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തൃ��ർ  െസ� ്  േതാമസ്  േകാേളജ്  (ഓേ�ാണമസ് ) ,െല  എൻ .എസ് .എസ്
യൂണി��കളായ  42  & 144 െ�  േനതൃത��ിൽ  ആരംഭി�ു�  'അഭയം '  ഭവന
നിർ�ാണ  പ�തിയുെട  െബനിഫിഷ�റിയായി  ബിേകാം  ബാ�ി�്  2018-2021 ബാ�ിെല   
വിദ�ാർ�ിനി  െഡ�  േതാമസിെന  ഔേദ�ാഗികമായി  തിരെ�ടു�ു .

അഭയം െബനിഫിഷ�റിെയ �പഖ�ാപി��.

 ഓണാേഘാഷ�ിെ�  ഭാഗമായി
 എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സ്   തൃ��ർ  
 നഗര�ിെല  അശരണർ�്  അ�ം  മുതൽ
തിരുേവാണം  വെര  പ�്  ദിവസം   
 െപാതിേ�ാറ്  നൽകു�ു .

ഒ�ിേ�ാണം ഒ�ി���ാം
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യുവജന�ൾ അഭിമുഖീകരി�ു�
സാംസ് കാരിക, രാഷ്ടീയ
�പശ് ന�ളിേല�ു െവളി�ം
വീശു�തിനായി ഐക�രാഷ്�ടസഭ
യുവജനദിനമായി ആചരി�ു� ആഗ�്
12 ന് ദിനാചരണേ�ാടനുബ�ി�്
േപാ�ർ നിർ�ി��.

അ�ാരാഷ്�ട
യുവജനദിനം
ആചരി��.

നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം - 
'ആസാദി �ാ അമൃത് മേഹാ�വ്'- സ�ാത���ദിനാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി  േദശീയ
ഗാനം ആലപി�് േക�� സർ�ാറിെ� സാംസ്കാരിക വകു�് നൽകു� സർ�ിഫി��്
എ�ാ െവാള�ിയർമാരും കര�മാ�ി

േദശീയ ഗാനം ആലപി�് സർ�ിഫി��്
കര�മാ�ി

ഒളിംപിക്സിെന  പ�ിയും  അതിെ�
ചരി �തെ�  പ�ിയും  േടാ�ിേയാ
ഒളിംപിക്സിൽ  ഇ���്  അഭിമാന
വിജയം  േനടി  ത�വെര  പ�ിയും  എൻ
എസ്  എസ്  യൂണി�ിെ�  േപാഡ്കാ�ായ
േസാേഷ�ാ  േപാഡ്സിലൂെട  െവാള�ിയർ
അർജുൻ  കൃഷ്ണ  സംസാരി��

ഒളിംപിക്സ് - 
'ഫാ�ർ, ഹയർ,
സ്േ�ടാ�ർ'
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ആഗ�് 13 ന് അ�ാരാഷ്�ട അവയവദാന
ദിനേ�ാടനുബ�ി�് െവബിനാർ
സംഘടി�ി��. അവയവദാന�ിെ�
മൂല�െ��ുറി�് ഫാദർ േഡവിസ് ചിറ�ൽ
സംസാരി��. �പിൻസി�ാൾ റവ: മാർ�ിൻ െക.എ
ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി��. േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ േഡാ. െഡയ്സ് ലാൻഡ്
ത�ിൽ , െ�പാഫ. ര�ി�് വർഗീസ് എ�ിവർ
സംസാരി��. വളെരയധികം രസകരവും
വി�ാന �പദവുമായ �ാ�ായിരു�ു.

അ�ാരാഷ്�ട
അവയവദാന ദിനം
ആചരി��

ക�ി �്  ഇ��  ദിന�ിെ�  ഭാഗമായി  എൻ
എസ്  എസ്   െവാള�ിേയർസ്  �ക്  കാർഡ്
നിർ�ി�� .  ക�ി �്  ഇ��  േമാവെമ��മായി
ബ�െ��  വാചക�ളായിരു�ു  �ക്  
കാർഡിെല  വിഷയം .േതാ��  െകാടു�ാൻ
വിസ�തി�  ഇതിഹാസ�ള�െട
ഓർ�യ്�ായി  ആയിരു�ു  ഈ
ദിനാചരണം .

ക�ി�് ഇ�� ദിനം

ഫി�് ഇ�� �ഫീഡം റൺ 2021 െ� ഭാഗമായി എ�ാ എൻ എസ് എസ്
െവാള�ിേയഴ്സും  �പതി� എടു�ുകയും അതിെ�  വീഡിേയാ
നിർ�ി�ുകയും െചയ്തു .

ഫി�് ഇ�� �ഫീഡം റൺ 2021
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ര�ാം  േലാകമഹായു��ില്
ആണവായുധം  �പേയാഗി�  ര�ാമെ�
നഗരമാണ്  നാഗസാ�ി .  ഇതിെ�
വാർഷികമായ  ആഗ�്  ഒ�തിന്   '
യു�ം  േവ�  സമാധാനം  '  മതി  എ�
സേ�ശം  നൽകി  െകാ�്
െവാള�ിേയഴ്സ്  ആണവായുധ
�പേയാഗ�ിെ�  ഭീകരതെയ  കുറി��ം
അവിടെ�   ജന�ൾ  ഇ�ും
അനുഭവി�ു�  ദുരിത�െള  കുറി��ം
സംസാരി�ു�  വീഡിേയാ  നിർ�ി�� .

നാഗസാ�ി ദിനം
ആചരി��.

എൻ  എസ്  എസ്  സ��താ  പക�ാഡ
േഫാർ�്ൈന�ിെ�   ഭാഗമായി  എ�ാ
എൻ  എസ്  എസ്  െവാള�ിേയഴ്സും
സ��ം  പരിസരെ�  േറാഡുകൾ
വൃ�ിയാ�ി .  വൃ�ിയാ�ു�തിെ�
വീഡിേയായും  പ�ുവ�� .

സ��താ പക�ാഡ
േഫാർ�്ൈന�് 



േപജ് 5

േചാദ�ം ഉ�രം
 

എൻ.എസ്. എസ്  ചി��ിെല  ച�കം
എ�ിെനയാണ്  സൂചി�ി�ു�ത്?

 
 

െകാണാർ�ിെല സൂര� േ��ത�ിൽ നി�്
കടം െകാ�ിരി�ു� ചി�മാണത്. 

ആ ച�ക�ിെല  എ�്  ആര�ാലുകൾ ഒരു
ദിവസ�ിെല ഇരുപ�ിനാല് 

 മണി�ൂറിെനയും, എൻ. എസ്.എസ്.
െവാള�ിേയഴ്സിെ� ഇരുപ�ി നാല്
മണി�ൂറുമു� േസവന സ��െതയും

സൂചി�ി�ു�ു.
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അ�രാ�ി - 
സൂര� െക രാേഗഷ്

നാ�ിേല�് തിരി��� യാ�തയിൽ ൈ��ിൽ കയറി
ഇരി�ുേ�ാൾ പുറകിെല സീ�ിൽ നി�ുമു� ഒരു േഫാൺ
സംഭാഷണം േകൾ�ാനിടയായി. അവരുെട സ�തമി�ാെത
അവരുെട വാർ�മാനെ� ഇവിെട കുറി�ിടു�ത് അെതെ�
ക�� നനയി�തുെകാ�ാണ്. മ�ള�െടയും
േപര�ു�ികള�െടയും അരികിൽ നി�ും േപാരു� ഒരു
മധ�വയസ്കയായ സ്�തീ ൈ��് എടു�ു�തിനു മുൻപ്
അവെര വീഡിേയാ േകാൾ വിളി�ു�തായിരു�ു ഞാൻ േക�ത്..
തുട��ിൽ വളെര സേ�ാഷേ�ാെട
സംസാരി��െകാ�ിരു� അവർ അവരുെട േപര�ു�ിെയ
ക�േ�ാൾ ശബ്ദമിടറു�ത്  ഞാൻ േക��.. അ�േ�െട
ച�രകു�ിേയ എ�ു വിളി�തും അവർ പൂർ�മായും കര�ു
േപായിരു�ു... ന�കു�ിയായി�് മാമു�ണേ�ാ... കുറു�്
കാ�രുത്�ാ... എ�ി�െനയു� നിർേ�ശ�ളിൽ തുള��ി
നി�ിരു� വാ�ല�ം എ�ിലൂെടയും ഒഴുകി�ര�ു� േപാെല
േതാ�ി േപായി. ഓേരാ വാ�ുകൾ�ിടയിലും അവർ
േത�ു�ു�ായിരു�ു. അേ�ലും േപര�ു�ിയും
മു��ിമു��ൻമാരും ത�ിലു�തിേന�ാൾ സു�രമായ
മേ�ത് ബ�മാണ് വി�ിലു�ത്... ചിലേ�ാ ജീവി��
തുട�ു�വരും ജീവിത�ിെ� സ��യിേല�്
നട�ടു�ു�വരും ത�ിലായതുെകാ�ായിരി�ാം അത�തയും
പവി�തമായത്... ജീവിത�ിെ� കപടത കലരാെത വാ�ല�വും
കു�ി�വും മാ�തം കിനിയു� ഒരു മേനാഹരമായ
ബ�മായത്...



ചി�ാവിഷയം: 

"പരാജയെമ�ത് നി�ൾ�് കൂടുതൽ കരുേ�ാെട
തിരി�� വരാനു� അവസരമാണ്."

                   
 - െഹൻറി േഫാർഡ് -
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