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അനീമിയ
േബാധവൽ�രണം

വനിത ശിശു വികസന വകു�ിെ�
േനതൃത��ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല
അനീമിയ േബാധവൽ�രണെ� ല��ം
വ�്െകാ�് േകാേളജ് തല�ിൽ
സംഘടി�ി� ഓൺൈലൻ �ാ�ിൽ
െവാള�ിേയഴ്സ് പെ�ടു�ു. തൃ��ർ
ഗവൺെമ� ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെല
പീഡിയാ�ടീഷൻ േഡാ. ലതിക നായർ �ാ�്
നയി��.

അതിജീവന�ിെ� കരു�് പകർ�് �ാ�്
കാൻസർ അതിജീവന ദിനവുമായി ബ�െ��് നട�ിയ 'േടാ�് വി�് വാരിേയാർ '

എ� പരിപാടിയിൽ കാൻസർ േപാരാളി എം.ടി ബഷീർ െവാള�ിേയഴ്സുമായ്
സംസാരി��. അേ�ഹ�ിെ�  അതിജീവന അനുഭവ�ൾ പ�ുവ�  �ാ�്
ഏവർ�ും �പേചാദനം പകരു�തായിരു�ു. 



േലാക ബാലേവല വിരു� ദിനം ആചരി��.
േലാക ബാലേവല വിരു� ദിനേ�ാടനുബ�ി� ്  ബാലേവലയ്െ�തിരായ
മു�ദാവാക��ൾ ഉൾെകാ�ി�് െവാള�ിേയഴ്സ് ത�ാറാ�ിയ േപാ�റുകൾ
ഉൾെപടു�ി വീഡിേയാ നിർ�ി��. ദിനാചരണവുമായി ബ�െ��് 'ഓൺൈലൻ
വിദ�ഭ�ാസം ' എ� വിഷയ�ിൽ �ബ് ഹൗസിൽ ചർ� സംഘടി�ി��. െപാതുജന
പ�ാളി��ിനുതകും എ�തിനാലാണ് �ബ് ഹൗസ് ചർ�യ്�ായ്
തിരെ�ടു�ത്.

സ�ാന തുക 'അഭയ'�ിന്
ഇൻ��ഗാമിൽ നട� ചി�തരചന മ�ര�ിൽ െവാള�ിയർ ആൻ �വർ ഔേസ�്
ഒ�ാം �ാനം കര�മാ�ി. സ�ാന�ുക 'അഭയം' ഭവന നിർ�ാണ
പ�തിയിേല�് നൽകും.
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ഓൺൈലൻ
വിദ�ഭ�ാസെ� കുറി�്
േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്
െകാേറാണ മഹാമാരി മൂലം േലാകം മുഴുവൻ
ഓൺൈലനിേല�് പടർ� ഈ കാല�്
ഓൺൈലൻ വിദ�ഭ�ാസം എ�
വിഷയ�ിൽ യൂണി�ിെ� േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാ േപാഡ്സിലൂെട െവാള�ിയർ
ആഷ്ലി േജാഫി സംസാരി��. �ാ�് റൂം
പരിധികൾ���റമു� പഠനെ��ുറി��ം,
ഓൺൈലൻ �ാ�ിെന കുറി��െമ�ാം
േസാേഷ�ാ േപാഡ്സിലൂെട പ�ുവ��.
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ഭ�� സുര� �പാധാന�ം
പ�ുവ�് േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സ്

േലാക ഭ�� സുര� ദിനേ�ാടനുബ�ി� ്

 ഭ�� സുര�യുെട �പാധാന�വും,
ആവശ�കതയും ഉൾെകാ�ി��െകാ�്
െവാള�ിയർ േഗാകുൽ െക.വി യൂണി�ിെ�
േപാഡ്കാ�ായ േസാേഷ�ാ േപാഡ്സിൽ
സംസാരി��.



അ�രാ�ി - 
ഇ�ിരി പൂവിെ� മൗനം 

എവിെടേയാ വീണ നിശാശലഭം േപാെല 
ഒെരാ� രാ�തി�ായി ജീവിതം േഹാമി�വർ കൂെറയു�് ഈ
നാ�ിൽ... 
ജീവിത�ിെ� ത�രിതഗതിയിൽ അടി 
െത�ി വീഴു� കുെറേയെറ സ�പന�ൾ 
രാ�തികള�ം പകലുകള�ം മാറിമാറി മറയു�തും 
േനാ�ി നെ�ാരു ദിന�ിനായി കാ�ിരി�ു�വർ 
ഇ�് ഒരുപാട് ആണ്.... േലാകം മുഴുവൻ 
വസുേദവ കുടുബകം 
എ�് മൗനമായി  മൂള��ു
ഇത് ഭാഷ�ും േദശ�ിനും സൃഷ്ടി� 
അതിർവര�ുകൾ�ും അ��റ�ാണ് 
" കാലം ഇനിയും ഉരുള�ം വിഷു വരും വർഷം വരും "
എ�് കുറി�ി� കവിയുെട ഭാവനേപാെല

റീന വി�ർേവ വർ�ീസ്
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ. എസ്. എസ് വിഭാവനം
െച��� െപാതുല��ം?

 
സാമൂഹ� േസവന�ിലൂെട
വ��ിത� വികസനം.



ചി�ാവിഷയം:  
"വിജയം ആസ�ാദ�കരമാകണെമ�ിൽ �പയാസ�ൾ

ആവശ�മാണ്."
-േഡാ. എ.പി.െജ അബ്ദുൽ കലാം-
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