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“DEW-2022”  

Two-Day Conference 

Defining Ethics and Welfare in Preclinical Research  

& 

Workshop on  Preparing B-Forms and the conduct of IAEC 

http://www.sctimst.ac.in/


14th&15th November, 2022 

Achutha Menon Center Auditorium, SCTIMST, Thiruvananthapuram, Kerala 

 

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST) is organizing a two-day 

conference on "Defining Ethics and Animal Welfare in Preclinical Research & Workshop on Preparing B- 

Forms and the conduct of IAEC" at Achutha Menon Center Auditorium (AMC), Medical College campus, on 

14th and 15th of Nov 2022.  

 

Dr. O. P. Chaudhary, Joint Secretary of the National Livestock Mission and Chairman of the Animal Welfare 

Board and CPCSEA (Committee for the purpose of control and supervision of experiments on animals), 

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry& Dairying, Government of India, is inaugurating the event. 

Director, SCTIMST will preside over the function in the presence of the Head BMT Wing and the Dean of 

the Institute.   

 



The experts in this field from various prestigious organizations like All India Institute for Medical Sciences 

(AIIMS) - New Delhi, National Animal Resource Facility for Biomedical Research (NARFBR)- Hyderabad, 

National Institute of Immunology (NII) - New Delhi, Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS) -New Delhi, 

Tamil Nadu Veterinary University& Animal Sciences University (TANUVAS)- Chennai, National Institute of 

Nutrition (NIN) - Hyderabad, Government Medical College- Trivandrum, National Institute of Virology – 

Kerala Unit, University of Kerala, Zydus- Ahmedabad, Palamur Biosciences – Hyderabad and SCTIMST – 

Trivandrum, will be delivering lectures on experimental animal care and welfare. 

India is aiming to become self-sufficient in terms of medical device manufacturing and drug development 

in the near future resulting in a significantcost-reduction of medical devices and treatment for patients. 

Laboratory animals play a very crucial rolein the preclinical evaluation of medical devices and also in 

understanding the disease processes in human beings. Hence, the quality control of laboratory animals 

used in research is a topic of utmost relevance. This conference therefore will deliberate on the 

importance of providing care and welfare of experimental animals and also will communicate to the 

delegates participating the current trends and advancements in this field in ensuring and assessing the 

well-being of laboratory animals.  



The Organizing secretaries Dr. Sachin J Shenoy and Dr. Harikrishnan VS communicated that such 

conferences will provide a broad learning platform to young researchers in the field, and this shall 

definitely be a trigger for organizing more such programs on this specialty in near future as well. 

 

പ്രസ് റിലീസ് 

“DEW-2022” 

ദ്വിദ്ിന സമ്മേളനം: “വൈദ്യശാസ്പ്രരംഗത്ത  ുപ്രാഥമിക 

ഗമ്മൈഷണത്തിലുള്ള 'ധാർമികരയും  മ്മേമൈും' എന്ന ൈിഷയത്തിൽ   

നിർൈചനൈും, ബി-മ്മ ാമുകൾ രയ്യാറാക്കുന്നരിനുള്ള ശിൽരശാലയും - 

അനിമൽ എത്തിക്സ ്കേിറ്റികളുടെ  പ്രൈർത്തന രീരിയുടെ  

രരിചയടെെുത്തലും 

2022 നൈംബർ 14th  & 15th 2022 

 



അചയുരമ്മമമ്മനാൻ ടസന്റർ ഓഡിമ്മറ്റാറിയം, പ്ശീചിപ്ര രിരുനാൾ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട,് രിരുൈനന്തരുരം,  മ്മകരളം 

 

ശ്ശീചിശ്ര രിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ ഫ ാർ മമഡിക്കൽ സയൻസസറ ആൻഡറ മെകറ

ഫനാളജിയിൽ    അചയുരഫമഫനാൻ മസനററർ ഓഡിഫറാറിയത്തിൽ  

“വവദ്യശാസറശ്രരംഗത്ത  ുശ്രാഥമിക ഗഫവഷണത്തിലുള്ള 'ധാർമികരയും  

ഫേമവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ   നിർവചനവും, ബി-ഫ ാമുകൾ 

രയ്യാറാക്കുന്നരിനുള്ള ശിൽരശാലയും - അനിമൽ എത്തിക്സറ കമ്മിറികളുമെ  

ശ്രവർത്തന രീരിയുമെ  രരിചയമെെുത്തലും ഉൾമെെുത്തി  ദ്വിദ്ിന സഫമ്മളനം 

സംഘെിെിക്കുന്നു.  2022 നവംബർ 14, 15 രീയരികളിൽ ആണറ സഫമ്മളനം. 

 

 



നാഷണൽ വലവറഫസ്റ്റാക്കറ മിഷനറമറ ഫജായിനറററ മസശ്കട്ടറിയും CPCSEA-മൃഗഫേമ 

ഫബാർഡറ മചയർമാനുമായ മ്മഡാ. ഒ.രി. ചൗധരി (ഭാരര സർക്കാർ  ിഷറീസറ, 

മൃഗസംരേണ, േീഫരാൽരാദ്ന മശ്രാലയം ആണറ ദ്വിദ്ിന സഫമ്മളനം 

ഉദ്റഘാെനം മചയ്യുന്നരറ.  

 

ബിഎംെി വിംഗറ ഫമധാവി, ശ്ശീചിശ്ര രിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ ഡീൻ എന്നിവരുമെ 

സാന്നിധയത്തിൽ ശ്ശീചിശ്ര ഡയറക്ടർ അധയേര വഹിക്കും. 

 

ഓൾ ഇരയ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ ഫ ാർ മമഡിക്കൽ സയൻസസറ (എയിംസറ)-നയൂഡൽഹി, 

നാഷണൽ അനിമൽ റിഫസാഴറസറ മ സിലിറി ഫ ാർ ബഫയാമമഡിക്കൽറിസർച്ചറ 

(എൻഎആർഎ റബിആർ) -വഹദ്രാബാദ്റ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ ഓ റ 

ഇമ്മയൂഫണാളജി (എൻഐഐ) - നയൂഡൽഹി, ഇൻസററിറററയൂട്ടറ ഓ റ ലിവർ 

ബിലിയറി സയൻസസറ (ILBS) നയൂഡൽഹി, രമിഴറനാെറ മവററിനറി യൂണിഫവഴ്സിറി & 



അനിമൽ സയൻസസറ യൂണിഫവഴ്സിറി (TANUVAS)- മചവന്ന,  നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ 

ഓ റ നയൂശ്െീഷൻ (NIN)-വഹദ്രാബാദ്റ, ഗവമെനറററ മമഡിക്കൽ ഫകാഫളജറ- 

രിരുവനരരുരം, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ ഓ റ വവഫറാളജി - ഫകരള യൂണിററ, 

ഫകരള യൂണിഫവഴ്സിറി , വസഡസറ-അഹമ്മദ്ാബാദ്റ, രാലമൂർ ബഫയാസയൻസസറ-

വഹദ്രാബാദ്റ, ശ്ശീചിശ്ര രിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറററയൂട്ടറ- രിരുവനരരുരം രുെങ്ങിയ 

വിവിധ ശ്രമുഖ സ്ഥാരനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ രംഗമത്ത വിദ്ഗ്ധർ  “രരീേണമൃഗ 

സംരേണവും ഫേമവും” എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രഭാഷണങ്ങൾ നെത്തും. 

 

മമഡിക്കൽ ഉരകരണങ്ങളുമെയും ഔഷധങ്ങളുമെയും നിർമ്മാണത്തിലും  

വികസനത്തിലും സവയംരരയാപ്തര വകവരിക്കാൻ ഭാരരം ലേയമിെുന്നു, സമീര 

ഭാവിയിൽ അരിനറമറ  ലമായി മമഡിക്കൽ ഉരകരണങ്ങളുമെയും 

ഫരാഗികൾക്കുള്ള ചികിത്സയുമെയും ചിലവറ ഗണയമായി  കുറയും. 

 



 

മമഡിക്കൽ ഉരകരണങ്ങളുമെ ശ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിലും മനുഷയരിമല ഫരാഗ 

ശ്രശ്കിയകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നരിലും ലഫബാറട്ടറി മൃഗങ്ങൾ വളമര നിർണായക 

രങ്കറ വഹിക്കുന്നു. 

 

അരിനാൽ, ഗഫവഷണത്തിൽ ഉരഫയാഗിക്കുന്ന ലഫബാറട്ടറി മൃഗങ്ങളുമെ 

ഗുണനിലവാര നിയശ്രണം വളമര ശ്രസക്തമായ വിഷയമാണറ. 

 

അരിനാൽ ഈ സഫമ്മളനം രരീേണ മൃഗങ്ങളുമെ രരിരാലനവും ഫേമവും 

നൽഫകണ്ടരിനറമറ ശ്രാധാനയമത്തക്കുറിച്ചറ ചർച്ചമചയ്യും കൂൊമര ലഫബാറട്ടറി 

മൃഗങ്ങളുമെ ഫേമം ഉറൊക്കുന്നരിലും വിലയിരുത്തുന്നരിലും ഈ ഫമഖലയിമല 

നിലവിമല ശ്രവണരകളും രുഫരാഗരികളും രമങ്കെുക്കുന്ന ശ്രരിനിധികളുമായി 

ആശയവിനിമയം നെത്തും. 



ഇത്തരം സഫമ്മളനങ്ങൾ ഈ രംഗമത്ത യുവ ഗഫവഷകർക്കറ വിശാലമായ രഠന 

ഫവദ്ി ശ്രദ്ാനം മചയ്യുമമന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കൂെുരൽ രരിരാെികൾ 

സംഘെിെിക്കുന്നരിനറ ഇരറ രീർച്ചയായും ഒരു ഫശ്രരണയായിരിക്കുമമന്നും 

ഓർഗവനസിംഗറ മസശ്കട്ടറിമാരായ ഫഡാ. സച്ചിൻ മജ ഫഷണായിയും ഫഡാ. 

ഹരികൃഷ്ണൻ വിഎസും അറിയിച്ചു.  

കൂെുരൽ വിവരങ്ങൾക്കറ : 

Dr Sachin J Shenoy, MVSc (Veterinary Surgery) 

Scientist (Veterinary) 

Division of In vivo Models and Testing 

Department of Applied Biology 

Biomedical Technology Wing 

Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences And Technology 

(An Institute of National Importance under the Department of Science & Technology, Government of India) 



Poojapura, Trivandrum- 695012. 

Kerala, INDIA. 

Phone +91 471 2520243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


