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സര്ക്കുലര്ക്ക 

“ START ” - WEBINAR SERIES 
 

വിദ്യാലയങ്ങള് നവംബര് ഒന്നു മുതല് തുറന്നു പ്രവര്തിക്കുന്നതിനു മുാന്ന്നാടിയായി  “START”(Student 

Training And Re-creating Together) വവബിനാര് സീരീസ് ഒക് ന്ടാബര് 25 മുതല് നവംബര് 3 വവര 

സംഘടിപ്പിക്കുുുന്നു. 

 ഓന്രാ ദ്ിവസവം താവെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച്  വിദ്യാര്ഥികള് വവബിനാറില് 

പവെടുന്േണ്ടതാണ്.  

 ഗൂഗിള് മീറ്റില് കയറാത മുഴുവന് എന്.എസ്.എസ്. ന്വാളന്റിയര്മാരം യു.ടൂബ്, ന്േസ് ബുേ് 

ലിങ്കുകളില് കയറി വവബിനാറില് പവെടുേണം. ടി വവബിനാറുകള് ഈ വര്ഷവത വറഗുലര് 

ആക്ടിവിറ്റിയിവല ഓറിയന്ന്റഷന് മണിക്കൂറുകളില് ഉള്വപ്പടുതി പരിഗണിന്േണ്ടതാണ്. അതിനായി 

വവബിനാറില് പവെടുത വിദ്യാര്ഥികള്, വവബിനാര് റിന്പ്പാര്ട് ന്പ്രാഗ്ാം ഓേീസര്മാര്േ് 

സമര്പ്പിന്േണ്ടതും ന്വാളന്റിയര് വര്േ് റിന്ോര്ുകളില് ന്രഖവപ്പടുത്തുകയും ന്വണം. 

ന്വാളന്റിയര്മാരാകാന് അന്പക്ഷ നല്കിയ എന്.എസ്.എസ്. വിദ്യാര്ഥികള് ടി വവബിനാറുകളില് 

പവെടുക്കുകയും എന്.എസ്.എസ്. വതവരവെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുവട ഭാഗമായി അവര് സമര്പ്പിക്കുന്ന 

റിന്പ്പാര്ുകള് വിലയിരത്തുകയും വെന്േണ്ടതാണ്.  

 വവബിനാറുകളുവട സമയക്രമവം സംഘടനാ ചുമതലകളും താവെപറയുന്നു 

SESSION 1 : 25-10-2021 - 7:30 PM 
RESTARTING OF STUDIES NEW STUDY HABITS 
മുഖയാതിഥി : Mr. ന്താമസ് സഖറിയ (എന്.എസ്.എസ്. സംസ്ഥാന റിന്സാെ്സ് ടീം അംഗം, 
ഹയര് വസേന്ററി എന്.എസ്.എസ് ഉപന്ദ്ശക സമിതിയംഗം) 
സംഘാടനം - തൃശൂര് ജില്ല  
 
 
SESSION 2 :  26-10-2021 - 7:30 PM 
ശുെിതവം - വയക്തി, സമൂഹം (ന്കാവിഡ് 19 വന്റ പശ്ചാതലതില്) 
മുഖയാതിഥി : Raghesh . E. T (District Co-ordinator, ശുെിതവ മിഷന്, മലപ്പുറം ) 
സംഘാടനം - മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് & വവസ്റ്റ് 
 

  

വപാതുവിദ്യാഭയാസ ഡയറക്ടറുവട കാരയാലയം 
നാഷണല് സര്വീസ് സ്ീം 

(ഹയര്വസേന്ററി വിഭാഗം) 
വഹൌസിംഗ് ന്ബാര്ഡ് ബില്ഡിംഗ് 

ശാന്തി നഗര്, തിരവനന്തപുരം 
04712323023 

dhsensskerala@gmail.com 
തീയതി: 25.10.2021 



 
SESSION 3 : 27-10-2021 - 7:30 PM 
സമദ്ര്ശന് - ലിംഗസമതവം (പ്രണയം, സ്ത്രീധന പീഡനങ്ങളുവട പശ്ചാതലതില്) 
മുഖയാഥിതി : അഡവ : എം.എസ്. താര  (സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന് അംഗം) 
സംഘാടനം : വകാല്ലം   
 
SESSION 4 : 28-10-2021 - 7:30 PM 
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ   
മുഖയാഥിതി : ന്ഡാ. എം. നാരായണന് MD , DCH , FIAP (President IAP Kerala -2020) 
സംഘാടനം : പതനംതിട, ഇടുേി 
 
SESSION 5 : 29-10-2021 - 7:30 PM 
KNOWLEDGE BASED SOCIETY   
മുഖയാതിഥി: ന്പ്രാേ. വി.കാര്തിന്കയന് നായര്(ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട് ഡയറക്ടര്) 
സംഘാടനം : പാലോട് & എറണാകുളം ജില്ല 
 
SESSION 6 : 30-10-2021 - 7:30 PM 
'നാം ജീവിക്കുന്ന ന്ലാകം, നാം ജീവിക്കുന്ന കാലം' 
മുഖയാഥിതി : T.K ന്ദ്വരാജന് (സാമൂഹയ പ്രവര്തകന്) 
സംഘാടനം - കണ്ണൂര് 
 
SESSION 7 : 31-10-2021 - 7:30 PM  
മാലിനയ നിര്മാര്ജനം  
മുഖയാഥിതി : ജഗജീവന്.എന് (ഹരിത ന്കരളം മിഷന് കൺസള്ടന്റ് ) 
സംഘാടനം : വയനാട്, കാസര്ന്ഗാഡ് 
 
SESSION 8 : 01-11-2021 - 7:30 PM 
കാലം വതറ്റിയ കാലാവസ്ഥ (കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനം - നമ്മുവട ജീവിതതില്) 
മുഖയാതിഥി : Dr . Biju Kumar (Kerala University , Head of the Department - 
Oceanography) 
സംഘാടനം: ന്കാെിന്ോട് 
 
SESSION 9 : 02-11-2021 - 7:30 PM 
സാമ്പതിക സാക്ഷരത (Earn while Learn)  
മുഖയാതിഥി : ശ്രീ രഞ്ജിത് സുഭാഷ്  (Research Officer , SCERT , TVM) 
സംഘാടനം : തിരവനന്തപുരം 
 
SESSION 10 : 02-11-2021 - 7:30 PM  
ജീവിതമാകണം ലഹരി   
മുഖയാതിഥി : JAYARAJ P.K(Assistant Exercise commissioner and Vimukthi Manager, 
Trivandrum) 
സംഘാടനം : ന്കാടയം, ആലപ്പുെ 

 

  



 

 

YouTube  : https://youtu.be/qrfSRbCLXP8 

Facebook Page  : https://www.facebook.com/dhsenss/ 

 

 

 

(മുകളില് നല്കിയിുള്ള ന്ബാക്സില് ക്ലിേ് വെയ്തും ലലവ് സ്്ീം വീഡിന്യാ കാണാവന്നതാണ്) 

 

വിദ്യാലയങ്ങള് തുറന്നു പ്രവര്തിക്കുന്നതിനു മുന്പായി വളണ്ടിയര്മാര്ക്കും മറ്റ്  വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും 

വിവിധ ന്മഖലകവള പരിെയവപ്പടുത്തുന്നതിന് ലക്ഷയമിട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വവബിനാറില് പരമാവധി 

പൊളിതം ഉറപ്പാോന് ന്പ്രാഗ്ാം ഓേീസര്മാരം ന്വാളന്റിയര് ലീഡര്മാരം ശ്രദ്ധിന്േണ്ടതാണ്. 

 

ഡ ോ. ഡേക്കബ് ഡേോണ് 

ന്പ്രാഗ്ാം ന്കാര്ഡിന്നറ്റര് 
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