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െനഹ്റു  യുവേക��യുെടയും  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  (ഓേ�ാണമസ്  ) ,
തൃ��രിെല  എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി��കളായ  42  & 144 െ�യും  സംയു�
ആഭിമുഖ��ിൽ  റി��ി�്  ദിനാേഘാഷ  പരിപാടികേളാടനുബ�ി�്
സംഘടി�ി�ു�  ഡി�േമഷൻ   േകാേളജ്  തല  മ�രം  നവംബർ  പെ�ാ�തിന്  
 െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിൽ  വ�്  നട�ി .

ഡി�േമഷൻ മ�രം

അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  ആറാമെ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ  നവംബർ  നവംബർ  പതിെന�ിന്
പുറ�ിറ�ി .  ഹരിത  ജി  നായർ  
വീഡിേയായിൽ  അഭയം  ഭവനനിർ�ാണ
പ�തിെയ�ുറി�്  സംസാരി�� .
പ�തിയ്�്  ആശംസയും  പി�ുണയും
അറിയി�തിെനാ�ം  ഏവരുേടയും
സഹകരണവും   അഭ�ർ�ി��  .
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കു�ികെള  ഏെറ  സ്േനഹി�ിരു�
ജവഹർലാൽ  െനഹ്റുവിെ�  ജ�ദിനമായ
നവംബർ  പതിനാല്  ശിശുദിനമായി  രാജ�ം
ആചരി�ു�ു .  നവംബർ  പതിനാലിന്  ശിശു
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ  �പദർശി�ി�� .
കൂടാെത  ദിവസ�ിെ�  �പാധാന�ം
ഉൾെ�ാ�ി��െകാ�ു�വീഡിേയാ
നിർ�ി�ുകയും ,  ഇരുപേതാളം  വള��േയഴ്സ്
ഒരു  അനാഥാലയം  സ�ർശി�ുകയും
െചയ്തു .

ശിശു ദിനം

സ്േനഹസൗരഭ�േ�ാെട  കു�ികെള  സ്േനഹി�
ചാ�ാജിെയ  കുറി��ം  ശിശുദിന
ആേഘാഷ�െള  കുറി��ം
േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ
എയ്�ൽ  േറാസ്   സംസാരി�� .

ശിശു ദിനം

�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ : േകരള
സാഹിത� അ�ാദമി

�ടാഷ്  ഇ�്  തൃ��രിെ�  ഭാഗമായി  നവംബർ
ഇരുപത്  ശനിയാഴ്ച  േകരള  സാഹിത�
അ�ാദമി  വൃ�ിയാ�ി .  മു�േതാളം
വള��േയഴ്സ്      രാവിെല  ഒ�ത്  മുതൽ
ൈവകുേനരം  നാല്  വെര  ശുചീകരണ
�പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .2021
ബാ�ിെ�  െസല�െ�  ഭാഗമായി  എൻ
എസ്  എസിേല�്   അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  പെ�ടു�ി�� .
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അഗ��ർ  എ�  േപരിൽ   തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജിെ�  പുതിയ
ക�ാ�സിൽ  ആരംഭി�  കൃഷി   പുേരാഗമി�ു�ു .  ഈ  ആഴ്ചയിൽ
ബുധൻ ,വ�ാഴം ,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  ഉൾെകാ�ി�� .

അഗ��ർ
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ശിശുദിന  വാരാേഘാഷേ�ാടനുബ�ി�്  നവംബർ  പതിനാറ്  െചാ�ാഴ്ച  തൃ��ർ
െന�ി�ു�ു�  െരഹേബാ�്  ഓർഫേനജ്  സ�ർശി�� .  അവിടെ�   കു�ികൾ�്
സ്േനഹ  സ�ാന�ള�മായാണ്  എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സ്  െചെ��ിയത് .
േ�പാ�ഗാം  ഓഫീസർ  ര�ി�്  വർഗീസിെ�  േനതൃത��ിൽ  ഇരുപേതാളം  
 വള��േയഴ്സ്  ര�്  മണി�ൂറിേലെറ  സമയം  അവരുമായി  സംസാരി�ുകയും
വിേനാദ�ളിൽ  ഏർെ�ടുകയും  െചയ്തു .  എൻഎസ്എസ്  വള��േയഴ്സിന്
പുതിെയാരു  അനുഭവമായിരു�ു  െരഹേബാ�്  സ�ർശനം .

ഓർഫേനജ് സ�ർശി��

 നവംബർ  പതിെന�്  േവൾഡ്
അഡൾ�്  േഡേയാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

േവൾഡ് അഡൾ�് േഡ 

നവംബർ  പതിനാറ്
ഇ�ർനാഷണൽ  േഡ  േഫാർ
േടാെളറൻസിെ�  ഭാഗമായി
േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

ഇ�ർനാഷണൽ േഡ
േഫാർ േടാെളറൻസ്



അ�രാ�ി 
 -േജാവാന േജാൺസൺ
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

'NOT ME BUT YOU' മുേ�ാ�് െവ�ു�
ആശയം എ�ാണ്?

 
ഞാൻ എ� വ��ിേയ�ാൾ
�പാധാന�ം സമൂഹ�ിന് നൽകുക

എ�താണ്



ചി�ാവിഷയം: 
 

"പരിപൂർ�ത അേന�ഷി�ു�വൻ ഒരി�ലും
സംതൃപ്തനായിരി�ി�."

                 
-ലിേയാ േടാൾേ�ായ്-
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