
സമർപ്പിക്കാവന്നതാണ്.
5. നിർദിഷ്ട അകപക്ഷാഫാറത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അകപക്ഷകൾ മാത്രകമ ശാസ്ത്ര സാഹിതയ അവാർഡിന്
പരിഗണിക്കുകയുള്ളു. ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളികലക്ക് അകപക്ഷിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഓകരാ
വിഭാഗത്തിലും രകതയകം രകതയകം അകപക്ഷകൾ സമർപ്പികക്കെതാണ്. പകക്ഷ ഒകര പുസ്തകം
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളികലക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
6. സാഹിതയ രചനയുവട മൂന്ന് പകർപ്പുകൾ വിശദമായ ബകയാഡാറ്റ , അനുബന്ധ കരഖകൾ
(ഉവെേിൽ) എന്നിവ അകപക്ഷകയാവടാപ്പം സമർപ്പികക്കെതാണ്.
7. ശാസ്ത്ര സാഹിതയകൃതിയുവട ശരിയായ വിവർത്തനം മാത്രകമ V-മവത്ത വിഭാഗത്തിൽ
പരിഗണിക്കുകയുളളൂ. വിവർത്തനം വചയ്യവപ്പട്ട യഥാർത്ഥ പുരസ്തകത്തിവെ ഒരു കകാപ്പി കൂടി
അകപക്ഷകയാവടാപ്പം സമർപ്പികക്കെതാണ്.
8. ഏത ഭാഷയിൽ നിന്നുളള മലയാള വിവർത്തനവം V-മവത്ത വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.
രചയിതാവിവെ / രസാധകവെ
പകർപ്പവകാശ കരഖയും അകപക്ഷകയാവടാപ്പം
സമർപ്പികക്കെതാണ്.
9. സേതന്ത്ര രചനകളും, സൃഷ്ടികളും മാത്രകമ പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുകയുളളൂ. മറ്റ് സാഹിതയ
സൃഷ്ടികളുവട/പുസ്തകങ്ങളുവട പൂർണമായ/ഭാഗികമായ
വിവർത്തനകമാ, പകർകപ്പാ/പാഠ്യ
പുസ്തകങ്ങളുവട ഭാഗകമാ രസ്തുത പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. (ഇത് V-മവത്ത വിഭാഗത്തിന്
ബാധകമല്ല.)
10. ഏവതേിലും പാഠ്യപദ്ധതിയുവട ഭാഗമായി അദ്ധയയനത്തിന് തിരവെടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ
ശാസ്ത്ര സാഹിതയപുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.
11. ഏവതേിലും പുസ്തകത്തിവെ
പരിഗണിക്കുകയില്ല.

അധയായത്തിവെ

സംക്ഷിപ്ത

രൂപം

പുരസ്കാരത്തിനായി

12. അകപക്ഷകളുവട
സൂക്ഷ്മമായ
വിലയിരുത്തലിനും
വിധി
നിർണയത്തിനും
കശഷം
മാധയമങ്ങളിലൂവടയായിരിക്കും കകരള ശാസ്ത്ര സാകേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ശാസ്ത്ര
സാഹിതയ അവാർഡുകൾ രഖയാപിക്കുന്നത്.
13. അവാർഡ് ലഭിച്ചവവര മാത്രവമ ഔകദയാഗികമായ കത്ത് മുകഖന അറിയിക്കുകയുളളു.
14. വക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ. സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വർണാഭമായ ചടങ്ങിൽ ക്ഷണിക്കവപ്പട്ട സദസിനു
മുന്നിൽ വച്ചായിരിക്കും രസ്തുത പുരസ്കാരം വിതരണം വചയ്യുന്നത്.
15. രസ്തുത പുരസ്കാരം സംബന്ധിച്ച് വക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ. യുവട തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.
രകതയക അറിയിപ്പ് കൂടാവത തവന്ന ഏവതാരു ഘട്ടത്തിലും പുരസ്കാരം പൂർണമാകയാ
/ഭാഗികമാകയാ പിൻവലിക്കാനും, റേ് വചയ്യാനും വക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ.ക്ക് അധികാരം
ഉൊയിരിക്കുന്നതാണ്.
16. എവതേിലും വിഭാഗത്തിൽ അർഹമായ സൃഷ്ടികൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം പുരസ്കാരം
പിൻവലിക്കാകനാ റേ് വചയ്യാകനാ വക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ.-യ്ക്ക് അധികാരം ഉൊയിരിക്കുന്നതാണ്.
17. പുരസ്കാരം
സംബന്ധിച്ച്
രഖയാപിച്ചിട്ടുളള
നിർകേശങ്ങളും
നിബന്ധനകളും
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത സമയവം മാറ്റം വരുത്തുവാൻ വക.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ.-യ്ക്ക്
അധികാരം ഉൊയിരിക്കുന്നതാണ്.
18. നിർേിഷ്ട ഫാറത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അകപക്ഷകൾ സാഹിതയ സൃഷ്ടികളുവട മൂന്ന് പകർപ്പുകൾ,
ബകയാഡാറ്റാ, ശാസ്ത്ര സാഹിതയ രംഗത്ത് നൽകിയിട്ടുളള സംഭാവനകൾ ചൂെിക്കാണിക്കുന്ന
കരഖകളുവട ശരിപ്പകർപ്പുകൾ എന്നിവ സഹിതം ഡയറടർ,ർ, കകരള ശാസ്ത്ര സാകേതിക പരിസ്ഥിതി
കൗൺസിൽ, ശാസ്ത്ര ഭവൻ, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം – 695 004 എന്ന വിലാസത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക.
19. അകപക്ഷകൾ സമർപ്പികക്കെ അവസാന തീയതി 2021
6,
5.00
.
അവസാന തീയതിക്ക് കശഷം ലഭിക്കുന്ന അകപക്ഷകൾ ഒരു കാരണവശാലും അവാർഡിനായി
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

