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അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട  ധനേശഖരണ�ിനു  േവ�ി  മാ�തമായി
ഒരു  ബാ�്  അ�ൗ�്  ഉ�ാ�ി .
അ�ൗ�്   ഡീെ�യിൽസ് :

അ�ൗ�്  േഹാൾഡർ :

െഡ�  േതാമസ്
അ�ൗ�്  ന�ർ :

0094-07396475- 190001 .

ഐ  എഫ്  എസ്  സി :
 CSBK0000094

എൻ .എസ് .എസ് .  വാർ�കൾ
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അഭയം: ബാ�് അ�ൗ�്

േലാകെമ�ാടുമു�  െപൺകു�ികെള  ശാ�ീകരി�ാനും  അവരുെട  ശബ്ദം
ശ�ിെ�ടു�ാനുമാണ്  േലാക  ബാലിക  ദിനം  ആചരി�ു�ത്  എ�്
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  െവാള�ിയർ  അപർ�  ഓർ�െ�ടു�ി .
സുര�ിതത�വും   സ�ാത���വും  ഓേരാ  െപൺകു�ികൾ�ും
അവകാശെ��താെണ�്  കൂെട  കുറി�� .  അവർ  ചിറകുകൾ   വിടർ�ി
ഭാവിയിേല�്  പറ�ുയരെ� .

ബാലിക ദിനെ� കുറി�് േസാേഷ�ാ േപാഡ്സ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിെയ  കുറി�്  വിവരി�ു�  ആദ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ  പുറ�ിറ�ി .സിനിമ  താരം  െജൻസൺ  േജാസ്  വീഡിേയായിൽ
അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിെയ  കുറി�്  സംസാരി�� .  പ�തിയ്�്
ആശംസയും  പി�ുണയും  അറിയി�തിെനാ�ം  ഏവരുേടയും  സഹകരണവും  
 അേ�ഹം  അഭ�ർ�ി�� .

അഭയം  �പേമാഷൻ വീഡിേയാ റിലീസ്
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േലാക
മാനസികാേരാഗ� ദിനം

ഒക്േടാബർ  പ�്  േലാക
മാനസികാേരാഗ�  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .  കൂടാെത
കൗൺസിലിംഗ്  െസഷനും ,  മാനസമി �തം
എ�  േപരിൽ  വള��േയഴ്സിനായി  ഒരു
െവബിനാറും  സംഘടി�ി�� .

രാജഗിരി  ബിസിനസ്  സ്കൂൾ  ,തൃ��ർ
െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  (ഓേ�ാണമസ്  ) ,   
എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി��കള�മായി
സഹകരി��  െകാ�്  സംഘടി�ി�ു�
'രാജഗിരി  എസ്  ഡി  ജി  വർ�്േഷാ�്
സീരീസ്  -7 '  ഒക്േടാബർ  പതിമൂ�ിന്
നട�ി .  േഡാ .  അഭിലാഷ്  ജി  ന�ൂതിരി
(അസി .െ�പാഫ .  രാജഗിരി  ബിസിനസ്
സ്കൂൾ ,  െകാ�ി  )  'എസ്  ഡി  ജി  അജ�
2030 'എ�  വിഷയ�ിൽ
വള��േയഴ്സിനായി  �ാ�്  നയി�� .

രാജഗിരി എസ് ഡി ജി
വർ�്േഷാ�്
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േബാധവൽ�രണ �ാ�്  സംഘടി�ി��.
ആസാദി  കി  അമൃത്  മേഹാ�വിെ�  ഭാഗമായി  
 ഡി  എൽ  എസ്  എ  (ഡിസ്�ടിക് �്   ലീഗൽ  സർവീസ്
അേതാറി�ി  )യുെടയും  ജി�ാ  വനിതാ  ശിശു  േ�മ
വികസന  വകു�ിെ�യും  േനതൃത��ിൽ  
 എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സിനായി
ൈസബർ  േലാസ്  എ�  വിഷയ�ിൽ  ഒരു
േബാധവൽ�രണ  �ാ�്   നട�ി .   �പിൻസി�ാൾ
റവ .േഡാ .  മാർ�ിൻ  െക .  എ  അധ��ത  വഹി�
പരിപാടി  തൃ��ർ  സബ്  ജഡ്ജ്  നിഷി  പി .  എസ്
ഉദ്ഘാടനം  െചയ്തു .  ൈവസ്  �പിൻസി�ാൾ  സി�ർ
അൽേഫാൻസ  മാത�� ,  എൻ  എസ്  എസ്  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  േഡാ .െഡയ്സ്  ലാൻഡ്  ത�ിൽ ,
െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ്  എ�ിവർ
�പസംഗി�� .േയാഗ�ിന്  േശഷം  ൈസബർ  െസൽ
അസി�� ്  സബ്  ഇൻസ്  െപക്ടർ  ഫീേ�ാ
ടി .ഡി ,ൈസബർ  സുര�െയ  കുറി��  
 വള��േയഴ്സിനായി   �ാ�്   നയി�� .  എൻ  എസ്
എസ്  വള��േയഴ്സ്  അവതരി�ി�  ൈമം
കാണികെള  രസി�ി�� .   അ�േതാളം  
 വള��േയഴ്സ്  േബാധവൽ�രണ  �ാ�ിൽ
പെ�ടു�ു .

 അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   വിജയകരമായി  മുേ�ാ��േപാകു�ു .  ഈ
ആഴ്ചയിൽ   െവ�ി  ,ശനി  ദിവസ�ളിലായി   രാവിെല  ഒ�ത്  മണി  മുതൽ  
 ൈവകി�്   നാല്   മണി  വെര  ഏകേദശം  നാ�േതാളം  വള��േയഴ്സ്  അവിെട   
 കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .

അഗ��ർ
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കൗൺസിലിംഗ്    സംഘടി�ി��
 ഒക്േടാബർ  പ�്  േലാക  മാനസികാേരാഗ�  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
വിദ�ാർ�ികള�െട  മാനസിക  ആേരാഗ�ം  മുൻനിർ�ിെ�ാ�്  കൗൺസിലിംഗ്
സംഘടി�ി�� .  രാവിെല  ഒൻപത്  മണി  മുതൽ  ൈവകീ�്  നാലു  മണി
വെരയായിരു�ു  കൗൺസിലിംഗ്  െസഷൻ .  േഡാക്ടർ  വിമല  െക  േജാൺ ,
േഡാക്ടർ  സി�ർ  ഷീബ  സി  വി ,  േഡാക്ടർ  സി�ർ  ജിഷ  േജാസഫ്  േഡാക്ടർ
ദിവ�  േജാർജ്  എ�ിവരാണ്  കൗൺസിലിംഗ്  നട�ിയത് .

േലാക ദുര�
ലഘൂകരണ ദിനം
ആചരി��

 ഒക്േടാബർ  പതിമൂ�്
േലാക  ദുര�  ലഘൂകരണ
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  ഒരു
േപാ�ർ  ഇറ�ി  ആചരി�� .
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ഒക്േടാബർ  പതിന�്  േലാക  വിദ�ാർ�ി  ദിനമായി  ആചരി�� .ഇ��യുെട  മുൻ
രാഷ്�ടപതി  േഡാ .  എ  പി  െജ  അബ്ദുൾ  കലാമിെ�  ജ�ദിനമാണ്  േലാക
വിദ�ാർ�ി  ദിനമായി  ആചരി�ു�ത് .  ഇതിേനാടനുബ�ി�്    േപാ�ർ  ഇറ�ി .

േലാക വിദ�ാർ�ി ദിനം

േലാക ഭ��ദിനം

ഒക്േടാബർ  പതിനാറ്  േലാക  ഭ��ദിനം
ഇതുമായി  ബ�െ��്  അവേബാധം
സൃഷ്ടി�ാനുതകു�  േപാ�റും ,
വള��േയഴ്സ്  ഭ�ണം  പാചകം
െച���  വീഡിേയായും  നിർ�ി��
െകാ�്  ആചരി�� .
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േചാദ�ം ഉ�രം
 
 

എൻ എസ് എസ് ദിനം  െസപ്�ംബർ
ഇരുപ�ിനാലാകാൻ ഉ�ായ

കാരണം? 
 

മഹാ�ാഗാ�ിയുെട ശതാബ്ദി
വർഷ�ിൽ (1969), െസപ്�ംബർ
ഇരുപ�ിനാലിനാണ് നാഷണൽ
സർവീസ് സ്കീം  ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തത്. അതിൽ 37

�ാപന�ളിൽ നി�ു� 40,000
വിദ�ാർ�ി വള��േയഴ്സ്

പെ�ടു�ു.

അ�രാ�ി - 
ആൻമരിയ എം.എഫ്

ൈകവിരലുകളാകു� െമഴുകുതിരികളാൽ 
അപരെ� ആ�നി�യുെട മ�ുമലകൾ ഉരുകാൻ
േശഷിയു� സ്പർശവും സ്േനഹസംഭാഷണ�ള�മു�
ഒരിടമാകെ� കുടുംബം...



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ആരും പരാജയം  അഭിമുഖീകരി�ാൻ ഒരി�ലും 
 ഭയ�രുത്. കാരണം വിജയകരമായ  ഒരു

കണ�ുേപാലും തുട�ു�ത് "സീേറായിൽ" നി�ാണ് ."
                 

-േഡാ. എ. പി. െജ. അബ്ദുൽ  കലാം-
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