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േപജ് 1

െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  (ഓേ�ാണമസ്  ) ,  തൃ��രിെല  എൻ  എസ്  എസ്  
 വള��യർ  അശ�തി  എം  എസ്  (ബി  എ  ഇ�േണാമിക്സ് ,  െസ�ൻഡ്  ഇയർ
)എൻ  എസ്  എസ്  സൗ�്  േസാൺ  (നാഷണൽ  െലവൽ )  �പീ  ആർ  ഡി
ക�ാ�ിേല�്  തിരെ�ടു�െ��� .

�പീ ആർ ഡി ക�ാ�്

നവംബർ  ഏഴ്  േദശീയ  കാൻസർ  അവേബാധ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്   േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും  ,  'ഐ  ആം  ആൻഡ്  ഐ  വിൽ  '  എ�  േപരിൽ
വള��േയഴ്സിനായി  േടാ�്  സംഘടി�ി�ുകയും  െചയ്തു .ൈവസ്  �പിൻസി�ാൾ   
 സി�ർ .അൽേഫാൻസ  മാത��  ഉദ്ഘാടനം  നിർ�ഹി�� .  േഡാ .അജിത്  കുമാർ
(സീനിയർ  ഓേഗാളജി�്  ആൻഡ്  അസി�� ്  െ�പാഫസർ ,  െമഡി�ൽ  േകാേളജ്
തൃ��ർ  )േടാ�ിൽ  സംസാരി�� .  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർമാരായ  േഡാ .  െഡയ്സ്
ലാൻഡ്  ത�ിൽ ,  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ്  എ�ിവർ  പെ�ടു�ു .
കാൻസറിെന�ുറി���  േബാധവൽ�രണ�ിന്    ഈ  േടാ�്   സഹായകമായി .

േദശീയ കാൻസർ അവേബാധ ദിനം

േദശീയ   കാൻസർ   അവേബാധ
ദിനെ��ുറി��ം ,  കാൻസർ  എ�
േരാഗേ�ാട്  ശാരീരികമായും  
 മാനസികമായും  എ�െനെയ�ാം  
 എതിർ�ു  നിൽ�ാെമ�ും ,   എെ�ാെ�
മുൻകരുതലുകളാണ്  എടുേ��െത�ും
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ
െജാവാന  സംസാരി�� .

െപാരുതി ജയി�ാം 
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അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  ആറാമെ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ  നവംബർ  പതിെനാ�ിന്
പുറ�ിറ�ി .  െസലി�ബി�ി  ഫാഷൻ
േഫാേ�ാ �ഗാഫറായ  അനൂപ്  ഉപാസന
വീഡിേയായിൽ  അഭയം
ഭവനനിർ�ാണ  പ�തിെയ�ുറി�്
സംസാരി�� .  പ�തിയ്�്  ആശംസയും
പി�ുണയും  അറിയി�തിെനാ�ം
ഏവരുേടയും  സഹകരണവും  അേ�ഹം
അഭ�ർ�ി��  .

അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  അ�ാമെ�
�പേമാഷൻ  വീഡിേയാ  നവംബർ
എ�ാം  തിയതി  പുറ�ിറ�ി .േകരള
സർ�ാർ  അഭയം  പ�തി�്
പി�ുണയും  ആശംസയും
അറിയി�� .ഇതിനായി  േകരള
സർ�ാരിനുേവ�ി  ബഹുമാന�നായ
റവന��  മ��ി  െക .  രാജൻ
അഭിവാദ��ൾ  അറിയി�� .
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .  ഈ  ആഴ്ചയിൽ  െവ�ി ,  ശനി  
 ദിവസ�ളിലായി   രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ   ൈവകീ�്   നാല്   വെര   നാ�േതാളം
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .2021
ബാ�്  െസല�െ�  ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസിേല�്   അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�� .

അഗ��ർ

 നവംബർ  പ�ിന്  േലാക  സമാധാന�ിനും
വികസന�ിനും  േവ�ിയു�
ശാസ്�തദിനേ�ാടനുബ�ി�്   േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

േലാക ശാസ്�ത ദിനം
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 സ�ത��  ഇ��യിെല  ആദ�  വിദ�ാഭ�ാസ
മ��ിയായിരു�  മൗലാന  അബുൾ
കലാം  ആസാദിെ�  സ്മരണാർ�മാണ്
നവംബർ  പതിെനാ�ിന്  േദശീയ
വിദ�ാഭ�ാസ  ദിനം  ആചരി�ു�ത് .
അതിേനാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
�പദർശി�ി�� .

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ ദിനം

 നവംബർ  ഒ�തിന്  േദശീയ
നിയമ  േസവന
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

േദശീയ നിയമ
േസവന ദിനം
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ എസ് എസ് ഏെ�ടു�ി���
േദശീയതല പ�തികൾ
എെ�ാെ�യാണ്?

 
എയ്ഡ്സ് േബാധവൽ�രണം,
വനവൽ�രണം, ര�ദാന
ക�ാ�ുകൾ, ആർആർസിഎസ്,
ന�ുെട പരി�ിതിയുെട ശുചിത�ം,
ദുര�നിവാരണം തുട�ിയവ.

അ�രാ�ി 
 -ഐശ�ര� ടി.പി



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ഒരുതര�ിലുമു� പാപ�ൾ െച�ാതിരി�ുക, ന�
കർ��ൾ െച��ക, മന�ിെന നിർ�ല മാ�ുക."

                 
- ബു�ൻ-
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