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േപജ് 1

ഭൂമിെയ ഹരിതാഭമാ�ാനും, മാലിന� മു�മാ�ാനും ജന�െള 
 േ�പരി�ി�ു� �ഗീൻ േകരള പ�തിയുെട ഭാഗമായി നട�ു�
വൃ�ൈ� പരിപാലന മ�രം 2021- ൽ യൂണി�ിെല െവാള�ിേയഴ്സും
പ�ാളികളായി. ഇതിേനാടനുബ�ി�് എ�ാ െവാള�ിേയഴ്സും
വൃ�ൈ�കൾ ന�് വളർ�ുകയും, അതിെ�  വളർ�ാ ഘ��ളിെല
ചി�ത�ൾ അപ് േലാഡ് െച��കയും െചയ്തുെകാ�് �ഗീൻ േകരള
പ�തിയിൽ താ�ള�െട പ�ാളി�ം ഉറ��വരു�ു�ു.

വൃ�ൈ� പരിപാലന മ�രം

കാർഗിലിെല  ഉയർ�  �പേദശ�ളില്  60  ദിവസേ�ാളം  നട�
പാകിസ്താെനതിരായ  ഇ��ന്  ൈസന��ിെ�  സായുധ  േപാരാ��ിെ�
ഓർ�യ്�ായാണ്  ജൂൈല  26നു  കാർഗിൽ  വിജയ്  ദിവസ്  ആചരി�ു�ത് .

കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് ആചരി��
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 "അഭയം"  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട   ധനസമാഹരണാർ�ം  നട�ിയ
സൂം  ഇൻ  െമാൈബൽ  േഫാേ�ാ �ഗാഫി  മ�രവും  തുഷ്ക  ചി�തരചന  മ�രവും   
അവസാനി�� .
ര�്  മ�ര�ള�േടയും  വിജയികെള  �പഖ�ാപി�ുകയും  സ�ാന  തുക
നൽകുകയും  െചയ്തു .സ�ാന  തുക  സ്േപാൺസർഷി�്  വഴി  ലഭി�തിനാൽ
രജിസ്  േ�ടഷൻ  തുകയായി  സൂം  ഇൻ  ഇൽ  നി�ും  ലഭി�  5340 രൂപയും
തുഷ്കയിൽ  നി�ും  ലഭി�  2880 രൂപയും  പൂർ�മായും  അഭയം  ഭവന
നിർ�ാണ  പ�തിയിേല�്  വരവ്  വ�� .

വിജയികെള �പഖ�ാപി��

"ടുേഡയ്സ് ൈഫ�് ടുേമാേറാസ് �ഫീഡം" എ� വിഷയ�ിൽ യൂണി�ിെ�
േസാേഷ�ാേപാഡ്സ്  എ� േപാഡ്കാ�ിലൂെട െവാള�ിയർ  ഹരികൃഷ്ണൻ േഡാ.
വി എസ് �പിയയുമായി (കൺസൾ�� ് ആയുർേവദ ഫിസിഷ�ൻ, സീതാറാം
ആയുർേവദ സ്െപഷ�ാലി�ി േഹാസ്പി�ൽ, തൃ��ർ)അഭിമുഖം നട�ി .
േകരള�ിെല ആദ� �ടാൻസ്െജൻഡർ േഡാക്ടറാണ് വി എസ് �പിയ . ഒരു
�ടാൻസ് െജൻഡർ േഡാക്ടെറ� നിലയിലു� തെ� യാ�തയിൽ താൻ േനരി�
എ�ാ ഉയർ�കള�ം താഴ്ചകള�ം പ�ുവ� അഭിമുഖം ഏവർ�ും �പേചാദനം
പകരു�തായിരു�ു.

" ഇ�െ� േപാരാ�ം നാളെ� സ�ാത���ം" 
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 കടുവ  സംര�ണെ��ുറി�്
അവേബാധം  സൃഷ്ടി�ു�തിനായി
അ�ാരാഷ്�ട  കടുവ  ദിനം  എ�ാ
വർഷവും  ജൂൈല  29  ന്
ആചരി�ു�ു .  ഇതുമായി   ബ�െ��്
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

അ�ാരാഷ്�ട കടുവ 
 ദിനം ആചരി��

േലാക �പകൃതി സംര�ണ
ദിനാചരണേ�ാടനുബ�ി�്
െവാള�ിേയഴ്സ്  ൈജവ വളം നിർ�ാണ
ചല�ിന് തുട�ം കുറി��.
�പകൃതിദ�മായ ജീവിതചര�കൾ
പരിശീലി�ു�തിനും രാസവള�ള�െട
ഉപേയാഗം കുറയ്�ു�തിനും ഇത്
സഹായി�ും.

ചല�ുമായി
�പകൃതിസംര�ണ

ദിനം
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

 എൻ  എസ് എസിെ�   
 സം�ാനതല േമധാവി എ�്
അറിയെ�ടു�ത് ആര്?

 
േ��് ലിെയയ്സ്ൻ  ഓഫീസർ

അ�രാ�ി - 
ഏയ്�ൽ േറാസ്



ചി�ാവിഷയം: 

"ഓേരാ വീടും ഓേരാ വിദ�ാലയമാണ്.
 മാതാപിതാ�ൾ അധ�ാപകരും."

                   
 - മഹാ�ാഗാ�ി
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