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െപർേസാണ

വർ�് റിേ�ാർ�് 2021



േകരളയൂണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്ഓഫ് ടീ�ർഎഡ��േ�ഷൻകായംകുളം ,േസാഷ�ൽ
സയൻസ്ഓപ്ഷണൽ, അസി�ൻറ് െ�പാഫസർ �പീതാലാലി ൈവഎം െ�
േനതൃത��ിൽആണ് 10 വിദ�ാർ�ികൾ േചർ�്അേസാസിേയഷൻവർ�ുകൾ
െചയ്തത്. ഓേരാതവണയുംഅവതരി�ി� പരിപാടികൾ�് േകാേളജ് �പിൻസി�ൽ
േഡാ. എസ്രശ്മി മി�ിെ�യും മ�്അധ�ാപകരുെടയും വിദ�ാർ�ികള�െടയും
പരിപൂർ�പി�ുണയുംന� �പതികരണ�ള�ം ഉ�ായിരു� .ു ഇതുതെ�യാണ്
തുടർ�ു�പരിപാടികൾആവിഷ്കരി�ു�തിനുംന� രീതിയിൽനട�ിെ�ാ�ു
േപാകു�തിനും േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷെനസഹായി�ത്.പുതിയ
പുതിയപരിപാടികൾആവിഷ്കരി�ുവാനും.�കിേയ�ീവായപരിപാടികൾതുടർ�ും
സംഘടി�ി�ാനുംഎ�ാവരുംആേരാഗ�പരമായിതെ�േചർ�് �പവർ�ി�ു�ു�്.

PERSONA എ�താണ് േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷെ�േപര്. ഈസ്പാനിഷ്
വാ�ിെ�അർ�ം, വ��ിഅധവാ , Person എ�ാണ്. ഓൺേ�ജ് െഗയിം,
ഓൺൈലൻവർ�് േഷാ�,് േഡേപാ�റുകൾ, ഇ�് ചരി�ത�ിൽഎ�ി�െന
വ�ത�സ്ത�ളായവിവിധയിനം പരിപാടികൾഅേസാസിേയഷന്സംഘടി�ി�ാൻ
സാധി�ി���്.



െഗയിം : െപർേസാണ

09/03/2021

അ�ാരാഷ്�ടവനിതാ ദിന�ിെ� ഭാഗമായി േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻ,
െപർേസാണഒരു െഗയിംസംഘടി�ി��. അ�ുനട�ുമ�� പരിപാടികളിൽനി�ും
തിക��ം വ�ത�സ്തമായിരു�ുെപർേസാണെഗയിം.

േകാേളജിെലഎ�ാഓപ്ഷനുകളിൽനി�ുംഎ�വിധം, 2 വിദ�ാർ�ികൾവീതവും, ഒരു
അ��ാപികയും മ�ര�ളിൽപെ�ടു�ു. വിവിധഘ��ളായാണ് മ�ര�ൾ
സംഘടി�ി�ത്.

ഉ�സമയ�ിെ�വിരസതയിൽനി�ുംവിദ�ാർ�ികളിൽആേവശം
ഉളവാ�ിെ�ാ�ാണ് െഗയിം മുേ�ാ�് േപായത്. േസാഷ�ൽസയൻസ്ഓപ്ഷണൽ
വിദ�ാർ�ികൾഎ�ാവരും ഒരുമി�് േചർ�ുെകാ�ാണ് െഗയിം നട�ിയത്.

അധ�ാപകരുെട പ�ാളി�മായിരു�ുെഗയിമിെ�വലിയവിജയം.

ആദ� മ�രംകൗതുകമുണർ�ു�മൂകാഭിനയം. ഇതിനു േവ�ിസിനിമ േപരുകളാണ്
നൽകിയിരു�ത്.ര�ാംഘ� മ�രം "know your campus" എ�തായിരു� .ു
േകാേളജിെന�ുറി�് മ�രാർ�ികൾ�്എെ��ാംഅറിയാം, എ�അറിയുവാൻ
േവ�ിയുളള രസകരമായ ,വ�ത�സ്തമായഈമ�രഇനംഏവേരയും
ആകർഷി��.പി�ീട് മൂ�ാംഘ�ംഎ�ത്ഇരു�് െകാ�് നി�ിതസമയ�ിനു�ിൽ
പരമാവധിബലൂണുകൾെപാ�ി�ുകഎ�തായിരു� .ു ഏവരും
ആേവശേ�ാെടയാണ്ഈഘ��ിലും പെ�ടു�ത്.

ഓേരാഘ��ളിലായി പെ�ടു�വർ :

നിതിന, കീർ�ി

ദീപ്തി ടീ�ർ, നവീർ

വീണ, ഗീതു േമാൾ

ആര�, ഭാഗ�ല�്മി

മ�ര�ിെ�അവസാന േവളയിൽ േകാേളജ് �പിൻസി�ൽ േഡാക്ടർ രശ്മി ടീ�ർ
വിജയികെള �പഖ�ാപി��. പെ�ടു�എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ുംഅധ�ാപകർ�ും
മധുരം നൽകി െകാ�് േ�പാ�ഗാംഅവസാനി�ി��.



ബിേയാ�് ദി ലിമി�്സ് ...

11/05/ 2021

േകരളയൂണിേവഴ്സി�ി േകാേളജ്ഓഫ് ടീ�ർഎഡ��േ�ഷൻകായംകുളംസംഘടി�ി�
"ബിേയാ�് ദി ലിമി�്സ് ... "എ�െവബിനാർസീരിയസിെ�െമയ് 11 2021െല
െവബിനാർ േകാർഡിേന�് െചയ്തത് േസാഷ�ൽസയൻസ്അധ�ാപിക �ശീമതി
�പീതാലാലി ടീ�റും വിദ�ാർ�ികള�ം േചർ�ായിരു� .ു

അേ�ദിവസെ�വിഷയം "െടക്േനാളജി�ൽ��വൻസി: സ്കിൽ േഫാർൈലഫ് �തൂ
െടക്േനാളജി " എ�തായിരു� .ുഡി�ാർ�്െമൻറ്ഓഫ്എഡ��േ�ഷൻെ�മുൻപെ�
െഹഡും ,േകരളയൂണിേവഴ്സി�ിയുെടഡീനുമായ േഡാ. ബി�ുആർഎൽആയിരു�ു
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ. െടക്േനാളജി�ൽ��വൻസിെയകുറി�് വളെരലളിതമായും
ആധികാരികമായുമാണ് , മാഡംഅവതരി�ി�ത്.പവർ േപായിൻറ് െ�പസൻേ�ഷൻ
ലൂെടയുംഅതിനുേശഷം ,വിദ�ാർഥികള�മായു�ഇൻ�റാ�ൻെസ�ൻലൂെടയുംന�
രീതിയിൽതെ�ആശയംൈകമാറാൻസാധി��.

െടക്േനാളജി എ�ത് ഒരുൈലഫ് സ്കിൽആയി മാറു�തുംഅതിലൂെട ന�ൾ
ൈകവരി�ു� െടക്േനാളജി�ൽ��വൻസിയുമാണ് , േഡാബി�ുആർഎൽമാഡം
ചർ� െചയ്തത്.

ഈശ�ര �പാർ�നേയാെടആരംഭി� പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത് സംസാരി�ത്.
�പിൻസി�ാൾ േഡാ. രശ്മി എ�്ആയിരു�ുഫീഡ്ബാ�് െസഷനിലും ഇ�റാ�ൻ
െസ�നിലും വിദ�ാർ�ികൾന� രീതിയിൽതെ�പ�ാളികൾആയിരു�ു
എ�തിൽനി�ുംെവബിനാർ വളെരഫല�പദമായിരു�ുഎ�് മന�ിലാ�ാൻ
സാധി�ു� .ു�പീതാലാലി മിസ്ആണ്അവസാനം പരിപാടി�് ഔേദ�ാഗികമായി ന�ി
േരഖെ�ടു�ിയത്.



ഓൺൈലൻഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങ് വർ�്േഷാ�്

25/05/2021

േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻെപർേസാണയുെട േനതൃത��ിൽ
ഓൺൈലൻഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങ് വർ�്േഷാ�്സംഘടി�ി��.എ�ാ
േ�പാ�ഗാമുകളിൽനി�ുംമാ�ി െവ�ാൻപ�ാ�ഏ�വും �പധാനഘടകം തെ�യാണ്
ഡിജി�ൽ േപാ�ർ. അതുെകാ�്തെ�യാണ് േസാഷ�ൽസയൻസ്
അേസാസിേയഷൻമുൻൈകെയടു�ഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങ് വർ�്േഷാ�്
സംഘടി�ി�ത്.എ�ാ വിദ�ാർ�ികെളയുംഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങിൽ
�പാപ്തരാ�ുകഎ�തായിരു�ുല��ം.

ഈശ�ര �പാർ�നയ്�് േശഷം േകാേളജ് �പിൻസി�ാൾ Dr രശ്മി എസ്, േ�പാ�ഗാം
ഉദ്ഘാടനം െച��കയും, സംസാരി�ുകയും െചയ്തു.േ�പാ�ഗാമിെ�ഏ�വും
�ശേ�യമായഘടകംഅ�െ�റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ ,േസാഷ�ൽസയൻസിെല
തെ�വിദ�ാർ�ിയായആശആർആയിരു�ുഎ�താണ് . നസീറആയിരു�ു
��ഡ� ് േകാഡിേന�ർ.

എ�ാവരുെടയുംസുഹൃ�ുംസഹപാഠിയുംആയിരു�തിനാൽതെ�, വളെര
ലളിതമായും രസകരമായുമു�വർ�് േഷാ�്എ�ാവർ�ുംവളെര
ഉപകാരെ�ടുകയും,ഒ��ം തെ�മടിയി�ാെതസംശയ�ൾേചാദി�ുകയും ,
പ�ുവയ്�ുകയും െചയ്തു .വിദ�ാർ�ികളായആതിര , നിഥിന , ലി�ി, അ�ലി
എ�ിവർഫീഡ്ബാ�്പറയുകയും ,അധ�ാപകരായയമുന മി�്, രശ്മി മി�് ,�പീത മി�്,
ദീപ്തി മി�്എ�ിവർ�ാസിെനകുറി�്അഭി�പായം പറയുകയും െചയ്തു

ഹി�ിഅധ�ാപികയായസീമ ടീ�ർ ,ഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങ്സഹായകരമായ മ�്
കാര��ൾകൂടി േചർ�് െകാ�് േ�പാ�ഗാംമേനാഹരമാ�ി.വർ�്േഷാ�ിെനതുടർ�്
ഏവർ�ുംഒരുഅൈസൻെമൻറ്എ�രീതിയിൽ ഒരുഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങ്
േകാ��ീഷൻസംഘടി�ി�ുകയും െചയ്തിരു�ു .



ഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ിങ് േകാ��ീഷൻ

25/05/2021

ജൂൺ 3, ൈബൈസ�ിൾ േഡേയാടനുബ�ി�് , േസാഷ�ൽസയൻസ്
അേസാസിേയഷൻെപർേസാണസംഘടി�ി�തായിരു�ുമ�രം. ഡിജി�ൽ േപാ�ർ
നിർമാണ�ിന്ഏവെരയുംസ�രാ�ുകഎ�ല��േ�ാെട ,ഡിജി�ൽ േപാ�ർ
േമ�ിങ് വർ�് േഷാ�് നട�ിയിരു� .ു അതിെ�ഭാഗമായി നട�ിയ ഒരു
മ�രമായിരു�ുഇത്.േകാേളജിെലകു�ികൾ�് േവ�ി മാ�തമായു� േകാ��ീഷൻ.
ആയതിനാൽതെ�, മി�വരുംപെ�ടു�ുകയു�ായി. ഏതാ�് 45 ന് മുകളിൽ
എൻ�ടികൾലഭി��.

മി�� േപാസ് �ർതിരെ�ടു�ാനായി, സിനിമാഡിജി�ൽ േപാ�ർ േമ�ർആയ,
അർജുൻദാസായിരു�ുജഡ്ജ് .അേ�ഹം, 1,2,3 �ാന�ളിൽആയി.., 5 േപാ�റുകൾ
തിരെ�ടു�ു.

ഒ�ാം�ാനം, നാചുറൽസയൻസ്ഓപ്ഷണൽവിദ�ാർ�ിആര�, ര�ാം�ാനം,
നാചുറൽസയൻസ്ഓപ്ഷണൽവിദ�ാർ�ികാവ�, േസാഷ�ൽസയൻസ്ഓപ്ഷണൽ
വിദ�ാർ�ിഷാരി�്എ�ിവർ പ�ി��. അതുേപാെലതെ�മൂ�ാം�ാനം, അറബിക്
ഓപ്ഷണൽവിദ�ാർ�ിജുമ്നയ്�ും, ഹി�ിഓപ്ഷണൽവിദ�ാർ�ിഅ�ുവിനും
ആയിരു� .ു



ക�ിസ് േകാ��ീഷൻ

29/05/21

29 െമയ് 2021, ശനിയാഴ്ച ഇ��യുെട ഭരണഘടനഎ�വിഷയവുമായി
ബ�െ��് േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻെപർേസാണഒരു ഇ�ർ
േകാേളജിേയ�്ഓൺൈലൻക�ിസ് േകാ��ീഷൻസംഘടി�ി��.26 വിദ�ാർ�ികൾ
വ�ത�സ്ത േകാേളജുകളിൽനി�് പെ�ടു�ു .ഓൺൈലൻ�ാ�്േഫാമായഗൂഗിൾ മീ�ി
ലൂെടയാണ് മ�രംസംഘടി�ി�ത് .കൃത�ം 2:30ന്ആരംഭി� പരിപാടി 4:15 കൂടിയാണ്
അവസാനി�ത്. ഈശ�ര �പാർ�നേയാട് കൂടിയാണ് പരിപാടിആരംഭി�ത്. ഈശ�ര
�പാർ�നെചാ�ിയത് ലിഫിന േജാസാണ്. തുടർ�് േകാേളജ് �പിൻസി�ൽ േഡാക്ടർ
രശ്മി ടീ�ർ പരിപാടിയിേല�്എ�ാവെരയുംസ�ാഗതം െചയ്തു .പരിപാടിയിൽ
അവതാരികയായത്ഫാ�ിമബീവിഎസ്ആണ്.മൂ�് റൗ�്കളായി നട�ിയ
മ�ര�ിൽ 45 േചാദ��ളായിരു�ു ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ത്.

നസീറആയിരു�ുക�ിസ് മാ�ർ .ഓേരാ േചാദ��ൾ�ുംഉ�രം നൽകു�തിന്
മ�രാർ�ികൾ�്നൽകിയിരു�ത് 30 െസ�ൻഡ്ആയിരു�ു .ചാ�്
േബാക്സിലൂെടആണ് മ�രാർ�ികൾഉ�രം നൽകിയത്. മ�രം
അവസാനി�േശഷംവിജയികെള �പഖ�ാപി�ു�തിനു മുൻപ് ഉ�ഇടേവളയിൽ
മ�രാർ�ികളിൽകുറ��േപർ പാ��പാടുകയുംതുടർ�് �പിൻസി�ൽരശ്മി ടീ�ർ
ഒ�,് ര�്, മൂ�്�ാന�ൾേനടിയവിജയികെള �പഖ�ാപി�ുകയും െചയ്തു.
പരിപാടിയുെടഅവസാനം, ��ഡ� ് േകാഡിേന�ർകൂടിയായ , ആശ. വി. തുളസി ന�ി
�പകാശനം നട�ി.



അനൗൺസ്െമ� ് േമ�ിങ് േകാ��ീഷൻ

30/05/21

KUCTE കായംകുളം േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻ ‘െപർേസാണ’ യുെട
ആഭിമുഖ��ിൽ െമയ് 31 പുകയിലവിരു� ദിനവുമായി ബ�െ��് ഒരുഓൺൈലൻ
ഇ�ർ േകാേളജിേയ�്അ�ൗൺസ് െമ�് മ�രം നട�ി. 'ക�ി�് സ്േമാ�ിങ'്,
എ�തായിരു�ുമ�ര�ിെ�വിഷയം. േകരളയൂണിേവഴ്സി�ിയുെടകിഴിലു�
വിവിധ േകാേളജിൽനി�ുംനിരവധി വിദ�ാർ�ികൾപെ�ടു�ു. മ�ര�ിൽമിക�
രീതിയിലു�പ�ാളി�ം വിദ�ാർ�ികള�െട ഭാഗ�ുനി�ുംഉ�ായിരു� .ു
മ�ര�ിെ�ജനറൽകൺവീനർ രശ്മി ടീ�ർആയിരു� .ു േ�പാ�ഗാംേകാർഡിേന�ർ
�പീത ടീ�ർആയിരു� .ു ��ഡ� ് േകാർഡിേന�ർഓപ്ഷണൽവിദ�ാർ�ിഅർ�ന
ആയിരു� .ു െമയ് 30 ന് മൽസര�ിെ�ഫലം �പഖ�ാപി��. ഓൺൈലൻ
മാധ�മ�ിലൂെടവിജയികൾ�്സർ�ിഫി��് നൽകുകയുംആശംസകൾ
അറിയി�ുകയും െചയ്തു. അർ�നഎൽആയിരു�ു��ഡ� ് േകാഡിേന�ർ.



ഓൺൈലൻഇം�ീഷ് െറസിേ�ഷൻ േകാ��ീഷൻ

02/06/2021

േലാകപരി�ിതി ദിനം, ജൂൺ 5,േനാടനുബ�ി�്, േസാഷ�ൽസയൻസ്
അേസാസിേയഷൻ, ഇം�ീഷ് െറസിേ�ഷൻ േകാ��ീഷൻ
സംഘടി�ി�ുകയു�ായി.ഓൺൈലൻആയി�ാണ് ഇം�ീഷ് െറസിേ�ഷൻ
േകാ��ീഷൻസംഘടി�ി�ത്. മ�്ഓൺൈലൻേകാ��ീഷനുകെളഅേപ�ി�്, ൈലവ്
അറി�ി��ം ഏെറ �പതിസ�ികെളഅതിജീവി��ംആയിരു�ു േ�പാ�ഗാം
സംഘടി�ി�ിരു�ത് .എ�ാ വിദ�ാർ�ികള�െടയും ഒരു കൂ�ായ �പയ�ംതെ�
ആയിരു�ു േ�പാ�ഗാമിന് വിജയം. േസാഷ�ൽസയൻസ്വിദ�ാർ�ികൾആയഷാരി�്
േതാമസ്, ഫാ�ിമബീവിഎ�ിവരായിരു�ു��ഡ� ് േകാഡിേന�ർമാർ.

�പശസ്ത ഇം�ീഷ് കവിആയസർവില�ം േവർഡ്സ�ർ�ിെ�കവിതകളായിരു�ുതീം
െകാടു�ിരു�ത്.വിവിധ േകാേളജുകളിൽനി�ായി പ�ിലധികം വിദ�ാർഥികൾ
പെ�ടു�ു. ഈശ�ര �പാർ�നയ്�് േശഷം േസാഷ�ൽസയൻസ് അസി�ൻറ്
െ�പാഫസർ, �ശീമതി �പീതാലാലി മാം , ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത് സംസാരി��.േ�പാ�ഗാമിന്
വിധികർ�ാ�ളായി മൂ�് േപരാണ് ഉ�ായിരു�ത്.നിഷാദ്സാർ ,�പശാ�്സർ, ഗംഗാ
മാംഎ�ിവരായിരു�ുജഡ്ജസ്.

നിഷാദ്സാർ, എംഎസ് േകാേളജിെലഅസി�ൻഡ് െ�പാഫസർഇൻഇം�ീഷ് ലാംേഗ�ജ്
ആൻഡ്ലി�േറ�ർആണ്.അേ�ഹം KUCTE കായംകുള�ിെ�അലൂമിനി
കൂടിയാണ്.മെ�ാരു ജഡ്ജിയായിരു� �പശാ�്സർ , KUCTE കായംകുളെ�തെ�
ഫിസി�ൽഎഡ��േ�ഷൻഅസി�ൻറ് െ�പാഫസറാണ്.മെ�ാരു ജഡ്ജ്ആയിരു�
ഗംഗ മാഡം, ഇം�ീഷ് ലാംേഗ�ജ്ആൻഡ്ലി�േറ�റിൽപി ജി െചയ്ത വിദ�ാർ�ിയും ,
യുവകവിയുംആണ്.െടക്നി�ൽഇഷ��സ്എ�ാംഅതിജീവി��െകാ�് നട�ിയഈ
േ�പാ�ഗാമിന് ഒ�ാം�ാനം ലഭി�ത് ,എ�്എം േകാേളജ് ഉമയന��രിൽ േ�സ്എ
േജാർജ്എ�വിദ�ാർ�ി�ും, ര�ാം�ാനം ലഭി�ത്അ�ൽ KUCTE വിദ�ാർ�ി
സ്േനഹെഫർണാ�സനും, മൂ�ാം�ാനം ലഭി�ത് KUCTE കു�ംവിദ�ാർ�ി ,ഹരിത
എ�ിവർ�ായിരു� .ു േ�പാ�ഗാെ�മാർ�്കാൽ�ുേല�് െച���സമയ�്
േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻസംഘടി�ി�അനൗൺസ്െമൻറ് േമ�ിങ്
േകാ��ീഷൻവിജയികൾആയവരുെടഅനൗൺസ്െമ� ്എ�ാവെരയും
ഓൺൈലനായി തെ�േകൾ�ി�ുകയും െചയ്തിരു� .ു



േ�ാഗൻ േമ�ിങ് േകാം��ീഷൻ

10/07/2021

KUCTE കായംകുളം േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻ ‘െപർേസാണ ‘യുെട
അഭിമുഖ��ിൽജൂൈല 11 േലാകജനസംഖ� ദിനവുമായി ബ�െപ�� ഒരുഓൺൈലൻ
േ�ാഗൻ രചന മ�രം നട�ി. "ൈററ്സ്ആൻഡ് േചായ്�്ആർ െദഅൻസർസ് "
എ�തായിരു�ുമ�ര�ിെ�വിഷയം. പെ�ടു�ാനായു�അവസരം KUCTE
കായംകുള�ിെലവിദ�ാർ�ികൾ�് മാ�തംആയിരു� .ു ജൂൈല 11 ആയിരു�ു
അവസാനദിനം.േ�പാ�ഗാംകൺവീനിയർ �പീതാലാലി ടീ�ർആയിരു� .ു ജനറൽ
കൺവീനർ േകാേളജ് �പിൻസി�ൽ േഡാ രശ്മി എ�്ആയിരു� .ു മ�ര�ിൽമിക�
രീതിയിൽ ഉ�പ�ാളി�ം ഉ�ായിരു� .ു ജൂൈല 11 �് നട�ഓൺൈലൻ
െവബിനാറിെ�അവസാനം റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺമ�ര�ിെ�ഫലം �പഖ�ാപി��.
വിജയികൾ�്ആശംസകൾ േപർസണയുെട േപരിൽഅറിയി��.



ദി 7.9 ബില�ൺ

11/07/2021

ജൂൈല 11 േലാകജനസംഖ�ാദിനേ�ാടനുബ�ി�് ,േസാഷ�ൽസയൻസ്
അേസാസിേയഷൻെവബിനാർസംഘടി�ി�കയു�ായി."ദി 7.9 ബില�ൺ "
എ�ായിരു�ുെവബിനാറിന് നൽകിയിരു� േപര് . നിലവിെല േലാകജനസംഖ�
സൂചി�ി�ുകഎ�ത്ആയിരു�ു 7.7 ബില�ൺെകാ�് ഉേ�ശി�ത്.െവബിനാറിേല�്
റിേസാഴ്സ് േപഴ്സണായി എ�ിയത്.എംഎസ്എം േകാേളജ്
കായംകുളം,ഡി�ാർ�്െമൻറ്ഓഫ്എ�േണാമിക്സ് , അസി�ൻഡ് െ�പാഫസർ �ശീമതി
നി�ാഅമീർആയിരു� .ു

േലാകജനസംഖ�െയകുറി��ം, ഉയർ�ുെകാ�ിരി�ു�ജനസംഖ�ാകണ�ുകൾ
ഉ�ാ�ിേയ�ാവു�വലിയ �പത�ാഖ�ാത�െളകുറി��ം വളെരലളിതമായി പറ�ു
തിരിെക ഉ�ായി.ഒരുപാട്ആധികാരികമായി ജനസംഖ�യുംഎ�േണാമിക്സും
ത�ിൽകൂ�ി കലർ�ാെതതെ�, ഏവർ�ുംമന�ിലാകു� രീതിയിൽആയിരു�ു
ജനസംഖ� വ�തിയാനെ��ുറി��ം , ബ�െ��എ�േണാമിക്സ്
തിയറികെള�ുറി��ംസംസാരി�ത്.ഉയർ�ുെകാ�ിരി�ു�ജനസംഖ� കണ�,്
ഇ��എ�രാജ�ം ജനസംഖ�യിൽൈചനെയവളെരതാമസിയാെതതെ�
മറികടേ��ാംതുട�ിയആശ�കള�ംപ�ുെവ�ുകയു�ായി. ജനസംഖ�
കണ�ിെലഅടു�കാല�ായി ക�ുവരു�ുഉയർ�ുെകാ�ിരി�ു�വാർ�ക�
ജനസംഖ� കണ�് ,എ�ാൽകുറ�ുെകാ�ിരി�ു�ുയുവജനസംഖ� കണ�്
എ�ിവൈചനയുെടകാര��ിലും , േനെരമറി�് യുവജനസംഖ� കണ�്
കൂടിെ�ാ�ിരി�ു�ഇ��യുെടകാര�വുംകുറ�ുെകാ�ിരി�ു�
വാർ�ക�ജനസംഖ�യുെടകാര�വുംതുട�ി പലവിഷയ�െളകുറി�് കു�ികൾ
േചാദ��ൾ േചാദി�ുകയും െചയ്തിരു� .ു പരിപാടി�്ഔേദ�ാഗികമായന�ി
േരഖെ�ടു�ിയത്വിദ�ാർ�ികൂടിയായ മ�ുആയിരു� .ു



േപാ�റുകൾ

േസാഷ�ൽസയൻസ്അേസാസിേയഷൻെറ േപരിൽസംഘടി�ി�� വരു�
ദിവസ�ള�െട �പേത�കതസൂചി�ി�ു� േപാ�റുകൾ , " ഇ�് ചരി�ത�ിൽഎ�്
സംഭവി��?" എ�തിെന�ുറി�് പറയു� േപാ�റുകൾതുട�ിയവ �പധാനെ��
ദിവസ�ളിെല�ാം േകാേളജിെലഎ�ാവരിേല�ുംഎ�ി�ുവാൻ �ശമി�ു�ു�്.
ഇതുവഴി ചരി�ത�ിൻെറ �പാധാന�വുംവിവിധ ദിവസ�ളിൽആേഘാഷി�� വരു�തും
ആചരി�� വരു�തുമായ ദിവസ�ള�െട �പേത�കതകള�ം, ലഘുവായി
പറ�ുെകാ�ും, ലളിതമായി മന�ിലാ�ാൻപ��� രീതിയിൽചി�ത�േളാടു
കൂടിയുമാണ് േപാ�റുകൾനിർ�ി�് വരു�ത്.തുടർ�ു�ദിവസ�ളിലും ഇത് തെ�
തുടർ�ു േപാകുവാനായി എ�ാവരും ഒ�ി�് പരി�ശമി�ു�ു�് േകാേളജിെല മ�്
അധ�ാപകരിൽനി�ുംവിദ�ാർഥികളിൽനി�ുംവളെരന� �പതികരണംതെ�യാണ്
ഇതിന് ലഭി�� വരു�ത്

ഈമഹാമാരിയുെടകാല�ും വളെരകുറ�്



പരിപാടികെളകലാലയഅ�രീ��ിൽനട�ിയു��െവ�ിലും ഒ��ംഊർജം
കുറയാെതസാേ�തികവിദ�യുെടസഹായേ�ാെടഎ�ാ പരിപാടികള�ം,ഭംഗിയായി
അവതരി�ി�ാൻ PERSONA അേസാസിേയഷന്കഴി�ു.ന�ുെടകലാലയ�ിെല
വിദ�ാർഥികെളയും മ�� കലാലയ�ളിേലവിദ�ാർ�ികെളയും േകാർ�ിണ�ിയാണ്
ഓേരാപരിപാടിയുംഅവതരി�ി�ത്.അധ�ാപകരുെടഎ�ാവിധ പി�ുണേയാെട
കൂടിയാണ് PERSONA അേസാസിേയഷൻപരിപാടികൾ
ഏേകാപി�ി�ത്.വ�ത�സ്ത�ളായആശയ�െള േകാർ�ിണ�ികൃത�മായ
ആസൂ�തണേ�ാെടനട�ിയഎ�ാ പരിപാടികള�ംസ�ൂർണവിജയമായിരു�ു


