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േലാക  എയ്ഡ്  സ്  ദിനെ��ുറി��ം ,  എയ്ഡ്സിെന  എ�െന  
 �പതിേരാധി�ാെമ�തിെന�ുറി��ം  യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ  േസാേഷ�ാ
േപാഡ്സിലൂെട  വള��യർ  ശിൽപ  സംസാരി�� .

അവേബാധം സൃഷ്ടി�് േസാേഷ�ാേപാഡ്സ്

അഭയം �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ റിലീസ്

അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി
വിവരി�ു�  ഒ�താമെ�  �പേമാഷൻ
വീഡിേയാ  ഡിസംബർ  ര�ിന്  പുറ�ിറ�ി .   
വീഡിേയായിൽ  അഭയം  ഭവനനിർ�ാണ
പ�തിെയ�ുറി�്  അഡ�േ��്  വി  എസ്
സുനിൽകുമാർ  (  മുൻ  കൃഷിവകു�്മ��ി  )
സംസാരി�� .  പ�തിയ്�്  ആശംസയും
പി�ുണയും  അറിയി�തിെനാ�ം  ഏവരുേടയും
സഹകരണവും  അഭ�ർ�ി�� .

േലാക എയ്ഡ്സ് ദിനം
 

േലാക  എയ്ഡ്സ്  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
ഡിസംബർ  ഒ�ിന്   േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും
കൂടാെത  എ�ാ  വള��േയഴ്സും  ചുവ�
റിബൺ  െകാ�ു�  ബാഡ്ജ്  ധരി�്
നിൽ�ു�  ചി�ത�ൾ  ഉൾെ�ടു�ി  വീഡിേയാ
നിർ�ി�ുകയും  െചയ്തു .  ദിനാചരണ�ിൽ
ജൂനിേയഴ്സും  പ�ുേചർ�ു .
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�ടാഷ് ഇ�് തൃ��ർ: 
തൃ��ർ താലൂ�് ഓഫീസ്
ഡിസംബർ  നാലിന്   െസ� ്  േതാമസ്
േകാേളജ്   നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീം
വള��േയഴ്സ്  തൃ��ർ  താലൂ�്  ഓഫീസ്
വൃ�ിയാ�ി .ഇരുപത്  വള��േയഴ്സ്
ശുചീകരണ  �പവർ�ന�ിൽ  സജീവമായി
പ�ാളികളായി .2021 ബാ�്  െസല�െ�
ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസിേല�്  
അേപ�ി�ി���  വിദ�ാർ�ികെളയും
ഇതിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�� .രാവിെല  ഒ�തിന്
തുട�ിയ  �പവർ�നം  ഉ�യ്�്  ഒരു
മണിേയാെട  സമാപി�� .

അ�ഗികൾ�റൽ �ാ�്
ഇസാഫ്  ബാ�ിെ�  േനതൃത��ിൽ
വള��േയഴ്സിനായി  അ�ഗികൾ�റൽ  �ാ��ം
ൈസ�്  വിസി��ം  സംഘടി�ി�� .േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരുെട  േനതൃത��ിൽ  അ�ത്
വള��േയഴ്സ്  �ാ�ിൽ  പെ�ടു�ു .  2021
ബാ�്  െസല�െ�  ഭാഗമായി  എൻ  എസ്
എസിേല�്    അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  ഉൾെ�ാ�ി�� .
കൃഷിയുെട  വിവിധ  വശ�െള�ുറി�്  �ാ�ിൽ
വിശദീകരി�� .   അ�ഗികൾ�റൽ  �ാ��ം ,
േചറൂരിൽ  നട�ിയ  ൈസ�്  വിസി��ം
കൃഷിെയ�ുറി�്  കൂടുതലറിയാൻ
ഉപകാര�പദമായിരു�ു .
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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�ത്
വള��േയഴ്സ്  കൃഷിയുമായി  ബ�െ��  �പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ��� .  2021
ബാ�ിെ�  െസല�െ�  ഭാഗമായി  എൻ  എസ്  എസിേല�്   അേപ�ി�ി���
വിദ�ാർ�ികെളയും  ഇതിൽ  ഉൾെകാ�ി�� .

അഗ��ർ

 െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  നാഷണൽ
സർവീസ്  സ്കീം  വള��േയഴ്സ്  പുഴ�ൽ
േ�ാ�്  പ�ായ�ുമായി  േചർ�്  ശുചിത�
സർേ�  നട�ി .  േ�ാ�്  പ�ായ�്
�പതിനിധികള�െട  േനതൃത��ിൽ  നാല്  എൻ
എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സ്  സർേ�യിൽ
പെ�ടു�ു .  ഡിസംബർ  ര�ിന്  രാവിെല
പ�്  മണി�്  ആരംഭി�  സർേ�
ൈവകുേ�രേ�ാടുകൂടി   അവസാനി�� .

ശുചിത� സർേ� േശഖരി��



േപജ് 4

ഡിസംബർ  മൂ�്  േലാക  ഭി�േശഷി
ദിനേ�ാടനുബ�ി�്   േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരുെട  േനതൃത��ിൽ
േചറൂരു�  െസ� ്  േജാസഫ്
സ്െപഷ�ൽ  സ്കൂൾ
സ�ർശി�� .ഏകേദശം  മൂ�്
മണി�ൂേറാളം  അവരുെമാ�്
സമയം  െചലവഴി�� .  ഇരുപത്
വള��േയർസ്  ഈ  പരിപാടിയുെട
ഭാഗമായി .

സ്െപഷ�ൽ സ്കൂൾ
സ�ർശനം

േലാക  എയ്ഡ്സ്  ദിന�ിെ�   ഭാഗമായി  എൻഡ്
ഇനീക�ാലി�ീസ്  എൻഡ്  എയ്ഡ്സ്   എ�
േപരിൽ   ഒരു  േടാ�്  സംഘടി�ി�� .
േഡാ .  നീനു  െതേരസ  േജാസാണ്  േടാ�്
നയി�ത് .  എയ്ഡ്സ്  പകരു�  വഴികൾ ,
�പതിേരാധ  മാർഗ�ൾ ,  ചികി� ,
എ�ിവെയ�ുറി�്   അവേബാധമു�ാ�ുകയും
േരാഗെ��ുറി���  െത�ി�ാരണകൾ
നീ�ുകയും   െചയ്തു .  �പിൻസി�ാൾ  േഡാ .
മാർ�ിൻ  െക  എ  ഉദ്ഘാടനം   െചയ്തു .  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ   േഡാ .  െഡയ്സ്  ലാൻഡ്
ത�ിൽ ,  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ്  എ�ിവർ
േടാ�ിൽ  സംബ�ി�� .

എൻഡ് ഇനിക�ാലി�ീസ്
എൻഡ് എയ്ഡ്സ്
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 അടിമ�ം  നിർ�ലാ�ു�തിനു�  
 അ�ാരാഷ്�ട  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി
ഡിസംബർ  ര�ിന്  േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും  ഈ  ദിന�ിെ�  �പാധാന�ം
വ��മാ�ു�  വീഡിേയാ
പുറ�ിറ�ുകയും  െചയ്തു .

ഇ�ർനാഷണൽ േഡ േഫാർ ദി
അേബാളിഷൻ ഓഫ് േ�വറി

 ഡിസംബർ  നാല്  നാവികേസന   
 ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

േനവി േഡ

അവശരായവരുെട  �പശ്ന�ൾ
മന�ിലാ�ാനും ,  അവരുെട
അവകാശ�ള�ം  സു�ിതിയും
സംര�ി�ാനും ,േവ�  സഹായം
സ�രൂപി�ാനുമായി  ആചരി��വരു�  േലാക
ഭി�േശഷി  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്
ഡിസംബർ  മൂ�ിന്  േപാ�ർ  
 �പദർശി�ി�ുകയും  ഒരു  സ്െപഷ�ൽ
സ്കൂൾ  സ�ർശി�ുകയും  െചയ്തു

േലാക ഭി�േശഷി ദിനം
 



അ�രാ�ി 
 -ആൻ�വർ ഔേസ�്
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േചാദ�ം ഉ�രം
 

ഇ�ർനാഷണൽ വള��േയഴ്സ് േഡ
ആയി  ആചരി�ു�െത�്?

 
ഡിസംബർ അ�്



ചി�ാവിഷയം: 
 

"എ�തമാ�തം വിനയമു�വനാകു�ുേവാ   
അ�തമാ�തം നി�ൾ വലിയവനാകു�ു."

                 
-രവീ��നാഥ ടാേഗാർ-
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