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അന്താരാഷ്ടത്ര ബഹിരാകാശ നിെയത്തിൽ

ഇപ്പാഴ ം ഓക്സിജൻ പ്ചാർച്ചയ ളെങ്കിെ ം

സ്ഥിരി നിയത്ന്തണവിപ്േയമാളണന്നട റഷ്യൻ

ബഹിരാകാശ ഏജൻസി പ്റാസടപ്കാസടപ്മാസട

ശനിയാഴ്ച വയക്തമാക്കി. ത്രശ്നം രൂക്ഷമായാൽ

അേിക ഓക്സിജൻ അയക്കാൻ ഏജൻസി

രയ്യാറാളണന്ന ം പ്റാസടപ്കാസടപ്മാസട രറഞ്ഞ . 

ഷ്ിഗല്ല പ്രാഗവയാരനമ ൊയ

സാഹചരയത്തിൽ ജാത്ഗര പ്വണളമന്നട

ആപ്രാഗയമത്ന്തി ളക ളക ശശെജ. 

ആപ്രാഗയവക പിനടളറ നിർപ്േശങ്ങൾ

എല്ലാവര ം രാെിക്കണം. ശകകൾ

പ്സാപിട്ടട കഴ കണം. രിെപിച്ചാറ്റിയ

ളവള്ളം ക രിക്കണം. കിണറ കെിൽ

സൂപർ പ്ലാറിപ്നഷ്ൻ നരത്തണളമന്ന ം

മത്ന്തി രറഞ്ഞ . 

പ്കാവിഡട വാർത്ത

സംസ്ഥാനത്ത ഞായറാഴ്ച 5711 പ്രാഗികൾ

ത്ബിട്ടനിൽ നിന്ന ള്ള വിമാനയാത്ര

വിെക്കി രാജയങ്ങൾ



ളക. ളക .രി .എം. ഗവളെനടറട പ്കാപ്െജട നരത്ത ന്ന

സപ്തദിന ഓൺശെൻ കയാമ്പിനട ആരംഭം ക റിച്ച 

ര ല്ലൂറ്റട :വരടഷ്ങ്ങൊയി നരത്തി വര ന്ന എൻ എസട എസട സപ്തദിന

കയാമ്പിന പ്മൽ പ്കാവിഡട -19 എന്ന മഹാമാരി

കരിഞ്ഞാണിട്ടപ്പാൾ അരിളന രകർളത്തറിഞ്ഞ ളകാെട ളക

ളക രി എം ഗവളെനടറട പ്കാപ്െജട ഓൺശെൻ കയാമ്പിനട

ര രക്കം ക റിച്ച . YAC -19 എന്നട പ്രരട നൽകിയിരിക്ക ന്ന ഓൺശെൻ

കയാമ്പട പ്കാപ്െജിനടളറ ത്രിയ ത്രിൻസിപൽ Dr. NESSY E.A ഉദടഘാരനം

നിർവഹിച്ച .സവാഗരം ആശംസിക്ക ന്നരിനായി ഹിസ്റ്ററി

ഡിരാർരടളമനടറട അേയാരകന ം നടളറ വഴികാട്ടിയ മായ

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ മ ന്നിട്ടിറങ്ങി. പ്ത്രാത്ഗാം ഓഫീസർമാരായ

SHANY N.S , UNNIKRISHNAN എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപിച്ച 

സംസാരിച്ച .  കയാമ്പിനടളറ ആദയദിവസം ഫിസിക്സട

ഡിപാർരടളമനടറിനടളറ പ്നേൃരത്തിൊയിര ന്ന .  4.30 പ്നാരട കൂരി ഐസട

പ്ത്ബക്കിംഗട എന്ന പ്ത്രാത്ഗാമിനടളറ ഭാഗമായി ഓപ്രാര ത്തര ം സവയം

രരിചയളപര ത്ത കയ ം രങ്ങെ ളര കഴിവ കൾ

മറ്റ ള്ളവര മായി രങ്ക ളവക്ക കയ ം ളചയ്ത . 

മെഗാ ഓഫർ
ഏറ്റവ ും നല്ല

ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്

സ്വര്ണമൊതിരും ഓഫർ
മെയ്തത് പ്രിയമപ്പട്ട

ബഹ ൊനയനായ

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്ർ
രുംഗമേക്ക്

ഇന്നട മാനത്ത കാണാം
വർഷ്ളത്ത ഇരപ്വെക്ക പ്ശഷ്ം

സൗരയൂഥത്തിളെ ഏറ്റവ ം വെിയ ത്ഗഹമായ

വയാഴവ ം രൊം സ്ഥാനത്ത ള്ള ശനിയ ം

ഭൂമിയ ളര പ്നർപ്രഖയിൽ ദൃശയമാക ം. 

രിങ്കൊഴ്ച സൂരയാസ്തമയത്തിന പ്ശഷ്ം

ളരക്ക രരിഞ്ഞാറട മാനത്ത ആദയം ളരെിഞ്ഞ 

വര ന്നരട വയാഴമായിരിക്ക ം. പ്നരം

ഇര ട്ട ന്നപ്രാളര രിെക്കം കൂരി വര ം. ത്കപ്മണ

ളരാട്ടര ത്ത ള്ള ശനിത്ഗഹളത്തയ ം ളവറ ം

കണ്ണ ളകാെട കാണാം.



നാട്ട വാർത്ത

ത്രമ ഖ നർത്തകി ത്ശീ സടപ്നഹക്കട

കര ത്ത രനി
വരക്കാപ്േരി: ളക ളക രി എം ഗവളെനടറട പ്കാപ്െജട ര ല്ലൂറ്റട ബി.

എസട. സി. രൊം വർഷ് ഫിസിക്സട വിദയാർത്ഥിനിയ ം ത്രമ ഖ

നർത്തകിയ ം പ്കാപ്െജിനടളറ പ്രാമാേകേ കവ മായ

ത്ശീ സടപ്നഹ(19) കര ത്ത രനി മൂെം രപ്െന്നട ആശ രത്രിയിപ്െക്കട

പ്രായി. പ്ഡാക്ടളറ കെിട്ട ം ത്ശീ സടപ്നഹക്കട കര ത്ത രനി

ഉള്ളരായി കെ രിരിക്കാനായില്ല.ഇനി കര ത്ത രനി വര പ്മ്പാൾ

രാരളസറ്റപ്മാൾ കഴിക്കാൻ പ്ഡാക്ടർ നിർപ്േശിച്ച . . എങ്കിെ ം

രാൻ ഇപ്പാഴ ം കര ത്ത രനിയിൽ രളന്ന ആളണന്നട ത്ശീ സടപ്നഹ

അവകാശളപര ന്ന .അരിനാൽ ഓജസ് ം പ്രജസ് ം ഉള്ള രഴയ

സടപ്നഹളയ രിരിച്ച കിട്ടാൻ ത്ശീ സടപ്നഹ രളന്ന

ത്രാരടഥനാഭയർത്ഥന നരത്തി.

ക ത്തിയിരിപട നിർത്തി

കഠിനാേവാനത്തിപ്െക്കട ഇറങ്ങി

ആഷ്ികട മാരൃകയായി

ളവള്ളാങ്ങല്ല ർ: ളക ളക രി എം ഗവളെനടറട പ്കാപ്െജട ര ല്ലൂറ്റട ബി

എസട സി രൊം വർഷ് വിദയാർത്ഥിയായ ആഷ്ികട (19) രാർട്ടട-

ശരമായി സൂപർ മാർളകറ്റിൽ പ്ജാെി ഏളറ്റര രട വീട്ടിെ ള്ള

വാഴകൾക്കട ത്രപ്ചാദനമായി. ക ളറ നാെളത്ത മാനസിക

രയ്യാളറര പിന പ്ശഷ്മാണട ഇങ്ങളന ഒര കാരയം ളചയ്യാൻ

രനിക്കായളരന്നട ആഷ്ികട വയക്തമാക്കി. 


