
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr Lekshmi  V S 
 Assistant Professor of Malayalam  
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(Designation& Department) 
 

 

ADDRESS & EMAIL 

Sreepadam  

(ARA-13-C) 

Near Padma Printers 

Mundakkal East 

Kollam 691001 
lekshmisreepadam@gmail

.com 
 

QUALIFICATION 

MA, BEd, M.Phil, PhD 

 

DATE OF JOINING 

1.03.2010 

 

EXPERIENCE IN 

YEARS 

10 years 

 

AREA OF 

SPECIALIZATION 

Malayalam Language and 

Literature 

ADMINISTRATIVE DISTINCTION 

 Member in Tourism club 2011-12 

 Co-ordinator of Theater Club 2014 -2019 

 Co-ordinator of Internal Exam 2013-14 

 Member of CBCSS 

 Faculty Advisor of dept.of Malayalam from  2014 to 2019 

 Co-ordinator of ASAP from 2015 to 2018 

PAPER PRESENTATIONS 

 “പ്രാചീനരദങ്ങൾ  സംശ ാധിതസംസ്കരണ-
ത്തിൽ” - presented in national seminar on ഭാഷാ-
രഠനവ ം സംശ ാധിത-സംസ്കരണവ ം  
conducted by ORI & MSS Library.  University of Kerala. 

  
 അനന്തര രവർണനം  ഒര   ശ ലീനിഷ്ഠ-

രഠനം - presented  in national seminar  on 

പ്രാചീനകൃതികളുടെ ശ ലീനിഷ്ഠ രഠനം 
conducted by ORI & MSS Library, University of Kerala.   

  
 ശേഡിശയായ ടെ  ഉയിർ ടത്തഴ ശേല്പ്  

Presented  in National  Seminar  conducted by Dept.of 

Malayalam.  S.N.College  for Women  Kollam. 

 

 ദളിത് ജീവിതം  നാരായന്ടേ ടചേ കഥ 
കളിൽ - presented in the national seminar on Allienation  

and self assertion in the politics of Dalith  Literature. 

organised by  Dept.of English.  S.N.College Kollam. 
 

 

 

  

  

  



 “ശവ ാഖപ്വതം  ആചാരങ്ങളും അന ഷ്oാാനങ്ങളും” presented at 

Desi International  folklore   seminar  conducted by Folklore  Accademy.   

 
 “നാശൊെിത്തനിമ കെമ്മനിട്ടക്കവിതകളിൽ” Presented at    Desi International 

folklore  seminar  conducted by Folklore  Academy. 

 

 “മാനസിക അരപ്രഥനം  ഇ.സശന്താഷ് ക മാേിന്ടേ  ടചേ കഥ-
കളിൽ Conducted by Sree sankara  University.  

  
 “കാല്പരനികത പ് ീ ക മാരൻതമ്പിയ ടെ  കവിതകളിൽ”  Presented 

at National  Seminar  organised by  University  College .Thiruvananthapuram. 
 
 “കാർഷിക സംസ്കൃതി ടരാൻക േം വർക്കി യ ടെ  ടചേ  

കഥകളിൽ” at മണ്ണ്  മലയാളം നാഷണൽ ടസമിനാർ  conducted by 

S. D. College Alappuzha in March 2018 

 

 Participated  as resource person & presented  a paper on ടെഞ്ചമിൻ ടെയലിയ ം 
ശെെിൾ രരിഭാഷ യ ം In the two day national  seminar on ടെഞ്ചമിൻ 
ടെയലിയ ം പ്രവർത്തനശമഖലകളും. Conducted by Benchamin Beiley Study 

Centre & Dept.of Malayalam. C. M. S College. Kottayam in March 2018.  

 

 നിസ്സംരശവഖരി  ടസൊസ്റ്റ്യന്ടേ കവിതകളിൽ - Presented at 

National seminar conducted by N S S College  Nilamel. 
 

PARTICIPATION IN SEMINARS/ CONFERENCES/ WORKSHOPS 

 Participated in the One Day workshop for research guides at the Department of 

Malayalam, University of Kerala. 

 Attended International Webinar on Post Covid Era : Concerns and Considerations 

conducted by S.B.College, Changanasserry. 

 

 

 



INVITED LECTURES AS RESOURCE PERSON 

 Participated  as resource person &presented  a paper on ടെഞ്ചമിൻ ടെയലിയ ം 
ശെെിൾ രരിഭാഷ യ ം in the two day national  seminar on ടെഞ്ചമിൻ 
ടെയലിയ ം പ്രവർത്തനശമഖലകളും conducted by Benchamin Beiley Study 

Centre & Dept.of Malayalam. C. M. S College. Kottayam in March 2018. 

 

PUBLICATIONS IN BOOKS OR  JOURNALS 

 “നീട്ടുകളും ശേപ്തങ്ങളും”,   മലയാളം േിസർച്ച് ശജർണൽ 
ശവ ാഖപ്വതം  ആചാരങ്ങളും അന ഷ്ഠാനങ്ങളും - ടരാലി .- 
ശ ാശലാർ  രഠന രശവഷണശകപ്രം  - ലക്കം 28,  2013.  

 
 “പ്ഭാന്തിന്ടേ രൂരകങ്ങൾ രി. എ. നാസിമ ദീന്ടേ കവിതകളിൽ” 

- മലയാളം േിസർച്ച് ശജർണൽ വാലയം 7.ലക്കം 2-- 2014. 
 
 പ്രാചീനരദങ്ങൾ  സംശ ാധിതസംസ്കരണത്തിൽ -- 

പ്രാചീനശകരളി വാലയം 37.ലക്കം 122 - 2014 
 

 “അനന്തര രവർണനം: ഒര  ശ ലീനിഷ്ഠരഠനം” - ജ്ഞാനഭൂമിക  
മൾട്ടി ഡി സിപ്ലിനേി േിസർച്ച് ശജർണൽ വാലയം 2.ലക്കം1.2015. 

 
 “വാക്ക ം മനസ്സും ഇ. സശന്താഷ് ക മാേിന്ടേ ടചേ കഥകളിൽ” - 

Holistic  Thought multidisciplinary research journal. Vol XIV. No.1. 2015 

 
 “മനസ്സിന്ടേ ഇര ളിെങ്ങൾ” -- Academic Spectrum multidisciplinary 

journal.vol 8. 2015. 
 

 “നീട്ടുകളും  ആധ നിക വിദയാഭയാസവ ം”- ത െി  േിസർച്ച് 
ശജർണ0ൽ. വാലയം 4.ലക്കം 3 - 2016. 
 

 “ ീർഷകമിലലാത്ത  കാവയഭാവന: പ് ീക മാരൻ തമ്പിയ ടെ 
കവിതയിടല കാല്പരനികത”. Misbah niche of knowledge - book 18.vol.18. 



 
 മലയാളരേവാദി യായ ഏ. ആർ രാജരാജ വർമ-  മലയാളം 

േിസർച്ച് ശജർണൽ - വാലയം 11, ലക്കം 3 -  2018 
 

 Published a book 'സംശവദനം 'ISBN 978--81-945483 --1 - 7.December 2019 

 
 മലയാളരദയ വികാസവ ം ടെയലീ ശെെിളും - The Cotym College 

Atlas Maping the Heritage Journeyof Two Hundred  Years. -2020 

 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL BODIES 

 Editorial Board Member of Malayalam Research Journal ( UGC CARE LIST/ Arts & 

Humanities – S L. No.175. 

 

OTHER ACHIEVEMENTS 

 
 Published a book 'സംശവദനം'. ISBN 978--81-945483 --1 - 7. December 2019 

 Recognized as research guide at University of Kerala. 

 

 


