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േലാകജനസംഖ� ദിനേ�ാടനുബ�ി�് 
11/07/2021 ഞായറാഴ്ച െവാള�ിേയഴ്സിനായി ക�ിസ് മ�രം
നട�ിയിരു�ു. ഗൂഗിൾ മീ�് വഴിയായിരു�ു മ�രം നട�ിയത്. 
ആന�്. ആർ.കൃഷ്ണ ആയിരു�ു ഒ�ാം �ാനം കര�മാ�ിയത്.

" ക�ിസ് മ�രം "

12/ 7/ 2021 തി�ളാഴ്ച േലാക മലാല
ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഒരു
വീഡിേയാ നിർ�ി��. മലാലയുെട
ജീവിതകഥയും അവരിൽ നി�്
�പേചാദനമുൾെ�ാ�വെരയും
അടി�ാനമാ�ിയായിരു�ു
വീഡിേയാ. െവാള�ിേയഴ്സായ
അനു�ഗഹ, �ാൽവിൻ, പൂജ.പി.ആർ,
ആൻമരിയ, അയറിൻ  എ�ിവർ
വീഡിേയായിൽ മലാലെയ കുറി�്
സംസാരി��.

"മലാല യൂസഫ്
സായി" 
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േഫാേ�ാ�ഗാഫി മ�രവും ചി�തരചനാ മ�രവും 
അഭയം ഭവന നിർ�ാണ പ�തിയുെട ധനേശഖരണാർ�ം കഴി� ആഴ്ചകളിൽ തുട�ിയ
'സൂം ഇൻ' േഫാേ�ാ�ഗാഫി മ�രവും, 'തുസ്�' ചി�തരചന മ�രവും തുടർ�ുേപാകു�ു.

"അ�ര�ള�െട
 സുൽ�ാൻ  ൈവ�ം  മുഹ�ദ്
ബഷീർ  "  എ�  വിഷയ�ിൽ
യൂണി�ിെ�  േസാേഷ�ാേപാഡ്സ്  എ�
േപാഡ്കാ�ിലൂെട  വള�ിയർ  ഐശ�ര�
സംസാരി�� .ഇതിലൂെട  ൈവ�ം
മുഹ�ദ്  ബഷീറിെ�   ജീവിതകഥയും ,
�പധാന  കൃതികള�ം  പ�ുെവ�� .

"േബ��ർ സുൽ�ാൻ" 

 തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെല
എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി��ം ,  ജി�ാ
വനിതാ  ശിശു  വികസന  ഓഫീസും
േചർ�്  വിദ�ാർഥികൾ�ായി
"െജൻഡർ     െസൻസൈ�േസഷൻ"   
 എ�  വിഷയ�ിൽ  െവബിനാർ
സംഘടി�ി�� .  �പിൻസി�ൽ
ഫാ .മാർ�ിൻ  െക  എ  െവബിനാർ
ഉദ്ഘാടനം  െചയ്തു .  ജ�ിൻ  െക
േജാസഫ് ,  അഡ� .  റീന  േജാൺ  എൻ
എ�ിവരാണ്  െവബിനാർ  നയി�ത് .
ലിംഗ  വിേവചനെ�
അടി�ാനമാ�ിയു�തായിരു�ു
െവബിനാർ .

െവബിനാർ
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യുവജന ൈനപുണ�
ദിനം
േലാക യുവജന ൈനപുണ� ദിന�ിെ�
ഭാഗമായി എൻ എസ് എസ്
സ���പവർ�കർ ഒരു വീഡിേയാ
പുറ�ിറ�ി, വള�ിയർമാരുെട വിവിധ
കഴിവുകെള ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�് ആയിരു�ു
വീഡിേയാ. �ശീല�്മി എ എം, സൂര� െക
രാേഗഷ്, അനഘ സി എസ്, ഹരികൃഷ്ണൻ
ആർ, നിഹാരിക ടി എസ്, േജാേമാൾ സി െജ,

അനു�ഗഹ രഘു എ�ിവർ പെ�ടു�ു.

അ�ാരാഷ്�ട
നീതിന�ായ ദിനം
അ�ാരാഷ്�ട നീതിന�ായ ദിന�ിെ�
�പാധാന�ം ചൂ�ി�ാണി��െകാ�് എൻ എസ്
എസ് െവാള�ിേയഴ്സ് ഒരു വീഡിേയാ
പുറ�ിറ�ി.ഐ  സി  സിെയയും ,
അ�ാരാഷ്�ട നീതിെയയും പി�ുണയ്�ു�
തിനു� വഴികെള�ുറി�്  വീഡിേയായിൽ
പരാമർശി��.
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

ഇ��യിൽ എ�ത എൻ എസ്
എസ് �പാേദശിക േക���ള��്?
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അ�രാ�ി - 
അനഘ.സി.എസ്



ചി�ാവിഷയം: 

"ഷൂവിന് േവ�ി ഞാൻ കര�ി���്.
കാലി�ാ�വെന ക�േ�ാൾ ഞാനതു നിർ�ി."

-േഷക്സ്പിയർ-
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